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�سيحة حق

رج���ع���ه���ا ب����ن ال���ش���ب���ابص���ي���ح���ة احل������ق ت�����دوي

ط����رًب����ا ف������وق اهل���ض���اب ن���ح���ل���ة احل�������ق ت��ف��ن��ى

ع���س���ج���ًدا ف����وق ال��ق��ب��اب وش����ع����اع ال���ف���ج���ر ي���ري

حل��ن��ه��ا ي��ع��ل��و ال��ض��ب��اب ق���ي���ث���ارة ال����راع����ي ي��ش��دو

آي����ة احل��س��ن ع��ن��د ال��غ��ي��اب وع����ن����ود ال����ري����م ت��ب��دو

م���ا جم��ه��ا ط����ول ال��ص��ع��اب ص������اح ه������ذه ب���روح���ن���ا

ع����رن����ا م����ل ال���س���ب���اب ط���ال���ت ال���دن���ي���ا ع��ل��ي��ن��ا

ف��رح��ة ال��ل��ق��اء ب��ع��د اإلي���اب اهن�����ض ال���ف���ج���ر ون���اغ���ي

أهب���ج ال��دن��ي��ا ن����وُر ال��ك��ت��اب اق��������رأ احل�����م�����دو ص���لِّ

ف��ي��ن��ا احل������ق  ي����م����وت  ع��ه��دن��ا ع��ه��د ال��ص��ح��ابال 

ف��ي��ن��ا اإلس��������ام  ن���خ���وة  رم����زه����ا ط������وُل ال���رق���اب       
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امل���ع���ايل هن�����ج  هن���ج���ن���ا  هن���ج���ن���ا هن����ج ال����ص����واب  

ولِّ ال���ل���ي���ل  ظ������ام  إن����ن����ا هن������وى ال���ش���ه���اب ي����ا 

س��ن��اف��ت��ح ف����وق ال��س��ح��اب أم������ل ي�����ل�����وَح ب��ري��ق��ه

العتاب م����ا ل�����ذة ال���ع���ي���ش وق���ه���ٌر ط��ول  العيش  ل��ذة  م��ا 

رساب ع����ق����دة ال����ب����اط����ل ف��ل��ت ال���ب���اط���ل  ع���ق���دة 

س����ره����ا ح����د ال���ن���ص���اب ه���ي���أة اإلن����س����ان أرخ����ت

ي��ن��ر احل����ق ب��ع��د ال��غ��ي��اب ط������ائ������ر احل���������ق أب�����ى

دي���ن���ن���ا ف���ص���ل اخل���ط���اب ص�����ول�����ة احل�������ق ب���ان���ت

بقلم : حسن بن حممد الطحان



7

املقدمة

ال بد يل أن أقدم للقارئ الكريم إيضاحا وتبيانا حول هوية كاتب هذا الكتاب، إذ 
العشق  عذري  النزعة  إنساين  املنهج  وسطى  العقيدة  مسلم  واهلوى  اللون  عريب  أنني 
واهلوى للشيم واملبادئ والقيم. ال أبحث عن قبيلة كام ال أبحث عن هوية إذ أنني غنى 

هبذه وبتلك وال فخر.

أجد مثى يف رمزية شجرة العرب شجرة النخيل باسقة بعنفوان مغدقة بكرم وارفة 
ا وإباء، ضاربة اجلذور عصية عى العواصف واألنواء واملحن. صامدًة يف وجه  الظل عزًّ

عاديات الزمن وغصة احلياة وآالم النفس واجلسد. 

مسرية  يف  شهاديت  أقدم  وأنا  وكربياءها  نشوهتا  أعيش  التي  اللحظة  هذه  يف  أجد 
العذاب بعيدا عن النزوات واهلوى أن أسجل بعضا من نواميس صدري وهنج حيايت.

قد نشأت يف عرين للعنفوان وأردت أن أتعلم، قد زرع يف صدري وىف وقت مبكر 
من حيايت دون أن أعي تلك األمور يف حينها - زرع يف صدري حبًّا وإعجابًا لفريدة 
أكرب  أخذت  إعجايب،  تثري  بمفردات  أوصافها  تلقيت  ولكنني  أعرفها  أكن  مل  التي 
نسبها  أعرف  مل  أبدا كام  أعرفها  أكن  مل  فريدة تكرب يف صدري حبا وإعجابا،  وكذلك 
أو أصلها أو مكان وجودها. هذا اإلعجاب والشغف بشكلها ولوهنا وأصلها دفعني 
بجامهلا  فُبهرت  عليها  تعرفت  فريدة  من  اقرب  أن  كدت  وقد  كربت  عنها  أبحث  أن 
وخلقها وأوصافها التي ال حتيط هبا الكلامت وكام تقر من دوهنا النعوت أحببتها وال 
خجل. ولكنني مل أملك اجلرأة الكاملة حتى أقرب منها أو أسأل يدها وكام أن لفريدة 
معجبن كثر. ولكن ذلك ال يضريين وال جيعلني أشعر بأي قصور أمام منافستهم يف 
حبي لفريدة، متلكني حبها وأخذ يرى مني مرى الدم وقد تلبسني طيفها وأسعدين 
صوهتا ووقع أقدامها. تساميت عن كل يشء وابتعدت عن كل يشء أعرفه يف احلياة 
هذه  سأعيش  متى  إىل  ولكن  الوحيد  ومهي  الشاغل  شغيل  أصبح  لفريدة  حبي  ألن 
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يف  أحب  أنني  إالّ  فريدة  إىل  الوصول  أستطيع  متى  واألحاسيس،  واهلواجس  اآلالم 
الوصول أالاَّ وصوال.

والشغف  املعاناة  آالم  من  تنبثق  التي  احلب  نشوة  سيفقدين  مبكرا  إليها  وصويل 
وما  هلا  بحبي  وفاحتتها  منها  اقربت  قد  عناء طويل  وبعد  وأخريا  فريدة  إىل  والوصول 
أمحل هلا يف جوانحي من لواعج احلب والتقدير لشخصها الكريم ولنسبها األصيل إهنا 
مني  طلبت  قد  وكانت  التقينا  قد  وأخريا  البر  بن  يداين  ال  وأصل  فريدة  سالة  من 
من  أن  وحسبي  لطلبها  أستجيب  أن  دون  واحدة  حلظة  أتردد  مل  ولكنى  الغايل  مهرها 
خيطب احلسناء ال يغلها املهر، قدمت هلا مهرًا كان غاليا ويصعب عى الكثريين دفعه إال 
من اكتوى بعشق وحب فريدة، لقد كان مهرها واحدا وعرين عاما من حيايت يف مقربة 
مجاعية ألجساد برية حية و أتون مل تنطفئ ناره بعد وكنت قد اسرخصت ذلك املهر 
ألن فريدة تستحقه وباذل نفسه يف حب من هيواه ليس بمرف أما فريدة فهي الكرامة 

وال نامت أعن األذالء واملرجفن.



9

ٱ ٻ ٻ ٻ
ال أكتب قصة من وحى اخليال وال رواية وال ملحمة ال بل أكتب مأساة يف رحلة 
عذاب خطتها بمداد من دمى ودمعي وحزين وقهري يف سجون الطاغية سجون صممت 
لتكون قبورًا برية ألجساد حية وأفران مل ولن تنطفئ نارها بعد. سجون لكل حر أبى 
ولكل فرد يأبى الظلم وال ُيقر سياسات اإلذالل واالمتهان واالستحواذ عى مقدرات 
الناس والسطو عى أعراض سادات القوم وكراماهتم. كوابيس مرعبة عاشها ويعيشها 
الشعب السوري ال بل مل يسلم منها الكثريون من العرب، متارس من قبل سلطة غاشمة 
بكل  وأمسكت  إليها،  لواذا  تسلل  إذ  سلطته  أقام  )شبيحة(  مصطنع  كيان  يد  يف  أداة 

مقومات القوة والبطش والقهر مل تسلم منها طائفة أو مدينة أو قرية يف سورية.
ذاقوا ويلها ومر مذاقها ومنهم من مات  العلوية  الطائفة  أبناء  بعضًا من  إن  وحتى 
يف السجون ومنهم من قتل ومنهم من استسلم وأذعن إذ ال حول له وال قوة يف ماقاة 
أدوات القهر والبطش وأذكر من ذلك »صاح جديد« الذي مات يف السجن وكذلك 
أركان  رئيس  عمران«  »حممد  أيضا  ومنهم  واملدنين  العسكرين  أتباعه  من  الكثريين 

اجليش السوري والذي اغتيل يف لبنان من قبل شبيحة حافظ األسد.
وما من طائفة إال أصاهبا ما أصاهبا من ظلم وقهر عصابات آل األسد .

عى  أدل  وال  والريرة  احلمقاء  السياسات  تلك  من  أيضا  يسلموا  فلم  العرب  أما 
ذلك احتال لبنان وحتت غطاء عريب ودويل مارس فيها آل األسد سياسات خبيثة أذلوا 
الفتن واغتالوا رجاالت سياسة وفكر وإعام وهنبوا  العزيز ورفعوا الوضيع وصنعوا 
وسلبوا وأن تلك اجلرائم حتتاج إىل بحث خاص تضيق هبا الصفحات واملجلدات ال 
بل أشغل العامل ومل تنته مسلسات املكر والقتل التي تنظرها حمكمة دولية عجزت عن 

معاقبة مرتكبيها.
أما يف األردن مل يسلم أيضًا من رشور عصابات األسد وال أدل عى ذلك من حماولة 
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اغتيال رئيس وزراء األردن السيد »مرض بدران« واحلشود التي جاءت لغزو األردن يف 
سبعينيات القرن املايض وأما العراق فكان له نصيب إذ وقفت العصابة األسدية ضده 
يف حربه مع إيران وإرسال املتفجرات وإيواء خصومه حتت غطاء القيادة القومية ممثلن 

عن العراق.
وكذلك مكاتب القيادة القطرية العراقية. ال أريد أن أسهب يف تلك املؤامرات ولكن 
ما أريد اإلشارة إليه أن رشور آل األسد كانت رائحتها تفوح وتنتر يف غالبية الدول 

العربية وحتى األجنبية.
هذه العصابة التي نام عنها العرب والعامل ألهنا كانت ختدم سياسات بغيضة وذات 

نفوذ أوجدت هلا احلامية الدولية إعاميًّا وسياسيًّا.
الوحدة  ق  ومُتزِّ لُِتفرق  بالطائفية  تسلحت  ألهنا  سوريا  أضعفت  األسد  عصابات 
الوطنية ليتسنى هلا حكم اجلميع وإذالهلم وال أدل عى ذلك ما تشهده سوريا الذبيحة 
اآلن من فتك وبطش مل يشهد له العامل مثيا من قبل حاكم َيقُتل شعبه بساِحه وبجيشه 

ال جلرم له سوى سياسة اهليمنة والسلطة الغاشمة.
وحقوقه  واألمان  والكرامة  احلرية  أراد  شعب  رقاب  عى  وسلطة  مرعة  سيوف 
املسلوبة هذا ما أردت أن ُأبينَُه ملاذا قامت املعارضة وماذا حل هبا من ويات ومصائب 
التي أخذت حتارصه وزبانيته يف  املباركة  السورية  الثورة  الزبا وقامت  السيل  بلغ  حتى 

أوكارهم وجحورهم لتقطع أيادي السوء وحترر الشعب وما ذلك عى اهلل بعزيز.
عام  من  آذار  من  الثامن  يوم  يف  األسد(  )حافظ  الطاغية  سجون  يف  العذاب  رحلة 

1984م.
كان يومًا يمأل صدري ضيقًا ونكدًا ودون سبب مادي أملسه حتركت وجتولت وأخريا 
طلبت من زوجتي أن تصطحبني و أبنائي الصغار إىل منزل والدي رغبت يف مشاهدة 
الكسوة  والدي يف  منزل  إىل  الوداع األخري - حرضت  أنه  أعي يف حينه  أن  أهيل دون 
ا. ارمتى أوالدي الصغار يف حضنه يداعبونه  القربية من مدينة دمشق، نزلنا وكان لقاًء حارًّ
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ويبادلونه الفرح وهبجة اللقاء وكان اجلو محيميا من قبل اجلميع فرحنا كثريًا لذلك اللقاء 
وبعد أن عزمنا العودة خرج رمحه اهلل لوداعنا عى غري العادة فرحًا مرورًا وأثناء العودة 
املزة  السبب وبعد أن وصلنا إىل منزيل يف  ما  نعلم  أن  أيضا خيم علينا جو حزين دون 
الليلة مع  تلك  آخر ألمىض  إىل مكان  أذهب  أن  أن عيّل  أيضا شعرت  )فيات غربية( 
األصدقاء وأرصت الزوجة عى أن تذهب وأبناؤنا إىل منزل أختها يف أحد أحياء دمشق.
ذهبنا اىل منزل أختها يف أحد أحياء دمشق وأثناء خروجنا الحظت سيارة بيجو 505 
كانت قد مرت قبل ساعات من أمام منزلنا وتنارض بنايتنا دون أن أهتم بذلك يف حينه 
السيارة وقد مضت يف  منزل أخت زوجتي الحظت  اقربت من مكان  أن  بعد  ولكن 
أننا ذاهبون إىل غايتنا أي إىل بيت أختها . وصلنا واصطحبت  طريقها بعد أن تبن هلا 
صاحب املنزل السيد »خالد السلوم« وذهبنا إىل مكان أحد أقاربنا وأمضينا ليلتنا يف مرح 
لتنظيف  منزله  الذي نحن يف  قريبنا  أبناء  أحد  إىل  وأثناء ذلك قدمت مسديس  ورسور 
املسدس الذي أطلقت منه طلقًة حرصًا منى عى التأكد من سامته وصاحيته وفعًا 
حصل تنظيف املسدس ولكن فوجئت أن إبرة املسدس قد كرت ألن الشاب قد عبث 
هبا دون قصد وهذا ما تبن يل الحقًا عندما عزمت عى استخدامه كام سأبن ذلك الحقًا.
معنا  وذهب  منزله  إىل  منهم  واحد  كل  ومىض  سهرتنا  يف  كان  ومن  مجيعًا  خرجنا 
يبدو يل وكأنه  املنزل وبعد أن وصلنا إىل حيث سياريت وجدت شخصًا عبثيًّا  صاحب 
سكران ظننت أنه موجود لرقة بعض حاجيات السيارة تفقدهتا جيدًا ثم ركلته برجيل 

وأنا أظن فيه شيئًا ما خيص السيارة بقصد الرقة.
ذهبنا إىل منزل السيد »خالد السلوم« وخرجت زوجتي حتمل أحد أبنائها وقمنا مجيعًا 
أنا ووالدهتم  نائمن وبعد وصولنا إىل منزيل قمت  بإحضارهم إىل سياريت ألهنم كانوا 
جرس  رناَّ  حاالً  وصولنا  وبعد  نومنا  غرفة  إىل  مجيعا  وذهبنا  نومهم  غرفة  إىل  بحملهم 
اهلاتف يف غرفتنا وبادرْت بالرد عليه زوجتي ألهنا كانت أقرب منى إىل اهلاتف ولكن 
بعد أن أجابت الداعي تم إغاق اهلاتف دون أي كام من الشخص الذي طلبنا وعندها 
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خاطبتني قائلة : إن هذا اهلاتف خييفني قائلة أيضًا حصل معنا نفس األمر يف منزل السيد 
»خالد السلوم« وكان ذلك يعنى أهنم كانوا يراقبوننا منذ خروجنا من منزلنا إىل أن عدنا 
وأن الشخص الذي كان عند السيارة كان يقوم بغرض رصد خروجنا واهلاتف للتأكد 

من وصولنا إىل منزلنا.
ولقد كان جوايب لزوجتي أن اليوم مجعة وهو الثامن من آذار ذكرى ثورة البعث عام 
دوما  أحذر  كنت  ألنني  طمأنتها  أقصد  وكنت  نخاف  ألن  سبب  يوجد  وال  م   1963

غدرهم ولكن مل أرتِض لنفيس اهلروب.
الدنية َأْم املنية ال بل آثرت املنية عى الدنية . وال نامت أعن اجلبناء واخلائنن.

