
اللجنة ال�سورية لحقوق الإن�سان، تموز ٢٠٠٧، يتبع

 تدمر شاھد و مشھود
 محمد سلیم حماد

  مقدمة
تمضي في مدینة تدمر الصحراویة  1991كانت الحیاة ضحى ذلك الیوم البارد من آخر أیام سنة 

عل��ى غی��ر م��ا جدی��د . فاألطف��ال مض��وا مبك��رین إل��ى مدارس��ھم . واألمھ��ات ف��ي المن��ازل یلُْك��ن 
م وخل�و البی�ت م�ن المنغص�ات . األحادیث م�ع الج�ارات وق�د أم�ّن انص�راف الرج�ال إل�ى أعم�الھ

وال��دكاكین ف��ي الس��وق الرئیس��ي للبل��دة اس��تقبلت روادھ��ا ال��ذین اخ��تلط النس��اء ف��یھم بالرج��ال ، 
والمدنیون بالشباب المجن�دین ، والمترجل�ون ب�الراكبین ، وال�دواب بالس�یارات .. وك�ٌل ینف�ث م�ن 

ید اللحاق بوحدت�ھ العس�كریة صدره ھماً أو یرسل زفرة التیاع . فھذا جندي متأخر في إجازتھ یر
ولكن سائق السیارة الذي ال یزال یأمل في اصطیاد راكب إضافي یماطل وال یتحرك . وصاحب 
الدكان ضاق ذرعاً بزبونتھ التي أطالت معھ الجدال من أجل أن یخص�م لھ�ا م�ن س�عر الحاجی�ات 

تك�ف ع�ن الرج�اء التي اشترتھا بضع لیرات ھي كل ربحھ من ھذه الصفقة التافھة ، وم�ا ع�ادت 
واإلس�تعطاف . وحت�ى الحم�ار ال�ذي حّمل��ھ ص�احبھ م�ن البرتق�ال أكث�ر م��ن قدرت�ھ ف�ي ھ�ذا الس��ن 
المتقدم صمم فجأة على تسجیل موقف مشرف .. فحرن وسط الطریق العام ، وأحدث أزمة س�یر 

الذي لم سببت لھ ولصاحبھ سیالً من الشتائم باأللسنة أو الزمامیر النزقة .. لكن الحمار وحده ھو 
  ! یھتم

 
وعلى ھذا الطریق ومن حیث تدلف السیارات القادمة من جنوب المدینة فتعبرھا باتجاه حمص ، 
كان أحد باصات "التویوتا" أحمر اللون یغذ بنا السیر نحو اإلتجاه نفسھ ، من غیر أن یلفت انتباه 

ال�ذین ارت�دینا جمیع�اً  أحد من كل ھؤالء الناس أو یعني لھم أي شيء . لكننا نح�ن رك�اب الحافل�ة
مالبس عسكریة كاكی�ة الل�ون تك�اد تك�ون جدی�دة ، وقبعن�ا ف�ي مقاع�دنا یلفن�ا ص�مت مطب�ق ، كن�ا 
اللحظة كالخارج من رحم أمھ أول مرة ، أو كالقادم إلى األرض من كوكب لم یكن فیھ من البشر 

تخطاھما یكاد یحرق من قبل أحد . وحینما أطلق السائق النزق شتیمة سافلة للحمار وصاحبھ ، و
محرك الباص من غیر سبب حقیقي أو مباالة .. كنت وبقیة الركاب اآلخرین ال نزال نحملق في 
الحمار ص�احب الموق�ف .. وببقی�ة عب�اد هللا حول�ھ . ونت�ابع بعی�ون نھم�ة ق�در م�ا ھ�ي وجل�ة ك�ل 

وھ��و  ش��اردة وواردة تخط��ر حولن��ا . ث��م ال نلب��ث أن نخف��ض رؤوس��نا بانكس��ار .. ون��رد الط��رف
حسیر .. وننصت متوجسین خشیة أن یك�ون أم�ر م�ا ق�د ص�در ونح�ن ف�ي س�رحاننا ھ�ذا فأوج�ب 

  ! علینا تلكؤنا باإلجابة العقاب
 

ویمضي الباص بن�ا ف�ي اتج�اه دمش�ق .. وتمض�ي ب�ي الھ�واجس تس�ري م�ن جدی�د ، وتنفج�ر ف�ي 
وال تك��ف ع��ن داخل��ي العب��ارة الت��ي ال ت��زال تعص��ف ف��ي أذن��ي كالبرك��ان من��ذ أی��ام ثالث��ة مض��ت 

  : الترداد تقول
 
  . "سیادة الرئیس أصدر قراراً بالعفو عنكم .. وإن ھي إال أیام حتى تكونوا بین أھالیكم"
 

لكنن��ي أران��ي كالملس��وع وم��ن غی��ر مق��دمات یقف��ز م��ن أعم��اق أعم��اقي ص��وت آخ��ر كحش��رجة 
ْق ؟ ومن یثق بمن ؟ ث�م م�اذ ا إذا َص�َدقُوا ؟ أي المحتضر یقول : بعد اثني عشرة سنة .. من ُیَصدِّ

مستقبل لنا وأیة حیاة ؟ وأین سیكون موقعنا بین ھؤالء الذین فارقناھم في أعمارنا فص�اروا اآلن 
آباء ورجاالً لھم في الحیاة مركز وموق�ع ؟ أو موقفن�ا م�ن أوالء ال�ذین خلفن�اھم وراءن�ا حت�ى م�ن 

  ! غیر أن نقول لھم كلمة وداع
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ت ھذا على أحد الم�رافقین یقھق�ھ بص�وت مجلج�ل م�ن غی�ر وسرعان ما أنتبھ من حواري الصام
أن أفھم السبب .. أتأملھ من طرف عیني فكأنھ بشعره النابت وشاربیھ المتدلیین وسحنتھ السمراء 

  ! نوع من المخلوقات انقرض من عھد بعید واختفى ، ثم ھا ھو ذا یعود الساعة إلى الوجود
 

بة خمسة وثالثین أخاً یستقلون الباص معي أن نبصر كان من أغرب المشاھد حقاً علي وعلى قرا
رجالً طبیعي الھیئة معافى البدن یقھق�ھ م�أل ش�دقیھ ب�ال خ�وف وال وج�ل .. بع�د أكث�ر م�ن عش�رة 
أع��وام أمض��یناھا ف��ي س��جن ت��دمر الص��حراوي ، ال نبص��ر إال وج��وه المعتقل��ین ص��فراء ناحل��ة ، 

وھاماتھم مطأطئة من القھر على الدوام ..  ورؤوس نزالء الزنازین محلوقة كالبطیخة الملساء ..
  ! تتلقى كل أصناف العذاب ، وال حق لھا أن تنبس ولو ببنت شفة

 
كانت تلك ھي نھایة الكابوس المرعب أو مراحل نھایت�ھ األخی�رة . وكان�ت المش�اعر والھ�واجس 

ات كانت مذ خلیطاً من الفرح والوجوم .. والبشرى والتوجس .. والتشوف والتخوف . لكن البدای
  . كانت غیر ذلك .. وفاتحة الرحلة ھا ھي كما ارتحلُت بھا من قدیم الزمان

 
 
 
 

   سنوات الشباب
ف�ي الع�راق رغ�م أن أھل�ي م�ن فلس�طین . فوال��دي  1960اس�مي محم�د س�لیم حم�اد . ول�دت ع�ام 

عم�ل ف�ي  رحمھ هللا سلیم حماد المفتش في وزارة التربیة والتعلیم باألردن وقتذاك كان في مھم�ة
العراق حین وضعتني أمي . ثم لم تلبث األس�رة أن ع�ادت إل�ى مدین�ة ن�ابلس ، فج�رش . قب�ل أن 
تحط بنا الرحال في مدین�ة الزرق�اء ب�األردن ، حی�ث نش�أت وترعرع�ت وس�ط إخ�وتي األربع�ة . 

  . وأمضیت عشر سنوات كامالت من سن التاسعة إلى التاسعة عشرة
 

ة أو ص�احبة اإلنتم�اء السیاس�ي المح�دد . الوال�دان یص�لیان كع�ادة لم تكن أسرتي باألسرة الملتزم�
أھل البلد ، لكن الدین عندھما ال یزید عن ذل�ك بكثی�ر . وح�ین ب�دأت أت�ردد عل�ى المس�جد وأب�دي 
وأنا في المرحلة اإلعدادیة ما یمكن أن یسمى اھتماماً أكثر بالدین ، بدأت عالمات التململ تظھر 

ذا اإلھتمام إلى درجة أشد وأخذت أتفاعل م�ع اإلس�الم كقض�یة وب�دأت في البیت . وحین تحول ھ
أنش��ط ف��ي ھ��ذا اإلتج��اه ، انقل��ب التملم��ل الخف��ي إل��ى معارض��ة وتح��ذیر . لكنن��ا تجاوزن��ا تل��ك 
المعارضة بالتدریج بفضل هللا . ولم أكن واقع األمر أحاول إال أن أطبق الكالم ال�ذي أس�معھ ف�ي 

دت المداومة على الصالة فیھ واإللتق�اء بالش�باب ف�ي رحاب�ھ م�ن مسجد عثمان بن عفان الذي اعت
غیر رابطة محددة إلى ذلك الوقت . كانت القضیة مج�رد عاطف�ة تج�یش وتس�تعر ، لك�ن التفاع�ل 
مع الدعوة إلى هللا أخذ یغمرني بشكل متزاید ، وتبلیغ الناس ھذا النور الذي بلغتھ أخ�ذ یل�ح عل�ي 

   . كھاجس دائم
 

ة من األصدقاء األصفیاء نتن�افس ف�ي الخی�ر . وال أزال أذك�ر كی�ف كن�ت أس�تیقظ كنا مع مجموع
قبل أذان الفجر بساعة أو أكثر حتى في أشد أیام الشتاء برودة ألذھب إلى بی�وت أوالء وأوقظھ�م 
للصالة . وبعد صالة الجماعة في المسجد كانت لنا جلسة لقراءة المأثورات . وجلس�ات ولق�اءات 

الص�فوف ، وبع�د المدرس��ة ، وف�ي الص�لوات األخ��رى . ول�م تلب�ث األفك��ار أن  ف�ي المدرس�ة ب��ین
بدأت بالتبلور لدي وأنا أتدرج في مراحل الدراسة حت�ى ملك�ت عل�ي ك�ل كی�اني ، وص�رت أنف�ق 
كل تفكیري في البحث عن مجال نطبق فیھ ھذه األفكار إلى حی�ز الوج�ود ، ووص�لت إل�ى قناع�ة 

ل�ك الھ�دف فس�یرخص دون�ھ . ول�م ألب�ث أن وج�دتني عض�واً ف�ي تامة بأنھ مھما بذلت في سبیل ذ
جماعة اإلخوان المس�لمین الت�ي تنش�ط ف�ي األردن بش�كل علن�ي ، وی�دخلھا الن�اس وینتم�ون إلیھ�ا 
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بشكل طبیعي وعادي . وعندما بلغ�ت المرحل�ة الثانوی�ة كن�ت مس�ؤوالً ع�ن الطلب�ة المنظم�ین ف�ي 
  . مدرستي ولم یكن ذلك باألمر الذي أخفیھ

 
 
 

   منھج ونظام
.  1970كانت الحركة اإلسالمیة في األردن وقتذاك في بدایة تشكیل جدید بعد محن�ة إیل�ول ع�ام 

وكان إخواننا وموجھونا ُیْعَنْوَن بتربیتنا وَیْجَھدون لنق�ل اإلس�الم المتكام�ل إل�ى أذھانن�ا وعقولن�ا . 
وحده ، وأنھ نظ�ام متكام�ل للحی�اة فتعلمنا أن ھذا الدین ھو الطریق الذي تسعد البشریة من خاللھ 

.. فھو منھج سیاسي وحل اقتصادي وخل�ق وعب�ادة ونظ�ام . ھ�و دی�ن هللا وس�عادة البش�ریة فی�ھ ، 
وعلینا نحن الذین تبنیناه أن ننشره بین الناس ونجھد لتطبیقھ على شكل نظام سیاسي كامل . ولكم 

 ً م�ن قص�یدة "ش�باب اإلس�الم" للش�ھید  كان یحلو لي أن أنشد وقتھا بكل جارحة كم جوارحي أبیاتا
  : ھاشم الرفاعي یقول فیھا وكأنھ یتحدث بلسان حالي

 
  ملكنا ھذه الدنیا قرونا

 
  وأخضعھا جدود صالحونا

 
  وسطرنا صحائف من ضیاء

 
  فما نسي الزمان وال نسینا

 
  : ثم إذا نظر إلى واقعنا ونظرت معھ أنشدت أبیاتھ التالیات

 
  ور حتىوما فتىء الزمان ید

 
  مضى بالركب قوم آخرونا

 
  ترى ھل یرجع الماضي فإني

 
  أذوب لذلك الماضي حنینا

 
  : وتراني من ثم أھتف بانفعال أرید أن أسمع العالم كلھ أقول

 
  دعوني من أمان كاذبات

 
  فلم أجد المنى إال ظنونا

 
  وھاتوا لي من اإلیمان نوراً 

 
  وقووا بین جنبي الیقینا

 
  نتزع الرواسيأمد یدي فأ
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  وأبني المجد مؤتلقاَ مكینا

 
انھ لصعب حقاً أن أصف مشاعري وقتذاك ، لكن اإلنسان إذا تبنى فكرة بھذا العم�ق وھ�ذا الق�در 
من الجدیة فإنھ یجند كل سكنة وحركة من حركاتھ ف�ي س�بیلھا . ویش�عر أن�ھ عل�ى اس�تعداد كام�ل 

 . النتزاع الرواسي من أجلھا
 
 
 

   مخیم النخبة
 

عقدت "الندوة العالمیة للشباب اإلسالمي" مخیماً لھا ف�ي منطق�ة "دب�ین" ب�األردن  1977في عام 
ق��در ل��ي أن أش��ارك فی��ھ عل��ى ال��رغم م��ن أنن��ي كن��ت ال أزال ف��ي المرحل��ة الثانوی��ة بع��د والمخ��یم 
مخصص للجامعیین . وكانت العادة أن نشھد مخیماً أو اثنین في العام نت�درب فیھم�ا عل�ى الحی�اة 

خشنة واللیاقة البدنیة ، ونتلقى من خاللھما بعض المحاضرات والدروس التربویة . لكن الجدید ال
في ذلك المخیم وقتذاك أنني التقیت وللمرة األول�ى بنخب�ة م�ن إخوانن�ا الس�وریین ، وتعرف�ت ع�ن 
كثب على قضیتھم ومعاناتھم وجملة ھامة من أفك�ارھم . األم�ر ال�ذي ك�ان ل�ھ وق�ع مختل�ف عل�ى 

  . لم تظھر آثاره إال بعد سنوات نفسي
 
 
 
 

   معاناة مرة
 

كان مسؤول الخیمة التي نزلت فیھا أخاً سوریاً اسمھ صبري غنام وكنیت�ھ أب�و عم�ار . وال أزال 
أحس باألثر العمیق الذي تركھ ھذا األخ المربي في نفسي ، وأتذكر تماماً صور اإلخوة اآلخرین 

لوق�ت . وعن�دما دخل�ت س�وریة بع�د ذل�ك بس�نوات عرف�ت أن والمحبة التي قامت بینن�ا من�ذ ذل�ك ا
الذین التقیتھم كانوا طلیعة اإلخوة الس�وریین ونخب�تھم : عص�ام وعب�د هللا قدس�ي . جم�ال عقی�ل . 

  . جالل جالل . عدنان شیخوني
 

كذلك حضر المخیم وقتھا الشیخ سعید حوى وألقى فینا محاضرة مطولة وقتھا . لك�ن المحاض�رة 
ا األخ عدنان شیخوني كانت أول ك�الم أس�معھ ع�ن النظ�ام الس�وري وتركیبت�ھ الطائفی�ة التي ألقاھ

وتس��لطھ وطغیان��ھ ، وكان��ت بدای��ة اطالع��ي عل��ى معان��اة إخوانن��ا الم��رة ف��ي س��وریة . وأت��ذكر أن 
أطراف��اً م��ن أحادی��ث وص��لتني ف��ي المخ��یم أیض��اً ع��ن عملی��ات الش��یخ م��روان حدی��د وقتھ��ا . فلم��ا 

وریة بعد عامین كنت أحس أنني قریب من ھؤالء اإلخوة ومن قضیتھم ، تفجرت األحداث في س
ووجدتني عندما أتى من أتى وسألني أن أساعد في ھذا اإلتجاه أَْقَبُل بال تردد .. وأُْقِبُل بكل امتنان 

  . وسعادة
 
 
 
  

   حادثة المدفعیة

w
w

w
.za

kir
ato

un
a.o

rg



اللجنة ال�سورية لحقوق الإن�سان، تموز ٢٠٠٧، يتبع

ل�دخول كلی�ة العل�وم  كانت أیام المرحلة الثانویة قد انقضت وحصلت عل�ى المجم�وع ال�ذي أھلن�ي
أنباء حادثة  1979بالجامعة األردنیة . وفجأة ومن غیر مقدمات بلغتنا أواخر شھر حزیران عام 

المدفعیة بحلب ، والتي اتھم اإلعالم السوري بھا جماعة اإلخوان المسلمین وأعلن الحرب علیھ�ا 
، وعاد الحدیث عن  من فوره . وسرعان ما انتقل صدى الحادثة إلى صفوف اإلخوان األردنیین

طائفی��ة النظ��ام الس��وري ومظالم��ھ وبطش��ھ باإلس��المیین یس��ري بینن��ا ، ف��ي الوق��ت ال��ذي أخ��ذت 
الصحف المحلیة والعربیة تسلط األضواء بطرق ش�تى عل�ى الحادث�ة ومنف�ذیھا .. وعل�ى خلفی�ات 

  . الوضع السیاسي والطائفي في سوریا بشكل عام
 

یة مش�دودة م�ع الث�ورة اإلیرانی�ة أیض�اً ، وكان�ت العواط�ف في ذلك العام كانت مش�اعرنا اإلس�الم
الثوریة آخذة في التنامي بین أوساط اإلخوان اإلردنیین . وعلى ال�رغم م�ن أن العم�ل المس�لح ل�م 
یكن وارداً في تربیتنا اإلخوانیة ، وكانت الجماعة كما أفھمونا دائماً مجرد حركة دعویة وحسب 

ق نفسیة كل فرد منا . ولذلك نشأت مدارس متعددة داخل التنظ�یم ، إال أن الفكرة كانت تتشكل وف
، التزم بعض�ھا بتوجیھ�ات القی�ادة وتعلیماتھ�ا ، ورأى ال�بعض نتیج�ة حماس�تھ أن علین�ا أن نب�ادر 
ونتص��رف بش��يء عمل��ي لخدم��ة ھ��ذا ال��دین ، وأن��ھ ال منف��ذ لتحقی��ق ذل��ك وس��ط ھ��ذه الظ��روف إال 

داث ف�ي س�وریة ق�وي ھ�ذا اإلتج�اه عموم�اً ، ول�ذلك وعن�دما اإلستعانة بالسالح . وبعد تفجر األح�
بدأت أقدم المساعدة لإلخوة السوریین كنت في غایة السعادة أح�س أنن�ي أق�وم اآلن بعم�ل حقیق�ي 

  . جھادي لتطبیق اإلسالم الذي حملتھ كفكرة طوال السنوات الماضیة
 
 

   الى دمشق
ریین الالجئ��ین إل��ى األردن مج��رد خ��دمات كان��ت طبیع��ة المس��اعدات الت��ي ق��دمناھا لإلخ��وة الس��و

اعتیادیة لتسھیل تنقالتھم واستئجارھم للبیوت داخل البلد . لكننا كنا من خ�الل ذل�ك نتع�رف أكث�ر 
عل��ى خلفی��ة األح��داث ونح��س المأس��اة الت��ي تجس��دھا عوائ��ل كریم��ة نزح��ت ع��ن بالدھ��ا خ��وف 

م لیعیش��وا حی��اة اإلغت��راب المالحق��ة واإلعتق��ال ، وش��باب متفوق��ون ترك��وا جامع��اتھم ومدارس��ھ
والتشرد القسري . وكنا نسمع من ھؤالء روایات مثیرة عن البطوالت التي تجري ، ونتفاعل مع 
قصص المواجھات التي یقوم بھا حفنة من الشباب في مقابل نظام دكتاتوري كامل الع�دة والعت�اد 

ب السوریین وقیاداتھم ، فكأنھا ضرب من الخیال . ومن خالل ذلك تعرفت على الكثیر من الشبا
. ولم ألبث في خضم ذلك أن تلقیت رسالة من سوریا تتحدث عن قبولي في كلیة الھندسة المدنیة 
فیھا ، والتي كنت قد تقدمت إلیھا خالل الفت�رة الماض�یة رغب�ة من�ي ف�ي دراس�ة ھ�ذا الف�رع ال�ذي 

شطر دمشق ،  1980أمیل إلیھ . وبالفعل رتبت أموري وحزمت حقائبي ویممت مع بدایات عام 
تحدوني اآلمال بدخول الكلیة التي تمنیتھا ، واألمنیات باإلقتراب أكثر من تل�ك القض�یة الجھادی�ة 

  . الساخنة ھناك
 

وواقع األمر فإنني وبعد أن ازددت احتكاكاً بقیادة اإلخوان السوریین من خالل تعاملي معھم ف�ي 
، وح��ددت ل��ي مھم��ة مبك��رة بتوص��یل األردن ، فق��د ت��م وص��لي ب��اإلخوة الس��وریین ف��ي دمش��ق 

تعلیمات القیادة من األردن إلى دمشق . وفي ھذا السیاق تم ربطي مع ش�خص آخ�ر اس�مھ م�ازن 
كان س�ائق س�یارة عل�ى الخ�ط نفس�ھ ، لن�ؤدي ھ�ذه المھم�ة بالتع�اون والتنس�یق . وف�ي عم�ان ك�ان 

كث�ر م�ن كن�ت أتلق�ى م�نھم األستاذ علي البیانوني "أبو أنس" واألستاذ أدیب جاجة "أبو الطاھر" أ
التعلیمات والرسائل وأنقلھا بمساعدة مازن ، لنسلمھا ھناك إلى األخ سالم الحامد "أبو الَف�َرج" أو 
خالد الشامي أو إخوة آخرین كانوا یأتون من مختل�ف الم�دن والمحافظ�ات إل�ى مواعی�د مح�ددة ال 

  . نعرفھم إال بأسمائھم الحركیة
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   بین الطلیعة واإلخوان
ك��ان الوض��ع التنظیم��ي لإلخ��وان ف��ي دمش��ق ف��ي بدای��ة تأسیس��ھ تل��ك الفت��رة . فالقی��ادة ف��ي األردن 
قررت أن ُتْنِزَل مجموعات من شبابھا لتأسیس قواعد جدیدة . وتم اختیار أبي الَفَرج لیكون أم�ین 
سر مركز دمشق ، وفاروق أبو طوق مسؤوالً عسكریاً . وأما المسؤول العام لمركز دمشق فكان 
غالب األلوسي . ولم تك�ن طبیع�ة المرحل�ة تتع�دى تأس�یس القواع�د وت�أمین أم�اكن لم�ن س�تختاره 
القی���ادة ف���ي األردن للن���زول . أم���ا خ���ارج ھ���ذا اإلط���ار وبالنس���بة للعملی���ات واألح���داث الجاری���ة 
والمتصاعدة على الساحة في دمشق أو في بقیة المحافظات فلم تكن معلوماتي عنھا كثی�رة وقتھ�ا 

سمع األخبار كباقي الناس ، ولكننا لم نكن نعلم كثیراً عن وجود تنظیم آخر ھ�و ال�ذي ینف�ذ . كنا ن
العملیات ، أو عن وجود خالف تبین أنھ لم یكن طارئاً وال سطحیاً بین قیادة اإلخوان في الخارج 

ة وتنظیم الطلیعة في الداخل . لكن خالفاً آخر نشأ الحق�اً ب�ین ص�فوف قی�ادة مرك�ز دمش�ق الجدی�د
ھ��ذه حینم��ا أراد ف��اروق أب��و ط��وق أن ینف��ذ عملی��ة تس��تھدف مبن��ى للخب��راء ال��روس ف��ي دمش��ق ، 
فاعترض سالم واإلخوة اآلخرون في القیادة ألن مخطط التنفی�ذ وطبیعت�ھ كان�ا یقتض�یان اس�تخدام 
كمیة من المتفجرات كفیلة بتدمیر المبن�ى وم�ا ج�اوره م�ن مب�ان س�كنیة لم�دنیین ع�ادیین . واش�تد 

  . ف حول األمر حتى طلب سالم من الشیخ سعید حّوى استبدال فاروق فتم لھ ذلكالخال
 
 
 

   مراسالت
مضت األمور على ھذه الشاكلة . أداوم في كلیة الھندسة بشكل عادي ، وأساعد بین وقت وآخ�ر 
في نقل المراسالت وتبلیغ المھمات بین عمان ودمش�ق ، إل�ى أن ق�در هللا ف�ي ی�وم م�ن أی�ام ش�ھر 

كنت مسافراً وقتھا م�ن دمش�ق إل�ى األردن حینم�ا أوقف�وني ف�ي مرك�ز الح�دود الس�وریة م�ن  آذار
غیر مقدمات وأمروني بمغادرة السیارة والذھاب معھم . وكان من لطف هللا أنن�ي ل�م أك�ن أحم�ل 
معي أیة رسالة أو أمر یثیر الشك یومھا . وبت لیلتھ�ا ف�ي س�جن المخ�ابرات ب�درعا م�ن غی�ر أن 

ة محددة . وال أزال أذكر كیف اخترق البرد عظامي وجعلني أع�اني اللی�ل كل�ھ ف�ي توجھ لي تھم
الزنزانة وحدي تختلط األفكار في ذھني وتتقلب علي الھ�واجس قب�ل أن ت�أتي دوری�ة للمخ�ابرات 

  . صباح الیوم التالي فتأخذني إلى قیادة األركان بدمشق
 

بحد ذاتھ كان مخیفاً . وعل�ى ال�رغم م�ن ورغم أنني لم أشعر بالخوف مما حدث إال أن الغموض 
أنھم لم یعاملوني بشدة ت�ذكر ف�ي األرك�ان وتب�ین لھ�م خ�الل ی�ومین اثن�ین أنن�ي ل�م أك�ن الش�خص 
المطلوب ، إال أن الفترة التي أمضیتھا بین الزنازین وف�ي أقبی�ة المخ�ابرات حین�ذاك كان�ت كافی�ة 

لت�ي یالقیھ�ا الس�جناء : طریق�ة األس�ئلة .. ألتبین فظاعة الوضع ھن�اك ومق�دار الرھب�ة والمعان�اة ا
الكلمات البذیئة والمس�بات .. الص�فعات واإلھان�ات .. وأص�وات التع�ذیب واس�تغاثات المع�ذبین . 
وعندما خرجت وعدت إلى األردن رأی�ت األھ�ل ال�ذین علم�وا ب�الخبر مض�طربین ج�داً ، وألح�وا 

ل إل�ى كلیت�ي ، وإل�ى تأدی�ة مھمت�ي علي أن ال أعود . لكنني أصرت على العودة ، ورجعت بالفع
  . مراسالً مثلما كنت بین القیادة في عمان وأبي الفرج في دمشق

 
 

   أبو الَفَرج
كان أبو الفرج رحمھ هللا العنصر القی�ادي األنش�ط ف�ي مجموع�ة قی�ادة دمش�ق . وس�الم ھ�و اإلب�ن 

. وربم�ا ك�ان ذل�ك أھ�م األصغر للشیخ محمد الحامد رحمھ هللا أحد العلماء المشھورین ف�ي حم�اة 
أسباب تولیتھ المزید من المسؤولیات . وال أزال أذكر أنھ طل�ب من�ي أواخ�ر أیام�ھ أن یس�تلم ك�ل 
المراس��الت القادم��ة م��ن عم��ان لیوزعھ��ا عل��ى مراس��لي المحافظ��ات بنفس��ھ . وعن��دما أب��دیت ل��ھ 

أص�ر . وف�ي اللق�اء  خشیتي أن ترھقھ المسؤولیة أو أن تزداد نسبة انكشافھ بازدیاد ال�ذین یلتق�یھم
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التالي قال لي بأن الشیخ سعید حوى یرید ذلك أیضاً ویأمر بھ . فل�م یس�عني إال أن أجی�ب طلب�ھ . 
وكان من مفارقات األمور أن اعتقال سالم أتى بعد فت�رة وجی�زة ع�ن طری�ق اعتق�ال أح�د ھ�ؤالء 

  ! المراسلین أنفسھم
 

، وعندما سألناه عن ذلك مرة قال لنا : ان لم یكن سالم وھو أمین سر تنظیم دمشق یمشي مسلحاً 
حدث شيء فلن یتمكنوا من اعتقالي ، فإما أن أموت أو أن أفلت منھم . لكن الظروف أت�ت عل�ى 

تم اعتقال مراسل حم�ص ، ول�م یك�ن ب�ین اعتقال�ھ  1980غیر ما توقع سالم ، ففي شھر آب عام 
التعذیب على الموعد المق�رر عل�ى وموعده مع سالم أكثر من ساعة ، لكن األخ اعترف من شدة 

  . موقف باص الزبداني عند وكالة سانا لألخبار
 

ولقد حدثني سالم بنفسھ فیما بعد كیف وجد مجموعة من المخ�ابرات ال�ذین تنك�روا بث�وب الب�داوة 
وكمنوا في المكان ینقضون علیھ ف�ور حض�وره ، فیمس�كھ اثن�ان م�نھم م�ن یدی�ھ خش�یة أن یك�ون 

البقیة علیھ یوسعونھ ضرباً حتى فقد الوعي ، فلما صحى وجد نفسھ بین أیدیھم مسلحاً ، ویجتمع 
  . في فرع المخابرات ال حیلة لھ وال حول

 
 

   مفاتیح التنظیم
لم یعترف سالم في البدایة إال أنھ مجرد مراسل عادي . لكن العذاب الذي انصب علیھ طوال یوم 

ا اعتق�ل ق�د وج�دوا مفت�اح البی�ت ال�ذ یتخ�ذه قاع�دة كامل فاق قدرتھ على اإلحتم�ال . وك�انوا عن�دم
خاصة بھ في جیبھ . وسرعان ما طوقوا المكان وداھموا البیت ق�رب ج�امع المنص�ور بدمش�ق . 
وك��ان س��الم یستض��یف وقتھ��ا أخ��اً مجاھ��داً اس��مھ طری��ف جعم��ور ، انب��رى وتص��دى للمداھم��ة ، 

ل�م یتمكن�وا من�ھ إال عن�دما وحدثت مقاوم�ة بطولی�ة م�ن األخ طری�ف اس�تمرت ث�الث س�اعات ، و
ص��عدوا مئذن��ة الج��امع وض��ربوه بقاذف��ات اآلر. ب��ي . ج��ي . واستش��ھد األخ . فلم��ا ت��م لھ��م ذل��ك 
ودخلوا البیت وجدوا فیھ بین أوراق سالم رسالة من األستاذ عبد هللا الطنط�اوي م�ن عم�ان یكلف�ھ 

وف�ي نف�س المك�ان عث�رت فیھا أمانة مركز دمشق رسمیاً ، فعرفوا وقتھا من ھ�و س�الم ب�الظبط . 
المخابرات على الھویات المزورة التي یستخدمھا التنظیم الناشىء والختم الذي كان یختم بھ سالم 
فوق الصور ، فتأكدت لھم الفروق�ات الت�ي س�بق واكتش�فوھا ف�ي الھوی�ات م�ن قب�ل ، وص�ار ك�ل 

ل الكثی�ر م�ن شاب یستخدم ھذا النوع من الھویات في حكم المكشوف ، وسرعان ما ج�رى اعتق�ا
أولئك في الكمائن داخ�ل دمش�ق وبقی�ة المحافظ�ات أو عل�ى الح�دود ، ك�ان م�ن ض�منھم ع�دد م�ن 
اإلخوة السبعة عشر الذین ھربوا م�ن س�جن كف�ر سوس�ة قب�ل ع�دة ش�ھور . ف�إذا أض�فنا إل�ى ذل�ك 

افاً اعترافات سالم تحت التعذیب تأكد لنا أن اعتقال أبي الفرج كان ضربة قاسیة للتنظ�یم ، وانكش�
 . للمفاتیح الكثیرة التي كانت بیده رحمھ هللا

 
 

   ! حیاة الشھید
لكن األمر الذي ض�اعف المص�اب وكب�د اإلخ�وة مزی�داً م�ن الخس�ائر ك�ان حقیق�ة األم�ر ف�ي قی�ام 
نشرة "النذیر" الناطقة باسم تنظیم اإلخوان بالمسارعة إلى نشر موضوع ع�ن حی�اة الش�ھید س�الم 

تثمار اسم الشیخ محمد الحام�د ف�ي تحری�ك الن�اس ، أو لتحقی�ق مزی�د م�ن الحامد ، ربما سعیاً الس
اإللتفاف حول مجموعات اإلخوان وقی�اداتھم الت�ي نزل�ت المی�دان م�ن قری�ب . ومض�ت "الن�ذیر" 
تتحدث ع�ن أب�ي الف�رج ال�ذي ق�اوم الس�لطة س�اعات عدی�دة ف�ي بیت�ھ بدمش�ق قب�ل أن یلق�ى رب�ھ ، 

من الصحة ! وسادت ھذه القناع�ة ب�ین اإلخ�وة ف�ي دمش�ق ورسمت لھ قصة بطولیة ال أساس لھا 
وباقي المحافظات ، وظن الناس أنھم في مأمن من اعترافات سالم . وعاد كل منا لمتابعة مھمت�ھ 
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بال أدنى قدر من حذر . وكذلك كان الحال معي ، وانتقلت صلتي من ثم إلى أخ آخر اسمھ یحیى 
  . نة حماة یدرس الصیدلة في جامعة دمشقعبد الكریم الشامي ، وكان طالباً من مدی

 
 

   اإلعتقال
وشاع نبأ مقتلھ واطمأن أفراد التنظیم وقیادتھم . لكنني وفي بدایات  23/8/1980اعتقل سالم یوم 

وفي لقاء لي مع مسؤولي الجدید یحیى فاجأني بأن سالم لم یستشھد واق�ع األم�ر  10/1980شھر 
ھ�ذه المعلوم�ة غی�ر المتوقع�ة ق�ال ل�ي إن عب�د المع�ز ش�قیق وإنما اعتقل . فلما سألتھ عن مص�در 

سالم استدعي إلى فرع المخابرات بالعدوي وكان وقتھا مجنداً بالخدمة اإللزامیة وتم التحقیق معھ 
ثم أفرج عنھ . وأنھ أحس خالل تلك الفترة بوجود أخاه سالم ھناك على قید الحیاة ونقل لھ ذلك . 

ذ ح�ذري واحتیاط�اتي إال أنن�ي ل�م أفع�ل ذل�ك ، وك�أنني بع�د أن ورغم أن یحیى طلب من�ي أن آخ�
تكرست في ذھني قصة الشھید وروایة المقاومة التي نسجتھا "النذیر" لم أقتنع بما قال ، وأكملت 

  ! مھمتي وحیاتي بشكل عادي ونسیت الموضوع
 

ھندس�ة لحض�ور وفي یوم الخمیس الموافق للثامن من الشھر نفسھ ذھبت عند الظھیرة إلى كلیة ال
إح��دى المحاض���رات كالمعت��اد . ول���م تف���اجئني ف��ي البدای���ة مظ���اھر الحراس��ة المش���ددة وانتش���ار 
المس��لحین عل��ى األب��واب ألن ھ��ذا اإلج��راء ب��ات اعتیادی��اً ھن��اك من��ذ ش��ھور . لك��ن م��ا أن توقف��ت 
وق��دمت بط��اقتي لمس��ؤول األم��ن حت��ى الت��ف ح��ولي ع��دد م��ن المس��لحین ق��اطعین عل��ي أي تفكی��ر 

. وخ�الل دق�ائق ل��م أتمك�ن فیھ�ا م�ن التق��اط أنفاس�ي ك�انوا ق�د غط��وا عین�ّي وأوثق�وا ی��دّي  ب�الھرب
ودفعوني إلى سیارة انطلقت بي كالزوبعة لتقذفني في مكان ال أعرفھ ، تبین ل�ي بع�دھا أن�ھ ف�رع 

  . قیادة مخابرات منطقة العدوي الذي یرأسھ العقید نزارالحلو
 
 

   ! وجھاً لوجھ
ي اللكمات والركالت من كل جھ�ة وأن�ا ف�ي طریق�ي إل�ى قب�و المبن�ى . وھن�اك استقبلتني من فور

ومع اإلجراءات نفسھا فتشوني وأخذوا في غرفة األمان�ات ك�ل م�ا ك�ان ف�ي جی�وبي ع�الوة عل�ى 
  . " لیكون اسمي الجدید من اآلن فصاعداً 13الساعة والحزام ، ومنحوني رقم "

 
ش الی�دین إل�ى مھج�ع جم�اعي اس�تطعت أن ألم�ح فی�ھ ودفعوني وأنا ال أزال مطمش العینین مكل�ب

العدید من المساجین على مثل حالتي ، والسجان یجلد ظھورھم بكب�ل ف�ي ی�ده . ول�م تم�ض عل�ي 
دق��ائق حت��ى ج��ذبتني األی��دي وأص��عدتني م��ع ال��ركالت والص��فعات ال��َدَرَج ثانی��ة وأوقفتن��ي فج��أة 

مي وق�د طال�ت لحیت�ھ وش�عره ال ین�بس ونزعت الغطاء عن عین�ي ، ألج�د س�الم الحام�د واقف�اً أم�ا
  : بشفة . ومن غیر مقدمات أتاه السؤال

 
  أھذا ھو ؟ 
 

  . قال : نعم
 

وفُتح الباب فدلف صالح الخوجة الطبیب الدمشقي الذي كان أحد من أوصلت لھم الرسائل م�رة . 
  . فسألوه السؤال نفسھ ، فأجاب بما أجاب سالم ، وغاب الرجالن عن عیني بعد ذاك

 
 

   في الزنزانة
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أسقط في یدي ، وأذھلتني المفاجأة بحق ، وم�ن غی�ر أن یمس�ني أح�د ھ�ذه الم�رة اقت�ادني عنص�ر 
إلى القبو كما أحضرني . وفي الزنزانة الموحشة حیث ألقاني ھجمت علي التساؤالت والمخاوف 

راھم والھ��واجس دفع��ة واح��دة ب��ال رحم��ة : أم��ي وأب��ي .. أھل��ي .. م��اذا یفعل��ون اآلن ؟ كی��ف ت��
یتعذبون من أجلي ؟ یا للمساكین .. سیحاولون البحث عني والتوسط ل�ي ب�ال ش�ك .. ول�ن یج�دوا 
إال الفشل وخیبة األمل ! لقد انتھی�ت ھ�ذه الم�رة .. واإلعت�راف اآلن عل�ي متحق�ق ودام�غ . وم�اذا 
عن أوالء الذین ال یزالون على صلة معي في سوریة ؟ ھ�ل ت�راھم انكش�فوا ، أم أنن�ي سأض�طر 
لكشفھم بعد حین ؟ وماذا ع�ن التع�ذیب ال�ذي ینتظرن�ي ؟ م�اذا ع�ن قص�ص الرع�ب الت�ي س�معت 
الكثیر عنھا ورأیت مالمح بعضھا في األیام القلیلة التي أوقفوني فیھا المرة الماضیة على الحدود 
؟ ھل انتھى ك�ل ش�يء حق�اً .. ھ�ل ھ�ي إال مج�رد أی�ام مع�دودة ث�م تنت�زع من�ي المعلوم�ات وأن�ال 

  ! الذي نالھ شھداء تدمر قبل أقل من عام المصیر
 
 

  إلى التحقیق
مضى الوقت علي كالطوفان أغرقني وأرعبني ، ولم تلب�ث الزنزان�ة أن فتح�ت م�ن جدی�د ون�ادى 

  : المنادي
 

  . وال .. ھیا 13 
 

وس��اقتني األی��دي القاس��یة ثانی��ة إل��ى األعل��ى . وعل��ى ب��اب غرف��ة التحقی��ق وج��دت الش��خص ال��ذي 
ع عني مالبسي كلھ�ا ویق�ذف ب�ي م�ن ث�م إل�ى داخ�ل الغرف�ة مغم�ض العین�ین مكب�ل أحضرني ینز

الیدین عاریاً كیوم ولدتني أمي ! ولم یلبث الصوت نفسھ أن أمرني بالجثو على األرض وخف�ض 
  . الرأس ، وحذرني أن أحاول رفع ھامتي ألي سبب

 
  منذ متى وأنت تعرف أبا الفرج وال ؟ 
 

ي مقدمات . أحسست أن شخص�اً آخ�ر یط�ل عل�ي م�ن وراء مكت�ب ف�ي جاءني السؤال ھكذا بال أ
  . مواجھتي ھو الذي طرح السؤال

 
  . من زمن 
 

قلتھا وأنا ال أعرف بعد كیف أخاطب ھؤالء الناس أو أرد علیھم . فالجو المرعب من�ذ اللحظ�ات 
  . األولى یلغي لدى المرء القدرة على التركیز أو التمییز

 
  صالح خوجة ؟وماذا عن الدكتور  
 

  . قلت : أعرفھ كذلك من زمن
 

كان الدكتور صالح على عالقة مع سالم بالفعل ، وحدث أن قمت بإحضار رسائل إلیھ من القیادة 
في األردن إلى عیادتھ بحي ركن الدین ، فلما اعتقل سالم كان الدكتور صالح أحد الذین اعت�رف 

  . مر ، ولذلك فلم تعد ھناك جدوى من اإلنكار علیھم كما یبدو ، وكان قد أقر أنھ یعرفني كما
 
  طیب محمد .. قل لنا اآلن لماذا أنت تعرف ھذین الشخصین ؟ 
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كانت اللھجة إلى اآلن ھادئة ، والحدیث یدور بشكل عادي في ظاھره ، لكن ذل�ك ك�ان یزی�د م�ن 
  . شعوري بالقلق من اآلتي وترقب المجھول

 
  . وصل لھما رسائل ففعلتقلت : كان ھناك شخص طلب مني أن أ

 
  وما ھي ھذه الرسائل ؟  
 
ال أعرف . ھذا الشخص كان سائقاً على الخط بین عمان ودمش�ق ، وك�ان یعم�ل مع�ي معروف�اً   

فیأتي لي بأغراض من أھلى ، ویأخ�ذ أغراض�ي إل�یھم بع�ض األحی�ان . وك�ان ب�ین ھ�ذه الم�رات 
  . فكنت أرد لھ الجمیل وأفعل یطلب مني أن أوصل رسائل أو نقوداً لھذین الشخصین

 
كان مازن یوم اعتقالي مسافراً في األردن وھلل الحمد ، وتأكد لي أنھ لن یعود بعدھا . وكن�ا واق�ع 
األمر قد اتفقنا على سرد مثل ھذه الروایة إذا وقعنا بأی�دي المخ�ابرات          . ول�ذلك ب�دت ل�ي 

  : إجابتي منطقیة ومترابطة . لكن الرجل تابع یسأل
 
  ألم تكن تعلم بمحتویات الرسائل ؟ 
 

  . قلت : ال
 

قال : في الیوم الفالني أنت ذھبت إلى الدكتور ص�الح وأعطیت�ھ مغلف�اً فی�ھ مجل�ة الن�ذیر ورس�ائل 
أخرى من األردن ، وقلت لھ أن یأتي عل�ى موع�د م�ع الش�یخ س�عید ح�وى إل�ى عم�ان . أال ت�ذكر 

  ذلك ؟
 
  ً یومھا لكنھ كان مغلقاً ، وھو موجود عن�دكم ویمكن�ك أن تس�ألھ .  صحیح . أنا أوصلت إلیھ مغلفا

وأما مجلة النذیر ھذه فال أدري ما ھي . وأم�ا بالنس�بة للموع�د فم�ازن ق�ال ل�ي أن أخب�ر ال�دكتور 
صالح بأن جماعتك ینتظرونك في األردن بالتاریخ الفالني ففعلت ، ولم أكن أعرف أن في األمر 

  تنظیماً أو ممنوعات
 
 

   التعذیب حفل
لم یشأ الرجل القابع وراء المكتب أن یسمع مني المزی�د كم�ا یب�دو ، وأدرك كم�ا فھم�ت الحق�اً أن 
األمر لم ینضج بعد . ولم ألبث أن سمعتھ یقول للعنصر الذي أحضرني من غیر أن یدعني أنھي 

  : كالمي
 
  . خذه ھال.... اعمل كذا وكذا باختھ خلیھ یقر 
 

اك من مكاني وساقني في الممر الذي جئت منھ إلى غرفة مجاورة ، وأنا وسرعان ما انتزعني ذ
ال أزال على حالتي عاریاً مقیداً مغطى العینین . ووجدت أی�دیاً قاس�یة تتن�اولني م�ن جدی�د فترف�ع 
القید عن یدي من الخلف ، وتجذبھما لألمام وتعید تقییدھما ، ثم تع�ود األی�دي الت�ي تمت�د م�ن ك�ل 

ن وسطي عن األرض ، وتتولى أید أخرى جذب س�اعدّي لألعل�ى . وف�ي لحظ�ة اتجاه فترفعني م
واح��دة أفلتن��ي الجمی��ع ، فوج��دتني مش��بوحاً كالذبیح��ة تمام��اً إل��ى الس��قف ، ورج��الي تخبط��ان ف��ي 

  ! الھواء لیس تحتھما شيء .. وبدأت أولى حفالت التعذیب
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ة ، حتى أن أحدھم ناداني مع ابتداء كنت أیامھا في مقتبل الشباب ، وكانت عافیتي بحمد هللا وافر
  : التعذیب ساخراً یقول

 
  وال .. ِھْنت ( أي أنت ) بتلعب حدید ؟ 
 

لكن عملیة الشبح وحدھا كانت كافیة لتمزق أعصابي وتتلف َجلَدي ، وتفق�دني ال�وعي بع�د عش�ر 
 دق��ائق . غی��ر أن األم��ر م��ا ك��ان ك��ذلك وحس��ب ، فس��رعان م��ا انطلق��ت تتناوش��ني مجموع��ة م��ن

الكبالت والعصي تجلدني كأسیاخ النار ، تبعتھا من حیث ال أدري لسعات الكھرب�اء تتخی�ر أكث�ر 
مناطق الحساس�یة ف�ي الجس�د فتص�عقھا ب�ال رحم�ة : ف�ي األن�ف م�رة ، وم�رة ف�ي الش�فتین .. ف�ي 
العورة .. في العینین .. في شحمة األذن .. في كل مكان تتجم�ع فی�ھ مراك�ز اإلحس�اس وم�واطن 

  ! باأللمالشعور 
 

انفج��رت بالص��یاح م��ن ش��دة األل��م المتفج��ر فكأنم��ا ازداد الج��الدون انتش��اء ب��ذلك ! وازدادت ح��دة 
  ! اللسعات والصعقات من غیر أن یسألني أحد أي شيء

 
كنت أسمع وسط دوامة األلم صیاحھم وھیاجھم كالكالب المسعورة حولي ، ومن غیر أن أبص�ر 

ة العشرة ، ومع ك�ل ض�ربة كان�ت تط�رق أذن�ي ش�تیمة جدی�دة شیئاً أحسست أنھم ربما كانوا قراب
وألفاظ كفر باھلل تزلزل السماوات واألرضین . ولم ألبث أن وجدتني وقد ف�اق األل�م ق�درتي عل�ى 
اإلحتمال وحتى على الصیاح أغیب عن الوعي تماماً ، ألصحو ال أدري متى فأجدني في زنزانة 

  . اع نیراناً في كل ثنیة من ثنیات بدنيمنفردة ینھش األلم أطرافي وتشتعل األوج
 
  

   ! أرقام وحسب
كانت الزنزانة أشبھ ما تكون بقبر مقفل : الجدران متقاربة ال أس�تطیع أن أتم�دد بینھ�ا ، والرھب�ة 
مطبق��ة ، ول��یس ثم��ة ش��يء تحت��ي إال اإلس��منت الب��ارد ، والس��قف ش��اھق ف��وقي تتوس��طھ ش��راقة 

) یتسلل منھا ضوء خافت یزید المشھد كآبة ووحشة . وسرعان للتھویة ( نافذة متشابكة القضبان 
م��ا ت��دھم الس��كون ص��یحات اس��تغاثة س��جین آخ��ر ین��ال الع��ذاب ف��ي الط��ابق األعل��ى ، وتخت��رق 
صرخاتھ الجدران الصم وأبواب الحدید ، فتنتفض من ھولھا كل ذرة ف�ي ب�دني وتس�تعر ف�ّي ك�ل 

  . الجروح والكدمات
 

وطء فكأن�ھ الرح�ى ت�دور عل�ى جس�دي المنھ�ك ، لكنن�ي س�رعان م�ا ومضى الوقت بطیئاً ثقی�ل ال�
فقدت معنى الزمن بعد ھنیھة ، واختلطت علي معالم اللیل والنھار . فال س�اعة مع�ي ت�دلني عل�ى 
الوقت .. وال صوت أحد أو ھمسة حي تنبي بما یجري .. والضوء الخافت ال یتغیر وال یتب�دل . 

