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اإلهداء

خمس وعرشون سنة.. وما زالت أحقاد املحتلني تستلب حريتي وتُكبل أضلعي، وتحجب 

عن مقلَتيَّ نور صباحكم الجميل، وسحر بسامتكم الصادقة..

خمس وعرشون سنة.. توالت الحوادث الِعظام عىل فؤادي، وتعاظمت األشواق لكام، دون 

أن تجد لها منفذاً أو سبيالً يحررها من أرسها.     

خمس وعرشون سنة.. ورغم ما يف السجن من هموم وغموم، إال أن ثالثة أمور كانت أثقل 

الغايل..  العزيز  يا والدي  قلبي  يا سند دريب ونور  وطأة وأشد قسوة عىل نفيس، رحيلك 

الغالية..  العزيزة  والديت  يا  الدرب  ورفيقة  الروح  وحبيبة  القلب  يا طاهرة  عنِك  وُبعدي 

وبُعدي القرسي عنك يا رمز عقيدتنا ومهجة قلوبنا يا أقصانا الحبيب.

خمس وعرشون سنة.. وكيل يلهج بالدعاء، لكام دومنا فتور أو ركود، بأن يرحمكام الله كام 

ربيُتامين صغريا. 

حبيسة  النفس،  أسرية  تبقى  أن  تحتمل  املشاعر  نار  باتت  ما  سنة..  وعرشون  خمس 

القلب، فإذا بها تتفجر كلامٍت مخطوطة، معربة عن القليل القليل مام يختلج أحاسيسها 

املكبوتة بحرقة البعد، واملثقلة بأمل الفراق ألُِرَي العامل أجمع معنى الصرب الجميل، والثبات، 

والتضحية منكام.

أمي   - قنوط  بال  والداعية  نكران،  بال  واملحتسبة  ضجر،  بال  الصابرة  أيتها  لِك  وِبراً  وفاًء 

الحنونة- وِبراً وحباً يا عزويت ومنبع فخري ومجدي يا والدي الغايل. 

    إليكام أهدي.. وعنكام أكتب.. وبكام أهتدي..

   فجزاكام الله بصربكام.. وثباتكام.. وُحسن تربيتكام خري الجزاء.
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الثقوب فضاءات 

بقلم: عبد املجيد حامد – جامعة بري زيت

للكاتب  الروائية  السرية  جتها يف صدري هذه  أجَّ التي  امللتهبة  األنفاس  أيام من      بعد 

األسري املقديس أكرم القواسمي، وجدت نفيس أمام طلبتي يف جامعة بري زيت، أُحدثهم 

ه نحيب إحدى الطالبات، من  عّم أرَسين يف هذه السرية، فساد القاعَة صمٌت وخشوع، شقَّ

شدة لوعتها ملا سمعت، فاحرتُت بني أن أُكمل لهم الحديث، وبني أن أتوقف عنه مراعاًة 

الحديث،  باستكمل  أشاروا عيّل  أن  إال  نفسها ومن زمالئها  منها  كان  الطالبة، فم  لبكاء 

فأكملت جزءاً يسرياً منها، ثم أخذوا عيّل العهد بأن أُخربهم عندما تصدر الرواية منشورة 

ليطالعوها.ولقد خطر ببايل يف أثناء قراءيت لهذه الفصول الدامية، ذلك الفرق الشاسع بني 

كبرياً، وبني لغة هؤالء األرسى  التي تجعل من املوقف الصغري مشهداً مكثفاً  لغة األُدباء 

يف قلب العاصفة، وهم يقدمون لنا املشاهد املعقدة يف لغة يسرية شفافة غري متكلفة، 

السرية أن يغامر، ألن  املفردات.استطاع كاتب هذه  البالغة، وتراكم  متحررة من ديباجة 

تصوير هذه املشاهد وتصديرها لسطور مكتوبة هو عمل مغامر، فليس من السهل اقتحام 

هذه املساحة من الوجد، وهذه القداسة من العالئق، فهي اعتكاف يف محراب املشاعر 

التجربة كياناً بني  واألفكار واملفاصل الحساسة يف تجربة أي إنسان، خاصة عندما تكون 

جناَحي األب واألُم.

 كانت مهمتي يف هذا العمل تتمثل بالتحرير اللغوي للنص، وتنقيحه من األغالط اللغوية 

وأبطاله  النص  هذا  تألف  نفيس  إين وجدت  غري  شابه،  وما  الصياغة  وتعديل  واإلمالئية، 

ولغته ودراميته، فحرصت عىل أن يكون تقدميي له منسجمً مع انسيابيته وسالسته ورِقته 

وشفافيته، ولعل صدق الكاتب باٍد يف متون السرية، فال قيمة للنقد املنهجي أمام وصف 

وهم  الوداع،  زيارة   – الله  بإذن   – له  املغفور  والده  زاره  عندما  األخري  للوداع  الكاتب 

يعلمن يقيناً بأنها زيارة الوداع.

النفس  من  يتمكن  اقتحامي  نص  العادية،  ولغته  املبارشة،  الرغم من رسديته  فهو عىل   

ويأرس القلب ويصبح حديثك اليومي مع اآلخرين، فأوجزُت يف تقدميه ألتركه يُقّدم نفسه 

من خلف ستائر العتمة، ينتفض حياًة من مقابر األحياء.
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أصلها يف الخليل وفرعها يف بيت املقدس

    يتميز الشعب الفلسطيني بالكثري من الخصائص، ولعل أبرزها التقارُب الطبقي بني 

الثقايف، والتشابه يف  التقارب  بالطبقة املتوسطة، فضالً عن  أفراد املجتمع والذي يتمثل 

املجتمعي، وعائلتي  والتعاون  والطيبة  والتآخي  بالبساطة  ُعرفت  التي  عاداته وتقاليده 

-عائلة القواسمي- هي واحدة من تلك العائالت الفلسطينية التي متتاز بهذه الخصائص.

    تقطن عائلتي يف مدينة القدس، فقد قدم والدي إىل القدس قبل احتالل الصهاينة لها 

يف العام )1٩6٧( من مدينة خليل الرحمن، وبهذا فقد رشفنا الله عز وجل أن نكون من 

املرابطني عىل الثغور األوىل، ُحمًة للقدس واملسجد األقىص املبارك.

    ولد والدي إبراهيم محمود أحمد » تاج الدين« القواسمي )رحمه الله( يف مدينة 

بست  الصهيوين  الكيان  دولة  قيام  قبل  1٩42م  عام  الشيخ  حارة  يف  الرحمن  خليل 

الصف  حتى  املباركة  املدينة  هذه  مدارس  يف  الله(  )رحمه  والدي  درس  وقد  سنوات، 

الذكور،  من  أكربهم  فرداً، هو  أحد عرش  من  مكونة  أرسة  من  وهو  االبتدايئ،  السادس 

وقد ترك دراسته يك يساعد والده يف إعالة األرسة، وكانت صنعته مم اشتهرت به مدينة 

الخليل، وهي صناعة األحذية.

    ويف نهاية سنوات الخمسينيات خرج والدي )رحمه الله( للعمل يف مهنته يف مدينة 

القدس بشكل يومي، ما حدا به يف  الخليل ومدينة  يتنقل ما بني مدينة  القدس، وكان 

السفر  عناء  ويكفيه  عمله،  من  قريباً  ليكون  القدس  يف  منزالً  يستأجر  بأن  ما  مرحلة 

وقد  القدس،  يف  كان  األكرب  استقراره  حيث  والقدس،  الخليل  بني  ما  اليومي  والتنقل 

كان يذهب لعائلته زيارة مرة أو مرتني يف الشهر ملدة يوم أو يومني ثم يعود لعمله يف 

القدس، وقد بقي عىل تلك الحال حتى اقتحم االحتالل اإلرسائييل مدينة القدس يف العام 

)1٩6٧( وقام باالستيالء عليها واحتاللها.

    وبعد سيطرة االحتالل عىل مدينة القدس ومن ثم ضمها إىل دولة الكيان الصهيوين، 

بطاقة  إعطاؤه  تم  فيها  يقطن  كان  للسكان، وكل من  تعداد  بعملية  »إرسائيل«  قامت 

هوية  عىل  الله(  )رحمه  والدي  حصل  وهكذا  الزرقاء«،  »الهوية  اإلرسائيلية  الهوية 

القدس، ما أعطاه حق اإلقامة الدامئة فيها، حسب قوانني االحتالل. 
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    تزوج والدي )رحمه الله( من والديت مليحة محمود إسمعيل أبو اشخيدم يف نهاية 

الستينيات، وهي أيضاً من مدينة الخليل من مواليد )1٩٥0م(، ودرست أيضاً يف مدارسها 

أيضاً عىل بطاقة هوية  )التاسع(، وهكذا حصلت والديت  الثالث اإلعدادي  حتى الصف 

آنذاك يف قوانني املحتل، وبهذا الشكل  القدس ضمن قانون مل الشمل الذي كان سارياً 

أصبحت اإلقامة الدامئة لوالدّي يف مدينة القدس وتحديداً يف حي رأس العامود، الذي 

يقع بجوار املسجد األقىص من الناحية الرشقية وهو مالصق لحي سلوان، ويف هذا الحي 

أنجبا كل أفراد أرسيت املكونة من أحد عرش فرداً، سبعًة من الذكور وأربعاً من اإلناث، 

وكان ترتيبي بينهم الثالث، حيث كان املولود البكر للعائلة هو أخي محمود املولود يف 

عام )1٩٧1م(، ومن ثم أخي الثاين أحمد الذي ولد يف عام )1٩٧2م(، وثم والديت التي 

كانت يف ) 11-1-1٩٧4(، وأصغر أشقايئ رقم )11( هو طارق الذي ولد يف عام )1٩٩4م(. 

محافظة  عادية  عائلة  املقدسية،  الفلسطينية  العائالت  كباقي  عائلتي  عاشت  وقد      

تحرص عىل إعالة أبنائها، وعىل أن يتلقى األبناء التعليم والرتبية الحسنة، وكان والدي 

نعومة  منذ  األقىص  املسجد  إىل  يأخذنا  أن  عىل  مناسبة  كل  يف  يحرص  االله(  )رحمه 

أظفارنا كباقي العائالت املقدسية، فتعزز يف نفيس حب الوطن، وتعظيم املسجد األقىص 

منذ الصغر.

    ومن زاوية أخرى كانت لدى اآلباء ممن عارصوا وشاهدوا القتل والتهجري والترشيد فيم 

أطلق عليه النكبة 1٩48 ثم النكسة 1٩6٧ هاجس الخوف، مم قامت به قوات االحتالل 

اإلرسائييل من قتل وترشيد وهدم منازل واعتقال وعمليات تطهري عرقي ممنهجة، لذلك 

الحجارة يف 1٩8٧م،  انتفاضة  اندالع  أبنائهم بحرص كبريوعند  يتابعون حياة  كانوا  فقد 

كنت أشارك يف كل مواجهاتها وفعالياتها ضد االحتالل اإلرسائييل، فقد تعزز لدّي ولدى 

أبناء جييل أننا نستطيع صد ممرسات االحتالل ضد أبناء شعبنا، وتحديداً يف ما يخص 

مدينتنا املقدسة )القدس( والدفاع والذود عن ِحمى املسجد األقىص، مهم كلفنا األمر 

من مثن.وهكذا سار واستمر حايل وحال عائلتي، حتى اعتقايل من قبل قوات االحتالل 

اإلرسائييل بتاريخ )1٩٩6/٣/2٧(، فكان اعتقايل نبأً وقع عىل أرُسيت كالصاعقة، ومنذ ذلك 

التاريخ بدأت رحلة املعاناة الصعبة والتي واجهها والداي كم باقي العائلة بتحٍد وثبات، 

ومل يفرت هذا التحدي عند والدي )رحمه الله( حتى توفاه الله عز وجل. 
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عن صمودها  تعرب  أن  الدنيا  وأدبيات  كلمت  كل  تكفي  فال  الغالية،  أمي  عن  أما      

ثابتة  هذا  يومنا  إىل  والزالت  كانت  فهي  ولدها،  فراق  عىل  وأملها  ومعاناتها  وثباتها 

جابهت  اعتقايل،  عىل  عاماً   )2٥( مرور  رغم  محتسبًة  مجاهدًة  الروايس،  الجبال  كثبات 

من  آلخر  سجن  من  والزالت  تنقلْت  حيث  وأملاً،  قسوًة  وأكرثها  املشاعر  أصناف  شتى 

أقىص شمل فلسطني حتى أقىص جنوبها، صيفاً حاراً وشتاءاً قارساً، ليالً ونهاراً لساعات 

مرة  دقيقة   4٥ ملدة  أهلُها  الظامل  السجون  أسوار  خلف  ولدها  رؤية  أجل  من  طويلة 

القدس،  مدينة  األرسى يف  وفعاليات  كل مسريات  مشاركتها يف  إىل جانب  كل شهر،  يف 

واالعتصامات مع أهايل األرسى خارج بوابات السجون يف بعض األحيان، بسبب منعهم 

به أمي  أبنائهم وغريه، وهذا غيض من فيض، مما قامت به وال زالت تقوم  من زيارة 

الغالية... ولعيل أُعرّب هنا عن بعض ما عاناه والداي خالل مسرية أرسي الطويلة، والتي 

أن  املسبق  يقيني  يعلم كم ستستمر، مع  والله وحده  يومنا هذا،  إىل  الزالت مستمرة 

ال وصف يعرب عن حجم معاناتهم، وال بكاء يشفي غليل حزنهم، وال أمل فراق يضاهي 

أملهم، ولكن الربَّ لهم يُحتّم عيّل أن أكون وفياً لطهر قلبيهم وقوة صربيهم، ألروي لكل 

العامل قصة معاناة والَديْن، جّرعهم االحتالل مرارة فراق فلذة الكبد، ظلمً وقهراً وجوراً.  

فجزاكم الله يا والدّي الحنونني بصربكم وثباتكم خري الجزاء، وجعل جزاءكم الفردوس 

األعىل يف الجنة إن شاء الله.
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مرحلة ما قبل االعتقال

    يف العام )1٩٩٥( ومع تفاقم األحداث، وسوء األحوال املعيشية، عمل أيب )رحمه الله( 

كبائع خضار متجول يف السيارة، حيث كان يتنقل من حي إىل آخر، داخل مدينة القدس؛ 

لبيع الُخضار، وكان يحرص دامئاً عىل أن أكون معه يك أساعده يف عمله، حيث كنت يف 

تلك الفرتة طالباً يف املرحلة الثانوية.

 كان والدي )رحمه الله( ينطلق صباحاً للبيع بالسيارة، وكنت أعرف خط سريه، فم أن 

وأغرّي مالبيس، ثم أذهب مشياً عىل  للبيت مرسعاً  الدرايس حتى أذهب  ينتهي دوامي 

األقدام مسافة )٥-10( كيلو يومياً حتى ألتحق بوالدي )رحمه الله( من أجل مساعدته 

يف العمل، أما وقت العطلة السنوية يف الدراسة، فقد كنت أنطلق معه يومياً من الصباح 

حتى املساء. 

    وقد كان والدي )رحمه الله( يعتمد عيّل كثرياً عىل الصعيد االجتمعي والعائيل، ويف 

قضاء حوائجه، لذلك كنت له عوناً يف كثري مم يطلبه مني، وكذلك والديت الغالية، مم 

كانت تطلبه من احتياجات، وقد كنت أحرص دامئاً عىل برّهم ورضاهم عنّي، كيف ال 

ورسولنا الكريم »عليه أفضل الصالة والسالم« يقول: إن رضا الوالدين من رضا الله “عّز 

وجل«، وقد شعرت بذلك عندما قال يل والدي )رحمه الله( بعد اعتقايل: “ لقد كرست 

أفتقدها  واليوم  بها وتقضيها يل،  تقوم  أمور كنت  فقالت يل: هناك  والديت  أما  ظهري” 

كثرياً.

ومع حلول العام )1٩٩2( حيث بلغت من العمر )18 عاماً( أنهيت الدراسة، وخرجت 

الفلسطينية،  وامليالمني  البالستيك  مصانع  أحد  يف  شاحنة  كسائق  ألعمل  العمل،  لسوق 

بتوزيع  أقوم  وكنت  املنزلية،  األدوات  ينتج  الذي  امليالمني  قسم  يف  أعمل  كنت  حيث 

هذه املنتجات عىل جميع مدن وقرى الضفة الغربية وقطاع غزة واألرايض املحتلة عام 

)1٩48(، يف تلك الفرتة توقف والدي )رحمه الله( عن بيع الخضار يف السيارة، وقام بفتح 

االستمرار وحده، ورغم  يستطع  املنزل، ألنه مل  من  قريباً  الحي  الخضار يف  لبيع  بسطة 

هذا مل أتركه مبفرده، فقد كنت أُعّرج يف بعض األحيان بعد االنتهاء من عميل وأنا عائٌد 

من مدن الضفة الغربية، عىل محاّل بيع الخضار بالُجملة )الحسبة( وأقوم برشاء بعض 
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الله(، حيث إن الخضار يف الضفة الغربية أرخص  األصناف من الخضار لوالدي )رحمه 

األحيان  بعض  ويف  كثرياً،  لذلك  يرَُسُّ  الله(  )رحمه  والدي  وكان  القدس،  يف  منها  بكثري 

عندما كنت أعلم أن والدي )رحمه الله( قد ذهب إىل مدينة رام الله لرشاء ما يلزم من 

أصناف الخضار، فأنتهز الفرصة وأذهب خالل خط سريي يف رام الله، يك أساعده يف نقل 

الخضار بالشاحنة، وال أّدخر جهداً أو فرصة إال وأسعى لعونه ونيل رضاه.

    وقد كان لعميل كسائق شاحنة األثر الكبري عيّل، فقد أضاف يل العديد من األمور 

التي ساعدت يف صقل شخصيتي عىل عدة أصعدة، فإضافة لكسب الرزق، كنت شديد 

الحرص عىل عكس الصورة واألخالق اإلسالمية من خالل تعاميل من جانب، واستغالل 

عن  أعرف  أكن  مل  هذا  عميل  فقبل  آخر،  جاب  من  فلسطني  ربوع  يف  كسياحة  ذلك 

الكتب  خالل  ومن  القليل  القليل  إال  الجغرايف  فلسطني  موقع  وأهمية  وجمل  حقيقة 

فقط، وهكذا قّدر الله »عز وجل« يل أن أجول فلسطني ملدة سنة طوالً وعرضاً، وتعرفت 

جمل  أرى  كنت  عندما  خنقاً  أموت  وكّدت  َعياناً،  فلسطني  وأريض  بالدي  وشاهدت 

مدن أرايض عام )1٩48( املحتلة، والتي هي من أجمل ما أعطى الله “جّل جالله« من 

حيث املساحة والجمل واملوقع االسرتاتيجي، فأدركت عمق الكارثة والطاّمة الكربى مم 

أجرمه االحتالل اإلرسائييل من رسقة واحتالل لبلدي وأريض فلسطني، هذا عدا عّم رأيته 

وشاهدته من ممرسات وقمع االحتالل يف الضفة الغربية وقطاع غزة من خالل تنقيل 

فيها، فزاد لدي حب الوطن وحب فلسطني أكرث وأكرث، وزادين ذلك الحب تصميمً عىل 

مواجهة هذا املحتل الغاصب. 

     وقد فخر والدي )رحمه الله( عند سمعه من أصحاب عميل عن صدقي وأمانتي 

العمل  أخالق  أعكس  بأن  عميل  أداء  عىل  الحرص  كل  أحرص  كنت  فقد  العمل،  يف 

اإلسالمية الحّقة، والقدوة وحسن االلتزام سواء مع أصحاب العمل أو مع التجار، األمر 

الذي ترك االنطباع الجيد والجميل لدى الطرفني وهذا أسعدين جداً.  ومع حريص عىل 

إىل  انضممت  التسعينيات  بداية  ففي  ووطني،  دعويت  بر  أيضاً  أنَس  مل  الوالدين-  بر 

صفوف جمعة اإلخوان املسلمني التي كان لها الدور األكرب بعد فضل الله عز وجل يف 

غرس حب فلسطني عامة والقدس واألقىص خاصة يف نفيس، حيث أخذت عىل عاتقي 

عبء التضحية والدفاع والذود عنهم من دنس االحتالل، مهم كان الثمن غالياً يف املال 

والنفس.
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  وبعد سنتني من ذلك- قدر الله »سبحانه« يل ورّشفني أن انضممت إىل صفوف كتائب 

باكورة تشكيلها، وكان ذلك عن طريق  التي كانت آنذاك يف  القسام  الدين  الشهيد عز 

اإلخوة األفاضل يف قطاع غزة تحت املسؤولية املبارشة لألخ القائد محمد الضيف »أبو 

خالد«، ومن تلك اللحظة تم إعدادي يف الفرتة ما بني عام )1٩٩4( حتى عام )1٩٩6( 

من  ومجموعة  أنا  عاتقنا  عىل  أخذنا  وقد  لدي،  الجهادي  العمل  رشارة  مثّلت  والتي 

اإلخوة املجاهدين: حسن سالمة وأمين الرازم وأخوة آخرون، عمليات الثأر املقدس، رداً 

عىل استشهاد األخ القائد يحيى عياش، وكان ذلك من خالل ثالث عمليات استشهادية 

كان لها وقٌع مزلزل عىل االحتالل اإلرسائييل الغاصب، حيث بدأنا الرد يف )1٩٩6/2/2٥( 

الذي  لله  فالحمد   ،)1٩٩6/٣/2٧( يف  اعتقالنا  تم  حتى   ،)1٩٩6/٣/٣( حتى  واستمر 

رّشفني وأكرمني وأعّزين بأن جعلني من املجاهدين واملرابطني يف القدس واألقىص، ومن 

املدافعني عن ثغرة من ثغر اإلسالم.

     بعد 2٥ يوماً من تنفيذ عمليات الثأر املقدس وبتاريخ )1٩٩6/٣/2٧( دقّت ساعة 

القدر مؤذنًة بحدث جديد سينعطف بحياة عائلة بأكملها نحو اتجاه مل يكونوا يتصورون 

بلوغه، فقد تفاجأت بقوات إرسائيلية كبرية قد أعّدت يل كميناً العتقايل يف محل إقامتي 

مع عائلتي يف حي رأس العامود، فتم اعتقايل واقتيادي إىل مركز تحقيق املسكوبية يف 

وباألخص  عائلتي  حياة  من  الجديدة  املرحلة  بدأت  اللحظة  تلك  ومنذ  حينها  القدس، 

)رحمه  والدي  فيها  تحمل  وللعائلة،  ولوالدّي  يل  واملعاناة  باألمل  مليئة  مرحلة  والدّي، 

الله( أمل وسطوة الجاّلد ووجع الفراق.

     وبعد ُميّض )٩ سنوات( من اعتقايل ومن رحلة عذابات ومعاناة والدّي، انتقل والدي 

الله عز وجل  توفاه  بتاريخ )200٥/4/1٩(، حيث  الله( إىل جوار ربه وتحديداً  )رحمه 

بعد إصابته بجلطة أسفرت عن شلل نصفي أقعدته مدة خمسة أشهر، حتى رحل عن 

لقاءه  ما  يوم  يف  يأمل  كان  الذي  ولده،  فراق  عىل  ومتأملاً  محتسباً،  صابراً  الدنيا  هذه 

وعناقه خارج هذه السجون الظاملة، لكن صلف وحقد االحتالل حال دون ذلك.

     وبعد رحيل والدي )رحمه الله( مضت والديت الغالية بهذه الرحلة وحيدة، فاشتّد 

األمل أكرث وبلغت املعاناة التي كانت تتقاسمها مع والدي ذروتها، وهي تخوض منفردًة 

الصرب. ملحمة 
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الحب  فقمة  العظيمني؟  الوالدين  هذين  مثل  عن  أعرّب  أو  أقول  أن  عيّل  فمذا       

وأعىل درجات مشاعر الصدق والوفاء، وأسمى معاين التضحية والتفاين والصرب ال تكون 

مجتمعًة، إال عند أب وأم تجاه فطرة حب فلذة كبدهم، فلهذا ال قدرة إلعطاء الحال 

قدره إال أن أدعو لهم بأن يضاعف الله عز وجل لهم، ولكل اآلباء واألمهات الصابرين 

أجرهم، وأن يُحسن مدخلهم، فال أملك إال برّهم وحسن الدعاء لهم ما حييت.
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االعتقال مرحلة 

     ألول مرة تعرفت األغالل عىل معصمّي، وُحِجبَت الرؤية عن عينّي، فأدركت حينها 

بأنني ُمقبل عىل حياة أخرى، وأن مدة أرسي لن تكون أقل من خمسة وأربعني مؤبداً، 

ورغم ذلك مل يكن تفكريي منشغالً بفرتة اعتقايل، ولكن جّل تفكريي كان متجهاً صوب 

سيفعالن؟  ماذا  األمر؟  سيُصّدقان  هل  اعتقايل:  خرب  سمعهم  حال  والدّي  سيصيب  ما 

وماذا سيقوالن؟ وماذا.. وماذا.. إلخ، أسئلة كثرية كانت تراودين، أعّدت وعيي إىل الواقع 

ُمسلمً أمري إىل الله عز وجل، فال معني وال نصري غريُه.

بيتي،  بعيدة عن  القدس  اعتقايل ومركز)املسكوبية( يف  املسافة بني مكان       مل تكن 

إىل  إليصايل  اعتقايل  خالل  االحتالل  جيب  استغرقه  الذي  الوقت  أن  شعرت  هذا  رغم 

مركز تحقيق املسكوبية وقت طويل، وقد أيقنت أنها رحمة من الله عز وجل، ليُعينني 

عىل استيعاب صدمة االعتقال، وعىل تهيئة نفيس وعقيل وجوارحي للمرحلة التالية، أال 

أنها لن تكون مرحلة سهلة، وقد تكون  يقيناً  أعلم  التحقيق، والتي كنت  وهي مرحلة 

من أصعب ما مررت به يف حيايت. 

     فعالً، ومبجرد أن وطأت قدماي أعتاب الزنزانة رقم )٣٥( حتى تراءت يل سلسلة صور 

فتفطّر  فيه،  والرباط  والصالة  األقىص  املسجد  ومع  عائلتي  مع  كلها  حيايت  مراحل  من 

قلبي حزناً؛ لعلمه أنه سيغيب قرساً عن أهله وأحبابه، وعن روحي ووجداين واملسجد 

األقىص وحواري البلدة القدمية. 

قدماي هذه  وِطئت  أن  فور  وروحي  قلبي  أدمت  التي  الصور  إحدى هذه  ومن       

الزنزانة هو موقف تعرّضت له قبل سنة من اعتقايل، عندما كنت أُطالع يف أحد الكتب: 

أنه سيأيت يوم عىل املسلم ينظر إىل املسجد األقىص، ويتمنى دخوله لكنه ال يستطيع، 

فقلت حينها: الحمد لله، أنا لست من هؤالء، ألين أقطن بجوار املسجد األقىص، وأزوره 

حرسة  بكاء  يكن  مل  مرير،  ببكاء  وأجهشت  النص  هذا  خاطري  يف  الح  لقد  يوم،  كل 

وشوقاً  الغاليني،  والدّي  لربِّ  وحنني  وشوق  فراق  بكاء  بل  ندم،  أو  تراجع  أو  أو ضعف 

وحنيناً لرمز عقيدتنا وملرسى نبينا محمد )محمد صىل الله عليه وسلم( املسجد األقىص، 

فأخذت أخاطب نفيس وحيداً يف تلك الزنزانة: يا الله أنا الذي كنت أعدُّ نفيس ممن لن 
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أصبحت  اعتقايل  بعد  لكن  دخوله،  يتمنون  وهم  يوم  ذات  األقىص  املسجد  إىل  ينظروا 

واحداً منهم، فرددت عىل نفيس قائالً: إن الحمد لله رب العاملني عىل الرساء والرضاء، 

وأين أحتسب أمري لوجهك يا الله، ألن فراقي لوالدّي وفراقي للمسجد األقىص هو من 

الرساالت، ومرسى  ومهد  األنبياء،  أرض  والذود عن  الدفاع  أجل  من  الله، هو  يا  أجلك 

الحرمني،  وثالث  املسجدين  وثاين  القبلتني،  أوىل  وعن  السالم(،  )عليه  الحبيب  رسولنا 

يا  لكم  الحبيب، وطوىب  األقىص  أيها  يا  لك  ربنا، فطوىب  يا  لك  نقدمها رخيصة  فأنفسنا 

الصامد...  األيّب  شعبي  يا  لك  وطوىب  الحبيبة،  فلسطني  يا  لك  وطوىب  الغاليني،  والدّي 

والزال هذا الحوار يصول ويجول يف قلبي ووجداين منذ )2٥( عاماً، خاصة كلم نظرت 

إىل التلفاز وشاهدت املسجد األقىص أو شاهدت صورة له يف كتاب أو حتى يف صحيفة، 

ومهم خّط قلمي عن هذا املوقف، فلن يستطيع التعبري عّم يدور يف قلبي ووجداين من 

أمل الفراق والشوق والحنني لوالدّي وللمسجد األقىص. 

فيه  مكثُت  الذي  )املسكوبية(  التحقيق  مركز  إىل  واقتيادي  اعتقايل  لحظة  منذ       

عرش  وملدة  شهرين،  مرور  بعد  إال  بوالدّي،  فيها  ألتِق  مل  التحقيق،  رهن  أشهر  أربعة 

دقائق فقط، رأيت من خاللها قسمت وتعابري وجهيهم، ومن عيونهم الثاقبة ولسانيهم 

اللذين يلهجان بالدعاء، وتراءت يل األسئلة الكثرية التي كانت عىل لسانيهم: كيف؟ وما 

الذي حدث؟ وهل ما سمعناه ووصلنا كله صحيح؟

ذلك مجرد  وأن  بالنفي،  اإلجابة  مني  ينتظران  كانا  إلخ،   وهل عذبوك.. وهل.. وهل.. 

سيكون  لهم  وفراقي  عنهم،  بُعدي  أن  لهم،  والصاعقة  الصادمة  إجابتي  فكانت  حلم، 

ألجٍل طويٍل وغري ُمسّمى، ألجٍل ال يعلمه إال الله عز وجل، فأصابهم الُحزن واألمل، لكن 

رسعان ما انطلق لساناهم بالدعاء يل بالثبات والصرب، وأودعاين يف رعاية الله ورحمته 

وحفظه.