أعود ألؤكد حلرضات القراء األكارم أنني ال أكتب شيئا يشبه اإللياذة أو األوديسا، 
إذ توفيت منذ ثاثن  الغفران ال بل أكتب حدثًا واقعيًّا.  وكام ال أكتب ما يشبه رسالة 
عاما - نعم توفيت وانقطعت عن احلياة التي عاشها وألفها غريي طوال تلك احلقبة من 

الزمن.
 يشاء اهلل أن أعيش تلك األعوام يف مقربة مجاعية ألجساد برية حية وىف حارضة 
جهنم الدنيوية ومن املفارقات التي الحظتها أن يكون خزنة جهنم هذه التي أقصدها 
ليسوا مائكة كام آمنا واعتقدَنا يأمترون بأمر اهلل بل يف جهنم هذه كانوا من سفلة القوم 
وسقط بني البر عميت أبصارهم وبصائرهم، كانوا عناويَن لكل منقصة ورذيلة باعوا 
أنفسهم للشيطان إذ هم جنده وزبانيته وجاوذته وكام هو امللفت يف جهنم هذه أن يكون 
وقودها من املؤمنن وليسوا كفرًة ملحدين توالت األيام والسنون ويشاء احلق عز وجل 
أن أبعث من جديد برمحته وإحسانه بعد أن زاد اشتياقي لذلك وبعد أن ضاق صدري 
بام ال يطاق وال يكاد أن يتصوره وحيتمله إنسان وقد حرم من نعمة األمن واألمان وهباء 

احلرية وكل زينة أخرجها اهلل لعباده والطيبات من الرزق.
الذهب  من  املقنطرة  والقناطري  والبنن  النساء  من  الشهوات  حب  للناس  زين  لقد 
والفضة واخليل املسومة واألنعام واحلرث إال أن تلك الزينة مل نجدها طوال عقدين من 

الزمن.
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 إن من مامح ومظاهر تلك احلقبة والتي يميزها عن جهنم اآلخرة أن خزنتها هم 
وبنون  أزواج  البر وهلم  يأكل  مما  ويأكلون  البر  مما يرب  البر ويربون  بأشكال 
شتى  وقلوهبم  مجيعا  وحتسبهم  بعضا  بعضهم  ويلعن  بعضًا  بعضهم  وخياف  وحفدة 
أن  خيافون  أذالء  ألهنم  وماحمهم  وجوههم  إلينا  يظهرون  ال  إذ  نخافهم  كام  خيافوننا 

نلقاهم يومًا فنحاسبهم عى ما اقرفت أيدهيم من سوٍء وإجرام.
ولِياَُّهم  أن  إذ  بالباطل  بأنفسهم عن احلق واحلقيقة ويتسلحون  ينأون  خيافوننا ألهنم 

الشيطان وطاب هلم وليًّا.
حارضة  يف  والعباد  اآلفاق  شذاذ  من  السفلة  أولئك  وصولة  وطأة  حتت  عشنا  لقد 
جهنم الدنيوية لنا منها مهاد من العذاب ومن فوقنا غواش أيضًا من العذاب، نفرش 
صربنا  وباه،  وسقمة  القارس  الربد  قسوة  يقينا  ال  بغطاء  السامء  ونلتحف  األرَض 

وصابرنا واحتسبنا فذهب البأس وبقى لنا األجر بإذن اهلل.
إذ وسعت رمحة رب كل يشء فهو الرحيم بعباده فادعوه خملصن له الدين ولو كره 
العرين حافظ األسد وخليفته  القرن  بإمرة فرعون  يتآمرون  األبالسة والشياطن ممن 
بشار األسد و آله املجرمون واملفسدون الذين عاثوا يف األرض فسادًا وإفسادًا مما محل 
القوم عى معاداة رشعهم وجربوهتم وقد عزموا أن خيرجوهم من ديارهم سوريا األبية 
بإذن اهلل مذمومن مدحورين )وما استعىص عى قوم منال - إذا اإلقدام كان هلم ركابا(.
وأفراد  عدت  وقد  م   1984  -3-9 املوافق  اجلمعة  يوم  صبيحة  يف   : عبوس  ليلة 
يف  عشته  واضطراب  عناء  وبعد   – دمشق   – غربية  فيات  املزة-  يف  منزلنا  إىل  أرسيت 
يوم سابق دون أن أعي أسبابه ولكنه إحساس باضطراب نفيس وكابوس الزمني طيلة 
ذلك  من  ما  شيئا  حتررت  واألصدقاء  األهل  بن  مجيلة  سهرة  بعد  ولكن  اخلميس  يوم 
عميق  نوم  إىل  وأخلدت  صباحًا  الثانية  حوايل  منزلنا  إىل  عدنا  السوداوي  اإلحساس 
صوت  ورهبة  بعنف  يدامهنا  غريب  بصوت  شعرنا  حتى  السبات  ذلك  يطل  مل  ولكن 
زوجتي  أن  إال  الداخل  من  مصدره  أن  أي  داخليا  شيئا  وحسبته  منزلنا  باب  يرضب 
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ال  كذلك  ليس  األمر  أن  أنا  أيقنت  لصوص  أي  حرامية(  حسن  )يا  ونادتني  رصخت 
كام  راحة  أو  سكينة  يف  يعيشوا  أن  للناس  تسمح  ال  التي  األسد  عصابات  من  هم  بل 
أهنم ال يقيمون احراما حلرمات املساكن والشعب – سحبت مسديس ورصخت قائا 
خال  ومن  عليهم  بالرمي  ومهمت  املسدس  أقسام  وأخذت  عليكم(  أهلكم  بعد  )يا 
فجوة يف فتحة باب غرفة نومنا وكانت حينها زوجتي يف مواجهتهم وقد صوبوا بنادقهم 
نحو  رأسها  ورمت  أذنيها  حول  يدهيا  ووضعت  عاٍل  بصوت  رصخت  وقد  صوهبا 
األرض وتشاء األقدار أن املسدس مل تنطلق منه أي طلقة وبعد حماوالت عدة أدركت 
أن املسدس غري صالح أي به عطل وقد حصل ذلك أثناء تنظيفه من قبل ابن قريبنا. كام 
أرشت سابقًا وأدركته الحقًا. جاءين صوت من قبلهم )ويلك نحن أمن( ظنا منهم أننا 
حقًا حسبنا أهنم لصوص كام ظنت زوجتي . وأضافوا سلم ساحك. وحيث أيقنت أن 
مسديس غري صالح لاستعامل ودون أن يدركوا ذلك أجبتهم ُاخرجوا وأنا سأسلِّمكم 
مسديس  سلمتهم  أن  وبعد  ذلك  حصل  فعا  عندي.  إىل  مسؤولكم  وليأت  ساحي 
وقد دخلوا إىل غرفة نومنا وطلبوا منى مفتاح سياريت وكانت جديدة ومل أستعملها أكثر 
من شهر فعلت ذلك واقتادوين إىل مدخل منزيل وفوجئت أن شارعنا يغص باألعداد 
بعد وبعد  تنشغل  مل  ما حولنا من مساكن  املنترة والتي حتتل كل  القوات  الغفرية من 
ذلك وضعوا يف فمي قطنًا وأغلقوا فمي بواسطة باسر.. أي مادة الصقة وقد عصبوا 
عيني بلباس رأس واقتادوين إىل سيارهتم وقد حتروا جيويب وأخذوا ما بحوزيت من نقود 
باركر سائل  أقام  إىل عامن وقد وضعتها يف مابيس وكام أخذوا  ألنني كنت سأسافر 
السلكية  االتصاالت  تتم  أخذت  وبعدها  يبقوا يل شيئا وجدوه يف جيويب  ومل  وناشف 
العينن  ومعصوب  اليدين  مقيد  أيضًا  وأنا  مقرهم  إىل  أخذوين  بى،  اإلمساك  ويعلنون 
األرض  حتت  موحشة  زنزانة  يف  ووضعوين   - بالباسر  ومغلق  القطن  يمأله  وفمي 
تقريبًا ويوجد هلا بابان وعلمت أن ذلك املكان هو كفر سوسه فرع املدامهة. وبعد أن بدأ 
إرهاب ووحشية وفتحوا األبواب وانتزعوين  إىل زنزانتي وبطريقة  الدوام قد حرضوا 
ا ووضعوين يف غرفة وبدءوا توجيه أسألتهم حول عاقايت  بقسوة وبشدة وجيروين جرًّ
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بالسعودية واألردن - وطبعًا مرد ذلك أن جواز سفري أردين اجلنسية وأنا أيضا أعمل 
منهم سوى هي  بأي  أن ال عاقة يل  فأجبتهم  السعودية يف دمشق  العربية  يف اخلطوط 
عاقة العمل واجلنسية بادروين برضب مربح وبأدوات خمتلفة فقدت عى أثرها الوعي 
وسكبوا عيلاَّ املاء وتكررت األمور وبشكل وحيش حتى مل أعد أحتمل شيئًا و أمتنى أن 
أعرف أنى قتلت حافظ األسد مثًا ويتم إعدامي أفضل من أن أبقي يف تلك املحنة التي 

ال يمكن أن يتحملها بر.
وأن  يدي  أصابع  كروا  وقد  قدمي  من  دما  ينزف  وجسمي  زنزانتي  إىل  أعادوين 
وجهي أصيب بلكامت حادة حول عيني - رموين يف الزنزانة أشبه ما تكون بثاجة من 
ة الربد - استلقيت عى ظهري وأنا ال أقوى عى احلركة ألن جوانبي مهشمة ومل يسلم  شداَّ
منها جانب دون أن أصابه الرضب املربح - تكررت تلك األمور وقد أحرضوا أصدقاء 
يل زورًا وهبتانًا وقد أصاهبم ما أصابني من العذاب وانتزعوا منهم اعرافات غري صادقة 
كام انتزعوها منى بقسوٍة وعذاب - وكلام انتزعوا منهم أمرًا يسحبونني ليا يف جو كله 
الرعب والقسوة والوحشية، أصابني املرض ألن زنزانتي رقم عرة استقبلتني بالعزلة 

والربد واجلوع واخلوف والرهبة واجلهل من مصري غامض.
بالصرب  إال  قوة  وال  يل  حول  با  اجلموع  تلك  واجهت  وضار  يسء  هو  ما  وبكل 
إذ أن كل من حويل  أو مواساة من أحد  أو سند  باهلل، واجهتها دون معن  واالستعانة 
هم وحوش برية ال بل هم أشد وحشية من وحوش الغابة، صربت و صابرت ألنني 
أدركت أن الشجاعة صرب ساعة مل أستسلم للخوف أبدا وكنت أعترب املوت هو سبيل 
اخلاص املرجو من تلك املعاناة التي تعجز الكلامت واألحاسيس عن وصفها بدقة كام 
كانت هي حاهلا، بكل ما تعنى الكلمة من سوء ومسخ آلدمية اإلنسان فاملعاناة دائمة 
ومستمرة طيلة مائة يوم وحويل أصوات تشق وتكر سكون الليل أصوات تبعث من 
إخوة لنا يف مسرية العذاب نحزن ونبكيهم بالرغم من جراحنا وعدم معرفتنا هلم ألننا 
جتمعنا مصيبة واحدة مصدرها كيان مصطنع وسلطة غاشمة ال تقيم أي وزن أو اعتبار 
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لقيمة إنسانية أو خلق إنساين أو شفقة أو رأفة، نبكيهم كام نبكى أنفسنا مذلة وعجزا - 
أما زنزانتي كانت حتمل رقم عرة وهى فريدة يف شكلها فيام رأيت من زنزانات الحقًا 
كانت دون مستوى األرض هلا بابان األول دون اآلخر كانت مكفهرة موحشة مظلمة 
حاولت  جسدي  من  بقعٍة  كل  يف  نصيبه  أخذ  الذي  القارس  والربد  الرطوبة  تسكنها 
وبمزيد من اإلحلاح أن أحصل عى غطاء يعينني عى مواجهة الربد القارس والرطوبة 
ان وكأنه من ريف حلب أو الدير وخياطبني مهسًا »يا  مل أفلح يف ذلك، كان يوجد سجاَّ
خال« فلقد نسيت اسمه الذي ينادونه به - حاولت أن يساعدين بذلك كان يعدين ولكن 
مل أحصل عى طلبي وأنا متأكد أنه كان غري قادر وخياف من بطشهم وسوء معاملتهم إذ 
أن اإلرهاب كان يسكن يف صدر كل فرد يف الفرع، خيافون بعضهم بعضا يراقب بعضهم 
بعضا حتى ال يتحرك شعور اإلنسانية من قبل أي منهم إن وجدت فيه إنسانية مع حسن 

الظن بذلك ولو زورًا.
من  فيه  ملا  معتقل  أو  سجن  أي  إرادة  من  للنيل  سبيلهم  كان  الرهيب  اجلو  ذلك 
احلرات  من  القوارض  فيها  تنتر  والتي  املظلمة  الزواريب  تلك  يف  واستبداد  إذالل 

والزواحف التي كانت تامس جسدي قرفًا واشمئزازًا.
وىف  عميق  نوم  يف  أغط  كنت  كيف  وأتذكر  اللعينة  الزنزانة  تلك  يف  مأسايت  تتكرر 
الزمن وحلظة عن شعرت وكأن شيئًا من  الطمأنينة والسام وىف غفلة من  حظوة من 
ذلك مل يكن وما كان، هذه اللحظة التي عشتها قبل فرة وجيزة يف ليلٍة عبوس وكانت 
وقد  املميت  واخلطر  اجلارف  العذاب  من  بى  وحاق  أعقاهبا  عى  الدنيا  انقلبت  وقد 
اقتلعتني تلك األيادي املجرمة وذهبت بى إىل حيث ال أدرى وال أريد، حطت بى يف 
قرب برى يف وسط أجساد برية حية تنطلق منها أصوات تكر سكون الليل وتشق 
السامء ويد اخلاص من أهوال تقشعر منها األبدان  السامء طالبة ومتوسلة رمحة  عنان 
الفرائص وتزوغ منها األبصار وتقبض األنفاس، مل أكن أبر شيئا من  وترجتف منها 
أنتظر  كنت  واألصفاد  بالساسل  ومقيدًا  العينن  معصوب  كنت  ألين  األجساد  تلك 
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ذلك املصري املحموم واملحتوم يف خضم واقع جمهول ومل يطل انتظاري حتى أشعر وىف 
كل حلظة من تلك اإلقامة بوقع أقدام تُدقُّ األرَض بقسوٍة وبرعٍة شعرت هبا تتجه نحو 
قربي الدنيوي أسمع قرقعة األقفال وقد فتحت األبواب وتنبعث من حويل األصوات 
املرعبة واملخيفة وقد امتدت نحوى أياٍد قوية وقاسية تنتزعني من عنقي وتسري يب دون 
السياط ورضبات موجعة وبأشكال خمتلفة  تنهمر من فوق رأيس  هوادة، وىف كل مرة 
ومؤملة، كنت أفقد الوعي وأغيب عن احلياة وتعود يل احلياة بعد برهة من الزمن وبعد 
أن يسكب من فوق رأيس املاء وىف كل مرة تعود املعاناة من جديد وأغيب بعدها عن 
يف  أعيش  أنني  بعدها  وأيقنت  الدنيا  عن  انقطعت  وقد  املأساة  تستمر  وهكذا  الوجود 
بنارها أو مارس عذاهبا أو تعامى عن ذكرها  البر إال من اكتوى  عامل آخر جيهله كل 
وإبصارها.. لقد عشت حيايت القدرية واملوحشة واملذلة قرًا وغصبًا وأذهب يف ضياع 
أنني أعيش يف حرضة جهنم قطعة من عذاب مهن وأرى  َأسلفت  وسبات وأظن كام 
كوابيس طيلة تلك الفرة حتى وقد أصبحت جزءًا من حيايت ال بل ظننت أهنا هي احلياة 

اآلخرة.
رأيت فيها أجسادًا برية وحشية يف شكل قامات برية و رؤوسهم خيل يل رؤوس 
أفاٍع ضخمة هلا أنياب حادة وطويلة تغرسها يف أجسادنا اآلدمية وهى مقيدة باألصفاد 
واألغال تنفث سمومًا فتقتل من تقتل وَتشل من َتِشل وتؤذى من تؤذى وقد رأيتهم 
قيم  من  يسخرون  واإلحلاد  للكفر  دعاة  ليكونوا  ُبعثوا  وقد  أقوامًا  األمر  حقيقة  وىف 
املحارم  ويتناولون  والسباب  الشتائم  يكيلون   - وإله  معتقد  كل  عى  ويتعالون  السامء 
واألعراض يقذفون هبا رشف األمهات وحمارم الزوجات ومكارم وفضائل األخوات 
ويفرضون ألفاظهم القذرة وختياهتم البذيئة عى رفاتنا األبية والطاهرة يف تلك املقابر 