لوحیدة ألدائھا اإلیماء . وعلى ذلك مضت الس�نون التالی�ة وعندما تذكرت الصالة كانت وسیلتي ا
  ! علي ، ال أكاد أعرف الصالة إال باإلیماء وحسب

 
وفتح الباب فجأة ، وتلقیت من غی�ر مق�دمات واح�دة م�ن أق�ذر المس�بات ق�ذفني الس�جان بھ�ا وھ�و 

م ! ول�م یلقي إلي بنصف رغیف متیبس مرت علی�ھ رائح�ة الح�الوة أو المرب�ى ف�ي ی�وم م�ن األی�ا
ألبث أن اعتدت سماع مثل ما سمعت مع كل فتحة باب أو نداء للتحقی�ق أو خ�روج إل�ى الحم�ام . 
وك��ان خروجن��ا إل��ى الحم��ام م��رة ف��ي الی��وم یح��ددونھا حس��ب أم��زجتھم ، فیس��وقون مجموع��ة م��ن 
المساجین معصوبي العیون مكبلي األیدي ، فإذا وقف واحدنا عن�د ب�اب الحم�ام بع�د أن م�ر عل�ى 

ن اللطمات واللكمات واللس�عات فك�وا یدی�ھ المكبلت�ین م�ن الخل�ف ونقلوھم�ا لتقی�دا مع�اً م�ن سیل م
األمام ! فال یكاد یلج الحمام حتى تھوي الكبالت على الب�اب وتص�لھ الش�تائم واألوام�ر باإلس�راع 
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وباإلنتھاء . وفي كل تقلبات ھذه األحوال نظل مجرد أرقام تنادى ، ال شخص�یة لن�ا وال أس�ماء . 
 ً   . لیتكرس إحساسنا بالھوان ، ونزداد اضطراباً وضیاعا

 
 

   ! معجزة
كانت حفلة التعذیب كم�ا تق�رر ل�ي م�رتین ف�ي الی�وم . أخ�رج إل�ى غرف�ة التع�ذیب مك�بالً مغم�ض 
العینین .. أجرد من مالبسي بالكامل وأعلّق مشبوحاً من ی�دي .. وتك�ر األح�داث بع�د ذل�ك : تب�دأ 

الك�بالت والس�یاط ف�ي ھ�ذه الحال�ة أكث�ر م�ا تتس�لط عل�ى الظھ�ر والص�در بالشبح أحیاناً ، فتتس�لط 
والرأس ، وتعمل مالقط الكھرباء عملھا في الوقت نفسھ . لكن أسوأ ما یصیب الضحیة وھو في 
ھذه الحالة أثر القید الحدیدي الذي یشد على الرسغ ویحتك مع العظم بال رحمة أو توق�ف . حت�ى 

ء انغراس الحدید القاسي في اللحم واحتكاكھ المباشر ب�العظم ال�ذي التھبت یداي وتورمتا من جرا
انكشف وتعرى . وظلت آثار القید كالوش�م عل�ى رس�غي إل�ى الی�وم ! وط�وال خمس�ة أش�ھر تالی�ة 
بقیت ال أحس براَحَتي یدي البت�ة وال أق�در أن أحم�ل بھم�ا أي ش�يء وكأنھم�ا أص�یبتا بالتنمی�ل أو 

ب التقیتھ في تدمر الحق�اً أن األوت�ار ف�ي تل�ك المنطق�ة ق�د تھتك�ت الَخَدر المزمن . وحكى لي طبی
  . بشكل كبیر ، وأنھا تحتاج إلى معجزة لتعود إلى حالتھا الطبیعیة من جدید

  
 

   بساط الریح
 

أم��ا الحال��ة األخ��رى م��ن التع��ذیب فكان��ت عل��ى "بس��اط ال��ریح" . وھ��و ل��وح م��ن الخش��ب یش��دون 
جلدی��ة ، ث��م یرفع��ون نص��فھ األس��فل ال��ذي ارتص��ت علی��ھ  المعتق��ل علی��ھ م��ن ك��ل أطراف��ھ بس��یور

الساقان ولم تعودا تملكان أي فرصة للتحرك . وتبدأ الك�بالت ذات النص�ال المعدنی�ة تھ�وي عل�ى 
بطن الرجلین تنھشھما بال شفقة ، وتترك مع ك�ل لس�عة لھ�ا أج�زاء م�ن نص�ال الحدی�د ف�ي ثنی�ات 

ه النص�ال م�ع ال�دم المتجم�د والج�روح المفتوح�ة الجروح المتفجرة ، فإذا انتھى الضرب بقیت ھذ
فتلتھب وتتعفن ، فیتضاعف األلم وتشتد األوج�اع والمعان�اة . وأم�ا الش�تائم والكف�ر ب�اھلل فل�م تك�ن 
تتوقف مع كل أنواع التعذیب . ولم أكن أنج�و م�ن ھ�ذه الحف�الت الدامی�ة إال عن�دما یغم�ى عل�ي ، 

ق األوصال م�بلالً أرتج�ف م�ن ش�دة الب�رد . وال أك�اد ألستیقظ وأنا في الزنزانة عاري البدن ممز
ألتقط أنفاسي وألملم بقایا َجلَدي حتى یح�ین موع�د التع�ذیب م�رة أخ�رى ، وتع�ود الَك�ْبالت ت�نھش 
لحمي من جدید ، وتنقض مالقط الحدید على أماكن متفرقة بالغة الحساسیة من جسدي لتصعقني 

  . بالكھرباء
 

ورة لدینا أمر كبیر فقد كانوا یتعمدون إھانتنا بالعبث بسوآتنا بط�رف وألنھم كانوا یعرفون أن الع
الكب��ل والعص��ي أثن��اء التع��ذیب ، أو اإلطب��اق بمالق��ط الكھرب��اء عل��ى المحاش��م وإط��الق ص��عقات 
الكھرباء فیھا ، وكان ذلك في الحقیقة من أشد أنواع العذاب عل�ي ، ویب�دو أن ذل�ك م�ا كن�ت أفق�د 

 . ب عن الوجودوقتذاك الوعي بسببھ وأغی
 
 

   ! دموع التماسیح
وف�ي م��رة م�ن الم��رات وبع�د أن مض��ى عل�ي ف��ي الع�ذاب ع��دة أی�ام أخرج��وني كالع�ادة وعرون��ي 
وعلقوني ، فوجدتني من قبل أن یب�دأ الض�رب أح�س وك�أنني فق�دت الھ�واء ف�ي رئت�ي وم�ا ع�دت 

م��ا یب��دو ، ق��ادراً عل��ى ج��ذب ال��َنَفس . وك��ان ی��الزم ف��ي غرف��ة التع��ذیب تل��ك طبی��ب متخص��ص ك
سرعان ما اقترب مني فجس نبضي وطلب منھم أن ُینزلوني ، ولم یلبث أن حقنني بإبرة جعلتني 

  ! أفقد القدرة على النطق أو الحركة ، وأحس أنني أغادر ھذا العالم وأموت بالفعل
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ووجدتني أغیب عن الوعي ألصحو بعد قلیل فأراني في أحد أح�د األس�ّرة . ع�ن طرف�ي م�ن ھن�ا 

برشاش��ھ الكالش��ینكوف ، وم��ن ھن��اك یت��دلى أنب��وب بالس��تیكي یتص��ل بكمام��ة عل��ى أنف��ي ح��ارس 
أتنشق من خاللھ�ا األوكس�جین . وبع�د س�اعة أو س�اعتین اس�تعدت خاللھم�ا أكث�ر وعی�ي وج�دتھم 
یقودونني عبر ممرات المستشفى الذي نقلت إلیھ إلى سیارة كانت تنتظرني لتقلني إلى الفرع م�ن 

ني إل�ى الزنزان��ة م�ن غی�ر ع�ذاب . وبع��د خم�س أو س�ت س�اعات اس��تعدت جدی�د . وھن�اك أع�ادو
خاللھا وعی�ي أخرج�وني إل�ى غرف�ة التع�ذیب م�ن جدی�د ، وعوض�وني ع�ن التع�ذیب ال�ذي ف�اتني 

  ! عذاباً مثلھ كامالً غیر منقوص
 

وف��ي م��رة أخ��رى مماثل��ة وبع��د أن ك��اد التع��ذیب یقتلن��ي بح��ق حض��ر الطبی��ب ثانی��ة إل��ى زنزانت��ي 
جروحي المتقیحة ، وقدم لي كأس حلیب ألستمر على قید الحیاة ، وأجدد قدرتي عل�ى فنظف لي 

 ! تلقي المزید من التعذیب .. ومضى
 
  
 

  اعترافات
ومضى أسبوع كما قدرت على ھذا النمط م�ن الع�ذاب ، وص�عدت م�ن جدی�د إل�ى التحقی�ق ب�نفس 

ي جلس�ة الخض�وع . وأت�اني الكیفیة : مكلبشاً ومطمشاً وعاریاً من ك�ل ش�يء وجلس�ت غص�باً عن�
  : الصوت من جدید یقول

 
اس��مع وال .. نح��ن ل��دینا ك��ل المعلوم��ات عن��ك . ونعرف��ك م��ن أول ی��وم أتی��ت فی��ھ إل��ى ھن��ا وك��ل  

مھمات القتل التي أحضرتھا لھؤالء المجرمین .. وكل واحد انقتل ھو برقبتك . واآلن قل لنا م�ع 
  . من كنت تتصل

 
ث ولألشخاص الذین حولھ ھي الشیىء الوحید الذي استطعت تمیی�زه كانت اللھجة العلویة للمتحد

حولي ، وكان اإلعتراف على مسؤولي الجدید وخیوط اإلتصال التي َنَمْت بعد اعتق�ال س�الم ھ�ي 
األھداف التي یریدونني أن أصل بھم إلیھا بأسرع وقت . وعدا ذلك فاإلرھاب والمجاھی�ل كان�ت 

من ھول موقفي إال أنني استطعت أن التقط وسط ھذه الدوامة تلفني من كل مكان . وعلى الرغم 
المرعبة صوت امرأة یأتي من غرفة تحقیق أخرى كما یبدو وھي في موضع المس�اءلة واإلتھ�ام 

  : ، فزادني األمر توتراً وتشتتاً ، لكنني استجمعت ما استطعت َجلَدي وقتھا وقلت
 
عطین�ي الرس�ائل ویطل�ب من�ي أن أوص�لھا ألب�ي أنا ال أع�رف أح�داً إال م�ازن . ھ�و ال�ذي ك�ان ی 

  . الفرج
 

  قال : ألم یكن ھناك إال أبو الفرج وال ؟
 

قلت وقلبي یكاد من طرقاتھ ینخلع من صدري خشیة أن یكون سالم قد اعترف علي بالمزید : أنا 
  . ال أعرف إال أبا الفرج

 
  سالة ؟قال : والدكتور صالح وال .. ماذا كان رده عندما أبلغتھ الر

 
  . قلت : استقبلني .. وضیفني فنجان قھوة ومضیت
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  قال : وعندما ذھب إلى األردن .. ھل التقیتھ ھناك ؟
 

  ! قلت : أنا طالب في الجامعة ھنا فكیف أذھب وألتقیھ ھناك
 

  وأتاني صوت سائل آخر : ألم تدخل سالحاً وال ؟
 

  . قلت بإصرار : أبداً 
 

  قال : وال أموال ؟
 

  . : وال قرشقلت 
 

  . قال : طیب انقلع اآلن
 

ونزلت إلى الزنزانة لیلتھا من غیر أن یضربوني . ومضى یوم آخر من غیر تعذیب أو تحقیق ، 
 . استدعوني بعدھا وكانت الساعة بتقدیري قد جاوزت الثانیة بعد منتصف اللیل

 
 

   مائدة اللئام
، وسرعان ما ش�ممت رائح�ة خم�ر وطع�ام  دخلت غرفة التحقیق مكلبشاً مكبالً ومعرى ككل مرة

  : تملؤ المكان . وسألني أحدھم
 
  . ھل أنت جائع ؟ إذا أردت أن تأكل فتعال 
 

  : قلت وأنا ال أدري أھي دعابة منھ أم محض سخریة
 
  ! لست جائعاً  
 

ومضى الجمع في تناول الطع�ام واحتس�اء الخم�ر وتب�ادل الح�دیث الب�ذيء وأن�ا ب�ین أی�دیھم جاثی�اً 
معرى تصلني أصوات المضغ وكركعة الشراب ال حول لي وال قوة . لكنن�ي تمكن�ت ھ�ذه الم�رة 
من أن أختطف نظرة على المكان ومن فیھ من تحت تل�ك الطماش�ة الت�ي انزاح�ت كم�ا یب�دو ع�ن 
عیني برھة . وعلى الرغم من حالة الخوف التي تتملك السجین .. وب�رغم الج�و اإلرھ�ابي ال�ذي 

األیام الخالیة استطعت أن أحس من خالل تلك اللمحة العجل�ى ظ�الل الخ�وف  أحاطني على مدار
والتوتر ترتسم على معالم الضباط المحققین . أحسستھا م�ن مح�اوالتھم الجاھ�دة إخف�اء وج�وھھم 
وشخصیاتھم عني وأنا المكبل األس�یر وھ�م المتمكن�ون الطلق�اء . وم�ن ھمھم�اتھم بع�ض األحی�ان 

عضھم البعض . وأحسستھا من ذلك السریر بطرف الغرفة الذي ال ب�د وإشاراتھم وتغامزھم مع ب
أنھم إذا أنھكتھم التحقیقات ناموا فیھ من غیر أن یجرؤوا في تلك الفترة على مغادرة الفرع خوفاً 

  . من أن تطالھم رصاصة واحد من المجاھدین
 

  : لكن حالة اإلنتشاء تلك لم تطل بي . ولم یلبث أن أتاني السؤال
 
  حمد وال . ھل تعرف أحداً من اإلخوان الھاربین في األردن ؟م 
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  . قلت : ال .. ال أعرف أي أحد
 

  قال : أین تسكن ھناك ؟
 

  . قلت : في الزرقاء . في العنوان الفالني بشارع الفاروق
 

  . فوجدت السائل یبادرني ویقول : بالقرب من المركز اإلسالمي إذاً 
 

   ! للمدینة وشوارعھا بھذا التفصیل : نعمقلت وقد فاجأتني معرفتھ 
 

  قال : ألم تر أیاً منھم ھناك ؟
 

  . أجبت : أنا ال أذھب إلى المركز
 

  قال : أال تصلي ؟
 

  . قلت : نعم ، ولكن في المسجد
 

  قال : وھناك في المسجد ألم تر ناساً سوریین ؟
 

  . قلت : ربما ، لكنني ال أعرف اسم أي منھم
 

ل ھذه المرة ، وصاح المحقق بالعنصر لیأخذني إلى التعذیب ، وعادت الكبالت تھوي وتبدل الحا
عل�ى ب�دني المنھ�ك ب�ال رحم�ة ، ومزقتن�ي ص��عقات الكھرب�اء م�ن جدی�د ، وغب�ت كك�ل م�رة ع��ن 
الوعي آخر األمر ، ووجدتني في الزنزانة حینم�ا ص�حوت مالبس�ي مكوم�ة بج�انبي وال�دم یس�یل 

الجروح فیھ ، وسرعان ما أتى العنصر فساقني في اللیلة نفسھا إلى من كل مكان كان قد اندملت 
  : التحقیق ، ووجدت سالم معي في نفس المكان ، والمحقق یسألني من غیر مقدمات

 
  متى التقیت بسالم أول مرة وال ؟ 
 

  . 1980قلت : في شھر شباط 
 

  قال : أین ؟
 

  . قلت : أظن أنھ أتى مع مازن إلى بیتي
 

أتف��وه ب��ذلك حت��ى أتتن��ي ركل��ة م��ن وراء ظھ��ري أحسس��ت أن عین��ي خرجت��ا معھ��ا م��ن  ول��م أك��د
  : محجریھما ، وناداني أحدھم بتشفي

 
  زارك بالدار أم التقیتھ عند مسجد خالد وال ؟ 
 

  . قلت : وهللا ما عدت أذكر
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  قال موجھاً حدیثة لسالم : ما رأیك یا أبو الفرج ؟
 

ینا عند مسجد خالد وصلینا المغ�رب ھن�اك .. وك�ان ذل�ك بدای�ة أجاب سالم : صحیح سیدي .. التق
  . تعرفنا علیھ

 
قال المحقق موجھاً الحدیث لي من جدید : وإذا كنت زلمة بتعمل خیر وال .. لیش لتلتقوا بالجامع 

  وانت تعرف أن ھناك مخربین وعصابة مجرمین في البلد ؟
 

  . وھناك التقینا مع أبي الفرجقلت : أنا ذھبت بطبیعة الحال مع مازن لنصلي ، 
 

قال ولھجة التھدید المرعب ناطقة على نبرتھ ھذه المرة : اسمع وال .. إما أن تحكي الص�حیح أو 
  تنتھي .. فھمت ؟

 
أحسست أن األمر بلغ حده ، وأن اعتراف�ات س�الم والمعلوم�ات الت�ي ت�وفرت لھ�م ل�ن تعفین�ي م�ن 

  : ن أن أقدم لھم شیئاً ما یدفع عني شرھم .. فقلتاإلصرار على اإلنكار ، وأنھ صار علي اآل
 
الحقیقة أنا لیست لي عالقة بالموضوع من قریب وال بعید في البدایة ، لكنني عرفت في األخیر  

  . أن ھؤالء من اإلخوان وأنھم یقومون بشيء ما .. ولكن أنا لیست لي أي عالقة
 

نم�ا إل�ى الج�الد فج�ذبني بعن�ف ، ورم�اني ف�ي ومن غیر أن أسمع تعلیقاً على ھذا الك�الم أش�ار كأ
غرف��ة التع��ذیب المج��اورة وأطل��ق عص��یھ وأدوات التع��ذیب عل��ي ، لكنن��ي نزل��ت ھ��ذه الم��رة إل��ى 
الزنزان��ة ص��احیاً ول��م یغ��م عل��ي ، وبع��د قراب��ة الس��اعتین ع��ادوا فاس��تدعوني إل��ى المحق��ق ال��ذي 

  : ابتدرني بلھجة حازمة یقول
 
نا من طق طق لسالم علیكم .. احك كل شيء تعرفھ من ساعة ما اسمع وال .. ھلق بدك تحكي ل 

 ! طلعت من ... أمك
 
 

   صراع مع النفس
كانت رھیبة تلك اللحظات بشكل ال یتصوره أحد . أجثو بین أی�دي ھ�ؤالء الظلم�ة كش�اة ال ح�ول 

ون لھا وال قوة .. مكشوف العورة مفضوح األسرار . وجسدي كلھ لعب�ة بأی�دیھم یلھ�ون ب�ھ وَیْع�د
علی��ھ ب��ال رحم��ة . وم��ن غرف��ة التع��ذیب المج��اورة یص��لني ص��وت أخ آخ��ر یس��تغیث ویص��یح .. 
وھتاف مرٌّ بداخلي یقول لي : تكلم وإال فالدور علیك ، والصراخ سیخرج للتو من جوف�ك أن�ت ! 
وال تلبث أنفاس الرحمة أن تنساب في روحي وتھمس بي أن اإلعتراف لن یعفیك أیضاً ، فإدان�ة 

المزید من التعذیب لتعترف بالمزید من األسرار ، والمصیر ف�ي النھای�ة ھ�و اإلع�دام  نفسك تعني
المحقق ، مثلما تعن�ي أن إخ�وة آخ�رین س�یأتون ھن�ا لیالق�وا ك�ل ھ�ذا ال�ذي القی�ت وربم�ا أكث�ر .. 

  . وستكر السلسلة ویزداد الضحایا من غیر أن ینجو منكم أحد
 

ب�رق ، وب�دأت أس�رد عل�ى المحقق�ین الروای�ة ذاتھ�ا دارت ھذه الخواطر كلھا في خاطري كلمح�ة 
موحی��اً إل��یھم أنن��ي انھ��رت وھ��ذا ك��ل م��ا ل��دي . وعلم��ت فیم��ا بع��د أنھ��م ك��انوا ق��د اس��تدعوا س��الم 
والدكتور صالح وسألوھما إن كنت أعرف عن محت�وى الرس�ائل ش�یئاً فنف�ى اإلثن�ان . وس�اعدني 

  . ذلك كثیراً وھلل الحمد
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وتعطشھم لمزید من األس�ماء ومزی�د م�ن الض�حایا جعلھ�م یعی�دونني إل�ى  غیر أن األمر لم ینتھ ،
غرفة التعذیب ، وأسلموني ثالث�ة أی�ام متوالی�ات إل�ى الجالدی�ن م�ن غی�ر س�ؤال أو استفس�ار . ث�م 
كانت جلسة التحقیق األخیر ، وحاولوا للمرة األخی�رة أن یعتص�روا ك�ل معلوم�ة أو اس�م ربم�ا ال 

ل�ى أس�ماء المراس�لین بالتحدی�د ، فثبتن�ي هللا ول�م أذك�ر اس�م أي إنس�ان أزال أحتفظ بھ ، وألح�وا ع
بفضل هللا ، وأصررت على أن صلتي الوحیدة كانت مع سالم إضافة إلى لق�ائي بال�دكتور ص�الح 
تلك الم�رة . فأرس�لوني م�ن جدی�د إل�ى غرف�ة التع�ذیب ، ألج�د م�ن األھ�وال م�ا أنس�اني ك�ل ال�ذي 

  ! القیت من قبل ھناك
 

ربما خمس أو ست س�اعات عل�ي ھ�ذه الم�رة یتعاق�ب عل�ي الج�الدون وأدوات التع�ذیب  وانقضت
بش��كل وق��اكم هللا ش��ره . وعن��دما ص��حوت عل��ى نفس��ي ف��ي الزنزان��ة وج��دتني عل��ى حاف��ة الھ��الك 
بالفعل . ال أتحسس موضعاً في بدني إال وجدتھ مدمى أو مصاباً یشتعل من األلم كما تش�تعل ف�ي 

  ! الرماد النار
 
  
 
   ! سیرة األرقامم

وحضر السجان من جدید ونادى من وراء األبواب على مجموعة من األرقام لیجھزوا أنفسھم .. 
  : وأتاني الصوت البغیض

 
  . وال جھز حالك 13 

 
وفیما أخذت األقفال تصطك بالمفاتیح وترتطم المزالیج الثقیلة بزوایا الحدید التي تحوط مجاریھا 

ب��دأ ت��دافع األق��دام الم��دماة تتك��ؤ علیھ��ا األجس��اد المنھك��ة یس��وقونھا م��ع عل��ى األب��واب الص��لدة ، و
الصفعات واللكمات ولسعات الكبل إلى المجھول ، انتصبُت مكاني ألنفذ األمر ، وجذبت بنط�الي 
المتراخي ألستعد ، فھالني أنھ اتسع علي فكأنھ أكبر من قیاسي بعش�ر درج�ات ، وأدرك�ت للم�رة 

شرة وخمسة عشر كیل�و غرام�اً م�ن وزن�ي خ�الل ھ�ذه األی�ام . ول�م أك�د األولى أنني فقدت بین ع
أكتشف ذلك حت�ى ف�تح الب�اب وج�ذبني أح�دھم بقس�وة ، ودخل�ت ض�من مس�یرة األرق�ام المتحرك�ة 

  . تسوقھا اللطمات والركالت والكرابیج
 

ي وكأنم��ا أح��س الج��الدون أن اللق��اء ل��ن یتك��رر ، ول��ذة اإلس��تمتاع بتع��ذیب ھ��ذه المجموع��ة ھ��ا ھ��
ستنقضي ، فب�ادروا بالجھ�د لتع�ویض الش�وق إل�ى س�ماع اس�تغاثاتنا وص�راخنا ، ث�م أركبون�ا وق�د 
شارفنا على الھالك سیارة مغلقة ، ونحن قرابة العشرین شخصاً مكبلي األیدي معصوبي العیون 
. حتى إذا بدأت بالتحرك سرت التكھنات في سرائرنا وعلى أطراف شفاھنا : ھ�ل ھ�ي النھای�ة ؟ 

تدمر اآلن ؟ أم ربما إلى س�جن القلع�ة ؟ ول�م یك�ن لن�ا م�ن حیل�ة إال اإلنتظ�ار . وس�رعان م�ا أإلى 
وجدنا أنفسنا تتوق�ف بن�ا الس�یارة م�ن جدی�د ، ویأین�ا األم�ر الف�ظ م�ع س�یل م�ن الش�تائم والمس�بات 

، بالنزول . ولم تلبث األیدي القاسیة واألرجل والكرابیج أن استقبلتنا بمث�ل م�ا ودعون�ا ب�ھ ھن�اك 
وساقتنا آخر األمر نزوالً إلى قبو آخر عمیق ج�داً ، ل�م نلب�ث أن عرفن�ا بع�د ھنیھ�ة أن�ھ قب�و ف�رع 

  . مخابرات التحقیق العسكري
 
 
 

   ! النوم بالتناوب
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أغلق علي باب المكان الذي دخلتھ وأنا ال أزال مطمش العینین ، لكن یداي كانت�ا مطلقت�ین . ول�م 
ي ، وأحسس�ت حرك�ة م�ن جھ�ات ش�تى . وكأنم�ا أت�اني ن�داء ألبث أن س�معت ھمھم�ة تتزای�د ح�ول

خاف�ت ب�أن أرف�ع الغط�اء ع�ن عین�ي اآلن .. فاس�تجبت ب�بطء .. وبح�ذر . حت�ى إذا فعل�ت وكان�ت 
المرة األولى التي أفتح فیھا عیني بال طماشة منذ اعتقالي ، وجدتني وسط مھجع محتشد بالنزالء 

ساحة ال تزید عن حج�م غرف�ة عادی�ة ! ول�م ألب�ث أن ، یكاد عدد السجناء فیھ یصل المائة ، في م
أوم��أت لم��ن ح��ولي .. وس��لمت ، فتش��اغل ال��بعض وأش��اح ال��بعض .. ورد اآلخ��رون بص��وت 

  . منخفض
 

 وسرعان ما لمحت سالم بین الناس فاقتربت منھ بالتدریج . فلما حاولت أن أكلمھ ھمس لي وقال
:  
 
  ! ن بینناال تقترب مني كثیراً فربما كان ھناك مخبرو 
 

لكن الحذر بدأ مع مضي الوقت یخف بالتدریج ، وبدأت أتعرف عل�ى الش�باب ویتعرف�ون عل�ي ، 
  . لنبدأ معاً مرحلة جدیدة من ھذه المحنة حافلة بالفواجع واألحداث

 
كانت ظروف المھجع في غایة السوء . فمع ھذا العدد غیر المعقول من الناس لم یكن ثم�ة مك�ان 

ن��ا إذا أردن��ا الن��وم تناوبن��ا عل��ى المك��ان فین��ام ال��بعض ویظ��ل اآلخ��رون وقوف��اً لق��ادم جدی��د . وك
ینتظرون ! وكانت األنفاس تختلط بنتانة العرق ، وتجتمع معھا روائح جراحاتنا المتعفنة في ھ�ذا 
الجو السیىء . وألن المھجع كان یحتوي على حمام بداخلھ ، فلم یكن ھناك أي فرصة لمغادرت�ھ 

  . أبداً 
 

ت على ھذه الحال ثالثة أسابیع تقریباً ، كان الباب یفتح خاللھا إلدخال الطعام فق�ط ، وال�ذي وبقی
ل��م یك��ن یكف��ي لیقیتن��ا الكف��اف . فنص��یب الواح��د من��ا ص��مونتان عس��كریتان جافت��ان ف��ي الی��وم ، 
تصحبھما بضع حبات زیتون أو شیىء من اللبنة أو الح�الوة ف�ي الص�باح . وعل�ى الغ�داء یص�لنا 

رز أو البرغل مصحوباً بمرقة حمراء . وفي المس�اء وعل�ى وجب�ة العش�اء نن�ال نتف�اً م�ن بعض ال
البیض المسلوق أو البطاطس أو حب الحمص المس�لوق . ص�نفاً واح�داً فق�ط ، ومق�دار دریھم�ات 

  ! منھ وحسب
 

   ! القمل والجرذان
ض�یق والمعان�اة ك�ان ولقد كان من المضحكات المبكیات أننا ونحن في ھذه الحالة م�ن الج�وع وال

قضاء محتماً علینا أن نشارك الطعام والمقام ضیوفاً من مخلوقات أخرى تؤمن أن كرم الض�یافة 
  ! حق مباح بال حدود

 
كان��ت الج��رذان ، والت��ي أقس��م أن واح��دھا ك��ان أكب��ر م��ن الق��ط ب��ال مبالغ��ة ، ترب��ت عل��ى طع��ام 

م�ة ! ھ�ذه الج�رذان كان�ت تتنق�ل ب�ین المساجین الذي یحتجزه الس�جانون عن�ا ث�م یرمون�ھ ف�ي القما
المھاجع من خالل قنوات التھویة رائحة غادیة ، وأثناء عبورھا فوق فتحة المروح�ة الت�ي كان�ت 
أعجز من أن تقدم شیئاً لھذا الجو الموب�وء ، ك�ان بعض�ھا یزل�ق فیس�قط بینن�ا أو علین�ا ، فیص�اب 

الً یری�دون أن ینج�وا م�ن عض�ة ھ�ذا المھجع كلھ بھستیریا الذعر ، ویتراكض الن�اس یمین�اً وش�ما
المخلوق المرعب . ویت�دافع الخل�ق .. ویعل�و الص�یاح .. وال تنتھ�ي الغ�ارة ویم�وت الج�رذ تح�ت 

  . األقدام إال وقد نھش أرجل أربعة أو خمسة منا
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ومع احتشاد المھجع وتزاحم المعتقلین ، وبسبب بعض السجناء الق�ادمین م�ن م�واطن موب�وءة أو 
ألصل ، بدأت تتفشى فینا أعرض مرض السل ، وانتشر فیما بیننا القمل . وإذا كان غیر نظیفة با

البالء األول قد أصاب بعضنا وقتذاك ولم یأخذ صفة الوباء ، ف�إن القم�ل ل�م ی�وفر أح�داً م�ن بینن�ا 
أبداً ، وانتشر في رؤوسنا ومالبسنا وأمتعتنا حتى لم یعد من سبیل لتفادیھ . وكنت أنا أكثر الناس 

لذین قمل�وا . وك�ان منظ�راً اعتیادی�اً ونش�اطاً مش�تركاً لس�كان المھج�ع ك�ل ی�وم أن نخل�ع مالبس�نا ا
  ! ونتابع القمل فیھا فنفقأه بأصابعنا كإجراء وحید متاح للحد أو التخفیف من انتشاره

 
   إلى الحالق

دونا وذات ی��وم ، وبع��د أن مض��ت أس��ابیع كثی��رة عل��ى اعتقالن��ا فطال��ت ش��عورنا ولحان��ا حت��ى ب��
كالغیالن ، صدر األمر لنا بالذھاب إلى الحالق . ومضى الطابور بنا إلى غرفة قریب�ة یتوس�طھا 
كرسي وسجان بمھنة حالق كان یتناول رؤوسنا كالماعز ویم�ر بآل�ة الحالق�ة علیھ�ا حت�ى نخ�رج 
من بین یدیھ بالقرعة كرأس البطیخ ! ول�م یك�ن ھ�ذا الش�خص ی�وفر الفرص�ة لیمت�ع نفس�ھ بش�تمنا 

  . طمنا بین حین وآخر ، وكان واضحاً من لھجتھ أنھ من طائفة النظامول
 

ولقد كان من المضحكات المبكیات أننا وبعد ھ�ذه المھزل�ة أمرون�ا أن ن�دفع للرج�ل خم�س لی�رات 
أجرة حالقة الرأس الواحد . توالھا اإلخوة الذین كانت معھم في أماناتھم بعض النقود ، أو الذین 

اعتق��الھم زی��ارات بالواس��طة . وبع��د ذل��ك ج��اء وق��ت الحم��ام الجم��اعي ، وص��لتھم م��ع ط��ول م��دة 
وساقتنا اللطمات والركالت وفرقعة الكرابیج على ظھورنا إلى قاع�ة مفتوح�ة أدخل�وا ك�ل عش�رة 
فیھا دفعة واحدة وأمروھم أن یتعروا من ثیابھم ویغتسلوا معاً . والج�الدون عل�ى الب�اب یش�تمون 

ا ، والجرذان العمالقة تلك على المواسیر فوقنا تترق�ب أن یغف�ل من شاؤوا ویضربون من اشتھو
  ! أحدنا لتنھش منھ أو تنقض علیھ

 
واعت��دت حی��اة المھج��ع نوع��اً م��ا ، وألف��ت اإلخ��وة وألف��وني . وتعرف��ت عل��ى العدی��د م��نھم م��ن 
محافظات شتى ، أذكر منھم اإلخوة حسین رشید عثمان ، وابن عمھ أیمن عثمان من مدینة الباب 

رب حل��ب . وط��اھر جیل��و م��ن ادل��ب . وجم��ال عقی��ل وج��الل ال��دین ج��الل م��ن حل��ب . ومحم��د ق��
أرمنازي وجھاد كالس الحلب�ي و..... جعم�ور و..... نج�ار وأس�امة فت�وحي الجن�دي م�ن حم�اة . 
وتیسیر أبو الرز وجھاد ح�الق وم�أمون العظم�ة و .... الص�فدي وعب�د اإلل�ھ بعلبك�ي م�ن دمش�ق 

سالم الحامد والدكتور صالح خوجة . ولقد تم إعدام أكثر ھ�ؤالء اإلخ�وة وضواحیھا . إضافة إلى 
  . فیما بعد . وشھدت إعدام بعضھم بنفسي ، وسمعت عن اآلخرین من شھود عیان

 
 

   إلھي أغثني
ولم یكن ھناك في تلك المرحلة تعذیب أو تحقیق بفضل هللا ، أو أنھ كان ال یذكر قیاس�اً بم�ا س�بق 

. فوج��دناھا فرص��ة ال ت��ثمن لنس��مع قص��ص بعض��نا ال��بعض ، ومش��اھدات ف��ي ف��رع المخ��ابرات 
وخبرات كل منا ، وأنعم هللا علینا فنظمنا برنامجاً للصلوات واألذكار والدروس وحف�ظ الق�رآن ، 
ووقتھا أتیح لي أن أسمع الكثیر من سالم ومن غیره ، مثلما كانت بدای�ة إقب�الي عل�ى حف�ظ كت�اب 

فظاً لكتاب هللا من حماة اسمھ محمد صادق الع�ون ف�أحفظ عن�ھ م�ا تیّس�ر هللا ، فكنت أالزم أخاً حا
  . من سورة البقرة حتى جاوزت نصفھا

 
واستطعنا وقتھا وللمرة األولى منذ اعتقالي وللمرة األخی�رة ربم�ا أن نص�لي جماع�ة ، ورغ�م أن 

إال أنن�ا كن�ا الحارس كان إذا فتح الشراقة ورآنا نصلي أخرج مجموعة منا وضربھم بال رحمة ، 
نع��اود فع��ل ذل��ك وھلل الحم��د . فف��ي تل��ك الرحل��ة كان��ت معنویاتن��ا ال ت��زال عالی��ة ، وثقتن��ا ب��الفرج 
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وبالنصر كبیرة ، وكنا ال نزال نؤم�ل أن ی�أتي المجاھ�دون ب�ین س�اعة وأخ�رى فیقتحم�وا الس�جن 
  ! علینا ویحررونا

 
ني ، وروى ل�ي كی�ف ك�ان اعتقال�ھ وأما سالم ، وبعد أن ھدأت النفوس وأِمّنا المك�ان جل�س وح�دث

وكیف مضى التحقیق معھ . وأكد لي أن�ھ ح�اول أن یص�رف عن�ي م�ا اس�تطاع ، واستس�مح من�ي 
واعتذر إلي . وكان س�الم حقیق�ة األم�ر غی�ر الش�خص ال�ذي عرفت�ھ م�ن قب�ل ، فھ�و ش�خص ب�الغ 

ھذه المعمعة  التھذیب رقیق المشاعر بطبعھ ، أصلح ما یكون مربیاً . لكن قرار رمیھ في معترك
لم یكن لیناسب مؤھالتھ وشخصیتھ ، ولذلك كان دائم السھاد ش�دید األس�ى ، یرق�ب ھ�ؤالء ال�ذین 
احتشد بھم المھجع بسبب اعترافاتھ ، ویرى أنھ إلى اإلع�دام مص�یرھم ، ف�ال یمل�ك إال أن یس�كب 

ي أغثن�ي زم�اني الدموع وھو یدعو هللا تعالى أن یخلصھ . ولََكْم سمعتھ ینشد بحرقة ویقول : إلھ�
  ! عصیب

 
 

   اعترافات سالم
ولقد كان وضع سالم عصیباً بالفع�ل ، یالزم�ھ ھ�اجس أولئ�ك ال�ذین ینتظ�رون اإلع�دام مم�ن أت�وا 
بسبب اعترافاتھ ، ویؤرقھ آخرون قتلوا ل�نفس الس�بب . ك�ان األخ غال�ب آلوس�ي مس�ؤول دمش�ق 

  . وقتھا من أبرزھم
 

مراس�ل إدل�ب ط�اھر ع�ارف جیل�و ب�اعتراف م�ن س�الم  ولقد جرى كشف غالب حینما ت�م اعتق�ال
أیض�اً . فج�رى تعذیب��ھ لیعت�رف عل��ى موع�ده م��ع غال�ب ، فلم��ا اش�تد علی��ھ الع�ذاب ول��م یك�ن ب��ین 
اعتقالھ والموع�د إال ی�ومین أو ثالث�ة أعط�اھم مواعی�د كاذب�ة لیش�غلھم بھ�ا عن�ھ . لك�نھم ك�انوا إذا 

ینھ�الوا علی�ھ بالض�رب والتع�ذیب حت�ى ك�ادوا ذھبوا ول�م یحض�ر أح�د واكتش�فوا الخدیع�ة ع�ادوا ل
  . یقتلونھ

 
وكان رحمھ هللا مصاباً بالقرحة وقتذاك ، إال أن هللا ثبتھ برغم ذلك كلھ ولم یعترف . ویبدو أنھ�م 
سألوا سالم عن الموع�د ف�أخبرھم ، فأخ�ذوا س�الم وط�اھر مع�اً وكمن�وا ل�ھ ف�ي المك�ان عن�د ج�امع 

 -دوا أنھ الشخص نفسھ حاولوا اعتقالھ ، لكنھ اشتبك معھم المنصور . وعندما حضر غالب وتأك
  . وأصاب أحد ضباط المخابرات بعینھ قبل أن یقتل رحمھ هللا -كما حدثني طاھر بنفسھ 

 
 

   َشَرك جدید
ورغم أن سجل اعترافات سالم امتأل إلى حافتھ سواء بما أدلى ب�ھ تح�ت التع�ذیب أو م�ا توص�لت 

تشاف الھویات المزورة والمفاتیح األخ�رى ، إال أنھ�م كأنم�ا أحس�وا المخابرات إلیھ عن طریق اك
بت��ولي ك��ل  -كم��ا ذك��رت  -أن س��الم ال ی��زال یخف��ي ش��یئاً . وك��ان ھ��ذا متوقع��اً الھتم��ام س��الم 

المسؤولیات بنفسھ ومقابلة كل المراسلین شخصیاً بأمر من القیادة في عم�ان . ول�ذلك رس�موا ل�ھ 
 اً جدیداً أوقعوه فیھ ، وأوقعوا معھ مجموعة جدیدة من الضحایافي فرع المخابرات بالعدوي شرك

.  
 

وكانت الحیلة حینما أمروا سجاناً من المنطقة الشرقیة اسمھ وائل أن یتودد إلى سالم ویتقرب منھ 
َعى .  بذكاء وحنكة . فأخذ ذاك یزید لھ في الطعام یوماً ، أو یحضر إلیھ كوب حلیب في خفاء ُمدَّ

في الكالم والرقة في التصرفات نمت العالقة بینھما وتمت الخطوة األول�ى . وف�ي ومع المالطفة 
یوم من األیام جاء وائل ھ�ذا إل�ى س�الم وق�ال ل�ھ : أن�ا ف�ي الحقیق�ة واح�د م�نكم .. ولس�ت ف�ي ھ�ذا 
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المكان إال ألنني مجند في الخدمة اإللزامیة . وأرى أنھ ال بد وأن نستفید من الفرص�ة ونح�رركم 
  . في كفر سوسة مثلما حصل

 
ومن المعلوم أن مجنداً آخر في سجن كفر سوس�ة ك�ان س�بق ل�ھ وأن تع�اون م�ع اإلخ�وة الس�جناء 

م�ن مس�اعدة س�بعة عش�ر م�نھم عل�ى الھ�رب ف�ي 1980ھناك وتمك�ن ف�ي أی�ار م�ن الع�ام الس�ابق 
صلة  حادثة غیر مسبوقة . فلما بلع سالم الطعم وسأل وائل عن الكیفیة طلب ذاك منھ أن یؤمن لھ

بمجموعات مسلحة خارج السجن لیساعدونھ ، فأعطاه سالم األسماء . وفي لیلة واحدة تم اعتق�ال 
قرابة اثني عشر شخصاً لم یكونوا مكشوفین أبداً ، أذكر منھم عبد الكریم مھلھل م�ن دی�ر ال�زور 
 الذي كان یدرس الطب في دمشق ، وآخر من بی�ت الس�راج م�ن ال�دیر أیض�اً ، أظ�ن اس�مھ األول

كان محمود  . وتم للسلطة ما أرادت ، واطمأنوا إلى أن سالم أفرغ اآلن ما في جعبتھ فنقلوه إل�ى 
  . فرع التحقیق العسكري ، أللتقیھ مترعاً بالشجون واألسى ھناك

 
 

   أحقاد الطائفیین
ومرت األیام ، واستطعنا التعرف على بعض جالدینا وسجانینا . فرئیس الفرع ھو العقید مظھر 

رس من الطائفة العلویة . وأما مدیر السجن في ھ�ذا الف�رع فض�ابط شركس�ي ینادون�ھ أب�ا ن�زار فا
مسلوب اإلرادة كأكثر المسؤولین والضباط من غیر طائفة النظام ، على العكس من نائبھ المدعو 

نا أبو منھل ، والذي كان نصیریاً حاقداً . فكان یقتحم علینا المھجع من غیر سبب إال أن یدلق علی
سیالً م�ن الش�تائم والكلم�ات الق�ذرة الت�ي طفح�ت بھ�ا حوص�لتھ ویمض�ي ! وم�ن الس�جانین عرفن�ا 
واحداً اسمھ أحمد سالم وآخر اسمھ أحمد غانم من طائفة النظام أیضاً وفي منتھى القسوة والتجبر 

أح�داً . وكان ھناك رقیباً أول بنفس المواصفات اسمھ مالك ال حد ألحقاده وقسوتھ . فكان ال یدع 
یعبر أمامھ من السجناء إال ضربھ ، وال یفوت فرصة لتعذیب الناس إال اغتمنھا . وحتى السجناء 
الذین كانوا یخرجون من بینن�ا إلدخ�ال الطع�ام إل�ى المھج�ع ك�انوا ین�الون م�ن بطش�ھ وظلم�ھ ب�ال 

  . حساب
 
 

   ! الكرسي األلماني
ع�تقالت ف�ي نف�س الف�رع معن�ا ، ولكنن�ا ل�م وفي تلك الفترة نمى إلى علمنا أن أخوات من النساء م

نلتق أیاً منھن . كذلك علمنا أن في السجن شیوعیین من جماع�ة ری�اض الت�رك وبعثی�ین یمینی�ین 
  . أیضاً ، غیر أنھم كانوا قد فرزوا كل اتجاه مسبقاً ولم یتیحوا لنا فرصة للقاء

 
خ حس�ین رش�ید عثم�ان ال�ذي ع�ذبوه ومن المشاھد المؤلمة التي ال أنساھا عن تلك الفترة حالة األ

بالجلوس على "الكرسي األلماني" في فرع المخابرات بالعدوي حتى أصیب بم�ا یق�ارب الش�لل . 
والكرسي األلم�اني ھ�ذا عب�ارة ع�ن كرس�ي ذو أج�زاء متحرك�ة یوث�ق الس�جین علی�ھ م�ن ذراعی�ھ 

فیما تظل قدماه مثبتتان وساقیھ ثم یسحبون مسنده الخلفي للوراء ساحباً بذلك جذعھ األعلى معھ ، 
مكانھما من الجھة األخرى المضادة . فیتركز الضغط على ص�دره وعم�وده الفق�ري . ف�إذا ازداد 
تھتكت الفقرات حتى تتكسر . وعندما التقی�ت األخ أب�ا رش�ید ك�ان وض�عھ ف�ي غای�ة الس�وء . فل�م 

منام ، وال یستطیع ال یكن یستطیع تحریك ظھره البتة ، ولم یكن یرتاح لذلك ال في یقظة وال في 
أن یجلس وال أن یقف . وانتقل األلم إلى رجلھ أیضاً ف�زاد م�ن عذاب�ھ ومعانات�ھ . وم�ع ذل�ك ك�ان 

  . رحمھ هللا یتحامل على األلم الذي ال یطاق ویصبر ویحتسب
 

وكان األخ حسین عثم�ان ص�حفیاً ف�ي وكال�ة األنب�اء الس�وریة ف�ي غای�ة الس�ریة واإلنض�باط ، ل�م 
ه رغم مضي قرابة العشرین سنة على عملھ ھناك ، حتى تم تكلیفھ بمسؤولیة المكتب ینكشف أمر
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اإلعالمي بدمش�ق ف�ي إدارة األخ س�الم الحام�د . فلم�ا اعتق�ل س�الم اعت�رف علی�ھ ف�یمن اعت�رف . 
  : ورغم ذلك كان أبو رشید یردد بكل احتساب

 
  . ال بأس .. هللا یسامحھم ..كلھ في سبیل هللا 
 

واحتسابھ كان أبو رشید مثال األخ الصلب ال�ذي ثبت�ھ هللا ف�ي المعتق�ل ، فل�م یعت�رف وعلى طیبھ 
بأكثر مما اعترف علیھ بھ سالم ، حتى أنھم أتوا ل�ھ إل�ى الس�جن ب�رئیس أرك�ان الج�یش الس�وري 
حكمت الشھابي في محاول�ة إلقناع�ھ ب�اإلعتراف . وك�ان الش�ھابي وأب�و رش�ید ص�دیقان م�ن أی�ام 

بلدتھما معاً ومضیا إل�ى دمش�ق زمیل�ین وص�دیقین رغ�م اخ�تالف إنتم�اء ك�ل  الشباب ، خرجا من
منھم�ا . وعن��دما حض��ر الش�ھابي إل��ى أب��ي رش�ید ف��ي س��جنھ ح�اول أن یحض��ھ عل��ى اإلعت��راف . 

  : - كما أخبرني أبو رشید بنفسھ -وجعل یقول لھ 
 
  . اعترف یا حسین .. اعترف والباقي عندي 
 

تاراً للمدینة التي أت�ى منھ�ا الش�ھابي .. وكی�ف ك�ان عل�ى عالق�ة وجعل یذكره كیف كان والده مخ
طیبة بالناس ومن خیرة أھل البلد . وأخذ یمنیھ بمساعدتھ إذا تعاون م�ع الس�لطة . لكن�ھ ل�م یص�ل 
مع�ھ لش�يء . وفیم�ا بع�د ، وعن��دما ص�رنا ف�ي ت�دمر وض�ّمنا أن��ا وحس�ین مھج�ع واح�د حت�ى ی��وم 

إقن�اع  -كم�ا س�یأتي إن ش�اء هللا  -عاً على ھذا اللقاء ، وح�اولوا إعدامھ ، نال رحمھ هللا عذاباً شنی
حسین بتوریط الشھابي نفسھ استناداً إلى ذلك .. لكنھ ورغم البون الكبیر بین الرجلین فقد أبى أن 
یورطھ بال ذن�ب أو س�بب ، ورف�ض التع�اون معھ�م ف�ي ھ�ذه الم�ؤامرة الرخیص�ة حت�ى ول�و ك�ان 

  . الثمن حیاتھ
 
 

   دة من جدیدإلى المنفر
مضت قرابة ثالثة أسابیع على وجودنا في المھجع الجماعي لنفاجأ ص�بیحة أح�د األی�ام بالس�جان 
یفتح الباب ویطلب مجموعة من الشباب بأسمائھم . وعندما عادوا بعد فترة ل�م تط�ل س�ألناھم ع�م 

د . وتك�رر جرى فقالوا إنھم أمروھم أن یوقعوا على أوراق وحسب . ما الذي فیھ�ا ؟ ل�م ی�در أح�
األمر وتتابع إخراج الشباب حت�ى ش�مل ك�ل ال�ذین اعت�رف عل�یھم س�الم . وبع�د ی�ومین وم�ا ك�دنا 
ننھي عشاءنا حتى جاءني الطلب مع ثالثة أو أربعة إخوة آخرین ، فطمشونا وكبلونا من جدید ، 

  . ووجدناھم یقودون كل واحد منا إلى زنزانة منفردة ویقفلوا علیھ
 

ي أترقب أي جدید دون نتیجة . ولم یلبث البرد أن بدأ یزحف على جسدي مرت بضع ساعات عل
، وینخر مفاصلي وعظامي . ولم یكن في الزنزانة أیة بطانی�ة أو غط�اء ، س�اعتھا افتق�دت نعم�ة 
اإلزدحام في المھجع التي أمنت لنا الدفء على أقل تق�دیر ! ول�م أك�د أتك�ور عل�ى نفس�ي مح�اوالً 

ي إلى الجزء اآلخر حتى أخذ القمل ینشط ف�ّي ویب�دأ عض�اتھ الت�ي ال بث الدفء من جزء من بدن
ترحم وال ُتتَّقى ! ولم تلبث أصوات أخ یعذب أن انطلقت تشق ظلمة اللیل ، فأدركت أنن�ي قری�ب 
من غرفة التعذیب التي لم نكن نحس بوجودھا ف�ي المھج�ع . وازداد الص�راخ ، وط�ال الع�ذاب ، 

أنا . وأخذت الھواجس تطبق علي وتنھش نفسي المنھك�ة . وع�دت عذاب األخ یلیھ األخ وعذابي 
إلى مخاوفي التي سكنت بعض الشيء بمالقاة اإلخوة واإلس�تئناس بھ�م ف�ي المھج�ع ، وھ�ا أن�ا ذا 

  . ھنا من جدید ال أنیس حولي آنس بھ وال جلیس أشكو مرارة حالتي إلیھ
 

السجان الباب علي اآلن ثالث مرات في ومضت األیام علي أسیر ھذه الزنزانة الموحشة .. یفتح 
الی��وم للخ��روج إل��ى الحم��ام .. ولیت��ھ ل��م یك��ن یفع��ل . فتل��ك كان��ت فرص��ة مال��ك الس��جان الموت��ور 
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وأمثالھ لیسلخوا جلودنا بالكبالت من جدید ، ویفرغوا فینا من سموم أحقادھم ما وس�عھم الجھ�د . 
. عرض�ة ف�ي أي وق�ت لن�زوة س�جان فإذا عدت عادت إلي األوجاع والبرد والجوع والك�وابیس .

یفرغھا ف�ي ب�دني المنھ�ك م�ن غی�ر أي س�بب أو تفس�یر . ف�ال أمل�ك إال البك�اء والتض�رع إل�ى هللا 
تعالى أن یخفف عنا . وبعد مضي عدة أیام وج�دتھم یس�تدعونني إل�ى غرف�ة التحقی�ق ویس�ألونني 

وعرض�وھم أم�امي . عن أسماء وأشخاص لم أكن أعرفھم بالفعل . فرفع�وا الطماش�ة ع�ن عین�ي 
فقلت ال أعرفھم . وتكرر األمر ، ثم وجدتھم في المرة التالی�ة یعرض�ونني أن�ا عل�ى أخ معتق�ل ال 
أعرفھ ، لكنھم لما سألوه ھل تعرفھ قال نع�م . ولق�د علم�ت بع�دھا أن األخ ك�ان أح�د م�ن كش�فتھم 

أره من قب�ل بالتأكی�د .  اعترافات سالم أیضاً ، لكنني لم أعرف لماذا قال أنھ یعرفني رغم أنني لم
ول��م ألم��ھ فیم��ا ق��ال وق��درت أن التع��ذیب ال ب��د وأن طال��ھ مثلم��ا ط��ال البقی��ة . لك��ن ذل��ك ك��ان م��ن 
أصعب األمور حقاً . فالواحد ال یكاد یصدق أنھ أغل�ق األب�واب علی�ھ وانتھ�ى م�ن دوام�ة الع�ذاب 

 ! یدوالتحقیقات لیأتي من یفتح علیھ الباب ویعیده إلى مسلسل الرعب من جد
 
 
 
 

   ! باب جدید
وفتح الباب علي .. وعادت لیالي العذاب والجلد والسلخ والكھرباء . عشرة أیام أو ربما تزید من 
التعذیب : أین ھي المخابىء ؟ أین أماكن السالح ؟ أین فالن ومن ھو عالن ؟ وأن�ا ال أعل�م عم�ا 

اط م�ن دم�ي وال مغی�ث ! حت�ى یتكلمون عنھ شیئاً أبداً . والكبالت تأكل من جسدي وتش�رب الس�ی
أشرفت على الھالك فعالً ولم أعد أستطیع جذب الَنَفس . ویبدو أنھ�م اقتنع�وا ببراءت�ي ھ�ذه الم�رة 
وشعروا أنھ لیس لدي شيء بالفعل فتركوني . وعدت إلى المنفردة ألعق جراحي وأستجمع كیاني 

  . حقیق أو یخرجوني إلى التعذیبالمحطم ثالثة أو أربعة أیام تالیات ، لم یطلبوني فیھن إلى الت
 

ومن غیر مقدمات وجدتھم في لیلة تالیة نادوا علي ضمن قائم�ة مطول�ة م�ن األس�ماء أذك�ر م�نھم 
إذا أسعفتني الذاكرة اإلخوة : ھیثم مال عثمان وجمال عیار م�ن حل�ب . ووض�اح ال�دن م�ن ق�رى 

لب�اب . ومحم�د ثاب�ت حلب كذلك . وقاس�م موس�ى م�ن مدین�ة ت�دمر . وحس�ین رش�ید عثم�ان م�ن ا
ن���اعس و ن���دیم منص���ور م���ن ادل���ب . ومحم���د ط���اھر مص���طفى واب���راھیم أحم���دو م���ن أریح���ا . 
ومص�طفى الش��ر م�ن جس��ر الش�غور . وش��ریف البع�ث م��ن ادل�ب . وعم��ر الحی�در وح��زین قاس��م 
المحامی��د م��ن مع��رة النعم��ان . واب��راھیم طوب��ل وعم��ر حم��زة م��ن المع��رة أیض��اً . وش��اكر موم��ھ 

  . ن دمشق . وأخ من حماة ھو شقیق محمد فخريوكمال أندورة م
 

وانتھت تالوة األسماء . وأمرونا أن نجھ�ز أنفس�نا جمیع�اً لرحی�ل جدی�د . إل�ى أی�ن ؟ ل�م یق�ل أح�د 
ب��الطبع . ول��م یك��ن ألي من��ا الق��درة حت��ى عل��ى الھم��س . ووج��دناھم یفتح��ون علین��ا الزنزان��ات 

مرة إلى الذاتیة ، فنس�تلم أماناتن�ا ، ونكم�ل  ویسوقوننا تحت السیاط ولسعات الكبل واللكمات ككل
تحت وابل اللكمات والركالت إلى سیارة النقل المغلقة ذاتھ�ا أو س�یارة اللحم�ة كم�ا كن�ا نس�میھا . 
فنكبل كالعادة ونطمش ، وتقید رجل واحدنا برجل اآلخر ویده بیده ، ویودع كل منا بلطمة أخیرة 

خصاً محشورین في تلك العلبة المغلقة .. تتحرك بنا تحت منتقاة ، لنجد أنفسنا أكثر من أربعین ش
  ! جنح تلك اللیلة نحو رحلة أخرى من المجھول

 
  

   ! أبو جھل
لم یكن سھالً علینا في البدایة أن نتكھن إلى أین نمضي ، ولم یكن ممكن�اً لن�ا ف�ي نف�س الوق�ت أن 

ینا والسرعة المنتظمة التي أخذت نتبادل اآلراء أو أن ننبس ببنت شفة ، لكن الوقت الذي طال عل
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السیارة تحافظ علیھ�ا أوح�ت إلین�ا أنن�ا اآلن خ�ارج العاص�مة نتج�ھ إل�ى مك�ان بعی�د ، ل�م نلب�ث أن 
رجحنا ھذه المرة أن یكون تدمر ال غیر . وبالفعل وفي نھایة المطاف توقفت السیارة بن�ا وس�كن 

  . النزولھدیر محركھا ، وفتح الباب الحدیدي علینا وأتانا األمر ب
 

سرت القشعریرة في بدني ف�ور أن نزل�ت م�ن الس�یارة ولس�عتني قرص�ة الب�رد الص�حراوي قبی�ل 
الفجر . ولم نلبث أن وجدنا العناصر الذین أتوا بنا یرفعون الطماشات عن أعیننا ویفك�ون القی�ود 

لحال�ك إال أن من أیدینا وأرجلنا ویرموا بھا في السیارة ألنھا عھدة الفرع ھناك . وبرغم الظالم ا
األنوار التي تسلطت علینا كانت كافیة لنرى أفراد الشرطة العسكریة یحیط�ون بن�ا ویج�رون م�ع 
عناص��ر المخب��رات إج��راءات اإلس��تالم والتس��لیم ، ول��نعلم م��ن ث��م أن��ھ س��جن عس��كري ذاك ال��ذي 

  ! وصلناه .. وأنھ لكل المعطیات التي اجتمعت سجن تدمر ال ریب
 

ثر من ثوان معدودات حینما ھجم عناص�ر الش�رطة العس�كریة علین�ا وب�دأوا لم یطل األمر بنا ألك
یجذبون كل من تحرر من القید منا فیركلونھ ركلة یجد نفسھ من فوره على باب صغیر ، ینتظره 
على جانبھ شرطي آخر یجذبھ بیدیھ كخروف تعس الحظ ویركلھ مرة ثانیة ل�یلج الب�اب . وھن�اك 

لطم��ة ش��رطي ثال��ث حول��ت وجھ��ي إل��ى الج��دار . وتت��ابع وص��ول  وم��ا أن دلف��ُت حت��ى اس��تقبلتني
اإلخ��وة اآلخ��رین إل��ى الج��دار ب��نفس الطریق��ة ، حت��ى إذا اكتم��ل ع��ددنا وانتھ��ت الدفع��ة أحسس��نا 
ووجوھنا إلى الج�دار كلن�ا أن شخص�اً مھم�اً ق�د حض�ر . ون�ادى أح�دھم وف�ق اإلج�راء العس�كري 

  : المتبع
 
  . حاضر سیدي المساعد 
 

وراء ظھورنا صوت مساعد السجن أحمد كیساني كما علمنا الحقاً أو أبو جھ�ل كم�ا  وانطلق من
سماه السجناء .. انطلق م�ن غی�ر مق�دمات یلع�ن آباءن�ا وأج�دادنا وَیْفُج�ُر بح�ق أمھاتن�ا وأعراض�نا 

  : ودیننا .. كان مضحكاً مبكیاً أن ینادینا ھذا المجرم الوالغ في دماء األبریاء یقول
 
  ! أي خونة ) .. یا عمالء الصھیونیةیا َخَون (  
 

وانطلقت السیاط من غیر إنذار تسلخ جلودنا المكشوفة لھم ، فإذا صاح واح�دنا أو ت�أوه ض�اعفوا 
علیھ العذاب . لكن حفلة التعارف ما كانت لتبدأ من قب�ل أن نتلق�ى أص�ول اإلتیكی�ت الس�ائد ! ول�م 

  : ألبث أن طرق سمعي صیحة أبي جھل ھذا ینادي عساكره
 
  . أحضروا ھذا العرص أبو الجینز 
 

وكنت وقت اعتقالي ألبس بنطال جینز قدراً ، فكأنما وجده نقطة عالم تساعده على أداء مھمت�ھ . 
وجذبتني األیدي كمالقط الحدی�د ورمتن�ي أم�ام س�یادة المس�اعد ، فلم�ا رفع�ت عین�ي إلی�ھ أری�د أن 

  : أستطلع الخبر صاح بي ملء صوتھ
 
  . غمض عینیك وال 
 

وھجم عناصر الشرطة علي فبطحوني أرضاً یركلونني ویجلدونني من كل اتجاه . وأتتني وس�ط 
ھذه العاصفة لسعة كرباج على عیني رأیت الشرر وهللا خرج منھا ! وأدركت الحقاً أن ھذا الذي 
أصابني كان مجرد درس تعلیمي لنا وحسب ! فالقوانین ھنا في سجن تدمر العسكري غیرھا في 

یة المخابرات بدمشق . وإذا كانت التعلیمات تقتضي ھن�اك أن تبق�ى عیونن�ا معص�وبة مطمش�ة أقب
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عل��ى ال��دوام حت��ى ال ن��رى أح��داً م��ن المحقق��ین أو الجالدی��ن ، فإنھ��ا ھن��ا توج��ب علین��ا أن نكش��ف 
عیوننا وأن نمتنع رغم ذلك عن رؤیة أي أحد منھم ! ولو نزلت عل�ى واح�دنا ك�بالت األرض أو 

 ! لسیاط فالواجب المحتم علیھ أن یبقى مغمض العینینقطعت لحمھ ا
 
 
 
  

  . راسك باألرض وال وغمض عینیك
 

وساد المكان سكون رعیب لبرھة من زمن . فلما أدرك أن الدرس األول وصل المجموع�ة كلھ�ا 
  : صاح من جدید

 
  . قل حاضر سیدي وال 
 

  . قلت ورأسي في األرض وعیناي مغمضتان : حاضر سیدي
 

  : كم عملیة إنت عامل وال عرص ؟ قال
 

  . قلت : وال عملیة سیدي
 

  قال وكأنني أنا الذي أشتمھ : وال عرص .. بتكذب ؟
 

وانھالت الكبالت والسیاط علي م�ن جدی�د . وجعل�ت أتل�وى عل�ى األرض كالذبیح�ة ال أدري أی�ن 
وح�ولي یفت�ت المفر . واإلخوة وجوھھم كلھم إلى الجدار وص�یاحي وع�واء الش�رطة م�ن ح�ولھم 

  : أعصابھم ویفري قلوبھم . ولم یلبث الدور أن تحول ونادى أبو جھل من جدید
 
  . واحد واحد من ھون یا َخَون اطلعوا لبرة 
 

وساقتنا اللطمات والكرابیج من جدید إلى باحة أخرى تتص�درھا غرف�ة الذاتی�ة ، أجلس�ونا خمس�ة 
لیھ��ا ، والش��رطة خلفن��ا یركلونن��ا ب��أرجلھم أو خمس��ة أمامھ��ا وب��دأوا ی��دخلوننا واح��داً تل��و اآلخ��ر إ

یص��فعون رؤوس��نا بأی��دیھم ویلس��عون ظھورن��ا ب��الكرابیج والك��بالت وھ��م ال یكف��ون ع��ن ش��تمنا 
  : وتوعدنا وتھدیدنا

 
ھلق بنفرجیكم یا َخَون .. ھلق بس تخلصو یا ویلكم .. وهللا لنعمل ... بأمھاتكم واخواتكم .. وهللا  

  .. الموت مصیركم یا
 
لم یكن الزبانیة كاذبون في ذلك ، فلقد اعتادوا قت�ل الن�اس بأنفس�ھم وفعل�وا ذل�ك م�رات ال تع�د . و

ووفوا وعدھم في المستقبل وأزھقوا من أرواح اإلخوة من نفس الدفع�ة ع�دداً ربم�ا ف�اق م�ن بق�ي 
  ! منھم على الحیاة

 
 

   ! التعلیم
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من كل اتجاه ونحن في مالبس�نا الص�یفیة  لم یكن الفجر قد طلع بعد ، والبرودة التي أطبقت علینا
الخفیفة التي اعتقلن�ا بھ�ا زادت علیھ�ا ب�رودة اإلس�منت ال�ذي أجلس�ونا فوق�ھ ننتظ�ر أن نل�ج غرف�ة 
الذاتی��ة تل��ك . فلم��ا ح��ان دوري وق��د ك��دت أتجم��د رغ��م الس��یاط الت��ي أص��ابتني دخل��ت فوج��دتھم 

لك أننا الیوم في العاشر من ش�باط یسألونني كالعادة عن اسمي وسني وعنواني .. وعلمت أثناء ذ
. فلما علموا أنن�ي أردن�ي الجنس�یة ث�ارت ث�ائرتھم وانتفض�ت أوداجھ�م وانھ�الوا عل�ي  1981عام 

ضرباً ولكماً وشتماً بأقذع األلفاظ . ولم یكن معنى ذلك أنھا غضبة ساعة وحسب . فلقد تب�ین لن�ا 
اعة استقبالھ في الذاتیة فق�د "تعلّ�م" . الحقاً أن الشخص الذي یلقى معاملة خاصة من ھذا النوع س

و"التعلیم" معناه أن الشرطة قد میزوه عن غیره لسبب م�ا .. وأن�ھ مح�تم علی�ھ بالت�الي الھ�الك ال 
محالة .. في العاجل أو في اآلجل القریب . غیر أن هللا سبحانھ قدر ولط�ف ، وح�دث أن تغی�رت 

مجموع��ة الش��رطة الت��ي كان��ت علّمتن��ي وقت��ذاك النوب��ة الت��ي اس��تقبلتنا ف��ي تل��ك األثن��اء .. وذھب��ت 
  ! وحضر آخرون فاتتھم ھذه المالحظة عني .. فأنجاني هللا من موت محقق

 
 
 
 

  ! قصاص
وانتھت إجراءات التسجیل ، وصرنا اآلن جزء من عھدة تدمر رسمیاً ، وعلینا أن نتلقى مراسیم 

  ! یكن ضمن الحساباإلستقبال الرسمي اآلن .. فكل ھذا الذي سبق تبین أنھ لم 
 

تجمع موكبنا الحزین خارج الذاتیة ، فإذا بنا أمام باب كبیر كفم الغول .. أخذتني لمحة من عیني 
إل��ى أع��اله فھ��الني أن أق��رأ ق��ول هللا تع��الى مخطوط��اً ھن��اك ( ولك��م ف��ي القص��اص حی��اة ی��ا أول��ي 

  ! " الة خالدةاأللباب ) تحوطھ شعارات النظام المعروفة "أمة عربیة واحدة . ذات رس
 

دخلن��ا الب��اب ونح��ن نق��رأ عل��ى ال��دنیا وراءن��ا الس��الم ! ووج��دنا أنفس��نا ف��ي باح��ة اس��منتیة تحیطھ��ا 
المھاجع التي أمرونا أن نصطف عل�ى ج�درانھا ُمْس�لِمین للوح�وش رج�ال الَس�ِرَیة كلھ�م ظھورن�ا 

رون��ھ م��ن ثیاب��ھ إال باإلختی��ار ! ول��م یلب��ث الزبانی��ة أن ب��دأوا یس��حبون الواح��د من��ا تل��و اآلخ��ر فیع
الشورت ، ویفتشونھ مرة أخرى من باب اإلحتیاط . وف�ي الوق�ت ال�ذي یت�ولى قس�م م�ن الش�رطة 
اإلخوة المتجھین إلى الجدار بالضرب والجلد والركالت ، وبینما یعل�و الص�یاح وترتف�ع أص�وات 

اً أو تدفع�ھ اإلستغاثة وال مغیث ، تج�ذب األی�دي القاس�یة األخ ال�ذي تج�رد م�ن ثیاب�ھ وب�ات ج�اھز
فیختل توازنھ ویق�ع عل�ى األرض ، لیك�ون ال�دوالب ف�ي اس�تقبالھ واثن�ان م�ن الش�رطة العس�كریة 
على جانبیھ ینزالنھ فیھ . فترتفع الرجالن في الھواء .. ویفقد واحدنا القدرة إذ ذاك على التح�رك 

جنزی�ر م�ن الحدی�د . لكن الجالدین ولزیادة اإلحتیاط وتحقیق مزید من اإلتقان یربطان ال�رجلین ب
  . تعدم أیة فرصة لھما للتحرك قید أنملة

 
ویبدأ الضرب من غیر رحم�ة وم�ن غی�ر ع�د .. فإش�ارة اإلنتھ�اء ل�دى الوح�وش أولئ�ك أن تتف�تح 
بط�ن الرج��ل وتس��یل منھ�ا ال��دماء . ف��إذا ت��م ذل�ك فك��وا القی��د ع��ن ال�رجلین وأخرج��وا المعتق��ل م��ن 

ی��ة أخ��رى . وتنھ��ال عل��ى الراح��ات س��یاط م��ن الجل��د ال��دوالب وأم��روه أن یف��تح كفی��ھ لیتلق��ى ھد
العریض سمعنا أنھا صنعت من حزام مروحة الدبابات ! حتى إذا حل باألیدي مثل الذي حل من 
قبل باألرجل وتأكد الجالدون أن الدم اآلن یسیل أمروا ضحیتھم باإلنبطاح . وال یك�ون المس�كین 

، فیستقبل األرض ال حول ل�ھ وال ق�وة .. وتلح�ق ب�ھ  بحاجة لسماع األمر ألنھ منھار وُمْنَتٍھ بذاتھ
السیاط والعصي تأكل اآلن ظھره وجنبیھ : خمسون .. مائة .. وربما مائت�ا جل�دة قب�ل أن یتوق�ف 

  . الزبانیة
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ویدخل الحفل مرحلتھ األخیرة ، فیقفز أحدھم فوق ظھر الضحیة ویلحقھ ثان فیقلبھ ویعلو صدره 
ركالن��ھ ویمس��حان ب��ھ نعالھم��ا العس��كریة الغلیظ��ة .. حت��ى تتكس��ر .. ویأخ��ذ كالھم��ا یعفس��انھ وی

الضلوع وتتھت�ك بقای�ا الجل�د الس�لیم . وتك�ون ال�دائرة ق�د م�رت عل�ى الدفع�ة كلھ�ا ، وس�الت دم�اء 
اإلخ��وة جمیع��اً ون��ال ك��ل واح��د م��نھم نص��یباً م��ن الع��ذاب غی��ر موص��وف . ولك��م فُِق��َد ف��ي حف��ل 

أن یأب�ھ أح�د . ولك�م خ�رج م�ن ھ�ذا الجح�یم م�ن خ�رج  اإلستقبال ذاك من إخ�وة وم�اتوا م�ن غی�ر
 . كسیراً أو صاحب عاھة من غیر أن یزید ذلك الزبانیة إال سروراً وغروراً 

  
 
 

  26المھجع 
مضت ثالث أو أرب�ع س�اعات عل�ى حف�ل اس�تقبالنا ھ�ذا وس�طعت علین�ا الش�مس فھالن�ا أن نبص�ر 

نل�تقط أنفاس�نا ص�اح بن�ا أح�دھم أن نل�بس أنفسنا وكأننا سرب طیور منتوفة الریش ! ومن قبل أن 
ثیابنا ونمشي . ومشینا .. نازفي الجروح مطأطئي الرؤوس . لكن السیاط والكبالت لم ترحمن�ا . 
ووجدنا أحدھم یھوي علینا بعصا ال أظنھا وهللا إال جذع شجرة .. إذا ھ�وت عل�ى الظھ�ر فلقت�ھ . 