     وبعد أن انتهت مرحلة التحقيق معي التي كانت صعبة وشاقة وطويلة، اكتسبت 

معاناة والدّي شكالً آخَر، حيث تم نقيل إىل سجن عسقالن املركزي بتاريخ )2٧/٧/1٩٩6(، 

السجون  أقدم  القدس، وهو من  الساعة عن مدينة  يبعد مسافة ساعة ونصف  والذي 

األبيض  البحر  عىل  يُطل  فلسطني،  عىل  الربيطاين  االنتداب  إبان  ُشيّد  فقد  اإلرسائيلية، 

املتوسط، فإضافة إىل بنائه القديم، فهو ذو رطوبة عالية يف الصيف، ال تستطيع العيش 
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اآلدمي،  للعيش  املؤهل  غري  القديم  بنائه  عن  عدا  هذا  القاتلة،  رطوبته  من شدة  فيه 

تم  فعندما  يل،  األوىل  أهيل  زيارة  كانت  عسقالن  سجن  إىل  وصويل  من  أسبوع  فبعد 

إبالغي أن يل زيارًة،  وعيّل أن أُجهز نفيس خالل دقائق، مل أتوقع أن تكون تلك الزيارة 

بتلك الرسعة املفاِجئة، حينها دار حوار بني عقيل وقلبي الذي يفيض بالشوق والحنني 

وعائلتي،  والدّي  لرؤية  الكبري  وتلهفي  التحقيق،  من  الطويلة  الفرتة  بعد هذه  لعائلتي 

ال  التي  األسئلة  من  سلسلة  فيه  فدارت  عقيل  أما  أخبارهم،  ومعرفة  عنهم  لالطمئنان 

كيف  األهل؟  وضع  كيف  أتساءل:  فأخذت  الزيارة،  تتم  أن  بعد  إال  لدّي،  عنها  إجابة 

ستكون ردة فعلهم؟ ما طبيعة األسئلة التي سيسألونني إياها؟ كيف سأرد عىل أسئلتهم 

دون أن أْصُدقَهم القول؟ من الذي جاء لزياريت؟ وهل اقتحم اإلحتالل منزلنا للتحقيق 

اإلخوة  أحد  أن  لدرجة  أربكتني  التي  الكثرية  األسئلة  من  وغريها  وإخويت؟  والدّي  مع 

األرسى والذي كان معي يف الغرفة الحظ تخبطي هذا، فسألني: ما بك مرتبك؟ فرددت 

عليه: إنني ال أريد أن أخرج للزيارة، فكل األمور مختلطة عندي، فال أعرف ماذا سأقول 

لهم، وكيف سأجيب، وكيف ستكون الزيارة، وال أعرف وضع والدّي وعائلتي، وما الذي 

حصل معهم خالل هذه الفرتة الصعبة؟

الزيارة، ما زاد يف  ليأخذين إىل غرفة  اسمي  السجان منادياً  اللحظة جاء       ويف هذه 

إربايك أكرث، فإذا بأخي األسري يدفعني بطريقة ذكية إىل خارج الغرفة ليأخذين السجانون 

عنه  أعرف  ال  عامل مجهول  إىل  أَُساق  وكأين  الواقع،  األمر  إياّي تحت  واضعاً  الزيارة  إىل 

شيئاً، وما أن دخلت إىل غرفة الزيارة، فإذا بها تكتظ بأهايل األرسى، فنظرت نحو شبك 

مييناً  تنظر  عيناي  وراحت  واألرسى،  األهايل  بني  يفصل  مربعات صغرية  ذي  حديد  من 

ويساراً بحثاً عن والدّي، فإذا بصوت عاٍل يرصخ باسمي، وما أن التفتُّ باتجاه الصوت، 

حتى شاهدت يداً ملوحًة يل معلنًة أننا هنا، فلّوحت بيدي معلناً رؤيتهم فشاهدت أيب 

ارتباكاً  اللحظة تصبب وجهي عرقاً، وازددت  باتجاهه، ويف هذه  الله( وذهبت  )رحمه 

فوق ارتبايك السابق، وما أن اقرتبت حتى رأيت وجه أُمي مبتسمً، ما خفف قليالً من 

أصابع  أُقبّل  فأخذت  طارق،  الصغري  وأخي  الله(  )رحمه  والدي  ورأيت  وخويف،  ارتبايك 

والدّي من خالل مربعات شبك الزيارة، وما أن جلست عىل كريس الزيارة حتى انهمرت 

كيف  اعتقايل وعّم حدث؟  كيفية  والدّي، عن  واالستفسارات من  األسئلة  عيّل عرشات 

اإلرسائيلية  املحكمة  من  املقدمة  االتهام  الئحة  يف  مكتوب  هو  ما  كل  وهل  عّذبوك؟ 
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صحيح؟ وكيف صحتك، وكيف... وماذا... وهل... إلخ، حينها انخفض منسوب االرتباك 

ثبات  بكل  أسئلتهم  كل  عن  فأجبتهم  وتفكريي،  عقيل  كبّال  قد  كانا  اللذين  والقلق 

وشموخ وعزّة، حتى هّدأُت من روعهم وقلقهم وخوفهم عيّل، وبعد أن سمعوا مني ما 

سمعوا، شاهدت يف وجوههم العزّة والفخار، وقالوا يل: لقد رفعت رأسنا عالياً، وأخذوا 

يدعون يل بالصرب والثبات، حتى يأذن الله يل وألخويت األرسى بالفَرج.

     هذا بالنسبة لوالدّي، أما بالنسبة ألخي الصغري طارق، فلم يتعرف عيّل يف بداية 

جدوى،  دومنا  معه  أتحدث  فأخذت  مرة،  ألول  شاهده  غريب  شخص  وكأين  الزيارة، 

ما  يستوعب  مل  لكنه  الزيارة،  األمر طوال  له  والداي يرشحان  فأخذ  األمر،  فآملني هذا 

والدّي  أصابع  أُقبّل  فأخذت  انتهاءها،  معلناً  الزيارة  جرس  قرع  حتى  يحدث،  الذي 

ذاكرته  يسرتجع رشيط  طارق  بأخي  فإذا  لهم،  مودعاً  بيننا،  الفاصل  الشبك  من خالل 

الصغرية، وينادي ويرصخ باسمي، فرسرت لذلك كثرياً، وهكذا انتهت أرسع )4٥ دقيقة( 

وإخويت  فخرجت  انتهت،  كيف  وال  بدأت  كيف  أعرف  ال  الزيارة،  مدة  هي  حيايت  يف 

األرسى يف غرفة الزيارة عائداً إىل غرفتي رقم )٣1( يف قسم 12، وعندما دخلت الغرفة 

فإذا بأخي األسري الذي دار بيني وبينه الحوار قبل الزيارة، يسألني كيف كانت زيارتك 

لوالديك؟ فأجبته بأنها كانت مليئة مبشاعر القلق وأمل الفراق والشوق والحنني من كال 

الطرفني، وأن والدّي رغم كل تلك املشاعر أودعاين برعاية الله وحفظه واحتسباين عند 

قلقي وخويف  أزال  ما  عالياً،  رأسيهم  افتخرا يب،  ورفعا  نفسه  الوقت  “عز وجل”، ويف 

عليهم، فقال يل: أعان الله أمهاتنا وآباءنا وجزاهم عنا خري الجزاء، عىل معاناتهم مع 

أبنائهم األرسى لسنوات طويلة ال يعلم نهايتها إال الله »عز وجل«.

     عدتُّ من الزيارة إىل مهجعي يف األرس وقد تبّدل قلقي عجباً مم رأيت من والدّي 

صدق  فيكم  وضع  ومن  الصرب؟  ألهمكم  الذي  ذا  من  أتساءل:  وبتُّ  واحتساباً،  صرباً 

البُعد  ميزقهم  وأهله،  األسري  حال  هي  هذه  جالله«،  “جّل  الله  إنه  واملشاعر؟  القول 

ويرهقهم االنتظار، وال يبقى لهم سوى الصرب والدعاء.
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  أُوىل مراحل التنقالت ما بني السجون، ومحطات املعاناة فيها 

منها  متعددة،  وأنواعاً  أشكاالً  تتخذ  اإلرسائيلية  السجون  داخل  األسري  معاناة  إن       

مراحل تنّقل األسري من سجن آلخر، بدءاً من شمل فلسطني حتى جنوبها، بهدف إرهاق 

وتعذيب األسري وأهله، وهذه سياسة احتاللية الزالت مستمرة، ما بقيت هذه الجدران 

والباستيالت.

     وقد كانت أوىل مراحل تنّقيل بني السجون يف بداية عام 1٩٩٧، حيث تم نقيل من 

سجن عسقالن املركزي إىل سجن نفحة الصحراوي والذي يبعد عنه مدة ساعة ونصف، 

ويبعد أيضاً مسافة ثالث ساعات عن مدينة القدس، هذا السجن ُشيّد يف زمن االنتداب 

وبعدها  له،  أقسام جديدة  ثالثة  إضافة  التسعينيات متت  بداية سنوات  الربيطاين، ويف 

بينهم  ويفصل  رميون،  لسجن  أيضاً  مالصق  السجن  هذا  آخرين،  قسمني  إضافة  متت 

النقب الحارقة صيفاً، وبردها  ممر طويل يوصل بني السجنني، موقعه يف وسط صحراء 

القارس شتاًء.

     يف هذا السجن وتحديداً بتاريخ )11-11-1٩٩٧( شّنت قوات مصلحة السجون هجمة 

رشسة عىل األرسى، شملت كل أقسام السجن، تم فيها رش الغاز املسيل للدموع عىل جميع 

األرسى، واستمرت هذه املواجهات عدة أيام احتجاجاً عىل ممرسة السجان الالإنسانية ضد 

األرسى، أصيب خاللها عدد من األرسى وكذلك عدد من السجانني، بناًء عىل ذلك قام وزير 

األمن الداخيل اإلرسائييل حينها بفرض عقاب جمعي عىل جميع األرسى، متثّل مبنع زيارات 

الخرب  هذا  وصل  أن  وما  السجن،  داخل  املختلفة  العقوبات  عدا  هذا  شهر،  ملدة  األهل 

القدس تحديداً، حتى خرج  تُعَنى بحقوق األرسى يف  التي  أهايل األرسى واملؤسسات  إىل 

األهايل لالعتصام ولالحتجاج عىل إجراءات وترصفات مصلحة السجون ضد أبنائهم األرسى 

املحتجني  ضمن  من  والدّي  وكان  نفحة،  سجن  أمام  وكذلك  األحمر،  الصليب  مقر  أمام 

كانا  حيث  فعالية،  يف  املشاركة  حيث  من  لوالدّي  األوىل  املرة  هذه  وكانت  واملعتصمني، 

قلقني عيّل جداً،  لدرجة أنهم أرسال محامياً لزياريت من أجل االطمئنان عيّل، وذلك بعد أن 

سمحت إدارة السجن بزيارة املحاميني بعد خمسة عرش يوماً من إغالق السجن.

أبناء يف سجن  لهم  وأهايل األرسى ممن  والدّي جداً  أقلق  الذي  الثاين  الحدث  أما       
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السجنَ  السجون  مصلحة  قوات  اقتحمت  عندما   )1٩٩٩/٣/٣( بتاريخ  فكان  نفحة، 

أقبع  كنت  الذي   12 قسم  باقتحام  فقامت  للدموع،  املسيل  والغاز  بالهراوات  ُمدّججة 

فيه، وشنت الهجوم عىل األرسى فيه بصورة همجية، أُصيب عىل أثرها اثنان من األرسى، 

وعدد من السجانني املعتدين، واستمرت املواجهات من الصباح حتى العرص، وبناًء عىل 

زيارات  من  األرسى  األرسى من ضمنها حرمان  العقوبات عىل  من  عدد  فرض  تم  ذلك 

القلق والخوف عىل  انتابهم  الخرب حتى  األهل ملدة شهرين. وما أن سمع األهايل بهذا 

األحمر يف  الصليب  مقر  أمام  واالعتصام  لالحتجاج  للخروج  بهم  ما حدا  أبنائهم،  مصري 

املشاركني يف  األهايل  من ضمن هؤالء  أيضاً  والداي  وكان  األخرى،  املدن  وباقي  القدس 

تلك االعتصامات واالحتجاجات ملساندة أبنائهم األرسى، وهكذا تدّرجت معاناة والدّي 

وأهايل األرسى مبا يستعيص عىل الوصف.
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بصيص أمل يف بداية النفق

     قََدُر اإلنسان الفلسطيني عىل هذه البقعة املقدسة الطيبة أن يعيش دامئاً عىل األمل، 

نهب  الذي  االحتالل  أيدي  من  كلها  فلسطني  تحرير  فيه  يتم  الذي  اليوم  ذلك  يأيت  بأن 

أرضنا واحتلها وقّسمها ونهب خرياتها، واألسري الفلسطيني كذلك يعيش عىل األمل دامئاً 

مقابر  ومن  السجون  ويتحرر من هذه  واألصفاد،  األغالل  من  فيه  ويتحرر  يوم  يأيت  أن 

مثلم حصل يف  والعالية،  املؤبدة  األحكام  السنون، خاصة أصحاب  األحياء، مهم طالت 

صفقة تبادل األرسى يف عام )1٩8٥(.

أشهر،  بعدة  املباركة  األقىص  انتفاضة  انطالق رشارة  بدء  وقبل   )2000( عام  ففي       

كنت حينها أقبع يف سجن نفحة الصحراوي جنوب فلسطني، وكان قد مىض عىل اعتقايل 

أربع سنوات، وكنت يف قسم 12 غرفة )64(، والوقت ظهراً، فإذا باألرسى يف هذا القسم 

تصدح حناجرهم بالتكبري، وعّمت حالة من الفرح والرسور، فتعجبت وسألتهم عن سبب 

تكبريهم فأجابوا: »حزب الله« نفذ عملية أرس جنود إرسائيليني يف جنوب لبنان.

   لقد كان هذا اإلعالن مبثابة بصيص أمل يف بداية هذا النفق املُعتم لكل األرسى عامة، 

من  عدد  عن  باإلفراج  يتكلل  الحدث  هذا  عّل  خاصة،  العالية  واألحكام  املؤبد  وأحكام 

كان   )1٩٩٩( التاريخ يف عام  قبل عام من هذا  وأنه  الرشيحة من األرسى، خاصة  هذه 

اإلفراج عن آخر دفعة من أرسى منظمة التحرير ضمن تبعات توقيع اتفاقية أوسلو عام 

)1٩٩٣( ما بني السلطة الفلسطينية وحكومة االحتالل اإلرسائييل، والتي أدت إىل اإلفراج 

عن آالف األرسى بدءاً من عام)1٩٩4( حتى عام )1٩٩٩(، وما تبقى من أرسى يف السجون 

اإلرسائيلية مل يتجاوز عددهم )1000( أسري، حيث تم اإلفراج عن أرسى منظمة التحرير 

فقط، أما أرسى الحركة اإلسالمية ممثلني بحركة حمس وحركة الجهاد اإلسالمي، فلم يتم 

اإلفراج عن أّي منهم. 

     ويف أول زيارة يل من قبل األهل بعد اإلعالن عن خرب أرس الجنود اإلرسائيليني، كانت 

ولألرسى  لك  سيكون  الله  شاء  إن  يل:  وقاال  والدّي،  وجه  عىل  باديًة  والسعادة  الفرحة 

نصيب من تبادل األرسى املقبل، لكن كيف ومتى ستعقد الصفقة، فهذا يف علم الله، وما 

هي إال أشهر معدودات حتى انطلقت رشارة انتفاضة األقىص املباركة. 
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     ويف شهر )2004/2( تم اإلعالن عرب وسائل اإلعالم أنه تم التوصل إىل صفقة تبادل 

فدّب  آخر،  جانب  من  اإلرسائييل  االحتالل  وحكومة  جانب،  من  الله  حزب  بني  لألرسى 

الفرح والرسور يف قلوب األرسى، عّل هذه الصفقة تشمل عدداً منهم، السيم أن حزب 

الله كان قد أعلن مراراً وتكراراً أن هذه الصفقة للتبادل ستشمل أرسى فلسطينيني، لكن 

الفلسطينيني من  األرسى  مئات من  اإلفراج عن عدة  تم  أنه  الواقع  أرض  ما حصل عىل 

محكومياتهم،  انتهاء  وشك  عىل  أو  شهور  عدة  لهم  تبقى  ممن  الخفيفة  األحكام  ذوي 

املؤبدة  األحكام  من ذوي  الفرحة والسعادة لدى األرسى، وتحديداً  ما خفّض من وترية 

ما عكس  وأيضاً  ذاك،  التبادل  أحد منهم يف  أي  الذين مل يطلق رساح  العالية،  واألحكام 

من  عدد  عن  باإلفراج  توقعاتهم  كانت  الذين  األرسى  أهايل  عند  االمتعاض  من  نوعاً 

أبنائهم، وهذا ما رأيته عىل وجَهْي والدّي، يف أول زيارة بعد تنفيذ هذا التبادل.

وبعد ستة شهور من هذه الصفقة كانت رشارة البدء باإلرضاب املفتوح عن الطعام الذي 

شمل جميع السجون اإلرسائيلية؛ للمطالبة بحقوقنا اإلنسانية املرشوعة التي يحرمنا منها 

السجان واالحتالل الغاصب.
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تضامن إنساين من نوع آخر

     إن مسرية معاناة والدّي يف التسع سنوات األوىل من اعتقايل حتى وفاة والدي )رحمه 

الله( كانت مليئة باألحداث واملواقف اإلنسانية، فوالدي )رحمه الله( ومن باب مساندة 

التي كانت  القدس،  ودعم قضية األرسى أمىض جّل وقته متطوعاً يف لجنة أهايل أرسى 

واملعنوية  املادية  املقدسيني  األرسى  شؤون  متابعة  ومهمتها  النشأة،  حديثة  حينها  يف 

ليل نهار من أجل  والقانونية واإلنسانية وحتى االجتمعية، فكان )رحمه الله( متطوعاً 

خدمة ودعم هذه القضية الوطنية، فلم يّدخر هو وبقية أعضاء هذه اللجنة جهداً يف 

خدمة ومساندة ودعم األرسى وعائالتهم، رغم مضايقات قوات االحتالل لهم يف مرات 

عديدة بصّدهم ومنعهم من أداء هذا الواجب اإلنساين والوطني إال أنهم مل يكرتثوا لهم، 

بل مل يزدهم ذلك إال ثباتاً وصرباً وتحدياً لالحتالل، ما أدى يف بعض األحيان إىل اعتقال 

بعضهم، وتهديد البعض اآلخر يك يكفوا عن القيام مبساعدة األرسى. 

واملساندة،  الدعم  تُقدم  هذا،  يومنا  حتى  عملها  يف  مستمرة  اللجنة  هذه  زالت  وال 

أوقاتهم ولقمة عيشهم، فعكس  املقدسيني، متطوعني من  واملتابعة لكل شؤون األرسى 

ذلك نوعاً من الطأمنينة اتجاه عائالتنا، وأن هناك من يساندنا ويدعمنا ويقدم لنا كل 

ما يستطيع، بل ويلبي قدر املستطاع من احتياجات األرسى القانونية والطبية، وإدخال 

املقدسة،  املدينة  هذه  داخل  باسمنا  اإلعالمي  الناطق  تَُعدُّ  اللجنة  وهذه  املالبس، 

فجزاهم الله عنا خري الجزاء.

من خالل  األرسى  قضية  ومساندة  دور يف خدمة  الله(  )رحمه  لوالدي  كان  وكم       

عمله متطوعاً يف لجنة أهايل األرسى املقدسيني، فإن والديت الغالية مل يقل دورها أيضاً 

كباقي أمهات األرسى املقدسيني يف عملية دعم ومساندة أبنائهم األرسى داخل السجون 

يف  األحمر  الصليب  مقر  أمام  الدورية  باالعتصامات  مشاركتهن  طريق  عن  اإلرسائيلية، 

وأذكر عىل سبيل  الحاجة،  تقتضيه  ما  أيضاً، حسب  مختلفة  أماكن  القدس، ويف  مدينة 

املثال ما حصل لها بتاريخ )200٣/٧/٣1( عندما كنت يف سجن عسقالن املركزي، حيث 

السجون  مصلحة  إدارة  قبل  من  قاسية  )قمعة(  هجمة  إىل  التاريخ  هذا  يف  تعرضنا 

والسجانني، من خالل هجوم واعتداء وحيش ضد األرسى كانت من األصعب حينها، وقد 

مواجهة  ووقعت خاللها  السجن،  وأقسام  كل غرف  للدموع عىل  املسيل  الغاز  تم رش 
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مبارشة بني األرسى والسجان، أدت إىل إصابة العديد من األرسى بإصابات بالغة، تم نقل 

بعضهم عىل إثرها إىل املستشفيات، هذا عدا االختناق القاتل جراء استنشاق هذا الغاز 

مساًء،  التاسعة  حتى  ظهراً  الواحدة  الساعة  من  املواجهات  هذه  استمرت  وقد  السام، 

لدرجة أنهم إثر ذلك قاموا مبعاقبة كل األرسى يف السجن، من كانتينا وأدوات كهربائية، 

حرارتها  بشدة  املعروفة  عسقالن  يف  صيف  أحّر  ظل  يف  املراوح  صادروا  أنهم  لدرجة 

ورطوبتها؛ لالنتقام من األرسى بطريقة وحشية وغري إنسانية، عانينا فيها أشد املعاناة، 

السجن  وتحّول  شهرين،  ملدة  ذويهم  زيارة  من  األرسى  حرمان  العقوبات  شملت  كم 

ومحيطه إىل ثكنة عسكرية ومنطقة عسكرية مغلقة. 

     وما أن وصلت أخبارنا إىل عائالتنا حتى لبّت النداء، فأعلنت أمهات وذوو األرسى 

اليوم  املقدسيني، حيث تم يف  القدس، وبالتنسيق مع لجنة األرسى  االستنفار يف مدينة 

التايل تجهيز حافلة أقلّت )٥0( شخصاً من أهايل األرسى املقدسيني وكانت والديت الغالية 

عسقالن  سجن  وأبواب  أعتاب  إىل  القدس  مدينة  من  الحافلة  فأقلتهم  منهم،  واحدة 

غرفة   2 )قسم  يف  أقبع  حينها  كنُت  األرسى،  أبنائهم  مع  والتضامن  االعتصام  أجل  من 

٧(، وهذا القسم يطل عىل الشارع الرئيس وبوابة السجن، والتي تبعد حوايل )٣00م( 

ونستطيع من خالله رؤية الحركة هناك، ويف اليوم التايل من املواجهة حني هدأ السجن 

بعد سيطرة السجانني عليه بطريقة وحشية مبئات السجانني والجنود، ويف متام الساعة 

يأيت  التي  الجهة  نحو  نظرنا  أن  وما  وطنية،  وهتافات  جلبة  سمعنا  صباحاً،  العارشة 

الصوت منها، حتى رأينا عدداً ال بأس به من أهالينا، يحملون أعالماً فلسطينية ويافطات 

تيقننا من  بعد  نتوقعه  نكن  الذي مل  الرائع  املنظر  لهذا  فابتهجنا  عالياً،  ترفرف  ورايات 

أنهم عائالتنا، ومعهم عدد من املتضامنني، فم كان إال أن دبّت فينا الروح والحمس من 

أننا معكم ونشاهدكم، فكانت  أهالينا  لُنسمع  بالتكبري،  جديد، وأخذْت أصواتنا تصدح 

الهتافات والتكبري من الداخل والخارج قد أربكت السجان الذي مل يتوقع ذلك، فرتكت 

حينها أثراً رائعاً ورسمت لوحة جميلة متكاملة من التضامن والدعم واملساندة، أنستنا 

داخل  حقوقنا  عن  الدفاع  أجل  من  اندلعت  التي  املواجهة  هذه  جراء  ومعاناتنا  أملنا 

السجن.

     ويف موقف آخر لوالديت الغالية، وهو واحد من كثري، وقد يكون من أكرثها صعوبة، 

كان عندما أعلنت الحركة األسرية داخل السجون اإلرسائيلية يف )2004/8/1٥( اإلرضاب 
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جنوبها،  أقىص  حتى  فلسطني  شمل  أقىص  من  السجون  كل  يف  الطعام  عن  الشامل 

الضفة  ومدن  مناطق  كل  كانت  ذلك  إثر  عىل  املسلوبة،  اإلنسانية  بحقوقنا  للمطالبة 

الغربية والقدس وقطاع غزة تضج بخيم االعتصام تضامناً مع أبنائهم املرضبني، وكانت 

وكانت  مثلهم،  الطعام  عن  اإلرضاب  لدرجة  أبنائهم  مع  تضامنوا  قد  واآلباء  األمهات 

علم  نعلم  ألننا  األرسى،  نحن  علينا  مؤمل  أمر  وهذا  األمهات،  هؤالء  من  الغالية  والديت 

اليقني أن عائالتنا وتحديداً أمهاتنا لن يستطعوا الجلوس مكتويف األيدي، ولن يهدأ لهم 

وأملها  الخاوية  األمعاء  فرغم خوضنا حرب  اإلرضاب،  من  أبنائهم  عىل  وقلقاً  خوفاً  بال 

أنهم  نعلم  ألننا  وعائالتنا،  أمهاتنا  عند  كانت  وعقولنا  تفكرينا  أن  إال  معاناتها  وشدة 

سيعتصمون وسيُرِضبون، فكنت قلقاً عىل والديت من ذلك، كيف ال... فهكذا تكون األم 

حميته  أجل  ومن  ولدها  أجل  من  بنفسها  تضحي  ومرابطة  عنيدة  الفلسطينية رشسة 

ومساندته ودعمه بكل ما أوتيت من قوة، فكان جًل اهتممي ُمنصبّاً عىل والديت الغالية 

أفكر يف  كنت  عندما  اإلرضاب  ومعاناة  أمل  أنىس  كنت  أين  لدرجة  ذلك،  من  عليها  قلقاً 

طال  لو  ستفعل  ماذا  لها يشء؟  اآلن؟ هل حصل  نفيس: هل هي مرضبة  وأسأل  أمي، 

اإلرضاب؟ أسئلة كثرية كانت تراودين خوفاً عليها وعىل والدي )رحمه الله( وهكذا بقية 

األرسى.

     وبعد أن أنهينا اإلرضاب الذي استمر )1٩( يوماً، ويف أول زيارة لوالديت علمت أن 

ومعلقة  ملفوفة  والديت  يد  رأيت  عندما  ُصدمت  فقد  محليهم،  يف  كانا  وخويف  قلقي 

االعتصام  اعتصامها يف خيمة  أثناء  أنه يف  الذي حدث؟ فأجابت:  ما  برقبتها، فسألتها: 

أبنائهن األرسى املرضبني، ويف  مع  الطعام تضامناً  مع أمهات األرسى، كّن مرضباٍت عن 

أحد أيام اإلرضاب سقطت أرضاً عىل يدها، ما سبّب لها أوجاعاً مؤملة، وعىل أثرها تم 

نقلها للمستشفى إلجراء الفحوصات الالزمة، فتبني أنه يوجد )ُشْعر( يف يدها ورضوض 

خيم  يوميات  يل  ترسد  أخذت  أنها  وخاصة  كثرياً  هذا  آملني  لقد  جسمها...  أنحاء  يف 

مع  تضامناً  الطعام  عن  امتنعن  أنهّن  وكيف  األرسى،  أمهات  مع  وفعالياتها  االعتصام 

لتعرضهن  املستشفى  إىل  نقلهّن  تم  األمهات  بعض  وأن  الطعام،  عن  املرضبني  أبنائهن 

لوعكة صحية جراء معاناتهن.

     فمذا نقول لهؤالء األمهات؟ وماذا أقول أنا ألمي عىل صربها وثباتها ومعاناتها طوال 

هذه املدة، والتي الزالت صابرة محتسبة أمرها وأمر ولدها لله الواحد القهار، ووالله أن 
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كل كلمت الدنيا وما فيها مل ولن تستطيع أن تُعرّب لها عن مدى شكري وحبي واحرتامي، 

أو حتى أن تَِفيَها حّقها عيّل.

     هذه هي األم الفلسطينية يا سادة العامل... هذه أُم األسري وأم الشهيد وأم الجريح... 

ال تربح ولو ُهنيهة عن الذود عن أهلها ووطنها... وذاك هو األب الفلسطيني يا أحرار 

األرض... يدفع مثن الرباط والثبات وهو صابر محتسب.. لله دّركم يا أهل فلسطني كم 

أنجبتم أمثاالً يُحتَذى بها .
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إرهاصات مرض والدي )رحمه الله( وقرار الزيارة

     حينم انطلقت مسرية معاناة والدّي عند اعتقايل، وتفاقم أمل فراقي لهم عام )1٩٩6( 

 46( العمر  تبلغ من  أمي  عاماً(، وكانت   ٥4( العمر  يبلغ من  الله(  والدي )رحمه  كان 

فمن  بأكملها،  عائلتي  وحياة  حياتهم  أولويات  من  غرّيت  معاناة  مسرية  كانت  عاماً(، 

املختلفة،  اإلرسائيلية  السجون  يف  الزيارة  وعذابات  ومعاناة  عليهم،  االحتالل  تنغيص 

يلزم األسري سواء داخل أو خارجه، واملشاركة  متنقلني من سجن آلخر، ومتابعة كل ما 

باالعتصامات والفعاليات الداعمة لألرسى، كل ذلك أّدى إىل تغيري شكل ومنط حياتهم 

كل  فرغم  الكلمة،  تعني  ما  بكل  وعطاء  وصرب  تضحية  حياة  لتصبح  اعتقايل،  قبل  عّم 

أمرهم  واحتساب  وتحدياً  وثباتاً  إال صرباً  زادهم ذلك  ما  والعذاب واألمل،  املعاناة  هذه 

وأمري لله تعاىل.

     كانت مسرية والدّي عىل مدار التسع سنوات األوىل من اعتقايل نقلة من عامل األحياء 

يطلق  جديد  عامل  إىل  السجون،  خارج  االحتالل  ظل  يف  الطبيعية  شبه  الحياة  ومسرية 

عىل  الدخيل  العامل  هذا  تفاصيل  كل  وعاشوا  السجون،  داخل  األحياء  مقربة  عامل  عليه 

حياتهم، فمثالً كان والداي يتعامالن مع يوم زياريت داخل السجون كيوم مقّدس، هذا 

اليوم مقّدم عىل كل التزاماتهم ومسرية حياتهم خارج السجون، ومل يغب والداي طوال 

زيارة واحدة، وإن كان ذلك يف يوم صيف  السجون اإلرسائيلية عن  مسريتهم معي يف 

حاّر، أو يف يوم برد شتاء قارس، ومل يّدخر والداي ُجهداً وال وقتاً وال حتى تفكرياً، من 

أجل هذه القضية ونرصتها ومساندتها بكل مثن.