يرددوهنا بألسنتهم وأفواههم إذالال وإجحافا.
يف  التعذيب  أوامر  ويصدرون  ومتباينة  خمتلفة  أوقات  يف  الزواريب  تلك  يف  يأتوننا 
حارضة جهنم ليًا وهنارًا عى تلك األجساد النحيلة واهلزيلة من شدة العذاب وشظف 
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العيش وإذالل النفوس وقد جردت من كل يشء إال من صدق اإليامن بعظمة اخلالق 
وقدرته وجربوته وضعف املخلوق وحاجته، أخي أرجو أن ال َتعجب عندما يتم تكرار 
تلك املشاهد ألهنا حياة منتظمة من العذاب واهلوان طيلة رحلة العذاب دروس مستقاة 
من مستنقع الرذائل والرخص وقد تدربوا عليها فعًا وسلوكًا إلفراغ أنفسنا من ِقَيمنا 

ومعتقداتنا ظنا منهم أن ذلك هو السبيل الناجح إىل ما يصبون وخيططون إليه.
كانوا يعذبون من يشاءون وباللون الذي يريدون ويسكبون املياه يف زمهرير الشتاء 
عى أولئك النيام ممن يفرشون األرَض ويلتحفون السامء وأساملنا البالية ال تفي إال لسر 
عوراتنا وتغطية أجسادنا ال نستطيع احلراك أو العراك من هول املصائب وزخم الرعب 

ملن يسلطون عليه جم غضبهم ورشاسة سخطهم.
وقد ختّلوا عن كل القيم و اإلنسانية ونبل املكارم وقدسية األعراض ألهنم ال يمتون 
الظاملن ممكن  البغي وصولة  استبد هبم  لقد  آدم،  وآدمية  البر  أو خلق ملشاعر  بنسب 
التاريخ  وسرية  احلياة  مايض  من  شيئا  يتعلموا  أن  دون  وبصائرهم  برهم  اهلل  أعمى 
وهناية الظاملن إذ ال أمن وال أمان يف دائرة الظلم وإذالل البر. فلسان التاريخ يؤكد أن 
االزدهار ودوام نعمة احلال ال يمكن أن يستمر ويكرب ويعظم إالّ يف ظل العدل واحلق 
واحرام كرامة وقدسية مكارم اإلنسان ومن تلك الكوابيس املوحشة والتي ألقت بظلها 
القاتم ورهبتها املرعبة وجراحها التي مل تندمل بعد، كانت كوابيس الظلم والظام يف 
رساديب حيل هبا الربد القارص إذ أن الظام وحتت جناحه تتحرك احلرات والقوارض 
التي تامس جسدي فتثري سخطي وغضبى من كرهها وإيذائها. ال بل ال يعرف آثارها 
السياط  وقرفها إال من عايشها وذاق مرارة مامستها ومن كوابيس حيايت هي ِجراح 
القوة، ذلك  فيها توازن يف موازين  ومرارة و ذل خماطبه املجرمن يف ظروف ال يوجد 
اإلذالل يبقى حارضا يف النفس والذهن مادام هناك يل قلب ينبض وعقل يعي ونفس 
حية حتى تعزف النفوس األبية عن تناول الطعام بحثًا وحبًّا يف املوت الزئام من العيش 
يف بوتقِة الذل ورساديب اهلوان إال أن املوت كان عزيز املنال دون انتحار يغضب احلق 
ويفىض بصاحبه إىل النار وغضب الواحد القهار. لقد طال دوام عذايب يف تلك الفرة 
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وما بعدها - عذاب النفس واجلسد والروح يف ليل طالت حلكته وغاب شفقه وألغى 
ضياؤه وأمنه ودام سديمه ورهبته وكأن صخرة قد حطت من عايل املكان إىل صدر ضاق 
صربه واحتامله بام ال يطاق وتعجز عن محله اجلبال وتئن من ثقله أركان الكون وأرجاء 
املعمورة وما أصعب قهر الرجال وشامتة األعداء من اجلادين والظاملن وهوان النفس 

وانحسار القيم والنخوة والشيم وَخنقها وإلغائها.
وسلعًا  التجارية  للمحال  وعناوين  أسامء  سوى  ذاكريت  يف  يل  تعنى  تعد  مل  حتى 
براقة  يافطة  حتت  ذاتية  ومكاسب  شخصية  ومصالح  غايات  أجل  من  تسوق  رخيصة 
تدعى اإلنسانية التي أضحت شيكًا با رصيد غري قابل للرف إال يف بنوك الرخص 

واإلفاس إال عند من رحم َربى.
إىل  وتوجيههم  الصغار  ملامزحة  الكبار  يقدمها  جذابة  لعبة  وكأهنا  أحيانا  تسوق  أو 
غايات ومرام إذ مل تُعد أحيانًا إال السم يف الدسم ومصيدة الستاملة النفوس األبية وهى 
مديه تطعن من خاهلا القيم وغوهلا يف مذابح التنكر والتنايس والنسيان وقد أضحت 
أن فقدت  بعد  الكثريين  ينطيل عى  يعد  مل  أهنا غباء مطلق  يتمسك هبا  أحيانا ملن  تعنى 
والذي  اإلعام  سياق  يف  النفاق  تعنى  أحيانًا  أضحت  وكام  مضموهنا  وجوهر  معناها 
النفوس األبية ال متوت  أن  القيم اإلنسانية إال  أصبح دمارا ووباال عى جتار وسامرسة 
الزمان  أزرى هبم  ولو  أهلها حتى  ونواميس وشموخ عزة  قيمها  السعادة يف  فهي جتد 
وشحت عليهم أمور العيش ودوام الذل واهلوان فاهلل سبحانه وتعاىل يثبت الذين آمنوا 

بالقول الثابت يف احلياة الدنيا واآلخرة ويضل اهلل الظاملن 
هذه مشاعري يف برهة مائة يوم عانيت فيها كل أشكال الذل واهلوان والعوز واحلاجة 
حرضة  يف  الزمن  من  الربهة  تلك  وقائع  رسد  يف  وسأستمر  والباء  والشقاء  واملرض 

املجرمن والظاملن ووقاكم اهلل من كل سوٍء وباء.
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رحلة يف سجون الطاغية

العنوان : حمطات - املكان فرع املداهمة- اأمن الدولة  
كفر �سو�سة – دم�سق:

تم  حيث  األوىل  حمطتنا  يف  نزال  ال  بمحطات  متر  كانت  الطاغية  سجون  يف  الرحلة 
اعتقايل واالستسام لواقع مر ومرير قاسيت فيه من كل أشكال الذل واهلوان وانتزاع 
اعرافات ال متت للحقيقة بيشء سوى أهنا عناوين حلقد دفن واخلوف من كل من يأبى 
ورغباهتم  ألهوائهم  وفقا  تكيفه  تم  قد  اجلرم   - بقيادهتم  واإليامن  ركبهم  يف  يسري  أن 
وكذلك بالنسبة إىل أصدقائي الذين ألقى القبض عليهم واإلمساك هبم. عانى اجلميع 
من اإلذالل والسفك والبطش وإصدارهتم هلم تربطنا مجيعًا يف مجاعة معادية للنظام ال 

بل أكثر من ذلك كام استحدث عنه الحقا اإلطاحة بنظام احلكم!!!!! 

عميق  نوم  يف  أغط  وحيث  الليل  من  خمتلفة  أوقات  يف  زنزانتي  من  إحضاري  يتم 
احلياة  منغصات  كل  مع  رصاع  بعد  مدحورا  مقهورا  أنام  أن  عى  ويفرض  يرقني 
وقسوهتا. استدعوين ألُسال عن شخص ما أو عن واقعة ما وكثريًا ما كان ذلك حيصل 
ألسباب عرفتها الحقا أو ال حتى ال أستطيع الركيز عى كل ما هو موضوع اهتاممي 
لتشتيت فكرى يف هتم أبحث عن أصلها وأسباهبا دون أن أعي أو أعرف عنها شيئا ألهنا 
ال متت إىل احلقيقة أصًا وثانيًا قد تكون من مصادرهم ممن يكون مههم التزلف والنيل 
من كل حر أبى وثالثهام هو إيقاعي يف اعرافات تساعدهم عى صياغة اجلريمة املفرضة 
والتي ترفع من شأهنم لدى رؤساِئهم وتزيد من أمهيتهم يف محاية النظام وكشف املجرمن 

املفرضن.

وأنواع  السياط  تنهال عى  و  باألصفاد  ومقيد  العينن  وأنا معصوب  األمور  تتكرر 
العذاب من كل جهة وصوب. أسحب وأقدامي نازفة وبعض أصابعي أظافرها ملتهبة 
وتؤملني لدى مامستها أي جسم أثناء اقتيادي املجنون وبا هوادة أو رمحة، يتم استجوايب 
أحيانًا ألعرف زورًا عى بعض معاريف وأصدقائي بجرم ارتباطه بى يف تنظيم مزعوم أو 
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معرفتهم بام أقوم به من أعامل عدائية هلم حتى يسند هلم بمعاداة النظام املزعوم.
لقد  أتعاون معهم أي ألكون يف خدمتهم،  أن  لقد استدعيت الحقًا ملساومتي عى 
فات عليهم أنني وبالرغم من كل ممارسات اإلجرام الوحشية بحقي أال أنني ال أزال 
رابط اجلأش والنهى ثابت القلب والقدم - طلبوا منى أن أتعاون معهم وذلك من قبل 
من  وهو  يوسف  النقيب  قبل  ومن  حلب  من  وهو  »بريمو«  حممد  املقدم  الفرع  رئيس 
»الطائفة العلوية« وكذلك مازم يدعى عبد الكريم اسكندر وعلمت أيضا الحقًا أنه 

»نصريي« وهو الذي استوىل عى سياريت منذ الساعِة األوىل من اعتقايل.
أبديت هلم املوافقة وأردفت قائا أنا ال أصلح ألن أقدم تقريرًا بحق فان أو أي قضية 
ثانية ولكن أستطيع أن أتعاون معكم يف أمر خيدم الوطن من باب واسع أي أن يسمح يل 
بتأسيس حزب سيايس وسط ال يسار وال يمن وأجلب له فعاليات سياسية واقتصادية 
كل  مع  والتعاون  للتواصل  جسورا  ونكون  الوطن  خدمة  يف  ا  سويًّ ونعمل  واجتامعية 
ا وسياسيًّا واجتامعيًّا إال أنني أردفت أيضا قائا عى  اجلهات التي قد تتوافق معهم فكريًّ
أن ال يكون ذلك استلزاما ألحد وال أزال أذكر وهو يتهجأ كلمه استلزام وأنا أسمعه منه 
وكنت واثقًاً أن ذلك لن يتم املوافقة عليها ألهنم ال يرضون أحدًا رشيكا هلم يف خدمة 
املجتمع  نكرات  آبائهم وأجدادهم  يعتربونه مزرعة هلم وقد ورثوها من  الذي  الوطن 
وأذالئه، وللحقيقة أنني كنت أشعر أن رئيس الفرع كان متأملا ملصيبتي وكان يثنى عيلاَّ 
من حيث املعرفة والثقافة وأنه ليس بيده يشء إذ أنه كان مراقبًا من قبل النقيب »يوسف« 
فيهم مجيعا  أعتقد  ما ملسته وإن كنت  العلوية، هذا  الطائفة  قبل عنارص من  وحتى من 
اإلجرام وإال ملاذا يتوىل هذا املنصب اللعن. وتتواىل عمليات إحضاري ولو بدرجه أقل 
من العنف حيث يتم إطاعي عى نسخة من اإلفادة ويأخذ رأيي يف تصحيح األغاط 
اللغوية وما لذلك ظنا منهم أن خيدعوين وألحتدث هلم عن معلومات مل أذكرها هلم من 
خال العنف والتعذيب كنت أدرك ذلك وأنا متحفظ مع إشعارهم أنني متعب ومريض 
إذ ما كانوا حيرصون أن ال أموت حتى ال يكون ذلك سببا يف عنٍف أو مقاومة من قبل 
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أهيل وعشرييت ألنه يريدون أن أبقى عندهم رهينة وأداة ضغط عى أهيل وعشرييت حتى 
ال يمسوين بأذى مميت كون مدعاة للمقاومة وانفات األمور.

تناوله دون أن  الطعام ومل أعد قادرا عى  لقد ساءت صحتي بعد أن كرهت نفيس 
أصاب بغثيان ومراجعة وكام أصابني تشنج عصبي يف يدي وأصابعي وتفاقمت األمور 
كنت  الطعام  أتناول  ال  أنني  الحظوا  وقد  ورسيع  ملحوظ  بشكل  جسمي  نحل  حتى 
أسبب هلم إزعاجا، أرضب الباب بسخط وغضب بقدمي بعد أن تم شفاؤها برمحة من 

. اهلل دون عاج أو مواساة وكذلك إصبعن من يدياَّ
ذلك  وكان  »جرمانا«  حي  ومن  نواف  ويدعى  أحدهم  عندي  إىل  حرض  يوم  ذات 
الشخص يمثل الرذيلة والسفالة والعنجهية وكان قد الحظ أنني ال أخافه وال أحسب 
ذلك  سيكون  وإال  صحتي  ساءت  أن  بعد  معاقبتي  عى  جيرؤ  ال  ألنه  حساب  أي  له 
التي ذكرهتا سابقًا، سألني املذكور  املوت والذي عرفت أهنم ال يريدونه يل لألسباب 
شاورهم  أن  وبعد  حاجتي  الفرع  لرئيس  ألكتب  وقلاًم  ورقة  منه  طلبت  تريد؟،  ماذا 
النور وكتبت  الزنزانة حتى يدخل عًى  نافذة  فتح يل  بذلك أحرض يل ورقة وقلاًم وقد 
لرئيس الفرع ما ييل : أنني ال أخاف املوت وحسبي املنايا أن يكن أماين لقد أصبحت 
عبارة عن كائن حي عاش يف فرة ما قبل التاريخ وحيتفظ به من أجل االطاع عليه من 
قبل علامء اآلثار أو احليوان وأنني أعيش يف غابة ال أرى فيها سوى وحوش برية مل 
أبرها وآلفها من قبل - جترأت عى ذلك ألنني يف وضع صحي يسء وأن معاقبتهم 
يل بظني أنى سوف أموت وان ذلك مل يكن خييفني ال بل كنت أحسبه رشفَاً يل خيلصني 
أنا  و  أخذوين  قد  تقريبًا  دقائق  وبعد  فعا  وكرامتي،  لشخيص  وامتهاهنم  إذالهلم  من 
معصوب العينن ودون السامح بذكر اسمي عاينني طبيب وكان لطيفا إذ قال هلم أنه 
موضع  أصبحت  هنا   - أعرفه  ال  آخر  سجن  مع  أي  زميله،  مع  حصل  كام  سيموت 
اهتامم إذ احرضوا يل دواء بقى عندهم ويعطى يل حسب األصول ومل يسلموين الدواء 

خوفًا من أن أنتحر.
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مل أستفد شيئًا وتكرر إزعاجي هلم وذهبوا بى لدى طبيب آخر ولكن ذلك الدكتور 
ذلك  كل  من  أستفد  مل  وهبتانًا  زورًا  ذلك  وكان  أراه  أن  أحاول  أنى  واهتمني  لئياًم  كان 
أبدًا، وأخريًا أخذوا يسألونني ماذا تريد أن تأكل؟ أجبتهم ال أريد شيئا غريوا يل األكل 
الذي كان عبارة عن يشء من احلاوة أو املربى أو الفافل وأحرضوا ىل خبزًا سمونًا 
عسكريًا وأرز وبرغًا مع إيدام، كذلك مل آكل أبدا إال أن متت معاجلة األمر بشكل آخر 

من احلصار سأذكره يف حمطتنا التالية.
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العنوان : حمطات -املكان- اأمن الدولة- 
فرع املداهمة ال�سمايل- كفر �سو�سة – دم�سق:

آالم اجلسد وضيق اليد واحليلة وهوان النفس وعذاهبا كانت عناوين حيايت يف فرع 
يف  القائمن  أربك  قد  الطعام  عن  نفيس  وعزفت  نحل  قد  جسدي  أن  وحيث  املدامهة 
الفرع خشية موتى وأهنا مسلسل القضية التي ظنوا أهنا من اخلطورة عى أمنهم والنيل 
إقرار جاء  ادعاءاهتم وزيف كل ما حصلوا عليه من  بالرغم من زيف  من استقرارهم 
ال  أن  حترص  اإلدارة  كانت  كام  الغاشمة  سلطتهم  جلربوت  واإلذعان  اإلكراه  نتيجة 
أساليب  إىل  جلئوا  لذا  موتى  سبب  عن  نامجة  وإعامية  أمنية  انعكاسات  هناك  يكون 
أخرى إلكراهي عى تناول الطعام، سحبوين إىل مكتب التحقيق وكالعادة مكبل بالقيود 
ومعصوم العينن سألني رجل منهم ملاذا ال تأكل، هل أنت مرضب عن الطعام؟ أجبته 
بالنفي مل أكن مرضبًا ولكنني مريض، سألني ثانيًة ماذا سنفعل وقد أحرضنا لك الطبيب 
ألكثر من مرة؟ أجبته أن األمر يتعلق باملنية التي ال ينفع معها الطب وال الدواء ورضبت 
له مثا أن الرئيس »أبو مدين« قد أحرضوا له الطبيب الذي يعزى له الفضل يف اكتشافاته 
عى مستوى العامل ومل ينفع معه ذلك وتوىف وكذلك األمر لرئيس يوغوسافيا- تيتو- 
فرد قائًا ما هذه النفسية التي متلكها؟ هل أنت من أبناء أبو رمانة!! -حي راق بدمشق- 
أجبته بعنفوان وشموخ إن ابن أبى رمانة ليس مثى ألنني مل أكن يوما أبحث عن ذايت 
يف مامح اآلخرين وكام أن املدعو »زوزو« هو ابن أبو رمانة وهو شخص غري سوى 
يف أخاقه ومعروف لدهيم مجيعا، تدخل رجل األمن قائًا : يا سيدي هذا يملك من 
اإلجابة عى أي سؤال بأكثر من إجابة وحجة ومثل - قال الضابط وقد سمعت أهنم 
عيني  القامشة عن  أزالوا  قد  اآلن  القايس،  عقابك  بعد ستنال  فيام  له مصطفى  يقولون 
وأشاروا إىل دوالب )كفر( سيارة واىل سوط رباعي ونحايس. أجبته أن ذلك سيكون 
التي  الظروف  هذه  مثل  يف  كثرا  عليها  أحرص  ال  التي  احلياة  هذه  من  خايص  سبيل 
أعيشها، هامجني بكلامت قاسيه حتمل معنى الشتيمة والتوبيخ وأمر بإعاديت إىل زنزانتي 
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وىف املساء جاءين عنر من ورديه تلك الليلة وقد فتح فتحة يف باب الزنزانة يتم إدخال 
منزيل  أسئلة عن مكان  بن احلن واآلخر، سألني  مراقبتي  الطعام من خاهلا وكذلك 
كنت  أنني  وزعم  ختصني  كانت  أردنية  مرسيدس  سيارة  عن  وسألني  أرسيت  وعنوان 
ب هبا أشياء ممنوعة وهذه خترصات من صنع خياله يراد منها النيل من إراديت من  ُأهرِّ
خال هتم جديدة علام أن ذلك العنر غري مسموح له باستجوايب وحتى الكام معي 

إال انه كان طفًا مدلًا وهو من بيت جديد نصريي ذوى نفس سلطوي.

وبالتأكيد رفضت إجابته وهّددين يف أهيل وسيعاقبني عقابا شديدًا ومل أكن أعرفه بعد 
عى حد زعمه، طلبت مقابلة رئيس الفرع يف اليوم التايل غري أهنم أخذوين ملقابلة النقيب  
»يوسف« والذي هو نصريي ويعترب نفسه هو رئيس الفرع وأرادوا بذلك احليلولة بيني 
يعرين  مل  يوسف  النقيب  األمنية،  التجاوزات  مع  يتساهل  لن  الذي  الفرع  رئيس  وبن 
خلقهم،  وسفالة  بطشهم  من  أرسيت  عى  أخاف  كنت  أنني  باالً  بشكواي  اهتامم  أي 
الفرع وسألني  رئيس  وقابلت  أخذوين  أن  وبعد  ليًا  استدعائي  تم  أيام  وبعد  ولكنني 
أسئلة أيضًا حول قضيتي وعندما خلص يف ذلك أعلمته بام حصل معي وما انتهت إليه 
األمور ولكنني خشيت من سخط وغضب النقيب يوسف والشخص اآلخر، أجابني 
هذه أمور ال يمكن السكوت عنها وأيضا هذا العنر من سمح له باالطاع عى ملف 
قضيتك؟ وكذلك سألني أال ختشى عى أرستك وأن هذا قد يتصل هبم ويسلبهم أمورًا 
كثرية - أجبته نعم - وقام بتدوين حمرض بالقضية ووضع توقيعي عى املحرض، متر األيام 
قبلهم  القاسية، حرض شخص من  اعتقايل  الصحي وظروف  أعانى سوء وضعي  وأنا 
وطلب منى أن أذهب معه إىل احلامم إال أنني رفضت ذلك ألنني كنت أقرب إىل املوت 
من احلياة وأن هذا الطلب ارفضه طبعًا بيني وبن نفيس - تكرر حضور ذلك الشخص 
إىل زنزانتي وهامجني بقسوة ونعتني بالعاملة واخليانة كام هو شأن ابن عمى »عبد الرازق 
1967م  حرب  بعد  سوريا  خارج  وتوىَف  البعث  ثورة  بداية  يف  اعتقل  الذي  الطحان« 
ذلك  أن  أدركت  سوريا  يف  السياسين  املعتقلن  من  وأمثاله  رساحه  إطاق  تم  عندما 
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الشخص يعرفني جيدًا وفكرت يف ذلك كثريًا وبعدها حرض حتى ألزمني بالذهاب إىل 
احلامم وأثناء ذلك أخذ يتقرب إىل ويقول أنا مشفق عليك ألنك ستمىض سنن عمرك يف 
السجون وال أستطيع أن أفعل لك شيئًا، كدت أن أتعرف عليه وعى املكان الذي رأيته 
فيه ومع أشخاص معه وىف منزل صديق أعرفه يف اجلوالن، قلت له أنا أعرفك، ُذهل 

كثريا وقلت له يف جدية »عرطوز« فسكت ومل أعد أراه قط.

السوء  رجال  مجيع  أعرف  أن  املستقبل  يف  خاله  من  خيافون  ألهنم  شأهنم  وهذا   
الفرة  كالعادة وىف  ليًا  أيضا  استدعائي  تم  أيام طويلة حتى  متر  والبطش واحلقد، ومل 
التي يظنون أنني قد خلدت إىل النوم والراحة، أخذوين ملقابلة رئيس الفرع وأنا مذهول 
ماذا يريدون منى ووجدت عنده شخصًا آخر يلبس طقم سفاري نصف كم وخيل يل 
القامشة  أزالوا  قد  طبعا  النظر،  فيه  أمعنت  معي  التحقيق  ويريد  رويس(  )مسؤول  أنه 
الفرع  رئيس  الحظ  التحقيق،  من  فرة  بعد  الفرع  رئيس  مقابلة  عند  وذلك  عيني  عن 
نظرايت إىل ذلك الشخص وسألني هل تعرفه؟ أجبته بالنفي وبعد فرة حتدث إىل ذلك 
الشخص وسألني عن شخص أعرفه وهو من اجلوالن أي من مناطقنا أدركت حينها 
من هذا الشخص وأين رأيته وكان سؤاله يريد منه أن يرك ذلك الشخص يف شبهٍة 
أو مسألٍة ما، طبعا أجبت أن ذلك الشخص الذي سئلت عنه ليس له عاقة يف قضيتي 
وأردفت قائا لرئيس الفرع نعم أعرفه، ولكنه نظر إىل خلسة وعض عى شفتيه وعندها 
سألني رئيس الفرع هل قمت بتجنيده؟ فأجبته بالنفي وبعدها طلب منى رئيس الفرع 
أن أضع توقيعي عى حمرض االهتام وبعد ذلك أعادوين إىل زنزانتي وعندما أعود إليها 
أشعر وكأنني قد عدت إىل منزيل ألنني أجد فيها مأوى أفضل من مقابله أولئك الظاملن 
ورجال البطش واالستبداد، وبعد ذلك أيضًا بليلة أو أكثر أخرجوين من الزنزانة و أبناء 
الذين أحببتهم سابقا كثريا ووثقت هبم، وأثناء  الذين هم أصدقائي و إخواين  قضيتي 
ذلك أيضا أخذين الشخص نفسه الذي تعرفت عليه وقد وضعوا قامشة عى عيني ولكنه 
مل يسمح هلم بوضع قيد يف يدياَّ ومهس يف أذين أنه قد أوصل خربًا لزوجتي أنني عى 
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قيد احلياة وربام سمحوا له بذلك حتى أكون مدانًا له بذلك الفضل وال أمحل عليه حقدًا 
ى نفسه من أية إساءة حمتملة قد صدرت منه، وإال أنه ال يستطيع أبدا ماطفتي  وأنه يزكِّ
ومحايتي من الرضب و اإلهانة، وضعونا يف سيارة وانطلقت بنا ليًا دون أن نعرف إىل 

أين نحن ذاهبون.
وبعد فرة وصلت إىل مكان وقد أبرت رجا ضخاًم وظننت أنني سأتلقى أقسى 
وأشد العذاب عى يد ذلك الرجل القايس عى ما اعتقدت، اقتادونا وأنا أبر كل يشء 
ووضعوا كل واحد منا يف زنزانة منفردة وأمرونا بأن نخلع مابسنا ألن رائحتنا كرهية 
نتيجة الرطوبة وسوء التهوية يف الزنازين - كانت صحتي رديئة وأشعر بقيء باستمرار، 
سألني ماذا بك قلت له حرضة الرقيب أنا مريض ومل أستطع األكل، عرض عى أكل 
فأجبته بالشكر عندها تغريت نظريت له وشعرت بالطمأنينة، وىف الصباح جاء رجل آخر 
واقتادين إىل دورات املياه وبعدها أعادين إىل زنزانتي ويدعى إبراهيم من وادي العيون 
وحليبًا  شايًا  الباستيك  من  كأس  يف  لنا  أحرضوا  الصباح  وىف  الحقًا،  ذلك  وعرفت 
وسندوتش ُجبن هذا الطعام بعد مائة يوم، وىف نفس اليوم ُوضعنا مجيعا يف زنزانة واحدة 
وذلك يف القسم اجلنويب من كفر سوسة أي املكان الذي أحرضنا إليه ومل أعرف ذلك إال 

يف الصباح بعد أن مجعونا سوية.
ولكن عند األذان ظننت أننا يف سجن »احلليونى« لقربه من مسجد أعرفه وكذلك 

لسامعي أصوات السيارات وزوامريها.
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حمطة جديدة - كفر �سو�سة -  الق�سم اجلنوبي:

هنا عانيت من املتاعب واملصاعب بشكل آخر ومصدر آخر وطعم آخر.عانيت من 
نكوص بعض األصدقاء وحوارهم عندما وجد أحدهم نفسه يف هذا الوضع يف خضم 
حميط ُمتاطم األمواج ال يبدو له شاطئ وال ضفة وظن أنه سياقى املوت ال حمالة شنقًا 
شيئًا  له  أقدم  أن  استطيع  ال  وأنا  األمنية  وأمهيته  فيه  يعمل  كان  الذي  املكان  حلساسية 
كام ال أستطيع أن أخفف من روعه ووجد من يستميله نحوه ويعلله باألمان واألماين 
سيساعده يف اخلروج من السجن ووعوده خااَّبية وغري صادقة حتى يستدرجه للحديث 
بعض  أسامء  منه  أخذ  فمثًا  ومميتة  قاسية  هتاًم  منها  ويكون  عنى  معلومات  منه  ويأخذ 
أصدقائي فام كان من ذلك الرخيص يف خلقه أن جعل منهم متهمن يف قضايا سياسية 
عصابات  عى  وغريته  إخاصه  ليثبت  املخابرات  إىل  والتقرب  التزلف  بقصد  وأمنية 
لبنان  بثقتهم واحرامهم عى حسب ظنه وكذلك زعم أن يل خايا يف  األسد ليحظى 
وىف سورية ومل أفصح عنها الحظت ذلك وعندما طلبني املسؤول األمني أخربته بشكل 
اخلصومة بيني وبن ابن دعويت والذي قدم له املعلومات إال أن ذلك مل يشفع يل وقدمت 
إىل االستجواب من قبل رئيس الفرع ثانية وفندت له تلك املزاعم وبطاهنا - حصل 
اخلاف والعداء وأنا يف مكان جمرد من أي قوة أو حيلة ختاصمت مع ذلك اجلاسوس 
الذي تم حره معنا ليعرف بعض خفايانا وهذا ما حصل له وأن تاريخ ذلك الرجل انه 
كان يعمل يف جهاز أمن تابع لوزارة الداخلية وبرتبة مدنية وبقى عى اتصال باملخابرات 
السورية عى الرغم من تركه للخدمة، أخذوين إىل زنزانة فوجدت فيها شخصًا يدعى  
»عبود البسيس« من بلده »سبيخان« حمافظة دير الزور وهو من عشرية العقيدات. عبود 
ألقى عليه بجريرة أخ له يدعى سليامن وأن سليامن كان حيمل أجازة يف اجلغرافيا و عضو 
يف تنظيم الطليعة وهى جمموعة إسامية ومعروفة إذ كان سليامن يمثل حلقة وصل بن 

التنظيم املدين والعسكري يف ذلك التنظيم. 
يدعى  له  وأخ  عبود  إىل  فأرسلت  زوجته  قامت  وعندها  سليامن  عى  القبض  ألقى 



29

هلم  وأخ  »عبود«  ومعه  له  قريب  سيارة  وأخذ  بندر  فقام  رشطي  وهو  البسيس«  »بندر 
وهو الذي حرض لطرفهم من قبل زوجة سليامن وحسب رواية عبود أن بندر قد أخذ 
من منزل أخيه سليامن صناديق ويعتقد عبود أن يف داخلها أسلحة وذهبا هبا كامها إىل 
منطقه رملية ونائية وطمرها بندر يف الراب وذلك للخاص من رشها ومسئوليتها تشاء 
األقدار أن سليامن يعدم ولكنه كام فهمت كان ذا شكيمة وبأس إذ مل يعرف عى فصيل 
مسلح تابع له بالرغم من أصناف العذاب الذي تعرض هلا وبعد فرة يعمد مجاعة من 
أهل قريتهم إىل إنشاء مكان لصناعة الطوب أثناء ذلك ظهر منهم ساح خمبأ يف أرضهم 

ذهبوا وأعلموا املخابرات دون أن يعرفوا من هو صاحب ذلك الساح.
أصحاب  حرض  وعندما  املكان  ذلك  ملراقبة  األسدية  األمنية  السلطات  عمدت 
الساح أي املجموعة املسلحة التابعة لسليامن لنقل الساح من مكان املعمل تم إلقاء 
»بيكاب« وأدىل  أخد سيارته  قد  البسيس«  »بندر  أن  القبض عليهم وباعراف أحدهم 
باعرافات إذ أخذ معه أخوه عبود، جاءت املخابرات العتقال بندر إال أن بندرًا هرب 
بعد أن علم باحلادثة ألقى املخابرات القبض عى »عبود البسيس« وأفادهم باملعلومات 
كام رشحتها، اصطحبوه إىل خمبأ الساح وقد حرثوا األرض فلم جيدوا شيئًا و أعلمني 

عبود أن« بندًرا قد نقل الساح و أوصلها إىل مجاعتهم يف تنظيم الطليعة.
أحرضوا عبود إىل مديرية أمن الدولة ومل يدىل بيشء سوى ما رسدته يف كتايب هذا، 
 - بكثري  ذلك  ليس  مندهشًا  فبادرين  عام  أجبته  حكمي  سيكون  كم  »عبود«  سألني 
عام!!!! قلت له عسى أن يكون أقل ولكن من عجائب األمور وشناعتها أن يعدم عبود 
هلم  عم  وابن  أعرفه  ال  ألنني  أعتقد  ما  عى  مير  يدعى  جمند  رقيب  له  وأخ  اهلل  رمحه 
الذي كان صاحب  املقدم »سليامن اخلطيب«  املجرم  يد  وتزوج من أختهم وذلك عى 

مقصلة )مشنقة( مل يسلم منه إاّل من كان طويل العمر مديد احلياة.
البنية ونحن يف زنزانة عرضها مر  إذ كان هو ضخم  وكنت أمازحه رمحه اهلل عليه 
وطوهلا مرين فامزحته قائا )أنت ديناصور كبري وأنا ديناصور صغري( وكان يضحك 
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عندما ُأسمعه ذلك. كان رمحه اهلل فقريًا يعمل يف منجم للملح وتوجد له دكانة تعمل 
أنا ظلمتها وإذا  الدير كان حيس بحسها ويقول يل  أهنا من أهل  الديرية أي  هبا زوجته 
ما عدت حيًّا سأقدم هلا اعتذاري وعذري وأستسمحها وأكرمها وأبجلها... رمحه اهلل 

وأسكنه فسيح جناته.
املزة  سجن  إىل  بالنقل  أبلغوين  وقد  م.   1985-  1-  2 صبيحة  يف  عنه  أذكر  ومما 
ولو  بمقدوري  كان  لو  واهلل  فأجبته  أجمد؟  أبو  يا  تركني  كيف  قائًا  حتر  العسكري 

بحجم أنف الفرس ما تركتك.
ومما أذكره أيضًا أناَّ فطوري أنا وإياه بيضة واحدة لكانا وتركتها عنده ساحمه اهلل.