  ! فإذا أصابت الرأس أو الصدغ فالواحد میت ال محالة
 

وك��ان معن��ا أخ م��ن ادل��ب اس��مھ ن��دیم منص��ور أص��یب أثن��اء اعتقال��ھ بطلق��ات رص��اص ف��ي س��اقھ 
وس�اِعِدِه ول��م یك��ن یس��تطیع الس�یر . فتق��دمت أن��ا وأخ م��ن حل��ب اس�مھ جم��ال عی��ار وحملن��اه . أن��ا 
أمسكھ من كتفیھ وجمال یرفعھ من رجلیھ . وركضنا ورك�ض الش�رطة وراءن�ا یض�اعفون علین�ا 

م��رات عدی��دة أن نق��ع ویق��ع األخ معن��ا . ول��م نك��ن ن��دري إل��ى أی��ن س��ینتھي ھ��ذا  الع��ذاب .. وك��دنا
  . الجري بنا

 
وجعلنا ندخل من باحة إلى أخرى ونعبر من باب إل�ى ب�اب حت�ى وص�لنا آخ�ر األم�ر إل�ى الباح�ة 
السادسة من السجن ، ووجدنا أنفسنا نساق إلى مھجع كبیر فیھا ھو المھجع السادس والعشرون . 

ع��د أن اكتم��ل وص��ولنا وج��دناھم یص��فوننا عل��ى الج��دار م��ن جدی��د ، ومض��ى الش��رطة وھن��اك وب
فختموا لكل منا بضربة عصا على ظھره الدامي لتھ�د م�ا یمك�ن أن یك�ون تبق�ى م�ن َجَ◌لَ�ٍد فی�ھ . 
حت��ى إذا ھ��دأت األص��وات وس��كنت الحرك��ات دخ��ل المس��اعد أب��و جھ��ل المھج��ع .. وافت��تح كلم��ة 

س��بات وألف��اظ الكف��ر ب��اھلل .. وزف إلین��ا وس��ط عبارات��ھ الناض��حة ترحی��ب جدی��دة حافل��ة بأق��ذع الم
بشرى وصولنا سجن تدمر .. تدمر التي ستكون فیھ�ا نھایتن�ا .. نح�ن الخ�ون العرص�ات العم�الء 

  . ....ال
 

وانتھ��ت الكلم��ة الترحیبی��ة بن��ا ، وخ��رج أب��و جھ��ل یتبع��ھ الزبانی��ة ، ووج��دنا الب��اب یغل��ق علین��ا ، 
نا . وسرعان ما ألقى كل منا بدنھ المنھك عل�ى األرض .. ی�ود ل�و أن وصمت كصمت القبور یلف

    ! مال األرض كلھ بین یدیھ فیفتدي بھ ساعة من غیر عذاب
 
  

  ! في انتظار المجھول
أغلق الباب وظننا أننا نلنا الیوم نصیبنا كامالً من العذاب ولن یكون ھناك مزید . غی�ر أن األم�ل 

  : صوت أجش من فوقنا یصیحتبخر لحظة أن نادى علینا 
 
  . الكل لم عالزاویة وال 
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أفزعتنا المفاجأة .. فلم نكن نتصور أن فوقنا داخل المھجع زبانیة من الشرطة العسكریة أیض�اً . 
  : وعندما رفع أحدنا رأسھ یستطلع من أین جاء الصوت ناداه الشرطي وھو یشتمھ

 
  .. لمعلّم بتطلع لبرةأنت یا .. علّم حالك وال . ولما أقول وین ا 
 

وكالقطیع المرعوب انكمشنا نح�ن ف�ي زاوی�ة م�ن زوای�ا المھج�ع حی�ث أم�ر ، وأطرقن�ا برؤوس�نا 
نترقب المجھول . وأخذنا نحاول بحواسنا المتوترة أن ندرك معالم ھ�ذا المھج�ع ال�ذي ض�منا م�ن 

لة ، ثمة دورة للمیاه حیث لم نحتسب . ولقد أدركنا الحقاً أن البناء عبارة عن غرفة كبیرة مستطی
على یسار الداخل من الباب ، فیھا حمامان تتوسطھما مغس�لة وح�وض . وأم�ا بقی�ة المھج�ع فف�ي 
حجم ثالث غرف متتالیة ، تحیط زاویة التقاء جدرانھا األربعة بالسقف نوافذ مفتوحة على الدوام 

ولنا إلیھا أو مشاھدتنا ، علیھا قضبان من الحدید وحسب ، غیر أنھا من العلو بما یكفي لمنع وص
لما یج�ري ف�ي الخ�ارج عبرھ�ا . وف�ي الس�قف نفس�ھ ھن�اك فتحت�ان مس�احة ك�ل منھم�ا مت�ر بمت�ر 
تغطیھما قضبان من الحدید الغلیظ أیضاً ، یستطیع عناصر الش�رطة ال�ذین یتن�اوبون فوقن�ا أربع�اً 

الشراقتین كما تس�میان وعشرین ساعة في الیوم أن یروا كل ما یدور بیننا من تلك النافذتین ، أو 
  . باصطالح السجون

 
  السخرة

ومضیت أتحسس جراحي وألملم بدني المنھك في سكون .. وانشغل كل من�ا بحال�ھ ف�ال تس�مع إال 
اضطراب األنفاس وأنات األلم تنطلق بین تارة وأخرى فال یلبث صاحبھا أن یكتمھ�ا ویش�د عل�ى 

  . الجراح بصمت
 

، وف��تح الب��اب فج��أة ودلف��ت دفع��ة جدی��دة م��ن المس��اجین الج��دد وانقض��ت س��اعتان أو أكث��ر بقلی��ل 
تجاوز الس�بعین أغل�بھم ش�باب ف�ي مقتب�ل العم�ر م�ن ط�الب الثانوی�ة العام�ة أو الجامع�ة .. علمن�ا 
الحقاً أنھم كلھم من مدینة حمص ، وأنھم نالوا مثل العذاب الذي نلنا ، ولكننا ل�م نس�مع أص�واتھم 

لك بعیداً في الباحة األولى مثلن�ا . غی�ر أن الش�رطة ل�م یحرمون�ا ألن إجراءات اإلستقبال تمت كذ
من أن نتنعم بسماع صیحات األلم والعذاب ، فلم یلبث أحدھم أن فتح الباب ون�ادى فین�ا وك�أن ل�ھ 

  : ثأر قدیم یرید أن یشتفي منھ
 
  وین المعلّم وال ؟ 
 

لك النظرة الخاطفة . وخ�رج المس�كین فعلمنا أن األمر جد إذاً ، وأن األخ ال بد وأن ینال عقوبة ت
وكان اسمھ صالح الوقاع أستاذاً لمادة العلوم من مناطق دیر الزور . وانھال علیھ الشرطي لطماً 

  . وصفعاً وجلداً ، وصراخھ یصم آذاننا ویشوي قلوبنا ولكننا ال نملك لھ إال الدعاء
 

  : دى عنصر من الشرطة فیناولم یكد ھذا المشھد أن ینتھي حتى فتح الباب مرة أخرى ونا
 
  . من كان منكم عسكري وال 
 

غیر أن أحداً منا لم یجب . أعاد السؤال فسكت الجمیع . وفي المرة الثالث�ة رف�ع أح�دنا ی�ده وك�ان 
  : اسمھ وضاح الدن من قرى حلب وقال

 
  . أنا سیدي 
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  قال الشرطي : أنت عسكري وال ؟
 

  . أجاب  نعم سیدي
 

  . یرمقھ بقرف : ماشي الحال .. قدم الصف ألشوف قال الشرطي وھو
 

  : فوقف األخ وفق اإلجراءات العسكریة ونادى فینا
 
  . انتب......ه . است......رح . است......عد 
 

  : وفي الوقت الذي لفنا اإلضطراب ولم نعلم بم نتصرف صاح الشرطي فیھ
 
. تفعل ذلك كل ما س�معت أي حرك�ة  بتقول استرح استعد المھجع جاھز للتفتیش حضرة الرقیب 

 ... على الباب یا
 
 

  ! فطور باإلكراه
وخرج حضرة الرقیب .. وجعلنا نحوقل في سرائرنا ونس�أل هللا اللط�ف والس�تر .. ول�م یلب�ث أن 

  : فتح الباب من أجل إدخال الفطور . وقفز األخ من مكانھ وصاح بنا الالزمة التي تعلمھا
 
  . ..رح . است......عدانتب......ه . است.... 
 

ولكنھ تلعثم قبل أن یعلن جاھزیة المھجع للتفتیش فلم نكن قد عرفنا بعد كیف یكون ذل�ك أو كی�ف 
  : ننفذ ھذا األمر في ھذه الظروف . ونادى الرقیب وھو یكاد یزمجر

 
  السخرة .. وین السخرة وال ؟ 
 

ی�ھ األنف�اس فكی�ف لن�ا أن نفك�ر ولم یكن قد مضى عل�ى وجودن�ا ف�ي المھج�ع وق�ت یكف�ي لنل�تقط ف
بالسخرة وبالطعام ! فلما وجد الرقیب الحالة ل�م تنض�بط واألم�ر ل�م ینف�ذ س�حب األخ وض�اح إل�ى 

  : الخارج وانھال علیھ صفعاً وركالً ، فلما انتھى رمى بھ إلى الداخل ونادى من جدید
 
  من كان منكم عسكري یا ...... ؟ 
 

ر وأجاب . وكان جمال أو أبو الفض�ل كم�ا كن�ا ننادی�ھ خ�ریج في تلك المرة خرج األخ جمال عیا
المدرسة الشرعیة بحلب یخ�دم الجندی�ة اإللزامی�ة ح�ین اعتق�ل . وك�ان رحم�ھ هللا ممتل�ىء الجس�م 

  : قصیر القامة ، فناداه الشرطي سائالً 
 
  انت عسكري وال ؟ 
 

  . قال بثبات واحتراف : نعم سیدي
 

  . قال لھ : أدخل الفطور اآلن
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ودخل علینا جمال بطشت بالستیكي فیھ بعض قطع الجبن وأرغفة الخبز العسكري الجاف�ة ذاتھ�ا 
. تبعھا بسطل م�ن الش�اي یبع�ث منظ�رة عل�ى الق�رف . ول�م یك�ن ألح�د ال ق�درة وقتھ�ا وال ش�ھیة 

  : لتناول شيء ، لكننا وجدنا الشرطي ینادي من فتحة السقف فوقنا ویصیح
 
  . الكل واقفاً وال 
 
  . نتفضنا وقوفاً كلنافا
 
  . وجھك عالحیط وال 
 

  . استدرنا من غیر أن ننسى ھذه المرة أن نغمض أعیننا ونخفض رؤوسنا نحو األرض
 
  . رئیس المھجع . شیل قطعة الجبنة وطعمیھن ھالعرصات واحد واحد 
 

رطي م�ن فأخذ أبو الفضل یطوف علینا ویدس في فم كل منا قضمة ج�بن . فلم�ا انتھ�ى ن�اداه الش�
  : جدید

 
  . امأل قصعة الشاي وشّرب ھال... بالتناوب 
 

ونفذ جمال ما أم�ر الش�رطي ب�ھ . وجلس�نا م�ن ث�م ف�ي أماكنن�ا ص�امتین واجم�ین . وقت�ذاك كان�ت 
الشمس قد سطعت وتسللت أشعتھا الدافئة من نوافذ المھجع العلیا فنش�رت فین�ا ال�دفء واإلرتی�اح 

ن فتح من جدید فقفز جمال ون�ادى بالالزم�ة . ودخ�ل ھ�ذه الم�رة لبرھة . غیر أن الباب لم یلبث أ
  : أبو جھل وبعض الزبانیة حولھ ونادى

 
  . رئیس المھجع . ضب كل المساجین لجوه 
 

فاجتمعن��ا كلن��ا ف��ي زاوی��ة داخ��ل المھج��ع ، فیم��ا دخ��ل ع��دد م��ن عناص��ر "البلدی��ة" وف��ق مص��طلح 
السیاسیین من العساكر ال�ذین یقض�ون عقوب�اتھم السجن الذي تعلمناه الحقاً ، وھم المساجین غیر 

في السجن . وأدخل أولئك كوماً من البطانی�ات المنتن�ة فكدس�وھا عل�ى مقرب�ة م�ن أق�دام المس�اعد 
  : والشرطة العسكریة وخرجوا . فنادى أبو جھل من جدید

 
  . الكل في صف واحد وال 
 

كلنا وخفضنا ھاماتنا . فجعل الشرطة فانتظمنا في صف واحد أخذ یمر أمامھ وقد أغمضنا أعیننا 
یسلمون كالً منا بطانیتین وكل اثنین منا عازالً مشتركاً . والعازل عبارة عن خیمة بالیة من خیام 
الجیش مغطاة بالبطانیات العتیقة . فلما تم اإلستالم وفوق الَبْیَع�ة م�ا ال یع�د م�ن اللعن�ات والش�تائم 

  : السامعین قال أبو جھل یخاطب رئیس المھجع وبقیة
 
  . ھذه البطانیات والعوازل عھدة .. وكل واحد مسؤول عن عھدتھ وال 
 

وتلقین�ا العھ�دة والتعلیم�ات والش��تائم ونح�ن ال ن�زال مغمض�ي العی��ون خاش�عي الحرك�ة . وس��معنا 
المس��اعد وأزالم��ھ ینس��حبون ویغلق��ون الب��اب علین��ا .. فألقین��ا عھ��دتنا الثمین��ة تل��ك وألقین��ا فوقھ��ا 

  . المنھكة .. ال ندري ماذا نفعل أو نتوقع في الخطوة التالیة أجسادنا
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   التفقد
وبلغت الساعة حوالي الثانیة بع�د الظھ�ر . ووج�دنا الب�اب یف�تح م�ن جدی�د . وان�تفض األخ جم�ال 

  : فقدم الصف . ودخل الرقیب وصاح فیھ
 
  . صفھم خمسة خمسة للتفقد 
 

ع الذي غمرنا جمیعاً جعلنا نتدافع مضطربین كل منا یتحاشى ولم یكن علینا إال التنفیذ . لكن الفز
أن یأتي إلى طرف الشرطي ، فلما طال األمر ولم ینتظم الص�ف دخ�ل الش�رطة علین�ا وأوس�عونا 
ضرباً وجلداً ، وجمال رحمھ هللا یجھد في أن یساعدنا عل�ى اإلنتظ�ام ف�ي الص�ف ق�در اإلمك�ان . 

ونا فك�ان ا لع�دد ف�وق المائ�ة . وص�ار واض�حاً ل�دینا اآلن أن ھن�اك ج�زءاً وتم األمر أخیراً ، وَع�دُّ
أساسیاً في البرنامج الیومي یسمى التفق�د ، الجل�د والض�رب والش�تائم ل�وازم ض�روریة ال ب�د وأن 

 تالزمھ .. مثلما ھي لوازم ال تنفصل عن أي مناسبة أخرى تتاح للشرطة فیھا أن یسفكوا دماءنا
!  
 

لى ذاتھ مطرق الرأس مشتت الف�ؤاد . ال یك�اد واح�دنا یس�مع أدن�ى وخرج الشرطة .. وعدنا كل إ
حركة حول المھجع أو فوقھ حت�ى ین�تفض ك�المحموم ! وكلم�ا ود أح�دنا أن یرف�ع الط�رف لینظ�ر 

  ! حولھ تذكر ما حل باألخ صالح فیرتد إلیھ طرفھ وھو حسیر
 

الذي ینام معھ عل�ى ع�ازل وھكذا مضى الیوم .. ومرت أیام أخر ، ال یجرؤ أحدنا أن یكلم جاره 
واح�د ، أو یھم��س حرف��اً ألق��رب الن��اس إلی��ھ . والبرن�امج الی��ومي یتك��رر كالالزم��ة : نس��تیقظ ف��ي 
السادسة ، فنضب العوازل والبطانیات ونقبع فوقھا صامتین واجمین .. وال یلب�ث أن یف�تح الب�اب 

حفن��ة الطع��ام الت��ي  فنن��تفض جمیع��اً ونق��ف ف��ي حال��ة اإلس��تعداد . وتخ��رج مجموع��ة من��ا الس��تالم
یعتبرونھا الفطور مجازاً . فنزدردھا بال شھیة ، أو نجمعھا في ركن الحمام م�ن غی�ر أن یقربھ�ا 
أحد . وربما مرت على الواحد منا الوجبة والوجبتان والخمس وھو ال یمس م�ن الطع�ام م�ن قل�ة 

داً لم یأكلھ خشیة أن الشھیة شیئاً . ولكم اضطر رئیس المھجع إلى رمي الطعام في الحمام ألن أح
  ! یكتشف الشرطة ذلك فننال ما نحن بغنى عنھ

 
فإذا انتھى الفطور من غیر مشاكل حان وقت التفقد . فنستعد ونأخذ حسبنا هللا لساعة تعذیب الزم 
. وینال كل من�ا نص�یبھ المق�دور .. ونع�ود إل�ى جلس�تنا مت�رقبین ح�ذرین . وال یلب�ث الش�رطة أن 

ھذه المرة . فنخرج إلى الساحة مطرقي الرؤوس مغمض�ي العی�ون .. یمس�ك  ینادوا علینا للتنفس
واحدنا أخاه الذي أمامھ من وسطھ ویتبعھ كاألعمى .. لتتلقانا الكبالت والعصي فتقودن�ا ب�اإلكراه 
إلى حیث یشاؤون . وترانا كقطیع مسعور نجري حول الساحة والك�رابیج والك�بالت والض�ربات 

إذا زلَّ أح�دنا أو وق�ع تعث�ر ب�ھ البقی�ة وتك�وم فوق�ھ المتس�اقطون .. فت�زداد تالحقنا أن�ى اتجھن�ا . ف�
فرصة الشرطة لزیادة الضرب ومضاعفة العذاب . ویعل�و الص�یاح وأص�وات اإلس�تغاثة ، فتعل�و 

  . علیھا عبارات الكفر والشتائم البذیئة
 

ل��ى الب��اب ملحم��ة ف�إذا انتھ��ى وق��ت الت�نفس وقادتن��ا الَك��ْبالت ص��وب المھج�ع م��ن جدی��د ، تك�ون ع
أخرى دامیة . فمائة ونیف من ھ�ؤالء البؤس�اء لیس�ت أم�امھم إال فتح�ة ھ�ذا الب�اب لینف�ذوا منھ�ا . 
عیونھم مغمضة فال یستطیعون مشاھدة موطىء أقدامھم ، والسیاط والھ�راوات تالحقھ�م م�ن ك�ل 

ض حدب وصوب . فتنحشر األكتاف وال�رؤوس ، ویس�قط م�ن یس�قط تح�ت األق�دام ، ویش�ج ال�بع
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بعارضة الباب الحدیدیة . ف�ال تنتھ�ي حفل�ة الت�نفس تل�ك إال وق�د دم�ي م�ن بینن�ا أكث�ر مم�ن س�لم ، 
  . وأصیب أضعاف من نجا

 
  
 

   ! طعام ومنام
وھكذا كنا نعود إلى المھجع لنلعق جراحنا بصمت ، ونتأوه تخنقنا الحسرات والعبرات .. ویحین 

ن ثم العشاء . ونحصي إذا قدرنا نصیبنا ال�ذي نلن�اه موعد الغداء بعد حین .. وال یلبث أن یأتي م
على مدار الیوم م�ن الطع�ام ف�ال ن�راه یكف�ي ألن یس�د رم�ق طف�ل ص�غیر : ص�مونتان ص�غیرتان 
جافتان للوجبات الثالث . ورشفة شاي على الفطور م�ع بض�ع حب�ات زیت�ون أو لحس�ة مرب�ى أو 

د یكف�ي لك�ي یبل�ل الص�مونة الت�ي فتتناھ�ا حالوة ال تملؤ ملعقة واحدة . ومرق أحمر للغداء ال یك�ا
فی��ھ . وبع��ض حب��ات الحم��ص المس��لوق أو أج��زاء م��ن البط��اطس المس��لوقة للعش��اء .. وحس��ب ! 
ولربما اسُتْبِدَل البیض بالبطاطس مرات ، أو شوربة العدس بالحمص المسلوق . لكن قل�ة الكمی�ة 

ي حاجتنا إلى الشبع ! فنص�یبنا م�ن وسوء النوعیة كانت تثیر فینا الشعور بالجوع أكثر من أن تلب
الب�یض إذا حض��ر ل�م یك��ن یتج�اوز البیض��ة الواح��دة لس�تة أش��خاص . وم�ن األرز ملعق��ة ص��غیرة 
واحدة للشخص . ومن اللحم أقل من رأس العصفور في المناس�بات . وإذا أحض�روا دجاج�اً ك�ان 

بتن�ا نعتب�ر الطع�ام  نصیب المھجع كلھ خمس أو ست دجاجات مقابل أكثر من مائة فم ! حتى أنن�ا
نوعاً إض�افیاً م�ن الع�ذاب ل�یس إال ! وص�ار اعتیادی�اً بینن�ا أن نأك�ل قش�ر البرتق�ال وقش�ر الب�یض 
والبطیخ وال نرمي من الفضالت في القمامة شیئاً . ولكن النھار ال بد وأن ینتھي ، ویح�ل موع�د 

وم فی�ھ ! فالض�وء داخ��ل الن�وم ف�ي السادس�ة ، لكن�ھ الن�وم ال�ذي یح��رم عل�ى ص�احبھ أن یت�نعم ب�الن
المھجع ال یطفؤ لیل نھار ، والش�رطة عل�ى الس�طح یراقبونن�ا باس�تمرار . ول�و نم�ى إل�ى س�معھم 
صوت ھمس أو حس حركة من بینن�ا علّم�وا ص�احبھا عل�ى الف�ور فك�ان نص�یبھ م�ن الع�ذاب ف�ي 

  ! الصباح ما ال یسر
 

، ولك�م أخ��رج الش�رطة رئ��یس ولق�د كان�ت الص��الة وس�ط ھ��ذا الظ�رف نوع��اً م�ن التھلك�ة ب��الطبع 
المھجع وانھالوا علیھ ضرباً یسألونھ عمن یص�لي عن�ده م�ن المس�اجین لی�دلھم علی�ھ . ول�ذلك كن�ا 
نصلي إیماء من أول یوم . كل بسّره وحده من غیر ركوع أو سجود . لكن النعمة الت�ي وج�دناھا 

ة تكش�فھ ، ول�ذلك كن��ا ف�ي ذل�ك المھج�ع كان��ت ف�ي الحم�ام . فل�م یك��ن م�ن رحم�ة هللا للحم�ام ش��راق
  . نتوضأ آمنین ، وننسحب إلى بطانیاتنا فنستلقي تحتھا ونصلي مومیین بسكون وھدوء

 
  
 

  ! إلى الحالق
وانقضى قرابة أسبوع على ھذه الحال .. وبدأنا نألف الوضع الجدید ونتأقلم معھ . وأخ�ذنا نج�رؤ 

ت . وقام األخ جمال رئ�یس المھج�ع على النظر إلى بعضنا البعض والھمس فیما بیننا ولو بكلیما
فقسمنا إل�ى مجموع�ات ص�غیرة للس�خرة ، فس�اعدنا ذل�ك عل�ى الخ�روج م�ن حال�ة الوج�وم تل�ك ، 
وبدأنا نتعرف على األفراد المحیطین بنا من غیر أن نجانب أقصى أسباب الحذر . لكننا وبعد أن 

روج من المھجع م�رة واح�دة ف�ي ظننا أن البرنامج استقر على ھذه الحال فوجئنا بھم ینادوننا للخ
غیر موعد التنفس . ووجدناھم یس�وقوننا مغمض�ي العی�ون إل�ى زاوی�ة م�ن زوای�ا الباح�ة تالحقن�ا 
الجلدات والسیاط كالعادة . وھناك صفونا على الجدار وجعلوا یخرجوننا خمسة وراء خمسة ف�ي 

ون "البلدیة" بلغة السجن صف واحد ، لنجد في انتظارنا ثالثة من السجناء العسكریین الذین یسم
یقومون بدور الحالقین . وغالباً ما یتم اختیار أولئك من أبناء طائفة النظام الذین یقضون عقوب�ة 
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ما في سجن تدمر ، فال یقلون حقداً ومكراً ع�ن بقی�ة الس�جانین م�ن الش�رطة العس�كریة . وعن�دما 
  : یصل واحدنا إلى أول الحالقین یأتیھ اإلیعاز بلھجة األمر

 
  . وراء ُدرْ  
 

  . فیستدیر
 
  . ارفع راسك 
 

فیرفعھ من غیر أن یفتح عینیھ . ویمر الحالق بالفرشاة والصابون على الذقن فیطریھا . ویرسلھ 
إلى الحالق اآلخر فیفعل ما فعل األول . وینتھزھا "البلدیة" فرصة لینفثوا فینا أحقادھم الطائفیة . 

الف�م أو األن�ف م�ن ھن�اك ، ولطم�ة أو ص�فعة ھنال�ك .. وأم�ا فشتیمة من ھنا ، ودس للفرش�اة ف�ي 
المسبات فكلھا بالمجان وعلى الحساب ! وعندما نصل للحالق الثالث عل�ى الش�اكلة نفس�ھا ، یم�ر 

  : بالموس على الذقن فیحلقھا ، والشرطة من ورائنا یصیحون فیھ
 
  . اذبحھ ھذا الكلب .. أو اسلخھ ھالعرص 
 

بك�ل امتن�ان ، فیض�یف عل�ى الوج�ھ جرح�اً أو أكث�ر . وال یبخ�ل بمزی�د م�ن فیلبي الحالق الطل�ب 
الصفعات والمضایقات . فإذا انتھى انتقل الصف إلى حالقة الشعر ، فیجثو السجین عل�ى ركبتی�ھ 
، یداه وراء ظھره وعیناه مغمضتان . وأؤكد ھنا أنني طوال السنوات التي أمضیتھا في تدمر ل�م 

ان یحل�ق ل��ي ق�ط إال خلس�ة .. وكن�ت دائم��اً مث�ل اآلخ�رین مغم��ض أش�اھد وج�ھ الش�خص ال��ذي ك�
العینین مطبق الجفنین ! وعندما تنتھي حالقة الرأس واللحیة والشاربین التي تس�تخدم بھ�ا ماكین�ة 
یدویة بالطبع ربما انتزعت الشعر بدل أن تحلقھ ، أو أصابت الوجن�ات فأدمتھ�ا لت�بھج الح�الق .. 

  : من الشرطة خلفناعندما تنتھي یأتي اإلیعاز 
 
  ً   . منبطحا
 

فننبطح .. ویتقدم واحد منھم أو أكث�ر لیق�دموا لن�ا م�ا كن�ا نس�میھ "نعیم�اً" الحالق�ة ! فیب�دأوا ب�القفز 
فوق ظھورنا ، أو یوسعونھا جلداً وركالً ، وال ینسوا نصیبنا وافراً من الش�تائم والمس�بات . ف�إذا 

محطم�ین إل�ى الج�دار م�ن غی�ر أن یك�ف الش�رطة ع�ن  انتھوا وقت أن یحلو لھ�م اإلنتھ�اء ، ع�دنا
  . جلدنا وضربنا وركلنا ونحن ننتظر أن ینتھي المھجع كلھ من الحالقة

 
ولقد كانت مفاجأة لنا أول مرة حینم�ا ع�دنا بع�د ھ�ذه المعمع�ة إل�ى المھج�ع وأقفل�وا علین�ا الب�اب ، 

لك أنفسنا من الض�حك رغ�م األل�م . فوجدنا أنفسنا بالقرعة تلتمع رؤوسنا كثمر البطیخ .. فلم نتما
  ! ثم وجدنا أنفسنا بعد ذلك ال نألف إال ھذا الشكل فینا ، وال نعرف إال ھذا النوع من الوجوه

 
 
 

  ! حمام الدم
  : وانتھت الحالقة ، لكن البرنامج لم ینتھ . ولم یلبث منادیھم أن نادى فینا

 
  . الكل برة بالشورت وال 
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ب جدی��دة . وب��دأنا نراج��ع أنفس��نا علن��ا ن��درك م��ا ح��دث . ووج��دتنا نس��اق فظنن��ا أنھ��ا حفل��ة تع��ذی
مغمض��ي األع��ین ع��اریي الص��دور مكش��وفي الظھ��ور حف��اة نتب��ع واح��داً م��ن الش��رطة كالنع��اج ال 
صول لنا وال قوة . تتناوشنا السیاط من ك�ل اتج�اه ، وتھ�وي علین�ا الص�فعات وال�ركالت ف�ي ك�ل 

ذین كانوا یوزع�ون الطع�ام عل�ى إح�دى الباح�ات ف�ي طریقن�ا خطوة . وعندما صادفنا "البلدیة" ال
وجدناھم یھجمون علینا فكأننا الطریدة العاجزة أمام كالب الصید ! وانتھت بنا المسیرة بعد قرابة 

  . الربع ساعة إلى الباحة األولى لیعلموننا ھناك أنھا ساعة الحمام أتت
 

ء ال�دافىء أول م�ا یتب�ادر .. والص�ابون والطی�ب وعندما یذكر الحمام عادة یتبادر إلى الذھن الم�ا
واإلسترخاء .. لكن األمر لم یطل بنا لنعرف الحقیقة . ووجدناھم یقس�موننا قس�مین : أبق�وا األول 
في الباحة وأمروھم أن یجلسوا جاثیاً ، رأسھم إلى األرض وظھرھم العاري مكشوف للش�رطة ، 

  . وساقوني مع القسم الثاني إلى الحمام
 

فن��ا أكث��ر م��ن خمس��ین شخص��اً عل��ى ع��دد م��ن المقص��ورات ال یتج��اوز ع��دد أص��ابع الی��دین ، ودل
وجاءنا اإلیعاز بالدخول تحت الدشات ، فكنا ستة أو س�بعة أو ربم�ا أكث�ر كلن�ا تح�ت دش واح�د ! 
وانصب علینا الماء البارد مرة واحدة ، لكن صوت السیاط التي أخذت تجلد ظھور إخواننا الذین 

نستنا وكأنھا طلقات الرصاص أحاسیس التجمد ، وأبدلت قشعریرة البرد التي سرت في الخارج أ
فینا رجفة الخوف من المصیر المرتقب ! وجعل بعض أف�راد الش�رطة ی�دخلون وراءن�ا فینعم�ون 
علینا بلسعات الكرابیج مقدماً . وأمرنا بعضھم أن نخلع سراویلنا ونكشف عوراتن�ا زی�ادة لن�ا ف�ي 

  . .. ولم نجد بداً إال أن ننفذ .. والزبانیة بین ضاحك وساخر وشاتماإلھانة والعذاب 
 

وانتھى األمر خالل خمس دقائق .. وخرجنا تتقاطر منا المیاه لتتلقانا السیاط التي سبق ونالت من 
ظھور اإلخوة قبلنا . وزادنا ألماً وعذاباً أن عبرنا فوق مجاري الحم�ام المفتوح�ة فتعث�ر فیھ�ا م�ن 

م بحوافھا القاسیة من كان لھ نصیب ل�م ینت�ھ م�ن ال�بالء .. فلم�ا انتھ�ت الدفع�ة الثانی�ة تعثر وارتط
خلنا أن دھراً بأكملھ انقضى .. ومضینا تدفعنا السیاط والصفعات إل�ى المھج�ع مغمض�ي العین�ین 
كم�ا أتین��ا . وت��دافعنا عل��ى الب��اب كك��ل م��رة ، فتعث�ر م��ن تعث��ر .. وش��ج م��ن ش��ج .. وارت��ض م��ن 

  . الحمام حقیقة األمر حمام دم بكل معنى الكلمة ارتض . وكان
 

وارتمینا بعدما أغلق الباب علینا كالقتلى على األرض . ما منا إال من یئن أو یتأوه .. ولیس فین�ا 
إال جریح أو معّنى . لكن المأساة لم تكن انتھت بع�د .. والمھزل�ة كان�ت تنتظ�ر فص�لھا المض�حك 

ِتَح الب�اب ، ودخ�ل الش�رطة ف�أبلغوا رئ�یس المھج�ع أن علین�ا أن للختام . فما ھي إال دقائق حتى فُ 
  ! ندفع أجرة الحالقة والحمام .. فوراً وفي الحال

 
وأتى األخ ینتظر منا الجواب .. ولیس لدینا من جواب إال التسلیم في كل مرة .. وتقدم من َسلَِمْت 

ام مھجعن�ا لنغس�ل م�ا كس�ى أجس�ادنا نقوده في األمانات فدفع .. واندفعنا بعدما ھدأ الحال إلى حم�
من دم وشعر وتراب ، فما كدنا ننتھي حتى كان الیوم قد انتھى .. وانتھت فینا كل ذرة من طاق�ة 
وَجلَد .. فارتمینا على بطانیاتنا الرثة نلتمس ساعة نوم ھادئ قبل أن ت�دھمنا مفاج�أة جدی�دة .. أو 

  ! تحل علینا من القوم نازلة لم تكن في الحسبان
 

حی�ث ص�درت األوام�ر  1984ولقد استمر نظ�ام الحم�ام البئ�یس ھ�ذا م�رة ك�ل أس�بوع حت�ي ع�ام 
حی�ث  1986وقتھا بأن یتم اإلستحمام في حمام المھجع نفسھ . وأما الحالقة فاستمرت حت�ى ع�ام 

  ! فكان ذلك البالء سبباً في رفع ھذا البالء -كما سیأتي بأذن هللا  -انتشر مرض الیرقان 
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  مات هللامن رح 

ومرت أیام أخر .. نزداد اقتراباً من بعضنا وائتالفاً بمقدار ما یزداد الھم وتتنامى المعاناة . وم�ع 
تقادم الخبرة بدأنا ندرك كیف تمضي األمور حولنا .. وتعلمنا أن الشرطة یتعاقبون على حراس�ة 

بحریة أكثر أو نتح�رك سطح المھجع . فصرنا ننتھز فرصة انشغالھم باإلستالم والتسلیم لنتحدث 
من غیر خوف . ومع اعتیاد المكان والحال بدأنا ومن نعمة هللا علینا نسمع ص�وت األذان اآلت�ي 
من مدینة تدمر المجاورة . فلم یكن من أنیس لنا مثلھ أبداً . وكأنما أحس الزبانیة بأثر ھذه النعمة 

الشراقة وجعل یتبع كل تكبیرة بكلمة علینا ، فكان بعضھم إذا ارتفع األذان عالنا وأطل علینا من 
الكفر .. وكل تھلیلة بمس�بة فاحش�ة واس�تھزاء ب�اھلل تع�الى . وكن�ا ع�الوة عل�ى األذان تبلغن�ا حت�ى 
أصوات السیارات العابرة على الطریق في بعض األحیان .. فنغتم من ذلك ونتحسر .. ال نتخیل 

  ! ذا الجحیم ال یدري منھم بحالنا أحدكیف تسیر الحیاة طبیعیة على بعد خطوات منا ونحن في ھ
 

ولقد كان من رحمات هللا بن�ا أن أحض�روا لن�ا ف�ي ب�دایات األس�بوع الث�اني ممرض�اً مجن�داً ط�اف 
على المھاجع وسجل احتیاجاتنا الضروریة من العالجات . ووجدناه یحضر لنا بالفعل بع�ض م�ا 

ات .. فم�ن ب�ین ھ�ذا الجم�ع م�ن البؤس�اء طلبنا .. وكان أكثر ماكنا نرید مراھم الج�روح واإللتھاب�
ك��ان ثم��ة م��ن ھ��و ف��ي أم��س الحاج��ة لھ��ا قب��ل أن یص��ل ھ��ذا المك��ان .. مثلم��ا كان��ت الحاج��ة إل��ى 

  . العالجات متجددة على الدوام لدوام الضرب الوحشي والتعذیب والتشنیع
 
 
 

  جروح وقروح
منص�ور ال�ذي حملت�ھ أن�ا  ولقد كان م�ن أكث�ر س�كان مھجعن�ا س�وءاً ف�ي حالت�ھ الص�حیة األخ ن�دیم

وجمال عیار ساعة وصولنا كما ذكرت . وكان المسكین قد أص�یب أثن�اء اعتقال�ھ برصاص�ة ف�ي 
ساقھ وأخرى في یده . وكان ثمة أخ آخر ھو ھیثم مال عثمان مصاباً بالرصاص أیضاً في رجلھ 

وأص�یب  . وھو أحد اإلخوة السبعة عشر الذین ھربوا من سجن كفر سوس�ة ث�م اعتق�ل م�ن جدی�د
أثناء ذلك . وتنقل األَخَوان من فرع مخابرات إلى آخر حتى وصلوا تدمر م�ن غی�ر أن ین�اال م�ن 
العالج شيء ! وكان أمراً عجیباً أن ظال على قید الحیاة فع�الً . فالرصاص�ات الت�ي مزق�ت اللح�م 

ك . وھشمت العظام استقرت ھناك . وتقطعت كما یبدو أعصاب المنطقة فلم تعد األعضاء تتح�ر
ونمت العظام من جدید والتأمت بقدرة هللا ولكن على غیر وضعھا السوي . ولذلك فل�م یك�ن ن�دیم 
أو ھیثم یقدران على السیر مطلقاً . وكنا نتعھدھما بأنفسنا في الحركة والس�كنة . ول�م یك�ن أمامن�ا 

ا تالءم ورفض ساعة التنفس أو الحمام إال أن نتركھما في المھجع بعد اإلستئذان من الرقیب . فإذ
حسب المزاج كان علینا أن نحملھما حمالً . وظل المسكینان في معاناة دائمة حتى كان إعدامھما 

  . 1984عام 
 

كذلك لم تكن معاناة األخ حسین عثمان نتیجة تعذیبھ بالكرسي األلماني أخف كما ذك�رت . وك�ان 
م�ن التع�ذیب كم�ا س�یأتي .. حت�ى رحمھ هللا دائم اإلس�تلقاء منع�دم الراح�ة . ول�م یس�لم ب�رغم ذل�ك 

  . 1982اختاره هللا إلیھ ونال شرف الشھادة عام 
 

وأما بقیة اإلخوة ، ورغم أنھم ك�انوا ف�ي حال�ة أفض�ل أو إص�ابات أخ�ف ، إال أن آالمھ�م ل�م تك�ن 
لتكف ، وجروح بعضھم التي خلفتھا حفالت التعذیب األولى ف�ي ف�روع المخ�ابرات أو تل�ك الت�ي 

حفل اإلستقبال بتدمر لم تشف إال بعد شھور . وزاد علینا القمل الذي حملناه ف�ي زادت علیھا في 
أجسامنا من فروع المخابرات إلى تدمر ، فانتشر في المھجع وتفش�ى ب�ین الجمی�ع .. ولجأن�ا إل�ى 

  ! نظام التفلیة من جدید كإجراء وحید نخفف منھ من شر ھذا البالء
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  ! كعبة الزبانیة
اد ھذه الحیاة القاسیة یوماً بعد یوم . وجعلنا في حسابنا أمر التفقد وما یص�احبھ وبدأت نفوسنا تعت

من ع�ذاب اإلس�تفتاح ك�ل ی�وم .. والت�نفس والحالق�ة والحم�ام . وجع�ل اإلخ�وة الش�باب األص�حاء 
یحرص��ون أن یقف��وا م��ن ناحی��ة الش��رطة لیفت��دوا إخ��وانھم المس��نین والض��عفاء ویحم��ونھم م��ن أن 

مین . وكان معنا عدد من المعتقلین ممن جاوزوا الستین والخامسة والستین ، تطالھم سطوة الظال
أذكر منھم شریف البعث والحاج محمد غریر وكالھما من ادلب ، وابراھیم طوب�ل وعم�ر حی�در 

والرجالن م�ن المع�رة . ك�ذلك ك�ان معن�ا الح�اج  1986الذي توفي رحمھ هللا بالسكتة القلبیة عام 
ا . وكان الزبانیة یحرصون عل�ى تع�ذیب ھ�ؤالء الرج�ال أكث�ر ویظن�ونھم أحمد البربور من أریح

لكبر سنھم وإلصابة بعضھم بالصلع الطبیعي أنھ�م م�ن قی�ادات اإلخ�وان ! فكن�ا نجن�بھم التع�رض 
للع��ذاب ق��در اإلمك��ان ، ونأخ��ذ ع��نھم دورھ��م ف��ي س��خرة الطع��ام . فین��ال األخ المتط��وع الجل��دات 

  . اتھ ذاتھا فداء إلخوانھواللطمات ویضحي بما قد یكون حی
 

وكان األخ جمال رئیس المھجع قد قسمنا إلى مجموعات كما ذكرت ، فكان ذلك س�بباً ف�ي ض�بط 
المھجع وتقلیل المشاكل مع الشرطة من جھة ، وعامالً في تآلفنا وتعارفنا من جھة أخرى . حتى 

ف فین�ا .. وی�دخر ك�ل من�ا بتنا كأبناء أس�رة واح�دة یواس�ي بعض�نا بعض�اً ، ویس�اند أقوان�ا الض�عی
وسعھ للتخفیف عن أخیھ . وال أزال أذكر ممن كان في مجموعتي األولى األخ أب�ا رش�ید حس�ین 
عثم��ان . وأخ��اً آخ��ر م��ن حم��ص اس��مھ أمج��د طی��ارة . واألخ��وین اب��راھیم أحم��دو ومحم��د ط��اھر 

  . مصطفى من أریحا
 

ماء والح�وادث الكثی�ر فإن�ھ مم�ا ال وإذا كانت األحداث المرة وتعاقب السنین ق�د أنس�تني م�ن األس�
ینسى عن أحداث تلك األیام وذكریات ھؤالء اإلخ�وة المس�نین ی�وم أن ع�رف واح�د م�ن الش�رطة 
اسمھ شحادة الذي ینتمي إلى طائفة النظام أیضاً أن الحاج أحمد غریر قد ذھب لحج بی�ت هللا ف�ي 

ة . وأمر الرجل أن یقبل حذاءه مثلما یوم ما ، فمد الزنیم قدمھ أمام الناس وقال لھم ھذه ھي الكعب
 . قّبل الكعبة ھناك . ولم یكن للمسكین إال أن یطیع خشیة ما ال تحمد عقباه

 
 

   ھمجیة التعذیب
وانقضى أسبوع آخر .. ودخلنا أسبوعنا الثالث على تلك الحال . وفوجئنا ضحى أحد األیام بدفعة 

قادمین من حلب ھذه المرة . یحضرني اآلن  جدیدة من السجناء تجاوز الستین تدخل إلى المھجع
من أسمائھم اإلخوة ریاض الش�اوي وحس�ین ألُطْنج�ي وكالھم�ا م�ن حل�ب . األول مھن�دس م�دني 
والثاني طالب ثانوي . وأحمد عنعن طال�ب ھندس�ة مدنی�ة ، وأحم�د حم�زة وھ�ذان م�ن م�ن مدین�ة 

والثمانین .. وأصبحت حصة كل  الباب . وكان األخیر مدرساً . فوصل عددنا الكلي قرابة المائة
من��ا ف��ي الن��وم ش��براً وأرب��ع أص��ابع وحس��ب ! فك��ان الواح��د من��ا إذا أراد التح��رك ف��ي اللی��ل أیق��ظ 
بحركتھ أكثر أھل المھجع . ولو أحس الشرطي فوقنا بأدنى حركة بیننا في اللیل خاصة كان ذلك 

  . ن القتل والتعذیبكافیاً لیعلّم من یشاء ویخرجھ في الصباح التالي لینال نصیبھ م
 

لكن وصول اإلخوة الجدد كان نوعاً من التسریة المؤقتة لنا ، مثلما كان وجودنا م�ن ق�بلھم عون�اً 
لھم على تفھم الوضع وتعلم األنظمة الج�ائرة تجنب�اً ألي مزی�د م�ن الع�ذاب . وس�رعان م�ا انض�م 

الحیاة خارج ھذه األس�وار القادمون إلى مجموعات السخرة والطعام .. وجعلنا نسمع منھم أخبار 
.. ویسمعون منا ما وجدناه منذ وصولنا ھنا .. فشغلتنا األحادیث ونشطتنا .. ووثقت بیننا الع�رى 
وألفت بیننا . وكشفت لنا في نفس الوقت أوجھ�اً أخ�رى م�ن ج�رائم النظ�ام وممارس�ات مخابرات�ھ 
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نیة عافانا هللا نحن منھا وابتلى الوحشیة ، وأطلعتنا على أسالیب من التعذیب یمارسھا أولئك الزبا
بھا إخوانن�ا ف�ي حل�ب . رأی�ت بنفس�ي نم�وذجین منھ�ا ك�ان األول ھ�و األخ حس�ین ألطنج�ي ال�ذي 
استخداموا معھ في فرع المخابرات بحلب الضرب المباشر بالبلطة على مشط قدمھ إلجباره على 

وال یس�تطیع المش�ي علیھ�ا اإلعتراف الس�ریع ، فك�ادت أن تقطعھ�ا ، وظ�ل رحم�ھ هللا یت�ألم منھ�ا 
حتى إعدامھ بعد عدة شھور . واستخدموا مع اآلخر أس�لوب الح�رق بالم�دفأة الكھربائی�ة ، والت�ي 
بقیت آثارھا محفورة على ظھره شاھداً على ھمجیة ھؤالء الزبانیة .. وك�ان طالب�اً اس�مھ م�أمون 

 . كردي من حماة أعدم ھو اآلخر بعد مدة رحمھ هللا
 
 

  مع كتاب هللا
انقضت أحادیث التعارف وروایات المعاناة وقصص الداخل والخارج واتجھنا ق�در اإلمك�ان إل�ى 
تنظیم أمور حیاتنا بما یفید . فالسجن الذي كتبھ هللا لنا یظل على فظاعتھ فت�رة انتقالی�ة ال ب�د وأن 

 تع�الى . تنتھي ، سواء بانتھاء الحیاة أو بالفرج . ولیس ثمة شيء نتزود من�ھ أج�ّل م�ن كت�اب هللا
ولذلك دب فینا نشاط عجیب لحفظ أكبر قدر من القرآن الكریم ، حتى إذا شاءت إرادة هللا ووافن�ا 
األجل كان آخر عھدنا في ھذه الدنیا م�ع كتاب�ھ الك�ریم . وس�رعان م�ا نش�أت بینن�ا حلق�ات الحف�ظ 

م��ن بعض��نا ب��التلقي .. ف��ال مص��احف ل��دینا ب��الطبع نحف��ظ منھ��ا . ول��ذلك كن��ا نتب��ادل حف��ظ الس��ور 
البعض ، فیجلس أحدنا إلى أخیھ إذا ھدأت األمور وانتھت حفالت العذاب لیسمع منھ م�ا یحف�ظ ، 
ُھنَّ على ُسالمات األصابع . فإذا أنھى خمساً منھن  ویظل یردد وراءه اآلیة بعد اآلیة ھامساً وَیُعدُّ

ی�ل وھج�ع الخل�ق رأیتن�ا وثبتھن في ذھنھ عاد فأخذ خمساً تالیات . حت�ى إذا انتھ�ى الی�وم وح�ل الل
نتعاقب على الحمام خلسة فنتوضأ ونعود لنصلي ونحن مستلقین تحت البطانیات إیم�اءاً منف�ردین 

  . .. نعید تالوة ما حفظنا في النھار
 

وعالوة على ذلك وإذا سنحت الفرصة أخذنا نحاول أن نس�تفید م�ن ك�ل عل�م یعلم�ھ أخ بینن�ا ، أو 
ك�ن ذل�ك م�ا ك�ان ی�تم إال بش�كل ف�ردي .. أو ربم�ا ب�ین أف�راد رأي أو موضوع ل�ھ فی�ھ اط�الع . ل

  . المجموعة الواحدة وبمنتھى الحرص والحذر
 
 

  الكولیرا
استیقظنا عل�ى  1981ولم تكن بالءات ھذا المكان المریع لتتوقف .. فذات صباح في صیف عام 

ال الش�دید أص�ابت أصوات التقیؤ وصیحات األلم المكتومة في المھجع .. ووجدنا حالة من اإلسھ
الكثیرین بیننا . وأخذت العدوى تنتشر یوماً بعد یوم ، وجعل اإلخوة یتساقطون من اإلعیاء داخل 
المھجع أو في وقت التنفس . وكانت الفاجعة بأنھ�ا الك�ولیرا ق�د س�رت . ول�م نلب�ث وق�د استش�رى 

ع�دد المص�ابین األمر أن وجدنا طبیب السجن محمد یونس العلي یمر على المھ�اجع ویس�أل ع�ن 
ویسجل ذلك عنده . وبع�د س�اعتین أو ث�الث ع�اد الش�رطة وطلب�وا م�ن رئ�یس المھج�ع أن یخ�رج 

ف�ي الباح�ة الثالث�ة فتح�وه للمص�ابین . فخ�رج م�ن  13ھؤالء المصابین جمیعاً لینتقلوا إل�ى مھج�ع 
س�جن مھجعنا وحده حوالي األربعین . وأمضى اإلخوة في العزل عدة أس�ابیع ق�دمت لھ�م إدارة ال

وقتھ��ا عالج��ات مباش��رة خش��یة أن ینتش��ر الم��رض فیش��مل الش��رطة والس��جانین أنفس��ھم . أو أن 
یتعدى حدود السجن فینتقل عبر المجاري التي كانت تتصل مع شبكة مجاري بلدة ت�دمر وتنتھ�ي 

  ! في حقول المزارعین لترویھا
 

بأقارب لھم أو أصدقاء كانوا لكن المثیر في األمر أن ھذه الحركة ساعدت العدیدین على اإللتقاء 
في مھاجع أخرى واإلطمئنان على أحوالھم . وكان�ت ك�ذلك س�بباً ف�ي وص�ول أخب�ار جدی�دة إلین�ا 
وتسریب أخبارنا إلى بقیة اإلخوة . ولقد بلغنا وقتھا أن السجناء في بعض المھ�اجع اكتش�فوا آث�ار 
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ران من أی�ام مج�زرة ت�دمر إطالق الرصاص وبقایا دم آدمي ال تزال موجودة على السقف والجد
. لكن األھم من ذلك بالنسبة لنا كان تمكن عدد منا من  1980الكبرى في شھر حزیران من عام 

حفظ آیات وسور من الق�رآن الك�ریم ل�م تك�ن ف�ي مھجعن�ا . ع�الوة عل�ى انخف�اض نس�بة التع�ذیب 
علمن��ا بع��د ع��ودة واعت��داءات الش��رطة ال��ذین ب��اتوا یتجنب��ون اإلحتك��اك بن��ا خش��یة الع��دوى ! ولق��د 

اإلخوة أن وفیات حدثت بالفعل بین مصابین من مھاجع أخرى ، أذك�ر م�ن أس�مائھم األخ ناص�ح 
شنیطي من دمشق . لكن لطف هللا تعالى ورحمتھ كانت واضحة في ھذه المحنة . وب�رغم انع�دام 

ق�د كن�ا العنایة الص�حیة الالزم�ة وقل�ة التغذی�ة وس�وء األح�وال فق�د م�رت األزم�ة بأق�ل الخس�ائر و
  . نتوقع أن تودي بحیاة المئات

 
 

  مھجع النساء
لم یطل المقام بنا كثیراً في تدمر حتى تأكد لنا أن ھذا المكان الرھی�ب یض�م ب�ین جدران�ھ أخ�وات 