شهر  يف  تحصل  أخرى  أحداث  بدأت  سنوات  تسع  وبعد  املعاناة...  هذه  وخالل       

)2004/11(، كنت حينها يف سجن نفحة الصحراوي، حيث كان يل يف هذا الشهر زيارة 

أهل ، فخرجت من غرفتي يف طريقي إىل غرفة الزيارة كالعادة ، وجلست عىل الكريس 

عنه يف صفقة  )أفرج  الرازم  أمني  املجاهد  قضيتي  أفراد  أحد  يساري  يجلس عىل  وكان 

وفاء األحرار عام2011 مع باقي إخويت األرسى ننتظر دخول الزوار من األهايل، وعندما 

األسري،  ابنها  جلوس  مكان  عن  تبحث  عائلة  كل  أخذت  الزيارة  لغرفة  بالدخول  بدأوا 

فشاهدت والديت، فوقفت ملوحاً لها بيدي معلناً لها عن مكاين، فدخلت والديت ومعها 

أَر والدي، فقلت يف نفيس لعله تأخر قليالً ألنه )رحمه  شقيقي الصغري طارق، لكن مل 
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الله( كان يقوم دامئاً مبساعدة أهايل األرسى، ويقوم بتسجيل أسمئهم عند السجان من 

أجل ترتيب دخولهم لغرفة الزيارة، لكن دخل جميع أهايل األرسى، وأغلق باب الزيارة، 

فتفاجأت من ذلك حتى جلسْت والديت وشقيقي الصغري، فبادرت بسؤالها: أين والدي؟ 

ملاذا مل يأِت للزيارة؟ هل مثة خطب ما؟ فصمتت والديت وعيناها تغرورق بالدموع، ثم 

مقتنع  غري  قليالً  فصمتُّ  للزيارة،  القدوم  يستطع  ومل  قوي،  ُصداع  من  يعاين  أجابتني: 

بهذه اإلجابة، فأعدت السؤال مرة أخرى: ملاذا مل يأت والدي لزياريت؟ هل حصل خطب 

ما؟ فأعادت اإلجابة نفسها، أنه فقط يعاين من صداع مل مُيّكنه من الزيارة، رغم ذلك مل 

أقتنع بهذه اإلجابة، ألين أعرف مدى قدسيّة الزيارة عند والدي )رحمه الله( وأنه يرتك 

كل يشء مهم كانت أهميته من أجل زياريت، بناًء عىل ذلك أيقنت أن هناك خطباً ما، 

باقي إخويت وأخوايت، وعن  به اآلن، فأخذت أسأل وأطمنئ عن  تريد والديت إخباري  ال 

أخبارهم.

يساري،  عىل  يجلس  كان  الذي  األرس،  يف  رفيقي  شقيق  سمعت  ذلك  أثناء  ويف       

يتحدث مع شقيقي الصغري طارق الذي كان يبلغ من العمر حينها حوايل عرش سنوات، 

ويقول له: هل أخربت أخاك أكرم عن والدك، فسمعت الحوار الذي دار بينهم، فارتعد 

 - يبدو  ما  -عىل  التي  لوالديت  مبارشة  فنظرت  الله(،  )رحمه  والدي  عىل  خوفاً  قلبي 

سمعت الحوار، وقلت لها: اآلن أريد أن أعرف ما الذي حصل مع والدي، فصمتْت قليالً 

وتنّهدت، وملا ملست إلحاحي عليها استسلمت وقالت يل: إن والدك قد تعرض لجلطة، 

وهو اآلن تحت العالج يف املستشفى، فوقع الخرب عىل نفيس كالصاعقة، فانهلُت عليها 

بكمٍّ هائل من األسئلة، ودموعي تسيل بسخاء، كيف ومتى وأين وملاذا... إلخ، وحاولُت 

التهدئة من روعي من هول الصدمة مم سمعت، وكررت عليها األسئلة: هل ما سمعته 

هو الذي حصل فعالً؟ أم أن هناك خطباً أكرب من ذلك؟

الرساء والرضاء، وأودعته يف رعاية  الله »عز وجل« عىل   لكن، ومع كل ذلك، حمدتُّ 

الله وحفظه.   وكنت أعلم جيداً أن والديت كباقي أمهات األرسى اللوايت يتعمدن إخفاء 

حقيقة األخبار السيئة عن أبنائهم األرسى، وذلك من باب أال يزيدوا حملهم ويضاعفوا 

نهاية  يرفضه األرسى ألنهم يف  ما  الحقيقة، وهذا  الباب يخفون عنهم  هّمهم، من هذا 

األمر سيعرفون الحقيقة.
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كامل  عيّل  تقّص  مل  لكنها  بجلطة،  أصيب  قد  والدي  أن  أخربتني  والديت  أن  فرغم       

الزيارة )التي مل أعرف كيف مرّت( طلبُت من والديت  الحقيقة وتفاصيلها، ثم يف نهاية 

أن توافيني بكل تفاصيل وضع والدي )رحمه الله( يف الزيارة املقبلة، ووّدعتها وشقيقي 

الصغري، وعدت إىل غرفتي رقم )٧٧( يف قسم 1٣ والقلق يتملكني عىل والدي )رحمه 

الله( ويف رأيس ألف سؤال وسؤال بحاجة إلجابات، لكن لألسف مل يكن لدي إجابة، ومل 

القاتل  واالنتظار  الله(  )رحمه  والدي  يشفي  أن  وجل«  »عز  لله  الدعاء  يتبَق يل سوى 

األسئلة  هذه  كل  عن  أجوبة  عىل  ألحصل  أُسبوعني  بعد  التالية  الزيارة  مجيء  حتى 

لالطمئنان عىل والدي )رحمه الله(، وبعد هذه الزيارة بأيام تم نقيل إىل سجن نيتسان 

يف مدينة الرملة املحتلة يف قسم ٣ غرفة )16(، وفيه تابعُت وعايشُت كل مراحل مرض 

والدي )رحمه الله(.

     ويف سجن نيتسان علمُت من والديت ومن خالل زيارات األهل، كل تفاصيل مرض والدي 

)رحمه الله(، فعلمت أنه تعرض لجلطة حاّدة ، وعىل إثرها أصيب بشلل نصفي، وأصبح 

ُمقَعداً عىل كريس متحرك،  ولصعوبة حالته تحتّم عليه أن ميكث يف مستشفى خاص مبثل 

هذه الحاالت، وكان هذا املستشفى هو املستشفى الفرنيس يف مدينة القدس، وأخذت 

بالسكري  بعدها  أيضاً  أصيب  نصفي،  بشلل  إصابته  إىل  فإضافة  صعوبة،  تشتد  حالته 

والضغط، وشعرت من خالل األخبار التي تصلني عن حالته أنها تسوء شيئاً فشيئاً، بناًء 

الذي  باملستشفى  أنا  أزوره  أن  قررت  الحالة،  بهذه  زياريت  من  متكنه  ولعدم  ذلك  عىل 

يُعالَج فيه، وكنت أعلم أن مثل هذا القرار بحاجة إىل معركة طويلة مع مصلحة السجون، 

ليتم السمح يل بالزيارة ضمن إجراءات أمنية شديدة التعقيد، رمبا يساعدين يف ذلك كوين 

أحمل الهوية اإلرسائيلية الزرقاء، فتحدثُت مع والديت بهذه الفكرة، فكان ردها أنه يف حال 

يؤثر عىل  أن  بزيارته يف املستشفى، فسيكون ذلك موقفاً صعباً، وميكن  السمح لك  تم 

نفسيته وصحته عندما يراك ُمكبَّالً باألغالل باليدين والقدمني ومع حراسة أمنية مشددة، 

إضافة لذلك شاورت بعض إخويت األرسى بهذا املقرتح فكان ردهم مثل رأي والديت، بناًء 

عىل ذلك انتقلت إىل الحل الثاين وهو بأن أقوم بزيارته عىل شكل زيارة خاصة دون حاجز 

أو شبك مينعني من ملسه بشكل مبارش داخل السجن، وعىل الفور قدمت كل األوراق 

الطبية الخاصة بوالدي ومرضه )رحمه الله( إلدارة السجن حتى تلقيت املوافقة بعد شهر 

من ذلك، وقد أخربت والديت بذلك حتى تُعّد والدي لهذه الزيارة.
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وأنا  الجمر،  من  أحّر  عىل  الله(  )رحمه  لوالدي  الزيارة  موعد  انتظاري  وخالل       

حدب  كل  من  تنتابني  الهواجس  أخَذت  غرفتي،  يف  السبعة  األرسى  إخويت  مع  جالس 

ما  ترى  هل  يا  لها:  قائالً  نفيس  فخاطبت  الله(،  )رحمه  لوالدي  حدث  عّم  وصوب، 

تعرض له والدي )رحمه الله( من جلطة وشلل نصفي هو بسبب حزنه عىل فراق ولده 

داخل غياهب السجن؟ أم هو بسبب ممرسات االحتالل من خالل التضييق عىل سكان 

مدينة القدس، ومم يشاهده من هدم للمنازل ومصادرة ورسقة للبيوت والعقارات، ومن 

اقتحامات يومية للمسجد األقىص وفرض الرضائب الباهظة إلجبار سكان القدس عىل تركها 

أم...  أم...  الغاصب يف هذه املدينة املقدسة؟  ومغادرتها، وغريها من ممرسات االحتالل 

إلخ، ويك أنعتق من تأنيب الضمري ومن هذه الدوامة التي ال نهاية لها، مل يكن أمامي إال 

أن أحتسبه عند الله »عز وجل«، وأن أودعه لرحمة الله ورعايته وحفظه، وما قّدر الله له 

أن يكون سيكون، وال راّد لقضائه.

وكانت  وأليمة،  شاقة  الله(  )رحمه  الخاصة  والدي  زيارة  موعد  انتظار  فرتة  كانت       

فرتة انتظار صعبة، وكأنها سنوات طويلة، وكنت أتخيل كيف سأرى والدي )رحمه الله(؟ 

أنا؟ وكيف  فعله؟ وكيف ستكون ردة فعيل  وماذا سأتحدث معه؟  وكيف ستكون ردة 

والدّي طوال  زيارة خاصة ألحد من  أزر  والديت كذلك؟ خاصة وأين مل  ستكون ردة فعل 

هذه السنوات التسع، وحتى أين مل أسلم عليهم أو أُقبّل أيديهم أو حتى معانقتهم بسبب 

تلك الحواجز اللعينة التي تفصل بيننا يف غرفة الزيارة من شبك وأسالك حديد وغريها، وال 

أعرف كيف يكون شعور األسري مع أهله يف مثل هذه الزيارات الخاصة؟

     فأخذت أبحث بني إخويت األرسى عّمن زار مثل هذه الزيارات من قبل؛ ألهيئ نفيس 

لذلك، فسمعت من بعض اإلخوة ممن زاروا زيارات خاصة من قبل، فمنهم من قال يل: إنها 

ستكون زيارة صعبة، حيث تختلط فيها مشاعر الشوق والحنني، ومشاعر البكاء والخوف، 

الزيارة،  طوال  البكاء  كرثة  من  كذلك،  وأهله  نفسه،  يتملك  مل  إنه  يل:  قال  من  ومنهم 

ومنهم من قال: إن الوداع بعد انتهاء الزيارة كان أصعب بكثري من اللقاء بهم، ومنهم... 

ُت أحّدث  ومنهم... إلخ، هذه اإلجابات وضعتني يف حرية ووضع أصعب من ذي قبل، فعّدْ

نفيس مجدداً: ما هذا الجو الذي وضعت نفيس فيه؟ أال يكفيني ويكفي والدّي أملُ الفراق 

والشوق والحنني وأملُ املعاناة طوال هذه السنوات؟ هل سأزيد من معاناتهم وأملهم أكرث يف 

هذه الزيارة الخاصة ألين سأالمسهم وأُقبّل أياديهم وأعانقهم ألول مرة منذ تسع سنوات؟ 
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وماذا سأقول يف موقف صعب جداً كهذا املوقف بعد هذا الفراق الطويل واللقاء املبارش؟ 

هل سأستطيع متالك نفيس؟ أم ستنهمر شالالت الدموع لشوقي وحنيني ولوعتي عليهم؟

     هكذا بقيُت أليام أنتظر أن يأيت موعد الزيارة يف تخبّط وقلق وترقُّب، مل أعرف فيها 

طعم النوم جيداً من كرثة التفكري بذاك اليوم املجهول الهوية، الغامض يف شكله وأحداثه 

لكن شعرت  بأقىص رسعة،  الزيارة  ليوم  األيام وصوالً  مرور هذه  أنتظر  فكنت  ونتائجه، 

وكأن هذه األيام دهر طويل وقد توقفت، فاختلطت لدّي كل املشاعر لدرجة أن التفكري 

لدّي قد توقف أيضاً، وشعرت بأن رأيس سينفجر من شدة التفكري بذلك اليوم الغامض 

املجهول.  وكان أصعب يوم هو قبل الزيارة بيوم، مل أنم فيه جيداً من خويف وقلقي من 

تأخذين مينًة  والدّي بشكل مبارش، وهواجس  لرؤية  املجهول، ومن شدة شوقي وحنيني 

ويرسًة، فأجد لساين وقلبي وعقيل ووجداين يلهج بالدعاء أن يثبتني الله »عز وجل« يف 

هذا الوقت العصيب، وأن يعينني عىل اجتيازه عىل أكمل وجه، وبقيت عىل تلك الحال 

حتى غفت عيناي سويعات قليلة، حتى سمعت صوت األذان مؤذناً لصالة الفجر، صلّيت 

وإخويت داخل الغرفة جمعة، وبعد االنتهاء من الصالة مل أستطع النوم حتى انبلج الصباح 

وسطعت أشعة الشمس مؤذنًة بيوم جديد، يوم السؤال واالمتحان، يوم مل ولن أنساه ما 

حييت، فقد نقش نقشاً يف قلبي وعقيل ووجداين، إنه يوم اللقاء والعناق والشوق والحنني 

لوالدّي، ويوم األمل واللوعة والوداع والفراق من جديد، إنه يوم من أيام الله، إنه يوم والدّي 

الغاليني، إنه يوم الزيارة.. وهنا يبدأ أصل الحكاية يف فصلها ومشهدها األول.
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الفصل األول/ املشهد األول من الحكاية:

هذه الحكايُة حكايٌة تعرّض لها كثري من األرسى داخل هذه السجون، وما زالت تتكرر 

طاملا بقي االحتالل جامثاً عىل أرضنا، وطاملا بقيت السجون تكتظ باألرسى، أرسى الحرية 

إال  لها  يتعرض  ال  األوىل، حكاية  الدرجة  من  إنسانية  والفخار، حكاية  والكرامة  والعزة 

األرسى الفلسطينيون، فهم الذين ُحرِموا من كل يشء، حتى من أقل حقوقهم اإلنسانية 

، أال وهو اللقاء الطبيعي ما بني األسري وأهله الذي كفلته الرشائع  واالتفاقات الدولية 

كافة، ومنظمت حقوق اإلنسان يف العامل، وعىل رأسها اتفاقية جينيف، إال أن االحتالل 

معاناة  وعائلته  الفلسطيني  األسري  ليجّرع  الحائط،  بعرض  ذلك  كل  يرضب  اإلرسائييل 

مريرة.

     يف آخر زيارة كانت يل، أبلغتني والديت الغالية أن والدي يتحرّق شوقاً لرؤيتي، لكنه 

يف الوقت نفسه متوّجس جداً من الزيارة، يك ال أُصَدم من هول مرضه، وال يريد أن أراه 

عىل كريس متحرك، يك ال يثقل حميل وهمي فوق حمل وهمِّ السجن، فقلت لوالديت: ال 

تنصتي لهواجسه، وأحرضوه إىل الزيارة املقبلة مهم كان الوضع مؤملاً وصعباً، وما شاء 

الله له أن يكون سيكون.

     وبعد انتهاء هذه الزيارة مع والديت الغالية، عدُت إىل غرفتي وأخذُت أفكر مبا قاله 

أيب، فقلت يف نفيس: أيُّ أب هذا؟ فمن زاوية هو متشوق جداً جداً لرؤيتي، وكان دائم 

السؤال عني طوال فرتة مرضه وهو يف املستشفى، ومن زاوية أخرى ال يريدين أن أراه 

عىل كرسيّه املتحرك يك ال أتأثر وأحمل هّمه خوفاً عىل مشاعري وخوفاً عىل ردة فعيل... 

لله درّك يا والدي الحبيب حتى يف آخر لحظاتك ويف أشد وأحلك أيام مرضك، أنت خائٌف 

عيّل وعىل شعوري، وتُفّكر يب، وال تريد أن تثقل همي، فوالله إن كل أهوال وحمل الدنيا 

تهون عندك يا أعظم وأحّن أب يف الدنيا، بل وتشفي قلبي نظرٌة إىل وجهك امليضء بنور 

اإلميان والقدس واألقىص، وبنظرة منك يا أعز وأحن وأطيب أمٍّ يف الدنيا.

أنا ُوِضعت، وبأّي حروف سأكتب،  آٍه.. ثم آه.. ثكلتني أمي.. بأيِّ موقف  آٍه.. ثم       

ولوعٍة  وشوق  ومواقف  وَجلَد  وثبات  ومعاناة  وتضحية  صرب  عن  سأُعرّب  كلمت  وبأّي 

وأمل وفراق والدّي الغاليني، فمهم خّط قلمي لكم فإنه ليس مبقدوري إال أن أقول: لله 
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دّركم وعىل الله أجركم، فمن أجل فلسطني أرض الرباط واألنبياء... ومن أجل القدس 

ومهد الديانات... ومن أجل األقىص واملرسى نحن نُقّدم أغىل ما منلك... الحمد لله عىل 

هذه الحال، وعىل كل حال دامئاً وأبداً.

     وجاء يوم اللقاء... ذاك اللقاء اإلنساين العميق، ورغم أنني هيأت نفيس لهذا اليوم 

الشوق  كان  نفسه  الوقت  ويف  يتملكني  كان  الخوف  أن  إال  املستطاع،  قدر  املجهول 

الصباح  انبلج  أن  اللقاء، فبعد  لهذا  املتبقية  الخطوات والدقائق  يرُّسع  واللقاء  والحنني 

وسطعت الشمس بنورها مؤذنًة ببدء يوم جديد، يوم )200٥/4/2( يوم الزيارة واللقاء 

اللقاء  أنه مهم كان  التي كان أهمها:  املحاذير  لها بعض  بوالدّي، جهزت نفيس واضعاً 

صعباً فلن أسمح لعينّي أن تذرفا الدموع عىل وجنتي خوفاً من أن يؤثر ذلك عىل والدّي 

أن  إىل  هنا  اإلشارة  مع  لرؤيتهم،  متشوقاً  شامخاً  قويّاً  صورة،  بأفضل  يرياين  ويك  سلباً، 

ترصيح الزيارة يشمل موافقة عىل زيارة والديت ووالدي )رحمه الله( فقط، دون السمح 

الله(  بالتقاط صور مع والدي )رحمه  السمح  ألي من إخويت وأخوايت بحضورها، ومع 

فقط دون والديت.
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     ومع بدء ذلك اليوم، ومنذ الصباح الباكر، بدأُت بتجهيز نفيس لذلك اللقاء العظيم، 

ثم  البني(  اللون  ذو  اللباس   ( بالزيارة  الخاص  األسري  زِي  وارتديت  لالغتسال،  فذهبت 

وجل«  »عز  الله  يثبتني  وبأن  التوفيق،  بنيّة  تعاىل  لله  وركعتني  الضحى،  صالة  صليت 

ويعينني عىل هذا اللقاء، ثم تعطّرت، وأخذ إخويت األرسى الذين يقبعون معي يف غرفة 

السجن بالدعاء يل بالتوفيق يف هذا اللقاء، وأخذوا يحثونني عىل الثبات، وبأال أضعف 

أمام والدّي مهم كان اللقاء صعباً، ويف أثناء ذلك جاء السجان ليأخذين للزيارة، ويف تلك 

مينًة  يب  وتعطُف  تلطمني  أفكاري  أمواج  وأخذت  تتسارع،  قلبي  دقات  بدأت  اللحظة 

ويرسًة، حيث إن املسافة بني القسم الذي أقبع فيه، وبني غرفة الزيارة حوايل )200 م(، 

أُساق  كأين  كنت  لقد  واللقاء،  الزيارة  كيف سيكون حال  الطريق  أتخيل طوال  وبدأت 

ملكان سأذهب إليه ألول مرة، وال أعرف عنه شيئاً، وبقيت هكذا حتى أدخلني السجان 

إىل غرفة مفتوحة، فيها بعض الطاوالت والكرايس منتظراً قدوم والدّي، فأخذت أسري يف 

قدَميَّ  أن  لدرجة  وأكرث،  أكرث  بالتسارع  قلبي آخذة  الغرفة روحًة ورجعًة ودقات  هذه 

مل تعد تحمالنني، فجلست قليالً عىل الكريس آلخذ شهيقاً وزفرياً لعيّل أُهّدئ من روعي 

ومن دقات قلبي، وخالل االنتظار رأيُت أهايل األرسى ميُرون من أمام الغرفة التي أُوجد 

بأيديهم  يل  ُملّوحني  األرسى،  أبنائهم  لزيارة  العامة  الزيارة  غرفة  باتجاه  ذاهبني  فيها، 

املفاجآت والصدمات، فسمعت صوتاً يرصخ باسمي  اللحظة بدأت  تلك  ُمرّحبني، ومنذ 

أكرم- أكرم، فقلت يف نفيس: إن هذا الصوت مألوف لدّي، فم أن نظرت بني الزُّّوار اتجاه 

ذلك الصوت باحثاً بني األهايل، فإذا يب أُشاهد أختي صابرين التي كانت تبلغ من العمر 

عاماً(   12( العمر  من  يبلغ  كان  الذي  مهند  الصغري  أخي  وبصحبتها  عاماً(   18( تقريباً 

وشقيقي األصغر طارق الذي كان يبلغ من العمر )10 سنوات(، وإذا بهم يقفون أمام 

بلهفة  الغرفة  باب  إخويت عىل  أختي وكذلك  التي يحرسها سّجان، فهرعت  الغرفة  باب 

الذي يقف عىل  السجان  أخرب  قد  املسؤول  الضابط  بأن  الدخول، علمً  يريدون  وشوق 

أعمى  اللحظات  لكن يف هذه  لوالدّي فقط،  بزيارة خاصة  أنه مسموح يل  الغرفة  باب 

زيارة خاصة مفتوحة مع  إن يل  له  وقلت  فوراً  تدخلت  السجان، حيث  الله برص هذا 

أنه  عائلتي، وأنت تعلم ذلك، وهؤالء إخويت، فإذا به يسمح لهم بالدخول عندي رغم 

غري مسموح لهم بالدخول حسب الترصيح املمنوح يل، فأخذت أسلّم عىل أختي وإخويت 

بشوق وحنني ال يوصف، واختلطت املشاعر بعضها ببعض، فهذه هي املرة األوىل أيضاً 
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وجلست  الكريس،  عىل  فجلست  عائلتي،  أفراد  أحد  فيها  أملس  التي  سنوات  تسع  منذ 

أختي عىل يساري، وأخواي أمامي عىل كريس خشبي، كنت جسداً ببعض روح، ال أعرف 

ما الذي يدور حويل، وال ما الذي حصل، فتساءلت بيني وبني نفيس وأنا أنظر إىل أختي 

وإخويت: هل أنا يف حلم أم يف حقيقة؟ هل هؤالء حقاً إخويت أم أنه رساب الح يل فجأة 

قائلة  أختي  فقاطعني صوت  ببعض،  بعضها  اختلطت  ومواقف رسيعة  باألفق، مشاعر 

يل: ما بك!! فتملكت نفيس عىل الفور، وأخذت أسأل عن أحوالهم وأخبارهم وعن أيب 

مناسب  مدخل خاص  من  سيدخلونه  والدي  إن  يل:  فقالت  معهم،  يأتوا  مل  ملاذا  وأمي 

للكريس املتحرك، فأخذت أتحدث معهم بشوق ولهفة حتى قدوم والدّي، فدخول إخويت 

مل يكن بالحسبان وكأنه هدية من رب السمء، هدية طيبة مباركة من عند الله، 

كانت  فقد  توعدون(،  وما  رزقكم  السمء  )ويف  يخاطبني  عاله”  يف  جل   “ الله  وكأن 

مفاجأة مل أتوقعها ومل أفكر بها حتى، وكانت أُختي تتحدث معي بلهفة وشغف كبريين،  

لدرجة أنها مل ترتك يدي طوال الفرتة التي أمضتها معي، أما إخويت- فمهند تحدث معي 

بادية عىل  الصدمة  كانت  الصغري طارق  أخرجها بصعوبة، وأخي  التي  الكلمت  ببعض 

وجهه، ومل يتحدث وال بكلمة، فكان يحّدق يب وكأن شيئاً غريباً نزل من السمء مل يكن 

يتوقعه، كيف ال وأنا تركته عند اعتقايل صغرياً يبلغ من العمر سنة ونصف السنة، فهو 

مل يعش معي ومل يعرفني، ومل يتعرّف عيّل إال عن طريق زيارات األهل املتفرقة، ومن 

وعمره)٣  تركته  الذي  مهند  أخي  وكذلك  بيننا،  يفصل  الذي  والشبك  القضبان  خلف 

الشخيص  سواًء عىل صعيدي  الشعور،  هذا  كان  كيف  كرام،  يا  معي  فتخيلوا  سنوات(، 

باألمل..  الشوق  املشاعر،  فيه  تختلط  والله ال ميكن وصفه- حيث  أنفسهم هم،  أو عىل 

والحنني بالقلق، شعور صعب ومؤمل.

 واستمر اللقاء عىل هذه الحال، حتى نادى السجان قائالً: أكرم هيّا، سنذهب إىل غرفة 

الكريس  يستطيع  لن  صغري،  الغرفة  هذه  مدخل  ألن  فيها،  ينتظرانِك  فوالداك  أخرى، 

املتحرك أن مير فيه، سمعُت ما قاله السجان يل، لكن من هول املوقف الذي أنا فيه مع 

إخويت، مل أتحرك من مكاين وكأين طفل صغري ال يعرف ما يدور حوله وال كيف سيترصف، 

فنادى عيّل السجان مرة أخرى: هيا بنا، فوالداك ينتظرانك، فسلمت عىل أختي وأخوّي 

مودعاً إياهم والحرسة تعترص قلبي، فتمسكت يب أختي بشدة وقالت يل: إىل أين أنت 

ذاهب وترتكنا؟ فقلت لها: ذاهب ألرى والدّي فهم ينتظرنني يف غرفة مجاورة، فقالت: 
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ابَق معنا وقتاً أطول، مل نرك بعد، فقلت لها: ليس األمر بيدي، فودعتها وإخويت وكأين لن 

أراهم بعد اليوم، وأنقذت نفيس من بينهم بصعوبة، وقد استمر هذا اللقاء مدة سبع 

بالنسبة يل قبل زيارة والدّي، فمن جانب  اللقاء هو الصدمة األوىل  دقائق، فكان هذا 

كنت أنتظر لقاء والدّي فقط، ومل يكن بالحسبان أن أرى أحداً غريهم عىل ما هو مرّصح 

يل حسب ترصيح الزيارة، ومن جانب آخر، كيف كانت ردة فعيل وكذلك إخويت، كنت 

غري مصّدق ملا حدث، هذا عدا عن رهبة املوقف الذي وضعت فيه، آه... لن أستطيع 

أن أقول عن ذلك إال حسبي الله ونعم الوكيل، وكفى بالله حسيباً.

     ورافقني السجان ليأخذين إىل الغرفة التي ينتظر فيها والداي، وخالل الطريق التي 

تستغرق ثوايَن معدودات، متلّكني خوف وقلق جديد عىل ما حدث باللقاء مع إخويت، 

فقلت يف نفيس: إذا كان اللقاء مع إخويت صعباً جداً بهذا الشكل، فكيف سيكون اللقاء 

هل  أفعل،  أن  عيّل  ماذا  أعرف  ومل  كبري،  بشكل  مجدداً  الرهبة  فتملكتني  والدّي،  مع 

أطلب من السجان أن ينتظر قليالً حتى ألتقط أنفايس وأرّد روحي فأهيئ نفيس بشكل 

أفضل، ألخرج من هول وآثار الصدمة األوىل من لقايئ مع أخويت، أم ماذا عيّل أن أفعل 

الثاين من  املشهد  بدأ  الداخيل هذا معلناً  السجان قطع حواري  أو كيف أترصف، لكن 

الحكاية. 
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الثاين: املشهد 

الثانية، حيث  الصدمة  كانت  للدخول  الباب  وفُتح يل  املقصودة،  الغرفة  عندما وصلنا   

وقفت عىل باب الغرفة متجمداً من هول املشهد، فقد رأيت والدي - الذي للحظات مل 

أعرفه -جالساً عىل كرسيّه املتحرك، وقد اختلفت مالمح وجهه وجسمه النحيل وشكله 

تجلس  وبجانبه  الشكل،  بهذا  أشاهده  أن  أتوقع  ومل  العمليات،  وكرثة  املرض  شدة  من 

والديت، فارمتيت يف أحضان والدي ُمقبّالً يديه ووجنتيه ورأسه، والدموع تنهمر بغزارة 

االعتقال،  من  سنوات  تسع  بعد  مرّة  ألول  وملسني  عانقني  أنه  مصدق  غري  عينيه  من 

وانتقلت إىل حضن أمي الغالية مقبّالً يديها ووجنتيها ورأسها غري مصدقة كذلك، أنها - 

وبعد طول فراق- عانقتني،  ها نحن أوالء تقابلنا أخرياً من دون حاجز يفصلنا، وعيناها 

وسعتها،  ما  األرضية  الكرة  عىل  وزّعت  لو  والله  إبتسامة  وابتسمت  دمعاً،  تفيضان 

ابتسامة عزة وفخار وتحدٍّ للسجان، أنها رأتني بعد طول غياب دون حاجز رغم صعوبة 

املوقف الذي نحن فيه.

     فجلست بينهم يك أطمنئ عىل أحوالهم وأخبارهم، وقال يل أيب )رحمه الله(: الحمد 

لله أين رأيتك بعد هذه السنني الطويلة وجهاً لوجه، رغم أنف السجان الذي أىب طوال 

هذه السنني أن يجمعنا دون حاجز، وأخذت أسأل وأطمنئ عن أخباره وصحته فقال يل: 

لقد جئت يك أودعك ولن تراين بعد هذا اليوم!! فوقعت كلمته عيّل كالصاعقة، فقلت 

له: يا والدي الحبيب، أنا ال أوافقك الرأي... وإن شاء الله ربنا سيشافيك، وسأراك مجدداً 

التي سيشاهدين فيها، حقاً  بصحة أفضل، لكنه أرّص عىل أن هذه املرة ستكون األخرية 

عليها  أطمنئ  وليك  قليالً  الجو  أغرّي  والديت يك  إىل  فانتقلت  يودعني،  وكأنه  لقد شعرت 

ألين أعرف أنها ال زالت تخفي عني تفاصيل مرض والدي الذي كان بدوره ينظر ويسمع 

باستغراب: هل هذا فعالً ولدي أكرم؟ أم أنا بحلم؟ فلقد رأيت يف عيونهم مشاعر الشوق 

التي ال أمتناها إلنسان  أثناء هذه األجواء الصعبة  الفراق، ويف  والحنني وأمل املعاناة وأمل 

أمل  إياها:  مخاطباً  نفيس  فتملكت  عيني،  من  تسقط  الدمعة  كادت  األرض،  وجه  عىل 

نتعاهد أنه مهم كان األمر صعباً لن أذرف دمعة من عيني؛ يك ال أسبب لوالدّي الغاليني 

يتفجر  بركاناً  لرأى  لو كان هناك جرّاح، وكشف عن صدري  األمل، فضبطتُّ نفيس، لكن 

لهباً بداخيل من هول املوقف، واستمر هذا الربكان يغيل يف داخيل، بل ويزداد لهباً طوال 
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الزيارة، ومل أسمح له باالنفجار ضاغطاً نفيس مهم كلّف الثمن. 