اخللق  يف  أخي  ألنه  أنساه  ولن  صدري  يمأل  عطر  أريج  الطاهرة  روحه  ذكر  إن 
واملحنة سأذكره مادمت حيًّا كام سأذكر كل الشهداء أهنم مشاعل نور تبدد دياجري الظلم 

والظام. 
يتعذبن  للنساء  غرفة  وبجوارنا  حتقيق  غرفه  وجود  املحطة  هذه  يف  أذكره  ومما 
لنا  حول  ال  حيث  إنقاذهن  أحد  يستطيع  وال  اخلاء  يف  رصاخهن  وأنن  ويرخن 
سائبة  هبائم  وكأهنم  عليهن  يتداورون  األسد  صعاليك  أن  ذلك  من  وأقسى  قوة  وال 
ال أعراض هلم وال رشف، ال بل وقد سمعت بأذين عندما كنت ذاهبًا إىل مكان دورات 
املياه يف برحه هي مخسة دقائق سمعت أحدهم يطلب من َسجينة وقد أدخلها احلامم أن 
ختلع مابسها وهى تتوسل له أهنا تستحي وأنه عرضها الغايل والعفيف وال أعلم ماذا 
حدث بعد ذلك.أقول هذا ليامس مسمع كل حر أبى ورشيف ماذا كان حيدث يف تلك 
الزواريب التي ال يصل عن رقيب إال عن اهلل سبحانه وتعاىل التي ال تنام - هذه أمور 
مل تكن تعلم أو يتحدث عنها إنسان ألهنا يف حصن )خرشته( ال يبره إال جادوهم 

وأفراد عصاباهتم أو من حر فيها قرا وزورًا.
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املحطة : �سجن املزة الع�سكري - دم�سق:

يف صبيحة 2-1 -1985 م يمىض بنا قطار املصائب واألحزان إىل عامل ال نظن فيه إال 
القهر واالمتهان - حيط بنا القطار ومعنا اثنان قد وقعوا فرائس يف أوتار وحوش برية، 
حيط بنا يف رأس باسقة حيث يوجد السجن، كان يوما غائام وماطرًا وأمرنا أن نجلس 
أرضًا ويتهددنا رعديد من علوج السجن دون أن يعرف شيئًا عنّا. سألنا هل نحن ممن 
أطلقوا النار يف املساء الذي حرض فيه رفعت األسد من فرنسا؟، كان ذلك تقريبا يف نفس 
الوقت الذي خرج فيه حافظ األسد من املستشفى من العام املايض أي عام 1983 م يف 
شهر كانون األول - ديسمرب. كان ذلك يعترب بالنسبة ملناوئي رفعت استعراضا وحتديًا، 
لذا وقد عمد خصومه وعى رأسهم »عى دوبا« مدير املخابرات العسكرية بزج بعض 
من قام بإطاق النار يف السجون لذا ظن ذلك الرعديد أننا منهم أجبناه بالنفي ذهب 
إىل القلم وعاد بعد أن اّطلع عى ملفاتنا وأسمعنا »لو كنتم قتلة أو لصوص أو حشاشن 
أو أو... ملا عاقبت أحدا منكم ولكن أنتم -قائا- عماء جواسيس إمربيالين خونة 
القذرة واملجرمة واملتعسفة  التي ليس هلا مدلول إال يف خميلته  الكلامت  وغري ذلك من 
ونحن ال نقوى عى الرد- أدخلونا إىل مهجع وقد كتبت عى جدرانه )يا داخل إىل هذا 
املكان شمر عن السيقان( )ثورة عى العماء والرجعية( وغريها من شعارات االمتهان 
واإلذالل لكل ممن ال ير عى هنجهم أو حيلق يف رسهبم، أصابنا الذعر الشديد إذ ليس 
لنا مسعف وال معن من ذلك العلج وأبرنا يف ذلك املكان دوالبا جديدا وكبًا رباعيًا 
نحاسيًّا وسجان ذراعه كذراع البكر أو أشد، جلأنا إىل اهلل نستعن به ونسترخه النجدة 
والعون طال انتظارنا ونحن نسمع هتديدات من »أبو رامز« اللعن وتشاء قدرة اهلل تعاىل 
أن نخرج من ريعته وجربوته يف حلظه آذان العر وقد أنطقه اهلل تعاىل قائا سأعتقكم 

هلل ولكن يف واقع األمر أطلقنا بعد أن سلبنا بعض حوائجنا زورا وهبتانًا.
ذهب بنا إىل مهاجع مجاعية بعد أن فرقونا إىل جمموعتن فتحوا لنا الباب واستلمنا 
أيضا دمث األخاق  لبنانيا مسيحيًّا ولكنه كان  املهجع وهو سجن وكان شابا  رئيس 
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ومهس لنا قائًا : ال تتكلموا مع أحد حول قضيتكم وانتبهوا ألنفسكم، تلقانا شباب 
كانوا لنا هم األهل وهم الصحبة وهدءوا روعنا وقدموا لنا شيئًا من زادهم الشحيح 
لنا خبزا جافًا وشيئا قليا من حصتهم مجيعا من  التالية، قدموا  ومن قوهتم يف الوجبة 
لبن قليل أكلنا دون أن نعي من شدة الرهبة والذعر الذي أملاَّ بنا طيلة يوم كامل وبعد 
ذلك اختاروا لنا مكانًا للنوم ولسوء حظنا كان بجوار عصابة من املجرمن والشبيحة 
من رسايا الدفاع وهم من الطائفة النصريية وهلم جرائم متعددة ومنها حماولة اغتيال قائد 
»إبراهيم صاىف« وهو من خصوم رفعت وكام هلم قضية من ضمن قضايا  فرقة يدعى 

متعددة هي قتل شخص سعودي من املنطقة الرقية.
وقد اقتادوه من الكسوة وبصحبته زوجته وأوالده إىل منطقة مهجورة وأومهوه أهنم 
املموهة سلبوه شنطته وهبا  العسكرية  املابس  يرتدون  الدفاع وكانوا  دورية من رسايا 
بزعم  أبى  انه  إال  وأرسته  بصحبته  كامريا  منه  طلبوا  عندما  املصيبة  حتل  ولكن  درامهه 
بقتله وسلبه كل حاجياته  قاموا  الرفض  فيها صور ألفراد أرسته وعندما أرص عى  أن 
أنني  األمر  مصادفات  ومن  املهجع،  داخل  أمٍر  أو  قيٍد  كل  عى  متمردين  كانوا  هؤالء 
أن أغسل  »أبا خنجر« طلب منى  كنت أغسل وعاء أكى فطلب منى زعيمهم ويكنى 
ولشخصه  له  بازدراء  عليه  فرددت  خنجر  أبا  أجابني  حرضتك  من  فسألته  وعاءه،  له 
املبتذل والرخيص، فرد عى آه لو كنت أعرفك خارج السجن إذ كان يعنى أنني سأكون 
أحد ضحاياه يف اإلجرام والسلب والنهب فكان عى لزامًا أن أسكته وأضعه يف مكانه 

املناسب وإال سنكون صيدا مباحًا ال نقوى عى رد كيدهم وإيذائهم. 
قلت له يا »أبا خنجر« واهلل إنني من قوم ال يرضون املذلة أو االمتهان ال بل كانوا هم 
املانعون واملانحون وال حيق ألمثالك أن هيددين أنت هتدد بلباس السلطة ولكنني أحتداك 
ومن معك ومن خلفك بإراديت احلرة واملنيعة والتي رضعتها مع لبن أمي كان احلديث 
مذال »ألبى خنجر« ال بل رسالة هلم مجيعًا أن حلمنا قاٍس وال يستطيع احد أن يعضه، 
انتهى األمر وكان من األمور التي صادفتنا وأخذتنا عى حن غرٍة أن واحدا من زمائي 
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قد استعار إبرةمن سجن من أصل جزائري ويقيم يف لبنان ويعتاش ذلك املسكن عى 
جهده يف اإلبرة عندما يقدم خدمه ألحد املساجن وتشاء األقدار أن العصابة قد رسقوا 
اإلبرة من صديقي مما أفجع »أبو بال اجلزائري« صاحبها فأخذ يشتم ويسب بشكل 
فأحرضت  القاسية  الكلامت  تلك  أسمع  وكنت  عنه  ابتعد  وقد  صديقي  وأن  مجاعي 
صديقي وأعلنت للجميع عن بيعة بإبرة حتى ندفعها إىل أبى بال صاحبها وىف حلظه 
عن كانت اإلبرة أمام أبى بال دون أن نشعر من أين جاءت اإلبرة أو كيف، تبن لنا أهنم 
هم الذين رموا هبا وأخذها لص حمرف، اذكر ذلك للعلم عن تدنى مستوى بعض البر 
مما كان يفرض علينا التعامل معهم، كل هذه املصادمات مع أفراد العصابة جعلت يل 
حصانة وهيبة عندهم إذ كلام مهوا بسلب يشء من طعامنا أو حاجاتنا يذكرهم أصدقائي 
وصولة  جولة  هلم  كانت  العصابة  أولئك  يقربوها  فا  أجمد«  »ألبى  احلاجات  تلك  أن 
والذين  السجن  يف  العسكرية  الرطة  أفراد  من  جربوهتم  يستمدون  إذ  املهجع  داخل 
شخص  كل  عى  وأوامرهم  مطالبهم  يفرضون  كانوا  وأقارهبم  جلدهتم  أبناء  من  هم 
أردين  شخصا  أن  بالذكر  جيدر  ومما   - طلباهتم  أو  أوامرهم  رفض  عى  أحد  جيرؤ  وال 
اجلنسية من الضفة الغربية ويقطن يف »الرصيفة« منطقه ماببن عامن والزرقاء يصطدم مع 
أحدهم وهو زعيم أيضًا مع ذلك الشاب وأذكر أنه من بيت البزرة الشاب قاوم ذلك 
بينهم وضمنوا  العلج ووضع له حدا وأخافه وبعد أن رتب أفراد العصابة أمرهم فيام 
وجود أصحاهبم من الرطة العسكرية يف مناوبة ذلك اليوم مهوا باالعتداء عى ذلك 
الشاب وحيث أن الكثرة تغلب الشجاعة كام يقال جلأ ذلك الشاب إىل رجل له مكانته 
االجتامعية والسياسية واحلزبية سابقا ويدعى عطية »حنوش« وهو من قبيلة طي وطان 
مجاعة  سيطرت  وبعد  مناصب  عدة  وتقلد  احلافظ  أمن  زمن  ثورة  قياده  عضو  سابقا 
العراق  يف  الظروف  أن  وحيث  العراق  إىل  ذهب  السلطة  مقاليد  عى  جديد«  »صاح 
النار  ابنه خالد عليه وأطلق  وألبوا  املوجودين يف جلوء سيايس  السورين  قبل  آملته من 
السورية  السلطات  إىل  نفسه  الشخص وسلم  لنا ذلك رجع ذلك  عى والده كام روى 
فأودعوه يف سجن املزة ومعه ابنه »ثامر« صغري السن أي يف مقتبل العمر وكانوا هيينونه 
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أمام ابنه أو العكس وكان يعانى من املرض واهلوان وضيق احلال ولكنه كان ولألمانة 
صعب املراس والشكيمة.

جلأ إليه الشاب البزرة حمتميا بجاهه وكرامته إال أن األنذال من شبيحة األسد مل يقيموا 
وزنًا لكرامة ذلك الرجل املسن مما دفع شخص من الاذقية من كسب من قرع الباب 
أبو خنجر حرض الرطة واملساعدة إىل سومر وأخذوه  أثار ضغينتهم عليه فرضبه  مما 
عدة أشخاص وأودعوهم يف زنزانة واحدة مما حدى بأفراد العصابة أن هددوا اجلميع 
ومنهم شخص يدعى »إبراهيم خوجه« أنه سينتقم من أهلهم وأرسهتم إذا استمروا يف 
البذرة، وبعد فره وجيزة أحرضوهم مجيعا إىل مهجعنا  الشاب  أيضًا  شكواهم ومنهم 
ومعهم املساعد »أبو سامر« املجرم الكبري واللص املحرف، بدأ حديثه لنا بكلامت فيها 
التهديد والوعيد لنا مجيعا وكأناَّ رجال العصابة مل يفعلوا شيئا وقد قلب األمور ليفرض 
علينا الرهبة والطاعة إىل أولئك العصابة، حاولت التكلم فأجابني أنت ال تتكلم ولكن 
ذلك  املسؤولية ومما شجعني عى  وأمحله  األمر  له خطورة  الكام ألبن  أرصرت عى 
تصور  له  وقلت  تكلمت  غريها.  من  وبطشا  إرهابا  أقل  كانت  الفرة  تلك  يف  املزة  أن 
أن األخبار أفادت بوجود عصابة يف مكان ما يف سوريه أليس ذلك مدعاة ألن تستنفر 
القوى األمنية إللقاء القبض عى رجال العصابة أجابني نعم - قلت وما بالك إذا كانت 
العصابة هي بن ظهرانينا وال يوجد من يردعها ولكن أقول لك حقيقة لكي ال ُتؤخذ 
املكان أصابه اخلوف من حتمل  أن جمزرة قد وقعت يف هذا  إذا علمت  عى حن غفلة 
نعلم  مُحر حتى  بورهيات  ألبسوهم  له  قال  أن  السيد »عطية حنوش«  دفع  بام  املسؤولية 
واغتصب  العجزة  الكثري من  اغتال  الذي  ل�"أبى خنجر«  فكيف تسمحوا  أهنم رشطه 
هو  من  منهم  هؤالء  أخوياك  إن  وقال  علينا  وإجرامه  لصوصيته  يامرس  أن  حقوقهم 
حمسوب عى فان أو فان مقابل دراهم معدودة ومن ثم البد أن تصطلحوا مع فان 
ولكن  بالسياسة  أتكلم  ال  أنا  لعطية  قال  الرجلن  بن  يضيعون  هؤالء  وربعك  وفان 
عطية أرص أنه سيتكلم بالسياسة وقال نحن نعرف اإلرهاب الذي كان يامرس علينا يف 
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وقت احلاقة وحن ال جيد سجينًا نصف لرية سوريه ثمن احلاقة أو ال يوجد من يدفع 
عنه حترضون أوعية من الشاي احلار وتسكبوها عى ظهره وتذكر منابع القمل ومرض 
السل الذي هامجني ونحن ال نملك حيلة وال قوة وجئت أنت وخلصتنا من تلك املعاناة 
أفراد  تم حتيد  املنمقة وفعا  العبارات  بتلك  أن يسرضيه  )أبو خالد( عطية  أراد  وربام 
العصابة عن أي سلطة يف املهجع وفرضوا شخصا مسيحيًّا من حوران ويدعى »رئيف« 
عى ما أظن ليكون رئيسا للمهجع هذه صور أنقلها ألبن للسادة القراء األكارم من شدة 
العذاب النفيس عندما يسجن شخص ما مع شخص آخر من غري فصيلته ومقامه وهذا 
هو أشد العذاب ألن سيدنا سليامن عليه الصاة والسام عندما قال عن اهلدهد ألعذبنه 
عذابا شديدًا إذ يقول املفرون ذلك يعنى أن تسجن مع أي كائن حي غري فصيلته هذا 

نوع من العذاب املربمج واملدروس بعناية اإلذالل لكل حر أبى ورشيف.