  . سجینات أیضاً خصصوا لھن غرفة المستوصف السابقة وحولوھا إلى مھجع للنساء
 

لى التحقیق أخ�اً م�ن مھجعن�ا اس�مھ بس�ام س�فُّور م�ن ولقد تأكد لنا األمر أول مرة حینما استدعوا إ
حمص كانت تھمتھ تأمین جواز سفر لبعض األشخاص المالحقین . ویبدو أن امرأة غی�ر مس�لمة 
اسمھا أم طوني كانت ق�د باعت�ھ الج�واز أو ش�اركت ف�ي عملی�ة تزوی�ره ث�م اعترف�ت علی�ھ . فلم�ا 

اع بع��دما انتھ��ى التحقی��ق أن ی��راھم اس��تدعوه للتحقی��ق ف��ي الس��جن نفس��ھ واجھ��وه بھ��ا . واس��تط
ی��دخلونھا غرف��ة المستوص��ف الت��ي س��جنوا فیھ��ا النس��اء . وف��ي م��رة تالی��ة وبینم��ا كن��ا ف��ي الت��نفس 
استطعنا أن نلمح عدداً من النساء المحجبات في ذلك الجانب من الباحة فتأكد لنا وج�ودھن ھن�اك 

  . لھن أي عون . لكننا لم یكن ممكناً لنا أن نعرف عنھن أكثر أو أن نقدم
 
 

  اإلعدام
واستیقظنا في یوم من تلك األیام ننتظر أن نبدأ البرنامج الذي اعتدنا علی�ھ وتأقلمن�ا مع�ھ إل�ى ح�د 
كبیر .. وبدأنا نضب بطانیاتنا ونجمع الع�وازل م�ن تحتھ�ا ح�ین ن�ادى علین�ا الش�رطة م�ن ش�راقة 

  : الباب فجأة وبشكل إیعاز
 
  . الكل ضبوا لجوة وال 
 

نا ونفذنا األمر وتجمعنا كلنا في أقصى المھجع نستعیذ باھلل من شر ما خلق ! وإن ھ�ي إال فسارع
برھة حتى بلغتنا من الباحة أصوات وضجیج غیر مألوف .. وأحسسنا وكأنما ھن�اك حمول�ة م�ن 
الخشب ترمى على األرض .. والنوافذ عالیة النستطیع أن نطل منھا .. وبیننا وبین الباب مسافة 

ؤ أن نغادر زاویتنا ونسترق النظ�ر م�ن ش�قوق فی�ھ خش�یة أن یران�ا الش�رطة م�ن الش�راقة لم نجر
  . فوق المھجع فیعاقبونا بما نحن في غنى عنھ

 
لكن الجلبة استمرت .. وتتابع صوت ارتط�ام الخش�ب ب�أرض الباح�ة اإلس�منتیة .. ورأین�ا ظ�الل 

ح .. فشعرنا بقلق وانقباض .. وب�دأنا الشرطة على جدران المھجع تعبر من النوافذ العلیا كاألشبا
نتوقع شر اإلحتماالت .. ونحسب أنھم سیدخلون اآلن ویطلقون علینا النار كلنا كما فعلوا قبل أقل 
من عام في نفس المكان . ولم یطل بنا اإلنتظار كثیراً .. فما ھي إال برھة حت�ى س�معنا أص�وات 

ون أخوكم فالن یوح�د هللا . وم�ن ب�ین ھ�ؤالء ال التكبیر تتعالى .. وسجناء ینادون أسماءھم ویقول
 أزال أذكر اسم األخ محمد ناصر البیك من حمص ، الذي بلغتنا تكبیراتھ وعبارتھ األخیرة یقول

:  
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  . أخوكم محمد ناصر البیك یوحد هللا 
 

 فعرفھ إخوة من مدینتھ في المھجع معنا . وأیقنا أنھا عملیة إعدامات تجري اآلن . وأن مجموعة
من السجناء یعلقون على المشانق بالفعل . فاحتبست أنفاس�نا جمیع�اً .. واختنق�ت فین�ا العب�رات .. 
وتجمدت عل�ى ألس�نتنا العب�ارات .. ول�م ت�نقض أكث�ر م�ن عش�ر دق�ائق حت�ى خفت�ت األص�وات .. 
وسكنت الحركة .. وبدأت األمور خارج المھجع تعود إلى طبیعتھا بالت�دریج .. لك�ن التفق�د ت�أخر 

لغي التنفس في ذلك الیوم .. وأحضر الشرطة الطعام من غیر أن یشیروا إلى ذاك الذي ح�دث وأ
  . بشيء

 
وأغلق الباب علین�ا بع�د ذل�ك لتلفن�ا دوام�ة القل�ق والتس�اؤالت . فھ�ا نح�ن اآلن أم�ام الم�وت وجھ�اً 

.. لوجھ .. واإلعدامات التي كنا نسمع عنھا ونتخوف منھا حدثت على بعد خطوات من�ا وحس�ب 
وإذا كان شھداء المجزرة الكب�رى قب�ل ع�ام ق�د قض�وا نتیج�ة ن�زوة كم�ا ظ�ن ال�بعض أو ث�أر بع�د 
محاولة اغتیال رأس النظام ، فإن ما نراه اآلن ونسمعھ یجعلنا نحس أن األمر م�نظم ف�ي الحقیق�ة 

نا ھ�ذا ومقرر ، وأن ھناك برنامجاً لتصفیة السجناء إذاً . ولم یعد مستبعداً بعد اآلن أن نق�ف أنفس�
  ! الموقف وتلتف حبال المشنقة على أعناقنا نحن بعد حین

 
 

   تساؤالت .. وتأویالت
وأخذت التساؤالت تغادر السرائر بالتدریج وترتسم على شفاھنا تباعاً ، فتنتقل من فرد إل�ى آخ�ر 
ومن مجموعة إلى غیرھا .. وترسم معھا معالم مختلف الناس الذین ضمتھم المحنة وجمعھم ھذا 

لمكان الرعیب . ورغم أن الحادثة ھزتنا جمیعاً إال أن أكثر من اھتز حقیقة كان أولئك ال�ذین ل�م ا
یكونوا أھل انتم�اء باألص�ل ، وج�رفتھم المص�لحة أو الحماس�ة فش�اركوا بعم�ل م�ا وألق�ي الق�بض 
عل��یھم واعتب��روا ف��ي منزل��ة واح��دة ك��المنظمین والمس��لحین .. وم��ن ھ��ؤالء ك��ان بض��عة نف��ر م��ن 

ین وتج��ار الس��الح .. مم��ن ل��م یكون��وا مھیئ��ین نفس��یاً ال للمحن��ة وال لإلع��دام والم��وت ! المھ��رب
وانتشرت بناء على حال كل فئة تأویالت المت�أولین وتحل�یالت المحلل�ین .. ف�اجتمع رأي ال�بعض 
على أن اإلعدامات إنما تنفذ في المسلحین الذین شاركوا في عملیات حقیقیة وأدینوا فیھ�ا .. وأم�ا 

ظمون من غیرھم فمثلھم كمثل تالمیذ المشایخ ال خطر منھم وال تثریب عل�یھم ! وذھ�ب نف�ر المن
إلى أن المسلحین أنفسھم قسمان : قسم تسلح ولكنھ لم َیْقُتل أو یقاتل .. وھؤالء أقرب للفئة السابقة 

یھم إذاً . وفئ��ة أخ��رى قاتل��ت وَقَتل��ت وثب��ت علیھ��ا العم��ل العس��كري .. وھ��ؤالء ھ��م ال��ذین تنف��ذ ف��
  . اإلعدامات وحسب

 
وأح��دثت ھ��ذه التقس��یمات خلخل��ة غی��ر منتظ��رة ف��ي الص��فوف .. وظھ��رت بس��بب ھ��ذه التخمین��ات 
مشادات وأخذ ورد .. ونادى العقالء بأن األمور بید الم�ولى س�بحانھ واألعم�ار مق�درة ف�ي علم�ھ 

لش�ھادة ش�رف لك�ل األزلي ال تنقص وال تزید .. وقال اإلخوة الذین أدینوا بالعمل العسكري بأن ا
مسلم .. ف�إذا كان�ت ق�د دن�ت فمرحب�اً بھ�ا .. ولكنن�ا ھن�ا جمیع�اً ف�ي نظ�ر النظ�ام أع�داء .. وھ�م ال 

 . یفرقون بیننا ال في عذاب وال في إعدام
 
 

  ! وحل الشتاء
ومضت األیام وح�ل الش�تاء .. ش�تاء الص�حراء ال�ذي ال ی�رحم .. ونح�ن ف�ي مھجعن�ا ال نمل�ك إال 

ة ذاتھا ، والنوافذ والشراقات فوقنا مفتوح�ة عل�ى حالھ�ا ، وی�ا ب�ؤس م�ن ب�ات لیلت�ھ بطانیاتنا البالی
تحتھا .. ویا سوء حظ من ت�أفف م�ن مط�ر الس�ماء حت�ى ول�و انص�ب علی�ھ ط�وال اللی�ل ! ول�ذلك 
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وبسبب ھذه البرودة والرطوبة وسوء التغذیة تفشت بیننا أمراض الزك�ام والروم�اتیزم والتھاب�ات 
یلبث أن ظھر السل فینا بعد أقل من عام .. أو أنھ كان قد ظھر بالفعل ولكننا لم  المفاصل .. ثم لم

  ! نكتشفھ إال وقد استشرى وعم
 

نتقلب ب�ین ع�ذاب وع�ذاب ..  26وھكذا عدنا إلى برنامج المعاناة نفسھ .. أسرى جدران المھجع 
هللا وت�الوة آیات�ھ م�ا وتفقد وت�نفس .. وحالق�ة وحم�ام .. ولكنن�ا كن�ا نغال�ب ذل�ك كل�ھ بحف�ظ كت�اب 

وسعنا الجھد . ولم یكن ذلك ھیناً في ھذا الجو العصیب ، لكننا ثابرنا بحمد هللا وتابعنا . ولم یكن 
فقھ السجون قد تبلور لدینا في تلك الفترة بعد ، فكان بعضنا یخاطر بالقیام للوضوء مع كل صالة 

الشرطة حركتنا في اللیل خاصة معناه رغم أن التیمم كان مرخصاً لنا . وكان احتمال أن یكتشف 
عذاب محقق في الص�باح الت�الي ربم�ا كل�ف الم�رء حیات�ھ ! ك�ذلك كن�ا نغتس�ل م�ن الجناب�ة بالم�اء 
البارد مع برودة الج�و رغ�م أن الت�یمم ك�ان وارداً أیض�اً ، ونظ�ن أن�ھ ال ح�ل لن�ا إال ب�ذاك . لكنن�ا 

قدر المستطاع . ولم نعدم أن نج�د بینن�ا أخذنا من بعد نتتبع الرخص الشرعیة ونخفف عن أنفسنا 
م�ن ظ��ل یتش��دد ویص��ر عل��ى اإلغتس��ال وعل��ى الوض�وء ف��ي ك��ل م��رة وعل��ى أداء الص��الة وقوف��اً 
والمج��اھرة بالص��یام حینم��ا من��ع ف��ي الس��نوات الالحق��ة ، ب��رغم المخ��اطر واحتم��االت األذى ل��ھ 

 . ولآلخرین
 
 

  ! محكمة
بضعة أسابیع دخ�ل علین�ا الش�رطة وس�ألوا ع�ن  وذات یوم .. وكان قد مضى على حادث اإلعدام

أسماء بعینھا ، ولم نكن قد عھدناھم ینادون أحداً باسمھ من قبل . لكن أیاً من ھذه األسماء لم یكن 
بیننا . وتكرر األمر مرة بعد مرة .. فأحسسنا أن ثمة شیئاً مریباً یدور .. حتى ك�ان ص�بیحة ی�وم 

عة أسماء من مھجعنا ھذه المرة وقادوھم معھم . وكانوا جدید ، حینما دخل الحرس ونادوا مجمو
  . قرابة الخمسة عشر شخصاً كلھم من حمص

 
ومضت حوالي خمس أو ست ساعات أحضر الشرطة خاللھا الفطور والغداء معاً وأغلقوا الباب 

ن�ا علینا من غی�ر تفق�د أو ت�نفس .. فلم�ا ع�اد اإلخ�وة وس�ألناھم أی�ن كن�تم ق�الوا ف�ي المحكم�ة . فتیق
ساعتھا أنھا جد إذاً . وعلمنا منھم أن أحكاماً صدرت باإلعدام على أكثرھم . وسرعان ما وجدنا 
اإلخوة المحكوم علیھم باإلعدام قد تغیر حالھم .. وانصرفوا عن كل شؤون الدنیا انصرافاً تاماً .. 

أحدھم لم یكن م�ن وتوجھوا إلى هللا سبحانھ بكلیاتھم یھیؤون أنفسھم للقاء رب العالمین حتى كأن 
أھل ھذه الدنیا أبداً . ولم ینقض شھران بع�دھا حت�ى ُطلِ�َب ھ�ؤالء اإلخ�وة لإلع�دام .. فكان�ت أول 
كوكبة من أھل الجنان إن شاء هللا نودعھم من مھجعنا .. سائلین هللا تعالى أن ینتقم لھ�م ویتق�بلھم 

  . ویجعلھم في أعلى علیین
 
 

   مرحباً بلقاء هللا
بیحة ذلك الی�وم المری�ر وق�رؤوا أس�ماء المطل�وبین فیم�ا كان�ت إج�راءات نص�ب دخل الشرطة ص

المشانق وتھیئة مراسم اإلعدام تتم في الباحة أمام مھجعن�ا مباش�رة . وكان�ت مفاج�أة لن�ا أن ع�دداً 
ممن تلیت أس�ماؤھم ك�انوا ق�د خرج�وا إل�ى المحكم�ة وقتھ�ا ول�م یبلغ�ونھم ك�اآلخرین أنھ�م حكم�وا 

سمع اإلخوة أسماءھم وأیقنوا المصیر تراكضوا إلى الحمام فتوضؤوا ومدوا شیئاً باإلعدام . فلما 
ھناك وصلوا علیھ تخفیاً من الشرطة خشیة علینا نحن ال على أنفسھم . وخرج الركب أكث�ر م�ن 
عشرة كأنھم غیر الذین عرفنا كل ھذه األی�ام .. مطمئن�ي النف�وس .. مش�رقي القس�مات .. مقبل�ین 

هللا راض��ین بقض��ائھ . واس��تطاع بعض��نا أن یع��انق ع��دداً م��نھم .. وخ��رج  بك��ل ج��وارحھم عل��ى
اآلخرون حتى من غیر كلمة وداع . ال زلت أذكر من أسماء تلك الدفعة اإلخوة حسن الص�غیر ، 

w
w

w
.za

kir
ato

un
a.o

rg



اللجنة ال�سورية لحقوق الإن�سان، تموز ٢٠٠٧، يتبع

وعبد الغني الدباغ ، وبسام كالو وكلھم من حم�ص . وال زل�ت أذك�ر كأن�ھ الس�اعة كی�ف أن األخ 
مبكراً وق�ال إلخ�وة حول�ھ : رأی�ت الی�وم منام�اً . س�ألوه : خی�راً إن بسام استیقظ صباح ذلك الیوم 

شاء هللا .. ماذا رأیت ؟ قال : رأیت قول هللا تعالى في القرآن الكریم ( وسارعوا إلى مغف�رة م�ن 
ربكم وجنة عرضھا السماوات واألرض أعدت للمتقین ) . ولم یلبث أن نودي لإلعدام رحمھ هللا 

حسسنا أن هللا سبحانھ حقق لھ منامھ وتقبلھ وغفر لھ وأنزلھ الجنان إن ش�اء بعد ساعة أو أقل ، فأ
  . هللا
 
 

  أرجوحة الشھداء
وأقفل الجالوزة الباب .. وساقوا اإلخوة أول األمر إلى مھجع في أقصى الباحة یسمى "الورشة" 

ل�و عل�یھم . وعلمنا من بعد أن س�لیمان الخطی�ب ی�أتي بنفس�ھ لیتأك�د م�ن األس�ماء واألش�خاص ویت
دیباجة الحكم ، وی�أتي مع�ھ أو یتبع�ھ م�دیر الس�جن ال�ذي كن�ا نح�س بقدوم�ھ م�ن ص�وت المس�اعد 

  : یقدمھ باالزمة المعتادة قائالً 
 
  . است.....رح .. استع......د . الباحة جاھزة للتفتیش سیدي اللواء أو سیدي العقید 
 

تباع�اً . وعن�دما ب�دأ ذل�ك ھرع�ت م�ن  وبعد ھذا اإلجراء یبدأ الشرطة بسوق اإلخوة إلى المش�انق
فوري إلى شق صغیر في باب مھجعنا فرأیت المش�انق منص�وبة عل�ى امت�داد الباح�ة .. واإلخ�وة 
اآلن وقد باتوا على حاف�ة ال�ردى یكب�رون ب�أعلى ص�وتھم ویھلل�ون .. ویس�اق أح�دھم بع�د اآلخ�ر 

ال�ثالث .. یت�دلى منھ�ا حب�ل  مغمض العینین مكبل الیدین إلى المشنقة التي انتصبت عل�ى قوائمھ�ا
كحبال الغس�یل البالس�تیكیة .. یخ�الف ف�ي ھ�ذه المواص�فات وتل�ك الوض�عیة أبس�ط الش�روط الت�ي 
یفترض أن تتوفر في مشنقة اإلعدام المخصصة للمجرمین ! ورغم ذلك ی�ؤمر األخ ب�الجثو أم�ام 

ران اإلیعاز من الشرطي المشنقة دون أن یدري ماذا أمامھ ، وعن جانبیھ اثنان من "البلدیة" ینتظ
الذي یقف في مقابل األخ . ف�إذا أش�ار إلیھم�ا تن�اوال حب�ل المش�نقة فطوق�ا ب�ھ رقب�ة الس�جین .. ث�م 
تأخرا إلى الوراء فأمسكا بقائمة المشنقة . وال یلبث الش�رطي أن یص�در اإلیع�از األخی�ر .. فیش�د 

ء بلمح�ة ع�ین .. ویش�ھق ش�ھقتھ "البلدیة" الخش�بة .. وتنتص�ب المش�نقة .. فیرتف�ع األخ ف�ي الھ�وا
األخیرة وتزھق روحھ خالل لحظات . فإذا بدت منھ حركة تدل على احتمال استمرار الحیاة فیھ 
تقدم عنصرا "البلدیة" ثانیة فجذبا األخ وتعلقا ب�ھ حت�ى یش�تد إطب�اق الحب�ل عل�ى رقبت�ھ إل�ى أبع�د 

  . مدى
 

ویتأك�د م�ن الوف�اة .. فتع�اد المش�نقة إل�ى وال یلبث الطبیب یونس العلي أن یتقدم ف�یجس الن�بض ، 
وضعھا ، ویفك الحبل عن رقبة الشھید .. ویرم�ي ب�ھ القتل�ة جانب�اً ب�دم ب�ارد ، فیم�ا یع�د الش�رطة 
األخ الت��الي لإلع��دام . حت��ى إذا اكتم��ل الع��دد ونف��ذت الجریم��ة وتكوم��ت الجث��ث ، دخل��ت الس��احة 

وة واحداً بعد اآلخر وقذفوھم فیھا .. لتمضي شاحنة عسكریة ، وتقدم "البلدیة" فحملوا أجساد اإلخ
إل��ى حی��ث ال یع��رف بمص��یرھم أح��د إال هللا . وف��ي ھ��ذه الدفع��ة ق��درت أن أكث��ر م��ن خمس��ین أخ��اً 

 . قضوا نحبھم .. نحتسبھم في عداد الشھداء األبرار إن شاء هللا
 
 

  العزاء
حالة من الكآب�ة خانق�ة ، والن�اس غادر اإلخوة إلى لقاء هللا ، وبقینا نحن في كربتنا ووحشتنا تلفنا 

وكأن على رؤوسھم الطیر .. لیس لنا إال العبرات الحرى نطلقھا بصمت وأل�م .. والتض�رع إل�ى 
  . هللا نرسلھ خافتاً مرتعشاً مع الزفرات
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وغاص كل منا في خواطر شتى .. فھؤالء الذین كنا نأكل معھم قبل لیلة خلت .. ونصلي وإیاھم 
ؤالء الذین كنا وإیاھم في سباق على حفظ كتاب هللا .. نسمع منھم أو یسمعوا الفجر قبل برھة . ھ

لنا . وربم�ا ك�ان واح�دھم ق�د ب�ات لیلت�ھ األخی�رة بجانبن�ا ، أو أرس�ل آخ�ر ابتس�امة ل�ھ م�ن وجھ�ھ 
الطلق وغادر وتركنا . ھؤالء الذین نمت بیننا العالقة عن غیر س�ابق معرف�ة م�ن قب�ل ف�ي أحل�ك 

. شھرین أو ثالثة نتناوب على تلقي العذاب ومواجھة الھول معاً .. فكنا على الظروف وأقساھا .
قصر األیام أكثر من إخوة وألصق من أشقاء . ھؤالء جمیعاً خرجوا من بیننا ولن یع�ودوا أب�داً . 

  . وغادروا الدنیا ولن نلقاھم إلى یوم الدین
 

یاتنا نحن ال�ذین ال ن�زال أحی�اء . م�ن وترتد الخواطر إلى ذواتنا سریعاً ، ونبدأ نسترجع شریط ح
طفولتنا البریئة .. إلى شبابنا الذي ما أن بدأ یزھر فینا حتى اقتطفتھ ید الظلمة من غیر ما إنذار . 
ویتجھ الحوار في ذواتنا إلى المستقبل اآلتي .. وأي مستقبل ذاك والمشانق ھا ھي لم ُتَحلَّ حبالھا 

لشوق .. واللوعة بالخوف .. واإلحباط بالرجاء . وال نجد في بعد ! وتختلط فینا مشاعر الشفقة با
خاتمة المطاف ما نعزي بھ أنفسنا ونواسي جراحنا ونخفف من ھول المصیبة علین�ا إال اإللتج�اء 

  . إلى الرحمن الرحیم ، والرجاء بأن یكون ذلك في سبیلھ فیقبلنا في اآلخرة ویعفو عنا
 
 

  مع كتاب هللا
د إلى كتابھ جل وعال أنیسنا وبلسم جروحنا ننكب علیھ ونلتجىء إلیھ . ولقد وترانا نھرع من جدی

أكرمنا سبحانھ بعد أسابیع لم تطل بأخ حافظ لكتاب هللا قدم إلینا مع حوالي خمسة عش�ر أخ�اً م�ن 
دمشق كلھم من جماعة مسجد زید بن ثابت . واألخ الحافظ اسمھ محم�د ص�نوبر م�ن بل�دة جدی�دة 

. فكان سرورنا بھ أكبر من أن یوصف . وأقبلنا نتلقى من�ھ الس�ور واآلی�ات  الذیباني قرب دمشق
ونحفظھا . وكنت أنا واألخ ھیثم عثمان برغم إص�ابتھ الش�دیدة نحف�ظ مع�اً .. ونراج�ع م�ا حفظن�ا 
باستمرار .. حتى بات كتاب هللا شغلنا الشاغل . ومن شدة ھمتنا وعزیمتنا أذكر أنني بتوفی�ق هللا 

نعام كلھا في أربعة أیام .. وكنت من قبل أن أعتقل أحفظ جزء ع�م وبعض�اً م�ن حفظت سورة األ
الجزء التاسع والعشرین وحسب . فلما رأینا اإلعدامات وقدرنا أن المنیة قد دنت أحببنا أن ننھ�ي 

أنھیت واألخ ھی�ثم وھلل الحم�د حف�ظ الق�رآن الك�ریم  1982الحفظ فنالقي بھ وجھ ربنا . وفي عام 
  . أول من ینھي الحفظ من مھجعنا بفضل هللاكلھ . وكنا 

 
 

  ! مؤامرة
ومرت األیام .. وفوجئنا بواحد من الشرطة العسكریة صبیحة یوم تال یطلب أبا رش�ید ویمض�ي 
بھ إلى حیث ال ندري . وعندما عاد بعد بضع ساعات كان في حالة ُیرثى لھا من أث�ر التع�ذیب . 

لحدیث ، لكن�ھ خص�ني رحم�ھ هللا ب�ذكر م�ا ج�رى بحك�م ولم یكن من طبع أبي رشید اإلكثار من ا
معرفتي السابقة بھ وصلتي الوثیقة معھ . ووقتھا أخبرني أن ضباطاً من المخابرات أتوا للتحقیق 

 -معھ حول عالقتھ برئیس األركان حكمت الش�ھابي ال�ذي حض�ر إل�ى ف�رع المخ�ابرات م�ن قب�ل 
ة . وكانت إعادة التحقی�ق م�ع الس�جین م�ن وحاول دفعھ لإلعتراف ووعده بالمساعد -كما ذكرت 

أص��عب األم��ور علی��ھ وق��د ظ��ن أن��ھ انتھ��ى م��ن ھ��ذه المرحل��ة وطوی��ت أوراق ملف��ھ . ورغ��م أن 
الشھابي حاول حقیقة األمر أن یوقع أبا رش�ید ویع�ین المخ�ابرات علی�ھ إال أن�ھ رف�ض اإلعت�راف 

ینقذوه من اإلعدام إذا اعترف  بأمر یضره . ولعب المحققون لعبة اإلغراء ثانیة معھ ووعدوه بأن
بوجود صلة للشھابي معھ فأبى . وعذبوه على ذلك أشنع العذاب فأصر على موقفھ .. وأحس أن 
ثمة مؤامرة داخل أجنحة النظام ترید استغاللھ لتصفیة خصومات بینھم .. فأبى بنزاھة المسلم أن 

  . یظلم حتى عدوه ، وتحمل في سبیل ذلك أشد العذاب
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  المقدورالیوم 

وانقضت شھور أخر . وتحسنت صحة أبي رشید والتأمت جراح حفل�ة التع�ذیب تل�ك .. ومض�ت 
حیاتنا على نفس المنوال ال نخرج م�ن ھ�م حت�ى نق�ع ف�ي ھ�م أش�د .. وال ننج�و م�ن تع�ذیب حت�ى 

تم استدعاء  1981یطولنا حفل تعذیب أشنع .. وفي شھر تشرین األول أو تشرین الثاني من عام 
یدة للمحكمة الھزلیة التي كانت أحد فصول التعذیب النفسي والجس�دي مع�اً . وخ�رج ف�ي دفعة جد

ھذه الدفعة أبو رشید ضمن حوالي أربعین أخاً من مھجعنا . ورغم أنھ رجع من غیر أن یبلغونھ 
بالحكم إال أنھ أدرك أن األمر انتھى .. واستشف ذلك من كالم سلیمان الخطیب ال�ذي ترب�ع عل�ى 

اء جوراً وظلماً .. خاصة وأنھ عاد وألح علیھ لتوریط الشھابي .. ووعده بإنقاذه من كرسي القض
  . اإلعدام إن فعل .. وأصر أبو رشید وقتھا على الرفض مھما كانت النتیجة

 
وعاد أبو رشید من المحكمة وقد نوى أن یبدأ الصیام من ساعتھا وإلى أن یالقي ربھ . وقال بأنھ 

اإلعدام . وعندما حل ذلك الی�وم المق�دور بع�د قراب�ة الش�ھرین كن�ت ق�د  لن یفطر حتى یخرج إلى
رفعت لھ شایاً وبعض الطعام من وجبة الفطور لیتناولھا عند الغروب . فلم�ا دخل�وا ون�ادوا عل�ى 
أسماء المطلوبین لإلعدام من دفعتھ لم یذكروا اسمھ .. وتدافع اإلخوة لوداع األحبة وأغلق من ثم 

  : نحن نترقب ناداني أبو رشید رحمھ هللا وقال ليالباب .. وبینما 
 
  . أخي أبو سلیم .. أراني الیوم متعباً .. ھات ناولني الشاي والطعام ألفطر 
 

  . قلت لھ : ھاك وتوكل على هللا
 

ووهللا الذي ال إلھ إال ھو ، لم یرشف أبو رشید من الشاي رشفة وبدأ بالثانیة حتى فُِتَح الباب م�ن 
  : ى الشرطي فیناجدید وناد

 
  . حسین رشید عثمان 
 
  . حاضر 
 

رد أبو رشید وكأس الشاي ال یزال بین شفتیھ .. فأیقنا سبحان هللا كیف أن رزق اإلنسان المقسوم 
  ! ال بد وأن یبلغھ .. وأنھ كان ال بد وأن یأخذ رشفتي الشاي ھاتین ال تزیدان وال تنقصان

 
ویة من زوایا المھجع وبدأ یخلع عنھ مالبسھ وھو یكبر ویھل�ل ولم یلبث أن قفز رحمھ هللا إلى زا

.. وحینما لم یبق علیھ إال الشورت والشرطة على الباب یكادون یجنون مما یفعل ألقى إلینا بك�ل 
ما كان یرتدي لنستفید منھ .. وخرج إلى اإلعدام رحمھ هللا . ولم أستطع ھذه المرة التلصص من 

وسرعان ما انتھى تنفیذ اإلعدام ، ودخ�ل الش�رطة علین�ا فأخرجون�ا ثقب الباب بعد الذي حصل . 
إلى الساحة وأشبعونا جلداً ولطماً حتى یمسحوا عنا أي أثر إیجابي تركتھ فینا تكبیرات أبي رشید 

  . رحمھ هللا
 
 

  أحداث حماة
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ن ونحن بین أیدي الظلمة تمضي بنا األمور من س�یىء إل�ى أس�وأ . ول�م تلب�ث أ 1982وحل عام 
انفجرت األحداث في حماة من غیر أن نعلم بھا بالطبع . لكننا تلقینا آثارھا السلبیة داخ�ل الس�جن 

  . ورأینا األھوال وقتھا دون أن ندري بما یجري
 

فابتداء من شھر شباط اشتد التعذیب نوعاً وكماً .. وبدأ ض�حایاه یتزای�دون باس�تمرار .. حت�ى أن 
الطعام وأراد الخ�روج لتناول�ھ م�ن ب�اب المھج�ع ق�رأ الفاتح�ة  واحدنا كان إذا حل دوره في سخرة

ووضع في حسبانھ احتمال أن تك�ون آخ�ر س�ورة یتلوھ�ا قب�ل أن یم�وت ! وبلغتن�ا أنب�اء ع�دة ع�ن 
إخوة قتلتھم ضربات تلك العصا الغلیضة التي كانوا یھوون بھ�ا عل�ى رأس الس�جین مباش�رة وال 

% م�ن 98لمحكوم علیھم باإلعدام حتى كادت أن تشمل یبالون . وفي نفس الفترة ارتفعت نسبة ا
كل دفعة تخرج للمحاكمة . وأصبحت األحكام تنفذ كل یومین بعد أن كانت من قبل ث�الث م�رات 

 . في الشھر على األغلب . ووقتھا كان إعدام أبي رشید ودفعتھ رحمھم هللا
 
 

  ! احتیاطات
لإلعدام اس�مھ  26الزبانیة أخاً من مھجعنا  وذات یوم ، وفي دفعة من دفعات اإلعدام تلك ، طلب

عبد الكریم غانم من الزبداني كان طالباً في كلیة الھندسة بدمشق . فلما سمعنا الخبر اندفعنا نودع 
 األخ وقد تفجرت من مآقینا الدموع . فوجدناه رحمھ هللا یقف في وجوھنا شامخاً راضیاً یقول لنا

:  
 
  . أنتم .. أما أنا فخالص ارتحت من ھذا العذاب عالم تبكون ؟ ابكوا على حالكم 
 

ومما ھو جدیر بالتسجیل ھنا أنھ وأثناء ھذه الموجة الطاغیة من العنف واإلجرام بلغن�ا ذات م�رة 
أنھم أخرجوا دفعة من السجناء لإلعدام فتمكن أحد اإلخوة من بینھم من اإلف�الت ، وق�ام بض�رب 

علیھ ویعیدونھ إلى حبل المشنقة . وبعد الحادثة اقتحم�وا  الجالدین ما وسعھ الجھد قبل أن یطبقوا
ك�ل المھ��اجع وأذاقون��ا كلن��ا قتل��ة م��ن أش��د م��ا رأین��ا خوف��اً م��ن أن تول��د حادث��ة األخ فین��ا نوع��اً م��ن 

 . أحاسیس التمرد والعصیان . ومن وقتھا بدأ الشرطة یأخذون احتیاطات أشد أثناء اإلعدامات
 
 

  ! العمیل
بع�د أن انتقل�ت ص�لتي م�ن  1980كرت في البدایة في الشھر العاش�ر م�ن ع�ام تم اعتقالي مثلما ذ

أبي الفرج إلى یحیى الشامي . ورغم التعذیب الفظی�ع ال�ذي نلت�ھ ف�ي أقبی�ة المخ�ابرات العس�كریة 
فإن هللا ثبتني ول�م أعت�رف عل�ى یحی�ى أو أي ش�خص آخ�ر . لكنن�ي فوجئ�ت م�ع اش�تداد موج�ات 

بخبر استشھاد یحیى في سجن تدمر . ثم لم تلبث  1982اني من عام القتل والتعذیب في الشھر الث
األقدار أن جمعتني م�ع إخ�وة م�ن ھن�ا وھن�اك التق�وا یحی�ى ف�ي مراح�ل محنت�ھ المختلف�ة وعرف�وا 

  . قصتھ
 

ولقد تم اعتقال یحیى ابتداء بعد اعتقالي بزمن غیر طوی�ل . وك�ان ذل�ك حینم�ا حض�ر یحی�ى إل�ى 
كریم رجب كان طالباً من حم�اة ی�درس الط�ب ف�ي دمش�ق تمكن�ت موعد مع شخص یسمى عبد ال

أجھزة األمن من تجنیده لصالحھا واستفادت من عالقتھ مع شباب اإلخوان ومعرفتھ بالكثیر منھم 
أیما فائدة . وال أزال أذكر كیف كان عبد الكریم ھذا یح�وم حولن�ا بش�كل دائ�م م�ن خ�الل معرفت�ھ 

اإلستفسارات بسبب ومن غیر سبب . ولقد أوق�ع ھ�ذا العمی�ل بإخوة آخرین ، ویكثر من األسئلة و
كما تأكد لي عدداً كبیراً من اإلخوة بالفعل ، وتمكن م�ن كش�ف العدی�د م�ن قواع�د المجاھ�دین ف�ي 
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دمشق خاصة . وكان نشاطھ في قمتھ بین صفوف اإلخوة الذین تواف�دوا م�ن خ�ارج س�وریة إل�ى 
  . الفرج أبرز قادتھ دمشق لتشكیل التنظیم الولید الذي كان أبو

 
وھكذا وجد یحیى نفسھ وسط عناصر المخابرات یطبق�ون علی�ھ وعل�ى عب�د الك�ریم عن�د المس�جد 
األموي ویقتادونھما إلى فرع التحقیق العسكري ، لیقاد یحیى من�ھ إل�ى ت�دمر بع�د انتھ�اء التحقی�ق 

  . لتنظیممعھ ، وأطلق سراح عبد الكریم رجب لیستكمل مھمتھ التخریبیة بین أفراد ا
 

ولقد بلغنا الحقاً أن المجاھدین في حماة تمكنوا من كشف عبد الكریم واستدراجھ إلى كمین محكم 
  . ، فاعتقلوه وحققوا معھ وأخذوا منھ اعترافات كاملة . وتم اعدامھ بعد ذلك جزاء خیانتھ

 
. وبلغن�ي ولم ألتق یحیى في تدمر من بعد . لكنني التقیت م�ن عاص�ره وع�اش ف�ي المھج�ع مع�ھ 

حینما كانت أحداث حماة في ذروتھا استدعوا یحیى إلى  82أنھم في یوم من أیام شھر شباط عام 
الذاتیة للتحقیق معھ ، وطلب المحقق القادم من فرع التحقیق من یحیى أس�ماء مح�ددة ومعلوم�ات 

فیھ وانھالوا  لم تكن لدیھم . فأبي یحیى ورفض . فأمر المحقق بالدوالب أن ُیْحِضَر وأنزلوا یحیى
علیھ ضرباً وقتالً في باحة الذاتیة ثم توقفوا . فلما سألھ المحق�ق ع�ن األس�ماء والمعلوم�ات أص�ر 
على اإلنكار . فأمر بتجریده من ثیابھ إال الشورت وأعاده إلى الدوالب . وعاد الضرب الوحشي 

آخر كان ینتظر دوره ینھال علیھ حتى أن واحداً من أظفاره طار من قدمھ ووقع قریباً من سجین 
  ! في التحقیق في الباحة ذاتھا . ولقد التقیت ھذا األخ وھو ال یزال یحتفظ بالظفر معھ

 
واشتد الضرب وانھالت الخیزرانات والعصي على قدمي یحیى وبقیة جس�ده حت�ى أغم�ي علی�ھ . 

صلوا بھ أمام فأمر المحقق الزبانیة أن یشنقوه . ولم تكن المشانق جاھزة یومھا ، فسحبوه حتى و
حس�بما وردن�ا  -وقام الرقیب فیصل كحیلة والشرطیان س�میر كوش�ري وش�حادة  6-5باب مھجع 

فلفوا حبالً حول رقبة األخ یحیى وش�دوه ب�ین أی�دیھم  وھ�و ال ی�زال رحم�ھ هللا  -من شھود عیان 
 ! مغمى علیھ حتى أزھقوا روحھ

 
 

  ! مفاجأة
قص�ة  -وأیاً منھا ال یؤثر في صم الحج�ر !  -ثرة ومما ال أزال أذكر من قصص اإلعدامات المؤ

طبیب أسنان من حلب من بیت قره علي كان معتقالً مع عدیلھ . ولقد تم اإلفراج عن ھذا األخیر 
  . بعد واسطات شدیدة كما یبدو ، وبقي األول ینتظر ویرجو

 
یلھ ق�د ت�م . وأن�ھ وفي صبیحة یوم من تلك األیام التعسة ن�ودي اس�م األخ فظ�ن أن إْذَن إخ�الء س�ب

سیغادر اآلن للقاء أھلھ من جدید . وكان المسكین یرت�دي ح�ین اعتقال�ھ طقم�اً س�ارع حینم�ا س�مع 
اسمھ فارتداه . وأخرج ساعتھ الذھبیة فارتداھا أیضاً . وجعل ینفض عن كتفیھ الغبار ویحاول أن 

خرج كان�ت المش�نقة یمشط شعره ویحسن من ھیأتھ وكل الظن أنھ خارج إلى الحریة اآلن . فلما 
  . في انتظاره حقیقة األمر . وكانت صدمة لنا جمیعاً بقیت تؤرقنا ردحاً من الزمان

 
 

  الجرب
وطال��ت المحن��ة ك��ل أوج��ھ ھ��ذه الحی��اة الم��ّرة . فم��ع ازدی��اد الع��ذاب واإلع��دامات انخفض��ت كمی��ة 

رة الس�جن تتعم�د الطعام المقررة للسجناء رغم أنھا ل�م تك�ن تكف�ي لتقیتن�ا باألص�ل . وص�ارت إدا
قطع الماء عنا حتى أننا عانینا خالل صیف ذلك العام شھراً كامالً من غی�ر م�اء . وك�ان موردن�ا 
الوحید عن طریق بیدونات یملؤھا الشرطة لنا وقتما شاؤوا وبالعدد الذي یریدون . وقتذاك عمت 
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لج�رب بینن�ا وانتش�ر القذارة المھاجع غصباً عنا وباتت رائحتھ�ا ال تط�اق . ول�م یلب�ث أن تفش�ى ا
  . انتشاراً كبیراً كنت أنا نفسي واحداً من ضحایاه

 
والجرب كما ھو معلوم مرض جلدي یصیب اإلنسان بحكة شدید في جلده سرعان ما ت�ؤدي إل�ى 
تورمھ وتقیحھ .. ولیس ھناك مكاناً محدداً یكتفي بھ ھذا الداء . فمن الممك�ن أن یص�یب ال�رجلین 

والمحاش�م ذاتھ�ا . وع�الوة عل�ى األل�م الش�دید ال�ذي یس�ببھ الج�رب ف�إن والیدین والصدر والظھر 
انتقالھ بین الناس المتجاورین أمر محتم . ولو لم یعالج المص�اب فق�د یم�وت م�ن الم�رض . ولق�د 

الذي انتش�ر الج�رب فی�ھ مثلم�ا انتش�ر ببقی�ة المھ�اجع . وال أزال أذك�ر  26حدث ذلك في مھجعنا 
دیر الزور اسمھ عبد الكریم الصالح ، فالتھب جل�ده كل�ھ وان�تفخ ،  كیف دھم ھذا المرض أخاً من

وظل یعاني قرابة الشھر یصیح من شدة األلم ولیس بی�دنا ش�يء نقدم�ھ لنخف�ف عن�ھ إال ال�دعاء . 
وعندما أبلغ رئیس المھجع الشرطة بحالھ وكرر علیھم البالغ لم یزی�دوا ع�ن أن أم�روه أن یك�ف 

  ! جع لیموتعن الشكوى وأن یتركھ في المھ
 

لكن تزاید اإلصابات وانتشار المرض في المھاجع األخرى جعل إدارة الس�جن بع�د ح�ین تتن�ازل 
وتحض�ر للمص�ابین دواء الج�رب . وت��م تعی�ین مس�ؤول ص�حي لك��ل مھج�ع م�ن الس�جناء أنفس��ھم 
تكون مسؤولیتھ تقدیم تقریر بالحالة الصحیة إلى طبیب الس�جن حت�ى ال یض�طر ذاك إل�ى فح�ص 

بنفس��ھ والتع��رض الحتم��االت اإلص��ابة بالع��دوى م��نھم ! وف��ي ھ��ذا الس��یاق ُع��یَِّن األخ  المرض��ى
الطبیب قاسم موس�ى مس�ؤوالً ص�حیاً لمھجعن�ا . ث�م لم�ا تزای�دت الح�االت أكث�ر فتح�وا للمص�ابین 
مھجعاً خاصاً كما حدث أیام الكولیرا ، ال رحمة بھم بالتأكید وإنما خشیة أن تنتقل العدوى إلیھم . 

ذلك فقد مات بسبب الجرب من مھجعنا وبقیة المھاجع األخرى عدد غیر قلیل من اإلخ�وة  ورغم
، وقدر لألخ عبد الكریم الصالح أن یتعافى بالت�دریج ، حت�ى إذا ش�افاه هللا بع�د ح�ین أت�اه الن�داء ، 

 . وسیق مع دفعة من دفعات اإلعدام إلى الردى رحمھ هللا
 
 

  من سجل الضحایا
ب السجن قد توقفا عن الحضور للمھجع قرابة الخمسة أشھر خ�الل أح�داث وكان الممرض وطبی

حم��اة وبع��دھا ، مم��ا ض��اعف اإلص��ابات وأس��رع ف��ي انتش��ار الج��رب . وانتش��رت مع��ھ أم��راض 
أخرى لم نستطع أن نعرف أسبابھا أو نوعیتھا بالتحدید . فكنا نحار في أمرن�ا ونفع�ل م�ا بوس�عنا 

وة یتسابقون لفداء إخ�وانھم المرض�ى م�ن أي ع�ذاب أو جھ�د لمساعدة المصابین . ولكم كان اإلخ
وإیثارھم بحفنة الطعام المخصصة للواحد منھم . لكن ذلك لم یك�ن كافی�اً لوق�ف الم�رض أو إنق�اذ 
المصابین . وقضى عدد من اإلخوة َنْحَبُھم فریسة األمراض واألوبئة فبلغوا قرابة الس�تة عش�ر ، 

أمون ال�ذھبي م�ن دمش�ق . وھش�ام مجن�دف وبس�ام الھاش�مي ال زلت أذكر منھم كمال أن�دورة وم�
  . وسامي وحود من حمص

 
وكان أول من م�ات ب�ین أولئ�ك جمیع�اً معتق�ل م�ن قری�ة ص�وران ق�رب حم�اة اس�مھ عب�د العزی�ز 
عوض السالم . أصابھ السل كما یبدو حتى أصبح یبصق الدم . وعندما أخبر رئیس المھج�ع أب�و 

  : اً في حالة خطرة أجابھ بالحرف الواحدالفضل الرقیب أن لدینا مریض
 
  ! وال .. بس یموت دق الباب 
 

وبعد شھرین من المعاناة وبعد ظھر أحد األیام إتكأ األخ على ص�در ش�قیق ل�ھ ك�ان س�جیناً أیض�اً 
وأخذ یذكر هللا ویردد الش�ھادتین حت�ى لف�ظ آخ�ر أنفاس�ھ رحم�ھ هللا . فلم�ا تأك�دنا م�ن وفات�ھ طل�ب 

ر أن یغس�لوه قب�ل أن نخب�ر الش�رطة ب�األمر . لك�ن اإلخ�وة خ�افوا أن تص�یبھم شقیقھ م�ن الحض�و
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العدوى أو أن تنزل بھم من الشرطة بلوى . فلما لم یتقدم أحد رأیت أن األمر ال ب�د وأن یحس�م . 
وتوكل��ت عل��ى هللا وتق��دمت . وأدخلت��ھ الحم��ام وغس��لتھ وح��دي . وم��ن یومھ��ا تعل��م اإلخ��وة عل��ي 

ة ما دمت فیھم . فغسلت كل الذین ماتوا من بعد ذل�ك ف�ي المھج�ع . بع�دھا وأوكلوا إلي ھذه المھم
قرع أبو الفضل الباب وأخبرھم بوفاة األخ . فلم یزیدوا عن أن طلبوا منھ أن یخرجھ إلى الخارج 
. فتعاونت معھ وحملناه ، وعدت أنا وبقي أبو الفضل لبرھة . وعندما عاد أخبرنا أنھم أرادوا أن 

 ! تھ فتقدم أحدھم منھ وركلھ بقدمھ وحسب .. وجاء "البلدیة" فأخذوه ومضوایتأكدوا من مو
 
 

  ! سحور
ومضت األیام .. وازدادت األمراض وكثرت الوفیات .. حتى كن�ا نخ�رج ف�ي فت�رة م�ن الفت�رات 
میتاً من مھجعنا كل یوم ! وال زلت أذكر أنني كنت أن�ام بجان�ب األخ كم�ال أن�دورة ف�ي لیل�ة م�ن 

الرھیبة ، وكنت قد نویت صیام الیوم الت�الي ، فنھض�ت قبی�ل الفج�ر ألتس�حر . وك�ان  تلك اللیالي
كمال بعد أن اشتد علیھ المرض في الفترة األخی�رة ال یس�تطیع الن�وم مس�تلقیاً وإال اختن�ق . فك�ان 
یترب�ع ف��ي مكان�ھ ویس��تند رحم�ھ هللا إل��ى الج��دار ویظ�ل یكاب��د ط�وال اللی��ل ویت�أوه ویع��اني . فلم��ا 

تسحر وجدتھ ساكتاً على غی�ر عادت�ھ . فجعل�ت أنادی�ھ بص�وت خاف�ت . فلم�ا ل�م یجبن�ي نھضت أل
  . وارتبت في األمر دفعتھ براحتي ، فوجدتھ یسقط میتاً على الطرف اآلخر

 
ولم یكن وارداً وقتھ�ا أن أق�وم ب�أي حرك�ة تكش�فني أم�ام الش�رطة عل�ى س�طح المھج�ع ، فس�حبت 

ف�ت فس�حبت صندویش�ة كن�ت ق�د وفرتھ�ا م�ن عش�اء األم�س البطانیة على وجھھ بكل ھدوء ، والت
لتك��ون س��حوراً ل��ي لیلتھ��ا ، فجعل��ت أدس اللقیم��ات ف��ي فم��ي دس��اً وأغ��ص بھ��ن ، واألخ بج��انبي 
مسجى ال روح فیھ ! وعندما استیقظنا صباحاً ومضینا لنغسلھ قبل أن یعلم الشرطة بموتھ وجدناه 

عات . حت�ى إذا انتھین�ا بع�د جھ�د یكلل�ھ رحمھ هللا تخشب جسده وقد مضت عل�ى وفات�ھ بض�ع س�ا
 ! الرعب أخبرناھم بموتھ . فلم یزیدوا عن أن نادوا "البلدیة" لیسحبوه .. وانتھى األمر

 
 

  ! ُسّنة طیبة
ومما ال ینسى من مشاھد األمراض واألوبئة التي دھمتنا قص�ة أخ م�ن حم�ص اس�مھ عب�د المع�ز 

وأشرف على الموت بسببھ . وجعل األخ أبو  1982العجمي . أصابھ مرض الیرقان الكبدي عام 
الفضل رحمھ هللا یجھد نفسھ ویجھدنا في توفیر كمیة من الطعام لھ من نصیبنا . وكان رحمھ هللا 
أول من سن ھذه السنة الطیبة في إیثار المرضى على شدة حاجتنا وض�آلة نص�یبنا م�ن الطع�ام . 

م��ن اس��تجاب وم��ّن عل��ى األخ برحمت��ھ . فل��م وجعلن��ا ن��دعو ألخ ونس��أل هللا ل��ھ الش��فاء . وس��بحان 
یمض شھر كنا نظن األخ في أولھ مودعاً حتى قام بیننا صحیحاً معافى . وكان�ت آی�ة أخ�رى فی�ھ 

بع�د أن نج�ا م�ن الم�وت بس�بب  1984أن طلب فیما بعد إلى اإلعدام . ونال ش�رف الش�ھادة ع�ام 
  . الیرقان

 
 

  ! الطبیب القاتل
روایات المعاناة في سجن تدمر ال تنتھي فإن مما ال ینس�ى م�ن بینھ�ا وإذا كانت حكایات األسى و

حكایة األخ زاھ�د داخ�ل الت�ي تجس�د ك�ل مع�اني الطائفی�ة الحاق�دة والھمجی�ة الت�ي مارس�ھا النظ�ام 
السوري على شعبھ .. وتفسر أس�باب ث�ورة تل�ك الفئ�ة المؤمن�ة عل�ى جالدھ�ا ولج�وئھم إل�ى الق�وة 

  . سبیالً للنجاةكحل وحید لم یجدوا من دونھ 
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كان زاھ�د رحم�ھ هللا طالب�اً متفوق�اً ف�ي كلی�ة الط�ب بجامع�ة حل�ب ف�ي س�نواتھ األخی�رة .. جمعت�ھ 
األقدار على طاولة الدراسة مع طالب آخر من طائفة النظام اسمھ محمد یونس العلي . وفي أح�د 

یالحقھا بفظاظة األیام تعّرض یونس ھذا لزمیلة لھم في الصف من أسر حلب المحافظة ، وجعل 
  . ویتابعھا بالتصریح وبالتلمیح فال یجد منھا إال الصدود

 
ودارت األیام وشاءت األقدار أن یتقدم زاھد نفسھ لخطبة الفتاة ذاتھا وأن ین�ال موافقتھ�ا وموافق�ة 
أھلھا معاً . وتم الزواج وعمت الفرح�ة قل�وب ك�ل الن�اس إال ی�ونس ھ�ذا .. ال�ذي اعتبرھ�ا قض�یة 

ناً عل��ى كرامت��ھ ال یغتف��ر . وجع��ل یھ��دد الفت��اة وزوجھ��ا بش��كل معل��ن .. وین��ذرھما كب��رى وع��دوا
  . بالویل والثبور وعظائم األمور . وزاھد المؤدب الحیي ال یملك إال أن یعرض عن الجاھلین

 
وانتھت الدراسة ، وتخرج زاھد ویونس من كلیة الطب ومضى كل منھما ف�ي طری�ق . حت�ى إذا 

وریة وأسفر النظام ع�ن أق�بح الوج�وه وج�د زاھ�د نفس�ھ فریس�ة ب�ین أی�دي اشتعلت األحداث في س
-5المخابرات یتنقل من عذاب إلى عذاب ومن سجن إلى آخر ، حتى انتھى بھ المقام ف�ي مھج�ع 

محم�د ی�ونس عل�ي نفس�ھ !  -وی�ا للھ�ول  -بتدمر ! وشاءت األقدار أن یكون طبیب ھذا السجن  6
وی�ونس كالھم�ا إل�ى ھ�ذا المك�ان .. وعالق�ة ذل�ك بتھدی�دات أما اإلجابة ع�ن كیفی�ة وص�ول زاھ�د 

یونس السابقة فذلك ما لم نعرفھ . لكنا تأك�دنا كلن�ا أن ھ�ذا الطبی�ب ك�ان یبح�ث م�ن أول ی�وم ع�ن 
شخص محدد اس�مھ زاھ�د داخ�ل ب�ین الس�جناء ف�ي مختل�ف المھ�اجع . وجع�ل الش�رطة العس�كریة 

اھ�د عل�ى واح�د م�ن مھاجعھ�ا ویس�ألون عن�ھ یدورون على مھاجع الباحة األولى حیث ت�م ف�رز ز
م��رة بع��د م��رة .. حت��ى ت��م للج��اني م��ا أراد وش��اھد زاھ��داً ف��ي ی��وم م��ن األی��ام أثن��اء الت��نفس فق��ال 
للشرطة ھا ھو ذا . ومن لحظتھا أخرجھ الزبانیة وأوسعوه ضرباً وجلداً ومسبات وق�الوا ل�رئیس 

مع بوجوده فأدرك ما یدور .. وعرف أن مھجعھ : ھذا معلّم . ویبدو أن زاھد قد لمح یونس أو س
  . طبیب السجن ھو جالده وغریمھ نفسھ .. وأسر بذلك لإلخوة في مھجعھ وسأل هللا الستر

 
وجعل الشرطة یخرجون زاھداً بسبب ومن غیر سبب ویذیقونھ في كل یوم جرعة مضاعفة م�ن 

مقتول ال محالة . حتى إذا العذاب .. ومضت أسابیع على ھذه الحالة أیقن زاھد واإلخوة معھ أنھ 
انھ��ار ول��م یع��د یس��تطیع الخ��روج للت��نفس وجل��س ف��ي المھج��ع كم��ا اعت��اد م��ن أص��ابھم م��رض أو 

  . أقعدھم التعذیب أن یفعلوا أخذ الشرطة یبحثون عنھ بین المرضى ویعذبونھ ھناك
 

ي ولك�ن م�ن غی�ر أن یخرج�ونھم كم�ا تقتض� 6-5وفي یوم مكفھر أخذ الزبانی�ة التفق�د ف�ي مھج�ع 
العادة . وأتى األمر من الرقیب فیصل كحیل�ة لإلخ�وة أن یض�بوا كلھ�م ف�ي زاوی�ة المھج�ع . فلم�ا 
فعلوا ولم یبق في ذلك الركن إال زاھد المسكین وقد انتھت فیھ كل قدرة على الحركة تقدم فیصل 
وعریف من الشرطة العسكریة اسمھ شحادة وھوى كالھما بالعصا على رأسھ بك�ل قوت�ھ ف�انفلق 

  .. فوره من
 

وس��قط زاھ��د عل��ى أرض المھج��ع یتخ��بط دم��ھ ، وم��ن غی��ر أن تخ��تلج ف��ي القتل��ة عض��لة واح��دة 
خرجوا وأقفلوا باب المھجع . ولم یلبث القتلة أن فتحوا نافذة الباب ونادوا رئیس المھجع وس�ألوه 
عم حدث . فأجاب المسكین بھلع : ال أعرف سیدي ، أظنھ وقع عل�ى األرض وأص�یب بارتج�اج 

الدماغ ! فأقفل الجناة النافذة ومضوا غیر ع�ابئین ، وھ�رع اإلخ�وة إل�ى زاھ�د ف�رأوه ق�د أس�لم  في
ال��روح ، فجعل��وا یس��حبونھ إل��ى الحم��ام لیغس��لوه . ف��ي تل��ك اللحظ��ة ف��تح الب��اب م��ن جدی��د وأم��ر 
الش��رطة رئ��یس المھج��ع أن یخ��رج الجث��ة . فجع��ل المس��كین یس��أل اإلخ��وة أن یس��اعدوه ف��أبوا . 