والعمليات  املرض  أمل  عيّل  يقص  فأخذ  الله(،  )رحمه  والدي  مع  الحديث  فتابعت       

التي أُجريت له، وأنه لن يستطيع أن ميكث يف املنزل بسبب حالته الصحية، وعليه البقاء 

فقط يف املستشفى يك تتم معالجته بالشكل املطلوب، وأخذ يحدثني عن مريض معه يف 

الغرفة نفسها مصاب بجلطة مثل حالته، وهو أملاين الجنسية، وأن عائلتي وعائلته تظالن 

معاً باستمرار بسبب مكثهم الدائم يف الغرفة نفسها، فقلت له مداعباً: ها قد أصبح لك 

صديق من أملانيا، وأمورك متام، فرّد عيّل قائالً: الله يجيب ييل فيه كل خري.

     وأخذ يسألني عن أحوايل وصحتي، فقلت له: إنني بألف خري وال تقلق عيّل، فقط 

والله الزالت ترتدد يف  بكلمة  فرّد عيّل  الله،  بإذن  لنا بشفائك  اهتم بصحتك وأن عّجل 

أُذيّن وستبقى ما دام يّف قلٌب ينبض قال: الله يرىض عليك يا أكرم دنيا وآخرة، سمعتها منه 

عندما كنت أعيش بينهم قبل اعتقايل، لكن مل أسمعها بهذه النربة اليقينية، فوقعت عىل 

مسمعي وقلبي مثل الشهد والبلسم متام الرضا، وعىل صدري الذي يغيل فيه الربكان مثل 

جبل ثلج يربّده، والله إنها هّدأت من قلقي وروعي، ومن هول ما أمّر به، فرَِضا الوالدين 

هو من رضا الله »عز وجل«، فيكفيني أن أخرج من هذه الدنيا الفانية برضا الله سبحانه، 

ثم برضا الوالدين.

     أما الصدمة الثالثة- التي أدمت قلبي ومل يكن يل علٌم بها، هو عندما أخربين والدي 

)رحمه الله( يف منتصف الزيارة قائالً: يا أكرم أنا ال أستطيع مشاهدتك ورؤية مالمحك، 

فقط أشاهدك كظل عندما تتحرك، فأدركت حينها أن كرثة األمراض التي أصابته وتحديداً 

مرض السكري قد أثّرت عىل الرؤية عنده، فعندما سمعت ذلك ُصدمت وتوقف لساين 

فلم  ذلك  من  أكرث  تصدمني  وال  ثبتني  الله  يا  نفيس  يف  فقلت  والحديث،  النطق  عن 

الحبيبة وأخَذْت عيناي  ثبّتني وقّوين وال تخذلني، فنظرُت إىل أمي  الله  يا  أعد أحتمل، 

لهذه  أتعرّض  أن  ملاذا عيّل  التفاصيل؟   بهذه  ملاذا مل تخربيني  تخاطب عينيها متسائالً: 

الصدمات؟ أمل أقل لِك إنه يف نهاية األمر سأعرف الحقيقة؟!.

     يف هذه اللحظات كان أحد السّجانني يف الغرفة نفسها يقف خلفي من باب املراقبة 

من  دار  ما  كل  وشاهد  فسمع  العربية،  اللغة  يعرف  درزي  أصل  من  وهو  والحراسة، 

حديث بيني وبني والدي )رحمه الله(، عند منتصف الزيارة مل يتحمل هذا السجان أمل 
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ومعاناة هذه الزيارة، فخرج من الغرفة حتى انتهاء الزيارة، تخيّلوا معي كيف بربكم... 

كل هذه  أتحمل  فكيف يب  اإلنسانية،  املواقف  يتحمل هذه  مل  نفُسه  السجان  كان  إن 

الصدمات، لقد كنت يف شكيل الخارجي أمام والدّي أتظاهر بالقوة والتمسك، لكن يف 

حقيقة األمر كان داخيل يف حالة انهيار وُحرقة وأمل ال يعلم مداها إال الله »عز وجل«. 

     كان والدي )رحمه الله( طوال الزيارة غري مصدق أين أجلس أمامه وأحّدثه، وكانت 

بعض  وعن  العائلة  عن  يحدثني  وأخذ  واألخرى،  الفينة  بني  خّديه  عىل  تسيل  دموعه 

كان  أنه  أنفسهم، خاصة  األرسى- واألرسى  له عالقة طيبة مع ذوي  كانت  األمور، وقد 

يعمل متطوعاً يف لجنة أهايل أرسى القدس، وهو معروف لدى الجميع، فأخذ ذلك جزءاً 

من الزيارة، وقد أوصاين بإلحاح  باألرسى، وبأن نكون دامئاً معاً ويداً واحدة، وأن نكون 

قريبني من بعضنا بعضاً، وقال أيضاً: أنتم األرسى أفضل طبقة يف املجتمع وصفوته، لذلك 

عليكم  أمله  يصّب  فهو  بكم،  شعبكم  ظن  عند حسن  دامئاً  وكونوا  ذلك،  عىل  حافظوا 

ويفتخر بكم، وأخذ يوصني بنفيس جيداً، وأن أكون عند حسن ظنه دامئاً، وقال: يكفيني 

أنك رفعت رأيس عالياً، وربنا يرىض عليك ويفّرج كربك أنت وجميع إخوانك األرسى.

جداً  الكبرية  بحجمها،  الصغرية  لكلمته  وأستمع  الله(  )رحمه  لوالدي  أنظر  كنت       

بيننا،  األخري  سيكون  اللقاء  هذا  وأن  ليودعني،  جاء  فعالً  وكأنه  بها  ويوصني  مبعانيها، 

وكنت أنظر لوالديت وأسألها عن كثري من األمور مبا يخص حالة والدي املرضية، ألين يف 

كل لحظة أكتشف شيئاً جديداً خالل هذه الزيارة مم مل أكن أعرف عنه، وكانت ترشح 

يعترصانها ودموعها  واألمل  والحرسة  الله(  )رحمه  والدي  لكالم  تنصت جيداً  يل، وكانت 

الغالية تنساب عىل وجنتيها بني الفينة واألخرى، فهي واقفة بني نارين، ويف الوقت نفسه 

مرض  نار  بني  واقفة  هي  والحنونة  الغالية  لوالديت  فبالنسبة  نارين،  بني  واقع  أيضاً  أنا 

الحديث  يزداد سوءاً بسمعها لكل  الذي  الله( ومعاناته وأمله ووضعه  والدي )رحمه 

لولدها،  وفراقها  لقائها  نار  وبني  يل،  مودعاً  الله(  )رحمه  والدي  وبني  بيني  دار  الذي 

والله إنها من أعجب املفارقات، فرحة اللقاء التاريخي بولدها ألول مرة دون حاجز من 

السجان، وحرسة وأمل ولوعة الفراق بعد هذا اللقاء، أما عىل صعيدي الشخيص فحّدث 

وال حرج، فأنا واقع بني وجعي عىل مرض والدي )رحمه الله( وطريقة حديثه وكأنه فعالً 

جاء ليودعني ولن أراه بعد اليوم، وبني نار والديت الغالية وحرستها ودموعها الغالية.
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     ما الذي يدور؟... وما الذي يحصل؟ فذاك ال يعلمه إال الله وحده، شعور مختلط 

ال  موقف  فيه...  أنا  موقف  أيُّ  والجزر،  كاملد  وجيئًة  وروحًة  البحر،  كأمواج  متالطم 

الزيارة مستمرة  زالت  الله(، ال  الطيبة وال والدي )رحمه  أنا وال والديت  أُحسد عليه ال 

بفرحها وأملها، لكنها قاربت عىل االنتهاء، ومن هول وكِرَب الحدث واالنتقال من صدمة 

إىل أخرى، تشّوش عقيل وتلعثم لساين ومل يعد يستطيع الحديث مثل طفل ضائع ينتظر 

من يساعده وينقذه مم هو آٍت ويأخذه إىل بر األمان.

     تحدثت مع والدي )رحمه الله( موصياً له أن يهتم بصحته جيداً، وأن قلوبنا معه، 

ودعاؤنا له بالشفاء العاجل عىل أمل اللقاء القريب، وكذلك تحدثت مع والديت الغالية 

أن يعينها الله »عز وجل« عىل هذا الوضع الجديد، وأن الله سبحانه معنا وسيُيرّس لنا 

يك  املسؤول  الضابط  جاء  حتى  الحال  هذه  عىل  الزيارة  واستمرت  تعاىل،  بإذنه  أمورنا 

رفض  لكنه  معاً  والدّي  مع  التصوير  يكون  أن  منه  فطلبت  ووالدي،  أنا  بتصويرنا  يقوم 

وقال يل: إن املوافقة عىل التصوير فقط مع والدك فتضايقت والديت، ماذا عيّل أن أقول 

يف هذا املوقف، إال أن هذا هو دأب االحتالل والسجان الذي يأىب إال أن ينغص أي فرحة 

فوريّة  صور  ثالث  معه  وتصّورت  والدي  بجانب  فجلست  وأهله،  األسري  عىل  إنسانية 

معي  سأبقيها  أين  والديت  وأخربت  معي،  وأبقيتها  الصور  فأخذت  معه،  األخرية  كانت 

فإذا  الفراق،  آذن  حتى  دقائق  إال  هي  وما  املقبلة،  الزيارة  يف  لهم  وسأخرجها  أتأملها 

بالسجان يأيت ليُعلمنا أن موعد الزيارة قد انتهى، وجاء الضابط املسؤول ليصطحبني إىل 

غرفتي، فكانت هذه اللحظة األكرث إيالماً عيّل وعىل والدّي، وما أن سمع والدي )رحمه 

الله( أن الزيارة قد انتهت حتى فاضت عيناه ... ال يريد مفارقتي، فتوجهت إليه ُمقباّلً 

»عز  الله  إال  مداه  يعلم  ال  ووجعاً  أملاً  يعترص  والقلب  مودعاً،  ورأسه  ووجنتيه  يديه 

عناق  وعانقتني  ورأسها،  ووجنتيها  يديها  مقبالً  الحنونة  والديت  إىل  انتقلت  ثم  وجل«، 

فمذا  الزيارة،  انتهت  فقد  أكرم،  يا  هيا  قائالً:  يستعجلني  السجان  وقاطعنا  البنها،  األم 

عيّل أن أفعل يف هذه اللحظات األليمة، وكيف سأترك والدّي وأفارقهم، ووالديت قابضًة 

سيأيت  ومتى  بعد،  رؤيتك  من  نشبع  مل  معنا،  ابَق  له،  تنصت  ال  تقول يل،  وكأنها  بيدي 

ذلك اليوم آلخذك بيدّي إىل حيث كنت وولدت، إىل القدس واألقىص.نعم لقد كان فراقاً 

صعباً، وموقفاً إنسانياً أليمً جداً، ووداعاً مريراً موجهاً ال زال يالزمني... وسيبقى ياُلزمني 

ما حييت، إنه الوداع!! وداع ال لقاء بعده لوالدي )رحمه الله(، وخرجت رغمً عن أنفي، 
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الله(  )رحمه  ووالدي  خّديها،  عىل  تسيل  ودموع  ولوعة  بحزن  ترمقانني  والديت  وعينا 

مل  الدموع،  تذرفان  وعيناه  املرض،  أنهكه  الذي  بصوته  الطيبة،  العذبة  بكلمته  ودعني 

اللحظات يف حيايت، بل ومن أصعب  أثقل وأصعب  إنها من  أشهد مثلها يف حيايت قط، 

املواقف اإلنسانية التي تعرضنا لها، فأودعتهم برعاية الله وحفظه وأمانته، حتى يقيض 

الله أمراً كان مفعوالً.

     خرجت من غرفة الزيارة، والسجان أمامي ليصطحبني إىل غرفتي، يف هذه اللحظات 

أنا لست أنا، وكأين شخص آخر، خرجت من غرفتي بصورة وها أنا ذا عائٌد إليها بصورة 

أخرى، مشّوش العقل والتفكري، قلٌب يعترصه األمل عىل فراق األحبة، ويف صدري بركاٌن 

واهٌب ثائر عىل وشك االنفجار، وقدماي مل تعد تستطيعان السري، وطوال املسافة من 

مكان الزيارة حتى غرفتي رقم )16( يف قسم ٣ والتي تبلغ )200م( مل ألتفت إىل يشء، 

أو باألحرى مل أَر شيئاً أمامي، وكأن عىل عينّي غشاوة، فقط أسري حيث السجان يأخذين، 

تارًة مينًة وتارًة يرسًة، صاعداً الدرج ومل أنبس ببنت شفة، كنت يف وضع من ال يرى وال 

الفراق،  ولوعة  واملعاناة  باألمل  املمزوجة  املشاعر  من  ومزيجاً  خليطاً  يتكلم،  وال  يسمع 

أعلم،  ال  حينها!!  أفعل  أن  عيّل  كان  فمذا  اللقاء،  هذا  يف  وشاهدت  رأيت  ما  لهول 

وبقيت عىل هذه الحال حتى أوصلني السجان باب القسم الذي كان ينتظرين عىل بابه 

أن ضابط  بعد  فيم  أخربين  السجن، حيث  إدارة  أمام  وممثلهم  األرسى  باسم  املتحدث 

القسم عندما جاء ليك يصورين مع والدي، ورأى املوقف واملشهد بيني وبني والدّي أخربه 

موقف  هو  هذا  كان  إذا  معي:  فتخيلوا  الصعب،  اإلنساين  املوقف  ذلك  يتحمل  مل  أنه 

السجان من موقف أو مشهد شاهده، فكيف كان موقفي وموقف والدي؟!. استقبلني 

ممثل األرسى ُمرّحباً وُمباركاً يل عىل تلك الزيارة، فنظرت إليه وابتسمت ابتسامة شكلية 

دون أن أستطع نطق كلمة، وواصل معي السري حتى أوصلني إىل باب غرفتي وفتح يل 

الباب ودخلت، وهنا بدأت أحداث املشهد الثالث من أصل الحكاية، ما بعد الزيارة.
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 أحداث املشهد الثالث:

 عند دخويل للغرفة سلّم عيّل إخويت السبعة الذين يشاركوين الغرفة مباركني يل بالزيارة، 

خرياً«،  الله  “جزاكم  بغريها:  الحديث  أستطع  مل  فقط  واحدة  بكلمة  عليهم  ورددت 

ملوقف  تعرّضت  بأين  شعروا   ، تُفرسَّ ال  التي  وجهي  مالمح  غرفتي  أبناء  شاهد  وعندما 

ذهبت  وبالفعل  قليالً،  نفيس  ومع  وحدي  أجلس  بأن  الجو  يل  فوفروا  عليه،  أُحسد  ال 

الذي مل تتحمله قدماي من هول األمل  باتجاه بريش )الرسير( وألقيت بجسدي املكلوم 

والصدمة، وأغلقت الرُبش عىل نفيس بستارة، وأخرجت صور والدي الثالث )رحمه الله( 

الربكان يف صدري  وكان  بحيايت،  أبكه  مل  بكاًء  أبيك  وأنا  إليها  أنظر  وأخذت  جيبي،  من 

لها: هل  الله( مخاطباً  قد بدأ باالنفجار وأحرقني، وكنت أنظر إىل صور والدي )رحمه 

ما تحوينه من منظر أو شكل هو والدي... ال ليس والدي... وأنا أزداد بكاًء لدرجة أن 

وساديت امتألت من شالالت وأنهار الدموع، مستذكراً رشيط والدي طوال حيايت معه ما 

قبل االعتقال، وأثناء االعتقال، وما قبل املرض وما بعده، وبقيت عىل تلك الحال لفرتة 

طويلة، حتى غفت عيناي من شدة البكاء والتعب واألمل، ومل أستيقظ من نومتي تلك إال 

قبيل وقت املغرب، وصور والدي )رحمه الله( عىل صدري، مل أستطع التحرك من بريش، 

والدي  الذي جرى؟ كيف حدث هذا؟ ورفعت صور  ما  أنا؟  أين  نفيس:  أسأل  وأخذت 

)رحمه الله( بيدّي وأخذت أدعو له ، واحتسبته عند الله »عز وجل« قائالً: يا الله، يا 

فاحفظهم  الله،  يا  عندك  أمانة  ووالديت  والدي  أودعت  إين  واألرض،  السموات  خالق 

واشِف والدي وخفِّف عنه، وإين راٍض بقضائك، وال حول وال قوة إال بك يا الله.

     وبعد أن صليت صالة العرص، كنت وحدي داخل الغرفة، حتى عاد أبناء غرفتي من 

من  حلقًة  التّفوا  ثم  جمعًة،  املغرب  صالة  وصلّينا  إليها(،  نخرج  التي  )الساحة  الفورة 

حويل، وأخذوا يسألونني عن الزيارة، وعن والدّي، وكيف سارت األمور؟

 فقصصت عليهم كامل الحكاية، والدموع تهطل يف عيونهم غري مصدقني ما حدث معي، 

فتأثرنا  الحكاية  كامل  علينا  وقد قصصت  والديك،  وعون  عونك  الله يف  كان  يل:  وقالوا 

تلو  والصدمة  الصعبة،  اإلنسانية  املواقف  هذه  كل  أنت  تحّملت  فكيف  نحتمل،  ومل 

الصدمة؟ فكان الله يف عونك، لقد شاركوين همي ووجعي، وأخذوا يخففون عني، حتى 

يقيض الله أمراً كان مفعوال.
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     يف أول زيارة يل بعد زيارة والدّي والتي كانت يف )200٥/4/1٧( جاءت والديت الغالية 

وقابلناك  عانقناك  أننا  نصدق  مل  ووالدك  أنا  فقالت يل:  الزيارة وهي مرسورة جداً  إىل 

وجهاً لوجه دون حاجز يفصل بيننا رغم أمل ولوعة الفراق، لدرجة أنها مل تََنم تلك الليلة 

التاريخي واإلنساين لدينا، وسألتها عن أحوال والدي )رحمه  اللقاء  وهي تفكر يف ذلك 

)رحمه  أيب  أن  يل:  قالت  حيث  إجابتها،  من  فتفاجأت  فعله،  وردة  صحته  وعن  الله( 

تطلب  أن  منك  يطلب  وأنه  الزيارة،  بتلك  فرح جداً  وأنه  السالمات،  أحّر  يهديك  الله( 

أنه  الناحية اإليجابية رغم  من  تأثر جداً  له ترصيحاً جديداً يك يزورك مرة أخرى، وأنه 

عندما طلبته للزيارة يف املرة األوىل رفض املجيء؛ خوفاً من أن تراه عىل كرسيّه املتحرك، 

لكن بعد تلك الزيارة وكأن الحياة رُّدت له من جديد، وأخذ يحّدث كل من جاء له زائراً 

يف املستشفى، عن ذلك اللقاء، وأنه أخرياً استطاع رؤيتك ومعانقتك دون حاجز يفصل 

بينكم رغم أنف السجان.

 لكن مع كل تلك األجواء، فقد أخربتني والديت أن وضع والدي الصحي يزداد سوءاً، األمر 

تفاصيل  ومعرفة  له  ورؤيتي  الله(  )رحمه  لوالدي  زياريت  فبعد  يفاجئني؛  يعد  مل  الذي 

مرضه ووداعه يل بطريقة حرقت قلبي، أدركت أن وضع والدي صعب جداً، وكنت قلقاً 

عليه وخائفاً جداً من أن يأتيني خرب رحيله عن هذه الدنيا يف أي وقت، فأسلمت أمري 

أن يكون سيكون، وليس  له  الله  قّدر  الواحد األحد، وما  لله  الله(  وأمر والدي )رحمه 

أمامي إال التسليم بأمر الله تعاىل وقضائه مهم كانت صعوبة األمر ونتيجته.

املشهد  فهو  الحكاية/  أصل هذه  األول من  الفصل  واألخري من  الرابع  املشهد  أما       

املوافق  األربعاء  يوم  ظهر  عند  لها  الختام  مشهد  وهو  الحكاية،  هذه  يف  أيالماً  األكرث 

)200٥/4/1٩(، حيث كنت جالساً يف غرفتي رقم )16( يف قسم ٣ يف سجن نيتسان- الرملة، 

الحزن، وقد جلسوا بجانبي  يُصّفحها  أفاضل يدخلون إىل غرفتي بوجوه  بثالثة إخوة  فإذا 

ونظرت إىل وجوههم، فبدأت هواجس الخوف تنتابني، فقلت لهم: ما بال وجوهكم قد 

اعتالها الحزن؟ نظروا إىل بعضهم بعضاً، وبادر أحدهم بإمساك يدي والضغط عليها قائالً 

يل كالماً عن الصرب وعن القضاء والقدر، وأننا كمسلمني نؤمن بقضاء الله وقدره، ونظرت إىل 

وجوههم مرة أخرى، نظرة متفّحص، فقرأت يف وجوههم أن هناك خطباً جلالً، فتساءلت: 

يا هل ترى مثة خطٌب يف القدس حّل بأيب، أم أن هناك خطباً ما آخر؟ ثم وجهت السؤال 

ألحدهم قائالً له: هل أيب مىض إىل رحمة الله؟ فأجابني برأسه: نعم، فاعترص قلبي أملاً وحزناً 



43

وحرسًة عىل فراقه، فراق أجربنا عليه االحتالل والسجان، فرحل والدي دون أن أمتكن من 

وداعه، فنطق لساين بإنّا لله وإنّا إليه راجعون،  لله ما أعطى، ولله ما أخذ. لقد أستودعته يف 

ذمة الله ورحمته، فقام إخويت األرسى جميعهم يف القسم وعددهم )120( أسرياً بفتح بيت 

عزاء يل يف ساحة القسم يك يعزّوين بوفاة والدي )رحمه الله(.إن إخويت األرسى وقفوا بجانبي 

وواسوين ومل يرتكوين، وكانوا يل مبثابة األهل، هكذا نحن األرسى يف كل فرحٍ أو ترح نكون دامئاً 

سنداً لبعضنا بعضاً كالجسد الواحد، وعند انتهاء هذا اليوم عدت إىل غرفتي، وقضيت ليلتي 

عىل بُريش، أستعيد ذكريات رشيطني يف حيايت مع والدي )رحمه الله(: 

     الرشيط األول: أتذكر فيه ذكريات والدي )رحمه الله( معي قبل االعتقال وأنا بينهم حتى 

سن )22 عاماً(.

 والرشيط الثاين: أتذكر فيه مسرية والدي )رحمه الله( طوال سنوات اعتقايل التسع حيث 

بلغُت من العمر )٣1 عاماً( وتحديداً رشيط أحداث اللقاء األخري الذي استمر )4٥ دقيقة( 

والذي كان األصعب يف حيايت. أخذت أسرتجع ما دار يف ذلك اللقاء معه )رحمه الله(، فقد 

صدقت يا والدي يا نور العني، جئتني مودعاً، ومل أصدقك حينم قلت يل: لقد جئت ألودعك، 

ولن تراين بعد هذا اللقاء، ورضيَت عني عندما قلَت يل: روح يا أكرم الله يرىض عليك دنيا 

وآخرة، كلمت لن أنساها بل ُحفرت ونقشت يف قلبي وصدري وعقيل، وستبقى ما حييت.

     ويف يوم جنازتك يا والدي الحبيب كنت أمتنى أن أودعك الوداع األخري إىل مثواك 

األخري، وألقي عليك نظرة وداع االبن ألبيه، االبن الباّر الذي منعه َعَنت وَصلف االحتالل 

والسجان من تلك اللحظة، لكن عزايئ يا والدي أنك انتقلت إىل جوار ربنا الكريم الذي 

ال يُظلَم عند أحد، ويكفيك رشفاً وعزًة وكرامًة أن قّدر الله لك أن تكون من املرابطني يف 

مدينة القدس وبيت املقدس، بل وتُطوى تحت ثرى تراب مدينة القدس بجوار املسجد 

األقىص، مرسى نبينا محمد )صىل الله عليه وسلم(، وبجوار الصحابة األجاّلء: عبادة بن 

الصامت، وشداد بن أوس، يف مقربة باب الرحمة، فرحمك الله يا والدي ويا تاج رأيس 

ورباطك،  وثباتك  صربك  عىل  خري  كل  الله  وجزاك  جناته،  فسيح  وأسكنك  عينّي  ونور 

ما تحملت من معاناٍة وقهر وحزن وذل  أن تسامحني عىل  الحبيب  والدي  يا  وأسألك 

بسببي، لكن اعلم يا والدي الغايل أنه ما كان هواي فراقكم، بل فراقي القرسي عنكم 

مل يكن إال من أجل الله أوالً، ثم من أجلكم ومن أجل شعبي، لتحيوا كِراماً، ومن أجل 
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الدفاع والذود عنك يا قدس األقداس، ويا أيها األقىص الحبيب ويا مرسى رسولنا الكريم 

محمد )عليه السالم(، فرحيلك وفراقك عني قاٍس جداً، لكن حب الله أغىل، وفلسطني 

والقدس واألقىص ترخص لهم النفس وأغىل ما منلك، داعياً الله العيل القدير أن يجمعني 

الرسول  حوض  وعىل  األعىل،  الفردوس  يف  عمرها(  يف  الله  )أطال  الغالية  وبوالديت  بك 

محمد )عليه السالم( إنه كريم سميع مجيب الدعاء.

     وهناك أمران حصال مع والدي )رحمه الله( وجب الوقوف عندهم، األمر األول: كان 

بعد وفاته بشهرين، حيث أرسلت يل أختي رسالة ال زلت أحتفظ بها لغاية يومنا هذا، 

املستشفى،  الله( يف  أمامها عندما كان والدي )رحمه  فيها عن موقف حصل  كتبت يل 

عندما  أنه  يل  كتبت  فقد  الرملة،  األخرية يل يف سجن  زيارته  بعد  املوقف  هذا  وحصل 

لالستئذان  الباب  عىل  غرفته طرقت  إىل  الدخول  وأرادت  املستشفى  يف  لزيارته  جاءت 

بالدخول فلم يجب أحد، لكنها سَمَعت صوت حديث يدور يف الداخل لكن ال مجيب، 

فاستغربت ْ األمر فشّقت الباب قليالً لرتى من املتحدث مع أيب فلم ترى أحداً، فوقفْت 

صامتة تسمع ما يحدث فإذا به وحده يتحدث قليالً وينصت، وكأنه يتحدث مع شخص 

ويفّرج  يسامحك،  الله  أكرم  يا  روح  يقول:  سمعته  حتى  لحديثه  تنصت  وبقيت  آخر، 

كربك ويرىض عليك، فعندما قرأت تلك الرسالة، انتفض كياين شوقاً وحباً، وبكيت بكاًء 

ال يعلمه إال الله ،وتأثرت بهذه الرسالة كثرياً جداً.

     األمر الثاين: أن والدي )رحمه الله( قام باالنضمم متطوعاً إىل لجنة أهايل األرسى يف 

القدس يعمل ليل نهار، دون كلل أو ملل مع طاقم اللجنة )الذين كانوا جميعهم من 

أهايل األرسى(، ليك يتابعوا كل شؤون وأحوال األرسى املقدسيني، من خالل دعم األرسى 

مادياً ومعنوياً وقانونياً، واملشاركة بكل فعاليات دعم األرسى، ويف اليوم الذي تويف فيه 

)رحمه الله( كان مقرراً من قبل لجنة األرسى املقدسيني إقامة حفل تكريم له وتقديم 

املقدسيني ومشاركتهم  متواصلة لألرسى  به من جهود وخدمة  قام  ما  تقدير عىل  درع 

آالمهم ومحنتهم، لكن مل يتم هذا التكريم بسبب الوفاة، فجاءوا معّزين بوفاته، فجاءت 

الوفود معّزين بكل أطيافهم، وسط حضور كبري والفت من أهايل األرسى يف بيت العزاء، 

كنوع من الواجب، ورد الجميل عىل ما قام به والدي )رحمه الله( من جهود يف خدمة 

ودعم لقضية األرسى املقدسيني، بكل حٍب وتحٍد وثبات.
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     رحلت يا والدي الحبيب ورحلت قلوبنا معك... رحلت ولن أمتكن من رؤيتك بعد 

اآلن يف هذه الحياة الدنيا... رحلت وتركتني وحيداً ومل نكمل املشوار معاً... رحلت بعد 

مسرية امتدت تسع سنوات، صربَت فيها عىل اعتقايل، عانيَت فيها متنقالً من سجن آلخر 

الفراق  وأمل  والحنني،  الشوق  وأمل  املعاناة  أمل  من شمل فلسطني حتى جنوبها، متحمالً 

صلف  لكن  أهلها،  الظامل  السجون  هذه  خارج  تراين  أن  »سبحانه”  الله  من  أمل  عىل 

تبديالً...  بدلت  وما  ثابتاً  رحلت  باملرصاد...  لنا  كان  واالحتالل  السجان  وحقد  وعناد 

رحلت يا مهجة القلب والفؤاد عني دون أن أحظى بنظرة أخرية لرؤية وجهك امليضء 

بنور القدس واألقىص، أو حتى قبلة أضعها عىل جبينك... رحلت وتركت والديت الغالية 

لكنها  املعاناة  أصناف  كل  والزالت  فيها  عانت  فقد  وحدها  معي  املسرية  هذه  تكمل 

صابرة محتسبة أمرها وأمري لله »عز وجل«، رحلت عنا بجسدك لكن صورتك وروحك 

وروحي،  ووجداين  قلبي  يف  عامرة  وذكراك  رحلت  وعقولنا...  قلوبنا  يف  وستبقى  باقية 

وعامرة يف قلوب ُمحبيك الذين عرفوك... آٍه يا أيب عىل فراقك الذي أوجعني وآملني... 

ويا  الفؤاد  درّة  يا  عليك،  لك، وسالٌم  ما، فسالٌم  يوماً  قرّصُت معك  إن  أيب  يا  فسامحني 

مهجة القلب، فالله جّل يف عاله مل يقّدر لنا اللقاء يف هذه الحياة الدنيا، مع دعايئ لله 

»عز وجل« أن يجمعنا يف مكان أطيب، وبصحبة والديت الغالية عىل حوض النبي الكريم 

رضوانه  يف  أتركك  بذلك  لنا  الله  يأذن  أن  وإىل  وسلم«  عليه  الله  »صىل  محمد  سيدنا 

والديت  مع  مكمالً مسرييت  أحيد،  وال  ألني  ال  عرفتني  كم  العهد  وسأبقى عىل  ورحمته، 

الحبيبة، وأميل بالله »عز وجل« أن يعوضنا باللقاء القريب، وما ذلك عىل الله بعزيز.