سأنتقل إىل جانب آخر مىض أذكره مادمت حيًّا وفاء وإخاصًا لصاحبه الذي مىض 
وذهب عنا وأضحى أثرا بعيدًا عنى وبعد أن كان يمأل احلس والبر، هو الشهيد بعون 
اهلل املحامى"نعامن قواف« كان رجًا دمث األخاق هادئ الطبع عزيز النفس ورعًا تقيًّا 
أليف أنيس، مل أعرفه من قبل بادر رمحه اهلل أنه تفضل عى ببطانية يف مكان ال يوجد فيه 
املوارد قدمها يل وأنا يف أشد احلاجة هلا وهى  للعطاء والكرم لضيق احلال وشح  جمال 
تعادل يف نفيس أكثر من أن يستضيفني أي شخص اآلن يف »االنركونتينتال« أو غريه من 
الفنادق املشهورة، إذ أن تلك األمور اآلن وإن حصلت هي كاملة بالنسبة يل أما البطانية 
اهلل  رمحه  القارس  الربد  عاديات  من  ومحاية  دفئًا  يل  كانت  رضورية  من  أكثر  فكانت 
وأسكنه فسيح جناته. ومن مآثر املرحوم وحقه عى أن اذكره عندما حرضنا إىل املهجع 
وكنا بحاجه إىل أوعية )صحون ومعالق وأكواب شاي( إلحضار وجبات طعامنا من 
ا وعندما حرضت الفاتورة كانت  مادة الباستيك. كان ما لدينا من دراهم حمدودة جدًّ
رمحه  أرصاَّ  نقودنا  بمقدار  إال  نأخذ  ال  أن  عى  أرصرت  نقود  من  لدينا  مما  أكرب  قيمتها 
القبول  ولكنني أرصرت عى عدم  املحسنن  املبلغ من أصحابه  باقي  عنا  يدفع  أن  اهلل 
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ومن فضائله أيضا وقد الحظ أنني مريض بالربد وقد أحرض يل حبة مسكن وكأسًا من 
العصري مل أدر إىل اآلن كيف حصل عى تلك املواد وأرسل يل ذلك مع صديق يدعى 
»يوسف جدعان النصريات« من بلده »أبطع« وهو من عائلة حمرمة ومعروفة يف حميطها.
، لشدة  كان ذلك يل بلساًم وترياقًا ال أقوى أبدًا عى إنكار ذلك الفضل الذي أسداه إىلاَّ
ومتر  واليد  احلال  وضيق  والغذاء  الدواء  لشح  والعطاء  الفضل  ويزداد  لذلك  حاجايت 
األيام ويصاب ذلك البطل الشهيد بعون اهلل بمرض مصحوبا بالسعال الشديد وكنت 
يف حينها أملك مقدارًا من النقود سأذكر الحقًا كيف حصل ذلك، حاولت وبكل جهد 
القاطع وتشاء األقدار إذ اعتاد رمحه  انه أرص بالرفض  أن أقنعه أن أشرى له دواء إال 
اهلل عى الصيام يف كل اثنن ومخيس وكان الصيام يف املزة مسموحًا وكان بمقدوري أن 
أشرى بعض املواد الغذائية يل وألصدقائي وبعض من نستطيع مساعدهتم ألن السلع 
كانت سعرها أضعاف سعرها الفعيل وكنت أحرص أن أقدم شيئا مما لدينا من طعام قد 
ابتعناه من غري طعام السجن إال أن نفسه األبية كانت ترفض إال ذلك بشق األنفس من 
قبل أصدقائي ألنني كنت أبتعد عن تقديمه بنفيس حتى ال أشعره يف نفسه األبية بأي 

أشكال من احلرج أو املنة ال سمح اهلل .
مخس  أعوام  مرور  بعد  للتحقيق  يوم  ذات  دعي  َأشم  وجبًا  طودا  عدنان  أبو  كان 
عى سجنه سألوه عن أمر يريد أن يذكره ومل يذكره من قبل وأبلغه املحقق أن السلطات 
األسدية الغاشمة قد دفعت يل ذلك احلن أربعامئة ألف لرية سورية ثمن اختطافه من 
قربص بعد أن تم استدراجه إىل سفينة وتم ختديره من قبل اخلونة والعماء وبعد فرة 
أيضًا جاء من يسألني من قبل إدارة السجن عن شخص يكنى »قطبي« وهو سوري مل 
حيصل يل رشف معرفته إذ ما سمعته عنه من خلق وعلم كان سبب اشتياقي ملعرفته، كان 
اجلواب من قبل رئيس املهجع ال يوجد عندنا بل هو يف تدمر وبعد حن علمنا بإحضاره 
من تدمر وكان ذلك سببا ألن يعلم أبو عدنان أن املنية وقد اقربت ألن قطب هو ابن 
دعوته ومل يمض وقت حتى أخذوا صديقنا »أبا عدنان« نعامن قواف إىل زنزانته هيجع 
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فيها من كتب عليه اإلعدام أخذوه وقد قبلت رأسه ويطالبنا أن ندعوا له رمحة اهلل عليك 
الظلم والظام  يبدد دياجري  يا أخي وصديقي احلميم هذا مشعل نوره  يا »أبا عدنان« 
يف  أذكر  وممن  والسام،  الشهادة  طريق  لألجيال  ويرسم  والعماء  اخلونة  أركان  وهيز 
ذلك املكان أي املزة هو سيادة العميد /رياض حماسن والذي جاء إىل مهجعنا بصورة 
مؤقتة حتى ينتهي عمل الصيانة يف مهجعه املجاور لنا، كان ذلك الرجل ملامًّ ومطلعًا 
عى كثري من املعارف اإلنسانية والقانونية والسياسية إىل جانب عمله العسكري أي أنه 
كان مثقفًا قد تعرف عى من خال كنيتي ولطبيعة عمله العسكري يف مناطق أهلنا آل 
الطحان يف اجلوالن - حتدثنا كثريًا وكان رجل مبادئ وصلب ومما ذكره يل علينا ويقصد 
املساجن أن ال نشرى أي يشء عن طريق إدارة السجن لسببن أوال لعدم وجود موارد 
مالية تكفى لنشرى إىل كل من هو معنا حتى ال يشعر أحد باحلرمان دون اآلخر والثاين 
حتى ال نسمح إلدارة السجن من اللصوص أن يفرضوا علينا االحتكار وسلب نقودنا 
دون وجه حق وأردف قائا أليس من حقنا أن نتعلم كيف تعامل »غاندي« مع اإلنجليز 

وقاطع الشعب اهلندي مجيع أشكال التعامل مع اإلنجليز.

ومن حق أخي »أبو أيمن« أن أذكر له ذات يوم وكنا نجلس سويًة وبجوار بعضنا 
البعض وينتظر كل منا دوره لقضاء حاجته يف احلامم إذ كان علينا أن ننتظر طويًا لعدم 
توفر سوى دورة واحدة ألكثر من سبعن شخصًا مما حيدث كثريا من املشاكل واملنغصات 
واالنفعاالت - كنا ننتظر فأدخل يده يف جيبي وشعرت أنه كان بيده قطعه ورقية من 
العملة السورية ال أعرف حلد اآلن مقدارها أهي مخسامئة لرية سورية أو أقل ال أعلم، 
لنتدبر أمرنا ولو  أقبل مساعدته  أمسكت يده وسألته عن سبب ذلك وهو يرجوين أن 
إىل حن ورجوته أيضا أن يعفيني و أبلغته أنني واهلل ال أقبل أن أسأل الدنيا مما يملكها 
فكيف اسأهلا مما ال يملكها، وأبلغته عظيم شكري وامتناين وشكري له وبجهوده وأنا 
أعلم أنه ال يملك بشكل شخيص أي مورد مايل وإنام ذلك من أصحابه وأبناء قضيته 
ممن هلم قنوات اتصال مع أهلهم أو من معارفه الذين هلم زيارات رسمية من قبل أهلهم 
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وذوهيم هذه السانحة واملبادرة الفاضلة يف ذلك املكان ال تأتى إالّ من قبل شخص هو 
ېئ ېئ  نث  بالفضيلة وطيب اخللق، فاإلنفاق يف العر من أمجل األعامل  معنى 
ىئ ىئ ىئ ی یمث ]احلر : 9[ ويزداد الفضل قيمة أن يقدم يل وال توجد بيننا 

سابق معرفة أو زمالة وهذا معدن الرجال كرم وخري.
وقبل أن أنتقل إىل حمطة أخرى يف رحلتي القاسية يف سجون الطاغية ال بد أن أشري 
إىل احلالة العامة يف مهجعنا رقم )1( يف املزة، كان املهجع مغلقًا أي ال تسمح فيه الزيارة 
ألحد وكان مغلق النوافذ واألبواب إذ ال يسمح لنا أن نرى أحدا أو يرانا أحد وإذ ما 
سمح ألحدنا بالذهاب إىل الدكتور أو إدارة السجن يغطى رأسه ويتم اقتياده وهو ال 
يبر شيئًا. كان املهجع عبارة عن مسطحات باطونية وبينهام ممر كان عددنا قرابة الثامنن 

أو أقل قليًا.
عصابة  كقضية  سياسية  غري  ومنها  سياسية  منها  خمتلفة  قضايا  يضم  كان  املهجع 
»أبوخنجر« وزبانيته، وتوجد أيضا جنسيات متعددة وممن كانوا معنا أشخاص من لبنان 
وأذكر كنية اثنن منهم وهم إخوة أحدهم يدعى »خالد ساروط« وأشخاص من بريوت 
احدهم يدعى »سمري جرجس« ويعمل يف مطبعة وأخوه جورج ومها مسيحيان، وأذكر 
أيضا اثنن من دير نا يل أحدمها كان مسلاًم وإن أخاه ال يعرف ذلك أي مل يشهد إسامه 
وقد  الكتائب  بعض  ال  طويا  وقتا  معنا  يمضيا  مل  أي  منهام  أي  كنية  أذكر  وال  ألخيه. 
أفرج عنهام، ومما أذكر أيضا املرحوم أبو بال ال أذكر اسمه وهو من أصل جزائري إذ 
أن والده من مجاعة »عبد القادر اجلزائري« الثائر املعروف وأن »أبا بال« قد ُأعدم رمحه 
براد وأدخل مدفع  ابتلوه وهو أمي وسائق  العراقي وقد  اليمن  اهلل وكانت قضيته مع 
هاون لقصف مصفاة محص وقد َأدخل املدفع وكانت مهمته الثانية أن َأحرَض سيارة من 
لبنان مرسيدس ومفخخة ليفجرها يف سوريا ومن قبل ذلك ذهب لزيارة ابن خالته يف 
»سبينه« وهو سوري واطلع ابن خالته عى أمره فام كان إال أن قد أوشى به للمخابرات 
السورية وأعدم رمحه اهلل وأذكرها عى األرزاق واحلرمان وضيق احلال.أي قبل إعدامه 
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بفرة وجيزة وقد حرض إىّل عند أصدقائي وطلب رمحه اهلل شيئا مما لدينا وعى قلته من 
خضاروكنت قد أعلمتهم أن ال يمنعوا أحدًا بنفسه يشء مما لدينا من خضار وحيث مل 
يكن بمقدورنا أن نشرى للجميع ملحدودية إمكانياتنا ولغاء احلاجيات أعطوه ساحمه 
اهلل وذهب ليحرض لنفسه عشاَءه وقبل أن يتناول شيئا منه اقتادوه لزنزانة اإلعدام حيث 
فسيح  اهلل وأسكنه  غريبًا ومات حمرومًا. رمحه  مات  يكرب  أعدم صباحًا وسمعناه وهو 
جناته، وكان بجوارنا أي مكان نومنا شباب أكراد من اجلزيرة وأذكر منهم »فارس« وهو 
من احلسكه و»شلو« وهو من مجاعة نايف باشا زعيم قبيلة كورشا الكردية والتي يوجد 
هلا حضور يف تركيا وألوان سوريا وغريهم مما ال تسعفني الذاكرة عى ذكرهم ولكنهم 
كانوا فتيه يبادلوننا االحرام والوفاء وقد حزنوا كثرا يف ليَلة نقلنا إىل تدمر يف هناية عام 

1985 م.

هذا كله أذكره ألبن للعامل أمجع أن أحدًا مل يسلم من رشور الطاغية وأرسته وزبانيته 
سواء أكانوا مسلمن أو مسيحين كانوا أو عربًا أو أكرادًا وأن رشور تلك العصابة مل تنل 
أهل سوريا وحدهم ال بل وسجون سوريا األخرى والتي هي مقابر مجاعية ألجساد 
املزة العسكري وبينام  بريٍة حية، يف خضم ذلك وبعد فرة وجيزة أمضيتها يف سجن 
له وال  األمواج حميط با شاطئ  أسبح يف تاطم  وأنا  أحزانى ومهومي  ذاهبًا يف  كنت 
ضفة وحاولت اهلرب بعيدًا عن كل ذلك وسمحت لنفيس أن تسريح من عناء أجفاين، 
حاولت النوم بعد أن سمعت كاما من أحد أصدقائي فيه ازدراء إلمكانياتنا وأهلنا يف 
املهن  الوضع  تقبلت ذلك  ينفعنا -  ما  أو فعل  إلينا  الوصول  يقوون عى  عجز بن ال 
واملشن وأسلمت أمري هلل الذي هو أكرب من كل الطغاة والظاملن وىف حلظٍة سمعُت 
صوتا يطلبني إىل باب املهجع - أمرين أن أخرج بعد أن غمروا رأيس بمنشفة واقتادوين 
إىل إدارة السجن، دخلت ملقابلة املساعد »أبو سومر« والحظت عنده أشخاصًا بزي 
ثم  أسئلة  وعدة  وأمي  الكامل  اسمي  عن  سألني  املخابرات  من  أهنم  وأدركت  مدين 
أمرين أن أقف ووجهي إىل احلائط وقد مهس هلم دون أن أسمع قول أي منهم وبعد 
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ذلك أمر شخصا ليأخذين إىل مكتب آخر مل أمض فيه طويا ثم أحرضوين إىل مكتب 
»أبى رامز« وأمرين أن أعود إىل مهجعى وأن ألبس و ُأحرضِّ نفيس، عدت إىل مهجعى 
ومعي عدد من رجال الرطة العسكرية وعندما دخلت ال يوجد عندي ما ألبسه سوى 
بجامة رياضية كنت ألبسها فبادر شخص رشطي كنيته »بصات« من حلب وقدم يل 
حذاء ألبسه رفضت األمر أوالً وقلت له شاكرًا أنا ذاهب إىل حيث ال أعلم وأنا ال أدرى 
إذ أعود أم ال أعود وكيف آخذ حذاءك إال انه أرصاَّ أن آخذُه جزاه اهلل كل خري، كبلوين 
بقيد يف يدي ووضعوين يف سيارة جيب عسكرية وعليها صورة اهلال ركبت السيارة بن 
رجال الرطة العسكرية من أفراد الدورية وكان رئيس الدورية راكبًا يف األمام، نشأت 
السيارة عليها رسم اهلال جاوبتنى نفيس  إىل اإلعدام وحيث  أنا ذاهب  يف نفيس هل 

كيف أعدم ومل أحاكم أبدا ولو شكليًّا.