وف وفظاعة المشھد عن أن یتقدموا خطوة واحدة . فلم یجد األخ إال أن یسحب جسد وأقعدھم الخ
زاھد سحباً حتى باب المھجع . وجاء "البلدیة" كالعادة فحملوه من بعد ومضوا بھ وك�أن ش�یئاً ل�م 

 ! یكن
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  ! أمر بالفاحشة
وان . فك�م م�ن وأمعن الشرطة في إجرامھم وغیھم .. وزادوا في بطشھم وتفننوا في أسالیب الع�د

مرة فوجئنا ونحن في ساعة النوم بواحد من ھؤالء السفھاء یطل علینا من الش�راقة ف�وق الس�قف 
ویبول فوقنا عامداً متعمداً .. أو یبصق علینا م�رة واثنت�ین وث�الث . والوی�ل ك�ل الوی�ل لم�ن رف�ع 

في منتصف اللیل  رأسھ أو تململ في مجلسھ ! ولكم أخرج ھؤالء الظلمة واحداً أو أكثر من بیننا
لیتسلوا بتعذیبھ من غیر أي س�بب .. أو اجتم�ع علی�ھ الج�الدون ف�ي ح�ر الظھی�رة فأوس�عوه لطم�اً 

  ! وضرباً وسحلوه على أرض الباحة وھم یضحكون
 

وعالوة على الكبالت والعصي والسیاط التي كانت تنھش الجلود وتحطم األضلع وتشوه الوج�وه 
بنا . وی�ا ب�ؤس م�ن نال�ھ م�ن ھ�ذه القض�بان ان حدیدی�ة ف�ي ض�ر، عمد الزبانیة إلى اس�تخدام قض�ب

ضربة ! وإضافة إلى ذلك استخدم الشرطة القضبان ذاتھا لتحطیم نفس�یاتنا . فك�انوا إذا ح�ان ی�وم 
الحالق��ة م��ثالً دخل��وا م��ن ب��اب الس��احة السادس��ة الت��ي تبع��د ع��ن مھجعن��ا عش��رات األمت��ار ورم��وا 

تطامھ�ا ب�األرض فیص�لنا كأن�ھ ن�ذیر القضبان الحدیدیة على أرضھا اإلس�منتیة لینطل�ق ص�وت ار
الموت ! ولم یكن اإلخوة كلھم في درجة واحدة من الثبات وق�درة التحم�ل . فك�ان بعض�ھم ترتع�د 

  ! فرائصھ إذا سمع ذاك الصوت ویبكي حتى من قبل أن یصل الجالدون
 

س�قف غیر أنھ مما ال ینسى أب�داً م�ن مش�اھد تل�ك الفت�رة ی�وم أن أط�ل أح�د الح�راس م�ن ش�راقة ال
ونادى على أخوین شقیقین في مھجعنا وأمرھما بك�ل ص�فاقة وس�فالة أن یخلع�ا مالبس�ھما ویفع�ال 
الفاحشة ببعضھما البعض ! ومع الضحكات الف�اجرة والمس�بات الدنیئ�ة أص�ر المج�رم عل�ى تنفی�ذ 
ا األمر .. ولم یجد األخوان إال أن یجاریانھ خشیة أن یحدث ما ال تحمد عقب�اه .. فخلع�ا مالبس�ھم

بالفعل .. والسفیھ یالحقھما لیفعال أكثر وأكثر .. وأطرقنا نحن وأغمض�نا عیونن�ا ال نك�اد نص�دق 
ھذا المدى م�ن الخس�ة ال�ذي بلغ�ھ أولئ�ك الوح�وش .. وجعلن�ا نبتھ�ل ف�ي س�رائرنا أن یص�رف هللا 

نا من األذى وینجي األخوین وینجینا من ھذا الخسیس . والكفر باھلل والمسبات والشتائم تندلق علی
فمھ النجس وال تكف . فلما أحس أنھ ضحك بم�ا یكف�ي وحقرن�ا بم�ا یش�في غلی�ل حق�ده ورح�ل .. 
أحسسنا وكأننا خرجنا من كابوس مرعب ال یوصف . وأطرقنا صامتین ال نستطیع أن ننظر في 
وجوه بعضنا البعض ساعات عدیدة . ولم یفتح أحد منا سیرة م�ا ج�رى بع�دھا .. س�تراً لألخ�وین 

  ! على شعورھما وكرامتھما ، وكرامة وشعور أبیھما الذي كان نزیل المھجع نفسھ وحفاظاً 
 

ولقد تكرر مثل ھذا الحدث غیر مرة . وأعاد ھؤالء السفھاء الطلب وأمثال�ھ ف�ي أكث�ر م�ن مھج�ع 
  : .. وكانوا یفتحون الباب علینا أو ینادون في التنفس واحداً منا ویقول الشرطي لھ

 
  دي أعمل في أمك كذا .. شو ؟أنت یا ... أنا ب 
 

فكان المنادى یسكت أول األمر وال یج�د م�ا یجی�ب ب�ھ . فتأتی�ھ لطم�ة أو ض�ربة م�ن ج�الده وھ�و 
  : یصیح بھ

 
  كرر یا ... أنا بدي أعمل بأمك كذا . شو ؟ 
 

  : فال یجد المسكین إال أن یقول بذل وانكسار
 
  . أنت ترید أن تعمل بأمي كذا وكذا سیدي 
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أشبع ذلك من صلف المجرم تركھ ، وإال أمره أن یعید ما قال وُیسمع بھ آخر من في الساحة فإذا 

  ! أو في المھجع حتى تقر عینھ الفاجرة وتسكن ھواجسھ الخبیثة
 
 

  المنفردات
القاسیة دخل عناصر الشرطة العسكریة المھجع فجأة وأمرونا جمیعنا  82وذات یوم من أیام عام 

امتثلنا لألمر حتى أمرونا بالوقوف من جدید . ولم یكن لمثل ھذه األوامر من  باإلنبطاح . وما أن
سبب إال إرھاقنا وإذاللنا . لكنھم وعندما انتصبنا واقفین لمحوا أخاً بیننا اس�مھ أحم�د فطوم�ة م�ن 

  : حماة كان مشمراً قدراً عن ذراعیھ . فقالوا لھ ولطمة من أیدیھم المتعطشة للدماء تطالھ
 
  . أي أنت ) بتتحدانا وال ؟ قوم للسوالیلھنت (  
 

وسحبوا األخ سیىء الطالع من بیننا واقتادوه إلى واحدة من بضع زن�ازین منف�ردة ق�رب المط�بخ 
یسمون الواحدة منھا سالوالً بلغة السجن . واقتادوا أخاً آخر من حمص معھ لس�بب تاف�ھ مماث�ل . 

في السجن اإلنفرادي لم یعودا بعد . وبلغني الحقاً  ولقد غادرت المھجع بعد قرابة العام واألَخَوان
أن األخ أحمد فطومة مات من التعذیب . ووصلتنا األخبار بعدھا كیف أن العذاب یتضاعف على 
اإلخوة ھناك ویجتمع الشرطة كلھم على السجین الواحد بدل أن تتوزع سیاطھم واعتداءاتھم على 

لوحدة في ھذا المكان الرھیب تظل في اعتقادي أشد مھجع بأكملھ . ولكن وحشة اإلنفراد وھول ا
 ! من كل ھذا العذاب وأقسى

 
 

  من الئحة الجناة
وعلى الرغم من أن أفراد الش�رطة العس�كریة والرت�ب الت�ي تعل�وھم ك�انوا یحرص�ون عل�ى ع�دم 
معرفتنا لشخصیاتھم وأسمائھم . ورغم الظروف القاسیة التي كنا نواجھھا عندما نكون أمام واحد 
منھم . إال أننا وبمرور األی�ام تمكن�ا م�ن معرف�ة بع�ض م�نھم . وك�ان ذل�ك ی�تم عل�ى األغل�ب م�ن 
سماعنا واحدھم ینادي اآلخر باسمھ أو یتحدث عن ثالث منھم فیذكره ویس�میھ . وھك�ذا علمن�ا أن 
م���دیر الس���جن ھ���و المق���دم فیص���ل الغ���انم ال���ذي نف���ذت عل���ى عھ���ده مج���زرة ت���دمر الكب���رى ف���ي 

عده النقیب بركات العش ، وكالھما من الطائفة العلویة ومن محافظة الالذقیة . یسا 26/6/1980
. وكان یقوم بمھمة ما یسمى إدارة اإلنضباط المساعد أول أحمد كیساني أو "أبو جھل" كما كّن�اه 

اس��مھ ف��واز . ورقی��ب أول  84وبق��ي إل��ى ع��ام  80الس��جناء . یس��اعده عری��ف عاص��ره م��ن ع��ام 
اس�مھ جھ�اد ، ك�ان ال یج�ارى ف�ي شراس�تھ وال یفوق�ھ قس�وة ف�ي  85ع�ام إلى  81رافقنا من عام 

اس��تخدام الس��وط أح��د . وك��ان ثم��ة رقی��ب آخ��ر ال یق��ل عن��ھ لؤم��اً وبطش��اً اس��مھ ش��عبان حس��ین . 
وھؤالء جمیعاً من طائفة األقلیة الحاكمة . وكان ھناك شرطي آخر غایة في اإلج�رام ك�ان یتف�نن 

  . ستقباالت" اسمھ نعیم حنا ، بلغنا أنھ مسیحي آشوريفي ضرب المعتقلین خاصة أیام "اإل
 

وإن كنا ال ندري ص�حة  -، وأشیع أنھ ھرب إلى العراق  82وعندما غادر أبو جھل السجن عام 
خلفھ ف�ي مھمت�ھ الرقی�ب فیص�ل كحیل�ة ، وھ�و عل�وي ك�ذلك م�ن الالذقی�ة ، وك�ان  -تلك اإلشاعة 

ن یع�ذب الس�جناء إال بض�ربات العص�ا الغلیظ�ة الت�ي غایة في الس�ادیة واإلج�رام ، وال یحل�و ل�ھ أ
یمكن أن تقصم الظھر أو تزھق ال�روح . ولق�د أش�یع ك�ذلك أن فیص�ل ھ�ذا قت�ل فیم�ا بع�د ، وھ�ي 
مجرد إشاعة تضم إلى كثیر مما كنا نسمعھ ولم نتأكد منھ . وكان یساعده في مھمتھ عریف اسمھ 

یف آخر من القتلة اسمھ شحادة من نفس الملة علي شعبان ترفع إلى رتبة رقیب أول الحقاً . وعر

w
w

w
.za

kir
ato

un
a.o

rg



اللجنة ال�سورية لحقوق الإن�سان، تموز ٢٠٠٧، يتبع

والعلة . وكان من أبرز زبانیة تلك المرحلة شرطي من الطائفة ذاتھا اسمھ سمیر كوشري . وكنا 
  ! نسمیة "حّیو" ألنھ كان ال یكف عن إطالق ھذه الكلمة كلما انتشى بتعذیب واحد منا

 
ب أول محمد الخازم الذي استمر في ھذه وبعد فیصل كحیلة تولى مسؤولیة إدارة اإلنضباط الرقی

ضمن عملیات تص�فیة مراك�ز الق�وى وتس�ویة  84المھمة حتى عزل مع المقدم فیصل الغانم عام 
الحس��ابات ب��ین ال��رئیس ح��افظ األس��د وأخی��ھ رفع��ت كم��ا بلغن��ا ، إث��ر معاف��اة األول م��ن مرض��تھ 

عش بشكل مؤقت . ثم لم یلبث الشھیرة حینذاك . وقتھا آلت مسؤولیة السجن إلى النقیب بركات ال
أن استلم ھذا الموق�ع المق�دم غ�ازي الجھن�ي ، وھ�و عل�وي م�ن قری�ة المخ�ّرم بمحافظ�ة حم�ص . 
فاختار الرقی�ب محم�د نعم�ة لیك�ون مس�ؤول اإلنض�باط ف�ي الس�جن ، وھ�و عل�وي مثل�ھ م�ن ج�ب 

إل�ى س�جن  1987الجراح بمحافظة حمص أیضاً . واستمر العش نائباً للجھني إلى أن انتقل ع�ام 
 . صیدنایا وأصبح مدیراً لھ

 
 

  رقابة صارمة
ولقد كان اختیار ھؤالء الزبانیة انتقائیاً واضحاً ، تجسیداً لھیكلیة النظام الحاكم ذاتھا القائمة عل�ى 
منھجیة الفرز الطائفي البغیض وتمكین األقلیة الموتورة من حكم األغلبیة المغلوبة على أمرھ�ا . 

الھیمن�ة األكب�ر والع��دد األكث�ر المس�یطر عل�ى مختل�ف مواق�ع المس��ؤولیة ف�العلویون ھ�م أص�حاب 
والمراتب التي تدیر السجن . وثمة عناصر معدودة فاسدة الض�میر م�ن أقلی�ات أخ�رى طائفی�ة أو 
عرقیة تمارس دور المخل�ب ال�ذي ت�تحكم فی�ھ قبض�ة الطائف�ة العلوی�ة وتس�خره لخ�دمتھا . ع�الوة 

س��نیة مم��ن یقض��ون فت��رة خ��دمتھم اإللزامی��ة ف��ي ھ��ذا الموق��ع . عل��ى بع��ض م��ن أبن��اء األكثری��ة ال
ویعیش ھؤالء وكل المجموع�ات األخ�رى تح�ت رقاب�ة ص�ارمة دائم�ة . ومثلم�ا ال یس�مح لھ�م أن 
یتحدثوا م�ع الس�جناء أب�داً أو یس�ألوھم ع�ن أس�مائھم حت�ى ال یتع�رف أح�دھم عل�ى اآلخ�ر فیعرف�ھ 

إن أشد العقوبات مصیر من یضبط في حالة كھذه بالصدفة فیعطف علیھ أو یتساھل معھ . كذلك ف
. ولقد بلغنا أن رقیباً من حمص من آل السباعي كان یخدم جندیتھ اإللزامیة ف�ي ھ�ذا الموق�ع قب�ل 
حض��ورنا أب��دى بع��ض التس��امح م��ع المعتقل��ین وتس��اھل معھ��م ف��ي أم��ور ال ت��ذكر ف��ي ھ��ذا الج��و 

دم المسكین وعلقت صورتھ كما سمعنا المرعب . فلما تكرر ذلك منھ تم ضبطھ ومحاكمتھ ، وأع
 في غرفة الذاتیة لیتعظ بھا العناصر والعسكریون اآلخرون

 
 

  ! خصومات
وكان من آثار أحداث حماة أیضاً أن حضرت مجموعات جدی�دة م�ن الس�جناء م�ن أھ�ل المدین�ة . 

ل�ى ومن ھؤالء بلغتنا أھوال ما حدث .. وتعرفنا على إخوة جدد ص�ار بعض�ھم م�ن أع�ز الن�اس إ
 81القلب . ومن ھؤالء ال أزال أذكر األخ سحبان بركات الذي كان قد اعتق�ل حقیق�ة األم�ر ع�ام 

ث��م أحض��ر إلین��ا بع��د األح��داث . ولق��د ج��رى إعدام��ھ فیم��ا بع��د رحم��ھ هللا . وك��ان مع��ھ اب��ن عم��ھ 
  . صبحي بركات الذي كان طالباً في كلیة الطب بجامعة دمشق ، وھو من الطالب األذكیاء جداً 

 
كذلك أذكر ممن حضر وقتھا أحمد دعدع من حماة الذي أعدم بعد سنة أو سنتین . وغالب ھؤالء 
الذي أحضروھم اعتقلوا من بیوتھم أو جامعاتھم ولم تكن لھم كلھم صلة مباشرة باألحداث . ومع 
ھؤالء حضرت نوعیات أخرى من المعتقلین م�ن عام�ة الن�اس ال�ذین انفعل�وا باألح�داث وان�دفعوا 

ركة فیھا من غیر تربیة مسبقة أو انضباط كامل . ففاجأتھم المحنة من غیر أن یستعدوا لھا للمشا
، وكان بعضھم في بدایة األمر سبباً لنش�وء المش�اكل والخص�ومات ف�ي المھج�ع ، لكنن�ا اس�تطعنا 
استیعاب أكثرھم وھلل الحمد ، وتمكنا من عبور تلك المرحلة . فتحسن خلقھم ، وأخ�ذ أكث�رھم ف�ي 
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نض��مام إل��ى إخ��وانھم واإلن��دماج بب��رامج المھج��ع م��ن حف��ظ للق��رآن ومداوم��ة عل��ى األذك��ار اإل
 !. والعبادات

 
 

  ! فرز األحداث
ویبدو أن إدارة السجن لم تكن لتغفل عن ھ�ذا أو كأنھ�ا كان�ت تتوق�ع حدوث�ھ ، ول�ذلك ل�م تلب�ث أن 

و  31ھ�م مھجع�ا قامت بعملیة فرز للسجناء صغار السن أو األحداث كم�ا یس�مون ، فخصص�ت ل
بالباحة السادسة . ثم لم�ا فتح�وا الباح�ة الس�ابعة فیم�ا بع�د نقل�وھم إل�ى ھن�اك ووزع�وھم عل�ى  34

فیھا ، لعزلھم عن إخوانھم األكب�ر س�ناً ف�ال یت�أثروا بأفك�ارھم أو یتق�ووا  37،  36،  35المھاجع 
  . بوجودھم معھم

  
   

  ! جرعة لبن
ھا عن تنفیذ أحكام إعدام حتى ظننا أن األمر انتھ�ى ول�م مضت قرابة سبعة أشھر لم نعد نسمع فی

یعد ھناك المزید . ورغم أننا لم نجد لذلك تفسیراً إال أن مش�اعرنا م�ع م�رور األس�ابیع والش�ھور 
جعلتنا نعتقد في أنفسنا توھماً وتأمیالً بأن اإلعدامات انتھت ، وأن الفت�رة الس�وداء م�ن س�جننا ق�د 

  . ولت
 

ان م�ا تبخ�ر كالس�راب ، وتكس�رت أجنح�ة الحل�م حینم�ا فوجئن�ا ذات ص�باح غی�ر أن األم�ل س�رع
بالمشانق تنصب من بعد الفجر بقلیل ، وبالشرطة یجوبون المھاجع ویسألون عن أسماء بعینھا . 
ولم تلبث أص�وات التكبی�رات أن عل�ت م�ن جدی�د .. فأس�قط بأی�دینا .. وانھ�ارت آمالن�ا الواھی�ة .. 

علین�ا انتفض�نا كلن�ا وق�د  26رق�ب . حت�ى إذا ف�تح الش�رطي ب�اب المھج�ع وعدنا یلفنا الوجوم والت
بلغت القلوب الحناجر واحتبست أنفاسنا .. وكل منا یتوقع أن یتلو الشرطي اسمھ وینادی�ھ لل�ردى 
. لكن جالدنا لم یناد إال اسم أخ واحد من بلدة سراقب اسمھ عبد الحك�یم العم�ر كم�ا أعتق�د . ك�ان 

زماً مكلفاً حین اعتقل . وكان صاحب فضل علینا في المھجع بدماثة خلقھ مدرس لغة عربیة ومال
وحسن معشره ، وبحلقات البالغة والنحو التي واظبنا علیھا حتى تعلمنا منھ الكثیر . وقال لھ أن 
یض��ب أغراض��ھ ألن��ھ س��ینقل إل��ى مدرس��ة المدفعی��ة بحل��ب حی��ث ك��ان یقض��ي خدمت��ھ اإللزامی��ة . 

ألس�لوب الجدی�د إال أنن�ا ق�درنا أنھ�م إنم�ا أخ�روا إعدام�ھ ألن�ھ عس�كري ورغم استغرابنا من ھ�ذا ا
  . وحسب ، وأن دوره اآلن قد دنا

 
وأدرك عبد الحكیم أنھا منیتھ ، وجعل رحمھ هللا یطوف علینا ویتف�رس ف�ي وج�ھ ك�ل من�ا وی�ردد 

  : آخر كلمات لھ في ھذه الدنیا سمعناھا
 
  . في الجنة سامحوني یا شباب .. واللقاء إن شاء هللا 
 

فلما وصل بتطوافھ إلى مجموع�ة م�ن أھ�ل بل�ده ك�انوا ش�ركاء ف�ي مجموع�ة الطع�ام ف�ي المھج�ع 
أوصاھم بأھلھ وأوالده . لكننا فوجئنا بھ وعیوننا تتابعھ وقلوبنا تطوف معھ یستدیر نح�وھم فج�أة 

 رأینا فیھا ویطلب بعض اللبن كانوا قد وفروه لفطورھم عند المغرب لیأكل منھ . وكانت آیة وهللا
مصداق حدیث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم الذي قال فی�ھ : "نف�ث ف�ي روع�ي األم�ین أن�ھ ل�ن 

  . "تموت نفس حتى تستوفي أجلھا ورزقھا
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ووهللا الذي ال إلھ إال ھو أخذ عبد الحكیم صحن اللبن وأكل منھ . واتجھ بعدھا إل�ى الب�اب ونح�ن 
إلعدام ونفسھ رحمھ هللا تفیض بالرضا واإلطمئنان ، وكأن�ھ ال نصدق أنھ مفارقنا ، ومضى إلى ا

 ! ذاھب لمالقاة أحب الناس إلیھ
 
 

  ! ال خضوع
بالباحة الرابعة حیث كان قد اجتمع على إخواننا ھناك َكْرُب السجن وَكْرُب  23وفي مھجع السل 

قتھ�ا ل�م أك�ن المرض أخرج الشرطة یومھا أخاً مسلوالً من حلب اسمھ یوسف عبارة لإلع�دام . و
قد انضممت للمسلولین بعد ، لكنني سمعت القصة عندما صرت واحداً منھم بعد حین . فلقد نادوا 
األخ رحمھ هللا إلى لقاء ربھ قبیل صالة الفج�ر . فھ�رع وص�لى م�ع اإلخ�وة الفریض�ة ث�م ودعھ�م 

ج�رت ومضى إل�ى منیت�ھ مق�بالً عل�ى هللا . وك�ان م�ن ن�زالء المھج�ع نفس�ھ أخ ش�اعر موھ�وب تف
مشاعره عندما أبصر اإلخوة یساقون رت�الً ط�ویالً إل�ى المش�انق ، وانس�ابت م�ع دموع�ھ ودم�وع 

  : إخوانھ قصیدة رقیقة لھ حفظناھا جمیعاً وأخذنا ننشدھا منذ ذاك یقول فیھا
 

  وسار موكب الجناز في الصباح
 

  مخلفاً وراءه الجراح
 

  وراسماً مسیرة الكفاح
 

  فال حیاة دونما سالح
 
  ن قبلھا نادى المنادي ھاتفاً مجلجالً م
 

  . حي على الفالح .. حي على الفالح
 

            .             .              .  
 

  وسار موكب الشباب في خشوع
 

  لم یعرفوا لغیر ربھم خضوع
 

  عیونھم تضیىء كالشموع
 

  تقول لألجیال ال خضوع
 

  من قبلھا نادى المنادي ھاتفاً مجلجالً 
 

 . حي على الفالح .. حي على الفالح
 
 

  وداع األشقاء
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وتتابع نصب المشانق وتكرر مشھد الزھرات تساق إلى حتفھا على أیدي الزبانیة الطغاة . وكان 
من أشد المشاھد إیالماً كما بلغني یوم أن سمع أخ م�ن بی�ت العاب�دي م�ن دمش�ق اس�م أبی�ھ یطل�ب 

م عینی�ھ م�ن خ�الل ثق�وب الب�اب فتزھ�ق روح�ھ عل�ى لإلعدام من مھجع مجاور . ورآه یساق أم�ا
حبل المش�نقة . وك�ان الول�د ق�د اعتق�ل م�ع أبی�ھ وھ�و اب�ن خمس�ة عش�ر عام�اً ف�ي مرحل�ة دراس�تھ 

  ! اإلعدادیة
 

ولم یكن أقل إیالماً یوم أن طلبوا فیما بعد اثنین من الش�باب المعتقل�ین معن�ا لإلع�دام ھم�ا طری�ف 
حمص . وك�ان معھم�ا ف�ي نف�س المھج�ع ش�قیقاھما بش�ار ح�داد  حداد وملھم األتاسي وكالھما من

ومطاع أتاسي . وعندما تقدم بش�ار لی�ودع أخ�اه طری�ف ثاب�ت الجن�ان ق�ال ل�ھ : اثب�ت واص�بر .. 
  . واللقاء في الجنة . والحمد ھلل أن رزقك الشھادة . وال تنسانا من الشفاعة

 
العصیبة ھو عبد الغني دباغ من حمص . ثم  كذلك خرج من بیننا أخ آخر للقاء هللا في تلك األیام

 . لم نلبث أن سمعنا بأن أخوین اثنین لھ في مھجع آخر أعدما بعد مدة وجیزة من الزمان
 
 

  ! تبجحات
الذي شھدنا فی�ھ أقس�ى الظ�روف وأس�وأ المع�امالت .  1982وانتھت أحداث حماة .. وانتھى عام 

ولم نلب�ث م�ع م�رور األی�ام أن وج�دنا أنفس�نا نت�درج وبدأت ذیول تلك المحنة تنجلي شیئاً فشیئاً . 
  . نحو مرحلة جدیدة مغایرة من المعاناة

 
كانت البدایات حینما أخذ یتناھى إلى أسماعنا أن مدیر السجن العقید فیصل الغانم یق�وم بزی�ارات 

ع�ن  تفقدیة للمھاجع یزجر فیھا السجناء ویھددھم مرة .. ویستفسر منھم عن احتیاج�اتھم ویس�ألھم
أح��والھم م��رة أخ��رى ویع��دھم خی��راً . وبلغن��ا ض��من ھ��ذا الس��یاق أن أح��د اإلخ��وة تج��رأ ذات م��رة 
وسألھ عن سبب منع المعتقلین من الصالة ، فأجابھ الغانم بكل تبجح أن إدارة السجن لیست ض�د 
الص��الة وال ض��د الت��دین ، ولك��ن األرض ف��ي المھ��اجع نجس��ة وال تص��ح علیھ��ا الص��الة ! وزاد 

ن الشرطة عادوا بعد زیارة الغانم تلك فأوسعوا السائل ضرباً جعلھ یحرم وكل من بلغھ الراوي أ
  ! الخبر السؤال واألخذ والرد مع ھؤالء إلى آخر العمر

 
وتسارعت األمور .. وبدأت المستجدات الغریبة تفاجؤنا مرحلة بعد مرحلة .. فال نكاد نس�توعب 

د . ونحن في ذلك كلھ ال نبصر إال عشر معشار ما یدور لألولى سبباً حتى َیِجدَّ على الساحة جدی
  . ، وال ندرك إال الجزء الضئیل مما یدور أمام أعیننا

 
إلى التنفس كالعادة وجعلن�ا  1983وكانت البدایة الظاھرة لنا حینما خرجنا ذات یوم من أیام سنة 

جعنا اسمھ خالد عوض نسیر في خطنا كالمعتاد ، فوجدنا الشرطة یستدعون واحداً من سجناء مھ
الس��الم ، واقت��ادوه مغم��ض العین��ین إل��ى مس��اعد الس��جن الجدی��د محم��د الخ��ازم ال��ذي خل��ف فیص��ل 
كحیلة وقتھا فكان شر خلف لشر سلف ! ومن غیر أن یفتح خالد ھذا عینیھ س�مع المس�اعد ی�أمره 

العودة . أن یرفع رأسھ ففعل . فسألھ عن اسمھ فأجاب . فاكتفى بأن ص�فعھ عل�ى وجھ�ھ وأم�ره ب�
وعندما بلغنا ما حدث وجدناه تصرفاً طبیعیاً طالما تك�رر م�ا ھ�و أس�وأ من�ھ ب�ال أي مب�رر . لك�ن 
الرقیب جھاد ما لبث وأن عاد إلى المھجع مع عدد من أعوانھ وطلبوا أبا عوض معھم . وعن�دما 

 . عاد بعد ساعة من زمن وجدناه غیر الشخص الذي عرفنا
 
 

  ! أبو عوض
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عل�ى ص�دره بس�بب الس�ل  -كما ذكرت  -لسالم سجیناً من صوران مات شقیقھ كان خالد عوض ا
قبل أقل من عام ولفظ أنفاسھ بیننا وھو یذكر هللا ویشھد لھ بالوحدانیة . ورغم أن األخوین اعتقال 
بتھمة تجارة السالح إال أن الف�ارق بینھم�ا ك�ان كالف�ارق ب�ین الس�ماء واألرض . فخال�د ھ�ذا ك�ان 

قبل اعتقالھ بسوء الخلق وفساد الذمة . وألنھ كان فوق ذلك صاحب جسم ضخم  معروفاً حتى من
وعضالت مفتولة فقد جعلوا خدمتھ اإللزامیة قبل سنوات خلت في الوحدات الخاصة أو الش�رطة 

  . العسكریة
 

كانت أول مفاجأة في عودة أبي عوض أنھ ذھب سجیناً وعاد بقدرة ق�ادر رئیس�اً للمھج�ع ! وأم�ر 
با الفضل الذي حافظ على مسؤولیتھ طوال ھذه الم�دة أن یتنح�ى ویس�لم رئاس�ة المھج�ع الشرطة أ

لخال��د . ول��م یك��ن عل��ى أب��ي الفض��ل إال اإلنص��یاع ب��الطبع . ووج��دنا أب��ا ع��وض یتب��دل ب��ین لیل��ة 
وضحاھا . وبدأت شخصیتھ المتنفذة تطفو على السطح اآلن .. وتتبدى عنجھیتھ بسبب ومن غیر 

  . سبب
 

وھ��و ال��ذي طالم��ا ض��اعف الش��رطة علی��ھ القت��ل والتع��ذیب أثن��اء الحالق��ة  -ع��وض  وص��ار ألب��ي
اس��تثناء خ��اص م��ن الحالق��ة .. فط��ال ش��عره م��ن دون ك��ل  -والتنفس��ات بس��بب وم��ن غی��ر س��بب 

األلوف من ھؤالء السجناء جمیعاً ، وأرخى شاربیھ فكأنھ واحد من الشرطة ال ف�رق ! ول�م تلب�ث 
إلى أبي عوض إلینا ، فحدثھم كیف أنھ كان سجیناً ذات یوم في  األسرار أن تسربت من المقربین

سجن تدمر ھذا أی�ام خدمت�ھ اإللزامی�ة ج�زاء عل�ى مخالف�ة عس�كریة فعلھ�ا . وك�ان محم�د الخ�ازم 
رقیب��اً ف��ي نف��س الس��جن وقتھ��ا .. فقام��ت بینھم��ا عالق��ة ومعرف��ة . واتفق��ا عل��ى أن ینش��ئا تج��ارة 

الخازم بتأمین مادتھا ، ویت�ولى خال�د ترویجھ�ا ب�ین زمالئ�ھ لصالحھما بین السجناء ، یقوم محمد 
في المھاجع بأسعار مضاعفة مس�تغالً ح�اجتھم لمث�ل تل�ك الم�واد . فلم�ا ش�اھد الخ�ازم أب�ا ع�وض 
اآلن وجده الرجل األمثل لیحقق بھ مطالب السید الكبیر مدیر السجن ال�ذي أوع�ز إلی�ھ كم�ا تب�دى 

  . ؤساء في تدمرترویج نفس التجارة بین السجناء الب
 

ورغم أن ذكرى أخیھ لم تكن قد خفتت بعد .. وعلى الرغم من اإلھتمام البالغ الذي أواله اإلخ�وة 
بخالد نفسھ في أشد أیام المحنة مراعاة لوضعھ وترقیقاً لقلبھ ، حتى أنھم كانوا یؤثرونھ بطع�امھم 

لھ وحده . ویتقدمون�ھ لضخامة جسمھ ویوفرون لھ من فتات الطعام الذي یصلھم حصة مضاعفة 
في التنفس والحالقة معرضین أنفس�ھم لس�یاط الزبانی�ة وعص�یھم حمای�ة ل�ھ وإخف�اء م�ن الش�رطة 
الذین علّموه وقتھا بجسمھ الضخم فأدمنوا مضاعفة العذاب علیھ . برغم ذلك كلھ فإن أب�ا ع�وض 

م یع�د س�جیناً وب�ات لم یحفظ لإلخوة ذاك . فھا ھو ذا یرید أن یتسلط علیھم وی�تحكم ف�یھم وكأن�ھ ل�
ھو السجان ! وجعل في سبیل تحقیق غایتھ یؤلب الناس على بعضھم ویوظف بینن�ا م�ن ض�عاف 
النفوس جواسیس ینقلون إلیھ ما الذي یدور ب�ین الحلق�ات وبم�اذا یتح�دث المس�اجین عن�ھ . وك�ان 

طع�ام یرید أن یعرف كل صغیرة وكبیرة لینقلھا إلى شریكھ وسیده الجدی�د . وص�ار یس�طو عل�ى 
اآلخرین ویأخذ ما شاء من الوجبات نوعاً وكماً .. ولم یتورع حتى عن استخدام یدی�ھ م�ع بع�ض 
اإلخوة واإلعتداء علیھم بالضرب تماماً كما یفعل بقیة السجانین ! وال أزال أذكر أن أحد ضحایاه 

تل�ك الت�ي كان األخ محمد صنوبر حافظ كتاب هللا الذي نال منھ قتلة ذات مرة لم تقل عن أي من 
 ! یذیقنا إیاھا جالدونا قساة القلوب ذاتھم

 
 
 

  ! مھجع المدعومین
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بتغّیر النظام  1983وأخذت األمور تتطور بالتدریج من حولنا ، فلم نلبث أن تبلغنا في شھر آذار 
العام للسجن ، وأنھ بات مسموحاً لنا اآلن أن نفتح أعیننا ونرفع رؤوسنا أمام الش�رطة العس�كریة 

بیعي . وبدأنا نلحظ تغیراً نسبیاً ف�ي تعام�ل الش�رطة وإدارة الس�جن م�ع مھجعن�ا ف�ي ظ�ل بشكل ط
والیة أبي عوض علیھ . فخفت الضغوط بعض الشيء عنا ، وأوكلت مھ�ام األم�ر والنھ�ي داخ�ل 
المھجع إلى أبي عوض أغلب األحیان . ولم یعد الشرطة یكثرون من الدخول علینا أو التنكیل بنا 

لقاءات أبي عوض مع محمد الخازم الذي كان یستدعیھ إلى الذاتیة بین حین وآخر ،  . فیما تتالت
  . فإذا عاد وسئل عما جرى لم یجب إال بالقشور

 
وأخذنا نسمع عن زیارات تتم لبعض الس�جناء یحض�ر أھلھ�م لمش�اھدتھم فیحض�رون لھ�م كمی�ات 

ین بالطبع . وبعد واس�طات ورش�او من الھدایا واألموال غیر قلیلة . وكان ذلك ال یتم إال للموسر
فاحشة عرفنا بھا من بعد . وفوجئنا م�ن ث�م بھ�ؤالء الس�جناء یت�واردون عل�ى مھجعن�ا واح�داً بع�د 

  ! اآلخر ومجموعة إثر مجموعة . حتى بتنا نسمي مھجعنا ذاك مھجع المدعومین
 

یة للس�جناء ، ومع ھذه التطورات عاد الطبیب یجول على المھاجع ویقدم بعض العالجات األساس
وت�م تعی��ین مس��ؤول ص�حي م��ن الس��جناء ف��ي ك�ل مھج��ع ، تك��ون مس�ؤولیتھ تق��دیم تقری��ر بالحال��ة 
الص��حیة للس��جناء إل��ى الطبی��ب حت��ى ال یض��طر الطبی��ب نفس��ھ إل��ى فح��ص المرض��ى والتع��رض 

  ! الحتماالت اإلصابة بالعدوى منھم
 
 

  ! أخوة باإلكراه
ئن�ا بالش�رطة یخرجونن�ا إل�ى الباح�ة ویخرج�ون فوج 1983وفي یوم من أیام شھر حزی�ران ع�ام 

معنا سجناء المھاجع األخرى في باحتنا .. وإذ بمدیر السجن المقدم فیصل الغ�انم ال�ذي ك�ان أح�د 
یق�ف فین�ا خطیب�اً ألول م�رة ویكلمن�ا بلھج�ة م�ا  1980المشرفین على مجزرة تدمر الكب�رى ع�ام 

  . اعتدنا أن نسمعھا قط كل ھذه األیام التي خلت
 

وألكثر من أربعین دقیقة جعل یحدثنا أننا فعلنا كذا وك�ذا ، وأخطأن�ا بح�ق ال�وطن ، ولكنن�ا ب�رغم 
ذلك نظل إخوة ! ووسط إیعاز الشرطة لنا بین كل جمل�ة م�ن كالم�ھ والجمل�ة األخ�رى بالتص�فیق 

م ) تساءل الغانم عن الفرق بین العلوي والسني .. وأضاف فقال بملء فیھ : أنا َخّیُكم ( أي أخ�وك
  . غصباً عنكم

 
وب��ین اإلس��تغراب المطل��ق وال��تحفظ المطب��ق م��ن جانبن��ا أكم��ل الغ��انم محاض��رتھ بالح��دیث ع��ن 
اسرائیل التي قامت بمج�زرة ص�برا وش�اتیال . وقتل�ت م�ن األبری�اء ك�ذا وك�ذا . وأن س�وریا ھ�ي 

ة أخرى فقال الدولة العربیة الوحیدة التي تقف بوجھ إسرائیل وأمریكا ! واتجھ بالحدیث نحونا مر
: أما أنتم فقد غرر بكم لتقوموا بأعمال لیست في صالح البلد ، غی�ر أن اإلب�ن إذا أخط�أ ف�ي ح�ق 
أس��رتھ فإنھ��ا تعاقب��ھ ولكنھ��ا ال تتخل��ى عن��ھ .. ول��ذلك ف��أنتم اآلن تقض��ون فت��رة عق��اب ، لك��نكم 

  . ستخرجون بعدھا وتحل األمور
 

اب���ة . وأخ���ذت التس���اؤالت والتحل���یالت وانتھ���ت المحاض���رة كم���ا ب���دأت حافل���ة ب���الغموض والغر
والتكھنات تتوالى . لكن شعوراً واحداً غمرنا جمیعاً یوحي بأن ثمة تط�ورات جدی�دة ف�ي األف�ق . 

  . ولم تلبث األمور أن أخذت تتسارع لتتكشف على حقیقتھا بعد حین
 

ت المطب�ق كذلك طرأ على حال السجن تغییر جدیر بالتسجیل وقتھا . فألول مرة وبعد ھذا الصم
 12طوال األعوام السابقة فوجئنا بالمیكروفونات تنقل لنا بث إذاعة دمش�ق عل�ى الھ�واء مباش�رة 
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ساعة في الیوم . فكانت لنا نافذة نتابع من خاللھا أخب�ار الع�الم خ�ارج األس�وار ، ومنفس�اً نخ�رج 
ن قبل وال من بعد منھ عن اعتیادیة حیاتنا القھریة بعض الشيء . وبالطبع فلم یكن مسموحاً لنا م

أن ندخل جھاز رادیو إلى مھاجعنا وال أن نستخدم الورق واألق�الم أو الكت�ب .. وأم�ا المص�احف 
  ! فكانت كما ذكرت واستمرت إحدى أكبر الممنوعات

 
 

  ! ذیل الثعبان
غی��ر أن ھ��ذه التط��ورات كلھ��ا كان��ت تخف��ي وراء وجھھ��ا المل��یح م��ؤامرة خسیس��ة .. ك��ان المق��دم 

رأسھا المدبر وعرابھ�ا الخبی�ث . وك�ان أب�و ع�وض م�ن جانبن�ا أداتھ�ا الق�ذرة وذی�ل  فیصل الغانم
الثعبان الذي یتحرك لمصلحة الرأس الخبیث بكل خس�ة ول�ؤم . ول�م تم�ض م�دة م�ن ال�زمن حت�ى 
تبین لنا كیف أن الغانم ھذا قد نظم خارج أسوار السجن شبكة من مصاصي ال�دماء ترأس�تھا أم�ھ 

ى تنظیم زیارات لنخبة من أھالي المعتقلین الموسرین لإلجتماع بأبنائھم في نفسھا التي كانت تتول
سجن تدمر مقابل مبالغ طائلة من المال . لكن ذلك لم یكن یشبع جشع الرج�ل ، وك�ان ینظ�ر إل�ى 
األموال التي یأتي األھ�الي بھ�ا ألبن�ائھم المعتقل�ین عس�اھا ت�دفع ع�نھم بع�ض الش�ر أو المعان�اة .. 

مغری�ة یس�یل لھ��ا لعاب�ھ . ول�ذلك وحت�ى یض�من الغنیم��ة كلھ�ا أنش�أ ش�بكة ثانی�ة م��ن فیراھ�ا غن�ائم 
العمالء واألجراء داخل السجن مھمتھا امتصاص تلك األموال بطریقة أخرى . ك�ان أب�و ع�وض 
مخلبھا الق�ذر بینن�ا .. فع�رف ع�ن طریق�ھ احتیاجاتن�ا ورغباتن�ا وحالتن�ا .. وف�ي س�بیل ذل�ك كان�ت 

  . وكانت سلسلة القرارات اإلستثنائیة التي أحاطت بھاخطبتھ العصماء تلك ، 
 

وھكذا اتجھت الحال بعمومھا نحو تغیر نسبي . فبات التعذیب نوعیاً بدل أن یصیبنا في كل غدوة 
وروحة . وصار الشرطة یسمحون لنا بالخروج إلى التنفس مفتوحي األع�ین نت�نعم بالش�مس م�ن 

وأن یقوموا بین كل أسبوع وآخر بتعویض السجن كلھ  غیر ضرب كثیر وال تعذیب . ثم ال یلبثوا
بحفل شدید مفاجىء من التعذیب ، بحیث یبقى الكل منضبطین یحسبون للحفل القادم ألف حس�اب 
. وأما المحاكمات واإلعدامات فلم تتأثر بكل ھذا الذي یج�ري ، وظ�ل ش�بح الم�وت مخیم�اً علین�ا 

باب الغر ونحن ال نملك في رد ذلك حوالً وال یتخطف الزھرات من بیننا ویطبق على أعناق الش
 . قوة

 
 

  ! آخر األنفاس
وف��ي لیل��ة م��ن تل��ك اللی��الي كن��ت أن��ام بجان��ب األخ م��أمون ال��ذھبي . وك��ان المس��كین ق��د أص��یب 
ب�المرض فت��دھورت ص��حتھ بش��كل متس�ارع ومری��ع . حت��ى ب��ات وھ�و ال��ذي ك��ان الع��ب كراتی��ھ 

غادرة فراشھ . لیلتھا وفي ساعة مت�أخرة ن�ام ك�ل م�ن مفتول العضالت قوي البنیة ال یقدر على م
في المھجع ونمت معھم ، مد مأمون یده الواھنة نحوي وجعل یھزني حتى استیقظت . فلما سألتھ 

  : ما بھ قال لي رحمھ هللا
 
  . صدري یؤلمني .. اقرأ لي علیھ 
 

إذا س�كن وخلت�ھ  فوضعت راحتي على صدره وجعلت أقرأ من اآلیات واألدعیة الم�أثورة . حت�ى
  : نام عدت إلى النوم من جدید . فلما دنا الصباح صاح فینا أبو عوض كعادتھ

 
  . الكل استیقاظ 
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فقمنا كلنا وبقي مأمون في مكانھ تغطي وجھھ البطانیة وال یتحرك . فناداني أبو ع�وض ألوقظ�ھ 
  : ، فنادیتھ فلم یرد . قال أبو عوض على مشھد من الجمیع

 
  . ك لیفیقاخبطھ برجل 
 

فكشفت عن وجھھ ونادیتھ لینھض . فلما حدقت وجدتھ قد فارق الحیاة . قلت وأنا أكاد أحس آخر 
  : أنفاسھ ال تزال تتسارع على راحتى

 
  ! ھذا مات یا زلمھ 
 

فلم یھتز ألبي عوض شعرة ، ولم یزد عن أن مضى لیخبر الشرطة بحالة وفاة جدیدة في مھجعھ 
مون بمساعدة اإلخوة فأدخلناه الحمام وغسلناه . ولم یلب�ث  "البلدی�ة" أن . وھرعت أنا فسحبت مأ
 . حضروا فأخذوه ومضوا

 
 

  ! مملكة الوھم
ونمت مملكة أبي عوض الواھیة .. فخصصت لھ إدارة السجن مكاناً یدیره كمتجر أو دكان بقالة 

لتي كانوا محرومین م�ن كان یبیع فیھ السجناء الشاي والخضار والفاكھة واإلحتیاجات الرئیسیة ا
معظمھا ویقبض على ذلك أفحش األثمان ! وفي نف�س الوق�ت ك�ان فیص�ل الغ�انم یترص�د ال�زوار 
فیخضعھم كالعادة للتفتیش . فإذا أرادوا أن یعطوا أبناءھم مبلغاً من المال كان ل�ھ نص�یب مباش�ر 

آلخ�ر بحج�ة أو فیھ . وإذا أحضروا لھم مالبس أو حاجیات أجاز دخول بعضھا وصادر بعضھا ا
بأخرى . فیحمل أبو عوض األشیاء التي صودرت ویدور بھ�ا عل�ى المھ�اجع ویبیعھ�ا للمس�اجین 
أیضاً . وھكذا تصب كل األموال التي أحضرھا الزوار المساكین في جیب مدیر السجن وشركاه 

غیر . ولم تكن بیدنا حیلة لوقف ھذا اإلستغالل المكشوف . وكنا نشتري أغراضنا المسروقة من 
تردد . ففي حالنا البئیس ذاك كنا بحاجة ألي لقمة طعام نتقوى بھا أو قطعة مالبس تقین�ا الحاج�ة 

  . والبرد وتخفف عنا ولو بعض تلك المعاناة
 

وھكذا اغتنمنا جشع أبي عوض وحالة الرخاء الظ�اھر تل�ك ، فأقبلن�ا ابت�داء عل�ى توثی�ق عالقاتن�ا 
لش�رطة م�ن ف�وق الش�راقة إل�ى ح�د م�ا . وص�رنا نتع�رف داخل المھجع أكثر وقد أمنا م�داھمات ا

على أحوال بعضنا ال�بعض ، ونتب�ادل الحكای�ا والخب�رات والمعلوم�ات . ونض�اعف ھمتن�ا لحف�ظ 
ج حفظ��ة كت��اب هللا مجموع��ة إث��ر  س��ور الق��رآن الك��ریم وآیات��ھ . وف��ي ھ��ذا الس��یاق ص��رنا ُنَخ��رِّ

أو الحلوى التي تصلنا من الزیارات أو من  مجموعة ، ونعد لذلك حفالً كبیراً نوفر لھ من الطعام
مخصصاتنا الیومیة طوال أسبوع أو اثنین . فینال أبو عوض حصة األسد منھ لیسكت عنا ویأذن 

 . لنا ، ونوزع البقیة علینا احتفاالً باإلخوة الحفظة وتكریماً لھم
 
 

  ! سماح
ب�ي ع�وض المس�روقة أش�یاء كذلك استفدنا من ظرفنا اإلستثنائي ذاك فصرنا نشتري من بضائع أ

ما ونرسلھا مع رسالة مختصرة إلى إخوة أعزاء في مھاجع أخرى . وكنا نتلقى ب�نفس األس�لوب 
ردودھم وھدایاھم . وعن ھذا الطریق صار اإلخوة یتأكدون م�ن وج�ود ف�الن أو إعدام�ھ . وع�ن 

ذي انتق�ل إبریق شاي من أبي الفضل ال 1983نفس الطریق وصلني إلى مھجع السل أواخر عام 
إلى مھجع آخر بعد مدة یلمح لي بھ أنھ حكم باإلعدام . وك�ان ق�د كت�ب ل�ي عل�ى اإلبری�ق یق�ول : 
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إلى محم�د س�لیم .. محم�د جم�ال س�ماح . فعلم�ت أن�ھ یطل�ب المس�امحة ألن�ھ راح�ل عم�ا قری�ب . 
  . وبالفعل فلم تمض بضعة أسابیع حتى بلغنا أنھ أعدم رحمھ هللا

 
ض ینتفخ وینتشي بالوھم وبعض سقط المتاع . ولقد سمعنا أنھ طلب من وفي المقابل كان أبو عو

المساعد أن یسمح ألھلھ بزیارتھ مرة فسمح لھم . وتردد أنھ ھّرب مع أخیھ الذي زاره نقوداً م�ن 
تلك التي جمعھا من تجارة الحرام الت�ي امتھنھ�ا ، لك�ن عل�م ذل�ك عن�د هللا . وأم�ا م�ا علمن�اه نح�ن 

ن آی�ات هللا بالفع�ل . فل�م تم�ض عل�ى ھ�ذه المظ�الم م�دة م�ن زم�ن حت�ى رأین�ا ورأیناه فك�ان آی�ة م�
الدائرة تدور على أبي عوض ، وینتقم هللا م�ن أفعال�ھ الش�نیعة ش�ر انتق�ام . وس�یأتي الح�دیث ع�ن 

 . ذلك الحقاً بإذن هللا
 
 

  ! الحزبیة اإلقلیمیة
 

م الش�دة ن�زداد قرب�اً إل�ى هللا وتج�رداً لم تكن حیاتنا ف�ي الس�جن مالئكی�ة أو مثالی�ة . فبینم�ا كن�ا أی�ا
وتالحماً كنا إذا طال علینا العھد نرتد إل�ى أص�ولنا وخلفیاتن�ا ومش�اربنا الش�تى . وبع�د أن مض�ت 
ھ��ذي الس��نون علین��ا یض��منا مھج��ع م��وحش باطن��ھ ع��ذاب وظ��اھره أش��د وأنك��ى . وم��ع اخ��تالط 

النس�بي تل�ك اختالفاتن�ا المذھبی�ة  اإلنتماءات وتعدد المشارب بدأت تظھر بینن�ا ف�ي فت�رة اإلنف�راج
 ً   ! والتنظیمیة واإلقلیمیة معا

 
ولقد ظھر ذلك أول ما ظھر حینما استطعنا أن ننظم بعض الدروس الھادئة إذا س�نحت الظ�روف 
وأمنا الحرس من فوقنا ومن حولنا . فوجدنا اإلخوة لم یلبث�وا أن أخ�ذوا یتكتل�ون فرق�اً وجماع�ات 

ایا المذھبیة والالمذھبیة .. واإلتباع واإلبتداع .. وما یندرج تحت ھذا تتجادل في البدایة حول قض
الباب من جدل أنھك األمة قروناً ولم ینتھ لص�الح أح�د ! حت�ى أن اإلخ�وة ص�اروا یختلف�ون عل�ى 
األذان ال��ذي یبلغن��ا م��ن وراء أس��وار الس��جن قادم��اً م��ن من��ارة مس��جد مدین��ة ت��دمر . وك��ان وج��ھ 

  ! الة على النبي علیھ الصالة والسالم جھراً في خاتمة األذانالخالف حول مشروعیة الص
 

وسرعان ما أخذ الخالف الذي استشرى مأخذ الحزبیة التنظیمیة . وطفت على السطح اختالف�ات 
تنظ�یم اإلخ��وان التاریخی��ة ب��ین دمش��ق وحل��ب . أو ب�ین جماع��ة األس��تاذ عص��ام العط��ار وجماع��ة 

اإلخوة الحلبی�ون وف�ق م�ا رأی�ت أن یج�ّروا الدمش�قیین م�ن  الشیخ عبد الفتاح أبو غدة . واستطاع
دائرة اإلختالف التنظیمي إلى دوامة الخالف الم�ذھبي . وأش�اعوا بینن�ا أن الدمش�قیین س�لفیون ال 
مذھبیین . وانعكست ھذه الصراعات المقیتة على السجناء كلھم فآذتھم وأرق�تھم . وآذت أكث�ر م�ا 

الً . ورأى ھ�ؤالء ف�ي ھ�ذا الخ�الف أس�وأ ص�ورة للجماع�ات آذت الحیادیین وغیر المنظم�ین أص�
والتنظیمات اإلسالمیة كلھا . ورأیتن�ا نع�ود بج�دلیات الط�رفین المتعص�بین إل�ى الق�رون الوس�طى 

 ً   . ونتفرق في قضایا ال یبنى علیھا عمل أساسا
 

! فبع�د أن  وتطور األمر بسرعة .. أو فقل ارت�د الن�اس إل�ى خلفی�اتھم وتش�وھاتھم الت�ي أت�وا منھ�ا
انتقل الخالف من الفكر والمذھبیة إلى الحزبیة التنظیمیة انتھى األمر بسقوط األطراف جمیعاً في 
وح��ل اإلقلیمی��ة الض��یقة ! فتكت��ل الس��لفیون الموال��ون لألس��تاذ عص��ام ف��ي تكت��ل دمش��قي . وأخ��ذ 

ی�ون الت�ابعون المذھبیون الحلبیون الموالون للش�یخ عب�د الفت�اح ط�رفھم اإلقلیم�ي . واس�تغل الحمو
لألستاذ عدنان سعد الدین القضیة لیجمعوا الحمویین في كتلة ثالث�ة ! وانعك�س ذل�ك عل�ى المھج�ع 
أسوأ انعكاس . وتفرقت القلوب شتى . وانعزلت كل كتلة في دائرة مغلقة تجاور الدائرة األخ�رى 

  . تل وأصحابھاوالثالثة وال تتداخل معھا .. رغم أن المحنة لم تكن تفرق بین أي من ھذه الك
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ولم تلبث أن تعقدت األمور أكثر حینما نشأ تیار تكفیري فیما بعد نتیجة ھذه الضغوط وتلك الفتن 
معاً ، فازداد الط�ین بل�ة .. واش�تد التعص�ب والتعن�ت .. وامت�دت أحك�ام التكفی�ر ال لتش�مل النظ�ام 

 ! ھ ومنھجھوأركانھ وأعوانھ وحسب ، بل كل من لم یلتزم بالفكر التكفیري وقیادت
 
 

  السل
كانت أبدان السجناء قد أنھكت إلى أبعد الحدود بعد سنین من العذاب المستمر والجوع والحرمان 
والعیش في أسوأ الظروف الصحیة والنفسیة . وعلى الرغم من ھذا اإلنفراج الظاھر الذي حدث 

ح��االت الوف��اة  إال أن الوق��ت ك��ان ق��د ف��ات . وب��دأ ع��دد الض��حایا یرتف��ع م��ن جدی��د .. وتزای��دت
المرضیة واإلصابات المزمنة ، حتى مات من مھجعنا وحده قرابة األربعة عشر أخ�اً ل�م ن�در إال 
بع��د أن قض��وا رحمھ��م هللا أن ال��ذي أص��ابھم حقیق��ة األم��ر ك��ان م��رض الس��ل . وعن��دما تط��ورت 

الرئ�ة معرفتنا بھذا المرض الخبیث ووجدنا من یفقھنا في أعراضھ وأشكالھ علمنا أن�ھ ال یص�یب 
وحسب ، وإنما ھناك سل یصیب األمعاء وسل بالكلى وثالث بالعظام ورابع وخ�امس . ول�م یك�ن 
في مھجعنا حتى تلك الفترة الطبیب المتخصص الذي یق�در عل�ى تش�خیص ال�داء ، مثلم�ا ل�م یك�ن 

  . لدینا العالج المطلوب حتى إذا علمنا بھ واكتشفناه
 

بالباحة األولى . وھ�و  6-5في المھجع  1982منذ عام وواقع األمر فإن مرض السل تم اكتشافھ 
واحد من أقدم مھاجع سجن تدمر . كبی�ر المس�احة مظل�م الجنب�ات ش�دید الرطوب�ة . ولق�د ق�در أن 
یكون أحد نزالئھ الطبیب محمود العابد من حماة ، الذي كان أحد أطباء قسم األمراض الص�دریة 

ومن خوفھم من بطش الشرطة وإحساسھم بانعدام في إحدى مستشفیات حلب . لكن اإلخوة وقتھا 
التجاوب أو اإلھتمام لم یبلّغوا عن المرض . فلما الحظ�ت إدارة الس�جن ازدی�اد الوفی�ات وتواف�ق 
ذلك مع حالة اإلنفراج العامة تلك فتحوا للمسلولین مھجعاً خاصاً ف�ي الباح�ة الرابع�ة ھ�و المھج�ع 

23 .  
 

ن ف��ي عھ��د والی��ة أب��ي ع�وض القس��ریة علی��ھ أح��د مھ��اجع ال��ذي ب�ات اآل 26ونع�ود إل��ى مھجعن��ا 
اتف�اق إدارة الس�جن  -كما ذك�رت  -السجن الخاصة إن لم یكن أخصھا جمیعاً . وأما السبب فكان 

مع أبي ع�وض عل�ى تحوی�ل الس�جناء الموس�رین وأص�حاب الزی�ارات والواس�طات إل�ى مھجعن�ا 
والنق�ود الت�ي یرس�لھا أھ�الیھم المس�اكین  لیكونوا تحت عینھ ورقابت�ھ الدائم�ة .. وتك�ون الزی�ارات

  ! أدنى إلى جیب أبي عوض وأسیاده من جیوب أصحابھا أنفسھم
 

وفي ھذا السیاق وضمن عملیات النقل والتحویل جاء إلى مھجعنا مجموعة من اإلخوة الدمشقیین 
. وكان أذكر منھم محمد الحوراني ، وسلیم األسد ، وعدنان المؤید ، وأخ من بیت دبش وغیرھم 

بع�د أن تعل�م م�ن ال�دكتور محم�ود العاب�د ھن�اك  6-5سلیم األسد طبیباً من دمشق نق�ل م�ن مھج�ع 
فحص المسلولین وتشخیص إصابتھم . ونقل لنا وقتھا نبأ اكتشاف إص�ابات س�لیة ب�ین الس�جناء . 