     وبدعايئ املتواصل وشوقي الذي ال ينفد يُسَدل الستار عىل املشهد األخري من الفصل 

األول من أصل هذه الحكاية، ليبدأ فصل جديد ومشاهد جديدة، بطلتُها والديت الغالية 

والتحدي  والصرب  والثبات  الحق  طريق  عىل  والزالت  ضّحت  التي  والديت  منازع،  دون 

الحزن وبعض من  الفراق ولوعته وما كلّت وما ملّت، رغم مواقف  أمل  والصمود، رغم 

الفرح، والتي حملت الراية وحدها بعد فراق والدي )رحمه الله(، لتكمل املسرية التي 

عام  يف  السطور  هذه  كتابة  ولغاية   )1٩٩6( عام  منذ  الله(  )رحمه  والدي  مع  بدأتها 

)2020( حتى يأذن الله لنا بالفرج القريب ويُلمُّ الشمل من جديد.
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مرحلة ما بعد وفاة والدي “رحمه الله”

     لقد أُسِدَل ستار الليل األول الذي رويُت فيه بعضاً من معاناة والدي الذي قََصَم 

أنا وأُمي وحيَديْن، وهو الذي  بتنا  رحيلُه ظهري، وكرس قلبي وأدمى فؤادي... فربحيله 

كان السند واملدد لنا، فمن سيحلُّ مكانه وميأل الفراغ الذي تركه!! وكيف سنكمل املسرية 

أُمي املسرية وحيدة معي، متنقلة من سجن آلخر، صابرة مرابطة  تُكمل  دونه!! سوف 

ثابتة مستعينة بالله »عز وجل«، فبمسريتها وحيدًة معي، نبدأ مشهدنا األول من الفصل 

الثاين من هذه الحكاية.

زيارة يل  أول  من  الحكاية  الثاين من هذه  الفصل  من  األول  املشهد  أحداث  تبدأ       

بعد وفاة والدي )رحمه الله( وأنا يف سجن نيتسان- يف مدينة الرملة الذي يقع وسط 

الغالية  أمي  جاءت  حيث  كم(،   ٣0( حوايل  القدس  مدينة  عن  يبعد  والذي  فلسطني 

اليشء  بعض  غريبة  وكانت  ناقصة  زيارة  كانت  لكنها  أخي وزوجته،  وبصحبتها  لزياريت 

مل أعتد عليها أن تكون بهذا الشكل، حيث اعتدت يف الزيارة بأن تقابلني أمي، ويجلس 

البحر، تثور وتهدأ وأحياناً  الله(، كانت زيارة حزينة مثل أمواج  بجانبها والدي )رحمه 

تتالطم بعضها بعضاً، فشعوري كان مختلطاً بني مواسايت لوالديت وبني عدم وجود والدي 

)رحمه الله(، فبدأت والديت الغايل مبواسايت عىل فقدانه وأخذت تصرّبين واألمل يعترصها 

ناحيتي فقد  أما من  لوعتها وأملها عيّل من جانب آخر،  عىل فقدانه من جانب، وعىل 

أن   دون  والديت،  إىل  أنظر  كنت  الله(،  )رحمه  الفارغ  والدي  مقعد  إىل  أنظر  أخذت 

يغيب عني مكان والدي الفارغ بجانبها، وكنت أنظر وأتخيل والدي )رحمه الله( يجلس 

أتذكره  الحاملة،  ونظراته  الدافئة  بسمته  أرى  الحنون،  وحديثه  زياراته  أتذكر  بجانبها، 

مختلطاً  شعوراً  فكان  والحنني،  والشوق  والحب  بالدفء  املليئة  قُبُلَُه  يل  يُرسل  وهو 

بالحزن وأمل الفراق، وشعوراً ممزوجاً باللوعة واألمل عىل والديت الحنونة.

     هذه الزيارة األوىل كانت صعبة علينا جميعاً لدرجة أننا كنا نُخرج الكالم من أفواهنا 

بصعوبة، ال نعرف كيف مرّت بنا مدة الزيارة )4٥ دقيقة( وكأنها ملحة، أخذنا نتحدث 

فيها عن والدي )رحمه الله( وعن ذكرياتنا معه قبل االعتقال وبعده، وعن آخر أيّامه 

منذ  الغالية  والديت  عىل  واألليمة  الصعبة  األيام  مرّت  وكيف  قضاها،  كيف  ولحظاته، 

الوفاة ورحيله عنا ولغاية هذه الزيارة، ويف نهاية الزيارة ودعتها قائالً لها: كوين مع الله 
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وال تبايل، واحتسبي والدي )رحمه الله( عند الواحد األحد، وأن أمامنا مشواراً ومسرية 

القامة  رافعة  قوية  عهدناها،  كم  تكون  أن  إياها  موصياً  واملعاناة،  باألمل  مليئة  طويلة 

والهامة، صابرة ثابتة عىل الدرب ومرابطة رغم مرارة الطريق واملسرية.

 دقَّ جرس الزيارة معلناً انتهاءها، فودعتها ملوحاً لها بيدي من خلف الشبك والحاجز 

الذي يفصل بيننا عىل أمل اللقاء القريب بها، وعدت إىل غرفتي مليئاً بالشوق والحنني 

لوالدي )رحمه الله(، ومشفقاً عىل والديت الغالية من ثقل األمانة وطول املسرية معي.

     ويف تلك الليلة بعد الزيارة، حان موعد النوم بعد أن أُطفئت األنوار، وذهبت إىل 

بوالدي  التفكري  وأخذ  النوم،  تستطيعا  مل  عينيَّ  لكن  الوسادة،  عىل  رأيس  ألضع  بُريش 

واألحداث،  الذكريات  رشيط  ُمسرتجعاً  ويرسًة،  مينًة  يأخذين  وبوالديت  الله(  )رحمه 

وافتقادي  وحنيني  شوقي  شدة  من  وجنتّي  عىل  الدموع  وسالت  عيناي  فاغرورقت 

لوالدي، فخاطبت نفيس: كيف سأكمل املسرية دونك يا أيب؟ كيف ستكمل أمي الحنونة 

حتى  هناك،  وتارة  هنا  تارة  وترسح  متوج  األفكار  وأخذت  أيب؟  يا  دونك  معي  املسرية 

للنوم. استسلمت عيناي 
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االنتقال إىل سجن جلبوع - والزيارة املفتوحة الخاصة األوىل

     املشهد الثاين من الحكاية/ جاءت أحداثه عندما تم نقيل يف نهاية عام )200٥( من 

القريب من  الواقع يف شمل فلسطني املحتلة  الرملة إىل سجن جلبوع  نيتسان-  سجن 

ساعتني  مدة  القدس  مدينة  يبعد عن  والذي  األغوار،  املحتل عىل طريق  بيسان  سهل 

وانتشار  القاتلة،  الرطوبة  ومستوى  الحارقة  الحرارة  درجة  حيث  الساعة،  ونصف 

القارص. البعوض 

     يف أحد األيام من تلك السنة )200٥( حرضت والديت لزياريت يف سجن جلبوع، وحرض 

بصحبتها أحد إخويت، وقد كانا خرجا، كم باقي عائالت األرسى، من بعد صالة الفجر إىل 

مكان تجمع أهايل األرسى يف منطقة باب العامود، للصعود إىل الحافلة التي ستقودهم 

من  بعضاً  معهم  أحرضوا  قد  وكانوا  هناك،  األرسى  أبنائهم  لزيارة  جلبوع  سجن  إىل 

الطعام الرسيع، وبعضاً املاء بسبب طول املسافة والسفر، ومدة االنتظار الطويلة عىل 

الزيارة، وقامت والديت  بالدخول إىل غرفة  بوابة سجن جلبوع، حتى يتم السمح لهم 

والواقع  الجديدة  السجان  إجراءات  حيث  من  الجديد  املكان  هذا  بتفّحص  الغالية 

الثانية لوالديت بعد وفاة  الزيارة  الجديد والتعرف عىل ذوي أرسى جدد، وكانت هذه 

والدي )رحمه الله(، ورغم مرور شهرين عىل وفاته إال أنه وبال شك كان حارضاً بروحه، 

تخيّلته  له، وخالل حديث والديت عنه  افتقادنا  الحديث عنه وعن مآثره وعن  وأخذنا 

ماذا  أيب!!  يا  آٍه  بعد،   يرتكنا  مل  وكأنه  ويخاطبني...  إيّل  ينظر  وكأنه  ميينها  عىل  جالساً 

الله  إن شاء  بيننا وستبقى  بقيت تعيش  بنا... رحلت عنا بجسدك لكن روحك  فعلت 

»عز وجل«، وانتهت الزيارة ونحن عىل تلك الحال، وأنا ُمشفق عىل أمي الحنونة التي 

أن  عيّل  فمذا  الله(،  )رحمه  أيب  بفقدان  وحياتها  وجهها  مالمح  يرسم  الحزن  يزال  ال 

أفعل!! فمن جهة ال زالت ذكريات وروح والدي )رحمه الله( تطوف حويل، ومن جهة 

أخرى حزن والديت الكبري عليه، وكانت هذه الحال سيّد املوقف، لكن... رغم هذا الحزن 

واألمل البد أن تستمر الحياة، فاملسرية طويلة ومليئة باملعاناة، فدّق حرس الزيارة معلناً 

انتهاءها، فسلمت عليها ملوحاً بيدي إىل لقاء آخر.

باتجاه  الزيارة  والديت خرجت من غرفة  أىت،  إىل طريقه من حيث  منا  كٌل       فخرج 

حافلة الصليب األحمر التي أقلتهم من مدينة القدس إىل سجن جلبوع مع ذوي األرسى 
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اآلخرين، مسافرين مدة ساعتني ونصف الساعة، عائدين من حيث جاءوا، كٌل إىل منزله 

وعائلته يعيشون أجواء هذه الزيارة، حاملني معهم أجواء الفرح واألمل يف آن واحد، الفرح 

برؤية أبنائهم واالطمئنان عليهم، واألمل عىل فراقهم واستمرار معاناتهم.  أما األسري فيعود 

من غرفة الزيارة إىل قسمه وغرفته التي تبعد عن غرفة الزيارة مسافة )100م(، واألخبار 

والشوق والحنني لألهل وأجواء الزيارة تدور يف تفكريه، نطلق عليها نحن األرسى مصطلح 

)تحميض فيلم الزيارة(.

     وبعد الزيارة أخذت أفكر : ماذا أستطيع أن أصنع لوالديت الغالية ألدخل عليها ولو 

قليالً من الفرح وألخرجها من جو الحزن وأنا داخل السجن، فبدأت أتشاور مع إخوة يل 

من األرسى ممن يعرفون حكايتي عّل أحداً منهم يشري عيّل برأي ما، خاصة وأنني انتقلت 

أن هناك  العلم  مع  بعد،  به  الخاصة  القوانني  كامل  أعرف  إىل سجن جلبوع حديثاً، وال 

قوانني عامة من مصلحة السجون لكل سجن من السجون اإلرسائيلية، إال أن هناك بعض 

بعد  األرسى  إخويت  أحد  عيّل  فأشار  آلخر،  سجن  من  تختلف  السجن  ملدير  الصالحيات 

لعائلته يف غرفة  بزيارة خاصة مفتوحة  يسمح لكل أسري  قانوناً  أن هناك  حديث طويل 

فقلت يف نفيس: وجدتها   ، مرًة كل شهرين  أهله  بينه وبني  يفصل  منفصلة دون حاجز 

بهذه  عيّل  أشار  ألنه  له  وُمقباّلً  معانقاً  فرحتي  من  األسري  أخي  باتجاه  وقفزت  وجدتها، 

الفكرة الرائعة، وبعدها أخذت بإعداد اإلجراءات املطلوبة للرتتيب لتلك الزيارة عن طريق 

مل  لها  مفاجأة  ذلك  أجعل  يك  عائلتي  أفراد  من  أحداً  أو  والديت  أُخرب  ومل  القسم،  ممثل 

تتوقعها، ويك أُدخل عليها شيئاً من الفرح والرسور، وليك أُخرجها من جو الحزن عىل فقدان 

الله يل األمور، وحصلت عىل ترصيح بزيارة  الله(، والحمد لله الذي يرّس  والدي )رحمه 

مفتوحة لخمسة أشخاص من العائلة، والخرب األجمل أن ُسِمَح يل أيضاً بالتصوير ثالث صور 

مع والديت ففرحت ورسرت جداً عىل صعيدي الشخيص وأخذت أنتظر موعد الزيارة عىل 

أحر من الجمر، فبعد التجربة األوىل يف الزيارة املفتوحة مع والدي )رحمه الله( أصبح لدي 

معرفة بأجواءزيارة كهذه، فأخذت أعدُّ نفيس لذلك اللقاء.

وأخذت  تُغمضا،  أن  عيناي  فأبت  وساديت  عىل  رأيس  وضعت  الزيارة  ليلة  ويف       

األفكار تأخذين مينًة ويرسًة وتدور يف عقيل كم تدور الكواكب والنجوم يف أفالكها، وأخذ 

الزيارة غداً؟ وكيف ستكون  يا هل ترى كيف ستكون  عقيل يخاطب فؤادي ووجداين: 

أنا؟ وكيف ستكون ردة فعل إخويت  الحنونة؟ وكيف ستكون ردة فعيل  أمي  ردة فعل 
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أسئلة  وكيف...  وكيف...  أمي؟  فرحة  ستكون  وكيف  لزياريت؟  سيأتون  الذين  وأخوايت 

كثرية مل أعرف لها إجابة، لكنني أخذت أتخيل أجواء من الفرح والرسور عند معانقتي 

أمامها  واقف  أنني  مصدقة  غري  مبتسمة  وهي  ورأسها،  وقدميها  يديها  وتقبيل  ألمي، 

دون حاجز يفصل بيننا، وتخيلت كيف سيكون شعورها وردة فعلها، وأنا عىل يقني أن 

دموعها ودموعي ستسيل عىل وجنتينا بل ستنهمر، لكن هذه املرة ستكون دموع الفرح 

واللُّقيا... دموع السعادة والشوق والحنني... دموع سأسمح لها أن تسيل وتتساقط كم 

تتساقط حبات املطر، عىل النقيض من تلك الزيارة التي كانت مع والدي )رحمه الله( 

عندما قطعت عهداً عىل نفيس بأال أسمح لدمعٍة أن تنزل من عيني مهم كان املوقف 

التصوير  صعباً يك ال أُحزن والدّي، لكن هذه املرة فشتّان...، وكم حرمني السجان من 

مع والديت يف املرة األوىل عند زيارة والدي )رحمه الله( وُسمح يل بالتصوير معه فقط، 

التصوير مع والديت عنوة،  السجان وانتزعت منه  انترصت عىل  أنني  املرة  شعرت هذه 

بإخويت  سألتقي  كيف  أتخيل  أخذت  ثم  معها،  يل  املواقف  أجمل  من  سيكون  والذي 

بعد عرش سنوات  مرّة  وأُقبّلهم ألول  للزيارة، وكيف سأعانقهم  الذين سيأتون  وأخوايت 

من االعتقال، يا الله ما أجمل حكمتك! يا الله ما أوسع رزقك! يا الله ما أرحمك بعبادك! 

يا الله يا ُمقّدر الفرح والرسور رغم األمل!

     من وسط املحنة واألمل وأشد املعاناة نصنع الفرح والرسور والسعادة ولو بشق مترة، 

هكذا نحن أبناء فلسطني الحبيبة، يجّرعنا االحتالل كل يوم أشد األمل واملعاناة، إال أننا 

رغم ذلك نصنع الفرح واألمل من تحت األرض ومن بني الصخور متحّدين كل الصعاب، 

فإن مل يكن لنا إال االتكال عىل الله أوالً ثم األمل نحو حياة فضىل، فلن نستطيع هزمية 

هذا املحتل الغاصب ألرضنا، وتحرير وطننا فلسطني من بني يديه، هذا هو طريقنا وال 

بأهالينا  الله  وجمعنا  حال،  كل  وعىل  الحال  هذه  عىل  لله  فالحمد  بذلك،  إال  لنا  مفر 

وعائالتنا وأبنائنا وقد تحررت فلسطني والقدس واألقىص ) ويسألونك متى هو قل عىس 

أن يكون قريبا(.

من  يوم  جاء  والرسور،  الفرح  يوم  جاء  املوعود...  اليوم  جاء  اللقاء...  يوم  وجاء       

الليل  رحل  أن  فبعد  أقدامها،  تحت  الجنة  تكون  التي  باألم  الرّب  يوم  جاء  الله...  أيام 

فرايش  من  نهضت  جديد،  يوم  بدء  معلنًة  بأشعتها  الشمس  وسطعت  الصباح،  وجاء 

اللقاء العظيم، لقاء التحرر من القيد ولو لزمن قليل ال يتعدى )4٥  ألجهز نفيس لهذا 
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دقيقة( لكنه نوع من االنتصار عىل القيد والسجان، فجهزت نفيس وكَويُت بدلة السجن 

وتعطرت بالعطر املتوفر لدينا ألخرج بأبهى وأجمل صورة وبأحىل العطور، وأنا أنتظر 

بغرفتي روحًة وجيئًة متوتر األعصاب أنتظر عىل أحّر من الجمر لقياك يا أمي يا مهجة 

هذه  أن  وتذكرت  السابقة  الزيارة  يف  االنتظار  لحظات  تذكرت  وفجأة  وروحي،  قلبي 

املرة لن أرى فيها والدي )رحمه الله( ولن أملسه، فذرفت عيناي دمعاً ولكن رسعان ما 

قبضت دمعي رغمً عن عيني، وبينم أنا عىل هذه الحال فإذا بالسجان ينادي باسمي، 

األرسى  بعض  بصحبة  مرسعاً  وخرجت  الغرفة  باب  فتح  الزيارة،  نحو  االنطالق  معلناً 

ممن لديهم زيارة، فاقتاد السجان األرسى الذين بصحبتي إىل غرفة الزيارة العادية، أما 

أنا فأخذين إىل غرفة الزيارة املفتوحة، دخلت وأخذت أنتظر قدوم أمي وإخويت، ولغاية 

السجان منادياً  املفتوحة، فذهب  الزيارة  لوالديت وال إخويت بهذه  اللحظة ال علم  هذه 

عىل اسم والديت ومن حرض معها من إخويت وأخوايت، وأدخلهم بوابة السجن متفاجئني 

عائالت  بقية  مع  الزيارة  غرفة  إىل  يُدخلنا  مل  ملاذا  السجان!!  يأخذنا  أين  إىل  متسائلني: 

انتظري  لها:  فقال  تأخذنا؟  أين  إىل  السجان:  أمي  فسألت  إليها!!  دخلوا  الذين  األرسى 

التي  الغرفة  باب  السجان  لهم  فتح  حتى  قليلة  لحظات  إال  وما هي  وستعرفني،  قليالً، 

أنا فيها فرأوين أمامهم دون حاجز يفصل بيننا، فكانت املفاجأة والصدمة لهم حيث مل 

منذ عرش  مثلها  أر  مل  التي  الغالية  أمي  ابتسامة وضحكة  فرأيت  مطلقاً،  ذلك  يتوقعوا 

سنوات من اعتقايل، وقد تغرّي حالها وبدت الفرحة عىل مالمح وجهها وشكلها فانقّضيت 

مقبّالً وجنتيها ورأسها، وعانقتني عناقاً ال أنساه ما حييت وسأبقى أذكره  عليها مرسعاً 

املرة  هذه  لكنها  وجنتينا،  عىل  سالت  التي  بدموعها  دموعي  واختلطت  العمر،  مدى 

الغالية، وانقّض عيّل  التي مل تتوقعها أمي  اللُقيا  دموع الفرح والسعادة والرسور بهذه 

إخويت وأخوايت الذين جاءوا للزيارة غري مصدقني ملا يحصل، فكانت من أجمل اللقاءات 

واملفاجآت، فلك الحمد ولك الشكر يا الله أن يرّست لنا هذا اللقاء األجمل لنا جميعاً، 

أين  وأخوايت غري مصدقني  وإخويت  وأمي  كٌل عىل مقعده،  الطويل جلسنا  العناق  وبعد 

معهم وجالس بينهم، فأخذت أمي الحنونة -ريض الله عنها وأرضاها - تسألني أن كيف 

لنا  املفتوحة والجميلة؟ وكيف فعلت  الزيارة  استطعت عمل هذه  حصل هذا؟ وكيف 

الغالية  أمي  عيّل  كثرية صبّتها  أسئلة  بها؟  أخربهم  أين مل  الرائعة؟ وكيف  املفاجأة  هذه 

أنني  أخربها  مل  اللحظة  تلك  ولغاية  وأخوايت،  إخويت  أسئلة  عدا عن  واحدة، هذا  رزمًة 
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ذلك  يكون  أن  خططت  ألنني  معها،  بالتصوير  ترصيح  عىل  أيضاً  الحصول  استطعت 

الجميلة،  املفاجأة  هذه  عن  الزيارة  يف  نتسامر  وأخذنا  الزيارة،  آخر  يف  أخرى  مفاجأة 

وعن أحوال الوالدة وباقي العائلة، وعن أحوايل بشكل عام، واستطعت من خالل هذه 

مالمح  من  وإخراجها  الحنونة،  أمي  وجه  وسعادة عىل  وفرحة  بسمة  أرسم  أن  الزيارة 

إخويت  أحوال  عىل  انعكس  أيضاً  وهذا  الله(،  )رحمه  والدي  فراق  عىل  واألمل  الحزن 

الصغري طارق  منذ عرش سنوات ألخي  الزيارات  أجمل  وكانت من  الزيارة،  وأخوايت يف 

بلحيتي، وأُختي متسك  العمر حينها إحدى عرشة سنة، كان ميسك  يبلغ من  الذي كان 

بيدي وأنا أتحدث مع أمي وأُختي، كل ذلك يف آن واحد، بكل الحواس والشعور الجميل، 

وقلت ألمي العزيزة: إنه رغم األىس واألمل والحزن واملعاناة، إال أنه يجب علينا أن نجد 

الفرح  من  مينعنا  أن  للسجان  وال  لالحتالل  نسمح  لن  وأننا  للفرح،  فرصة  للحظة  ولو 

والسعادة واألمل الجميل، وكانت أمي تنصت لكلميت بتعجب، فقالت يل: من أين لك 

كل هذه القوة واملعنويات والتحدي؟ فقلت لها: من كان مع الله »عز وجل« فال يبايل، 

وإن الله ال محالة نارصنا، وحتى لو كنت ليس فقط يف السجن بل يف سابع أرض، ألننا 

أصحاب حق، وصاحب الحق ال يخاف إال من الله »سبحانه«، ودامئاً يكون هو األقوى 

تتكلمني عني هكذا  أنت  أيضاً:  لها  أو طال، وقلت  الزمن  قرَُصَ  الفائز،  النهاية هو  ويف 

وأنا أسألك األسئلة ذاتها: من أين لك بكل هذه القوة وكل هذا الصرب والثبات واإلرصار 

جنوبها؟  أقىص  اىل  فلسطني  شمل  أقىص  من  آلخر  سجن  من  معي  تتنقلني  والتحدي، 

وكيف تتحملني مشاق السفر الطويلة يف ظل صيف حار وبرد قارس؟ فأنا إن كنت كم 

وصفِتني فهذا ما هو إال قليل مم عندك، فأنا آخذ مددي وقويت وصربي من الله تعاىل 

أوالً، ثم من صربك وقوتك وثباتك ورباطك، فم أنا إال نقطة يف بحرك، فنظرت إيّل بنظرة 

فخر وعز وكأين أهّون عليها وأُساندها، بل وكأين رفيق دربها. 

     كنُت ُمرصاً يف داخيل أال تخرج والديت الطيبة والحنونة من هذا اللقا،ء إال أن تبدأ 

مرحلة جديدة، وأن أُبعدها عن الحزن بسبب وفاة والدي )رحمه الله( قدر املستطاع، 

ألكون معها يف هذه املسرية الشاقة كسند يخفف عنها ويكون بجانبها، والحمد لله 

نجحت إىل حد كبري بذلك، وال زالت هذه األم العظيمة رفيقة دريب... درب األمل 

واملعاناة... درب العزة والكرامة... درب الصرب والثبات والصمود والتحدي.
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انتهاء  وعند  التصوير،  مبفاجأة  والديت  بعد  أخرب  ومل  االنتهاء،  الزيارة عىل       شارفت 

وطلبني  الزيارة،  غرفة  يف  البقاء  وأخوايت  إخويت  من  وطلب  السجان  أىت  الزيارة  موعد 

الغالية، فاستغربت أمي من ذلك، فقالت يل: إىل أين سيأخذوننا، فقلت لها:  أنا وأمي 

بأننا  برّشتها  حتى  الغرفة  من  خرجت  أن  وما  اآلن،  ستشاهدينها  أخرى  مفاجأة  هناك 

التي  الثانية  املفاجأة  لها: هذه  فلم تصدق ذلك، فقلت  اآلن ثالث صور،  سنتصور معاً 

بدل  وألعوضك  والرسور،  الفرح  من  مزيداً  وروحك  قلبك  عىل  ألُدخل  عنك  أخفيتها 

بذلك  لك  يسمحوا  ومل  الله(  )رحمه  أيب  مع  تصورت  عندما  رفضه  تم  الذي  التصوير 

آنذاك، فها أنا ذا اآلن، عملت عىل أن يكون مع الزيارة املفتوحة أيضاً تصوير، ففرحت 

أمي كثرياً وعانقتني، وبعد االنتهاء من التصوير قبّلت يديها ورأسها وودعتها عىل أمل 

القريب. اللقاء 

منذ عرش سنوات، حيث  زرتها  التي  الزيارات  أجمل  الزيارة من  كانت هذه  لقد       

كانت كلها فرحاً ورسوراً وسعادة، رغم األمل واملعاناة ولوعة الفراق، فرح ورسور لوالديت 

أخذت  غرفتي  إىل  عدت  فعندما  شخصياً،  يل  وفرح  وأخوايت،  وإلخويت  الغالية  الحنونة 

أُخرج  أن  استطعت  أنني  فيها  ما  أجمل  الزيارة، فوجدت  أراجع رشيط ومشاهد هذه 

والديت الغالية من حالة الحزن عىل فقدان والدي )رحمه الله( وإدخال الفرح والرسور 

عىل قلبها، يك تستطيع الصرب والثبات وامليّض باملسرية رغم أملها وعذاباتها، فلك الحمد 

مع  الثالث  الصور  )مكان  وأبداً.  دامئاً  كل حال  الحال، وعىل  الله عىل هذه  يا  والشكر 

والديت(.
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الذكرى السنوية األوىل لرحيل والدي )رحمه الله( 

  تجري السنون وتستمر املسرية بوجعها ومعاناتها وعذاباتها، لكن رغم هذه السنني واألمل 

ال ينىس اإلنسان أحبته ممن فقدهم عىل الطريق، فنحن جميعاً مجتمع األرسى يف مقابر 

األحياء، عبارة عن رشيحة من مجتمعنا بكل أطيافها، لكنها مقيدة داخل األسوار والجدران 

واألسالك الشائكة، نتجرع األمل واملعاناة أكرث ممن يعيشون خارج هذه األسوار والقضبان من 

أقرب الناس إلينا، من أُولئك الذين نعيش عىل ذكراهم دامئاً.

     ففي يوم )2006/4/1٩( توافق الذكرى السنوية األوىل لوفاة والدي )رحمه الله(، ورغم 

أنه مل يغب عن بايل طوال الفرتة املاضية، إال أن الذكرى تُشعل القلوب، وتعود بالذاكرة إىل 

ر الله »عز وجل« لهم االنتقال إىل  املايض مستحرضًة أحبابنا وأعزاءنا الذين كانوا بيننا، وقدَّ

الدار اآلخرة، لكننا سنبقى نتذكرهم دامئاً وكأنهم بيننا، نتذكر مآثرهم وأفضالهم علينا، فكيف 

بنا نحن األرسى، ونحن ال نستطيع نسيان أحٍد منهم، بل نحن نحيا عىل ذكراهم وندعو لهم 

دامئاً بأن يرحمهم الله ويسكنهم فسيح جناته، وقد قمت يف هذه الذكرى األوىل عىل رحيل 

أيب املبجل بعمل وليمة لكل األرسى القابعني معي يف القسم عن روحه وللدعاء له، هذا داخل 

السجن،

 أما عن والديت الغالية فهي كذلك مرّت عليها هذه الذكرى السنوية األوىل بحرسة وأمل ولوعة، 

فقامت بعمل وليمة عن روحه )رحمه الله( للعائلة وألصحاب النصيب، هكذا مترُّ علينا ذكرى 

من نحب، نتذكرهم وال ننساهم، فهم يف القلب والوجدان دامئاً، نحيا عىل مآثرهم، ونكمل 

املشوار واملسرية من بعدهم، نتأىس بهم وبأخالقهم، ونقتدي بهم يف كل خري، فرحمك الله يا 

أيب يا روحي ووجداين، يا من ضّحيت وعانيت وتأملت بسبب االحتالل الغاصب، وعىل فراق 

ولدك وخوض املسرية الشاقة معه بكل أشكالها وعذاباتها، لكن واجهت هذه اآلالم واملعاناة 

بكل صرب وثبات ورباط وتحٍد، ونحن صامدون ثابتون سائرون عىل نهج رسولنا الكريم محمد 

)صىل الله عليه وسلم( وعىل درب تحرير أرضنا ووطننا من أيدي هذا املحتل الغاصب، الذي 

بسببه تعرضنا والزلنا نتعرض ألشد أنواع القهر واألمل واملعاناة، لكن يبقى أمامنا وعد الله لنا 

بدحر هذا االحتالل، واألمل املنشود بانتظار ذلك اليوم الفاصل.
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العودة إىل الجنوب... وبصيص أمل جديد يف النفق

     أما املشهد الثالث من الحكاية فكان عندما تم نقيل إىل سجن إيشل يف مدينة برئ السبع 

جنوب فلسطني، والذي يبعد عن مدينة القدس مدة ساعتني ونصف، وكان ذلك يف شهر 

)2006/٩(، مع اإلشارة هنا إىل أن إدارة مصلحة السجون تقوم بنقل األرسى من سجن آلخر 

كل مدة من الزمن من أجل عدم استقرار األسري من جانب، ومن أجل استهداف األسري 

وعائلته من جانب آخر، وهذا ما يسبب تعباً ومعاناة وعدم استقرار لألسري نفسه، ويسبب 

أيضاً أشد املعاناة لذوي األسري، متنقلني من أقىص شمل فلسطني إىل أقىص جنوبها، هذا 

عدا عن شكل العذابات واملعاناة لألسري وعائلته يف السجن نفسه، فكل سجن له رشوطه 

ومبناه الخاص، فعىل سبيل املثال يف سجن إيشل مبنى السجن مكون من ثالثة طوابق، 

ليست  معاناة  فيها  اليومية  الحياة  أسرياً، ورشوط   )180( ل  يتسع  قسم  وكل طابق هو 

بالبسيطة، لكن األسري يستطيع التحمل والتعامل مع ذلك رغم املعاناة، أما األهم من ذلك 

فهو معاناة األهل أنفسهم.