إىل كفر  ذاهبون  أننا  أيقنت  باجلامرك وعندها  ثم  باملزة  السيارة ومررنا  بنا  انطلقت   
سوسة إىل حيث الفرع الذي اعتقلني مررنا بأكثر من بوابة من بوابات الفرع وىف كل 
باحة  إىل  وصلنا  حتى  وهكذا  بالدخول  لنا  السامح  يتم  حتى  السيارة  بنا  تقف  واحدة 
أبو أمحد وأنه من منطقة »القلمون«  اقتادوين وقابلت مساعدًا متعاقدًا يدعى  السجن، 
يف ريف دمشق وهو من أصل كردى وهو أيضًا رجل شديد و انضباطي وأن مجيع أفراد 
دخلت  عرة،  رقم  زنزانة  إىل  يأخذوين  أن  أمر  املساجن  خيافه  كام  خيافونه  املخابرات 
»األتاسى«  عائلة  من  أنه  وعرفته  وحياين  استقبلني  العمر  مقتبل  يف  ا  شابًّ ووجدت 
املشهورة يف محص إالّ أنه يقيم يف حلب وهو يتيم األب، وأن »فايز إسامعيل« من قادة 
الوحدوين االشراكين هو صديق والده احلميم ويرعاه وأخواته سأعود إىل قصه هذا 
الشاب الحقًا بادرين الشاب أن هناك عفوا وسيتم إخراج مجيع املساجن سألته إذًا وملاذا 
مل حيرضوا أبناء دعويت وبعد حن!!! جاءنا مسؤول الوردية من املخابرات وفتح علينا 
يف  ويقيم  مسيحي  وهو  سمري  أبو  يدعى  كان  رشافة  هلا  ويقال  الزنزانة  باب  يف  فتحة 
حمافظة السويداء ذات األغلبية الدرزية من قرية »صاّم« وهى قرية »آل هنيدى« مشهورة 
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خرج  هل  سألني  املزة  من  أجبته  أتيت؟  أين  »من  عموه  قائا  سألني  العرب  جبل  يف 
أحد من املزة أجبته بالنفي ثم أقسم يل أنه لن يبقى سجن يف سوريا أبدا مل أقتنع كثريا 
وذهب وتركني وابن األتاسى - وبعد فره وجيزة جاءين شخص من عائلة »الطباع« 
وأعتقد يكنى »أبا أنامر« وهو سجن وعلمت أن زوجته قريبة رئيس وزراء سوريا حينئذ 
رؤوف الكسم قضيته أو هتمته وكام علمت من اآلخرين وأنا أدرى مصداقية ذلك أنه 
متهم بالتربع بمبلغ مايل لإلخوان املسلمن ال هيمنى ذلك كثريًا، ولكن ما هيمنى كرمه 
وطيب معره إذ كان قد فرض حضوره عى مجيع أفراد املخابرات يف ذلك املكان طبعًا 
وعنده  مفتوحة  أيضا  وزياراته  مفتوحة  له غرفة  يوجد  إذ  وضٍع خاص  ذو  هو سجن 
أنواع  له كل ما طاب من  العيش من راديو وكتب وأن أهله حيرضون  كل مستلزمات 
عنده من خضار  املسئولن  له وجلميع  ليشرى  يمكنه  املال  من  وافرا  ويعطونه  الطعام 
وحلوم ويصنعون له الطعام بعد أن ينتهي ما لديه من طعام من بيت أهله والذي حيرض 
له أسبوعيًّا، كان ذلك الرجل الشهم أن أخذين إىل احلامم وأعطاين غيارًا داخليًّا وليفة 
وصابونة وبعد أن استحممت قال يل واهلل ستكون عند »أم أجمد« بتاريخ كذا ... سألته 
عن مصدر اخلرب أجابني أن قريبا له قد قرأ أمر العفو بأم عينيه ربام صورة مروع العفو 
وليس العفو - كان حيزنني أن صديقي »ابن األتاسى« قد أخذوه عند الفجر إىل تدمر 
الرافة  إىل زنزانتي شخص وفتح عى  بالنسبة يل وبعد ذلك حرض  كان األمر مفجعًا 
وحياين وقال يل ال ختف من أحد هنا أنت مثى يف هذا املكان وسألته من أين هو قال 
يتتبع  ربام كان  الشخص  أين هو ولكن هذا  أن خيربين من  أي مل جيرأ  أنا من سوريا  يل 
أخباري إذ حرض ذات يوم وىف بداية وجودنا يف القسم الشاميل من سجن كفر سوسة 
وأثناء فرصة ذهابنا إىل احلامم وسأل: من منكم كنيته الطحان؟ فأجابه أصحايب يوجد 
فان الطحان وهذا سؤال ذكى حتى ال يسجل عليه أو ينتقل عنه أنه كان يبحث عنى له 
شكري وامتناين، ذلك الشخص كنت موضع اهتاممه إذ حصل معي ذات يوم وأن ذهب 
جاءين  حاجتي  قضيت  أن  وبعد  لوحدى  وتركني  احلامم  إىل  املخابرات  من  سجان  بى 
وسألني ماذا أخذت من املطبخ؟ إذ أن املطبخ كان جزءًا من مكان يف احلامم مع وجود 
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حاجز بسيط سألته ماذا أنت وضعت من أمور ممنوعة يف زنزانتي؟ قلت له أوىل لك أن 
تراقبني ال أن تتهمني ولذا أنا أشك أنك وضعت شيئا ممنوعا يف زنزانتي وأقسمت أن 
أبو أمحد وأعلمته  املسؤول عنهم ويعرفون من هو  أبو أمحد وهو  يأيت  أدخلها حتى  ال 

متحديًا أنا فان أي عن اسمي وكنيتي عندما استفزين وأنا غاضب.

ذهب وأحرض ذلك الشخص الذي طمأنني أن ال أخاف من أحد جاءين وترجاين 
أن أدخل الزنزانة وعلمت أن ذلك الشخص هو شيعي ومن أبناء دمشق - وبعد فرة 
جاءين ذلك الشخص الودود والذي ذكرته سابقا وطلب منى أن أكتب طلبًا إىل رئيس 
الفرع وُأعلمه أنني مريض وأن ظرويف يف الزنزانة مؤملة و أرجو إحالتي إىل مهجع مجاعي 
للمرىض، رفضت ذلك يف البداية أال أنه أرص عى ذلك وسيقوم بنفسه يف إمتام أمر النقل، 
بعد فرٍة وجيزة  قلاًم وورقة  أن أحرض يل  بعد  نزلت عند رغبته وأرضيته فكتبت طلبا 
أخرجني وذهب بى إىل مهجع مجاعي صغري وطلب منى أال أذكره بعد وال أعرف عنه 
شيئًا و أعلمني أنه سيتم إخاء سبييل بشكل شخيص وهلذا تم إحضاري - دخلت إىل 
املهجع وطلب من أحدهم االهتامم بى وفعًا وجدت االحرام من اجلميع وأحرض يل 
ذلك الشخص واعتقد أن اسمه »إبراهيم النابليس« وهو ضابط سابق يف املخابرات وله 
قضية ال أعرف أبعادها بشكل دقيق، أحرض يل وجبة طعام »بيض مقيل ولبن وبعض 
منذ عام ونيف  ما شاهبه من طعام  أو  أتذوقه  أو  به  اخلضار واخلبز وأن ذلك مل أسمع 
تقرييا، أكلت وقد سألني البعض من أين أنت أجبتهم من اجلوالن، ماذا تعمل أجبتهم 
مزارع كان املهجع عدده ال يتجاوز العرين منهم شيوعيون ثاثة أحدهم يدعى »شاهر 
الشاهر« وهو من الدير واآلخر »حسن« وقد نسيت كنيته إال إن السيد »عطية حنوش« 
ذكريل أن والده أي والد حسن من أبناء عمومته أي من قبيلة طي واآلخر كنيته كنج 
أعتقد »محود  ما  العمل االشراكي ورئيسه عى  الاذقية ومجيعهم من حزب  وهو من 
الشوىف« وكان مندوب سوريا يف األمم املتحدة وأعلن انشقاقه يف ذلك احلن واستغربوا 
اآلخرين  األشخاص  ومن  رسى  تنظيمهم  أن  إذ  ورئيسهم  حزهبم  اسم  أعرف  أن 
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يعمل  وكان  سابقا  العريب  اإلنربول  رئيس  كان  ووالده  الشعار«  أمحد  »حممد  الدكتور 
ستاج يف مستشفى امللك فيصل التخصيص وهتمته مراسل مع مجاعة اإلخوان املسلمن 
ومصدر ذلك أن أخذ بعض الرسائل وحتويات مالية إىل أشخاص يف سوريا واعرفوا 
عليه الحقًا أنه أحرض هلم أمواالً من ذوهيم يف السعودية وكان ذلك كافيًا الهتامه بتهمة 
مراسل وعقوبتها اإلعدام وقد أعلمني أنه ال يعلم عنهم شيئا سوى أصدقاء وأن والده 
ووالدته قد بذلوا الغايل والرخيص من أجل سامته وتقليل معاناته إذ مل يدخروا وسيلة 
إال استخدموها من أجل سامته وأظن أهنم دفعوا أمواال طائلة يف سبيله وقد وجدته 
وتم  األمرين  فيها  عانى  حيث  الزنزانة  من  إخراجه  تم  أن  بعد  وقابلته  تدمر  الحقا يف 
سلب ما لديه من نقود عى يد عصابة منظمة كنا نواجهها أينام ذهبنا وحيث حللنا وإن ما 
حيدث يف سوريا اليوم هو ليس وليد الساعة بل هو موجود منذ وجود العصابة األسدية 
ولكن أحدًا مل يعرف ذلك لعدم وجود وسائل اإلعام املتاحة واملتطورة كام هو اآلن من 

املوبيل إىل األقامر الصناعية... الخ .

ومن وجدهتم أيضا مهندس يدعى »إياد قتابى« وأن أخاه هو طبيب قلب وعيادته 
ا مهذبًا ومتدينًا ملتزمًا هذا ما أذكره عنه  بالقرب من منطقة سبع بحريات ولكنه كان شابًّ
ووجدت شخصن من منظمه فتح أحدمها من اجلوالن ومن قرية واسط وقد نسيت 
اسمه وكنيته ولكن أذكر أن بيته كام وصف يل بالقرب من مدارس الفلسطينين يف خميم 
العربية  القهوة  حيرض  وكان  منه  بيجامة  يل  قدم  وقد  الفضل  عشرية  من  وهو  فلسطن 
الشخص  وأن  سمراء  برة  ذا  وكان  جمموعته  ومع  معه  الطعام  تناول  يف  واستمريت 
اآلخر من منظمة فتح وهو فلسطيني من غزة ويدعى »عليان« ومما أذكر يف ذلك املكان 
األستاذ واملربى الشهري مصطفى زنداقى وهو أستاذ اإلحياء األول يف سوريا وهو ذو 
باع طويل يف تطوير مناهج التعليم يف سوريا كان رجًا ورعا ملتزما وعمره يف الستينات 
حينئذ و يثابر عى حفظ القرآن الكريم وكان حيمل مهوم أبنائه وبنته فمنهم املهندس وال 
أذكر املؤهل العلمي لآلخرين حتى ال أقع يف دائرة اخلطأ ولكن كلهم حيملون إجازات 
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علمية وأعتقد أن ابنته صيدالنية أو تدرس الصيدلة وكان يبكى كثريا ألنه يعتقد أنه قد 
أفسد عليهم حياهتم الشخصية يف الزواج والبهجة وكان يعترب نفسه مصدر شقاء وهم 
هلم و كنت أعارضه ذلك التصور وأخاطبه يا أستاذ واهلل إنك تكر جيش جعفر الطيار 
لو كنت فيه آنذاك كنت أقصد من ذلك رفع معنوياته وكذلك حتى ال نسقط يف دائرة 
اليأس والقنوط ونحن رجال واملحن حمن الرجال هذا ال يعنى عدم شجاعة وطيبة ولكن 
ذو إحساس مرهف وعلمت أنه قد توىف رمحه اهلل وأسكنه فسيح جناته كان صديقًا يل 
وأخا وهو كام أرشت سابقا داعستانى وهو من اجلوالن و يقيم يف دمشق ومما أذكر أيضا 
جمموعة من األشخاص أحدهم الشيخ »شكري احلسن« من حي الصاخور – حلب، 
وهو من قبيلة النعيم وآخرون من أقربائه من بلدة تل جبن وهم من قبيلة النعيم أيضا 
وقد أحرض هبم ألهنم قد زاروا تركيا وأن أحدهم قابل ابنته وزوجها من أبناء عمومته 
وكان الجئًا سياسيًّا يف العراق وأن أحدهم قد وشى هبم وأن مسؤول األمن يف حلب 
الفتاة واهلل ستموت وال أحد يعلم عن موتك وفعا قد  من عائلة محيدة قد قال ألبى 
مات وذلك الرجل يف تدمر كام علمت دون ذنب أو جرم سوى مشاهدته البنته املتزوجة 
من قريبها املطلوب لعصابات األسد وشبيحته الذين كانوا كاخلفافيش خيشون الظهور 
وخيافون النور وهاهم اآلن وقد استبد هبم البغي وظنوا أهنم يملكون شجاعة الصقور 
وصولة النسور الزرازير إذا قام قائمها - تومهت أهنا صارت شواهَن وال أظن ذلك أن 
ذلك سيستمر إال إىل حن عهدي بإقحام الرجال إذا لعتادهم إليه ظواريا، وهاهم أسود 
بيوهتم  عى  أتوا  إذ  الظاملن  جذور  ويقتلعون  البغي  حصون  يدكون  األشاوس  سوريا 
القواعد فخرت عليهم السقوف من فوقهم، وكأهنا كانت من فخار أو شكل من  من 
األوهام وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وما أحوجنا أن نستفيد من املايض 
لنعلم من خاله حاجات احلارض ومتطلبات املستقبل وأن السعيد من ُوعظ بغريه وأن 
الشقي من وعظ بنفسه ولننظر كيف كان عاقبة مكرهم أناَّا دمرناهم وقومهم وما كانوا 

يصنعون.
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مهندس  قتابى«  »إياد  هو  املرىض  مهجع  يف  هبم  التقيت  الذين  األشخاص  ومن 
وأعتقد أن كنيته قتابى وهذا الشخص ذو اخللق الرفيع كان قد أطلق رساحه ولكن متت 
إياد  أبا  عملية هروب من السجن بواسطة رقيب يف املخابرات وبعدها أعادوا اعتقال 
أنه قد يكون عى علم مسبق بأهنم سيهربون إذا أهنم من أصحابه وذلك جمرد  بذريعة 
ظن وأن الظن ال يغنى من احلق شيئًا، ومن املصادفات يف يوم قدومي إىل ذلك املهجع 
أن طلبت إدارة السجن أن يكتبوا فاتورة رشاء حاجيات ولألمانة أن مجيع احلضور عى 
يلزمني  ال  إذ  مجيعا  شكرهتم  ولكنني  أشاء  ما  يل  ليكتبوا  عى  أحلوا  مشارهبم  اختاف 
يشء ومن األشخاص الذين تعرفت عليهم شخص من قبيلة املواىل حمافظه إدلب قرية 
»اخليارة« التي ال تبعد كثريًا عن معرة النعامن وكان يدعى أبو حسن ومن الصدف أيضا 
أن أتعرف يف صيدنايا عى قريبه خالد السليامن أبو مدين والذي أمىض يف السجن قرابة 
يثبت عليه يشء وتم إخاء  أبا حسن كان رجًا بسيطًا ومل  سبعة وعرين عاما. وأن 
سبيله وىف ليلة حضوري إىل ذلك املهجع التقيت يف سهرة مع بعض الزماء من احلزب 
الشيوعي أي بعد أن ُأطفأت األنوار يف مكان النوم وجلأنا إىل مكان ُمعد من قبل الزماء 
النيدو ويضعون  السهر وقد أوجدوا مقاعد من علب احلليب  املساجن ملن يرغب يف 
مقعدا  منها  وجيعلون  بطانية  يضعون  الكرتون  وفوق  البيض  أطباق  من  كرتونًا  عليها 
مناسبا وكذلك طاولة وبنفس الطريقة، تفاجأت بطلب من الزماء الشيوعين أن نعمل 
حماورة فكرية إذ علموا من الشيخ شكري احلسن أنني أمحل إجازه يف االقتصاد والعلوم 
السياسية منذ عام 1969 م ودون أن أعرف أو أذكر أن الشيخ شكري قد سبق له وأن 
زارين يف منزيل يف الفيات الغربية بصحبة أحد أقاريب، أجبتهم واهلل لو وضعتم الشمس 
يف يميني والقمر يف يساري أن أصبح شيوعيا ملا قبلت بإذن اهلل تعاىل أما ما هيمنى أن 
نتعايش مع اجلميع يف هذا السجن يف ظل انعدام احلرية وقيمة الفكر وفعًا وقد أصبحنا 
ا منا عن فكره ومعتقده ال بل أصبحت  أصدقاء نحرم بعضنا البعض دون أن يتخى أيًّ
أشري هلم عى بعض األفكار السائدة لدى املعسكر الشيوعي مثل مبدأ السيادة الناقصة   

»لبوجينيف« وكذلك جدار برلن... الخ
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ما  إذا  نتناول وجبه اإلفطار وكانت احلياة يف ير وخري  وذات يوم كنت وآخرون 
املزة حيث املجاعة واحلرمان  السابقة يل يف السجن وآخرها يف  قارنتها مع مجيع األيام 
الشاي مع زيادة يف احليل سألني أحد احلضور هل أنت تدفع  وكنت أحب أن أرشب 
شيئًا من ثمن السكر أي مستنكرًا عى زيادة السكر التي استعملتها، أّثر ذلك يف نفيس 
كثريا و أرصرت عى أن ال أرشب الشاي حتى أستطيع أن أشرى سكرًا وكان اجلميع 
الشاي  أرشب  وأن  الترف  ذلك  أنسى  أن  عيلاَّ  وأحلوا  الترف  ذلك  استنكروا  قد 
أو غريه وبحمد من اهلل وفضل  السكر  وأن ذلك الشخص هو ال يدفع شيئا من ثمن 
جاءتني زيارة زوجتي وأبنائي وحصلت عى تسعة آالف لرية وبادرت واشريت كيس 
سكر واشريت شايًا وبعدها كان يل أن أرشب شايًا وأدعو من أريد وكذلك أحرضوا 
يل حلوى وبعض املأكوالت واملابس ومل يمض وقت طويل حتى جاءتني زيارة ثانية 
ذلك.  من  أكثر  مبالغ  آخذ  أن  يل  يسمح  ال  إذ  سورية  لريه  آالف  مخسة  عى  وحصلت 
عشت يف أمان وحمبة مع تلك الكوكبة من الزماء ولكن وترية الدهر رسعان ما تتغري 
وطلب منى أن ُأهنى عاقتي يف املهجع وأعد نفيس للرحيل إىل سجن املزة، وقد فاتنى أن 
أذكر يف ليله 25 أو 26 من الشهر الثالث صدر عفو وعلمنا ممن كانوا عى معرفة بمواد 
لذا قد دامهتنا األحزان ولكن صربنا عليها  العفو  إذ ال يشملنا يشء من ذلك  القانون 
وكتمناها إىل أن يشاء اهلل بفرج من عنده، يف مطلع الشهر السابع من عام 1985 م قد تم 
ترحييل إىل سجن املزة لنبدأ حمطة أخرى وجديدة يف مضموهنا وأحزاهنا وجروحها التي 