للمسلولین ، وأن أخ�اً آخ�ر ھ�و زاھ�ي عب�ادي م�ن دی�ر ال�زور  23وأخبرنا عن تخصیص مھجع 
كان في سنتھ الرابعة بكلیة الطب تطوع للذھاب إلى نفس المھجع واإلشراف على إخوانھ والذي 

  . المسلولین ، ثم لم یلبث رحمھ هللا أن أصیب نفسھ بالمرض عن طریق العدوى
 

وفي یوم من األیام كنا ف�ي الت�نفس أن�ا واألخ ص�بحي برك�ات أح�د أف�راد مجم�وعتي ففوجئ�ت ب�ھ 
ھاد ، وقال لي وھو ال یقوى على إخراج الكلمات أنھ یحس بالغثی�ان یستند إلى ذراعي بادي اإلج

وبالدوار وال یقوى على الحركة . فطلبنا ل�ھ م�ن الرقی�ب إذن�اً ب�دخول المھج�ع . وھن�اك ل�م یلب�ث 
األخ صبحي أن تقیأ وسقط محلول القوى . وعندما عدنا من الت�نفس فحص�ھ األخ س�لیم فتب�ین ل�ھ 
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في الباحة الس�ابعة  35طة وأخبرناھم أسرعوا ونقلوه إلى المھجع أنھ السل . وعندما حضر الشر
  . 23والذي خصص بدوره في تلك الفترة للمسلولین بعدما ضاق بھم مھجع 

 
ومر شھر آخر وإذ بي أجدني أع�اني م�ن األع�راض نفس�ھا : ارتف�اع ف�ي الح�رارة ، وقل�ة ش�ھیة 

المعان�اة فحص�ني األخ الطبی�ب س�لیم  للطعام .. وسعال وتعرق وإجھاد متزاید . وبعد أسبوع م�ن
أسد فوجدني أصبت بالسل أیض�اً . وعن�دما أخب�ر إدارة الس�جن ب�ذلك نقل�وني ب�دوري إل�ى مھج�ع 

وبعد أیام قلیلة م�ن محاض�رة فیص�ل الغ�انم  1983السل ، وكان ذلك في الشھر السادس من عام 
 . العامة أمام السجناء

 
 

  ! جرعة العذاب
احة السابعة فوجدت وی�ا لھ�ول م�ا وج�دت ! أكث�ر م�ن مائ�ة م�ن اإلخ�وة في الب 35دخلت المھجع 

ألقى المرض بكلكلھ علیھم فسلبھم نضارة الحیاة وسمت العافیة . فھذا ال یك�ف ع�ن الس�عال وف�ي 
یده علبة صفیح ص�دئة یبص�ق فیھ�ا ال�بلغم وال�دم . وذاك یتقی�أ ب�ین فین�ة وأخ�رى وال یس�تطیع أن 

كلیتیھ فانتفخ جوفھ وكأنھ امرأة حامل ! ووجدت المصاب بسل  یمسك نفسھ . وثالث أصاب السل
الخص��یتین ، وس��ل العظ��ام ، وس��ل الس��حایا ، وس��ل ال��رئتین .. وك��ان عل��ى ك��ل أولئ��ك وعل��ي أن 

  . نستخدم الحمام نفسھ وأن ننام متجاورین نتبادل العدوى ونتلقاھا شئنا أو أبینا
 

لولین أفض�ل م�ن غیرھ�ا ، لكنن�ي وج�دت ولقد كنت أظن أو أؤمل أن تك�ون ظ�روف مھج�ع المس�
األمور كأنھا لم تتغیر . فالبطانیتان الیتیمتان والعازل على حالھم .. والشراقة والنواف�ذ المفتوح�ة 
كتلك التي ف�ي بقی�ة المھ�اجع . والح�رس عل�ى الب�اب وف�وق المھج�ع یروح�ون ویغ�دون . وھن�اك 

ام ورداءة الظروف . وعندما نكون في برنامج غیر منقوص من التفقد إلى التنفس إلى سوء الطع
الساحة أو یرى الشرطة منا ما ال یسرھم كنا ننال من الضرب والجلد والعذاب ما لم یختلف عن 
ذاك الذي ینالھ اإلخوة األصحاء في مھاجع أخرى . ولعل میزة المھجع الوحیدة كانت في نزالئھ 

وحسب ! وحتى جرعة الدواء تلك كانت المسلولین جمیعاً .. وفي جرعة الدواء التي خصونا بھا 
أداة تعذیب وابتزاز لنا .. فال یكاد ینقض�ي ش�ھر عل�ى توفرھ�ا حت�ى تنقط�ع وتغی�ب أس�بوعین أو 
عشرة أیام . فإذا عادت جعلنا نتخوف انقطاعھا ونترق�ب وص�ولھا فن�زداد قلق�اً عل�ى قل�ق وع�ذاباً 

  . على عذاب
 

س�وء التغذی�ة وقس�اوة الظ�روف اس�تمر اإلخ�وة وھكذا ، ومع اضطراب تعاطي الدواء واستمرار 
یتساقطون موتى واحداً بعد اآلخر حتى عددت أكثر من عشرین أخاً ماتوا من مھجعنا نح�ن فق�ط 
. ومن ھؤالء أذكر اآلن أخاً من حمص اس�مھ عب�د ال�رحمن فلیط�اني ، وآخ�ر اس�مھ عب�د الس�اتر 

مدینة حل�ب . وآخ�ر اس�مھ  مصطفى من نفس المدینة . ومصطفى المصطفى من قریة منخ قرب
  . األول مصطفى من حلب أیضاً 

 
 

  نوبة قلبیة
ومن شھداء مھجع السل أیضاً تحضرني قصة األخ محمد حسن عجعوج من حماة الذي كان من 
جماعة الشیخ مروان حدید األوائل . وال�ذي قام�ت المخ�ابرات الس�وریة باعتقال�ھ م�ن لبن�ان بعی�د 

ن الم��زة م��ع بقی��ة م��ن اعتق��ل وقتھ��ا . وم��ع تط��ور األح��داث اعتق��ال الش��یخ م��روان ، وأودع س��ج
وتص�اعد موج�ات اإلعتق�ال ف�ي بدای��ة الثمانین�ات نق�ل األخ حس�ن إل��ى س�جن ت�دمر بع�د المج��زرة 

أللتقیھ وقد أصابھ السل آخر األمر  11إلى مھجع  9الكبرى التي حدثت ھناك . وتنقل من مھجع 
  . 35في مھجع 
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ل محم�د حس�ن عجع�وج نب�أ استش�ھاد أس�رتھ جمیع�اً أثن�اء أح�داث وھناك وفي یوم من األیام وص

حماة قبل أقل من عام . وسمع بأن واحداً من اخوتھ ُسِحَل في شوارع المدینة سحالً . فلم یتمال�ك 
  . رحمھ هللا وأصیب بنوبة قلبیة قضت علیھ

 
اة أحد المرضى ، وصار أمراً اعتیادیاً بیننا أن ننادي الشرطي صباح كل بضعة أیام ونخبره بوف

ثم نلتفت إلى برنامجنا ذاتھ نكاد ال نحس تجاه األخ الفقید بالحسرة قدرإحساسنا بالغبطة أن قبضھ 
 ! هللا إلیھ فاستراح من ھذا العذاب

 
 

  ھستیریا
ومن مشاھد مھجع السل التي ال تنسى مشھد األخ بسام الحافظ من حمص ال�ذي فق�د الق�درة آخ�ر 

الع��ذابات والض��غوطات النفس��یة وم��ا ع��اد یق��در عل��ى تلق��ي المزی��د . األم��ر عل��ى تحم��ل ك��ل ھ��ذه 
فوجدناه في لیلة من اللی�الي ی�نھض وس�طنا وق�د احم�رت عین�اه فكأنم�ا ھم�ا م�ن دم أو ن�ار وراح 

  . یطلق عقیرتھ بالصراخ والعویل . وكان اإلخوة كلما حاولوا تھدأتھ ازداد انفعاالً وتأزماً 
 

األمر ، وأمر المس�ؤول الص�حي األخ زاھ�ي عب�ادي أن یس�كتھ ودخل الشرطي المناوب یستطلع 
بالقوة . فلم یج�د األخ إال أن یعطی�ھ إب�رة مس�كنة ھدأت�ھ بالت�دریج . وف�ي الص�باح ن�ادى الش�رطي 
المسؤول الصحي لیخرج ھذا األخ إلیھ . فلما خرج المس�كین انھ�ال الش�رطة علی�ھ ض�رباً وجل�داً 

دما حل المساء عاد وانتفض وكرر م�ا ح�دث لیل�ة األم�س . وأعادوه یكاد یسلم الروح . لكنھ وعن
فعاد األخ زاھي وأعطاه إبرة ثانیة مھدئة . وعندما أتى الشرطي من جدید رجاه أن ھذا الس�جین 
مص�اب بالھس�تیریا وال یمل�ك م�ن أم�ره ش��یئاً . ووع�ده أن یب�ذل أقص�ى جھ�ده لتھدأت�ھ وعالج��ھ . 

خ بسام . ونصبوا لھ في زاویة م�ن زوای�ا المھج�ع بعدھا طلب زاھي منا أن نكف عن محادثة األ
ما یشبھ الخیمة وأجلسوه فیھا . وظل المس�كین قراب�ة الش�ھرین مع�زوالً عن�ا ال یكلمن�ا وال نكلم�ھ 
بشيء .. أخذ خاللھا یتحسن بالتدریج . ثم جرى نقل�ھ بع�دھا إل�ى مھج�ع آخ�ر ول�م نع�د ن�دري م�ا 

 الذي انتھت بھ الحال إلیھ
 
 

  ! كألفیة ابن مال
ومضت مسیرة العذاب .. تنھش المحنة م�ن أجس�ادنا المنھك�ة وتقت�ات واح�داً من�ا بع�د اآلخ�ر وال 
تشبع . ولم یكن أمامنا من باب نلتجىء إلیھ غیر المولى تبارك وتعالى .. نتقوى بھ عل�ى محنتن�ا 

  . ونتعالى باإللتجاء إلیھ على كل الجراح والعذابات
 

، وتتقوى من ثم أحیاناً أخر . لكن نفسیاتنا تفوقت عل�ى أجس�ادنا ولقد كانت النفوس تضعف حیناً 
وھلل الحمد . وتمكنت من الثبات أغلب األحیان حتى ولو انھارت األبدان وتھتكت األجساد . فكن�ا 
كلما خبت الھمم أو انتكأت الجراح نشد من عزم بعضنا البعض بالدعاء والصالة والتبتل إلى هللا 

ه مع كل فتحة باب ، ونشكره كلما أغلقوا علینا الباب نفسھ وبقین�ا س�المین سبحانھ وتعالى . ندعو
! وبعدھا وإذا أحسسنا ببعض األمان عدنا إلى برامجنا التي باتت غذاء أرواحن�ا ورواء قلوبن�ا .. 
دّرتھا كتاب هللا الكریم . حتى إذا أتقن واحدنا حفظھ التفت إلى من حولھ من إخوانھ فتعلم منھ ما 

ن علم مفید . فقھ كان أو تجوی�د أو لغ�ة عربی�ة أو مت�ون . ف�إذا أنھاھ�ا مض�ى یل�تمس تعل�م لدیھ م
  . اللغة اإلنجلیزیة أو الفیزیاء أو الكیمیاء .. وكل ذلك عن طریق المشافھة
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وأما أنا وبعد أن أتقن�ت حف�ظ الق�رآن الك�ریم كل�ھ بفض�ل هللا عكف�ت عل�ى دراس�ة المت�ون ، وك�ان 
ل��ب ج��زاه هللا خی��راً ك��ان متقن��اً لحف��ظ المت��ون . فأخ��ذت عن��ھ البیقونی��ة ش��یخي ف��ي ذل��ك أخ م��ن ح

بیت�اً وھلل الحم�د . وظھ�رت ف�ي  650والجزریة والرحبیة .. ومن ألفیة ابن مال�ك حفظ�ت ح�والي 
ھ��ذا الس��یاق مواھ��ب وعجائ��ب .. فك��ان بع��ض اإلخ��وة یحفظ��ون س��یرة اب��ن ھش��ام ویدرس��ونھا 

 . منھم حولوھا إلى منظومة أیضاً بالغة اإلتقانإلخوانھم اآلخرین . فلما اتقنھا جمع 
 
 

  لتدمري الشھید
ومن المواھب الفذة التي ظھرت بین السجناء أخ ش�اعر نظ�م مجموع�ة م�ن القص�ائد الرائع�ة كن�ا 
نتناقلھا بین المھاجع ونحفظھا عن ظھر غیب . ولقد بلغنا أن األخ حكم علیھ باإلعدام ونفذ الحكم 

كمت معھ ولم یصل الدور إلیھ .. ففجر ذلك كما یبدو موھبت�ھ الكامن�ة في كل المجموعة التي حو
، وجعلھ ینطق بمعاناتنا جمیعاً من خالل قصائده الرائعة . ومما ال أنساه من تلك القصائد واح�دة 

  : أھداھا إلى إخوانھ في مھجع السل یقول فیھا
 

  سیشرق وجھك خلف الظالم
 

  وصدرك ینزف خلف الحدید
 

  نیك حقد اللئاموما كاد یث
 

  فیا أیھا التدمري الشھید
 

  علیك السالم علیك السالم
 

      .             .             .  
 

  أخي إنا بعد األذى والھوان
 

  سنعلو على الخلق إنساً وجان
 

  لنا الصدر أو منزل في الجنان
 

  وبعد األعاصیر والزلزلة
 

 ! كأن فؤادي غدا قنبلة
 
 
 

 .. راحل عنك

 كذلك فجرت المحنة موھبة شعریة أخرى في أخ من حلب كت�ب قص�یدة ین�اجي فیھ�ا والدت�ھ م�ن
وإنش�ادھا .  خلف القضبان . فتلقاھا أخ آخر من مھجعنا برزت موھبت�ھ الف�ذة ف�ي تلح�ین القص�ائد
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إلى قید .. فتشتد بھ�ا  فصارت القصیدة لحناً یتنقل على شفاه السجناء من مھجع إلى آخر ومن قید
  : ائم وتعلو بكلماتھا النفوسالعز

  عندما جاءت یفیض الود منھا والحنین

  تطرق الباب وفي دقاتھا لحن حزین

  أتراھا تطلب الوصل وترجو أن ألین

  أم تراھا ظنت القید یھز الصامدین ؟

              .          .          .  

  قلت والثورة في نفسي أعاصیر تجول

  لوكیلحسبي هللا ربي ونعم ا

  وحملت الزاد والرشاش وقررت الرحیل

  وعلى الباب بقایا من عبارات تقول

              .          .          .  

  راحل عنك أقاسي من جراحي وأسافر

  ال أبالي بالمنایا وعلى الطغیان ثائر

  أتحدى ظلمة اللیل وأحیا ألقاتل

  علمتني صحبة القید وأنغام السالسل

   ال ینھض إال بالقنابلأن دین هللا

              .          .          .  

  راحل عنك أغني للسواقي والبیادر

  أملؤ البیداء نوراً ونشیداً وبشائر

  ورصاصي للطواغیت إلى النار تذاكر

  في سبیل هللا ماض تابعاً نھج األوئل

  علمتني صحبة القید وأنغام السالسل
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  .  بالقنابلأن دین هللا ال ینھض إال
 
 

  ! أنا بعثي
ولق�د ك��ان م�ن می��زات مھج�ع الس��ل أیض�اً اخ��تالط انتم�اءات نزالئ��ھ وتع�دد اإلتجاھ��ات التنظیمی��ة 

م�ن تنظیم�ات إس�المیة أو م�ن المحس�وبین عل�یھم  26والسیاسیة فیھ . فبعد أن كان سجناء مھجع 
مات یمینی�ة موالی�ة للبع�ث متجاورین مع سجناء من تنظی 35جمیعاً وجدنا أنفسنا في مھجع السل 

العراقي . ورغم أنني وبقیة اإلخوة كن�ا وال ن�زال نتع�اطف م�ع أي مظل�وم امت�دت س�طوة النظ�ام 
فسلبتھ حقاً أو زادتھ رھقاً ، إال أنني رأی�ت أوالء البعثی�ین ف�ي أغل�بھم مج�رد منتفع�ین مص�لحیین 

وا فق�رھم وح�اجتھم وبس�اطتھم من فالحي منطقة الجزیرة . جاء البعثیون العراقیون إلیھم فاس�تغل
وأمدوھم بالمال فأصبحوا یعبدون رب ھذا المال لیس إال ! ولقد تس�بب لن�ا ھ�ؤالء لألس�ف بمزی�د 
من المعاناة ، وكانوا مصدر إزعاج حقیقي لبقیة المھج�ع . ورغ�م أن ع�ددھم ت�راوح ب�ین عش�رة 

أصابتنا جمیع�اً إال أنھ�م  وخمسة عشر إال أنھم أساؤوا للمجموع مرات كثیرة . فرغم المحنة التي
ك��انوا ال یكف��ون ع��ن النظ��ر إلین��ا والتعام��ل معن��ا كأع��داء ت��اریخیین .. وك��انوا ال یتورع��ون ع��ن 
وصفنا رغم كل الذي حصل ویحصل بالرجعیة ! ولذلك استباحوا أن یفسدوا علینا للشرطة وإلى 

ب أو الش�رطي وابت�دره حد اإلفتراء . فكان أحدھم إذا عّن لھ خرج من المھجع وتوجھ إل�ى الرقی�
  : بالقول

 
 
  . سیدي أنا بعثي 
 

وجعل بعد ذلك یخبره أننا ننظم داخل المھجع دروساً ولنا من بیننا شیخ نتبعھ .. وأنن�ا ن�دعو ف�ي 
دروسنا في المھجع إلى الجھاد ! ولطالما تسبب ذلك في إخراجنا جمیعاً إل�ى الباح�ة لنن�ال عقوب�ة 

  . جماعیة بسبب ھذه اإلفتراءات
 

وال زلت أذكر من أسماء أولئك الیمینیین واحدا اسمھ حسین الحافظ ، وآخر اسمھ یعقوب یعقوب 
، وثالث لقبھ أبو علي .. كانوا كلھ�م م�ن ھ�ذه الش�اكلة . وأم�ا م�ن ك�ان ص�احب فك�ر ووع�ي م�ن 
الیمینیین على قلتھ فقد تحول إلى الحق وأعرض ع�ن سفاس�ف مجموعت�ھ منح�ازاً إل�ى اإلس�الم ، 

  . ا منھم من ھذا النموذج من أحجم عن ذكر اسمھ اآلن سائالً هللا لھ السالمة و الثباتوشھدن
  ! الشیوعیون المدللون

 84وإذا كان ھذا ھو حال البعثیین العراقیین معنا ف�إن الش�یوعیین ال�ذین أحسس�نا بوج�ودھم ع�ام 
ع المستوص�ف إل�ى كانوا في منزلة أخرى . ففي ذلك العام ت�م نق�ل األخ�وات الس�جینات ف�ي مھج�

سجن آخر . ولقد أحسسنا ذل�ك م�ن خ�الل توزی�ع الس�خرة . فوقت�ذاك وف�ي ظ�ل اإلنف�راج النس�بي 
أوكلت إلینا مھم�ة توزی�ع الطع�ام عل�ى مھ�اجع الب�احتین السادس�ة والس�ابعة ، وك�ان المستوص�ف 

لتوقف ع�ن ضمن ھذا النطاق . لكن "البلدیة" الموكلین بجلب الطعام أعلمونا في یوم من األیام با
تقدیم السخرة لمھجع المستوصف . وكنا قبل یوم مضى قد لمحنا رتالً من النس�اء یغ�ادر المھج�ع 
وقد قارب عددھن العشرین أو زاد علیھ ، فأدركن�ا أنھ�ن غ�ادرن ھ�ذا المك�ان ، وس�ألنا هللا تع�الى 

بع�ض األحی�ان  لھن ولنا الف�رج والنج�اة . فلم�ا خ�ال المك�ان أت�وا بالش�یوعیین إلی�ھ . فكن�ا نلمحھ�م
الحقاً صرنا متجاورین على باحة واحدة . وأصبح  29ونسمع بوجودھم . ولما انتقلت إلى مھجع 

من الممكن لي أن أراھم بشكل متواصل وأطلع على وضعھم مباشرة . وكان أمراً مثیراً للعج�ب 
..  أن ح��التھم كان��ت تختل��ف ع��ن ك��ل بقی��ة الس��جناء تم��ام اإلخ��تالف . فك��انوا یطلق��ون ش��عورھم

ویخرج�ون للت�نفس بش�كل دائ�م . ویتح�دثون فیم�ا بی�نھم وم�ع الش�رطة بحری�ة كامل�ة .. وی�دخنون 
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ویطبخون ویستقبلون الزیارات بشكل متواصل . ول�م ن�رھم یع�ذبونھم أو یض�ربونھم أب�داً .. ول�م 
  . نسمع بتنفیذ أحكام باإلعدام فیھم . ولم یكن عددھم یجاوز األربعین

 
 

  ! مصیدة الطلیعة
ض��ت األی��ام ظاھرھ��ا اإلنف��راج وحقیقتھ��ا ل��ؤم ص��رف وجش��ع وخس��ة تعص��رنا م��ن ك��ل جن��ب وم

عص�راً . وخ��الل ذل�ك ل��م تتوق��ف دفع�ات الق��ادمین الج��دد إل�ى المھ��اجع مثلم��ا ل�م تتوق��ف عملی��ات 
اإلعدام . وكلما أخذوا من السجناء مجموعة لإلعدام أحضروا مجموعة من المعتقلین الجدد ب�دالً 

الجدی��د ال��ذي زاد الط��ین بل��ة والع��ذاب ع��ذاباً وقتھ��ا ك��ان نج��اح النظ��ام ف��ي ع��نھم . لك��ن الح��دث 
اس��تدراج مجوع��ات م��ن تنظ��یم الطلیع��ة إل��ى س��وریة واعتق��الھم جمیع��اً ف��ي خط��ة محكم��ة أوقع��ت 

  . عدنان عقلة نفسھ بین أیدي المخابرات
 

ف�ي مھج�ع  وكان اس�تقبال ش�باب الطلیع�ة غای�ة ف�ي الوحش�یة والفظاع�ة . وف�ي البدای�ة ت�م ع�زلھم
خاص بھم صبوا علیھم فیھ ما ال یوصف من العذاب .. حتى س�لخوا جل�ودھم وھش�موا أط�رافھم 
وترك��وھم م��ن غی��ر ع��الج یع��انون أش��د المعان��اة .. إل��ى أن تعفن��ت أرجلھ��م المتقیح��ة وتفتح��ت 
جروحھم المتعفنة وسرت فیھم الغانغرینا فقضت على ع�دد غی�ر قلی�ل م�نھم . وبع�د م�دة وزع�وا 

ن ھ��ؤالء اإلخ��وة عل��ى بقی��ة المھ��اجع ، ك��ان م��نھم أخ م��ن حل��ب التقیت��ھ اس��مھ أیم��ن م��ن بق��ي م��
عنجریني تم إعدامھ فیما بعد . وآخر لم ألتقھ ولكنني س�معت عن�ھ وبلغن�ي أن�ھ أع�دم بع�دھا وھ�و 
طاھر العلو من قرى حلب . ومن ھؤالء سمعنا بما جرى .. وبلغتنا أخبار األح�داث بالترتی�ب .. 

الذي أوقعھم فیھ النظام عبر عمیل مدسوس في صفوف التنظ�یم اس�مھ محم�د جاھ�د بدءاً بالَشَرك 
  . دندش ، وانتھاء بوحشیة التعذیب الذي القوه قبل أن ینقلوا إلى مھاجعنا

 
وملخص ما حدث مع تنظیم الطلیعة الذي ت�وزع أكث�ر أعض�ائھ ب�ین األردن الع�راق بع�د أح�داث 

ل لمعاودة بناء قواعدھا وبدء مواجھة جدی�دة م�ع النظ�ام . حماة أن قیادتھ قررت العودة إلى الداخ
فالتقط جاھد دندش ھذا الخیط وأوحى للطلیع�ة أن�ھ ق�د أم�ن لھ�م الطری�ق اآلمن�ة واألدالء الخب�راء 
إلیصال العناصر إلى حلب . وبدء نزول الشباب عن طری�ق الح�دود التركی�ة الس�وریة مجموع�ة 

ھ�د والمخ�ابرات الس�وریة یس�تقبلونھم أوالً ب�أول دفع�ة بعد أخرى یتق�دمھم ع�دنان نفس�ھ . ك�ان جا
وراء دفعة ویرسلوا إلى قیادة الطلیعة في الخارج اإلشارة المتفق علیھا فیما بین النازلین والقیادة 
إشعاراً بسالمة الوصول . حتى اكتمل نزول قرابة السبعین أخاً سقطوا جمیعاً بین أیدي النظام ال 

  . حول لھم وال قوة
 

نعلم عن مصیر عدنان عقلة نفسھ شیئاً مؤك�داً ، إال أن بقی�ة اإلخ�وة تنقل�وا م�ن ف�رع الع�دوي  ولم
إلى التحقیق العسكري فتدمر . وزاد من معاناتھم ومعاناتنا معاً أنھم كانوا شدیدي اإلنغ�الق عل�ى 

انوا بعد أنفسھم مثلما كانوا شدیدین وجریئین في أحكامھم على قیادات اإلخوان وتقییمھم لھم . وك
ھذا اإلحباط الذي أصابھم والمشاكل التي عانوا منھا من َقْبل مع قیادة اإلخوان ال یتورعون ع�ن 
وص��مھم بالخیان��ة والعمال��ة ، ویحمل��ونھم مس��ؤولیة م��ا آل��ت إلی��ھ األوض��اع ف��ي حم��اة وفیم��ا قبلھ��ا 

خی�ة ورم�وز وبعدھا . األمر الذي استفز عناصر اإلخوان في المھجع وھ�م ی�رون قی�اداتھم التاری
 . تنظیمھم تجّرح على المأل ، وأحدث بیننا سبباً جدیداً للقلق وللتوترات

 
 

  أین الخلل ؟
أوتسبب ھذا اللغط بحدوث فجوة كبیرة حقیقة األمر بین أھل المھجع .. وطفت على السطح ألول 

األخط�ر  مرة خالفات التنظیمین بھذا العمق لتنعكس علینا ونحن كلنا أسرى المحنة نفس�ھا . لك�ن
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من ذلك انعكاس ھذه المھاترات على نفوسنا وقناعاتنا الداخلیة . فمن قبل لم نكن نعرف عن ھ�ذا 
الخالف الكثیر .. وأكثر ما كان یبلغ أسماعنا في السابق الحدیث عن الخالف بین جماعة األستاذ 

س�بب ف�ي إراق�ة عصام العطار والقیادات األخرى . وكان الخالف یبدو لنا فكری�اً محض�اً .. ل�م یت
دماء أو وقوع أحد في براثن النظام . ولم یكن الحدیث عن ذلك الخ�الف یص�ل ب�ین أطراف�ھ إل�ى 
ھذا الحد من اإلحتداد . أما اآلن وبعد أن رأینا الذي رأینا وسمعنا اللغط واإلتھام�ات الت�ي س�معنا 

ن�ا العتیق�ة ف�ي صرنا نتساءل ف�ي س�رائرنا ع�ن حقیق�ة م�ا ح�دث . ونراج�ع حس�اباتنا ونقل�ب دفاتر
خبایانا ونتساءل : ھل كان الناس الذین مشینا وراءھم من ھؤالء أو أولئك على ھذه الحال فعالً ؟ 
ھل ھناك عمالء ومدسوسون في تلك القیادات التاریخیة بالفعل ؟ ھل ھو دخ�ان م�ن غی�ر ن�ار .. 

ق�ي .. وأی�ن موقع�ھ أو أن األمر مجرد مبالغات وردود فعل وحسب ؟ وإذاً فما مقدار الخل�ل الحقی
  .. ومن المسؤول عنھ ؟

 
ولقد زاد من تشابك الموضوع وتعقی�ده أن ال�ذین أخ�ذوا یش�اركون فی�ھ ل�م یكون�وا كلھ�م م�ن أھ�ل 

  . اإلنتماء باألصل . ولم یكن لدى الجمیع قدر واحد من التربیة ومن المعرفة أو من الحكمة
 

د ھ�ذه الس�نوات المری�رة م�ن الع�ذاب والقت�ل وواقع األمر فقد أدى فتح الجروحات العتیقة تل�ك بع�
والم��وت إل��ى إحب��اط نفس��ي ل��دینا ، وأوقعن��ا ف��ي فتن��ة جدی��دة كن��ا أش��د الن��اس حاج��ة للبع��د عنھ��ا ، 
وأحدث في صفوفنا شرخاً كبیراً ترك أثره العمیق فینا .. وبقیت ظالل�ھ الداكن�ة تح�ز ف�ي القل�وب 

ع�ت ك�ل ع�ذابات الجالدی�ن الظلم�ة .. وت�ؤلم إلى یومنا ھذا .. وتوجع كلما تحركت أكثر مم�ا أوج
 . أشد من ألم السیاط بكثیر

 
 
 

  تصفیات جماعیة
المریرة أننا شھدنا فیھا أحد أكبر عملیات اإلع�دام الجم�اعي إن  1984وما ال ینسى من أیام عام 

ل��م تك��ن أكبرھ��ا عل��ى اإلط��الق . فبع��د انقط��اع تنفی��ذ األحك��ام ع��دة أش��ھر ف��ي تل��ك الفت��رة فوجئن��ا 
لمشانق تنصب ذات یوم في الساحة السادسة بأعداد كبیرة ،وراح الزبانیة یخرجون من اإلخوة با

المعتقلین فوج�اً إث�ر ف�وج إل�ى ح�تفھم . یومھ�ا ق�ّدر اإلخ�وة ال�ذین تمكن�وا م�ن مش�اھدة جان�ب مم�ا 
یجري من خالل شق في الباب عدد الذین أعدموا بمائتین من غی�ر مبالغ�ة ، ك�ان م�ن بی�نھم كم�ا 

ا األخ یوس��ف عبی��د م��ن دمش��ق . وم��ع تس��رب األخب��ار فیم��ا بع��د ق��درنا أن تل��ك اإلع��دامات بلغن��
ترافقت مع حالة النزاع التي حصلت بین رأسي النظام حافظ األسد وأخیھ رفعت ، والتي شھدت 
حشودات عسكریة حقیقیة بینھما . وفسرنا ما حدث بأن رفعت كان یھیؤ نفسھ الستالم الحكم بعد 

لم بأخیھ ، ولذلك أراد أن یصفي أكب�ر ق�در ممك�ن م�ن الس�جناء وینھ�ي ك�ل خط�ر المرض الذي أ
  . مستقبلي محتمل

 
 

  ! المدیر الجدید
ولكن األخ األكبر تعافى بقدرة قادر ، وعاد یمارس سطوتھ على ال�بالد والعب�اد ، وھال�ھ أن یج�د 

حملة تطھی�ر  -ب بعد ذاك مثلما تسرّ  -النخر دبَّ في أركان النظام وبین رؤوسھ المقربین ، فبدأ 
وإعادة توزیع لألدوار . وفي ھذا السیاق طالت التغیی�رات إدارة س�جن ت�دمر ، ووج�دنا الش�رطة 

.  1984العسكریین یطلبون رؤساء المھاجع الجتماع مش�ترك ف�ي ش�ھر تش�رین األول م�ن ع�ام 
ار أخبرن�ا أن وذھب رئیس مھجعنا فیمن ذھب ، فلما عاد بعد قلیل ونح�ن متلھف�ون لس�ماع األخب�

م�دیر الس��جن ق��د تغی��ر ، ورح��ل مع��ھ مس��اعد اإلنض��باط وسمس��ار الض��حایا محم��د الخ��ازم . وأن 
المدیر الجدید ھو مس�اعده ونائب�ھ النقی�ب زكری�ا الع�ش . وأن�ھ اجتم�ع بھ�م وھ�م مغمض�و العی�ون 
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وح��ذرھم م��ن أن التراخ��ي ال��ذي س��اد ف��ي الفت��رة الماض��یة ق��د انتھ��ى .. وع��اد النظ��ام اآلن وع��اد 
  ! اإلنضباط . ورجع نظام إقفال العیون أمام الشرطة .. والویل كل الویل للمخالفین

 
ولم تمض برھة من الوقت ونحن لم نكد ننتھي من أسئلتنا وتس�اؤالتنا بع�د حت�ى حض�ر الش�رطة 
ألخذ التفقد . فصاحوا فینا فور دخولھم أن نغمض أعیننا ونقف بوضع اإلس�تعداد . وم�ا لبث�وا أن 

ى خارج المھجع وانقضوا علینا ضرباً وصفعاً وجلداً حت�ى س�لخوا جلودن�ا . وب�دأنا م�ن ساقونا إل
یومھا مرحلة جدیدة من الشدة والعذاب . وعاد التفق�د الص�ارم والت�نفس المقی�ت والقت�ل والتع�ذیب 
واإلھانات . وكان اإلعفاء الوحید للمسلولین من الحم�ام رحم�ة تقین�ا ع�ذاب تل�ك الس�اعة ، لك�نھم 

  ! ما عوضوھا بمضاعفة العذاب علینا في التنفس سرعان
 

وتوقف بث اإلذاعة عنا من حینھا . وصدر األمر من ذلك الوقت بتكمیم أفواه الخارجین لإلعدام 
فلم یعد یسمع لواحدھم قبل أن یطوق عنق�ھ حب�ل المش�نقة ص�وت وال تكبی�ر . وع�اد ال�بطش أش�د 

تض�اعف بحض��ور الم�دیر الجدی��د الل�واء غ��ازي علین�ا م�ن الس��ابق . ث�م ل��م یلب�ث أن اش��تد أكث�ر و
الجھني الستالم منصبھ بعد قرابة شھرین . فارتفعت وتیرة البطش إل�ى أقص�ى درجاتھ�ا . وع�اد 
الشرطة إلى ممارس�ة التع�ذیب الوحش�ي م�ن جدی�د . حت�ى أنھ�م أخرجون�ا ف�ي أح�د األی�ام للت�نفس 

. فكان قدر أخ م�ن حل�ب اس�مھ عب�د مغمضي العینین كالعادة تالحقنا السیاط والعصي والكرابیج 
الباسط دش�ق أن تص�یبھ ض�ربة م�ن ھ�ؤالء الزبانی�ة عل�ى عین�ھ مباش�رة فتفقأھ�ا . فع�اد المس�كین 
عندما عدنا تغطي الدماء وجھھ ، وھ�و ال یك�ف ع�ن التقی�ؤ م�ن ش�دة ألم�ھ . وعن�دما دق مس�ؤول 

، ل�م یج�رؤ أن یق�ول  مھجعنا الصحي وقتھا األخ علي عباس من ادلب لیخبر الشرطة بحال األخ
لھم أن أحداً منھم أنفسھم فقأ عینھ ، بل اعتذر وسألھم العفو وھو یقول لھم بأن أح�داً م�ن مھجع�ھ 

  ! سقط في الحمام ففقئت عینھ
 

لك��ن أح��داً ل��م یب��ال ، ول��م تس��فر المح��اوالت المتك��ررة ع��ن ش��يء . وحینم��ا تك��رم طبی��ب الس��جن 
ث��ة ل��م ی��زد ع��ن أن أعط��اه بض��ع حب��وب مس��كنة وحض��ر لمعرف��ة س��بب ش��كواه بع��د ی��ومین أو ثال

ومضى . وظل المسكین یعاني عذاباً ال یوصف ش�ھوراً عدی�دة م�ن غی�ر أن یھ�تم ب�ھ م�ن ھ�ؤالء 
 . الزبانیة أحد

 
 

  ! تأدیب
وعلى الرغم من ھذا البطش أو ربما بسببھ قام واح�د م�ن المعتقل�ین الی�افعین م�ن ادل�ب م�ن بی�ت 

بالتص�دي ذات ی�وم لواح�د م�ن الش�رطة آذاه كم�ا یب�دو ف�ي  36سید عیسى نزیل مھج�ع األح�داث 
الباحة أثناء التنفس فھجم علیھ الشاب وضربھ . ورغم أن الحادثة كانت عفویة ال تعدو أن تكون 
ردة فعل انفعالیة وحسب ، وعلى الرغم من أن الشرطي رد علیھ وقتھ�ا وأش�بعھ ض�رباً ، إال أن 

سجناء إلى المھاجع كلھم ، وحضر مساعد السجن الجدید محم�د األمر أخذ بعداً كبیراً . فأدخلوا ال
نعمة بنفسھ یحقق في األمر . وأخرجوا األخ المسكین فأجلسوه في الدوالب وانھالوا علیھ ض�رباً 
وجل��داً حت��ى ك��ادوا یزھق��ون روح��ھ . وبع��دما انتھ��وا أخرجون��ا نح��ن س��جناء الباح��ة الس��ابعة كلن��ا 

ا ویقتلون فینا أي مشاعر محتمل�ة ب�التمرد . ول�ذلك ل�م یك�ن وضربونا ضرباً مبرحاً حتى یؤدبونن
اإلخ��وة ی��ردون عل��ى أذى الش��رطة واعت��داءات جالدین��ا لس��ببین : فھ��م یعلم��ون أوالً أن النتیج��ة 
محدودة إن لم تكن منعدمة ، فیما سیكون الخطر متحققاً وغیر محدود ، وربما أفض�ى بالش�خص 

أعمال كھذه في إیقاع األذى ببقیة السجناء من غیر س�بب  إلى الھالك . ولخشیتھم ثانیاً أن تتسبب
وال حاجة . وكان الشعور السائد أنن�ا وقعن�ا بأی�دي الظلم�ة بق�در هللا ، وأنن�ا إذا احتس�بنا وص�برنا 

  . فھو خیر لنا من أن نتسبب لنا ولمن حولنا بمزید من المفسدة واألذى
 

w
w

w
.za

kir
ato

un
a.o

rg



اللجنة ال�سورية لحقوق الإن�سان، تموز ٢٠٠٧، يتبع

 
  ! آیة هللا في أبي عوض

إلخوة كان مختلفاً بعض الشيء كما یبدو . والصبر على ھذه األھوال غیر أن الرأي لدى بعض ا
وقد فاض الكیل انتھى بھم إلى قرار اإلنتقام من أجیر اإلدارة وكلبھا الخسیس أبي عوض . الذي 
بل�غ تطاول��ھ م�دى ال یس��كت عن�ھ .. وتج��اوزت وقاحت�ھ ح��دود العف�ة واألخ��الق . ف�اتفق ع��دد م��ن 

نفذوا ما اتفقوا علیھ . فاجتمعوا وانھالوا علیھ ضرباً لم یكن لھ أن على تأدیبھ و 26شباب المھجع 
یرده . فلما قلب أبو عوض األمور وفكر وقدر .. وجد نفسھ قد انكشف وتحطمت ھیبتھ الواھیة . 
ورآھا كأنما فرصة ترفع منزلتھ لدى المدیر الجدید . فطلب مقابلة الرقیب فجأة وأخبره بأن لدی�ھ 

أن یوصلھا لإلدارة . ولما سألھ عن نوع ھ�ذه األخب�ار ق�ال ل�ھ أب�و ع�وض إن�ھ  أخباراً مھمة یرید
اكتشف وجود تنظیم لإلخوان داخل المھجع . فكانت ھذه العبارة أكثر من كافی�ة لتس�تنفر الرقی�ب 

  . والمدیر وكل الزبانیة على ھذه الحفنة من السجناء المساكین
 

شارة لیفتكوا بالمساجین . فلما رأى اإلخوة األمر واقتحم الشرطة المھجع على الفور ینتظرون اإل
بھ�ذه الخط�ورة ق�رروا أن یقف�وا ص�فاً واح�داً ف�ي وج�ھ افت�راءات أب�ي ع�وض وتس�لطھ . وجعل�وا 
یخبرون الرقیب بكل مخالفاتھ وسرقاتھ والرشاوى التي أخذھا واإلنحرافات التي أحدثھا . وأكدوا 

أمام��ھ جمیع��اً مس��تعدون لتحم��ل أش��د أن��واع  ل��ھ أن اتھام��ات أب��ي ع��وض مح��ض اخ��تالق . وأنھ��م
  . العقوبات إذا ثبت من تلك اإلتھامات شيء

 
وسبحان من جعل الشرطة یصدقون السجناء ھ�ذه الم�رة . ال ن�دري أھ�ي غی�رة م�ن أب�ي ع�وض 
الذي بات یتمتع بمزایا ویجمع من األرباح واألموال ما لم یتح حتى للشرطة العسكریة أنفسھم .. 

أتى انسجاماً مع عھد المدیر الجدید الذي أراد أن یساوي المساجین كلھم ف�ي الع�ذاب أم أن األمر 
والمعاناة ویفرض ھیبتھ على رموز العھ�د البائ�د ! ك�ل ال�ذي درین�اه وعلمن�اه أن الرقی�ب أم�ر أب�ا 

اقتید أب�و  26عوض وقد ُبِھت أمام جرأة اإلخوة أن یجمع أغراضھ ویخرج . ومن رئاسة مھجع 
مج�رداً م�ن ك�ل  31حالق ھذه المرة فجز شعره وش�اربیھ ، ث�م ألق�ي ب�ھ ف�ي مھج�ع عوض إلى ال

  . صالحیاتھ السابقة
 

ودارت الدائرة على أبي عوض . وجعل الشرطة منھ ھدفاً معلّماً یخرجون�ھ إل�ى الباح�ة ك�ل ی�وم 
لھ . لینال عذاباً مستقالً . وصرنا نسمع صیاحھ وتوسالتھ تصم اآلذان .. وصراخھ یملؤ السجن ك

حتى سلخوا جلده من القتل وحطم�وه م�ن التع�ذیب . وظ�ل س�تة أو س�بعة أش�ھر عل�ى ھ�ذه الح�ال 
نقل أب�و ع�وض إل�ى س�جن  87یذوق وبال أمره ویكتوي بسیف أسیاده أنفسھم . وفي أواخر عام 

 . صیدنایا مع مجموعة من السجناء . فأنجانا هللا من شره ومكره . وأرانا آیة باھرة فیھ ال تنسى
 
 

  ! المحكمة
على نفس الوتیرة من الع�ذاب والقھ�ر والمعان�اة .. لتمض�ي  85وانتھى العام .. ومضت أیام عام 

قراب��ة خم��س س��نوات عل��ى اعتق��الي .. حك��م خاللھ��ا م��ن ك��ان م��ن دفعت��ي بم��ا حك��م ، ونف��ذت 
اإلعدامات بمن كان نصیبھ حكم اإلعدام ولم تتم محاكمتي أن�ا بع�د . ولق�د ك�ان ذل�ك مص�در قل�ق 

ئم لي . فالمصیر الواضح یظل في النھایة أخف من انتظار المجھول . واألعمار كلھا بقدر هللا دا
  . أوالً وأخیراً 

 
 35وحوالي الساعة العاشرة فتح الشرطي شراقة الباب ف�ي مھج�ع الس�ل  30/3/1985وفي یوم 

س�مي أن�ا وتلى أسماء عدد من الس�جناء م�ن الئح�ة بی�ده مطل�وبین للمحاكم�ة ، ك�ان م�ن ض�منھم ا
واسم أخوین آخرین من مھجعنا . وخرجنا أن�ا واألخ ح�زین قاس�م محامی�د م�ن المع�رة وھ�و اب�ن 
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دفعتي أیضاً ، وثالثنا أخ من قرى حلب خریج المدرسة الشرعیة من بیت المصطفى فیما أذكر . 
 وفي باحة الذاتی�ة ت�م تجمیعن�ا قراب�ة الس�بعین أو ثم�انین شخص�اً مغمض�ي األع�ین مكبل�ي األی�دي

وأمرونا أن نجلس القرفصاء وجوھنا للجدار وظھورنا كالعادة باتجاه الشرطة الذین لم یكفوا عن 
  . ضربنا وركلنا ولطمنا بالعصي والخیزرانات والكرابیج

 
وبعد قرابة الساعتین من الضرب والشتم والتعذیب وص�ل دوري ون�ادى المن�ادي اس�مي فرفع�ت 

تتم فیھا المحاكمة أمرني الرقیب أن أف�تح عین�ي واقت�ادني یدي باإلجابة . وعلى باب الغرفة التي 
إلى كرسي أمام القاضي وأجلسني علیھ . لكنني بقیت من خوفي وتحسبي مغمض العینین مطرق 
الرأس حسب التعلیمات . فناداني ھذا الرجل القابع وراء المكتب باسمي وقال لي أن أرفع رأسي 

  . وأنظر إلیھ
 

.. ونظرت فرأیت رجالً قصیر القامة أصفر الوج�ھ لئ�یم النظ�رات  فعلت ما قال صاحب الصوت
.. یت��دلى ح��ول ش��فتیھ ش��اربان رفیع��ان یخض��بھما الش��یب فكأنھم��ا ش��اربا ف��أر عج��وز . یتوس��ط 
شخصین آخرین عن یمینھ وشمالھ .. قدرت أنھ سلیمان الخطیب الذي طالما تح�دث اإلخ�وة عن�ھ 

  ! وقصوا من قصص لؤمھ وَخَبلھ الكثیر
 
  ن نظمك وال ؟م 
 

  . ھكذا ابتدرني سلیمان الخطیب بالسؤال
 

  . قلت : سیدي أنا مش منظم
 

  قال : شو اسمك إنت ؟
 
  . محمد سلیم حماد سیدي 
 

  ! قال وھو یمعن النظر في إضبارتي : انت أردني وال
 
  . نعم سیدي 
 
  ؟ما بكفینا ھالعرصات اللي عنا وال .. انت جاي كمان ھون تقاتل معھن  
 

  . قلت لھ : سیدي أنا ما قاتلت وال عملت شيء
 

  : وعاد یقرأ في اإلضبارة للحظات ثم سألني
 
  شو عالقتك مع سالم الحامد ؟ 
 
  . قلت وقد تبین لي أنھ لم یطلع على الملف من قبل : كنت أعرفھ من الجامعة 
 

  : التفت نحوي وصاحومن غیر أن یزید أو ینقص عقد سلیمان الخطیب حاجبیھ وقطب جبینھ ثم 
 
  ! نحنا عم نحكم الناس ھون باإلعدام .. وإنت الزم نشنقك من بیضاتك 
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  . واتجھ بنظره إلى الرقیب وقال لھ وقد قضي األمر : خذه

 
وكانت تلك نھایة محاكمتي . ومضیت عائداً إلى الرقیب ال أكاد أحس لشيء من حولي بطع�م أو 

أمرن�ي ذاك وم�ن غی�ر مق�دمات أن أف�تح ی�دي . فلم�ا فعل�ت معنى . فلما أعادني ب�دوره للش�رطي 
  . ھوى بالكرباج علیھما ثم أمرني أن أجلس مكاني

 
وتتابع دخول اإلخوة إلى المحاكمة وخ�روجھم منھ�ا . حت�ى إذا انتھ�ت الدفع�ة ع�ادوا بن�ا ك�ل إل�ى 

ني أن�ھ مھجعھ . وأقبلت على األخوین الذین خرجا م�ن المھج�ع مع�ي أس�ألھما ع�ن الحك�م ف�أخبرا
اإلعدام أیضاً . لكن ذلك لم یكن بعد ھذا الذي رأیناه طوال السنوات الخمس الماض�یات یعن�ي لن�ا 
الكثیر . فالموت ف�ي ھ�ذا المك�ان متوق�ع ف�ي ك�ل لحظ�ة .. وھ�و إذا ح�دث خاتم�ة األح�زان وب�اب 

اك الف�رج . ووهللا م�ا رأی��ت أح�داً مم��ن خ�رج إل��ى اإلع�دام ك�ل ھاتی��ك الس�نوات الت��ي قض�یتھا ھن��
اختلجت لھ شعرة .. الكل كان إذا دنت ساعتھ مقبالً غی�ر م�دبر . وإذا طلب�وه ب�ادر بنفس�ھ یس�تبق 

  . إلى الباب رغبة منھ بالشھادة ولقاء هللا
 
  
 

  ! بقرة أبي سلیمان
ومن المضحكات المبكیات التي ال ت�زال عالق�ة ب�ذاكرتي ع�ن أی�ام المحاكم�ات وحكایاتھ�ا أن أخ�اً 

محكمة كان طبیباً بیطریاً من منطقة الساحل السوري وكان یعمل ف�ي قری�ة ممن عرضوا على ال
دریكیش مسقط رأس سلیمان الخطیب رئیس ھذه المحكمة الھزلیة . ولق�د ح�دث أن أھ�ل س�لیمان 
الخطیب كانوا یربون األبقار كما یبدو . فلما مرضت إحداھا أخذوھا قدراً إلى ذلك األخ لیعالجھا 

 بعد ذلك . ودارت األیام وإذ بالطبیب البیطري یقف أم�ام القاض�ي س�لیمان . لكنھا ماتت بقدر هللا
  : الخطیب نفسھ . فلما عرفھ اصفر واستفز وصاح فیھ

 
  . آبتذكر یوم جبنالك البقرة وقتلتھا وال ؟ روح بدي أعدمك 
 

ف�س ولقد تم إعدام األخ المس�كین بالفع�ل . وس�معنا القص�ة م�ن ع�دد م�ن اإلخ�وة ك�انوا مع�ھ ف�ي ن
  ! المھجع التقیناھم بعدھا . سمعوا الروایة من الطبیب وشھدوا بأنفسھم إعدامھ رحمھ هللا

 
ومما كان یتداولھ السجناء عن عبثیة تلك المحكمة وسخافة رئیسھا ومزاجیتھ أن أحد العس�كریین 

نف�ذ الذین كانوا یخدمون في مدرسة المدفعیة بحل�ب أی�ام استش�ھاد النقی�ب اب�راھیم الیوس�ف ال�ذي 
حادث�ة المدرس�ة قب��ل ذل�ك بش��ھور . ھ�ذا العس��كري أُِم�َر م�ع بقی��ة الض�باط والجن��ود ف�ي المدرس��ة 
بالمرور على جثة النقیب المسجاة والبصق علیھا . ویبدو أن األخ امتنع عن التنفیذ أو أحجم أمام 
 ھیبة الم�وت .. ف�اعتقلوه م�ن س�اعتھا وس�اقوه م�ن س�جن إل�ى آخ�ر لینتھ�ي ب�ھ المط�اف ب�ین ی�دي

النقیب سلیمان الخطیب ھذا في محكمة تدمر . فلما س�ألھ لم�اذا امتن�ع ع�ن تنفی�ذ األم�ر العس�كري 
أجاب األخ بأن�ھ ل�م یمتن�ع ولك�ن ریق�ھ ك�ان ناش�فاً . فاتج�ھ س�لیمان الخطی�ب إل�ى كات�ب المحض�ر 

  : وأماله لیكتب
 

  ! وبصق وكانت بصقتھ ناشفة . إعدام .. 
 

ت��دور عل��ى ألس��نة الس��جناء واح��دة م��ن مھ��ازل ھ��ذا النظ��ام وأع��دم األخ ك��ذلك .. وظل��ت القص��ة 
  . واستھتاره وظلمھ . وشاھداً على سفاھة ذلك القاضي الدعي ومزاجیتھ وحقده
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  ! في انتظار الموت
ومضت األیام .. وبات الموت اآلن أدنى إلینا نحن الذین حكمنا باإلعدام . وبعد شھرین .. وكم�ا 

نق مع إطاللة الصباح واستعد الجالدون ، وبدأت جم�وع الش�باب جرت العادة دوماً نصبت المشا
المؤمنین تساق إل�ى حتفھ�ا . وف�تح ب�اب مھجعن�ا ون�ادى الش�رطي اس�م األخ ال�ذي ك�ان ثالثن�ا ف�ي 
المحكمة . لكن الذي حدث أنھ رحمھ هللا ك�ان ق�د م�ات قب�ل أس�ابیع قلیل�ة ب�ین أی�دینا بع�د أن غلب�ھ 

ومن مع�ھ یخرج�ون س�جناء آخ�رین م�ن المھ�اجع المج�اورة . السل وقضى علیھ . فعاد الشرطي 
وأما أنا وما أن نادى الشرطي اسم األخ حتى خلت منیتي قد حضرت . وإذا كانوا قد نادوا علی�ھ 
فأنا وإیاه قد حكمنا في یوم واحد .. وتنفیذ الحكم ال بد وأن یكون في نفس الیوم أیضاً . وھرعت 

عجل . وجعلت أخلع عني مالبسي لیس�تفید منھ�ا اإلخ�وة  من فوري فصلیت ركعتي الشھادة على
اآلخرون من بعدي .. ووقفت عند الباب متوجساً أنتظر أن ینادوا علي . وجعل اإلخوة یقترب�ون 
مني واحداً بعد اآلخر یودعونني ویثبتونني .. وراحت الخواطر تأخذني یسرة ویمنة .. وعب�رت 

ى هللا تع�الى أدع�وه بس�ري أن یلھمھ�م الص�بر صورة أھلي أمام ناظري فغصصت . وتوجھت إل�
والسلوان .. وأن یجمعني معھم في الجنة . وأخذت أسألھ سبحانھ أن یغفر لي ویتغمدني برحمت�ھ 
.. وأنظر إلى الباب أنتظر أن یفتح اللحظة . فإذا مرت قلت ھي اللحظة التالیة . لك�ن الوق�ت م�ر 

الخ�ارج ول�م ی�أت أح�د . فل�م أج�د إال أن أرت�د إل�ى .. وانتھى تنفیذ األحكام .. وھدأت األمور ف�ي 
  . مكاني كما یرتد الغریق من غیبوبة اإلختناق إلى صحوة الحیاة

 
وأیقنت أن في العمر بقیة لم تزل ، وأن األجل لم یح�ن بع�د . ومض�ت أس�ابیع أخ�ر .. واس�تعدت 

فن�ادى األخ اآلخ�ر  ساحتنا لتشھد مجموعة جدیدة من أحكام اإلعدام . وعاد الشرطي إلى مھجعنا
حزین قاسم الذي حكم معي .. وساقوه إلى الموت وأنا عند الباب أنتظ�ر دوري كم�ا فعل�ت الم�رة 
السابقة . لكن أحداً لم یحض�ر لطلب�ي . وانتھ�ت عملی�ة اإلع�دامات ك�ذلك م�ن غی�ر أن أك�ون أح�د 

ال الس�نوات ضحایاھا . وأخذت كلما سیقت إلى اإلعدام دفعة من اإلخوة أك�رر ذات الموق�ف ط�و
الخمس التي تل�ت ! ال أش�ك ف�ي أي م�رة م�نھن أن دوري ق�د ح�ان اآلن . وأح�س أن خط�أ م�ا ق�د 

  ! حدث في المرات السابقات ولسوف یصححونھ ھذه المرة ویقودونني إلى أجلي ال ریب
 
 

  ! تقنین الطعام
 37جع السل إلى مھ 35ومرت األیام والشھور ولم یحن األجل .. وخالل ذلك تم نقلي من مھجع 

فالتقیت وجوھاً جدی�دة ، وتعرف�ت عل�ى إخ�وة ل�م یس�بق ل�ي أن التقی�تھم م�ن قب�ل . لك�ن الظ�روف 
كانت متماثلة ، والمعاناة ظلت واحدة . وزاد البالء حینم�ا طب�ق علین�ا نظ�ام تقن�ین الطع�ام ابت�داء 

ن كن�ا فصار نصیب أحدنا من الخبز نصف رغیف فقط بدل الرغیفین الذی 1986من شھر أیلول 
نحصل علیھما في الس�ابق ! وص�رنا م�ن جوعن�ا نأك�ل قش�رة الص�مونة م�ع واح�دة م�ن الوجب�ات 
ونوفر العجین بلّبھا الذي لم ینضج للوجبة الثانیة بعد أن اعتدنا في الفترة السابقة على رمیھ ألنھ 
یصیب آكلھ بوجع ال�بطن وال یق�ي م�ن الج�وع . لكن�ا م�ع ش�دة الحاج�ة ص�رنا نعجن�ھ م�ع البص�ل 
والملح ونوفره للوجبة التالیة . ویوم أن كان یأتینا البرتقال كنا نقدمھ على البصل فنمزجھ بقشره 

  ! مع العجین ، ونرش على الخلیط ما توفر لنا من السكر ونحتفل بھ وكأنھ طبق من الحلوى
 
 

  الیرقان
صرنا ن�ودع وھكذا انتشرت المجاعة في السجن وازدادت األمراض وتزاید عدد الوفیات . حتى 

في بعض األحیان أخاً وأخوین كل یوم . وفي تلك الفت�رة وزی�ادة عل�ى ال�بالءات الت�ي نح�ن فیھ�ا 
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دھمنا عن غیر ما موعد وباء الیرقان الكبدي .. فجعل الضحایا یتزایدون . ولخطورة ھذا الوباء 
شیة اإلدارة دعت إدارة السجن رؤساء المھاجع جمیعاً إلى لقاء مشترك لتدارك األمر . وكانت خ

ف��ي مث��ل ھ��ذه األح��وال تنص��ب عل��ى المس��ؤولین وأف��راد الش��رطة بالدرج��ة األول��ى . خوف��اً عل��ى 
أنفسھم وخشیة من أن تطولھم العدوى إذا انتشرت فینا . ولقد وفق هللا أحد المس�ؤولین الص�حیین 

ی�تم خ�الل  وقتھا فأبدى قناعتھ بأن الوباء إنما ینتشر عن طریق ال�دم بالدرج�ة األول�ى . وأن ذل�ك
الحالق��ة الجماعی��ة . وم��ن لط��ف هللا أن إدارة الس��جن اقتنع��ت بكالم��ھ . فتق��رر م��ن وقتھ��ا وق��ف 
الحالقة الجماعیة . وتم تسلیم رئیس كل مھجع ماكینة حالقة یدوی�ة . یك�ون مس�ؤوالً عنھ�ا وع�ن 

نھ م�ن أمر الحالقة الدائمة لمھجعھ . فرحمن�ا هللا م�ن ع�ذاب الحالق�ة م�ن یومھ�ا . وخلص�نا س�بحا
  .  بعض ھذا الضنك

 
 

  منع الصیام
واستمرت المحنة تدور رحاھا من غیر رحمة . ولم یعد لألیام وال الس�نوات ف�ي حیاتن�ا معن�ى .. 
فالبرنامج الی�ومي ال یك�اد یتغی�ر . والع�ذاب والمعان�اة ال تت�رك لواح�دنا فرص�ة التق�اط األنف�اس . 