     ففي زيارة والديت األوىل يف هذا السجن وعندما دخلنا غرفة الزيارة وجلسُت معها، كان 

العرق يتصبب من وجهها، وعالمات اإلرهاق والتعب واضحة كذلك، فسألتها: ما األمر؟ 

وملاذا أنت متعبة بهذا الشكل كم باقي عائالت األرسى يف غرفة الزيارة؟ يف البداية مل تكن 

والديت الغالية تريد إخباري يك ال أتضايق أو أفعل شيئاً ضد السجان كردة فعل عىل ذلك، 

لكن مع إرصاري بأن أعرف ما حصل قالت يل: هذا السجن يختلف عن باقي السجون التي 

ننتظر تحت أشعة  الهوية  لبوابة السجن ونسلّم بطاقات  كنت فيها، فنحن عندما نصل 

الشمس الحارقة فرتة ليست بالبسيطة من الزمن، وبعد ذلك يتم فحصنا وتفتيشنا بشكل 

دقيق، ومن ثم يتم السمح لنا بالدخول، فبعد املعاناة األوىل من االنتظار تحت الشمس 

الحارقة أو يف الربد الشديد، ومن ثم الفحص، تأيت معاناة جديدة لألهل بعد هذه املرحلة، 

الطريق  األقدام عىل  يسريون عىل  الداخيل وهم  السجن  مبنى  إىل  اقتيادهم  يتم  حيث 

املؤدية إىل مبنى الزيارة، واألدهى من ذلك وهو ما فاجأين، عندما سمعت بأنهم بعد هذه 

املسافة يدخلون إىل نفق تحت األرض مسافة مائة مرت حتى يصلوا إىل غرفة الزيارة، حينها 

فهمت ملاذا كانت أمي الغالية تتصبب عرقاً، ومالمح اإلرهاق بادية عىل وجهها، فاألهايل 

من بوابة السجن الرئيسة حتى غرفة الزيارة، يسريون مسافة أكرث من )1٥0م(.
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     عندما علمت بذلك رضبت عىل رأيس، أيُّ معاناة وعذاب وأمل تتعرض له أمي وكذلك 

باقي أهايل األرسى، فتأملت جداً لذلك، لكن ماذا عيّل أن أقول يف هذا املقام إال أن هذا 

هو االحتالل، وهذا هو السجان، يقومون دامئاً بالتفنن يف إيذاءنا وأهلنا، يك يعاين ويتأمل 

الفلسطيني عامة، واألسري وأهله خاصة، وهذا يشء أو صورة مقتضبة عن معاناة األهل 

داخل السجون عند زيارة أبنائهم. 

لنا  وجل”  “عز  الله  أرسل   ،)2006/6/2٥( يف  وتحديداً  إيشل  أنا يف سجن  وبينم       

بصيص أمل جديداً يف هذا النفق املعتم ، وهي برشى من نوع آخر وشكل آخر، وفرحة 

خاصة مل نكن تتوقعها بهذا الشكل، وذلك عندما تم اإلعالن من قبل كتائب الشهيد عز 

الدين القسام عرب شاشات التلفاز ومحطات الراديو عن نبأ أرس جندي إرسائييل اسمه 

)جلعاد شاليط( يف عملية عسكرية معقدة نفّذها جنود القسام عىل حدود قطاع غزة 

يف معسكر للجيش اإلرسائييل، وأن هناك قتىل وجرحى وأرساً يف صفوف جنود االحتالل 

أر  مل  مبشهد  بالتكبري  الحناجر  َعلَت  حتى  الخرب،  هذا  األرسى  سمع  أن  وما  اإلرسائييل، 

مثله من قبل، لدرجة أن إدارة السجن أعلنت حالة االستنفار داخل السجن، وجراء هذا 

التلفاز  الكبرية عىل وجوه األرسى، قامت إدارة السجن بسحب أجهزة  التكبري والفرحة 

مرددين:  لذلك  األرسى  يهتم  فلم  والفرحة،  التكبري  عىل  لهم  كعقاب  األرسى  غرف  من 

الغاضبة  »إرسائيل«  دولة  احتلت  أن  منذ  يحدث  مل  حدث  فهذا  يفعلون،  ما  فليفعلوا 

متت  ما  لنا  أعادوا  ثم  أيام،  عدة  معاقبتنا  متت  وقد   ،)1٩48( عام  فلسطني  واملختلقة 

مصادرته.

     وكان خرب هذا األمر هو حديث الساعة يومياً صباحاً ومساًء، وأصبح الراديو والتلفاز 

بوالديت  أفكر  أخذت  وهنا  الشأن،  هذا  يف  جديد  تطور  أي  ملتابعة  األرسى  يفارقان  ال 

فرحتها؟  ستكون  وكم  فعلها؟  ردة  ستكون  وكيف  الخرب؟  تلقت  كيف  ترى  يا  الغالية، 

وكيف... وكيف...، أسئلة عدة راودتني اتجاه والديت طبعاً كم كل األرسى، ليس يف سجن 

أقىص  حتى  فلسطني  شمل  أقىص  من  اإلرسائيلية  السجون  كل  يف  بل  فحسب،  إيشل 

الغالية  والديت  فعل  ردة  الجمر، ألرى  أحّر من  األهل عىل  زيارة  أنتظر  جنوبها، وكنت 

وشعورها، وعندما جاءت تلك الزيارة ودخل األهايل إىل غرفة الزيارة، أخذت عدة نسوة 

من أهايل األرسى بإطالق الزغاريد، زغاريد الفرحة واألمل مبشهد رهيب، وأخذت أُمهات 

باإلفراج  يتنقلن من أسري إىل آخر يك يهنئنه ويبرشنه  الزيارة  األرسى جميعهن يف هذه 
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الزيارة قليالً ثم جلست كلٌّ  القريب، واستمر هذا املشهد لدقائق معدودات، وهدأت 

الغالية مبقعدها أمامي واالبتسامة  ابنها األسري، وجلست أمي  منهن عىل مقعدها عند 

كل  عن  تختلف  املرة  هذه  يل:  تقول  وأخذت  وجهها،  متأل  والرسور  والسعادة  والفرح 

نعم  لها:  فقلت  آخر،  نوع  من  وأمالً  فرحة  لنا  أـرسل  وتعاىل«  »سبحانه  والله  املرات، 

هذه املرة تختلف عن كل املرات، وإن شاء الله سيكتب لعدد كبري من األرسى الفرج، 

الحديث  الزيارة  واستغرق وقت  العالية،  واألحكام  املؤبدة  األحكام  من ذوي  وتحديداً 

بهذا الخرب الجميل الرائع، وما أن دق جرس الزيارة معلناً عن انتهائها حتى أخذنا نودع 

بعضنا بعضاً عىل أمل اللقاء القريب، وكذلك أمهات األرسى يف الفوج ذاته، يودعننا مرة 

أُخرى بالزغاريد والتلويح باأليادي، فخرج األهايل من غرفة الزيارة عائدين إىل منازلهم، 

وعدنا نحن األرسى كٌل إىل غرفته، وقد امتألت قلوبنا  بالفرح والرسور، عىل هذا املشهد 

الرائع والجميل من قبل األهايل، لكن السجان أىب إال أن يُنّغص علينا فرحتنا هذه التي 

مل تَرُق له، بل أغاظته كثرياً، حيث أبلغونا أن كل األمهات الاليت كّن يف زيارة هذا اليوم 

السجان فرحتنا، ولكن قلنا:  الزيارة شهرين، فعّكر علينا  بالزغاريد سيُمنعن من  وقُمَن 

فليفعل ما يفعل، تكفينا فرحة أهالينا التي رأيناها، فهي تساوي كل الدنيا وما فيها.

     وبعد شهر من عملية أرس الجندي )جلعاد شاليط( عىل أيدي كتائب القسام عىل 

أمالً  لنا  وجل«  “عز  الله  أرسل   )200٧/٧/12( يف  وتحديداً  املحارص،  غزة  قطاع  حدود 

اإلعالن عىل  تم  الرسعة، حيث  وبهذه  الوقت  نتوقعها يف هذا  نكن  مل  وبرشى جديدة 

اآلن  وهو  إرسائييل  جندي  بأرس  قاموا  قد  أنهم  الله«  »حزب  قبل  من  التلفاز  شاشة 

بأيديهم يف لبنان، وأن حزب الله يطالب بعملية تبادل أرسى وعىل رأسها األسري اللبناين 

سمري القنطار الذي رفضت إرسائيل إطالق رساحه يف صفقة تبادل حزب الله األوىل عام 

)2004(، وأنه سيطالب أيضاً بإطالق رساح أرسى فلسطينيني، وما أن سمع األرسى بهذا 

املوىل  داعني  وجوههم،  عىل  والرسور  الفرح  ومالمح  التكبري  أصوات  َعلَت  حتى  الخرب 

“عز وجل” بأن يكتب لألرسى ذوي األحكام املؤبدة واألحكام العالية نصيباً من تبادل 

األرسى املقبل باإلفراج.
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     ويف أول زيارة لوالديت بعد انتهاء عقوبة الشهر، دخلت ومعها أُمهات وآباء األرسى 

غرفة الزيارة، والفرح والرسور والسعادة مرتسمة عىل وجوههم جراء عملية أرس حزب 

وقت  جّل  أخذت  اإلرسائيليني  للجنود  األرس  عمليتَي  أن  لدرجة  الثاين،  للجندي  الله 

وإن هذه  أمالً جديداً،  لنا  »عز وجل«  الله  أرسل  لقد  الغالية:  أمي  فقالت يل  الزيارة، 

قريباً، وإن  بات  أن موعد تحرركم واإلفراج عنكم  الله »عز وجل«  رسائل وبشائر من 

العالية وغريهم  واألحكام  املؤبدة  األحكام  ذوي  من  مثلك  ومن  أنت  الله ستكون  شاء 

مشمولني يف هذه الصفقات املنتظرة، وقد تفاعلت والديت الغالية مع هذه األخبار بشكل 

كبري، وأخذت ترسم أحالمها أن بعد أتحرر: سنعمل كذا وسنذهب هنا وهناك، وسنعمل... 

وسنعمل، فقاطعتها قائالً لها: عىل رِسلك... أنِت تتحدثني وكأن اسمي مضمون يف صفقات 

التبادل هذه، جيد أن يكون عندنا أمل دامئاً بالله »سبحانه وتعاىل« لكن علينا أن نحفظ 

خط الرجعة أيضاً يف حال مل تتيرس األمور -ال سمح الله - كم حصل يف املرة األوىل يف صفقة 

حزب الله عام )2004( فردت قائلة: الله »عز وجل« لن يخيب آمالنا، هذه املرة األمور 

أفضل، فقلت لها: إن شاء الله ييرس األمور ويصدر لنا الخري، وقالت يل أيضاً: يف هذه املرة 

ستكون الصفقة أفضل من الصفقة األوىل، وإنها متفائلة باإلفراج، خاصة أنه أصبح أمامنا 

يتداولون  األرسى  وأخذ  الله،  وأُخرى مع حزب  القسام،  كتائب  واحدة مع  تبادل:  صفقتا 

القول: إن مل تُصبنا الصفقة األوىل، فستصيبنا الصفقة الثانية بإذنه تعاىل، فقد أرسل الله »عز 

وجل« لنا من عنده أمالً جديداً، وقالت يل والديت الغالية: عاقبونا باملنع من الزيارة مدة 

شهر، فليعاقبوا كم يشاؤون، فال يهمنا، فم هي إال فرتة قليلة، وستتحررون بإذنه تعاىل من 

هذه السجون الظامل أهلها.

     الله »سبحانه وتعاىل« يزرع فينا األمل كأرسى وكعائالت األرسى؛ يك يصرّبنا ويصرّب أهلنا 

بالدرجة األوىل، وإن مل يكتب لنا الفرج يف تلك الصفقة فسيُكتبه يف هذه، وإن مل يُكتب لنا 

فيها الفرج سيُكتب يف التي تليها، وهكذا يبقى األمل مستمراً فينا، حتى يأيت وعد الله لنا 

بالفرج يوماً ما، فالحرية ال تقدر بثمن، ونحن عىل يقني بالله »عز وجل« بأننا سنتحرر من 

األرس وسنخرج من مقربة األحياء إىل سعة الدنيا، ودامئاً األمل مزروع فينا، والله »عز وجل« 

يرسل لنا بني الفينة واألُخرى إشارات ورسائل أمل، بأنه سيأيت يوم وستفتح السجون، ويتحرر 

األرسى رغم أنف االحتالل والسجان بإذنه تعاىل، وهكذا يبقى األرسى وعائالتهم يعيشون 

عىل أمل قريب باإلفراج والتحرر من مقابر األحياء حتى يأيت فرج الله تعاىل.
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االنتقال إىل أقىص الجنوب وصفقة تبادل حزب الله  

رامون  إىل سجن  نقيل  تم  حيث   )200٧/٩( شهر  يف  الرابع  املشهد  أحداث  بدأت       

مسافة  القدس  مدينة  عن  يبعد  والذي  فلسطني،  جنوب  أقىص  يقع  والذي  الصحراوي 

سجن  أن  إىل  هنا  اإلشارة  مع  الحارقة،  النقب  صحراء  وسط  يف  ويرتبع  ساعات،  ثالث 

رامون بحكم موقعه الجغرايف يف وسط الصحراء، تكون درجة حرارته يف الصيف مرتفعة 

جداً وحارقة تصل أحياناً إىل )40°(، ويف فصل الشتاء تكون درجة الحرارة منخفضة جداً 

وباردة جداً حيث تصل يف بعض األحيان إىل درجة ما تحت الصفر، ويبعد سجن رامون 

الصحراوي عن الحدود ما يقارب )8كم(، مع اإلشارة أيضاً إىل أن سجن رامون هو حديث 

البناء مقارنة مع السجون األخرى، حيث تم االنتهاء من تشييده يف نهاية عام )2006(، 

وتصنفه  األمنية،  إجراءاته  يف  وشدة  حراسة  السجون  أكرث  من  أيضاً  السجن  هذا  ويعد 

مصلحة السجون من أكرث السجون خطورة وحراسة؛ ألن أغلب األرسى فيه هم من ذوي 

األحكام املؤبدة واألحكام العالية، وهو أيضاً مالصق لسجن نفحة الصحراوي.

     كانت أول زيارة لألهل فيه يف شهر )200٧/10(، حيث جاءت والديت الغالية وأخي 

الصغري طارق، وكان أول سؤال سألته يل والديت: ملاذا تم نقلك إىل هذا السجن؟ هل مثة 

لها:  ماذا حصل؟ فقلت  أم  بالنقل؟  إيشل فتمت معاقبتك  إدارة سجن  إشكال وقع مع 

عىل رِسلك يا أمي... مل يبدر أي يشء من طريف، ولكن وكم تعلمني فإن سياسة النقل من 

السجون اإلرسائيلية من أجل إرهاق  سجن آلخر هي سياسة مدروسة من قبل مصلحة 

أقىص  تنقيل من  االحتاللية من خالل  السياسة  وأنت شاهدة عىل هذه  وعائلته،  األسري 

شمل فلسطني عندما كنت يف جلبوع مروراً بعدة سجون، وصوالً إىل هذا السجن )سجن 

رامون(، ولن أقول لك يا والديت الغالية إال: كان الله يف عونك ويجزيك عني خري الجزاء 

عىل ما سببت لك من معاناة وعذابات ومشاق التنقل والسفر الطويل، فرّدت عيّل قائلة: 

زيارتك،  للحظة يف  ولو  ترددت  ما  الدنيا  آخر  كنت يف  لو  فوالله  الكالم،  دعك من هذا 

وقوتنا  إمياننا  زعزعة  يستطيعوا  ولن  فلم  يريدون،  كم  ولينقلوك  يشاؤون،  ما  فليفعلوا 

وصربنا وثباتنا مهم فعلوا...

يا  درّك  فلله  العالية،  الحرارة  درجة  ظل  يف  الثلج  مثل  قلبي  عىل  وقع  هذا  حديثها   

أمي.. فأي أم أنت... وأي أمهات أننت يا أمهات األرسى... أننت تستحقني لقب خنساوات 
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فلسطني قوالً وفعالً، فأننت من بيت املقدس مرسى رسولنا الكريم محمد )صىل الله عليه 

وسلم(، وأكرمنا وأكرمكن الله »عز وجل« بأن نكون نحن رأس الحربة يف الدفاع والذود 

عن أوىل القبلتني وثاين املسجدين وثالث الحرمني، ويكفينا وإياكن هذا الرشف العظيم.

     كان سجن رامون الصحراوي كم ذكرت تحت وطأة إجراءات أمنية مشددة، سواء 

الداخلية  األمنية  اإلجراءات  صعيد  عىل  حتى  أو  الزيارات،  وقت  األهايل  صعيد  عىل 

املشددة عىل صعيد األرسى أنفسهم، حيث كان يف تلك الفرتة من يأيت اسمه منقوالً إىل 

هذا السجن، يتضايق وكأنه قادم إىل ساحة معركة من كرثة اإلجراءات األمنية املشددة 

كل  يف  السجن  إدارة  وبني  األرسى  بني  ما  تحصل  كانت  التي  واملناوشات  األرسى،  عىل 

مجريات األمور الحياتية، أما عىل صعيد أهايل األرسى فعند قدومهم إىل زيارة أبنائهم، 

حافالت  إىل  صعودهم  عند  الفجر  صالة  بعد  من  الزيارة  يوم  فيبدأ  حرج،  وال  حّدث 

الصليب األحمر التي ستقلّهم من مدينة القدس إىل سجن رامون الصحراوي، ثم السفر 

الطويل ملدة ثالث ساعات متواصلة إىل صحراء قاحلة، وصوالً إىل بوابة السجن واالنتظار 

الطويل يف ظل درجة الحرارة العالية، وتحت أشعة الشمس الحارقة، ويف ظل برد قارس، 

حتى يتم السمح لهم بالدخول من البوابة الرئيسة، ثم مرحلة التفتيش الدقيق لألهايل 

ثم  الحاقد،  السجان  قبل  من  واالنتقام  املعاناة  حيث  الزيارة،  غرفة  إىل  وصولهم  قبل 

من  منهكون  وهم  يصلون  حينها  الزيارة،  غرفة  إىل  بالدخول  املتمثلة  األخرية  املرحلة 

التعب من طول السفر وحّر الصيف أو برد الشتاء ومشاق االنتظار والتفتيش، ثم رؤية 

مجدداً  املعاناة  تبدأ  وخروجهم  الزيارة  انتهاء  وعند  دقيقة(،   4٥( ملدة  األرسى  أبنائهم 

الحافالت  الصعود إىل  الطويل، ثم  انتهت، فالتفتيش مرة أخرى، ثم االنتظار  من حيث 

مسافرين مدة ثالث ساعات حتى وصولهم مدينة القدس، ثم عودة كلٍّ منهم إىل منزله، 

فهذه هي معاناة أهل األسري، بل هذا جزء منها، فهم يعانون معنا، وعزاؤنا أنه لن يضيّع 

الله أجراً ألحد، فمن أجل فلسطني والقدس واألقىص يرخص الغايل والنفيس.

     ويف عام )2008( أخذت األخبار تصل من هنا وهناك عن وجود مفاوضات تدور ما 

بني حزب الله ودولة االحتالل الغاصب من أجل تنفيذ عملية صفقة تبادل لألرسى، وهي 

الله لعدد  األنباء، عىل أمل أن يكتب  يف مراحل متقدمة، فهاج وماج األرسى عىل هذه 

منهم اإلفراج كم رّصح حسن نرص الله يف أحد خطاباته، فكان الرتقب واالنتظار هو سيّد 

املوقف، وما هي إال أشهر حتى تم اإلعالن أنه تم التوصل إىل اتفاق لتنفيذ صفقة تبادل 
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وأنها ستشمل أرسى فلسطينيني، فكان وقع هذا الخرب كأمل جديد لإلفراج، وما أن تم 

بخيبة  ذاته  الوقت  ويف  منقوصة،  بفرحة  األرسى  شعر  حتى  الصفقة  بنود  عن  اإلعالن 

أمل كبرية، أما الفرحة فهي اإلفراج عن األسري اللبناين سمري القنطار، وعن خمسة أرسى 

لبنانيني، وعرشات من األرسى الفلسطينيني ممن شارفت مدة اعتقالهم عىل االنتهاء. 

حتى  أو  والتوقعات  اآلمال  مستوى  عىل  تكن  مل  صفقة  فهي  مجدداً،  األمل  فخاب 

بكتائب  ثم  أوالً،  وجل«  »عز  بالله  جديدة  آماالً  يعقدون  األرسى  وأخذ  الترصيحات، 

القسام التي أرست الجندي اإلرسائييل )جلعاد شاليط( عام )2006(.

الصهيوين  والكيان  الله  بني حزب  األرسى  تبادل  عملية  بعد  لألهل  زيارة  أول       ويف 

الغاصب، ومعرفة األهل ببنود الصفقة، ساورهم يشء من خيبة األمل، فقالت يل والديت 

املؤبدة  األحكام  ذوي  األرسى  من  عدد  عن  اإلفراج  يتم  أن  نتوقع  كنا  حينها:  الغالية 

أمامنا  بقي  لكن  فعل،  شاء  وما  الله  قّدر  لكن  القدامى،  األرسى  من  العالية  واألحكام 

األمل األقوى واألكرب بالله أوالً ثم بكتائب القسام أن تفرج عنكم بصفقة تبادل مرّشفة 

 )12( اعتقايل  عىل  مىض  كان  اللحظة  هذه  مضت.ويف  التي  السنوات  كل  عن  تعّوضنا 

سنة، والحمد لله دامئاً وأبداً.

     بعد إمتام صفقة تبادل حزب الله عام )2008( وخيبة األمل التي أصابت األرسى، جاء 

بصيص أمل جديد يف عام )200٩( عندما متت صفقة تبادل صغرية ما بني كتائب القسام 

والكيان الصهيوين الغاصب مقابل بث رشيط فيديو )لجلعاد شاليط( وهو يتحدث فيه، 

حيث تم إطالق رساح )2٣( من األخوات األسريات، والتي أعطت بشائر وبصيص أمل 

مشاهدة  وبعد  جداً،  قضية حساسة  األسريات  قضية  أن  األرسى، خاصة  لدى  جداً  كبري 

الفيديو وظهور الجندي اإلرسائييل األسري )جلعاد شاليط( وهو حي، فإن ذلك نفخ روحاً 

جديدة يف األرسى وتفاعالً كبرياً، ألنها كانت املرة األوىل منذ أرسه التي يتم فيها اإلعالن 

عن إشارة قوية بهذا الشكل، وعملية إطالق رساح األسريات أعطت إشارة قوية بإمكانية 

القيام بعملية صفقة تبادل كبرية ومرّشفة، يُعلّق عليها األرسى اآلمال الكبرية بعد الله. 

     ويف زيارة األهل التي تلت إطالق رساح األسريات، جاءت الوالدة الغالية مرسورة 

النرص والفرح قد بدأت، واألمور ممتازة، وجّهز  وقالت يل: ها هي بشائر  وفرحة جداً 

بإذنه تعاىل، وأخذت مرة ترسم األحالم عّم ستفعل  أنت واألرسى بفرج قريب  نفسك 
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يل؟ وإىل أين سنذهب؟ ومن سيأيت؟ وغريها من األحالم لدرجة أنها كانت عىل يقني بأن 

اإلفراج عني ال محالة قادم بعون الله وأمره.

     ويف سياق آخر بعيداً عن سياق صفقات التبادل وتحديداً يف عام )200٩( قام عدد 

من أمهات األرسى املقدسيات باإلعداد للسفر إىل بيت الله الحرام ألداء مناسك العمرة، 

بالذهاب  والديت  املباركة، فرتددت  الرحلة  لهذه  املدعّوات  بني  الغالية من  أمي  وكانت 

فلم  الخرب،  ما  ألعلم  الزيارة  فانتظرت  لذلك،  جداً  فتضايقت  حصل  مبا  خرب  ووصلني 

جاءت والديت لزياريت، وبعد السالم والرتحيب بادرتها بأول سؤال: ما قصة العمرة وخرب 

أنا أريد الذهاب ألداء العمرة،  الله الحرام، فقالت يل: والله  ترددك بالذهاب إىل بيت 

يوم  سيكون  السفر  يوم  أن  بسبب  كان  ترددي  لكن  قبل،  من  أعتمر  مل  أين  وخاصة 

لها:  فُجّن جنوين وقلت  األسباب،  لزيارتك، مهم كانت  أال آيت  زيارتك، وليس مبقدوري 

املالبس؟  لك  سيجلب  فمن  أنا  سافرُت  فإن  نعم،  فقالت:  ترددت؟  فقط  السبب  ألهذا 

فقاطعتها  إلخ،  وكيف...  ومن...  وأتركك؟  أذهب  كيف  حاجاتك؟  لك  سيجلب  ومن 

قائالً لها: إن ترددك هذا أحزنني جداً، وإن مل تذهبي ألداء مناسك العمرة مع أمهات 

ثم  للعمرة، ومن  أن تذهبي  أقنعك  أن  فأنا منذ زمن أخطط  األرسى، فسأتضايق جداً، 

تكلفة  تكون  أن  الوحيد  الحج، ورشطي  مناسك  أداء  إىل  أُخرجك  أن  أيضاً  أمنيتي  فإنها 

وضغطت  إخويت،  من  أحد  أّي  نفقة  عىل  وليس  الخاصة،  نفقتي  عىل  الحج  أو  العمرة 

األرسى  أمهات  باقي  مع  العمرة  لرحلة  بالسفر  أقنعتها  حتى  الزيارة  طوال  كثرياً  عليها 

املقدسيات، والحمد لله سافرت بسالم، وأدت املناسك بكل فرح ورسور وعادت قريرة 

القلب والروح، وعند زيارتها يل بعد أداء مناسك العمرة أخذت تقّص عيّل عن رحلتها، 

إيّل بعدد من  الرحلة(، وأتت  وماذا فعلت، وأين ذهبت، وبصحبة من... )كل تفاصيل 

الصور يف الديار املقدسة، وكانت من أجمل الصور، وقلت لها: بقي عيّل اآلن أن أسعى 

ة إىل بيت الله الحرام، وبأن تكون كل تكاليفها عىل نفقتي الخاصة. لك بحجَّ

     وما أن انقضت سنة بعد أداء أمي الغالية ملناسك العمرة وتحديداً يف عام )2010( 

مناسك  أداء  األرسى  بعض  وأمهات  الغالية  لوالديت  وتعاىل«  »سبحانه  الله  قّدر  حتى 

الحج، حيث أعلنت وزارة األرسى يف رام الله أن كل أسري أمىض )12( عاماً فأكرث له مقعد 

ألحد أفراد عائلته للسفر ألداء مناسك الحج، فرسرت لذلك كثرياً،  وكأن الله »عز وجل« 

استجاب لدعايئ بأن يقّدر لوالديت أداء مناسك الحج، وأن أكون أنا السبب يف ذلك، وقد 
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أعددت ذلك الخرب كمفاجأة لها، وعند زيارتها يل أخربتها بهذه املفاجأة، وفرحت كثرياً 

لذلك، لكنها عادت للهواجس نفسها: كيف سأسافر وأتركك وحدك؟  كيف سيطاوعني 

الفرصة  وهذه  أُخرى،  تارة  الكالم  لهذا  تعودي  أال  بالله  أستحلفك  لها:  فقلت  قلبي؟ 

تتكرر  فلن  الفرصة  هذه  أضعِت  وإذا  العمر،  يف  واحدة  مرة  تأيت  الحج  مناسك  ألداء 

لسيدنا محمد  السالم  أن تربق  أقنعتها، وأرسلت معها  بسهولة، فضغطّت عليها حتى 

يفّرج عني وعن  بأن  الله عند مقامه،  بالنيابة عني، وتدعو يل  الله عليه وسلم(  )صىل 

الله »عز  أن يرزقني  الحرام، فإين أمتنى  لبيته  الله يل حّجة  جميع األرسى، وبأن يكتب 

وجل« حّجة يف يوم ما، فأىت يوم السفر والحمد لله، سافرت وأدت مناسك الحج بصحبة 

أخي األكرب محمود عىل أكمل وجه، وكانت بالنسبة لها من أجمل األوقات والفرحات 

عيّل  تقّص  أخذت  وزيارتها يل،  السفر  من  وبعد رجوعها  قبل،  مثلها من  تفرح  مل  التي 

ما حدث معها؟ ومبن التقت؟ وأن رحلة الحج أجمل بكثري من مواقف وصور العمرة؛ 

بسبب املظهر الرائع واألعداد الهائلة، وأن اإلقامة هناك كانت يف الفندق املليك كتقدير 

بها  املباركة ورسرت  الرحلة  من صور هذه  بعضاً  جلبت  وقد  األرسى،  ألمهات  وتكريم 

للعمرة،  أُخرجك  أن  أمتنى  كنت  أمي،  يا  لله  الحمد  تغمرين:  والفرحة  لها  وقلت  كثرياً، 

أيضاً، فلك  لله تحقق  الحج والحمد  أُخرجك إىل  أن  لله تحققت، وكنت أمتنى  والحمد 

السبب يف تحقيق هذا  أنا  لها ذلك، وبأن جعلتني  يارب أن يرّست  الشكر  الحمد ولك 

من  الخاصة، فهذا جزء يسري ويسري جداً  نفقتي  الله،  وعىل  يا  توفيق منك  بعد  األمر 

حقك عيّل يا أعظم أم يف الدنيا، فقالت يل بقلب صادق: الله يرىض عليك يا أكرم مثل 

ما فّرحت قلبي، والله يرزقك العمرة والحجة مثل ما كنت السبب يل يف ذلك، كلمت 

الحرص دامئاً عىل  قليلة يف عددها، لكنها كبرية جداً يف معناها وأثرها، فأنا أحرص كل 

بر الوالدين وعىل رضاهم عين، ألن رضاهم من رضا الله »عز وجل« فتقبل الله منك 

يا والديت الحنونة والغالية، ويرّس يل يوماً ما أن أزور وأحج بيت الله الحرام، وأن ألقي 

الصالة والسالم(،  أفضل  آلك  )عليك وعىل  الله  يا رسول  يا حبيبي  بنفيس عليك  السالم 

علمً أين قد أُبلغت من أكرث من جهة أن أحبة يل من فلسطني، وآخرين ال أعرفهم وحتى 

أكرث من  بالنيابة عني بحجة وعمرة  قاموا  قد  بقصتي،  من خارج فلسطني ممن عرفوا 

مرة، لكن أميل بالله »سبحانه« أن يكتبها يل عياناً وحقيقة بنفيس... اللهم آمني.

     ويف صورة أخرى من صور تضحيات األم وخوفها عىل فلذة كبدها يف أشد وأحلك 
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الظروف، ما حصل يف العام )2010( نفسه، عندما تم استدعايئ اىل تحقيق مركز عسقالن 

بعد ميّض )14( عاماً عىل اعتقايل، وكنت ال أزال يف سجن رامون الصحراوي، وقد عادت 

ملا  عندي  وأصعبها  األيام  أحلك  من  كانت  والتي  اعتقايل،  من  األوىل  لأليام  يب  ذاكريت 

التحقيق. عانيته خالل 

     فقد تفاجأت من هذا االستدعاء للتحقيق معي بعد هذه السنوات الطويلة، وقبل 

تحقيق  مركز  يف  للتحقيق  مطلوب  أنني  الغالية  لوالديت  خرباً  أرسلت  للتحقيق  ذهايب 

التحقيق ستكون يل زيارة يف سجن  القريب من السجن هناك، وأنه يف موعد  عسقالن 

االنتهاء أعادوين إىل حيث  أيام، وبعد  الذي استمر ثالثة  للتحقيق  رامون، وقد خرجت 

كنت يف سجن رامون، وملا ُعّدت أخربين أحد إخويت األرسى أن أمي قد جاءت إىل الزيارة،  

وبقيت  للتحقيق،  استدعائك  بسبب  موجوداً  تكون  لن  أنك  لها  وأكدنا  أرسلنا  أننا  رغم 

تنتظر خارج بوابة السجن وهي تبيك، وقد انتهت الزيارة وعادت مع أهايل الزوار الذين 

جاءت معهم يف الحافلة نفسها، وعندما علمت بذلك تضايقت جداً متسائالً: ما الذي حدا 

بها أن تأيت للزيارة رغم علمها بأنني لن أكون يف السجن ذاك فرتة التحقيق؟  فانتظرت قدوم 

موعد الزيارة عىل أحر من الجمر ملعرفة السبب، وما أن جاءت ودخلت إىل غرفة الزيارة 

حتى بادرتها بالسؤال: ما الذي حصل؟ أمل يصلك خرب استدعايئ للتحقيق؟ وأين لن أكون 

موجوداً يف السجن يف موعد الزيارة؟ فرّدت عيّل قائلة: بل وصلني الخرب، فقلت لها: إذن 

ملاذا جئت رغم علمك اليقيني بأنني لن أكون موجوداً يف السجن؟ فأجابتني بإجابة عقدت 

لساين وحرقت قلبي، حيث قالت: عند وصول الخرب يل أخذت بالبكاء، فم هذا التحقيق 

بعد هذه السنني الطويلة؟ وكم سيستمر التحقيق معك؟ فأصابني القلق عليك، فقررت 

القدوم للزيارة رغم معرفتي بأنك لن تكون موجوداً يف السجن، يك أشاركك املعاناة وأنت يف 

التحقيق، وألشتم رائحتك يف املكان الذي كنت فيه وأنت بعيد عني، فلم أستطيع أن أبقى 

يف املنزل والحرسة والقلق ميزقانني عىل بُعدك عني، فدمعت عيناي وانفطر قلبي عىل ما 

سمعت أُذناي، وأخذت أحّدث نفيس وأنا أنظر إىل وجه أمي امليضء بنور اإلميان قائالً: أّي أم 

عظيمة أنت؟ ماذا عيّل أن أفعل ألرد لك ولو ذرّة من فضلك وتعبك وتضحياتك؟

 هذا املوقف هو واحد من مواقف كثرية من صور التضحية واملعاناة ألمي الحنونة والغالية 

عىل مدار مسريتها الطويلة معي، طوال خمسة وعرشين عاماً يف األرس، وما زالت مستمرة 

لغاية كتابة هذه السطور، والله »جل يف عاله« وحده يعلم متى سيأيت اليوم الذي مَيُنُّ علينا 
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فيه بالفرج، وينهي معاناتنا كأرسى، ومعاناة أُمهاتنا بشكل خاص عىل ما يتعرضون له من 

أمل الفراق عىل أبنائهم األرسى، وعىل ما يتعرضون له من معاناة ومكابدة مشاق السفر، 

متنقلني من سجن آلخر صيفاً وشتاًء من جهة، ومن معاناة ونكد وصلف االحتالل والسجان 

من جهة أخرى، فلنا ولك الله يا أمي، ولن يضيع الله »عز وجل« أيضاً تعبك ال يف الدنيا وال 

يف اآلخرة، داعياً الله »سبحانه« أن يجمعنا يف الدنيا أوالً يف خري مكان، وأن يجمعنا يف اآلخرة 

بصحبة وشفاعة نبينا محمد )صىل الله عليه وسلم( وبصحبة األنبياء والصديقني والشهداء، 

وحسن أولئك رفيقاً.
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  صفقة تبادل عام ٢٠١١وانعكاساتها

كبرياً، ومن املشاهد  أما أحداث املشهد الخامس من هذه الحكاية/ فكان مشهداً       

الكبري  األثر  له  أحداثه عام )2011(، وقد كان  بدأت  الحكاية، حيث  املفصلية يف هذه 

الغالية  العائلة بشكل عام، وكان األمل عىل صعيد والديت  عىل صعيدي الشخيص، وعىل 

بشكل خاص.

عليه  عقد  وقد  التاريخ،  ذلك  الجعبة حتى  يف  تبقى  ما  األخري هو  األمل  وكان هذا     

األرسى األمل الكبري بعد توفيق الله »عز وجل«، وكذلك علّقت عائالت األرسى مبن فيهم 

أمي الغالية آماالً كبرية جداً، يف أن تتم صفقة تبادل مرّشفة مل تحصل من قبل، وذلك 

بناء عىل اإلشارات التي كانت تصلنا من هنا وهناك.

القسام وبني  تبادل لألرسى بني كتائب  إبرام صفقة  التفاوض من أجل       لقد استمر 

الكيان الصهيوين الغاصب مدة خمس سنوات، وكانت أخبار سري هذه املفاوضات تصلنا 

تباعاً، وكانت كلم متيض سنة منذ عام )2006( ها هي قد اقرتبت الصفقة بثالثة شهور 

عندما تواترت األخبار أن هناك تقدم كبري يف املفاوضات، وقبل تنفيذ الصفقة ب )2٧( 

وأنه  التبادل،  إلبرام صفقة  التوصل  سيتم  لحظة  أي  يف  أنه  مؤكدة  أخبار  وصلتنا  يوماً 

عليه  كان  الذي  القدس  مدينة  أرسى  ملف  يف  خصوصاً  كبري  واخرتاق  انفراجة  حدثت 

)فيتو( طوال السنوات املاضية من قبل اإلحتالل اإلرسائييل، لكن تم االعرتاض عىل ثالثة 

هذا  بلغني  وعندما  رساحهم،  يطلق  ولن  الصهيوين  الكيان  قبل  من  القدس  من  أرسى 

الخرب وفكرت فيه خّمنُت بأنني أحد هؤالء الثالثة، كيف جاءين هذا الشعور ومن أين؟ 

ال أعلم، وطوال هذه الفرتة كانت والديت الغالية تراقب ما يحدث عن كثب من خالل 

األخبار وكانت متفاعلة جداً.

     ففي إحدى زيارات األهل قالت يل والديت: هذه املرة تختلف عن كل املرات، والكالم 

يدور عن إطالق رساح عدد كبري من األرسى وتحديداً من ذوي األحكام املؤبدة واألحكام 

العالية، وإن شاء الله قريباً ستكون بيننا، ومن شدة تفاعلها مع هذا األمر أشفقت عليها 

الغالية، تريّثي قليالً وربنا »سبحانه وتعاىل« لن يضيّع تعب أحد، وكل  قائالً: يا والديت 

يشء يأيت يف وقته، لكنها أبت وكانت عىل يقني بأين سأكون ضمن هذه الصفقة، وظلّت 
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اإلعالن  فيه  تم  الذي   )2011/10/1٥( تاريخ  جاء  حتى  األمل  هذا  عىل  تعيش  الوالدة 

القسام  كتائب  بني  أرسى  تبادل  صفقة  اتفاق  لتوقيع  التوصل  عن  اإلعالم  وسائل  عرب 

عّمتهم  حتى  التاريخي  الخرب  هذا  األرسى  سمع  أن  وما  الغاصب،  الصهيوين  والكيان 

الفرحة والسعادة بشكل غري مسبوق، مل أشهد له مثيالً من قبل.

عىل  أما  القدامى،  األرسى  خاصة  بعضاً،  بعضهم  يهنئون  األرسى  أغلب  أخذ  وقد       

صعيد العائلة وخاصة والديت الغالية فكانت فرحتهم ال توصف، وأخذوا يجّهزون البيت 

الهائلة من داخل فلسطني  يلزم؛ استعداداً الستقبايل، هذا  عدا عن كم االتصاالت  وما 

وخارجها التي تلقتها والديت وباقي العائلة، اتصاالت تهنئة بقرب اإلفراج عني، فكانت 

صعيد  عىل  توصف،  ال  وسعادة  فرح  أجواء  والجريان  واألقارب  والعائلة  البيت  أجواء 

أما  ما وسعتها،  األرضية  الكرة  ُوزعت عىل  لو  فرحتها حينها  كانت  التي  الغالية  والديت 

من ضمن  أكون  لن  بأنني  جداً  وكبري  كبري  يساورين شك  فكان  الشخيص  عىل صعيدي 

فقالوا يل: هل  بذلك  األرسى  إخويت  بعض  مع  تحدثت  وقد  عنها،  سيُفَرج  التي  األسمء 

اإلفراج  بعدم  لكن شعوري  مؤكدة،  معلومة  تصلني  مل  لهم:  فقلت  بذلك؟  وصلك خرب 

القدس  أرسى  كل  عن  اإلفراج  سيتم  بأنه  وصلتنا  التي  املعلومة  عىل  بناًء  جاء  عني 

باستثناء ثالثة منهم، بناًء عىل ذلك كان شعوري كبرياً جداً أنني واحد من هؤالء الثالثة 

فرّدوا عيّل قائلني يل: دعك من هذه األفكار فأنت واحد من األرسى القدامى، وتنطبق 

عليك الرشوط، رغم ذلك مل أطمنئ...

     ومضت األيام حتى تم اإلعالن عن خرب التوصل إلبرام صفقة التبادل وقت الظهرية، 

ويف نهاية هذا اليوم وصلتنا قامئة أسمء األرسى املتفق عىل  إطالق رساحهم من الخارج، 

الفصائل، وإىل أي مكان سيذهب كل أسري، الزلت  من كل  والتي شملت )4٥0( أسرياً 

أحتفظ بهذه القامئة األصلية، وكانت القامئة التي وصلتنا مرتبة حسب الرتتيب الهجايئ، 

فأخذت أقرأ هذه القامئة بتأن ودقة باحثاً عن اسمي، حتى رأيت اسم أكرم، وهو أسري 

أجد  عيّل  القامئة،  بقية  وأكملت  بينهم،  من  اسمي  أر  ومل  أنا،   اسمي  وليس  غزة،  من 

اسمي بينهم، فأكملت قراءة )4٥0( اسمً لكن دون جدوى، فانقبض قلبي، وأخذت أقرأ 

هذه القامئة مرة أخرى منذ البداية مرتاً عليها، فأيقنت حينها أين لست مشموالً ضمن 

الصعب  اإلنساين  الصفقة، وأن إحسايس وشعوري قد صدقا، فرغم األمل والشعور  هذه 

يف تلك اللحظة يل ولجميع األرسى الذين مل تشملهم الصفقة، إال أنني يف تلك الليلة ويف 
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الحال  وشكرته عىل هذه  »عز وجل«  الله  األخري، حمدتُّ  الثلث  من  الليل  قيام  صالة 

وعىل كل حال، وأخذت بالدعاء لله »العيل القدير« وناجيته بالعامية قائالً: يا رب انت 

تبّقوا  الذين  األرسى  وإخويت  نفيس  فأسلمت  بقضائك،  الرضا  كل  رايض  فأنا  هيك  بدك 

لك يا الله.

     فقد كنت بني خيارين ال ثالث لهم:

 األول: إما أن أُسلّم بأمر الله وقضائه، ونيل رحمته ورضاه واألجر الكبري، والصرب عىل ما 

قّدره الله يل حتى يكتب لنا أمالً جديداً من عنده »سبحانه وتعاىل«.

     أما األمر الثاين: فهو عدم التسليم مبا حدث، وأكون بذلك قد ِحّدت عن الطريق، 

فأخذت الخيار األول، فأنا عندما اخرتت طريق الله “عز وجل” وطريق الدعوة والجهاد 

باألشواك  ومليئة  صعبة  الطريق  هذه  إن  حينها:  يل  قيل  الطريق  بداية  ويف  سبيله،  يف 

من  خوفاً  اآلن،  من  الرتاجع  فعليك  ذلك،  تحّمل  تستطع  مل  فإذا  واملحن،  واالبتالءات 

لكني أرّصرت عىل  الندم،  ينفع  يوم ال  الندم بعدها  يأيت  ثم  السقوط وخسارة حياتك، 

هذه الطريق رغم ما فيها من صعاب، وليس ذلك إال لرىض الله »سبحانه وتعاىل« ثم 

من أجل تحرير فلسطني والقدس واألقىص من أيدي املحتل الغاصب.

     فحني جرت الصفقة ومل أكن مشموالً فيها، تذكرت ذلك اليوم، وقلت يف نفيس إنني 

القول،  بدل  والفعل  للتطبيق  األوان  وآن  الطريق،  هذا  عىل  وجل«  »عز  الله  عاهدت 

والصرب عىل هذا االمتحان الصعب، وحمّدت الله كثرياً.

إخويت  عىل  أسلم  وأخذت   ٥ قسم  يف   )62( رقم  غرفتي  من  خرجت  التايل  اليوم  ويف 

األرسى الذين شملتهم الصفقة وأُهنئهم، لدرجة أن بعضاً منهم عندما هنأته وعلم أين 

غري مشمول بهذه الصفقة أخذ بالبكاء الشديد، مع اإلشارة هنا إىل أن عدد نزالء القسم 

األجواء بني  فاختلطت  منهم،  أسرياً   )٥0( الصفقة منهم  أسرياً، وقد شملت   )120( كان 

تشمله  منهم ومل  تبقى  والحزن عىل من  اإلفراج،  أخ شمله  لكل  الفرح  والحزن،  الفرح 

هذه الصفقة، فعاش األرسى مدة ثالثة أيام هذه األجواء حتى تم خروجهم من السجن، 

تفيض  والدموع  القسم  أخاه وهو خارج من  يودع  أسري ممن سيفرج عنهم  وأخذ كل 

من عينيه لفراق األحبة ومن تركهم خلفه، فكانت أجواء ومشاعر مختلطة ومن أصعب 

 )16( مدة  األرس  يف  حينها  أمضيُت  قد  وكنت  السنوات،  هذه  طوال  عيّل  مّر  ما  وأشد 
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عاماً، وأصبحت أقدم أسري ممن تبقى، وكان الله »سبحانه وتعاىل« أبقاين ألكون سبباً يف 

التخفيف عمن بقي يف السجن، ألن كل من تبقى كانوا أقل مني سنوات اعتقال، وفعالً 

هذا ما حدث، وقول الله »عز وجل« نافذ )قل لن يصيبنا إال ما كتب الله لنا هو موالنا 

وعىل الله فليتوكل املؤمنون(.

     لكن األهم من هذا كله اآلن هو والديت املسكينة، فأخذت أفكر فيها، ولغاية هذه 

الزالت  وكانت  عنهم،  املفرج  من  سأكون  بأنني  وظنها  بعد،  األسمء  تصلها  مل  اللحظة 

مستمرة باالستعدادات والتحضري هي وباقي أفراد العائلة واألقارب واألصدقاء، يا إلهي: 

عليه، فمن جانب وضعي وأحوايل داخل األرس،  أُحسد  أنا، يف موقف ال  أي موقف  يف 

حيث أُلقيت عىل عاتقي مسؤولية إدارة ومتابعة من تبقى من إخويت األرسى يف هذه 

والديت  عىل  الكبري  خويف  آخر  جانب  ومن  السجن،  داخل  حيايت  يف  األصعب  اللحظات 

عند  كان  تفكريي  فكل  الصفقة،  بهذه  أُشمل  مل  بأنني  الخرب  يصلها  عندما  املسكينة 

أن  عىل  يتجرأ  أو  يستطيع  فمن  املحتملة!!  السيناريوهات  كل  أتخيل  وأخذت  والديت، 

ينقل إليها الخرب؟! كيف ستكون ردة فعها عندما تعلم؟! هل سيحصل كذا؟! أم سيحصل 

كذا؟! أسئلة وسيناريوهات كثرية أخذت تدور يف فلك عقيل، فوالله إنني كنت يف موقف 

صعب جداً، فمذا أفعل اآلن؟ كيف سأوصل لهم الخرب؟ فم كان يل إال أن تواصلت مع 

مرسوراً  يضحك  وهو  باإلفراج  يل  يبارك  أخذ  صويت  سمع  فعندما  محمود،  الكبري  أخي 

جداً، وأمطر عيّل وابل من األسئلة يف آن واحد ودون توقف، متى سيتم اإلفراج عنك، 

ومل  قاله،  مم  فُصدمت  يقول،  ملا  أستمع  وأنا  الستقبالك؟  كبرية  خيمة  لك  أعددنا  وقد 

الشكل،  أخي عىل هذا  كان  إذا  الله  يا  نفيس:  فقلت يف  ببنت شفة،  أنبس  أن  أستطع 

فكيف سيكون حال أمي وهي غارقة يف فرحتها التي ال توصف، فآٍه ثم آه، ماذا أفعل 

يا رب؟ وكيف سأخربه؟ فقاطعته بصعوبة كبرية قائالً له: عىل رسلك يا أخي، أنصت إيّل 

بهذه  مشموالً  لست  فأنا  االستعدادات،  كل  أوقف  له:  قلت  ثم  لك،  سأقوله  وملا  قليالً 

الصفقة، يعني: لست من املفَرج عنهم، فأخذ يضحك ويقول يل: اآلن ليس وقت مزاح 

مزاح يف هذا  وال  تتصور  مم  أكرث  ِجّدي  األمر  له:  فقلت  متزح.  اآلن  بأنك  املؤكد  ومن 

بأسئلة كثرية: من أخربك؟  أخرى  وانهال عيّل مرة  له،  ما قلت  األمر، فُصعق من سمع 

كيف علمت؟ هل أنت متيقن مم تقول؟ فقلت له: إن قامئة أسمء املفرج عنهم بني 

يدّي اآلن، وقد وصلتنا من الخارج قبل وصولها لإلعالم والصحافة، والخرب أكيد )٪100( 
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فَصَمَت دون أن تخرج من فمه أي كلمة، فقلت له: ابحث عن طريقة مناسبة تخرب بها 

والديت بهذا الخرب الصاعق، فقال يل: أنا ال أستطيع أن أخربها بخرب كهذا، ألنها ستُصدم، 

وأخاف أن يصيبها يشء بسبب ذلك... فردُُّه عيّل زاد األمر تعقيداً وصعوبة، فقلت له: ال 

مفر من األمر، ابحث عن طريقة إلخبار الوالدة، وانتهى الحديث فيم بيننا عىل هذه 

الحال، وتعّمدت أال أتواصل مع أحد من العائلة أو من األقارب، يك يسمعوا الخرب من 

غريي وليس مني، يك ال أصّعب األمور عىل نفيس أو عليهم، ويف نهاية األمر تم إخبار 

وانقلبت  األمر،  تصدق  ومل  كبرية  صدمة  سمعت  ملا  فُصدمت  بالخرب،  املسكينة  والديت 

العائلة  أفراد  باقي  ملا سمعت، وكذلك  كثرياً  أمي  وتأثرت  وأمل،  إىل حزن شديد  الفرحة 

واألقارب واألصدقاء.

     لقد كنت قلقاً وخائفاً جداً عىل والديت وعىل ردود فعلها طوال هذه الفرتة، حتى 

جاء موعد الزيارة، وعندما رأيتها كانت عالمات الحزن والبكاء واألمل واضحة عىل مالمح 

وجهها، ومل أدِر ماذا أفعل يك أخفف عنها وأزيل حزنها، فأخذت أصرّبها، وأُذكّرها بأن 

وأن  يضيّعنا،  لن  وتعاىل«  »سبحانه  الله  وبأن  هذا،  قدرنا  لنا  قّدر  قد  وجل”  “عز  الله 

اإلفراج ال محالة قادم حتى يأذن الله به، وكم أن الله »عز وجل« أرسل لنا يف السابق 

عدة بارقات أمل، فهو قطعاً سريسل لنا أمالً جديداً، فأبِق أملك بالله وال تحزين يا والديت، 

وإن موعد تحرري وإخويت األرسى مل يحن بعد، حتى يأذن الله تعاىل لنا به يف يوم ما...

يب  رجعت  الزيارة،  تلك  يف  واملكلومة  املسكينة  أمي  وجه  مالمح  رأيُت  عندما       

الجلل،  بأُمي يف أول زيارة بعد املصاب  الله( ولقايئ  الذكريات إىل وفاة والدي )رحمه 

كل  وبذلت  الفراق،  ولوعة  واألمل  الحزن  حيث  من  الزيارة  لهذه  متاماً  مشابهة  فهي 

حاجز،  دون  بالزيارة  فاجأتها  عندما  الحزين  الجو  هذا  من  أخرجها  يك  حينها  جهدي 

أخرجها  أن  استطعت  حينها  لله  والحمد  جلبوع،  سجن  يف  التصوير  مفاجأة  ثم  ومن 

الفراق واألمل، لكن اآلن ماذا أفعل؟ وكيف عيّل أن أترصف؟ فال  من جو الحزن ولوعة 

فلم  املشددة،  األمنية  اإلجراءات  السجن ذي  بها يف هذا  أقوم  خيارات  أي  لدّي  يوجد 

الكريم بأن يُصرّب والديت املسكينة ويعّوضها خرياً، فوالله لست  الله  يبق يل سوى وجه 

أنا فقط من عاىن لوعة الفراق واألمل واملعاناة داخل السجن طوال هذه السنوات خالل 

فأدعو  أكرث،  يكن  مل  إن  متاماً  مثيل  معي  عانت  الغالية  فوالديت  الطويلة،  املسرية  هذه 

الله العيل القدير أن أمتكن يف يوم ما من أن أعوضها ولو بالقليل عن معاناتها وتعبها 
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وعذاباتها معي طوال هذه السنوات العجاف، بأن يرسل الله »عز وجل« لنا من عنده 

اللوايت كُرَست  يُفّرح بها قلوبنا وقلوب أمهاتنا  تبادل أرسى جديدة  بصفقة  أمالً جديداً 

وتهشمت يف أكرث من محطة، وأنا عىل يقني بالله “عز وجل” أن ذلك اليوم سيأيت بإذنه 

تعاىل عاجالً أم آجالً، فآٍه ثم آٍه يا أمي يا مهجة قلبي وفؤادي، فسامحيني واريض عني 

كم ترضني عني دامئاً، ولنا يف رسول الله )صىل الله عليه وسلم( وصحابته الكرام أسوة 

الجنة، فصرباً  آل يارس، فإن موعدكم  السالم( آلل يارس: صرباً  حسنة، عندما قال )عليه 

يا أمي، فإننا عىل الحق رغم كيد املحتلني الغاصبني، وصرباً يا أمي إن لقاءنا خارج هذه 

السجون الظامل أهلها، ال محالة قادم بإذن الله ، صرباً يا أمي فإن الجنة موعدنا إن شاء 

الله تعاىل، ففلسطني نادتنا والقدس نادتنا واألقىص نادانا، ومل نستطع إال أن نلبي النداء.
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    اإلرضاب املفتوح عن الطعام ، ومرحلة التعليم الجامعي 

      بعد عدة أشهر من انتهاء صفقة تبادل األرسى استمرت الحال كم كنا عليها من 

حياتنا  لتسيري  قدماً  للسري  السجن  إدارة  مع  صفوفنا  نرتب  األرسى  نحن  وأخذنا  قبل، 

من جديد بعد الصفقة، وكان أوىل هذه األوراق هو الدفاع عن حقوقنا التي تم سحبها 

من قبل إدارة مصلحة السجون، الذين ظنوا أننا لن تقوم لنا قامئة بعد صفقة التبادل 

عن  املفتوح  )اإلرضاب  الخاوية  األمعاء  معركة  لخوض  نُعد  فأخذنا  القريب،  الوقت  يف 

وقد  املسلوبة،  واملطالب  الحقوق  هذه  اسرتداد  أجل  من  كافة،  السجون  يف  الطعام( 

بدأت معركة األمعاء الخاوية التي أطلقنا عليها إرضاب الكرامة يف )2012/4/1 (، وقد 

استمر هذا اإلرضاب مدة )28( يوماً، وكان من أشد اإلرضابات التي خضتها لغاية تلك 

قبل،  مثلها من  التي مل نرضب  املدة  لطول  معاناة شديدة، وذلك  فيها  وعانينا  اللحظة 

ومن شدة اإلجراءات التي تم اتخاذها ضد األرسى املرضبني، ومن كرثة التفتيشات، أو 

من خالل عملية نقل األرسى املرضبني من سجن آلخر يك يرهقوهم، أو من خالل عزل 

جزء من األرسى يف ظروف صعبة، كل تلك اإلجراءات من أجل إجبار األرسى عىل فك 

اإلرضاب، لكن الذي مل ولن يفهمه السجان أنه مهم قام بإجراءات عقابية إلجبار األرسى 

عىل فك خطوتهم لن يحالفها النجاح، بل عىل النقيض من ذلك، فكل هذه اإلجراءات 

تزيدنا تحدياً وإرصاراً أكرث، حتى نيل مطالبنا اإلنسانية املُحقة.

     عندما علمٔت والديت الغالية أننا ذاهبون إىل خوض إرضاب عن الطعام، قلقت كثرياً 

وأخذت تتذكر أحداث إرضاب عام )2004( الذي استمر )1٩( يوماً، وآثاره الصعبة عىل 

األرسى، وكيف خرسُت وزين، واملعاناة التي عانيناها حينها، فأخذت تقول يل: اإلرضاب 

صعب وفيه معاناة شديدة وأمل، وأنا قلقة عليك وعىل إخوانك األرسى، فقلت لها: إن 

السجون، يحب  ومطالب عند مصلحة  لنا حقوقاً  منه، وأن  املعركة ال مفر  خوض هذه 

العمل عىل استعادتها، وال ميكن ذلك إال بهذه الطريقة، فحاولت إقناعها بأن ال تقلق، وأن 

تدعو بأن يوفقنا الله »سبحانه وتعاىل«، وأن ينرصنا يف هذه املعركة الرشسة، لكن قلب 

األم دامئا هو سيد القلوب وصاحب املواقف، ونحن األرسى ال نستخدم هذه الخطوة أو 

نلجأ إليها إال مضطرين.
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 مثانية وعرشون يوماً دامياً وهي تحرتق خوفاً عيّل، وأنا يف املقابل أصارع الجوع واألمل 

بفضل  أمثر  الذي  اإلرضاب  انتهاء  وبعد  بكرامة،  نعيش  يك  األرسى  إخويت  كم  واملعاناة 

شاهدتني  وعندما  زيارة،  ألول  والديت  جاءت  مطالبنا،  أغلب  بتحقيق  وجل«  »عز  الله 

باقي  عيّل كم  واضحاً  كان  فقد  عيّل،  منها  والقلق  الخوف  برح  وما  ُصعقت من حايل، 

إخويت األرسى أننا قد خرسنا من أوزاننا كثرياً، حيث خرست خالل املعركة من وزين )14 

كغم( وكان هذا واضحاً عيّل، لذلك كان قلق وخوف والديت الغالية كبرياً جداً، لدرجة أن 

دموعها أوشكت أن تسيل عىل خّديها، مع اإلشارة هنا إىل أنني تعرضت خالل اإلرضاب 

برئ  اإلرسائييل يف مدينة  إىل مستشفى سوروكا  ليالً  نقيل  إىل  أدت  كبرية،  لوعكة صحية 

السبع بسيارة اإلسعاف لصعوبة املوقف، والذي يبعد عن سجن رامون الصحراوي مدة 

الله سلّم وخرجت من هذه  اليوم )20( من اإلرضاب لكن  )4٥ دقيقة(، وكان ذلك يف 

الوعكة الصحية بفضل الله وحفظه معاىف متاماً من كل مكروه.

     وطوال فرتة إصابتي كنت أفكر بوالديت كثرياً وقلقاً عليها، وهي باألصل كانت قلقة 

من خويض ملعركة اإلرضاب بشكل كبري، فيا ترى، ماذا ستفعل عندما تعلم مبا أصابني؟ 

وكيف ستكون ردة فعلها؟ لكن الحمد لله تجاوزت هذه املحنة عىل خري، ولغاية كتابة 

هذه السطور مل تعرف أمي الغالية مبا حدث يل، وستعرف فقط ألول مرّة عندما تقرأ 

هذه الحكاية التي مر عليها تسع سنوات.

      قلت لوالديت يف تلك الزيارة: هّوين عليِك يا أمي وال تقلقي عيّل، والوزن الذي خرسته 

سريجع، وستصبح صحتي كم يجب، والحمد لله فقد وفقنا الله »عز وجل« واسرتجعنا 

أغلب حقوقنا، لكنها بقيت قلقة عيّل، وأخربيت أيضاً أنه طوال فرتة اإلرضاب كانت تخرج 

مع باقي أمهات األرسى إىل ِخئَم االعتصام يف مدينة القدس للتضامن مع أبنائهم األرسى 

املرضبني عن الطعام، وكانوا يف أغلب األحيان يرضبون معنا، إضافة إىل فعاليات مختلفة 

ملساندتنا ودعمنا أمام السجان املحتل.

 وخالل حديثها أخذُت أتذكر ما حصل يف إرضاب عام )2004( عندما سقطت عىل األرض 

وأصيبت بالرضوض وتأذت يدها حينها، فقلقت جداً وبادرتها بالسؤال: هل حصل معك 

يشء أو ترضرت يف هذا اإلرضاب جرّاء تضامنكم معنا، كم حصل معك يف إرضاب عام 

من  بعٌض  هناك  لكْن  املرة،  هذه  ليشء  أتعرض  مل  لله  الحمد  قائلة:  فردت  )2004(؟ 
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أمهات األرسى تعرضن لوعكة صحية بسبب امتناعهن عن تناول الطعام، وتم نقلهن إىل 

املستشفى، لكن أوضاعهن اآلن جيدة ولله الحمد.