 86أت معن�ى المس�تقبل ل�دینا . وھك�ذا ح�ل ع�ام والقتل واإلعدامات قتلت فینا ش�ھوة الحی�اة وأطف�
متصالً بمأساة األعوام التي سبقتھ وواصالً إیاھا لما بعده من أعوام تلت . وف�ي بدای�ة ذل�ك الع�ام 

في الباحة السابعة وصرت رئیساً لھ من�ذ ذاك . ول�م  29كان قد جرى نقلي إلى مھجع المسلولین 
إض�افة إل�ى المستوص�ف  30ع ث�ان فق�ط ھ�و مھج�ع یكن في الساحة التي علیھ�ا المھج�ع إال مھج�

الذي تم تخصیصھ للسجناء الشیوعیین كما ذكرت . فكان نصیبنا من التنفس مضاعفاً . وبدل أن 
یكون مرة في الیوم كما جرت العادة فقد أصبح مرتین اآلن صبحاً ومس�اء . س�اعة ف�ي ك�ل م�رة 

العن��ت والقت��ل والتع��رض ألذى  ب��دل أن تك��ون نص��ف س��اعة كم��ا س��بق . وھ��ذا یعن��ي مزی��داً م��ن
  . الشرطة المتربصین

 
ولق��د اش��تد أذى الش��رطة ف��ي تل��ك الفت��رة زی��ادة عم��ا ھ��و علی��ھ وتم��ادوا ف��ي ع��دوانیتھم . فكن��ا إذا 
خرجنا إلى التنفس في الصباح أو ف�ي المس�اء جھزن�ا أنفس�نا لحف�ل كام�ل م�ن التع�ذیب ینتظرن�ا . 

واحداً منا على األرض ویأخذوا بالقفز على ظھره أو  ولكم كان یحلو لھؤالء الزبانیة أن یبطحوا
على صدره بال رحمة . ولكم تكسرت أضالع إخوة منا في ھ�ذا الن�وع م�ن التع�ذیب . وال أنس�ى 
كیف قام واحد من ھؤالء الموتورین مرة بإخراج عضوه عل�ى م�رأى الن�اس جمیع�اً وأخ�ذ یب�ول 

ت��نفس ! وأم��ا الجل��د والض��رب والمس��بات علین��ا ونح��ن جالس��ین القرفص��اء ب��ین یدی��ھ ف��ي موع��د ال
البذیئة فھذه كلھا لم تعد تدخل في الحساب ألنھا جزء الزم م�ن حیاتن�ا عل�ى م�دار الس�نوات الت�ي 

  . خلت
 

ومما ال یزال واضحاً في ذاكرتي عن ذلك العام أنھ�م منع�وا فی�ھ الص�یام عن�ا ف�ي رمض�ان ألول 
ر بدل وجبات الطعام المعتادة . لكنھم وابتداء من مرة . فمن قبل كانوا یأتون لنا بالسحور والفطو

امتنعوا عن ذلك . وصارت الوجبات الثالث على فقرھا تأتینا في مواعیدھا  1986رمضان عام 
العادی��ة . وص��ار ممنوع��اً ادخ��ار الطع��ام إل��ى الفط��ور أو الس��حور . ف��إذا أحس��وا أن أح��دنا ص��ائم 

فطار . وھكذا ص�رنا ممن�وعین م�ن الص�الة وم�ن أخرجوه وقتلوه قیاماً وقعوداً وأجبروه على اإل
  . الصیام معاً . وزادنا الزبانیة بذلك ھماً جدیداً وقھراً وعذاباً من نوع آخر

 
المریرة إعدام العمید أحم�د غن�وم ال�ذي اعتق�ل من�ذ ع�ام  1986كذلك یحضرني من ذكریات عام 

لحاق�دین ال�ذین ك�انوا یتل�ذذون وظل طوال تلك السنین یعاني عذاباً مضاعفاً من الش�رطة ا 1980
بتعذیبھ رحمھ هللا ، ویحسون بالنشوة وھم یرون إنفسھم یتحكمون بھ�ذه الرتب�ة العس�كریة العالی�ة 

 . وھم مجرد أفراد مجندین في التسلسل العسكري
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  ختناق
ومع اشتداد الكرب وتواف�د المزی�د م�ن الس�جناء عل�ى المھ�اجع الت�ي اكتظ�ت بنزالئھ�ا ح�دثت ف�ي 

حادثة مثیرة . ففي ذلك الش�ھر ال�ذي یس�مونھ آب اللّھ�اب ارتفع�ت الح�رارة  87ب من عام شھر آ
بشكل غیر معقول في الوقت الذي كانت التھویة في المھاجع منعدم�ة والش�راقات والنواف�ذ تجل�ب 
المزید من السخونة وال تقي من وھج الشمس شیئاً ، مما تسبب في حادثة اختناق جم�اعي ك�ادت 

  . العشرات تودي بأرواح
 

قبی�ل المغ�رب وأخ��ذ الس�جناء ال��ذین ش�ارفوا عل��ى  36ولق�د ب�دأ اإلختن��اق وقتھ�ا ف��ي مھج�ع الس��ل 
الموت یقرعون الباب وینادون الحرس وقد طاشت منھم العقول وشارفوا على الھالك . فلما أتوا 

جد وتلك�أوا یسألونھم عم حدث صاحوا فیھم أنھم یختنقون . لكن الشرطة لم یأخذوا األمر مأخذ ال
في الرد علیھم . ففقد السجناء المساكین عقولھم وقد قاربوا أن یفق�دوا أرواحھ�م جمیع�اً ، وأخ�ذوا 

  . یقرعون الباب ویدقون على الجدران ویرفعون أصواتھم بالصراخ والمسبات
 

وس��رعان م��ا ص��درت األوام��ر للش��رطة فانتش��روا عل��ى أس��طحة مھ��اجع الباح��ة كلھ��ا ، وس��لطوا 
مم على المھجع خشیة أن یتطور األمر إلى تمرد أو عص�یان جم�اعي ،  500لكبیرة الرشاشات ا

ثم فتحوا الباب للسجناء لیخرجوا إلى الباحة . وما أن فعلوا حتى اندفع اإلخوة من غی�ر وع�ي ال 
یلوون على شيء . وارتموا على األرض یتلوون ویتقیأون . وحضر طبیب السجن وقتھا وتأك�د 

ل�م یلب�ث أن ص�در األم�ر ب�إخراج س�جناء المھ�اجع كلھ�م إل�ى الباح�ات تفادی�اً من جدی�ة األم�ر . و
لتكرار األمر . وبقینا یومھا في الھواء الطلق حتى قرابة الساعة الثانیة بعد منتصف اللیل قبل أن 
یعیدونا إلى مھاجعنا . ومن یومھا وعلى مدى أسبوعین تالیین ظللنا نخرج إلى التنفس مرتین في 

ی��ر ض��رب أو تع��ذیب . وس��محوا لن��ا وقتھ��ا أن ن��رش أرض الباح��ة اإلس��منتیة بالم��اء الی��وم م��ن غ
للتخفیف من حدة الحر . ثم لم تلبث ھذه اإلستثناءات أن انتھت . وعدنا إلى برنامج المعاناة نفسھ 

 ! . فنجونا من الحر القاتل ومن اإلختناق ولكن إلى حین
 
 

  اتنقالت
إل�ى مھج�ع جدی�د  29ق تل�ك ألران�ي أنق�ل م�ن مھج�ع الس�ل مضت أیام قلیل�ة عل�ى حادث�ة اإلختن�ا

في الباحة السادسة أطلقنا علیھ اسم "جدید ظھ�ره" . فوج�دتني ف�ي  25لألصحاء بنوه أمام مھجع 
مساحة غرفة ونصف محشوراً مع مائ�ة وعش�رین س�جیناً نك�اد م�ن ش�دة الزح�ام أن نجل�س ف�وق 

  ! بعضنا البعض
 
 

لمھجع أول ما دخلناه . فلم�ا رأی�ت الحال�ة عل�ى ھ�ذا الش�كل ان�دفعت ولقد تم اختیاري رئیساً لھذا ا
مع أول وجبة طعام یحضرونھا إلینا وقل�ت للمس�اعد أن الع�دد كبی�ر ھن�ا . وم�ن غی�ر أن یجیبن�ي 
بشيء مضى المساعد وأرسل الشرطة بعد قلیل فأخرجوني وأطعموني قتلة قیاماً وقعوداً رجع�ت 

  ! منھا إلى المھجع محمالً 
 

الحر لم یكن لیرحمنا .. والمكان یطبق علینا بجدرانھ الصماء فكأن�ھ القب�ر . ول�م تم�ض أی�ام لكن 
قالئل حتى طفح الكیل بنا وفقدنا القدرة على التحمل . وجعلنا قرابة منتصف اللیل ننادي الشرطة 

ث�م وندق الباب ونقفز نحو النوافذ نكاد نختنق . وعاد الشرطة فأخرجونا إل�ى الباح�ة س�اعة زم�ن 
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أعادونا . ثم لم یلبثوا وأن عادوا وطلبوا عشرین شخص منا لیغادروا إلى مھجع آخ�ر فكن�ت ف�ي 
ف��ي نف��س الباح��ة . فكان��ت فرص��ة ل��ي للنج��اة م��ن  28طلیع��تھم . ووج��دتھم یقودونن��ا إل��ى مھج��ع 

اإلزدحام من جھة ، والتعرف على إخوة جدد من ناحیة أخرى . ك�ان م�ن أب�رزھم الش�یخ محم�د 
  . حد تالمیذ الشیخ محمد سعید رمضان البوطي . فاستفدت من علمھ ومن صحبتھسعید عطا أ

 
رجالً من بیت العطار من حلب وجدت اإلخوة یجھ�دون ف�ي مدارات�ھ  28كذلك التقیت في مھجع 

وخدمتھ والتخفیف عنھ . ولم ألبث أن أعلموني أن المسكین شھد َسْوَق ولدیھ اإلثنین إلى اإلع�دام 
ً أمامھ وھما في م   . قتبل العمر . وما زاده ذلك إال إیماناً وتسلیما

 
 

   ! مغادرون .. وقادمون
في الباحة  18كذلك ، فلم ألبث أن نقلت من جدید إلى مھجع السل  28ولم تطل إقامتي في مھجع 

الرابع��ة فكان��ت محط��ة قص��یرة أخ��رى ، ح��دث خاللھ��ا أن قام��ت إدارة الس��جن بنق��ل الش��یوعیین 
س�جناء األح�داث إل�ى س�جن ص�یدنایا ال�ذي بن�ي ح�دیثاً وقتھ�ا . فلم�ا خ�ال ومجموعة أخ�رى م�ن ال

المستوصف من الشیوعیین ُنقلت إلیھ مع مجموعة م�ن الس�جناء اآلخ�رین . ث�م ل�م نلب�ث ف�ي ھ�ذه 
الفترة العصیبة أن تناھى ألسماعنا وصول دفعة جدی�دة م�ن المعتقل�ین حل�وا ب�دالً ع�ن المغ�ادرین 

أن الوافدین الجدد اتھموا بحوادث تفجیر باصات وقطارات وقتھا ، وأن إلى صیدنایا . ولقد بلغنا 
عددھم كان بین الستین والسبعین ، عزل�وھم كلھ�م ف�ي مھج�ع مس�تقل وس�لطوا عل�یھم أش�د أن�واع 
الع��ذاب حت��ى قض��ى ع��دد م��نھم حتف��ھ . ولق��د كن��ا نس��مع أص��واتھم وھ��م یع��ذبون ونتلق��ى نتف��اً م��ن 

  . لم نلتق بھم ولم نعرف عن مصیرھم شیئاً مؤكداً بعد ذلك أخبارھم من ھنا وھناك ، غیر أننا
 

. ث�م ل�م ألب�ث أن نقل�ت م�رة أخ�رى إل�ى  29وبعد أن مكثت ھناك فترة تم نقل�ي ثانی�ة إل�ى مھج�ع 
ف�ي الباح�ة  22. وبعد ح�والي خمس�ة أو س�تة أش�ھر تالی�ة نقل�ت م�ن جدی�د إل�ى مھج�ع  28مھجع 

نة جدیدة كدت أن أفقد حیاتي بسببھا وقتذاك . ورأیت الرابعة . وفي ھذا المكان تعرضت إلى مح
  ! من األھوال ھناك ما كاد ینسیني كل ھذا الذي رأیت وعانیت من قبل

 
 

   ! حتى في المنام
كالواح�ة الت�ي فاج�أت ع�ابراً أنھك�ھ العط�ش  22كانت األسابیع األولى الت�ي أمض�یتھا ف�ي مھج�ع 

في المھاجع األخ�رى معرض�ین لی�ل نھ�ار لمراقب�ة  وھّده التعب في صحراء قاحلة . فمن قبل كنا
الشرطة من فوق الشراقات . ولم نكن بذلك نأمن شرورھم بس�بب ك�ان أو م�ن غی�ر س�بب . فلم�ا 

وجدت��ھ م��ن غی��ر ش��راقات . ووج��دتنا عل��ى ال��رغم م��ن الش��دة المحیط��ة وس��وء  22جئ��ت مھج��ع 
عنا من أن نعود إلى صالة الجماعة األحوال نغتنم ھذه الفرصة ونتنعم بھا أیما تنعم . فوقتھا استط

ونؤدیھا بشكل طبیعي بعد أن حرمنا ذلك كل ھاتیك السنین . وصار أحدنا إذا أراد أن یتحدث في 
  . األوقات التي ال یتردد الشرطة فیھا علینا وقف وتكلم وأنصت لھ الباقون وحاوروه وشاركوه

 
أیض�اً . فل�م یك�ن ع�ددنا ق�د ج�اوز الس�تین  كذلك كانت تلك الفترة اس�تثنائیة بالنس�بة لت�وفر الطع�ام

ولكننا كنا نتلقى طعاماً مخصصاً لحوالي المائة والخمسین وفق ما اعتاد الشرطة أن یحشروا في 
  . أیضاً من أول ما وصلت إلیھ 22ھذا المھجع وفي سواه . ولقد تم اختیاري رئیساً للمھجع 

 
وازدی�اد األوام�ر ص�رامة  1988لس�جن ع�ام لكن ھذه النعم لم تطل . وم�ع اش�تداد األح�وال ف�ي ا

أس�وة ببقی�ة المھ�اجع األخ�رى .  22وقسوة فوجئنا باإلدارة تقرر فتح شراقتین في س�قف المھج�ع 
وعاد التنفس لیصبح مرتین في الصبح وفي المساء . ومع كل موعد ت�نفس حف�ل تع�ذیب .. وم�ع 
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ن ص�درت إلین�ا األوام�ر ألول م�رة كل فتحة باب للتفقد أو إلدخال الطعام حفل آخر . ولم تلب�ث أ
خالل فترة سجننا بالكامل أن نغطي أعیننا ونحن نیام ! وألزمونا أن یحتفظ كل منا بطماشة دائمة 
معھ لیغطي بھا عینیھ حین النوم . عالوة على أن یكون النائم دائماً على جنبھ باس�تمرار . فع�دنا 

جول�ون ف�وق المھ�اجع باس�تمرار . وص�ار بذلك إلى وضعیة اإلنكشاف المستمر للشرطة الذین یت
واحدھم إذا شاھد من الشراقة أحداً منا یتقلب في اللیل خالل نومھ أو یتحرك حتى ول�و م�ن غی�ر 
إرادتھ صاح بالحرس اللیلي أن یوقظ�ھ ویعلّم�ھ . ف�إذا أص�بح المس�كین ك�ان الش�رطي وع�ذاب ال 

  ! یعلمھ إال هللا في انتظاره
 

المھج��ع بع��د منتص�ف اللی��ل یتص��ید أح��داً یش�بع فی��ھ تش��ھیھ للقت��ل ولك�م ك��ان الش��رطي یط�ل عل��ى 
والتعذیب . فإن لم یجد كان أسھل ما یكون علی�ھ أن ین�ادي عل�ى الح�رس اللیل�ي وی�أمره أن یعلّ�م 
نفسھ ! بل إنھم كانوا یحضرون ف�ي الص�باح ویس�ألون رئ�یس المھج�ع أی�ن المعلَّ�م . ف�إن ل�م یك�ن 

لوا لھ : أخرج الحرس اللیلي من س�اعة الثانی�ة عش�رة إل�ى الواح�دة الشرطي قد علّم أحداً لیلتھا قا
  . مثالً . فیخرجونھ ویتسلون بتعذیبھ وضربھ من غیر أي سبب

 
وض��اعف الش��رطة م��ن ترص��دھم للمص��لین . وص��ار أم��راً اعتیادی��اً أن یخرج��وا رئ��یس المھج��ع 

م��رات عدی��دة .  ویس��ألونھ ع��ن أس��ماء ال��ذین ال یزال��ون یص��لون عن��ده . ولق��د ح��دث ذل��ك مع��ي
س في المھجع   ! فأخرجوني وسألوني وضربوني ألقدم لھم أسماء من یصلي أو ُیَدرِّ

 
     

  
  تدمر شاھد و مشھود

  طالق باإلكراه
ومن مشاھد تل�ك الفت�رة الت�ي ال ت�زال تحض�رني قص�ة طبی�ب أس�نان م�ن دمش�ق اس�مھ رض�وان 

أم�روه ف�ي الذاتی�ة أن یوق�ع عل�ى العمر استدعوه بعد حوالي تس�ع س�نوات مض�ت عل�ى اعتقال�ھ و
ورقة طالق زوجتھ . وذعر األخ .. ورفض أن یفعل . لك�ن جلس�ة التع�ذیب الت�ي أتبع�ت رفض�ھ 
جعلتھ یوافق مكرھاً . فكان�ت م�ن ث�م القاص�مة ل�ھ . ووج�د نفس�ھ بع�د ھ�ذي الس�نوات یفق�د زوج�ھ 

حریتھ مع ألوف من وطفلھ من غیر إرادتھ ومن دون أن یعرف السبب ، ومن قبلھما فقد شبابھ و
خیرة أبن�اء ال�وطن مثل�ھ . وال أدري م�ا ال�ذي ح�ل ب�األخ بع�دھا ، لك�ن آث�ار محنت�ھ األخی�رة تل�ك 
نزلت علیھ كانت أثقل ربما من كل ما نزل بھ طوال سني اعتقالھ . ولم یكن لھ وال لنا أم�ام ذل�ك 

 . كلھ إال التسلیم واإلحتساب
 
 

  ! الفأرة
بدایات أیامنا في تدمر أن یأمرنا الجالدون بتناول بقایا الطع�ام م�ن ب�ین ولقد كان أمراً شائعاً منذ 

القمام��ة وأكلھ��ا عن��وة ، أو التق��اط ذباب��ة أو صرص��ار یص��ادفنا ف��ي الباح��ة وابتالع��ھ . ول��م یك��ن 
بعضھم لیتورع عن البصاق على األرض وإجبار واحد م�ن الس�جناء عل�ى لح�س بص�اقھ بع�ده . 

 18ووص��ل ال��دور عل��ى مھج��ع  1989م ف��ي ی��وم م��ن أی��ام ع��ام لكنن��ا وعن��دما ح��ان موع��د الطع��ا
المقاب��ل لمھجعن��ا عل��ى الباح��ة الرابع��ة س��معنا لغط��اً م��ن ھن��اك أث��ار انتباھن��ا . فأس��رعت كع��ادتي 
وجعلت أسترق النظر م�ن ش�ق ف�ي ب�اب المھج�ع أس�تطلع األم�ر . فرأی�ت الش�رطة منكب�ین عل�ى 

یض�ربونھ  -قیب�اً ف�ي الج�یش قب�ل اعتقال�ھ وك�ان ن -رئیس المھجع من بیت خریطة م�ن الزب�داني 
ویركلونھ وھو عاري الصدر بین أیدیھم ویأمرونھ بابتالع شيء باإلكراه یحملھ بیده . فلما دققت 
النظر وجدتھا فأرة میتة ینھالون علیھ ضرباً ویجلدونھ واحداً بعد اآلخر وھم یأمرونھ أن یبتلعھا 

تطیع أن یفعل . حتى إذا اشتد علیھ الضرب وأرھقھ . واألخ المسكین برغم كل ھذا العذاب ال یس
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الجلد وخارت قواه دسوا الفأرة في فمھ دساً وبلعوه إیاھا ورموا بھ في المھجع . وكان یتولى كبر 
ھذه العملیة شرطي منھم كان یسمي نفسھ أبا غضب . وكان أشد ما یحلو لھ أن یصفع الواحد منا 

رق لھ طبلة أذنھ وھو یقول بانتشاء : خذھا من أبي غضب بكفھ التي تملؤ قدراً وتفیض فیكاد یخ
  ! وال

 
الباب وأخبر الشرطة بشيء لم أفھمھ تماماً  18ولم تمض من الزمن برھة حتى دق رئیس مھجع 

. لكنني عدت وسمعت أص�داء ح�دیث ی�دور ح�ول الف�أرة . وف�ي المس�اء حض�ر أب�و غض�ب إل�ى 
األخ غس�ان عب�د الب�اقي م�ن حم�اة ، وس�ألھ م�ا  مھجعنا ونادى على المسؤول الصحي لدینا وكان

الذي یمكن أن یحدث لإلنسان إذا أكل فأرة .. ھل یموت ؟ وقتھا لم یج�د األخ إال أن ی�تملص م�ن 
اإلجابة ویقول لھ ال . قال لھ أبو غضب : انقلع . وأقفل الباب ومضى . ولم نتبین ما الذي جرى 

بھ ، وأنھ لم یكن بالضرر المعتاد . األمر الذي جعلھم لألخ بالتحدید ، لكننا أدركنا أن ضرراً أصا
  ! یعطون األمر بعض األھمیة فیسألون ویستفسرون

 
  

  ! إلى المزبلة      
وھكذا لم ینقط�ع الع�ذاب أب�داً . ول�م یتوق�ف اإلرھ�اب والض�غوطات النفس�یة ال ف�ي اللی�ل وال ف�ي 

ولو في المنام . فكادت النفوس أن تنھ�ار  النھار . ولم یعد واحدنا ینعم بأدنى حد من الراحة حتى
، وبلغ الصبر فینا منتھاه . وانتھى الحال ببعضنا أن فقد عقلھ أو كاد . وفي لیلة باردة م�ن لی�الي 

القری��ب  20ص��حونا عل��ى ص��وت أح��د الس��جناء م��ن مھج��ع  1989ش��ھر ك��انون األول م��ن ع��ام 
رطة العس�كریة نح�س وق�ع یصیح ویشتم الشرطي بملء فمھ . وس�رعان م�ا حض�ر ع�دد م�ن الش�

  : أقدامھم ونسمع أصواتھم ونادوا علیھ یسألونھ
 
  شو مالك وال ؟ 
 

ولم یكن الحوار كلھ واضحاً لنا ، لكننا سمعناھم ی�أمرون رئ�یس المھج�ع أن ی�ربط األخ ویض�عھ 
في "البخشة" وھو الحمام كما كانوا یطلقون علیھ . وفي الصباح جاء مساعد السجن محمد نعم�ة 

جھ ورماه إلى الزبانیة الذین وضعوه في الدوالب أم�ام المھج�ع وانھ�الوا علی�ھ ض�رباً جعل�ھ فأخر
یھز الباحة بصراخھ واستغاثتھ . وعندما أتى وقت التفق�د أخرج�وه م�رة ثانی�ة وجعل�وا یض�ربونھ 
ویعفسونھ حتى لم یعد یبلغنا منھ ال صوت وال حركة . ثم أمروا رئیس المھجع أن یدخلھ . وبعد 

أن واحداً ف�ي مھجع�ھ ق�د ت�وفي .  -ونحن نسمعھ بآذاننا  -قرع رئیس المھجع الباب وأبلغھم  قلیل
  : - وهللا -فلم یزیدوا أن قالوا لھ 

 
  ! خذوه وكبوه في الزبالة 
 

ورأیتھم من شق الباب یسحبون األخ ویمضون بھ .. فیما مضى القتلة إلى برنامجھم المعتاد م�ن 
 ! ختلج فیھم عضلةغیر أن یھتز لھم طرف أو ت

 
 

  انھیار
ومع تزاید الضغوط وبلوغ البطش ال�ذي ننال�ھ م�ن الش�رطة ح�داً ال یوص�ف ظھ�رت بینن�ا حقیق�ة 
األمر حاالت م�ن اإلنھی�ار النفس�ي ل�م تك�ن ت�دل عل�ى ض�عف أص�حابھا ق�در داللتھ�ا عل�ى درج�ة 

دی�نھم . وف�ي ھ�ذا  التعذیب الوحشي والمعاناة المرة التي تتن�زل علین�ا جمیع�اً حت�ى تف�تن من�ا ع�ن
الصدد أذكر تماماً أن واحداً من السجناء رفض ذات صباح أیقظوه فی�ھ للص�الة أن یفع�ل . وأخ�ذ 
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األمر موقفاً من یومھا . وصار على الرغم من خلفیتھ الثقافیة العالیة یجی�ب  -غفر هللا لھ  -األخ 
فلم یجبنا وینتص�ر لن�ا فلم�اذا  سائلیھ بأن هللا قال ( إن تنصروا هللا ینصركم ) . وھا نحن نصرناه

  الصالة إذاً ؟
 

وعلى الرغم من فظاعة القول وما تبع�ھ ، وم�ع أن ك�ل ال�ذین ل�م یتزلزل�وا ع�ن إیم�انھم ب�اھلل ول�م 
یحیدوا عن إسالمھم كانوا یعانون نفس معاناة ذلك األخ ویعیشون المحن�ة مثل�ھ ، إال أنن�ا ع�ذرناه 

ن الفقر وحده كفراً أو یكاد ، فكیف بكل نوازل الفق�ر والقھ�ر ودعونا لھ بالثبات والھدایة . فإذا كا
والعذاب والجوع والرعب تتنزل على تلك الفئة العزالء من غی�ر ح�ول لھ�ا وال ق�وة طیل�ة عش�ر 

 ! سنوات
 
 

  ! جلدة 350
حت�ى وقع�ت محنت�ي أن�ا . فبینم�ا  20لم یمض أسبوع على الجریم�ة األخی�رة للزبانی�ة ف�ي مھج�ع 

حض�ر واح�د  20/12/89وة في المھجع حوالي الساعة العاشرة صباحاً من ی�وم كنت وباقي اإلخ
  : من الشرطة العسكریة وناداني وقال

 
  . رئیس المھجع لھون 
 

  . قلت : حاضر سیدي
 

  قال : شو ھالصوت عندك وال ؟
 

  . قلت : ما في عندي صوت سیدي
 

  . قال : أل الصوت عالي عندك
 

  . الصوت قلت : حاضر سیدي ِبْنَوطي
 

  : ومن غیر أن یزید الكالم عن ھذه العبارات حرفاً واحداً وجدتھ یبادرني ویقول
 
  أنا بدي أعمل ھیك وھیك من أمك . شو ؟ 
 
فلما أردت أن ألتزم الصمت وأدع اإلستفزاز یمر عاد وس�ألني باس�تفزاز أش�د یری�دني أن أجی�ب  

  : فأقع في حبال مكره
 
  شو ؟ 
 

  . ي بد من اإلجابة مكرراً ما قال حرفیاً : أنا بدي أعمل ھیك وھیك من أمكقلت ولم یعد أمام
 

  .... فصعق الزنیم وصاح وھو ال یكاد یصدق ما یسمع : أنت عم بتسبني یا
 

قلت أحاول أن أطفىء جھنم ھذه التي اشتعلت في قلبھ األسود : ال سیدي . أنت قلت لي أن أعی�د 
  ! وراءك ففعلت
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اني وذھب مھروالً إلى الذاتیة ، لیعود بعد بضع دقائق ومعھ المساعد وجمع من فتركني ھكذا مك

الش��رطة یحم��ل أح��دھم ال��دوالب . وتق��دم الرقی��ب من��ي وس��ألني ع��م ح��دث فأخبرت��ھ . فق��ال ل��ي 
  : مستھزئاً 

 
  . انزل في الدوالب إذاً فھذا لن یضرك 
 

نزل�ت العص�ي والس�یاط عل�ي . فلم أج�د مف�راً م�ن اإلنص�یاع . وم�ا أن نزل�ت ف�ي ال�دوالب حت�ى 
وبدأت أصیح وأصیح وأصیح .. واأللم ینھش جلدي ولحم قدمي اللتین تفتحتا تحت الضرب حتى 

جلدة أطلقوني . فل�م أس�تطع  350لم أعد أحس بھما آخر األمر . وعندما بلغت الضربات حوالي 
 أكاد أغیب عن الوعيالعودة إلى المھجع إال زحفاً . وارتمیت على أقرب جدار وصلت إلیھ وأنا 

.  
 
 

  ! "فرخ راتب
غی��ر أن وق��ت التفق��د ف��ي المھج��ع ل��م یلب��ث أن ح��ان . وك��ان المف��روض أن أنھ��ض وأق��دم الص��ف 
باعتباري رئیس المھجع . فلما لم أقدر تولى نائبي األخ عماد ذلك وق�دم الص�ف . لك�نھم ولم�ا ل�م 

خرجن�ي إل�یھم . فحملن�ي اإلخ�وة یجدوني أمامھم سألوه عني فأخبرھم أنني مریض . فأمروه أن ی
حم�الً ووض��عوني أم��ام الش��رطة لینھ��ال الزبانی��ة عل�ي ض��رباً ورك��الً م��ن جدی��د . وی��أمرونني أن 

  . أخرج لمثل ھذا اللقاء كل یوم
 

ومن یومھا صار لزاماً علي أن أنال ثالث وجبات من العذاب یومیاً على أقل تق�دیر . وف�ق ع�دد 
فیھ�ا . وع�دا ذل�ك ت�ولى ف�ي اللی�ل أم�ري ش�رطي آخ�ر كن�ا نس�میھ المرات التي یفتح علین�ا الب�اب 

"فرخ راتب" ألنھ أتى في صوتھ وشراستھ على شاكلة شرطي آخر س�بق وعانین�ا م�ن عدوانیت�ھ 
اس�مھ رات�ب . فج�اء "ف�رخ رات�ب" ھ�ذا أول م�ا ج�اء لیلتھ�ا وس�أل أی�ن رئ�یس  84وجبروتھ ع�ام 

إیق�اظي . فلم�ا وقف�ت ب�ین یدی�ھ أمرن�ي أن أت�ولى المھجع . فقالوا لھ أنھ مریض ونائم . ف�أمرھم ب
الحراسة اللیلیة حتى الصباح . وكانت العادة أن یوزع رئ�یس ك�ل مھج�ع ھ�ذه المھم�ة عل�ى ع�دد 
من السجناء لیكون نصیب الواح�د م�نھم س�اعة أو س�اعتین م�ن الحراس�ة وحس�ب . لكن�ھ ألزمن�ي 

" عن�د الس�اعة الواح�دة بع�د منتص�ف بتولي المھمة كلھا طوال اللیل . وانتھ�ت نوب�ة "ف�رخ رات�ب
اللیل . وبقیت أنا أغالب النوم وأجتر األلم وأسأل هللا الفرج . وعند الساعة الرابعة حض�ر "ف�رخ 

  : راتب" لنوبتھ الجدیدة ونادى
 
  . حرس لیلي 
 

  . فقفز قلبي من مكانھ ونادیت مجیباً : حاضر
 

  . قال : اشلح بالشورت
 

بسري من شره ومكره . فلما فعلت أمرني أن أوق�ظ مس�اعدي ، فأیقظت�ھ . ففعلت وأنا أستعیذ هللا 
  : فقال "فرخ راتب" لي

 
  . اجلس جاثیاً  
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فجلست . وأم�ر ن�ائبي عم�اد أن یم�أل بی�دوناً بالم�اء ویص�بھ ف�وقي . فل�م یج�د األخ إال أن یطی�ع . 
اني ص�ب "ف�رخ رات�ب" وتكرر األمر ، ونّفذ األخ . وفي تلك اللیل�ة الب�اردة م�ن ش�ھر ك�انون الث�

علي سبعة بیدونات من الماء البارد مألت أرض المھجع وبللت بطانیات كل م�ن ك�ان قریب�اً م�ن 
مكاني . فلما انتھى أمرني أن أعاود الحراسة حتى الصباح فنفذت األمر . وعند الساعة السادسة 

لباب . وأمرني أن صباحاً سلم "فرخ راتب" نوبتھ ومضى . ولم یلبث أن عاد في السابعة وفتح ا
  . أبقى مكاني بالشورت حتى یطلبني من جدید

 
وعندما حان وقت اإلفطار ناداني إلى الخارج وانھال علي جلداً بالسوط حت�ى ك�اد یھلكن�ي . ول�م 
یخفف صراخي ورجاءاتي وتوسالتي م�ن األم�ر ش�يء . حت�ى إذا أح�س أن�ھ أطف�أ ظم�أ الھمجی�ة 

ع زحفاً . وارتمیت على األرض أق�رب للغیبوب�ة من�ي إل�ى التي لدیھ أرسلني . فزحفت إلى المھج
الصحو . غیر أن وقت التفقد لم یلبث أن حل . وخرج مساعدي یرید أن ینوب عن�ي م�ن جدی�د . 
لكنھم عادوا وسألوه عني . فلما أخبرھم أنني مریض ضربوه ھو اآلخر وأمروه أن ینادیني ألقدم 

  . الصف
 

ھذه الشاكلة أربعة أشھر أو ربما أكث�ر . ح�اول اإلخ�وة خاللھ�ا وھكذا مضت األیام واللیالي على 
أن یساعدونني في مناوبة اللیل . فكنت إذا دنت نوبة "ف�رخ رات�ب" قم�ت وحرس�ت . ف�إذا انتھ�ى 
قام أحد غیري وسد مكاني . فإذا عادت نوبتھ أیقظوني ألقف من جدید . لكن الخبی�ث أرس�ل ف�ي 

ن س�ھري . فلم�ا وج�د س�جیناً غی�ري یق�وم بالمھم�ة أخرجن�ي یوم من األیام شرطیاً آخر لیتأك�د م�
وأخرج الحرس اللیلي كلھم وجلدنا جمیعاً . فصرت أضطر للوقوف اللیل كلھ من جدید . وعندما 
وجدتھم قد علقوا على األخ عماد أیضاً وكادوا أن ُیْجِملُوَنھ بالعذاب معي رأیتني أول�ى ب�ذلك من�ھ 

صرت أخرج أغلب األحی�ان إل�ى التفق�د وتق�دم الص�ف وتن�اول ألنني أنا الذي شتمت الشرطي . ف
نصیبي المقدر من الضرب والتعذیب . حتى ساءت حالتي وأُْنِھ�َك ب�دني وع�دت فانتكس�ت بالس�ل 

الض��ارة النافع��ة . إذ ل�م یلب��ث المس��ؤول الص��حي  -س��بحان هللا  -بع�د أن ش��فیت من��ھ . فك��ان ذل�ك 
م�ا رأى ح�التي تل��ك طل�ب نقل�ي إل�ى مھج��ع زاھ�ي عب�ادي أن حض�ر للكش�ف عل��ى المرض�ى ، فل

وأنجاني هللا من ھذه المحن�ة وأن�ا عل�ى آخ�ر  1990المسلولین . فتم ذلك في شھر نیسان من عام 
  ! نفس

 
 

  ! مزید من المعلومات
ھذا أن إدارة السجن أرسلت في ش�ھر ش�باط تس�أل ف�ي  1990ومما ھو جدیر بالتسجیل عن عام 

ارة م��ن أھل��ھ أو أقارب��ھ ، ف��أخبر ك��ل مھج��ع ع��ن الش��خص المھ��اجع ع��ن آخ��ر ش��خص جاءت��ھ زی��
المقص��ود . وف��ي الی��وم الت��الي ت��م اس��تدعاء ھ��ؤالء جمیع��اً إل��ى اإلدارة وُع��ِرَض عل��یھم اس��تئناف 
الزی��ارات وبع��ض المی��زات مقاب��ل التعام��ل م��ع اإلدارة بش��كل واض��ح . وطلب��وا م��نھم معلوم��ات 

التي یتداولونھا ، والقناعات التي ال زالوا  محددة عن حال السجناء في كل مھجع ، وعن األفكار
یحملونھا ، وھل ثمة من یدعو إلى الجھاد من بینھم ، وم�ا م�دى اس�تعدادھم للتعام�ل م�ع قی�اداتھم 
السابقة ، ورأي كل منھم في ھذه القیادات . ورغم أن الحدث كان مثیراً وقتھا ، وعلى الرغم من 

أن مح��ن الس��نین الخ��والي جعلتن��ا ن��ألف أي جدی��د  بع��ض اللغ��ط الخاف��ت ال��ذي س��اد حین��ذاك ، إال
  . ونتقبل كل قضاء نازل بالصبر وباإلستسالم

 
 

  وفاة زاھي عبادي
مرة أخرى فابتع�دت ع�ن "ف�رخ رات�ب" ومك�ره وع�ن الع�ذاب والقھ�ر  35عدت إلى مھجع السل 

عدت بعض الشیىء . وبدأت أتلقى عالج الس�ل المت�اح م�ن جدی�د . حت�ى إذا تحس�نت ح�التي واس�ت
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مع األصحاء . ولم نلب�ث أن بلغن�ا عل�ى غی�ر موع�د نب�أ مف�اجىء  28قواي نقلت ثانیة إلى مھجع 
بوفاة األخ الحبیب زاھي عبادي بعد كل ھذه السنوات التي أمضاھا في خدم�ة إخوان�ھ المس�لولین 
والمعل�ولین ص�ابراً محتس�باً . وكان�ت الروای�ة الت�ي بلغتن�ا أن�ھ أص�یب بخ�راج مف�اجىء ف�ي قدم�ھ 
فأخذوه إلى مستشفى خارج تدمر فعاد میتاً ! لكن ذلك زاد األمر غموضاً ، وجعلنا نرجح أنھ قتل 
عمداً بعدما أمضى كل ھاتیك السنوات متنقالً بین المھاجع واطلع على الكثیر من حاالت الس�جن 

عداً والسجناء . ولم یكن أي شيء في تلك الغابة مستغرباً .. ول�م یك�ن أي ح�ادث بش�ع أم�راً مس�تب
  ! بین قوم أسھل ما اعتادوا علیھ سفك الدماء

 
 

  شاھد على مجزرة تدمر
قلت أن بعضاً من المھاجع كانت حینما وصلنا تدمر قبل أكثر من عش�ر س�نوات ال ت�زال تح�تفظ 

. ولقد ح�دث فع�الً  1980على جدرانھا وأسقفھا بآثار من مجزرة تدمر الكبرى في حزیران عام 
عن المجزرة وأنا ال أزال في دمشق قبل اعتقالي ببض�عة أش�ھر . ولق�د  وأن سمعت كباقي الناس

تمكن وقتھا أحد اإلخوة من بیت وطفة من دمشق من أن یحصل على قائمة بأسماء الضحایا م�ن 
ملفات وزارة الدفاع حیث كان یخدم جندیتھ اإللزامیة ، وأوصلھا لإلخوة في قیادة دمشق الناش�ئة 

بعد وإعدامھ في سجن تدمر نفسھ . وكان العدد الرس�مي كم�ا أذك�ر  وقتذاك . وتم كشف األخ من
في حدود الثمانمائة قتیل . لكنني ط�وال الس�نوات الت�ي أمض�یتھا ف�ي س�جن ت�دمر ل�م أج�د بنفس�ي 
شاھداً عل�ى المج�زرة ، حت�ى جمعتن�ي األق�دار ف�ي تل�ك الفت�رة بس�جین یمین�ي م�ن حم�اة توط�دت 

م�ع مجموع�ة م�ن البعثی�ین الع�راقیین .  1980 منذ عام عالقتي معھ . فقص علي أنھ كان معتقالً 
وأن إدارة السجن فرزتھم منذ ذاك ووضعتھ ف�ي أح�د مھ�اجع الباح�ة الرابع�ة بش�كل منفص�ل ع�ن 

  . سجناء اإلخوان أو اإلتجاه اإلسالمي
 

في الباحة الس�ابعة بش�كل مف�اجىء .  29وذات لیلة صدرت األوامر إلیھم كلھم لینقلوا إلى مھجع 
بیحة الیوم التالي بلغت أسماعھم أصوات طائرات مروحی�ة تحل�ق ف�وق المھ�اجع وتن�زل ف�ي وص

مك��ان قری��ب . ول��م تم��ض برھ��ة حت��ى ب��دأوا یس��معون أص��وات الرص��اص وانفج��ارات القناب��ل 
وصیحات التكبیر في الباحات المجاورة . ثم لم تلبث األصوات أن ھ�دأت . وع�ادت المروحی�ات 

ن أي من السجناء اآلخرین وقتھا من معرفة ما ح�دث . حت�ى تس�ربت فغادرت المكان . ولم یتمك
أخبار المجزرة إلیھم مع سجناء جدد حضروا بعدھا وسمعوا بھا من خارج األسوار قبل اعتقالھم 
. وظل ھذا الشخص على قید الحیاة حتى قدر لي أن ألقاه وأسمع ش�ھادتھ . ورغ�م أنن�ي ال أدري 

ن��ي أتمن��ى أن أراه یوم��اً عل��ى منص��ة الش��ھادة ی��روي قص��تھ أم��ام م��ا ال��ذي ح��ل بھ��ذا األخ ، إال أن
محكمة عادلة . تعید فتح ملفات الفظائع التي شھدتھا جدران مھاجع تدمر وبقیة أوكار المخابرات 
وسجونھا وأقبیتھا ، وتطبق في كل الجناة حكم الحق . عل أرواح األبریاء التي أزھقت من غی�ر 

 . طن غباشة الطائفیة المقیتة والظلم والجبروتذنب تقر .. وترتفع عن ھذا الو
 
 

  ! آخر الوافدین
مض��ت األم��ور ف��ي الس��جن بعمومھ��ا نح��و الھ��دوء النس��بي . فالتع��ذیب الجم��اعي خف��ت حدت��ھ ، 
والضرب الوحشي قلت نسبتھ . ثم لم نلبث أن وجدنا اإلدارة تقوم بفرز جدی�د للس�جناء ف�ي ش�ھر 

یعنا على مھاجع جدی�دة وباح�ات مختلف�ة . ووج�دتني ف�ي تم بموجبھا تقسیمنا وتوز 1991نیسان 
ف�ي الباح�ة الرابع�ة . وھن�اك أمض�یت قراب�ة س�نة  7ھذا السیاق أنق�ل ھ�ذه الم�رة إل�ى مھج�ع رق�م 

أخرى خفت فیھا المعاناة نوعاً ما ، وب�دأنا نلح�ظ خاللھ�ا تحس�ناً نس�بیاً ف�ي الطع�ام ، كان�ت مادت�ھ 
  ! األساسیة زیادة كمیة الثوم
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احة مھجعنا السابع تلك كان على لجنة اإلعدامات التي لم تتوقف أعمالھا أب�داً أن تم�ر م�ن ومن ب
أمامنا مضیاً في طریقھا إلى الباحة السادسة لتنفذ األحكام . وكنا نس�مع أص�واتھم ون�تمكن أحیان�اً 
من التلصص علیھم من شقوق الباب . وفي نفس الوقت كنا نح�س وص�ول ال�دفعات الجدی�دة م�ن 

تقلین التي لم تتوقف أیضاً ونسمع أصوات استغاثاتھم وصیاحھم من س�احة الذاتی�ة المج�اورة المع
كان�ت آخ�ر دفع�ة جدی�دة م�ن  1991والباحة األولى القریبة من�ا . وف�ي ش�ھر تش�رین الث�اني ع�ام 

الس��جناء تص��ل ت��دمر عل��ى عھ��دي لتس��تقبلھم حفل��ة اإلس��تقبال الرعیب��ة ذاتھ��ا .. وتبلغن��ا أص��وات 
وصیحات األلم تزلزل المكان وال تح�رك ف�ي قل�وب الزبانی�ة ش�عرة ! وحت�ى ال تنتق�ل  استغاثاتھم

األخب�ار ویطل�ع الس��جناء الق�دامى عل��ى مس�تجدات األح��داث ف�ي الخ��ارج ك�ان ی��تم ع�زل الس��جناء 
الجدد في مھاجع مستقلة فال نلتقیھم وال یلتقونا ، ولكن أصوات استغاثاتھم كانت أكث�ر م�ن كافی�ة 

 . إلى ھذا المكان الرعیب لنعلم بوصولھم
 
 

   !! نعم للقائد
. وبینما نحن في المھجع  1991وذات یوم من نھایات تشرین الثاني أو بدایات كانون األول عام 

نج��رع األس��ى ونغ��ص بالحس��رات أقب��ل علین��ا مس��اعد الس��جن محم��د نعم��ة وأبلغن��ا أن انتخاب��ات 
أن نظھ�ر محبتن�ا وتق�دیرنا للقائ�د األس�د  لرئیس الدولة أوشكت أن تجري خالل أیام .. وأن علین�ا

  . فنقول لھ "نعم" بالفم المآلن والصوت العالي
 

ولم یكن من خیار أمام أحد ف�ي ك�ل س�وریة إال أن یق�ول تل�ك ال"نع�م" . تمام�اً كتل�ك الت�ي قلناھ�ا 
بی�ب لسلیمان الخطیب حین أبلغنا بأحكام اإلع�دام أم�ام محكمت�ھ الھزلی�ة . أو كتل�ك الت�ي قالھ�ا الط

المسكین بعد حفل العذاب لیطلق زوجتھ . أو كالنعم التي كنا نقولھا للشرطي إذا قال لنا أنھ یری�د 
أن یفعل كذا وكذا بأمھاتنا وأخواتنا . أو كآالف وآالف مثلھا یقولھ�ا ك�ل م�واطن مقھ�ور ال یمل�ك 

  . لرد ظلم زبانیة النظام وسفاھاتھم عونآً وال سنداً 
 

ة بأسمائنا كلنا . ووقعنا وقلنا "نع�م" . وك�ان األنك�ى أن ق�ام بع�ض م�ن وكتب رئیس المھجع قائم
ھدت��ھ المحن��ة وأنھكت��ھ المعان��اة ف��اقترح أن نكت��ب العب��ارة "نع��م للقائ��د" عل��ى واح��د م��ن قمص��اننا 
البیض��اء ال ب��الحبر أو بال��دھان وإنم��ا ب��دمنا ! وھ��رع ال��بعض فاس��تجابوا وأحض��روا م��ن مس��ؤول 

  ! یسحبون من أوردتھم ما یكفي من الدم لیكتبوا بھ على القمیصالمھجع الصحي إبرة وجعلوا 
 
 

  ! بشارات
وجدتني أستغرق في النوم فأرى في المن�ام  1991وفي لیلة من لیالي شھر كانون األول من عام 

الش��رطة العس��كریة ی��دخلون علین��ا ف��ي المھج��ع بمالبس��ھم الكاكی��ة وطاقی��اتھم الحم��راء وس��حناتھم 
بقرار انتقالنا من ھذا المكان . ورأیتني أمضي إلى زاویة من زوای�ا المھج�ع البغیضة ویخبروننا 

اعتدنا أن نكدس فیھا حقائبنا البالیة فأحمل من بین األكداس حقیبتي وتأتي مجموع�ة م�ن الش�باب 
فیفعلون ما فعلت . ورأیت علي دوبا رئ�یس ف�رع المخ�ابرات العس�كریة یمض�ي معن�ا أو نمض�ي 

ان بانتظارنا ونركب فیھ جمیعنا ونمضي . وبعد أن غادر الب�اص س�جن معھ فننطلق إلى باص ك
تدمر وقطعناه بمسافة بعیدة انتھى المنام . فلما اس�تیقظت وقصص�ت الرؤی�ا عل�ى الش�باب ح�ولي 

  . تفاءلوا وقالوا لي إن شاء هللا یفرجھا هللا علیك
 

وك�ان ی�وم أربع�اء . ولم یمض یومان فقط حتى وجدت الشرطة ینادون اسمي بعد صالة العصر 
فلما خرجت إلیھم سألوني عن اسمي الكامل واسم أب�ي وأم�ي ف�أجبتھم . فل�م یزی�دوا أن ق�الوا ل�ي 

  : من غیر أي تعلیق
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  . ضب أغراضك وجھز حالك لبرة 
 

وكنا جمیعاً متعودین أن یأتینا مثل ھذا اإلیعاز في أي لحظة . سواء لإلنتقال من مھجع إلى آخ�ر 
اإلعدام ! ووجدت اإلخوة یلتفون حولي ویودعونني وال یدري أح�د من�ا إل�ى أی�ن أو للخروج إلى 

المصیر . وخرجت وقد وضعت الطماشة على عیني وعقدت یدي خلف ظھري كالعادة ومضیت 
أتبعھم . فأدركت أنھم یقودونني باتجاه الس�احة السادس�ة الت�ي تنف�ذ فیھ�ا أحك�ام اإلع�دام . فجعل�ت 

النھایة وأحاسیس غامضة تبشرني من أعماقي بدنو الف�رج . وجعل�ت أتقلب بین ھواجس اقتراب 
أتساءل بیني وبین نفسي عن سبب اقتیادي إلى الباحة السادس�ة إذا ك�ان ھن�اك إف�راج . ولم�اذا ل�م 

  ! یأخذونني إلى الذاتیة في الباحة األولى ألخرج من حیث دخلت قبل عشرة أعوام أو أكثر
 

عھا توق�ف الرك�ب وص�وت ب�اب یف�تح ون�داء واح�د م�ن الش�رطة ولم تطل بي التساؤالت التي قط
  : یقول لي

 
  . أدخل وال 
 

وأغل��ق الب��اب ورائ��ي .. وأحسس��ت أن الش��رطة ترك��وني وذھب��وا .. وأن ثم��ة م��ن یش��اركني ھ��ذا 
المكان الجدید ویھمھم ح�ولي . وبح�ذر ش�دید أرس�لت ی�دي م�ن وراء ظھ�ري إل�ى وس�طي . فلم�ا 

ي أو یص��رخ ف��ي رفعتھم�ا إل��ى وجھ��ي وفكك�ت الطماش��ة ع��ن عین��ي . تأك�دت أن أح��داً ل��م ینتھرن�
  . فوجدتني محاطاً بعدد من السجناء یتطلعون في وأتطلع فیھم

 
  خیر یا شباب شو في ؟ 
 

  : سألتھم متوجساً ومستغرباً .. فقالوا ببشاشة وبشر
 
  . ان شاء هللا خیر . ھناك إخالء سبیل 
 
  ماذا ؟ 
 
ص�دق أو أس�توعب م�ا ق�الوا . فك�رروا عل�ي وأك�دوا ل�ي . ول�م یلب�ث أن أط�ل قلتھا وأنا ال أكاد أ 

علینا من فوق الشراقة أحد الشرطة وقال لنا من غیر أن نعرف السبب الشيء نفسھ . ولم تم�ض 
نصف ساعة أخرى حتى فتح الباب من جدید فھرعنا م�ن فورن�ا حس�ب الع�ادة واتجھن�ا برؤوس�نا 

قوني فقدم الصف . وأحسسنا بدخول أشخاص عدیدین وراءنا ، إلى الجدار . وتقدم واحد ممن سب
  : فتوجست خیفة وأنا أتوقع كل شر وال أستغربھ . وأتانا اإلیعاز مرة واحدة

 
  . وراء در 
 

  : فاستدرنا وعیوننا ال تزال مغمضة حسب التعلیمات . لكن اإلیعاز أتانا مرة أخرى یقول
 
 . ارفع راسك وال وفتح عینیك 
 
 

  ! تمفاجآ
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فتحت عیني یكاد یشلھما الخوف فراعن�ي أن أنظ�ر ف�أرى ألول م�رة ط�وال تل�ك الس�نوات س�حنة 
جالدینا بوجوه آدمیة من لحم ودم . ولم یكن مألوفاً لي وال ألحد ممن معي أبداً أن نبصر شخصاً 
 في ھذا المكان معافى في بدنھ متأنقاً في ملبسھ ، نب�ت الش�عر ف�ي رأس�ھ وش�اربیھ بش�كل طبیع�ي

  ! وطال من غیر أن تجرده آلة الحالقة أو تشوھھ الصفعات واللطمات
 

وأمعنا النظر ونحن كالطف�ل ال�ذي یطل�ع عل�ى الع�الم م�ن حول�ھ ألول م�رة فرأین�ا مس�اعد الس�جن 
محمد نعمة ورئیس السجن نفسھ غازي الجھني یقفان في مواجھتنا ومن ورائھم�ا وع�ن أیمانھم�ا 

بنظراتھم الم�اكرة . وبعب�ارات مقتض�بة أخبرن�ا العقی�د الجھن�ي أن  وشمائلھما الزبانیة یترصدوننا
سیادة رئیس الدولة أصدر عفواً عنكم .. وإن ھي إال أیام وتكونوا بین أھلیكم . وأمرنا من ث�م أن 
نخلع مالبسنا جمیعاً ونبقى بالشورت فقط . والتفت إل�ى كوم�ة م�ن المالب�س واألحذی�ة العس�كریة 

  . ن یوزعوھا علینا ثم مضى ومعھ المساعد والشرطة وأغلقوا علینا البابالجدیدة فأمر الشرطة أ
 

عق��دت المفاج��أة ألس��نتنا جمیع��اً وأص��ابتنا بالربك��ة إل��ى ح��ین . حت��ى إذا ھ��دأت النف��وس واس��تقرت 
اتجھنا إلى بعضنا البعض نتساءل ونتداول ونحاول أن نجد تفسیراً لما یجري فلم نفل�ح . وأخ�ذت 

المھج�ع الجدی�د فوج�دتھم قراب�ة الخمس�ة والثالث�ین شخص�اً ع�ركتھم المحن�ة أتملى في رف�اق ھ�ذا 
وناءت بكلكلھا علیھم مثلما فعلت ب�ي ، فل�م تت�رك ف�یھم إال س�حناً مص�فرة وعیون�اً ذابل�ة وأجس�اداً 

  .. واھنة
 

الجدی��د نتج��اذب  2عل��ى  6وانقض��ى ی��وم األربع��اء ونح��ن ف��ي ھ��ذا المھج��ع ال��ذي یس��مى مھج��ع 
تعرف على بعضنا البعض . وج�اء الخم�یس وانقض�ى كم�ا ج�اء ونح�ن نقط�ع أطراف الحدیث ون

الوقت بتبادل أخب�ار المھ�اجع وروای�ات الع�ذاب واألس�ى . وك�ذلك ح�دث ف�ي الی�وم الت�الي ونح�ن 
نقترب من الشك ونكاد ننتكس من التفاؤل إل�ى التش�اؤم م�ن جدی�د . حت�ى إذا ك�ان ص�باح الس�بت 

ع واإلنتظ�ام ف�ي ص�ف ف�ي الخ�ارج أمام�ھ . فخرجن�ا ك�ذلك وجدناھم ینادوننا للخ�روج م�ن المھج�
مغمض�ي العی�ون منكس��ي ال�رؤوس یلتص��ق واح�دنا بأخی�ھ خش��یة أن یتعث�ر . لك��ن اإلیع�از جاءن��ا 
كذلك بأن نفتح عیوننا ونتطلع بشكل طبیعي . فلما فعلت وفتحت عین�ي ھ�الني أن أنظ�ر إل�ى ھ�ذا 

وأكل��ت عص��ي زبانیت��ھ وس��یاطھم م��ن المك��ان الرعی��ب ال��ذي ض��متني جدران��ھ وحملتن��ي أرض��ھ 
  ! جسدي ما شاء هللا أكثر من عشر سنوات فكأنني أراه اآلن ألول مرة

 
كان كل جدار أقابلھ كطود جاثم على صدري عشر س�نوات م�ن غی�ر أن أراه . وك�ل ب�اب غل�یظ 
مشبك بالحدید كشوكة في حلقي أبصرھا اآلن ألول مرة . وھ�ذه الوج�وه الكالح�ة وتل�ك القس�مات 

لطاغی��ة وھ��ذه المھ��اجع المقفل��ة كالتوابی��ت ك��م م��رة لطمتن��ي أو عركتن��ي أو حملتن��ي وأن��ا رھ��ین ا
المحبسین ترھقني ذلة األسر ورھبة الظالم وقد أطبقت أجف�اني عل�ى نواف�ذ الض�یاء ب�اإلكراه ف�ال 

  ! أرى خارج المھجع إال الظالم وحسب
 
 

  ! بوابة المغادرین
ن�ا كخ�ط النم�ل یتج�ھ نح�و الباح�ة الخامس�ة وأن�ا أتوق�ع أن وسار ركبنا نحن ال�ذین ص�در العف�و ع

نمضي اآلن إلى الذاتیة لنتسلم أماناتنا ونسجل أسماءنا ونخرج من الباب الذي دخلن�ا من�ھ . لكن�ي 
وج�دت الرك�ب ینع�رج بن�ا باتج�اه المط�ابخ نح�و ب�اب خلف�ي للس�جن اعت�ادت س�یارات الج��یش أن 

الق�دور الفارغ�ة وجث�ث الم�وتى والمع�دومین ب�نفس تدخل الطع�ام والمش�انق من�ھ وتخ�رج عائ�دة ب
الوتیرة ونفس البرود ! وعلى مقربة من الباب وجدنا باص تویوتا أحمر اللون بانتظارنا فصعدنا 
إلیھ ال ننبس ببنت شفة . ورافقنا في باصنا الذي توزعنا على مقاعده واجمین ثالثة عناصر م�ن 