 صحيح أننا عندما نلجأ لهذا الخيار من املقاومة ضد السجان نعاين، ويف بعض األحيان 

أملاً  يتقطعن   أيضاً  فأمهاتنا  املعاناة،  لسنا وحدنا يف  ولكننا  املستشفيات،  إىل  نقلنا  يتم 

رأساً عىل عقب  أو قلب حياتهن  الطعام  باالمتناع عن  بل ويتضامنَّ معنا، سواء  علينا، 

تنعكس  السجون  داخل  نعانيها  معاناة  فكل  حياتهم،  وعىل  األرسى  أبنائهن  عىل  خوفاً 

عىل عائالتنا، فجزاهم الله عنا خري الجزاء.

جديداً،  أمالً  إلينا  وجل«  »عز  الله  أرسل   )2012( السنة  تلك  من  آخر  سياق  ويف     

الله  لكن من نوع آخر، من أجل االستمرار يف تحدي السجان وامليّض قدماً حتى يقّدر 

»سبحانه وتعاىل” لنا الفرج، وكان هذا األمل هو دخول أول جامعة فلسطينية للسجون 

أول جامعة  الحبيب، وهي  التي مقرها يف قطاع غزة  األقىص  اإلرسائيلية، وهي جامعة 

بُعد، وجاء هذا  بالدراسة عن  الجامعية  البكالوريوس  توافق عىل إعطاء األرسى شهادة 

الجهد الجبار من خالل عمل سنوات من قبل صفقة تبادل عام )2011(، وتم املوافقة 

يرّسها  وقد  وجل«،  »عز  الله  قدر  من  وهذا  تلك،  التبادل  صفقة  إمتام  بعد  ذلك  عىل 

الله لنا يف الوقت املناسب وبعد االنتصار يف اإلرضاب املفتوح عن الطعام، لنستغل كل 

وقتنا فيها، وكان لدى األرسى كادر تعليمي، ألن مجتمع األرسى منّوع، فهو عبارة عن 

واألعىل  الفقري  فيه  واملتخصص،  العامل  ففيه  الفلسطيني،  مجتمعنا  من  مصّغر  مجتمع 

ويف  املاجستري،  درجة  حملة  من  وكذلك  البكالوريوس  حملة  من  طالب  وفيه  مستوى، 

بعض األحيان من حملة درجة الدكتوراة، 

 فمن الطبيعي جداً أن يدير هذا الكادر التعليمي املرحلة التعليمية الجامعية بكفاية، 

بسبب  لنا  السمح  تم  حيث  السجون،  مستوى  عىل  األوىل  الدفعة  طالب  أحد  وكنت 

لنا مناص من ذلك، وبفضل  التاريخ فقط، ومل يكن  السجن بدراسة تخصص  خصوصية 

الله »عز وجل« ومّنه علينا، كان جّل وقتنا فقط يف الدراسة، حتى أنهيت الدراسة بنجاح 

بفضل الله تعاىل يف بداية عام )201٥(، وتخرجت دفعتي يف سجن رامون التي أطلقنا 

عام  يف  السجن  داخل  استشهد  الذي  حمدية«  أبو  ميرسة  الشهيد  »دفعة  اسم  عليها 

به، وعدم عالجه  االهتمم  بعدم  السجن،  عيادة  قبل  من  إهمل طبي  بسبب   )201٣(

بالشكل املطلوب كم هو ديدنهم، حيث ظهرت عنده بداية أعراض رسطان يف الحنجرة، 
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وظل يعاين ملدة تسعة أشهر، ووضعه يزداد سوءاً كل يوم، ومل نكن نحن نعرف ما لديه 

إال يف وقت متأخر حيث كان قد فات األوان، بعد أن انترش الرسطان يف كل أنحاء جسمه، 

وقد تم تحويله إىل املستشفى، لكن أخربونا أن وضعه يف املرحلة األخرية من حياته، وال 

يوجد ما نقدمه له، واستشهد يف املستشفى ونحن تتمزق عليه أملاً ومل نستطع تقديم 

أي يشء له )رحمه الله(، وهكذا أغلب شهداء الحركة األسرية، يستشهدون نتيجة إهمل 

طبي متعّمد وغري ذلك، وكان عمره حينها قد تجاوز الستني عاماً، وهو محكوم باملؤبد 

الجامعة أحد املدرسني األفذاذ،  الدراسة يف  الله( منذ بداية  الحياة، وكان )رحمه  مدى 

ويف الوقت نفسه كان طالباً يدرس معنا، بسبب ذلك أطلقنا اسمه عىل اسم دفعتنا يف 

أبو  الشهيد مسرية  دفعة  األوىل_  )الدفعة  له  ووفاًء  العطرة  بذكراه  تيمناً  رامون  سجن 

حمدية _ أبو طارق(، وكان لهذا الاسم وقع وأثر عىل نفوس طالب هذه الدفعة .

   وقد قام أصدقاء لنا يف قطاع غزة الحبيب بعمل حفل تخّرج لنا يف إحدى القاعات 

الطيب، وكل أخ هناك  الحفل  لنا، قد تم تصوير هذا  املساندة  الدعم  باب  هناك، من 

التصوير لعائلة كل أسري، وملا  الذين تخّرجوا، وأرسلوا ذلك  كان يحمل صورة أسري من 

وصل الفيديو لوالديت الغالية مل تصّدق ما رأت وفرحت فرحاً كبرياً، فعالً كانت بحاجة 

له وخاصة بعد أن وصلت لها شهاديت الجامعية )بكالوريوس تاريخ معدل 8٥٪(، وليك 

أدخل الفرحة والرسور عىل قلب والديت الغالية، أرسلت لها من الخارج )مالبس التخرج( 

الروب والطاقية املربعة والوشاح الذي كتبت عليه: “أهدي هذا النجاح لوالديت الغالية« 

وال زالت محتفظة به لغاية يومنا هذا”.

   نحن معرش األرسى نبحث دامئاً عن التقدم والتقدم والتفوق والتحدي ضد السجان، 

نعلم  وإننا  يُفرحنا جداً،  إنسان، وهذا  كأي  مستوياتها  بكل  التعليمية  ونتقدم مبسريتنا 

علم اليقني أن معركة العلم هي من أهم معارك التحرير.

تتاح يل طوال أرسي، ألحقق من خاللها  تعليمية  فرصة  كل  أبحث عن  كنت  لذلك     

أمرين :

بالتقدم عن طريق  بتحديه  نقوم  لنا،  السجان  املعاناة واألمل ومحاربة  أنه رغم  األول:   

وهذا  العليا،  للدراسات  وصوالً  التوجيهي،  مرحلة  من  ابتداًء  مستوياته،  بكل  التعليم 

العديد من  من أخويت األرسى، فقد حصلت عىل  به وكثرياً  الله “عز وجل”  أكرمني  ما 
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ثم   )1٩٩٧( عام  يف  التوجيهي  دراسة  من  بدءاً  السجن،  داخل  املختلفة  الشهادات 

البكالوريوس يف التاريخ، مع إنجازي لعدد من دورات إدارة األعمل والتنمية البرشية، 

الرتبية  وزارة  من  شهادات  عىل  كلها  فيها  حصلت  التي  والصحافة  املختلفة،  واللغات 

القانون الدويل وحقوق اإلنسان من جامعة يف الرنويج، كل ذلك  والتعليم، وشهادة يف 

“عز  الله  يقّدر  الذي  اليوم  لذلك  أنفسنا  نُعد  أن  أجل  من  والعلم  التعلم  اإلرصار عىل 

وجل« لنا فيه التحرر من األرس، ولنكمل حياتنا ومشوارنا مثل كل إنسان، بل ونتفوق 

عليه .

  واألمر الثاين: كنا نأخذ بعني االهتمم، بل ونحرص كل الحرص من خالل التعليم وتقدمنا فيه 

عىل أن نهدي هذا اإلنجاز والتقدم لعائلتنا، تحديداً أمهاتنا، لُندخل كل فرحة عىل قلوبهن، 

وهذا ما حرصت عليه بشكل كبري .

وطاملا نحن يف هذه املحنة سنستمر يف القتال والبحث املستمر عن كل علم وتقدم يف املراحل 

التعليمية املختلفة، ولتحويل هذه املحنة إىل منحة من الله » سبحانه وتعاىل«، والحمد لله 

استطعنا اخرتاق كثري من املجاالت يف الجامعات املختلفة.

  ويف صورة من صور إدخال الفرحة والرسور والسعادة عىل قلبي أمي الحنونة والغالية، 

كنت أبحث دامئاً عن أي يشء ألُفرحها، من ضمن هذه األمور يُسَمح لكل أسري يف فرتة 

صور،  ثالث  سنوات  كل خمس  مرة  فقط  والديه  مع  يتصور  أن  حالياً(  إلغاؤها  ما)تم 

القليلة، لكن والله لو كانت خمس ثوان ملا  وصحيح أن الخمس سنوات ليست باملدة 

مع  املطلوبة  اإلجراءات  بعمل  فقمت  السجان،  وظلم  والواقع  الحال  ولكنها  اكتفيت، 

إدارة السجن، ومتت  املوافقة عىل ذلك كباقي إخويت األرسى، فأردت أن أجعلها مفاجأة 

لوالديت الغالية، ألُدخل الرسور عىل قلبها، وعندما جاءت للزيارة قلت لها: لقد جّهزت 

فمزحتها  املفاجأة؟  هذه  هي  ما  تسألني:  فأخذت  قليل،  بعد  وسرتينها  مفاجأة  لك 

نضحك عىل  أخذنا  مفاجأة،  تكون  فلن  املفاجأة  ما هي هذه  اآلن  لك  قلت  إذا  قائالً: 

ذلك، وبعد انتهاء موعد الزيارة، طلب مني السجان االنتظار بالغرفة املجاورة من أجل 

املقابلة،  الجهة  من  حاجز  وبينها  بيني  يفصل  التي  والديت  من  طلب  وكذلك  التصوير، 

لها:  أين سيأخذونني؟ فقلت  األمر؟ وإىل  ما  أمي  الغرفة، فسألتني  تلك  إىل  أن نذهب 

لتشاهدي املفاجأة بعينيك، عندما دخلت تلك الغرفة تفاجأت بوجودي فيها، فعانقتني 
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عيوننا،  من  تسيل  الدموع  وكادت  ورأسها،  ووجنتيها  يديها  وقبّلت  الحنون،  األم  عناق 

وهنا قاطعنا السجان قائالً: أكرم، لديك عدة دقائق فقط، فقف مع والدتك يك أصوركم 

الصور الثالث يك تعود بعدها إىل ِقْسمك، ويك أخرج والدتك إىل الخارج، هذا هو صلف 

منذ  ولدها  تحضن  مل  أم  موقف  مثل  إنساين  موقف  ألي  فيه،  رحمة  ال  الذي  السجان 

الثالث وبعدها وّدعت أمي املسكينة من  الصور  أىّن لهم ذلك، فتصورت  سنوات، لكن 

فراقي،  الحرسة عىل  مألتها  وقد  معها،  القليلة  الخمس  والدقائق  اللحظات  خالل هذه 

لكنها كانت من اللحظات الجميلة واملؤملة.

فأي عامٍل هذا!! وأي محتل غاضب ذلك الذي يُفرّقنا عن أحب الناس إلينا!! وأي مشاعر 

صعبة ومؤملة تتعرض لها دامئاً!! وإىل متى ستستمر!!! الله وحده هو العليم، وال اعرتاض 

عىل حكمك يا أرحم الراحمني .

كانت هذه هي املرة الثالثة التي أشتّم فيها رائحة أمي، وأملسها بيدّي خالل )1٧( عاماً، 

تُحدث  أخذت  معي،  والتصور  يب  لقائها  عىل  الغالية  والديت  وفرحة  سعادة  شدة  ومن 

األقارب  من  وحتى  العائلة،  أفراد  من  أو  األرسى،  أمهات  من  سواء  تقابله،  كل شخص 

والجريان واألصدقاء، وقد عادت بعد انتهاء الزيارة إىل املنزل والفرحة مل تسعها، وهكذا 

وفقني الله »عز وجل« أن أُدخل عىل قلبها السعادة والفرحة والرسور مجدداً، بعد أن 

عام  األحرار يف  وفاء  )صفقة  التبادل  عني يف صفقة  اإلفراج  بعدم  والحزن  األمل  أصابها 

2011(، فكنت ال أدخر جهداً، وأبحث عن كل فرصة تتاح يل يك أُدخل الفرحة والسعادة 

عىل قلبها دامئاً، يك أحاول أن أخفف عنها ولو القليل من تعبها وأملها ومعاناتها طوال 

الله وصربك،  وثبّتك  وفؤادي،  قلبي  ومهجة  أمي  يا  الله  الصعبة معي، فحمك  مسريتها 

حتى يأيت يوم ما، ونلتقي فيه لألبد، رغم أنف االحتالل والسجان بإذنه تعاىل.
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عام )٢٠١٤( – حرب العصف املأكول واألمل املنشود

اندلعت  بدأت أحداثه يف عام )2014( عندما  الحكاية  السادس من هذه  املشهد       

اإلحتالل اإلرسائييل، وقد  الحبيب من قبل قوات  أهلنا يف قطاع غزة  حرب غادرة عىل 

مئات  قدموا  الذين  غزة،  يف  وشعبنا  أهلنا  عىل  وأخطرها  الحروب  أصعب  من  كانت 

بالكامل،  دمرت  التي  واملؤسسات  واملباين  املنازل  آالف  عدا  الجرحى،  وآالف  الشهداء 

حيث صبّت قوات اإلحتالل اإلرسائييل الغادر حقدها من خالل مئات األطنان من املواد 

املتفجرة املدمرة، عادلت مبجموعها عرشات أصعاف ما تم إلقاؤه بالقنبلة النووية عىل 

مدينة هريوشيم وناكزايك اليابانيتني، لكن رغم حجم الشهداء والجرحى والدمار إال أن 

املقاومة كانت لهذا العدوان باملرصاد وكبّدته خسائر كبرية .    

هذا  لنا يف وسط  وجل«  »عز  الله  أرسله  بأمل جديد،  كأرسى  علينا  منَّ  مجدداً        

النفق املعتم يف ظل الحرب الغادرة عىل قطاع غزة الحبيب، عندما قّدر الله »سبحانه 

الجنود اإلرسائيليني، لقد تابع األرسى  القسام بأرس أحد  وتعاىل« للمجاهدين يف كتائب 

بقلق كبري مجريات الحرب عرب شاشة التلفاز وإذاعات الراديو، وأثناء هذه املتابعة قطع 

مجاهدي  قيام  عن  يعلن  عبيدة(  )أبو  القسام  لكتائب  العسكري  بالناطق  وإذا  البث، 

حتى  الخرب،  بهذا  األرسى  سمع  أن  وما  آرون(،  )شاؤول  الجندي  بأرس  القسام  كتائب 

بعد  الوقت  وكان  األقسام،  يف  التكبري  وعّم  شكر،  سجدة  وجل«  »عز  لله  سجداً  خّروا 

الله  ويشكرون  البعض  بعضهم  يعانقون  األرسى  وأخذ  الغرف،  يف  ونحن  العشاء  صالة 

»عز وجل« ويعون ألهلنا وشعبنا يف قطاع غزة الحبيب بالسالمة، وأن يكفيهم الله رّش 

وحقد االحتالل اإلرسائييل، فكان هذا الخرب مبثابة أمل جديد وفرحة كبرية لنا ولعائالتنا 

أمهاتنا. وخاصة 

القسام عىل لسان  كتائب  أعلنت  الحرب حتى  تلك  أيام من  أن مرّت عدة         وما 

ناطقها العسكري )أبو عبيدة( أنه قد تم أرس جندي إرسائييل آخر اسمه )هدار غولدن(، 

األرسى  حناجر  وأخذت  توصف،  ال  فرحتهم  كانت  الخرب،  بهذا  األرسى  سمع  وعندما 

تصدح بالتكبري مرة أخرى لدرجة أن إدارة السجن قامت مبعاقبة أحد األقسام بسحب 

فهذا  األرسى،  عىل  الفرحة  تنغيص  باب  من  وذلك  أيام،  عدة  منه  التلفاز  أجهزة  كل 

بعد  آمالهم  وعلقوا  لذلك،  يهتموا  مل  األرسى  لكن  األوىل،  املرة  ليست  وهذه  ديدنهم، 
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وسائل  عرب  وتكراراً  مراراً  أعلنوا  بعدما  خاصة  القسام،  كتائب  عىل  وجل«  »عز  الله 

اإلعالم املختلفة أنهم سيجربون االحتالل اإلرسائييل عىل عقد صفقة تبادل أرسى جديدة 

ومرّشفة، أطلقوا عليها )صفقة وفاء األحرار2(.

ويف أول زيارة لوالديت الغالية بعد هذه األخبار، دخلت وكل حالها وحركاتها وترصفاتها 

وقالت  األرسى،  أمهات  باقي  كم  الكبرية،  والسعادة  الفرحة  منها  تشّع  وجهها  ومالمح 

يل: هذه املرة يا أكرم أنا متفائلة جداً، متأكدة أن الله »سبحانه وتعاىل« سيكتب لكم 

و  تتحدث  الغالية  أمي  وأخذت  ورجاءكم،  رجاءنا  »عز وجل«  الله  يخيب  ولن  التحرر 

تتحدث، ومل تفسح يل املجال بالحديث من شدة فرحها، فأخذت أنظر إليها بتأمل، وكأن 

الزمن يعيده نفسه مرة أخرى، لكن رجاءنا بالله لن ينقطع.

       ويف سياق آخر من هذه املسرية الطويلة، فتح الله »عز وجل » علينا آماالً جديدة 

فلسطينية  جامعة  أول  كانت  التي  األقىص  جامعة  غري  أخرى  جامعات  يف  الدراسة  يف 

فلسطينية  جامعات  بدخول  وتعاىل«  »سبحانه  الله  قّدر  حيث  السجون،  إىل  تدخل 

أخرى لعامل السجون، ومنها جامعة األمة ومقرها يف قطاع غزة، وكذلك جامعة القدس 

املفتوحة التي يقع مقرها يف رام الله، ورغم أنني حصلت عىل شهادة البكالوريوس يف 

انتهزت  حينها  العليا،  للدراسات  واضح  أفق  هناك  يكن  مل  األقىص،  جامعة  من  التاريخ 

هذه الفرحة وقمت بالتسجيل يف جامعة القدس املفتوحة تخصص اجتمعيات )201٥( 

جامعة  من  تخريجها  تم  دفعة  أول  هذه  وكانت   ،٪81 مبعدل   )201٩( عام  وتخرجت 

الدراسة والحصول  أنهيت  بأن  السجن، ورسرت لذلك جداً  املفتوحة من داخل  القدس 

عىل شهادة جامعية أخرى، لكن املفاجأة التي فاجأتني أكرث هو ردة فعل والديت الغالية 

وذلك عندما أعلنت إدارة جامعة القدس املفتوحة بعمل حق تخرج خاص لألرسى، رغم 

عمل هذا الحفل يف إحدى القاعات الكبرية يف مدينة الخليل، وتم توجيه دعوة لخمسة 

أقاريب، وقد  وأُختي وبعض من  الغالية  والديت  أسري، فحرض من طريف  عائلة  لكل  أفراد 

من  والعديد  األرسى  ووزير  العايل  التعليم  ووزير  الجامعة  رئيس   ً أيضا  الحفل  حرض 

دور  جاء  األرسى،  بتخرج  احتفاالً  املختلفة  الكلمت  إلقاء  وبعد  الوطنية،  الشخصيات 

الغالية، وملا  الشهادات لكل عائلة أسري، فكان فكان من ينوب عني هو والديت  تسليم 

جاء دور والديت العزيزة صعدت إىل املنصة واستلمت شهاديت من رئيس الجامعة ووزير 

الرتبية والتعليم العايل ووزير األرسى، والتقطت الصور لها وهي تستلم شهاديت وكانت 
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مواقع  التخرج عىل  تحمل شهادة  أنزلت صورتها وهي  أنها  لدرجة  توصف،  ال  فرحتها 

التواصل االجتمعي من شدة فرحتها، وتلقت التهاين والتربيكات من العديد من األهل 

واالقارب واألصدقاء، قد رسرت جداً لفرحتها التي لن أتوقع أن تكون بهذا الحجم . 

قلب  والسعادة عىل  والرسور  الفرحة  إدخال  باب  ومن  متصل  آخر       وعىل صعيد 

والديت الحنونة، كنت أعمل وأجّهز اإلجراءات الالزمة يك ألتقي بوالديت وجهاً لوجه دون 

حاجز ولو لدقائق معدودات، حيث جاء موعد التصوير مع والديت بعد خمس سنوات 

عن املرة األخرية التي كانت يف عام )201٣( فأردت أن أصنع لها مفاجأة جديدة، ففي 

عام )2018( ويف إحدى الزيارات جاءت والديت إىل الزيارة كاملعتاد، وقبل انتهاء الزيارة 

الزيارة، وأشار  بلحظات نادى السجان عىل والديت يك تنتقل إىل الغرفة املجاورة لغرفة 

أمي  دخلت  أن  وما  ذاتها...  الغرفة  إىل  أنتقل  أن  الحاجز  خلف  من  أيضاً  بيديه  إيّل 

ومن  ورأسها،  يديها  ومقبالً  معانقاً  عليها  فأقبلت  أمامها،  واقفاً  وجدتني  حتى  الغرفة، 

الشوق  عناق  وعانقتني  عينيها،  من  تسيل  الدموع  أخذت  املفاجأة  لهذه  فرحتها  شدة 

من  الخروج  منا  السجان  طلب  التصوير  وبعد  الثالث،  الصور  معها  وتصورت  والحنني، 

تريد  وكأنها  بيدي  والديت  فتمّسكت  بيننا،  اللقاء  وانتهاء  التصوير  انتهاء  معلناً  الغرفة 

أن تقول يل: هيا بنا، أريد اصطحابك معي إىل املنزل، لقد طالت بنا املسرية، فقلت لها: 

أوكيل أمرك إىل الله »عز وجل« وأوصلتها إىل باب الغرفة يك تعود إىل الحافلة عائدة إىل 

مدينة القدس، وكان هذا اللقاء الرابع بيني وبني والديت الغالية والذي أقبّل فيه يَديها 

ورأسها وأُعانقتها دون حاجز، وكان قد مىض عىل اعتقايل حينها )22( عاماً

علوم سياسية-  املاجستري-  لنيل درجة  الفرصة  أتيحت يل   )201٩( عام  بداية       ويف 

والديت  فتحدثت مع  إال يف سجن هداريم،  متوفر  إرسائيلية، وهذا غري  تخصص شؤون 

هداريم  سجن  إىل  االنتقال  االختيار  هذا  عىل  يرتتب  وبأنه  ذلك،  يف  وشاورتها  الغالية 

الذي يقع يف وسط البالد، والذي يبعد عن مدينة القدس مسافة )٥0 دقيقة(، وعندما 

َعلِمت والديت بذلك قالت يل: طاملا أن ذلك يف مصلحتك وفيه تعليم، فإنني أدعو الله 

أن يُسّهل عليك، ويسّهل طريقك وينجحك يف الدراسة.

أتشاور  العامة،  باألمور  يتعلق  السجن مم  بالنسبة يل فإن كل خطوة أخطوها داخل   

الطويلة، لذلك يجب أن يكون قراراً  أنا ووالديت بشأنه، فهي رشيكتي يف هذه املسرية 

»سبحانه  الله  عىل  توكلت  الغالية،  والديت  وتشجيع  كالم  بعد  وبالفعل  بيننا،  مشرتكاً 
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وتعاىل« وانتقلت إىل سجن هداريم، وسجلت لدراسة املاجستري وبدأت الدراسة، وكانت 

الغالية - رغم كرب سّنها – عىل أن  التسجيل قد أرّصت والديت  كل إجراءات ومعامالت 

تقوم بها بنفسها، دون مساعدة أحد، وكانت الدراسة يف جامعة القدس- أبو ديس، وكل 

فصل درايس كنت أنتهي ينعكس فرحاً وبهجًة عليها، حيث كانت تتابع معي كل خطوة 

وكأنها األستاذ املرشف عيّل، وكان رسورها وفرحتها لذلك كبرية وال توصف، وكانت أيضاً 

تحرض يل الكتب واملراجع التي أحتاجها للدراسة، وتوفر يل كل ما أحتاج إليه من أجل 

االستمرار والنجاح يف دراسة املاجستري، فريض الله عنها وأرضاها.

     وقد بدأت الدراسة يف شهر )201٩/1( وانتهيت منها يف عام )2020/1( ألننا متفرغون 

إال  الشهادة  استالم  مبقدوري  يكن  مل  لكن  مكثفة،  دراسة  ندرس  وكنا  السجن،  داخل 

الجامعة،  العايل املعمول به يف  التعليم  الدراسة حسب نظام  بعد مرور سنتني من بدء 

كتابة  أشهر من  ثالثة  بعد  أي  تعاىل يف شهر )2021/1(  بإذنه  الشهادة  استالم  وسيكون 

هذه الحكاية.

الصرب،  بفارغ  بالنيابة عني  التي ستستلمها  الشهادة  استالم  تنتظر  الغالية       ووالديت 

وهي تُعد وتجّهز من اآلن لالبتهاج واالحتفال بها مع األهل واملحبني.



82

مسك الختام 

     اليوم هو يوم األربعاء املوافق )٧\10\2020( أكتب آخر كلميت يف هذه الحكاية، 

أكتبها وما زالت رحلتي برفقة والديت يف هذه املسرية، متواصلة بأملها وحزنها وفرحها 

ما  وأين  وعائلتي،  وأيب  ألمي  بالقليل  إال  أِف  مل  بأنني  وأعلُم  أكتب  وتفاصيلها،  وشدتها 

أردت من خالل هذه الحكاية إال بّر والدّي بالدرجة األوىل واألخرية مستعرضاً جزءاً من 

مسريتهم الطويلة معي.

الطوال منذ  الليايل  التي حملتني وربتني وسهرت وتعبت عيّل  أُمي...        فهذه هي 

حتى   )1٩٩6( عام  يف  اعتقايل  منذ  الكرب  يف  حتى  يوماً  تركتني  ما  التي  أمي...  الصغر، 

يومنا هذا يف عام )2020(، متنقلة معي أينم ذهبت من سجن آلخر، تلك التي كابدت 

صيفاً  ونهاراً،  ليالً  السفر  ومشاق  وعذابات  الفراق  وأمل  والحرسة،  والقهر  األمل  وعانت 

التي كربت يف العمر السنة  وشتاًء لساعات طويلة يك تزورين ملدة )4٥( دقيقة، أمي... 

تلو السنة وكربنا معاً، أمي... التي حرّمت عىل نفسها كل فرحة وكل نزهة وكل مناسبة 

يك تبقى بجانبي وال ترتكني، أمي... التي ذرفت شالالت ومحيطاً من الدموع أملاً وحزناً 

تلبي  أن  أجل  من  والنهار  الليل  التي سهرت  أمي...  عاماً،   )2٥( مدار  فراقي عىل  عىل 

احتياجايت يف األرس، وتدور من مكان إىل مكان من أجل ذلك، أمي... التي أصيبت أكرث 

من مرة دفاعاً عني وعن قضية األرسى، والزالت مستمرة وما استكانت.   

      أما أيب... آٍه يا أيب، فهو قدويت ومهجة قلبي وفؤادي، الذي علمني الكفاح والثبات 

وليلبي حاجات  شيئاً  نحتاج  ال  نهار يك  ليل  عمل  الذي  أيب...  الحياة،  ودروس  والرباط 

أبنائه، أيب... الذي عاىن بسببي ما عاىن، أيب... الذي نشأت أمام ناظريه منذ كنت طفالً 

حتى الكرب السنة تلو السنة، أيب... الذي تحّمل مشاق وآثار اعتقايل، أيب... الذي ترك كل 

أمر مهم كان مهمً يك ال يغيب عن زياريت داخل هذا املنفى، أيب... الذي كنت رفيقه 

القريب وكنت مبثابة عموده الفقري، وقد قطعته يف منتصف الطريق بال رفيق منذ أن 

من سجن آلخر شمالً وجنوباً،  أيضاً  تنّقل معي  الذي  أيب...  كابد،  اعتقايل فكابد ما  تم 

صيفاً وشتاًء، حراً وبرداً، ما الن وال استكان، أيب... الذي شاركني املسرية منذ اعتقايل يف 

الدنيا  الذي رحل عن هذه  الله( يف عام )200٥(، أيب  عام )1٩٩6( حتى وفاته )رحمه 

جرّاء كيد ولؤم وحقد االحتالل والسجان ولوعة الفراق.



83

     أال يستحقان مني أن أتفاخر وأتباهى بهم يف كل مأل؟!. 

    أمل يقل الله يف كتابه العزيز: ) وقل لهم قواًل كرميًا، واخفض لهم جناح الذل من 

الرحمة، وقل رب ارحمهم كم ربياين صغريًا(.

الله  يجزيهم  بأن  لوالدّي  يدعو  أن  الحكاية  يقرأ هذه  الحار من كل من       ورجايئ 

عني خري الجزاء، وأن يرحمهم يف الدنيا واآلخرة، وأن يدعو يل وإلخويت األرسى باإلفراج 

والتحرر من هذه السجون الظامل أهلها، وباالنعتاق من هذا النفق املظلم، والذي أسأله 

تعاىل أن تكون نهايته قد اقرتبت.



طِن لو ا و  ب   حبا أل ا عن   ِبعادي  كانت               ذكرى   بهم  خمساً  وضف  عاماً   عرشون 

والَحزَن الخوف  وهول  الصعاب  قهر  بهم برصت  خمساً  وضف  عاماً   عرشون 

وتقتلني متزقني  سجني  قضبان  ومازالت خمساً  وضف  عاماً   عرشون 

سكِن وال  مأوى  بال  عجافاً  مّروا  نارصهم العقد  ونصف  مرّا  عقدان 

والكفِن األلحاد  إىل  وِقيدت  نفيس  النحرصت الله  ولوال  صعاباً   مّروا 

يرحمني ليس  بليٍل  نصفاً  بقيت  مرتحالً البدر  وغاب  نصفي  شّق  قد 

الجفِن  ذا  الليل  سواد  ييضء  ذا  من  له بديل  ال  ضياء  عني  غاب  قد 

تُهِن ومل  أبتي  أيا  صربت  تسعاً  شدتها رغم  مييناً  همي  شاركت 

املحِن من  بألواٍن  يعّج  ركباً  صابرة الركب  تقود  أمي  واليوم 

يف كل حال من األحوال تسعدين مبسمها العمر  طوال  تعطي  فاألم 

لتؤنسني جاءت  فكم  سجني،  شتاء  كذا والخريف  أمي  يرصف  الصيف 

أرشدين الخلق  فهادي  الصحاب  حسن  صرباً يكتيس  جمٌل  األنيس  نعم 

والعَدِن الجنات  من  ريب  جزاء  مخلّصنا من  جزاًء  ألبغي  إين 

والوطِن األهل  بلقيا  إلينا  فأيت  مطلبنا كل  أنِت  الله  رحمة  يا 

هذه القصيدة من كلمات األسير: يحيى الحاج حمد 

- خمس وعرشون عاما -



)خارطة فلسطين بمواقع السجون( 