كتراث بأمرنا . وكن�ت عن�دما أتمل�ى ف�یھم أح�س أنھ�م المخابرات العسكریة لم یكن یبدو علیھم اإل
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ربم��ا ل��م ی��دروا أی��ن أمض��ینا آخ��ر عش��ر س��نوات م��ن أعمارن��ا أو حت��ى أنھ��م ك��انوا عن��دما دخلن��ا 
زنزانات الفرع الذي أتوا منھ قبل اثنتي عشرة سنة خلت مجرد طالب في المرحلة اإلعدادی�ة أو 

  ! الثانویة على أبعد تقدیر
  
 

  دمعة شكر
الباص بنا یزمجر على ھذا الخط الضیق یسرع ساعة ویبط�ؤ أخ�رى . ونح�ن فی�ھ كأنن�ا ومضى 

األطفال في أرحام أمھاتھم نشاھد العالم في الخارج من غیر أن ندرك عالقتنا بھ أو مصیرنا فیھ 
. والمشاھد من حولنا تتس�ارع وتتغی�ر وتتب�دل . والوج�وه والبی�وت والبھ�ائم والس�یارات والغی�وم 

  ! كلھا كالكلمات الغریبة في قاموس لغة نسیناھا منذ أكثر من عقد خلى والسماوات
 

وارتددت إلى نفسي لحظة فجعلت أتذكر المنام ال�ذي ش�اھدتھ قب�ل بض�عة أی�ام وحس�ب . وجعل�ت 
أقارن الب�اص ال�ذي ركبت�ھ ف�ي المن�ام وھ�ذا الب�اص ال�ذي یقلن�ا اآلن . والجم�ع ال�ذین ھرع�وا ف�ي 

خ��وة ال�ذین مع��ي . ورئ�یس المخ��ابرات العس�كریة ھن��اك وجن�ده ھن��ا . الرؤی�ا لمرافقت��ي وجم�ع اإل
ووج��دتني م��ن غی��ر إرادة من��ي أتبس��م وق��د نس��یت كی��ف تفت��ر الش��فاه ع��ن ابتس��امة س��عد . وأتج��ھ 
بجوارحي كلھا إل�ى هللا العل�ي ال�رحیم أود أن أس�جد ل�ھ ك�ل عم�ري ش�اكراً . فل�م تجبن�ي م�ن ك�ل 

  . ث وقتھا إال دمعة حرى طفرت من عیني على وجلھاتیك الجوارح المأخوذة بتسارع األحدا
 

وأسرع السائق بالحافلة .. وأسرعت بن�ا الخ�واطر والخی�االت والتس�اؤالت واألم�اني والمخ�اوف 
كلھا تتراكض فینا معاً . وعبرنا تدمر المدینة من غیر أن نلفت فیھا نظر أحد . وتخطینا حم�ص 

وأش��رفنا عل��ى دمش��ق عاص��مة األم��ویین والمج��د مرق��د خال��د ب��ن الولی��د تغش��اھا كآب��ة ووحش��ة .. 
والفتوحات باألمس .. ومھد المظالم والقھر ووك�ر الطائفی�ة الی�وم . وأكم�ل الب�اص بن�ا إل�ى ف�رع 
المخابرات العسكریة من جدید . وتسلمنا الزبانیة كالعادة تغیرت وج�وھھم وأس�ماؤھم ول�م یتغی�ر 

موا أماناتن�ا أدخلون�ا عل�ى واح�د م�ن المھ�اجع من عدوانیتھم شيء . وبعد أن أخذوا أسماءنا وتس�ل
  . تحت األرض لنقضي لیلتنا ھناك

 
 

  ! صفحة جدیدة
 ! صفحة جدیدة

وفي الیوم التالي الث�امن والعش�رین م�ن ك�انون األول جمعون�ا كلن�ا ف�ي قاع�ة محاض�رات واس�عة 
تق�دم أح�دھم ووزعونا على كراسیھا الوثیرة . واعتلى مجموعة من الضباط المدنیین المنصة . و

منا فألقى فینا كلمة مقتضبة استھلھا بالثناء على الرئیس القائ�د ال�ذي یع�رف الن�اس ك�ل الن�اس أن 
الكرم من سماتھ .. وأنھ ینظر إلى الشعب بعین الرأفة والعطف على الدوام .. ولذلك أصدر أمراً 

ل�م یك�ن یس�تحق ك�ل ھ�ذا باإلفراج عنا بمناسبة إعادة انتخابھ ! وقال لنا المتحدث أن بعضنا ربما 
اإلعتقال الطوی�ل .. وأن بعض�نا اآلخ�ر ن�ال اآلن ج�زاءه . ودعان�ا أن ننس�ى كلن�ا الماض�ي ونب�دأ 
صفحة جدیدة من الیوم . فی�ذھب الطال�ب إل�ى مدرس�تھ . والعام�ل إل�ى مص�نعھ . والموظ�ف إل�ى 

مت�ھ منوھ�اً أن وظیفتھ . ویعود الك�ل إل�ى حی�اتھم الطبیعی�ة وینس�وا الماض�ي . وخ�تم المتح�دث كل
  . الفرع سیوصل كالً منا إلى محافظتھ ومدینتھ

 
وانف��ض اإلجتم��اع .. وجع��ل رج��ال المخ��ابرات یقت��ادون ك��ل مجموع��ة م��ن المعتقل��ین إل��ى زاوی��ة 
حسب محافظاتھم . ولما كنت األردني الوحید فقد اقت�ادوني م�ع أربع�ة عناص�ر م�نھم إل�ى س�یارة 

یة مباشرة . وعندما وصلنا مدینة درعا بعد منتصف اللی�ل اتجھت بنا إلى الحدود السوریة األردن
سلموني للشرطة المدنیة ھن�اك . وتق�دم ھ�ؤالء فس�لموني ب�دورھم إل�ى المخ�ابرات األردنی�ة عل�ى 
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الطرف اآلخر من الحدود ، ولم یزیدوا عن أن قالوا لھم أنني كنت موقوفاً ل�دیھم . فلم�ا اس�تلمني 
یقة تثبت شخصیتي لم أجد شیئاً أقدمھ لھ�م . فع�اد واح�دھم األردنیون وسألوني عن جوازي أو وث

. قل�ت أرد عل�ى  1991ك�انون األول  29وسألني منذ متى تم توقیفي . سألتھ : ما الیوم ؟ ق�ال : 
. فك�اد  1980سؤالھ : منذ أكث�ر م�ن إح�دى عش�رة س�نة إذاً . من�ذ الث�امن م�ن تش�رین األول ع�ام 

لت والدتي ووال�دي وأخت�ي  بع�د س�اعات الس�تالمي ل�م الرجل یصعق من المفاجأة . وعندما وص
تكن مفاجأتھم أقل منھ وھم یرون ولدھم الذي غادرھم ابن تسع عشرة س�نة ع�اد إل�یھم الی�وم اب�ن 
إحدى وثالثین . ناحل الوجھ ، حلیق الرأس ، منھك الق�وى ، یرت�دي مالب�س العس�كریین الك�اكي 

تھم أص��حاء أش��داء أنھك��تھم ب��دورھم الس��نون وح��ذاء الج��یش . ووج��دتني أم��ام أھل��ي ال��ذین غ��ادر
  . وھدتھم اللوعة

 
وھرعت إلى یدي والدي رحمھ هللا أقبلھما وإلى أم�ي أحض�نھا وأطل�ب منھم�ا الس�ماح . وجعل�ت 
والدتي تنظر في وجھي تتفرس فی�ھ وتق�ول ل�ي : أن�ت محم�د ؟ أكی�د أن�ت محم�د ! وتناول�ت ی�دي 

ناول��ت أن��ا ی��دیھا ألثمھم��ا وأطل��ب منھ��ا مج��دداً الرض��ا تقلبھ��ا وُتَبِح��ر فیھ��ا وال تك��اد تص��دق ! وت
والسماح . وت�دفقت عبراتن�ا جمیع�اً وخنقن�ا النش�یج . واح�دودب بعض�نا عل�ى بع�ض وكأنن�ا نتق�ي 

  . جورة الزمان وتربص المتربصین
 
وأقفلت بنا السیارة تعود بي إلى بیت أھلي الغوالي بعد غیب�ة عق�د ونی�ف م�ن الزم�ان .. وك�رت  

ت�دفقت الحكای�ات .. وانفج�رت األح�زان واآلالم والحس�رات حبیس�ة دھ�ر م�ن الزم�ان . األس�ئلة و
دھر كل لحظة فیھ كانت أثقل من الدھر كلھ .. وكل زفرة أو شھقة من أیامھ لھا حكایة تحك�ى .. 
ولوعة تفري الكبد .. وذكریات وشجى . ال توفي وصفھا قوامیس األرض .. وال تسبر أغوارھا 

 . .. وال یمسح حرھا إال الرحمن الرحیممن الكلمات شيء 
 
 

  .. وبعد
فھا ھي ذي صفحات من ذكریات المحنة التي قدر لي أن أعیشھا في سجون النظ�ام الس�وري ق�د 
باتت جاھزة للت�و تنتظ�ر دورة المطبع�ة تأخ�ذ مجراھ�ا . وإن�ي إذ أحم�د هللا تع�الى ال�ذي یس�ر ل�ي 

ن قبل ومن بعد أن نج�اني وف�ّرج عن�ي وم�ّن إخراج ھذه الذكریات على شكل كتاب .. وأشكره م
بالحریة علي .. أود أن أسجل بعض نقاط أراھا جدیرة أن أختتم بھا كتابي ھذا ، سائالً هللا تعالى 

  . النفع والقبول
 

مرت عدة سنوات على خروجي من سجن تدمر مررت فیھ�ا بظ�روف عدی�دة متغی�رة ، مم�ا  - 1
وس�معت ف�ي تل�ك المحن�ة الرھیب�ة . ولق�د حاول�ت فیم�ا جعلني أنسى الكثی�ر مم�ا ش�اھدت ورأی�ت 

كتبت أن أتحرى الدقة ق�در المس�تطاع ، وأن أوث�ق المعلوم�ات الت�ي س�جلتھا م�ا وس�عني الجھ�د . 
لكني أعلم أن الكم�ال ھلل وح�ده ، وأن ك�ل بن�ي آدم خط�اء . ولل�زمن حكم�ھ كم�ا یقول�ون . ول�ذلك 

ص أو عجز أو خطأ فیم�ا ق�رأ ، ولیص�حح ل�ي أرجو أن یسامحني القارىء الكریم إن وجد أي نق
  . كل من ملك معلومة مكملة أو إضافة مفصلة

 
وفي ھذا السیاق ومن ھذا المنطلق ، أدعو كل أخ مسھ من فیح تلك المحنة جانب أو نالھ من  - 2

لظاھا أذى ، وأدعو كل م�واطن ش�ھد عل�ى ممارس�ات النظ�ام الس�وري القمعی�ة مش�ھداً أو ع�رف 
در ویسجل تجربتھ ویكتب مشاھداتھ وشھادتھ . ولو لم یكن لدى المرء فرصة للنش�ر خبراً أن یبا

الیوم أو كانت ظروفھ ال تسمح اآلن فغداً ستختلف الم�وازین وتتغی�ر األح�وال إن ش�اء هللا . لك�ن 
األمان��ة تظ��ل ف��ي أعناقن��ا والش��ھادة ح��ق ال یقب��ل أن نكتم��ھ . وال��ذاكرة ل��ن ت��دوم فیھ��ا المعلوم��ات 

كم�ا ھ�ي الی�وم . والعم�ر بی�د هللا ال ن�دري مت�ى ینقض�ي . وإذا ك�ان جیلن�ا ق�د عاص�ر  والذكریات
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جانباً من األحداث واطلع على بعض أوجھ النظام الدیكتاتوري الطائفي في سوریة ، ف�إن أجی�االً 
تالیة وشعوباً أخرى تحتاج أن تعرف الحقیقة وتدرس ما حدث . وال ب�د لك�ل م�ن أراد أن یخط�و 

دعوة إل��ى هللا أن یرص��د تج��ارب س��ابقیھ وخب��رة المتق��دمین علی��ھ . أم��ا أن تتك��رر عل��ى طری��ق ال��
التجارب متماثلة متشابھة ال تستزید واحدتھا من أخراھا وال ی�تعلم الحقھ�ا م�ن س�ابقھا فتل�ك عل�ة 

  . معلة وجمود مھلك . وسبب كاف لتكرار النوازل والمآسي والنكبات
 

مل الفائ�دة م�ن تس�طیر ھ�ذا الكت�اب أران�ي واجب�اً عل�ي أن وحتى ال تتكرر النكبات وحتى تكت - 3
أس��جل خالص��ة م��ا وص��لنا إلی��ھ م��ن قناع��ات ورؤى بع��د س��نوات محنتن��ا تل��ك . وإنن��ي إذ أتح��دث 
بضمیر الجماعة ھنا فإنما أقصد الغالبیة من إخوة المحنة الذین جمعتني وإیاھم على مدار سنوات 

.. وجلسات المصارحة والنقد الموضوعي والتقییم البن�اء  متتالیة القیود المطبقة واألبواب المغلقة
. فوصلنا من بع�د ج�دال وأخ�ذ ورد إل�ى أن اإلس�الم ال�ذي اعتنقن�اه واعتق�دناه وحملن�اه ف�ي قلوبن�ا 
وامتحن��ا ف��ي س��بیلھ وابتلین��ا .. ھ��ذا اإلس��الم ال زال م��ن بع��د ك��ل ھ��ذه المحن��ة والع��ذاب والمش��انق 

الھدف لم یتبدل ، وھ�و الطری�ق ل�م نح�د ب�إذن هللا عن�ھ . وال  والمجازر ھو الحق لم یتغیر ، وھو
زلن��ا حقیق��ة عل��ى قناع��ة خالص��ة بوج��وب العم��ل ل��دین هللا ونش��ر دعوت��ھ ، وحتمی��ة تبلی��غ رس��التھ 

  . الخالدة ألنھا األمل الوحید لنجاة البشریة جمعاء
 

لة الت�ي یمك�ن أن نحق�ق بھ�ا أما الذي توقفنا عنده وانكببنا على النظر إلیھ فھو الكیفیة والوس�ی - 4
ما اعتقدناه . فمن خالل محنتنا وكربتنا .. وبعد الثمن الباھظ الذي دفعناه دماً وأرواحاً وزھ�رات 
من شباب الدعوة ورصید من النجاح انھار وانقضى .. تبین لنا وتأكد وتحقق أن أول ما نحتاج�ھ 

 لم ی�ؤت إخوانن�ا المجاھ�دون ف�ي قبل أن نخطو أي خطوة تالیة ھو الصف المنظم الموحد . فوهللا
من قلة م�ال أو س�الح أو عت�اد ، ول�م یھ�زمھم اس�تبداد ع�دوھم أو ق�وة  -وال في غیرھا  -سوریة 

تس��لیحھ أو ش��دة بطش��ھ . ولك��ن التجرب��ة أثبت��ت وأك��دت أن الش��ر أت��ي م��ن التن��ازع واإلخ��تالف ، 
  . والبنیان تھدم من الفرقة قبل كل شيء

 
جني ومحنت��ي ول��م أغ��ص وأتحس��ر ق��در م��ا غصص��ت بح��دیث الخ��الف إنن��ي ل��م أت��ألم ف��ي ك��ل س��

وتحسرت لواقع الفرقة بین أجنحة الحركة اإلس�المیة الواح�دة والتنظ�یم اإلخ�واني نفس�ھ ، وال�ذي 
رأینا عناصره یتكتلون بین دمشقي وحلبي وحموي .. وتابع لجناح ھذا ومؤید لجن�اح ذاك .. ف�ي 

وعة من بیننا إلى حتفھم إثر مجموعة ودفع�ة وراء دفع�ة الوقت الذي كان الزبانیة یسحبون  مجم
! ثم ارتد الح�ال إل�ى خالف�ات الق�رون الوس�طى فوج�دنا ھ�ذه النخب�ة م�ن أبن�اء الحرك�ة اإلس�المیة 
یتفرقون بین صوفي وسلفي .. ومتبع ومبت�دع . إل�ى درج�ة أنن�ا بتن�ا نختل�ف عل�ى ص�وت األذان 

  ! ونتجادل فیھالذي كان یصلنا من وراء القضبان والجدران 
 

أما القضیة التالیة التي وجدنا البدء من غیرھا معناه التھلك�ة ، والمس�یر م�ن غی�ر أن تترس�خ  - 5
فینا نذیر الضیاع فھي التربیة . ولقد كان أمراً عجباً أن تنفق كل الحركات اإلسالمیة جل جھدھا 

المحنة وجدنا أنفسنا أبعد ما نكون وأكثر وقتھا في الحدیث عن التربیة وتطبیقاتھا ، ثم إذا فاجأتنا 
  ! عن التربیة الحقیقیة وأكثر من یفتقدھا

 
وعندما أذكر التربیة ھنا فأنما أعني كل ما یندرج تحت ھذا المسمى من أبواب : التربیة الروحیة 
.. والس�لوكیة .. والبدنی��ة .. والعس�كریة .. والتنظیمی��ة .. واألمنی�ة . وحتمی��ة أن تجتم�ع ك��ل ھ��ذه 

واب في بناء شخصیة الداعیة . وإال فما معن�ى أن یحض�ر ش�خص واح�د باعترافات�ھ مائ�ة أخ األب
من تنظیم سري ناشىء ؟ وكیف یفس�ر أن یض�طلع ف�رد ف�ي ھ�ذا التنظ�یم بمس�ؤولیات تمكن�ھ م�ن 
معرفة ك�ل الص�ف القی�ادي ف�ي التنظ�یم وعناص�ره الفاعل�ة وأس�راره الخطی�رة ومخ�ابىء س�الحھ 

  !! تصاالتھ وكل صغیرة وكبیرة فیھومواقع قواعده ورموز ا
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ان قناعتنا بعد ك�ل ھ�ذه المحن�ة ف�ي وج�وب مقاوم�ة الظل�م ل�م تتغی�ر بفض�ل هللا ول�ن تتغی�ر .  - 6

والعمل لإلسالم لما یزل كیوم دخلنا المحنة واجباً حتمیاً وأمانة ملزم�ة ، لكن�ا إذا أردن�ا أن نحم�ل 
  . .. أو نتنحى لمن ھو أقدر وأكفأھذه األمانة فلنحملھا بوعي كامل وكفاءة كافیة 

 
إنني ومن بعد التجربة أؤمن الیوم أننا إذا تخلینا فسیھیؤ هللا تعالى من ھو أقدر وأكفأ وأجدر على 
حمل األمانة . أما إذا صممنا على تقدم الصفوف من غیر إع�داد ك�اف وكف�اءة وحنك�ة فق�د جنین�ا 

ات ھیھ��ات أن ینص��ر ق��وم ھ��ذا ح��الھم وذاك عل��ى أنفس��نا وتجنین��ا عل��ى دی��ن هللا ودعوت��ھ . وھیھ��
  . الطریق الذي اختاروه

 
ھ��ذه بع��ض مالحظ��ات أردت أن أخت��تم بھ��ا ذكری��ات المحن��ة وش��ھادة التجرب��ة . س��ائالً هللا تع��الى 

  . الرحمة والمغفرة وحسن الخواتیم . والحمد ھلل رب العالمین
 

                  
 

  محمد سلیم حماد                                             
 

 1996آب/                                              
 
 
 
 
 
 
 

  مالحق
  مجزرة تدمر الكبرى على لسان منفذیھا

   
 

أعلن��ت الس��لطات األمنی��ة األردنی��ة ع��ن اعتق��ال مجموع��ة م��ن  1981ف��ي ش��ھر ش��باط م��ن ع��ام 
السید مضر بدران رئیس الوزراء األردني المخابرات السوریة في األردن كانت تخطط الغتیال 

وقت��ذاك . وكان��ت المفاج��أة أن اعت��رف ع��دد م��ن أف��راد تل��ك المجموع��ة ، وال��ذین ینتم��ون لس��رایا 
الدفاع الس�وریة ، بمش�اركتھم ف�ي الع�ام ال�ذي س�بق بمج�زرة ت�دمر الكب�رى ، وأدل�وا عل�ى مش�ھد 

الش�ھادات الن�ادرة عل�ى م�ا ح�دث ،  العالم وسمعھ بتفاصیل تلك الجریمة . نثبتھا ھنا كواح�دة م�ن
وننق��ل أق��وال الجن��اة ب��النص ال��ذي ورد ف��ي وس��ائل اإلع��الم األردنی��ة ، وتناقلتھ��ا وك��االت األنب��اء 

  . العربیة والدولیة من بعد
 
 

  . إفادة عیسى ابراھیم فیاض
    - رقیب في سرایا الدفاع -
 

  س : ممكن تقدم نفسك ؟
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.  1960ل�دتي قویقةتابع�ة لمحافظ�ة الالذقی�ة . ت�اریخ ال�والدة ج : عیسى ابراھیم حامد فی�اض . ب
أعزب . علوي . والدي ابراھیم حام�د فی�اض ، م�زارع . ووال�دتي جمیل�ة ص�قر ، مربی�ة بی�ت . 
ثقافتي الحادي عشر . درست بالقریة ، بقریة قویقة حتى الثالث اإلعدادي ، والتحقت بقریة عین 

  . الالذقیة العروس مدرسة ثانویة تابعة لمحافظة
 

ترك���ت المدس���ة ، اش���تغلت م���ع أب���ي م���زارع ع���ادي لم���دة س���نة ، والتحق���ت بس���رایا ال���دفاع ف���ي 
  0956982وأنا األن رقیب بسرایا الدفاع رقمي  10/3/1979

 
  . س : سید عیسى وضح لنا خدمتك العسكریة بشيء من التفصیل

 
ار . ظل�ت دورة األغ�رار ش�ي ج : التحقت بسرایا الدفاع بمعس�كر اس�مھ الق�ابون / ك دورة أغ�ر

ی��وم ، والتحق��ت ب��دورة ثانی��ة ب��نفس المعس��كر دورة الص��اعقة اس��تمرت ح��والي ثالث��ة أش��ھر  45
وأكثر . وانتقلنا من معسكر القابون لمعسكر یعقوب الواقع في دمشق كدورة قت�ال ع�ادي للكتیب�ة 

رش�اش ق�اذف قناب�ل ، لدورة یعني كتیبة مشاة . ھنیك تدربنا على السالح على بارودة كالش�ن ، 
رمي قنابل ، وتدریبات عادیة ككل الت�دریبات أي كتیب�ة مش�اة . اس�تمرت ھال�دورة ح�والي ثالث�ة 

یوم لثالث�ین ی�وم . بع�دھا التحق�ت  25أشھر رجعنا لمعسكر القابون وھنیك عملنا مظالت حوالي 
( تماض�ر األس�د ) باللواء أربعین اللي قائده الرائد معین ناصیف زوج بن�ت العقی�د رفع�ت األس�د 

ب�نفس  302علوي من محافظة الالذقیة . واستمریت على ھالشي یعني تدریب عادي في الكتیب�ة 
الل��واء مش��اة حت��ى ت��م التح��اقي بحراس��ة من��زل الرائ��د مع��ین ناص��یف ال��ي ھ��و قائ��د الل��واء . ع��دد 

عنص��ر مس��ؤول عن��ا الرقی��ب أول ص��الح اب��راھیم ، عل��وي . وھ��و  25مجموع��ة الحراس��ة ك��ان 
  . یع عناصر الحراسة علویینوجم

 
  س : عیسى .. إیش المھمات اللي كلفت فیھا أثناء خدمتك بسرایا الدفاع ؟

 
  . ج : كلفت في مھمتین

 
  س : إیش المھمة األولى ؟

 
تع��رض س��یادة ال��رئیس ح��افظ األس��د  26/6/1980ج : المھم��ة األول��ى مھم��ة س��جن ت��دمر . ف��ي 

فیقون�ا الس�اعة الثالث�ة باللی�ل الص�بح وق�الوا لن�ا  27/6/1980لمحاولة اغتیال . فجر الیوم الث�اني 
 40اجتماع في لباس المیدان الكامل مع األسلحة . واجتمعنا بالساحة وخدونا إلى سینما في اللواء 

وھناك كان في منتظرنا الرائد معین ناصیف قائ�د الل�واء وألق�ى فین�ا كلم�ة . ق�ال ھ�دول اإلخ�وان 
ن مسلم علوي ومسلم سني ومسیحي . عم بیقتلوا في الشعب . وامبارح المسلمین ما عم یفرقوا بی

حاولوا اغتیال الرئیس . لذلك الیوم راح تقوموا بھجوم عل�ى أكب�ر وك�ر لھ�م وھ�و س�جن ت�دمر . 
قال مین ما بده یقاتل ؟ ما حدا رفع إیده . األمر عسكري . ق�ال لن�ا : اطلع�وا بالس�یارات . طلعن�ا 

واح��د تقریب��اً . وص��لنا لمط��ار الم��زة الق��دیم وك��ان ف��ي انتظارن��ا  82 بالس��یارات مجموع��ة ق��درھا
أح��د ألوی��ة س��رایا ال��دفاع الل��ي قائ��ده المق��دم عل��ي دی��ب ، عل��وي ، م��ن  138مجموع��ة م��ن الل��واء 

  . الالذقیة . وكان موجود في انتظارنا عشرة طائرات ھیلوكبتر
 

یمان مص�طفى ، عل�وي . وك�ان معن�ا المق�دم س�ل 138طلعنا بالطائرات بقی�ادة قائ�د أرك�ان الل�واء 
ضباط المالزم أول یاسر باكیر ، علوي من حماة . والمالزم منیر دروی�ش ، عل�وي . والم�الزم 
رئیف عب�د هللا ، عل�وي . یعن�ي الثالث�ة ھ�دول م�ن ل�واء أربع�ین . طلعن�ا بالط�ائرات اتج�اه ت�دمر 

ا من الطائرات وفرقونا إلى ووصلنا حوالي الساعة ستة ونصف الصبح بنفس الیوم . وھناك نزلن
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مجموعتین : مجموع�ة اقتح�ام ومجموع�ة ظل�ت بالمط�ار . المجموع�ة الل�ي راح�ت عل�ى الس�جن 
اج��ت س��یارة دوج ت��راك یعن��ي ونقلتن��ا للس��جن . بالس��جن توزعن��ا لمجموع��ات ح��والي ش��ي س��تة 
 مجموعات وأكثر . ویعني كانت مجموعتي أنا ح�والي أح�د عش�ر واح�د . یعن�ي المجم�وع الكل�ي

اللي تحرك  للسجن حوالي ستین واحد ھیك شي . مجموعتي كانت بقیادة المالزم منی�ر دروی�ش 
. وفتحوا لنا باب المھجع یعني الباب بتاع المھجع اللي دخلنا حوالي ستة لحد السبعة . قتلنا الل�ي 

دة فیھ كان مجموع اللي فیھ حوالي ستین واحد سبعین واحد . سمعت أن�ا ان�ھ فی�ھ قتی�ل أخ�ذ ب�ارو
من زمیلي من السرایا اسمھ اسكندر أحمد رقیب . رح�ت أن�ا لعن�ده وش�فتھ . والّ واح�د بن�ادیلي . 
قلت لھ : شو بدك ؟ قال : اعطیني مخزن . قلت لھ : لیش ؟ قال لي : في واحد لسھ ما مات بدنا 

. نموتھ . قلت ل�ھ : أعطین�ي بارودت�ك بم�ا أن�ا أعطی�ت ب�ارودتي لزمیل�ي بارودت�ھ كان�ت خربان�ھ 
واحد . ومجموع اللي قتل�وا  15أخذت بارودتھ ورشیتھ . یعني كان مجموع اللي رشیتھم حوالي 

واحد . والمجموع اللي قتلوا من السرایا كان  550في السجن من اإلخوان المسلمین كان حوالي 
  . واحد واثنین جرحى

 
المالزم رئیف عبد هللا  طلعنا عاد صار یغسل ایدیھ ورجلیھ . وفي كانوا ملطخین بالدماء . وكان

. طلعنا سألوه للمالزم رئیف عبد هللا لیش كن�ت تف�رق المس�اجین ھی�ك ك�ل واح�د لوح�ده . ق�ال : 
  . امبارح كانوا یقتلوا اخواننا في حلب بكلیة المدفعیة

 
  س : كیف كان یفرق بین المساجین ؟

 
  . ج : یعني اللي ما مات یموتھ

 
  س : یتفقد فیھم ؟

 
ت كمان في ضابط أطلق نار على واحد ما قتل . قال لھ : تع�ال مكف�ي علی�ھ م�ا قتل�ت ج : آه . قل

واحد من عصابة اإلخوان المسلمین . فطلعنا بسیارة واحدة ونقلتنا للمط�ار . وك�ان ف�ي انتظارن�ا 
  . المجموعة التي ظلت بالمطار وطیارات الھیلوكبتر

 
  س : كم استغرقت ھذه المھمة ؟

 
عة . ك�ان ف�ي دوي قناب�ل وص�یحات هللا أكب�ر . وطلعن�ا بالط�ائرات باتج�اه ج : حوالي نصف سا

اللي تابعة لسرایا الدفاع طلعت عل�ى  138الشام لمطار المزة القدیم . ومن ھنیك مجموعة اللواء 
طلعت على لوائھا . كان بانتظارنا الرائد معین ناصیف اللي ق�ال لن�ا  40لوائھا ومجموعتنا لواء 

  . ا وعزانا بوفاة زمیلنا وقال لنا كل واحد یلتحق بعملھ فالتحقنا بعملناشكرنا على جھودن
 

  س : انت بینت لنا إیش كان دورك . ما بینت لنا أدوار زمالءك اللي اشتركوا في العملیة ھذه ؟
 

ج : م��ثالً ف��ي محم��د عم��ار قت��ل الل��ي قت��ل اس��كندر أحم��د ھ��ذا الرقی��ب الل��ي قت��ل معن��ا . خلص��وا 
. وقالوا لي انھ رش كمان في المھج�ع نفس�ھ . محم�د عم�ار بحراس�ة من�زل الرائ�د البارودة قتلوه 

محمد ناصیف ، علوي . ابراھیم یونس ، علوي . عریف مجند من منطقة مصیاف . وكمان قال 
  . لي رشیت ما بعرف شو رش بس قال انھ رشیت

 
  س : ما حدد عدد معین من اللي رشھم ؟
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اھیم مكنا كان مع المالزم رئی�ف عب�د هللا . اب�راھیم مكن�ا ، عل�وي ، ج : أبداً ما قال لي . في ابر
  . عریف مجند من منطقة جبلة محافظة الالذقیة كان یفرد مع المالزم رئیف عبد هللا المساجین

 
  س : وین ذكروا لك ھذا الشيء عن أدوارھم ؟

 
جن . ابراھیم یونس حكى لي ج : ابراھیم مكنا أنا شفتھ . شفتھ مع المالزم رئیف عبد هللا في الس

  . بالسكن . كنت نازل أنا ویاه عالبلد حكى لي محمد عمار قال لھ انھ قتلتھ
 

  س : طیب لما رجعتم من السجن جرى أي توجیھ لكم أمر ؟
 

ج : الرائ��د مع��ین ق��ال ان��ھ م��ا الزم یعن��ي تطل��ع ھالعملی��ة خ��ارج من��ا . یعن��ي الزم تظ��ل مكتوم��ة 
  . وسریة

 
  جن تدمر كیف كان جو السجن قبل قیامكم بھذه العملیة ؟س : بالنسبة لس

 
ج : كان ھاديء ما في أصوات ما في شيء . بعدین طلعت األمور مرتبة قبل دخولنا . یعني م�ا 
حدا اعترضنا بالدخول . الشرطة كانت حرس واقفة في جماعة حرس على الباب ورئیس حرس 

  . . تفقد للمساجین وفي شرطة بالساحة . أخذوا التفقد قبل العملیة
 

  س : تفقد للمساجین ؟
 

  . ج : قبل بدء العملیة
 

  س : طیب رقیب عیسى بالنسبة لزمالئك في سرایا الدفاع في حد منھم كلف في مھمات أخرى ؟
 

ج : وهللا بعرف في بمفرزتي ، مفرزة الرائد معین ناصیف لحراسة منزلھ اللي رافقوا السید عبد 
  . خارجیة . علي موسى رقیبالحلیم خدام وزیر ال

 
  س : وین رافقھ ؟

 
ج : رافقھ على عمان على مؤتمر القمة العربي . بعرف علي موسى رقیب من حمص ، عل�وي 
. بعرف ھمام أحمد ، رقیب من منطقة جبلة ، علوي . بدر منصور ، رقی�ب م�ن منطق�ة جبل�ة ، 

ل�رحمن ھ�دالن ، عل�وي ، علوي . وعلي صالحة ، عریف من منطق�ة مص�یاف ، عل�وي . عب�د ا
  . عریف . نزیھ بلول عریف علوي . بشیر قلو وعلي موسى . شاركوا في عملیة تدمر

 
  س : شاركوا في عملیة تدمر ورافقوا السید عبد الحلیم خدام لعمان ؟

 
  . ج : نعم .. وفي علي صالحة وطاھر زباري راحوا بمھمة سریة لروما واسبانیا

 
    
 

  یل بیشانيإفادة أكرم علي جم
  - عریف في سرایا الدفاع - 
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  س : ممكن تقدم نفسك ؟  
 

. أع�زب .  1962ج : أنا أكرم  علي جمیل بیشاني من محافظة طرطوس قریة یحمور . موالید 
شھادتي الصف السادس اإلبتدائي . علوي . اسم والدي علي جمی�ل بیش�اني ، عل�وي . اس�م أم�ي 

  . وا في قریة یحمورحلیمة یعقوب . واثنین حالیاً یقیم
 

  س : إیش عملك یا أكرم ؟
 

  . ج : حالیاً عریف في سرایا الدفاع
 

  س : شو خدمتك بالعسكریة ؟
 

التحقت في صفوف سرایا الدفاع ونقلت إلى معسكر التدریب وھو معسكر  23/3/1978ج : في 
انیة دورة الصاعقة . القابون في دمشق . وھناك التحقنا في دورتین األولى وھي دورة لغة ، والث

سرایا دفاع . بالضبط ھیك في شھر  40من لواء  149ومن بعدھا نقلت إلى كتیبة مدفعیة رقمھا 
نقل��ت ض���من مجموع��ة الحراس���ة المف��رزة حراس���ة بی��ت الرائ���د مع��ین ناص���یف  1980س��نة  5

  . عنصر 25والمجموعة ھاي حوالي 
 

  س : إیش مركز الرائد معین ناصیف ؟
 

م��ن س��رایا ال��دفاع ، عل��وي م��ن قض��اء الالذقی��ة ،  40مع��ین ناص��یف قائ��د ل��واء  ج : قائ��د . ھ��وه
وتزوج ابنة العقید رفعت األسد ، تماضر األسد . والعقید رفعت األس�د ش�قیق ح�افظ األس�د وقائ�د 

   . سرایا الدفاع
 

  س : إیش المھمات اللي كلفت بھا أثناء خدمتك في سرایا الدفاع ؟
 

  . ولى ھي مھاجمة سجن تدمر ، والثایة في داخل األردنج : كلفت في مھمتین : األ
 

  س : إیش المھمة األولى ؟
 

ج : المھمة األولى ھي مھاجمة سجن تدمر . حیث أنھ بعد محاول�ة اغتی�ال ال�رئیس ح�افظ األس�د 
بالشھر السادس السنة الماضیة أیقظونا بعد بیوم یعن�ي حثون�ا م�ن المھج�ع ح�والي الس�اعة الثالث�ة 

صباحاً وق�الوا لن�ا اجتم�اع بالس�ینما ف�ي قاع�ة الس�ینما الموج�ودة ف�ي الل�واء م�ع الس�الح والنصف 
المیداني الكامل . وطلعنا وصلنا على السینما بلشت المجموعات تتوافد . اللي قادنا بالسینما ك�ان 

عنص�ر م�ع  100ح�والي  40عدد المجموعة حوالي المجموعة الموجودة في الس�ینما م�ن الل�واء 
اط . وبعدین اجا قائد اللواء اجتمع فینا وألق�ى كلم�ة . بع�د الكلم�ة ق�ال ھ�و ان�ھ اإلخ�وان ثالث ضب

المسلمین قتلوا ضباط ، قتلوا المشایخ ، قتل�وا األطب�اء ، وبالنھای�ة ح�اولوا اغتی�ال ال�رئیس ح�افظ 
  . األسد ، وھال بدنا نكلفكوا بأول مھمة قتالیة

 
نا إلى مطار المزة . كان موجود ھناك بالمطار ھناك بسیارات وصل 40وطلعنا بعدین من اللواء 

قائده المقدم علي دیب  138عنصر . واللواء  100یقدر عددھا بحوالي  138مجموعة من اللواء 
ط�ائرات ھیل�وكبتر . جمعون�ا ھن�اك عل�ى  9، علوي ، قضاء الالذقیة . ھناك كمان ك�ان موج�ود 
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على الطائرات الموجودة ھن�اك ، وك�ل  شكل مجموعات وكل مجموعة تسلمھا ضابط ، وطلعونا
  . عنصر 24طائرة تسع لحوالي 

 
وطلعنا من مطار المزة . كان قائد العملیة ھن�اك یعن�ي الل�ي ھ�و قائ�د أركان�ھ للمق�دم عل�ي دی�ب ، 

   . علوي ، من قضاء الالذقیة بس ما بعرف شو اسمھ
 

وص�لنا ح�والي الس�اعة السادس�ة  أقلعنا إلى مطار تدمر ھناك یعني أقلعنا حوالي الساعة الخامس�ة
أو السادس��ة وعش��ر دق��ائق . فجمعون��ا ھن��اك وطل��ب قائ��د العملی��ة المق��دم اجتم��اع للض��باط . جم��ع 
الضباط وقال لھم أعطوا العناصر استراحة حوالي ثالث أرباع الساعة . وبعد اإلس�تراحة ث�الث 

الث مجموعات ، وكل كان على شكل ث 40أرباع الساعة قسمونا على شكل مجموعات . فاللواء 
مجموعة استلمھا ضابط . وأخذوا ینتقوا العناصر اللي بدھا تدخل إلى سجن تدمر بشكل عشوائي 
. مثالً الواحد بیعرف اسمھ بیقول لھ : فالن أنت تع�ال ، أو م�ا بیع�رف اس�مھ یأش�ر ل�ھ بإی�ده ان�ھ 

  . تعال
 
 

راس��ة الط��ائرات والب��اقي عنص��ر لح 20عنص��ر ، ك��ذلك ح��والي كم��ان انتق��وا  80انتق��وا ح��والي 
خلوھم على شكل احتیاط في المطار . بعدین توجھت العناصر ھذا الل�ي انتق�وھم یطلع�وا ح�والي 

عنصر . ھذا اللي بدھم ینفذوا العملی�ة داخ�ل الس�جن توجھ�وا عل�ى ش�كل مجموع�ات بس�یارة  80
لخ�ارجي ب�دأنا نقلتھم إلى داخل السجن . بعد ثالث أرباع الس�اعة م�ن دخ�ولھم إل�ى ب�اب الس�جن ا

قناب�ل تفج�رت  7نسمع صوت إطالق نار ودوي انفجار صوت قنابل . یقدر عدد القنابل بحوالي 
ھناك . ودام اطالق النار حوالي ثالث أرباع الساعة كمان . بعده طلع العناصر من الس�جن مث�ل 

  . ما دخلوا . طلعوا على شكل مجموعات
 

  س : انتھ كنت مع أي مجموعة ؟
 

ت مع مجموعة اإلحتیاط یالي ظلت ھناك ف�ي المط�ار . بق�ى لم�ا طلّع�وا العناص�ر م�ن ج : أنا كن
السجن ك�ان فی�ھ بع�ض الن�اس ملطخ�ین بال�دماء . ملطخ�ین ثی�ابھم بال�دماء . بع�رف أس�ماء ی�اللي 
تلطخوا ثیابھم بالدماء ھو المالزم رئیف عب�د هللا . الم�الزم منی�ر دروی�ش . الرقی�ب عل�ي محم�د 

  . ل واحد على طائرةموسى . وطلعنا ك
 

  واال ؟ 40س : من اللواء 
 

ھدول . طلعنا بعدین عل�ى الط�ائرات مث�ل م�ا اجین�ا ورجعن�ا إل�ى مط�ار  40ج : ال .. من اللواء 
المزة . وص�لنا لمط�ار الم�زة ح�والي الس�اعة الثانی�ة عش�رة الظھ�ر . ك�ان معن�ا منص�اب واح�د . 

قال وجھ  40یھ المالزم یاسر باكیر من اللواء والشي اللي خالني أعرف أنھ انصاب معنا واحد ف
كالمھ لكافة العناصر انھ قائد اللواء بده یجتمع فینا ھال في السینما . اذا س�أل ع�ن اإلنس�ان ی�اللي 
انصاب قولوا ل�ھ ان�ھ طلق�ة مرت�دة ض�ربت ف�ي الح�ائط ورجع�ت بع�دین انص�اب . قلن�ا ل�ھ ماش�ي 

  . واجتمعنا في قاعة السینما 40واء الحال . وطلعنا بالسیارات واتجھنا اتجاه الل
 

  لوحده ؟ 40واال  138س : جمیعكو توجھتوا مع بعض انتو وأفراد اللواء 
 

ن��اس یعن��ي ی��الي  40لحال��ھ ، وھ��دوالك راح��و عل��ى المعس��كر ت��بعھم . ف��اللواء  40ج : الل��واء 
  . اجتمعوا في السینما وإجا قائد لواء ألقى فیھم كلمة شكر 40اشتركوا من اللواء 
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  س : اللي ھوه الرائد معین ناصیف ؟

 
ج : الرائد معین ناصیف ألقى فیھم كلمة شكر ب�ذكر منھ�ا أن�ھ : أنت�و قمت�وا بعم�ل بطول�ة . بعم�ل 
رجولة ، مع انھ ألول مرة نكلفكوا بھیك مھمة . بعدین طلعن�ا م�ن قاع�ة الس�ینما وأخ�ذ یعن�ي ك�ل 

ئي ھناك وھو الرقیب علي موسى من مف�رزة انسان یتحدث مع زمیلھ . فالتقیت أنا مع أحد زمال
حراسة الرائد معین ناصیف وسألتھ ألنھ ھو من الجماعة اللي دخلوا على السجن نفسھ أنھ شلون 

عناص��ر وك��ل  8ھن��اك تم��ت العملی��ة . ق��ال ل��ي ان��ھ قس��مونا عل��ى ش��كل مجموع��ة كان��ت ح��والي 
ناء . یفتح�وا الب�اب ویطخ�وھم مجموعة تسلمھا ضابط كانوا یفوت�وا إل�ى الغرف�ة ی�اللي فیھ�ا الس�ج

مباش��رة ب��دون س��ؤال ب��دون أي ك��الم . فقل��ت طی��ب ھ��دوالك م��ا ك��انوا یس��تنجدوا ؟ ق��ال : ك��انوا 
یستنجدوا ویقولوا هللا أكبر . كانوا یقولون لنا : منشان هللا .. مشان محمد .. مشان أمك .. مش�ان 

نھائیاً وطخوھم بعدین طلع�وا . قل�ت أختك ما تقتلنا . قال لي انھ ما كانوا یستمعوا لھالحكي ھاي 
لھ : طیب قدیش تقدر عدد القتلى یاللي داخل السجن من السجناء ؟ قال لي : عدد القتلى بیطلع�وا 

من السجناء ھدول یاللي في السجن . وفي الیوم الث�اني وزع�وا لك�ل الن�اس ھ�اللي  600أو  500
  . لیرة سوري 200اشتركوا لكل الزمالء یاللي اشتركوا بالمھمة كل واحد 

 
  س : مین تعرف من اللي اشتركوا بھالعملیة ؟

 
ج : بعرف العری�ف ناص�ر عب�د اللطی�ف م�ن قض�اء طرط�وس أو الالذقی�ة ، م�ا بع�رف بالض�بط 
علوي . بعرف غسان شحادة من قضاء الالذقیة ، علوي . بعرف الرقیب علي موسى من قضاء 

ء الالذقی�ة ، عل��وي . والرقی��ب ط��الل حم�ص الالذقی��ة . بع��رف العری��ف ط�اھر زی��ادي م��ن قض��ا
مح��ي ال��دین أحم��د ، عل��وي م��ن الالذقی��ة . والرقی��ب نزی��ھ بل��ول ، عل��وي م��ن قض��اء حم��ص . 
والعریف حسین علي ، علوي من قض�اء حم�ص . والرقی�ب ھم�ام أحم�د ، عل�وي م�ن الالذقی�ة . 

  . ھدول ھنھ الناس اللي بعرفھم من اللي اشتركوا
 

  للي اشتركوا ؟س : مین تعرف من الضباط ا
 

سرایا الدفاع ، قضاء الالذقی�ة ،  40ج : ھم المالزم رئیف عبد هللا من كتیبة المشاة التابعة للواء 
س��رایا ال��دفاع ، قض��اء  40عل��وي . والم��الزم منی��ر دروی��ش كم��ان م��ن كتیب��ة المش��اة ت��ابع لل��واء 

  . من قضاء حماةكمان علوي  40الالذقیة ، علوي . والمالزم أول یاسر باكیر من اللواء 
 
 

س : انت یا أكرم كشاب في بدایة شبابك شو اللي ورطك في ھیك مھمات ، ولیش اخترت سرایا 
  الدفاع ؟

 
ج : أوالً فّي أقول انھ الشي اللي خالن�ي اخت�ار س�رایا ال�دفاع ھ�وه س�وء ح�التي المادی�ة والرات�ب 

ات الج�یش الثانی�ة ، حی�ث أن�ھ اللي یتقاضاھا جنود سرایا الدفاع أعلى من الرواتب في أي قطاع�
لی��رة س��وري ، أم��ا أي جن��دي ف��ي بقی��ة قط��اع  1200جن��دي ف��ي س��رایا ال��دفاع  یتقاض��ى ح��والي 

لیرة سوري . أما بالنسبة لورطتي في ھذه العملیة أنھ  600لیرة أو  500الجیش یتقاضى حوالي 
لفلوس واس��تغلوا بس�تطیع أق��ول أنھ��م اس��تغلوا ظروف��ي كإنس��ان ح��التي المادی��ة س��یئة وأغرون��ي ب��ا

  . صغر سني ، كمان استغلوا كوني عسكري مأمور وما في أرفض ھیك أمر
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س : بالنسبة للضباط تعرف شيء یعني م�ن تمی�زھم ع�ن الض�باط اآلخ�رین یعن�ي ض�باط س�رایا 
  الدفاع یتمیزوا بشيء عن ضباط آخرین في الجیش السوري ؟

 
  . ابط اللي أنا عنده موجود عندهج : وهللا ما بعرف عن الضباط ككل بس بعرف عن الض

 
  س : اللي ھوه ؟

 
  . سیارات یعني 8ج : الرائد معین ناصیف موجود عنده حوالي 

 
  س : خاصة منھ ؟

 
  . ج : خاصة منھ وحالتھ المادیة كویسة یعني

 
  س : كیف عایش ھذا الضابط اللي انتھ تقوم بحراستھ ؟

 
  . ج : عایش انسان مرفھ یعني بشكل 
 

    
 

  افادة طھ الخالدي
  . س : مجزرة تدمر 
 

ج : كنا بسیارة أبو شلحة وخالل رجعتنا للشام دار حدیث بین اإلثن�ین ھ�دول یعن�ي الل�ي جبن�اھم 
من الفندق ماجد أبو شلحة ودار حدیث بیننا عن األوضاع الداخلیة والمشاكل اللي بسوریا . حول 

ق��ال ان��ھ اش��تركت ف��ي إح��دى المج��ازر وھ��ي  ق��ال واح��د م��نھم یمك��ن أذك��ر ان��ھ اس��مھ عب��د الم��نعم
طائرات ركبنا ھیلوكبتر حملونا فیھم ونزلنا بقرب سجن تدمر  8مجزرة تدمر . حّدث علي فقال 

ودخلنا على المساجین وقتلناھم كلھم روحناھم كلھم . بعد ما قتل�وا المس�اجین س�ولف عب�د الم�نعم 
دیث فسألھ : قدیش كان العدد ؟ سألھ ماجد كان أخوه رفیقھ ھذا أو زمیلھ بادره في الحكي في الح

قتی��ل . بع��دان ج��ت ترك��ات جراف��ات بس��یارات ق��الب ش��الوا  700أب��و ش��لحة . فق��ال ل��ھ : ف��وق ال
  . الجثث وشالوھا إلى وادي شرق تدمر دفنوھا ھناك ووصلنا الشام

 
 
 

   من سجل الشھداء
مر أو أس��ماء أولئ��ك ل��یس م��ن الس��ھل أب��داً أن یص��در إحص��اء حقیق��ي ع��ن ع��دد ش��ھداء س��جن ت��د

الشھداء . فاإلرھاب الذي یحیط حیاة المعتقلین ابتداء ، والسریة التي تتم بھا اإلع�دامات م�ن بع�د 
، وانقراض الشھود تلو الشھود ، والتوتر والخوف والتنقالت ، وانتظار الموت الدائم .. كل ذلك 

حتى خل�ف ب�اب المھج�ع ال�ذي  یجعل المعتقل ذاھالً عن كثیر مما یدور حولھ ، جاھالً بما یحدث
  . یقبع فیھ

 
ومما رسخ في الذاكرة ، وبعد تمحیص وت�دقیق ومراجع�ة متك�ررة ، أس�تطیع أن أثب�ت فیم�ا یل�ي 
أسماء من شھدت إعدامھم بنفسي ، أو سمعت أس�ماءھم تتل�ى م�ن س�جل المطل�وبین لإلع�دام ، أو 

أولئ�ك قض�وا ف�ي س�جن ت�دمر ،  بلغني من مص�ادر ثق�ة أن إع�دامھم ق�د ت�م تنفی�ذه فع�الً . وغال�ب
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وقلیل منھم أعدموا في سجن المزة وحمل إلین�ا الخب�ر الق�ادمون مم�ن عاص�روا إع�دامھم ھن�اك . 
وإني وأنا أسأل هللا تعالى الرحمة والقبول للشھداء ، أؤكد ما ھ�و معل�وم م�ن األم�ر بالض�رورة ، 

بانی�ة . أض�عاف أض�عاف ھ�ذا بأن عدد الذین قضوا على أعواد المشانق أو بأیدي الج�الوزة والز
الرقم . وأعود لذلك فأھیب بكل أخ شھد ھذه المحنة أو علم عنھا مھما علم ، أن یسجل ذاك الذي 
شھد ، ویوثق ما علم وما وعى ، عس�ى أن تكم�ل أمث�ال ھ�ذه األعم�ال بعض�ھا ال�بعض ، وتكم�ل 

فتھ�ا األی�دي اآلثم�ة ، الجھود المتعددة صورة الفاجعة ، وتحف�ظ لألجی�ال م�دى الش�ناعة الت�ي اقتر
  ! بحق أبناء القطر السوري المنكوب

 
 
  
 
 
  

  رقم  االسم  المدینة  المھنة  التاریخ  الكیفیة
 ً   1  غالب حداد  حماة   1980  شنقا
 ً   2  حسن الصغیر  حمص  مجند  1981  شنقا

  3  عبد المجید الدباغ  حمص  معلم ریاضیات  1981 شنقاً 
 ً   5  حسین الطنجي  حلب  لب ثانويطا  1981  شنقا
 ً خریج المدرس�ة   1981  شنقا

  الشرعیة
  6 أمین األصفر   حماة

 ً   7 محمد فخري   حماة  مھني  1981  شنقا
  8  مأمون كردي  حماة  طالب جامعي  1981  بالتعذیب
  9  ناصح شنیطبي  دمشق   1981  الكولیرا
  10  جھاد حالق  دمشق   1981  بالتعذیب

 ً   11  ناصر الدین البیك  حمص  طالب ھندسة  1981  شنقا
 ً طال����ب تج����ارة   1981  شنقا

  بحلب
  12  نعیم صیام  األردن

 ً أو  1981  شنقا
1982  

ص������حفي ف������ي 
وكال����ة األنب����اء 

 السوریة 

حس�������ین رش��������ید   الباب/حلب
  عثمان

13  

 ً   14  أیمن عثمان  الباب/حلب  نقیب متطوع   شنقا
 ً   15  جمال عقیل حلب   طالب ھندسة  1982  شنقا
 ً   16  جالل الدین جالل  حلب   1982  شنقا
 ً محم�������د ص�������ادق   حماة  كلیة الشریعة  1982  شنقا

  العون
17  

 ً   18  عبد الكریم غانم  دمشق  طالب ھندسة  1982  شنقا
  19  كمال أندورة  دمشق  طالب كھرباء  1982  المرض
  20  ھشام مجندف  حمص  یةمجند باآلمر  1982  المرض
  21  بسام الھاشمي  حمص  طالب ثانوي  1982  المرض
  22  سامي وحود  حمص  طالب میكانیك  1982  المرض
  23  زاھد داخل  حلب  طبیب  1982  بالتعذیب

 ً   24  حسان طرابیشي  حمص  طالب میكانیك  1982  شنقا
 ً   25ق توفی���������������ق درا  حمص  طبیب أعصاب  1982  شنقا
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  السباعي
عب���������د العزی���������ز   صوران/حماة  مجند عسكري  1982  السل

  عوض سالم
26  

یحیى عب�د الك�ریم   حماة  طالب صیدلة  1982  بالتعذیب
  الشامي

27  

عب��������د الوھ��������اب   حمص  طالب جامعي  1982  شنقاً 
  حلموشي

28  

  29  یوسف عبارة  حلب   1982  شنقاً 
أو  1982  شنقاً 

1983  
  30  بسام سباعي  حمص  سمھند

  31  محمد صنوبر  دمشق  طالب بكالوریا  1983  شنقاً 
م������درس لغ������ة   1983  شنقاً 

عربی��ة وم��الزم 
 مكلف 

س��������������راقب / 
  إدلب

  32  عبد الحكیم .......

عب�������د ال�������رحمن   حمص  موظف  1983  السل
  فلیطاني

33  

  34 مصطفى   حلب  تاجر  1983  السل
عب���������د الس���������اتر   حمص   1983  السل

  مصطفى
35  

الس�������������كتة 
  القلبیة

محم��������د حس��������ن   حماة   1983
  عجعوج

36  

عب���������د الك���������ریم   دیر الزور  طالب ھندسة  1983  شنقاً 
  الصالح

37  

  38  مأمون الذھبي  دمشق  طالب بكالوریا  1983  المرض
أو  1983 شنقاً 

1984  
  39  أحمد دعدع  حماة  مھني

أو  1983  شنقاً 
1984  

عب���������د الك���������ریم   الباب/حلب طالب ھندسة 
 الصالح 

40  

أو  1983  شنقاً 
1984  

  41 حسین العدم   األردن  سائق سیارة

عب����������د المع����������ز   حمص  طالب ھندسة  1984  شنقاً 
  العجمي

42  

  43  ندیم منصور  ادلب  خریج جامعي  1984  شنقاً 
خریج المدرس�ة   1984  شنقاً 

  الشرعیة
  44  جمال عیار  حلب

  45  سحبان بركات  حماة  طالب زراعة  1984  شنقاً 
  46  ....... العابدي  دمشق  تاجر  1984  شنقاً 
  47  ملھم األتاسي  حمص  طالب جامعي  1984  شنقاً 
  48 طریف حداد   حمص  طالب بكالوریا  1984  شنقاً 
  49  ھیثم مال عثمان  دمشق  طالب ھندسة  1984  شنقاً 
  50  عمر بدر  حمص  أعمال حرة  1984  اً شنق
  51 یوسف عبید   دمشق   1984  شنقاً 

  52  ضیاء أسود  حلب  طالب ھندسةأو  1984 شنقاً 
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1985  
 ً أو  1984  شنقا

1985  
  53  عبد الكریم مھلھل  دیر الزور  طالب طب

 ً أو  1984  شنقا
1985  

  54 ......... سراج   دیر الزور  طالب طب

  55 حزین قاسم   المعرة  مدرس ابتدائي  1985  السل
خریج المدرس�ة   1985  السل

  الشرعیة
مص�����������������������طفى   منخ/حلب

  المصطفى
56  

 ً   57  ....... عطار  حلب  طالب ثانوي  1985  شنقا
 ً   58 ...... عطار   حلب  طالب ثانوي  1985  شنقا
 ً أو  1985  شنقا

1986  
  59  أیمن عنجریني  حلب طالب 

عمی���������د ف���������ي   1986 شنقاً 
  الجیش

  60 أحمد غنوم   حلب

الس�������������كتة 
 القلبیة 

  61 عمر حیدر  المعرة   مدرس  1986

 ً   62  طاھر العلو  حلب   1986  شنقا
غی������������������ر 

 واضحة 
  63  زاھي عبادي  دیر الزور  طبیب  1990

 ً   64  ....... وطفة  دمشق  مجند عسكري   شنقا
 ً   65  عبد اإللھ بعلبكي  ا/ دمشققدسی  مھندس   شنقا

  66  أحمد فطومة  حماة  مھني   بالتعذیب
 ً ط������اھر ع������ارف   سلقین/ادلب  مدرس دیانة   شنقا

  جیللو
67  

  68  محمد أرمنازي  حماة   شنقاً (بالمزة) 
  69  مطاع أتاسي  حمص  طبیب  شنقاً 
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