مل تندمل بعد )كلام التأم ُجرح - جد بالتذكار جرح( 
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العنوان دم�سق �سجن املزة الع�سكري للمرة الثانية :

ودعت أصدقائي يف كفر سوسة القسم اجلنويب مهجع املرىض يف بداية الشهر السابع 
عام 1985 م وينطلق يف قطار األحزان والرهبة من املجهول إىل سجن املزة العسكري 
وبعد أن حط بى املطاف إىل ذلك السجن اللعن تم تفتييش وأوعية مابيس التي جاءتني 
من أهيل خال زيارهتم يل وكذلك وقد وضعوا أيدهيم عى النقود التي أحرضهتا أيضا 
من الزيارة وبعد أن ُوضعت يف صندوق األمانات يف السجن اقتادوين إىل مهجعى األول 
بماقايت  اجلميع  فرح  وقد  املهجع  دخلت  م،   1985-2-17 بتاريخ  غادرته  والذي 
لعلهم حيصلون عى أخبار ترهم وتبدى هلم أمًا بعد واقع مر ومستقبل غامض يعيشه 
اجلميع يف قبضة عصابة ال تقيم وزنًا لكرامة اإلنسان وألبسط حقوقه يف احلياة الكريمة 
حدثتهم بأمانة حول رحلتي بن سجون الطاغية حافظ األسد ومل يكن هناك يف جعبتي 
بالنسبة  العهد  القضية حديثي  أنا وزمائي يف  من األخبار ما يفرحهم ويفرحني كنت 
الواجب  بتقديم يشء من  اليسري ممن دخلوا السجن بعدنا، قمت  القليل  هلم مجيعًا إال 
والضيافة هلم مما تير بيعه لنا من مروبات غازية وليس أكثر كام مل يكن مسموحا يل 
اهلل  عند  من  بفرج  نفوسنا  وعللنا  دعويت  وأبناء  تسامرت  حوزيت  يف  بنقود  باالحتفاظ 
املبهج واآلمن نوعا ما، مل يدم طويا إذ جاءين املدعو  وحده سبحانه وتعاىل هذا اجلو 
»رئيف« رئيس املهجع وهو من اإلخوة املسيحين من حوران وطلب منى أن أحتمل عنه 
مروفات الشبيحة يف الدخان وبعض حوائجهم بالطبع رفضت وأجبته أنا غري مكلف 
هبم وال يوجد سبب واحد أقتنع به ألميزهم عن بقية زمائنا يف املهجع وأنا لست ممن 
يدفعون جزية ألحد أو يقبلون بروط إذعان ألي جهة كانت ما دام يل خيار وقدرة 
اآلخرين،  مع  كانت  كام  معي  مشاكلهم  الفتعال  وعمدوا  هلم  اخلرب  نقل  الرفض.  عى 
من  أصدقائهم  طريق  عن  الغازية  املروبات  من  قارورات  ألنفسهم  أخذ  عمدوا 
الرطة العسكرية واملوكل هلم باإلرشاف عى ندوة السجن ومما جيدر ذكره أن األسعار 
يف السجن مل تكن عادية بل هي أكثر من ذلك بِغية ابتزاز ما لدينا من دراهم ال يوجد هلا 
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رافد أو زيادة من قبل أهلنا املمنوع عليهم االتصال بنا أو معرفة أحوالنا إذ أننا كنا نعيش 
يف عامل آخر يف ربعة عصابات منظمة وتسلحت بقوى البطش والعدوان دون محاية لنا 

من قانون أو خلق.
طلب منى أفراد العصابة املجرمة أن أدفع ثمن مروباهتم إال أنني رفضت ذلك، 
فأرصاَّ عىاَّ زعيم منهم يدعى »نارص فارس« قائًا ستدفع غصبًا عن ربك استغفر اهلل من 
قول هذا اللعن أجبته خيسأ هو وكل من ينارصه قرع الباب فأتى أفراد الرطة العسكرية 
يف تلك املناوبة فاستمعوا له دون أن أعلم ما قاله، تماَّ استدعاؤه إىل إدارة السجن ومن ثم 
استدعوين إىل اإلدارة - وخاطبني املساعد اللعن املكنى أبو رامز قائا »ولك إذا واحد 

سب اإلمام عى أنت تتصدى له - ملاذا؟ 
أجبته أن املدعو هذا سب ربى وأنا معلوم لدى رئيس اجلمهورية النتامئي إىل حزب 
ديني فأجعل من نفيس كام يزعم هذا أنني ظل اهلل يف األرض فاهلل سبحانه ليس بحاجة 
هو  والدي  سب  وأن  السلطات  مجيع  لدى  معلوم  هو  كام  مسلم  أنا  ولكنني  وكيل  إىل 
اإلمام  يسب  مل  هذا  املساعد  سيادة  وأعلمك  ربِّى  أحد  يسب  أن  من  نفيس  عى  أهون 
عى بل سب ربى وأضيف لكم حتى لو سب اإلمام عى فأنا لست من أشياعه ال بل 
أنني  له رسالة  أن أوصل  بالطبع سأسب جده - وأردت  ي ومن يسب جدي  هو جدِّ
أقرب إىل اإلمام عى كرم اهلل وجهه من أي فرد يدعى التشيع له زورًا وهبتانًا و أبلغته 
وأريد  املال  مبلغًا من  أملك  أنا  أراده عصابة  لفعل  أن أخضع  يمكن  أنا يف سجن وال 
مقابلة مدير السجن ألتربع به للحكومة بدال من أن يسلبني إياه فرد يف العصابة - أيضا 
أجابني  كان  أيا  أحد  من  والوعيد  بالتهديد  أؤخذ  لن  أنني  له رسالة  أوصل  أن  أردت 
بل  ال  معي  التحقيق  يتم  حتى  ارتكبته  الذي  اجلرم  ما  إذا  أجبته  شيئًا،  يسلبك  أحد  ال 
مدير  قبل  من  ونزاهة  ال لرف  خييفهم  ذلك  أن  أدركت   - السجن  مدير  مقابلة  أريد 
السجن بل ال يريد مدير السجن أن يعطى ترفاهتم صفة قانونية يريد أن حتصل األمور 
دون علمه أو أن تامس مسمعه - أخذ يطمئني أن ال أحد يفرض عليك شيئا ال تريد 
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بردع كل  املهجع  نقودك ذهبنا مجيعا وأبلغ رئيس  إرادتك أنت حر يف  فعله من خال 
من  يشء  براء  لنا  سمح  عندما  أنني  ذكره  جيدر  ومما  حاجياتنا  عى  التطاول  يريد  من 
املعلبات توضع يف ندوة السجن منا باسم طالبها وعندما يريد استخدام شيئا منها يتم 
بطلب من رئيس املهجع وتسجل باسم مالكها أي الذي دفع ثمنها وبعد حن وجدت 
أن تواطؤًا قد حصل بن رئيف رئيس املهجع وبعضًا من أفراد العصابة ورسقوا شيئا 
أثرها »رئيف« وتعهد أن يقدم يل  التي هي باسمي أثرت ضجة فزع عى  املعلبات  من 
اإلذعان  عدم  هو  ما  بقدر  ماديًا  يكن  مل  القصد  ألن  ذلك  رفضت  أنا  املروقات  ثمن 
إلرادة العصابة و إرادة من ينارصهم يف إدارة السجن. أذكر هذه احلوادث البسيطة يف 
شكلها لكنها كبرية يف معناها ومرادها أي أن كل فرد يف سوريا من شعبها أو مقيم هبا هو 
صيد مباح لشبيحة األسد وأعوانه وأن كل موارد الدولة يف سوريا هي ملك آل األسد 
وأعوانه ليس من الطائفة النصريية وحدها بل من كل بطانة األسد من اآلخرين والذين 
ناَّة وأرباهبا أن يكون أولئك من السنة ألنني عى يقن أن  ناَّة وأنا أرشف السُّ يعرفون بالسُّ
الكثري منهم ال يعرفون الوضوء بشكله الصحيح وال أريد لنفيس أن أكون شاهد زور 
بأهنم ُسنّة - حافظ األسد مل يقم أركان سلطته عى أبناء الطائفة النصريية وحدهم ال بل 
كان أكثر املقربن منه هم من أولئك الذين يبحثون عن ذاهتم يف مامح اآلخرين وممن 
يزحفون كالبطيخ ويسلقون كالفاصوليا أليس خدام و طاس وحممود الزغبى واألمحر 
وعى املدين والكسم وحممد عى احللبي هم من بطانة حافظ األسد علينا أن نعرف الداء 
حتى نحصل عى الدواء الشايف وال نخفى أنفسنا خلف أصابعنا أنا ال أدافع عن الطائفة 
النصريية إذ ال أعرف واحدًا منهم قد دعوته أو أقمت به اتصاال به ألنني أربأ بنفيس عن 

الشبهات رحم اهلل امرءًا جب الغيبة عن نفسه.

املهجع  يف  هم  من  أساعد  أن  أردت  بحوزيت  كانت  التي  النقود  مصدر  بينا  قد  هنا 
تيقنت  شطرية  صنع  يف  تساعدهم  لعلها  الفافل  أقراص  بعض  منهم  لكل  وأشرى 
األغلبية  أو  اجلميع  يطلب  إذ  الرفض  أتلقى  كنت  أنني  إال  السجن  جماعة  من  أنفسهم 
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رشاء دخان كنت أستجيب لبعض املطالب ُمْكرهًا ألنني ال أستطيع دوما أن أسبح وىف 
كل األوقات عكس التيار إذ أن الدخان كان كابوسًا مذال لكل مدخن، إذ الحظت أن 
خصاما ما بن اثنن وقد تدخل أو تدخل اجلميع لرأب الصدع بينهام إال أن الفشل كان 
قبل  الدخان من  رائحة  أحدهم  يشم  يأيت عندما  ما  احلتمية ولكن رسعان  النتيجة  هو 
خصمه اللدود فتجده يقرب منه ليعطيه مصة واحدة أو أكثر فيزول اخلصام حتت الفتة 

الدخان!!!!
مل نسلم بعد من رشور تلك العصابة من الشبيحة والذين ال يعلم عنهم أحد إال من 
ا ال بل  وقع عليه كيدهم ورشورهم وأن ظهورهم العلني اآلن مل يكن مصادفة أو قدريًّ
الناس دون أن يقدر أحد عى  أهنم موجودون يف املجتمع ويامرسون بطشهم عى كل 

خماصمتهم ألهنم هم أظافر السلطة وذراعها ذراع الكيد والتنكيل والتسلط واإلذالل.
عند  هي  سوسة  كفر  يف  األسعار  عن  حتدثت  وقد  سوسة  كفر  إىل  قدمت  أن  بعد 
األسعار املوجودة يف املزة ولألمانة أن ذلك يرجع إىل نزاهة وانضباطية املساعد أبو أمحد 
القائم عى اإلدارة املبارشة يف سجن كفر سوسة. يعمل أفراد العصابة بعد أن وصل ذلك 
ملسامعهم إىل نقل اخلرب إىل عصابة السجن ممثلة باملقدم املدعو هبجت صالح ومساعديه 
كًا من املدعو أبو سومر وأبو رامز كاب صيده - ُأدعى إىل مكتبهم وُأسأل عن ذلك 
مل أنكر بل قلت أنا نقلت خرب موجود ومل أصطنعه من بنات أفكاري وال أعلم أن ذلك 
يضريكم أو ينال شيئا من أمانتكم!!! األمر مل خيلومن التوبيخ وكام القذارة والتي هم 

منبعها وأصلها وفروعها.
النصريية وكان يف  الطائفة  »إبراهيم خوجا« وهو من  املدعو  منا  يتقدم  أن  وحيصل 
ذلك  أن  علمنا  ولكننا  طعامنا  يف  معنا  ُنركه  كنا  خنجر  أبى  عصابة  مع  ظاهر  خصام 
ا إىل إدارة السجن  الشخص كان كاألفعى لينة امللمس خبيثة الباطنة إذ كان يوشى بنا رسًّ
وقد مورست عليه ضغوطات أيضًا أن ينضم إىل مجاعة أبى خنجر وال خياصمهم وذلك 
من قبل إدارة السجن وللعلم أن املدعو قد ُسجن ألنه وقع يف خصام مع أحد أفراد عائلة 
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األسد وكان هيرب كل يشء ولتنافر املصالح بينهام وقع خصام إىل جانب أن املدعو كان 
يعمل يف ترويج العملة املزورة كام سمعنا، وكان املدعو يعمل يف جهاز املخابرات حتت 
إمرة املدعو العميد"غازي كنعان« عندما كان رئيسا للفرع العسكري يف محص. وقد ذكر 
يل أن غازي كنعان كان الرجل الثاين يف الدهاء االستخبارى بعد العميد عى دوبة، وأن 
غازي كنعان هو أول من كشف تنظيم اإلخوان املسلمن يف محص يف مطلع الثامنينيات 
وقد تم التنكيل هبم وتصفية أجنحتهم القوية واخلطرة عى كيانه املصطنع االستبدادي. 
كام ذكرت عندماكنت أتذمر من املعاملة السيئة إذ أعلمنا أن املامرسات التي حتصل يف 
البوابة الرسمية والقريبة  خمابرات رسايا الدفاع والواقعة بالقرب من املزة جبل بجوار 

من مستشفى األسدى أي قبله يف الوادي أشار أن العذاب هناك كان قاتا ومميتًا.
ومن األشخاص الذين عرفتهم هناك كان العقيد حييا السعدي أبو زكريا كان كام علمنا 
بانقاب  أنه كان يقوم  لنا  طيارا ماهرا ومدربا ناجحا وطيار اختبار واستعراض، ذكر 
حلزوين بطائرته امليغ وقبل أن يصل إىل األرض بخمسن مرًا تقريبًا وقد يكون أذهل 
اجلميع من خرباء السوفييت فيقلع هبا صاعدا مما كان يثري إعجاب اخلرباء السوفييت، 
قد عذب ذلك الرجل الشهم واأليب ال خليانة أو جرم بل أبدى ماحظة قائا أن بدعة 
هلم  ودعونا  الفاحتة  قرأنا  ولو  صهيونية  بدعة  هذه  الشهداء  أرواح  عى  دقيقة  الوقوف 
لكان ذلك هو األفضل، عوقب عى ذلك وسجن يف سجن مطار املزة وهو حتت األرض 
ويذكر أنه هو وسجن املخابرات اجلوية والواقع حتت أرض مبنى املخابرات اجلويةيف 
دمشق أسوأ وأقسى سجون العصابة األسدية يف سوريا األبية وقد حوكم بحكم صوري 
عر سنوات وقد انتقل من مهجعنا وقد قيل لنا أنه انتقل إىل مهجع مفتوح يف الطابق 
العلوي منا وذكر يل أن ستن طائرة إف 16 أفضل من كل ساح اجلو السوري وأردف 
إنه كان ذو شكيمة وبأس  لو نملك ستن طائرة إف 16 ألحرقنا سامء إرسائيل  قائا 

شديد أذكره بفخر واعتزاز.
الليلية  املاهي  ارتياد  أبى خنجر كانت تعمل عى  أيضا أن عصابة  ومما جيدر ذكره 
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تطورت  وقد  ولكن  واهلوى  الليل  بنات  عى  وتنفقها  مالية  إتاوات  عليها  وتفرض 
عصابات  تكوين  إىل  عمدوا  املخدرات  عى  إلنفاقها  األموال  من  مزيد  إىل  حاجياهتم 
مسلحة تسطو وتنهب و تسلب وأخريا عمدوا إىل اختطاف سائح سعودي وأرسته عن 
طريق الكسوة واقتادوه إىل طريق نجها حيث وجود املكان اخلايل من الناس وقاموا بقتله 
وسلب أمواله أمام زوجته وأوالده وعندما حوكموا انتهى األمر بإعدام شخص حلبي 
كان رشيكًا هلم يف اجلريمة وهذا عبارة عن ضحية إلرضاء مطالبة السلطات السعودية يف 
حن كان ينبغي إعدامهم مجيعا ألهنم رشكاء يف االختطاف واإلرهاب والسطو املسلح.

ومل  السجن  خارج  إىل  ليذهبوا  استدعائي  تم  واحد  بيوم  املزة  إىل  وصويل  وبعد 
أعرف إىل أين وبعد أن لبست مابيس اقتادوين إىل قلم السجن وكانت تنتظرين دورية 
من الرطة العسكرية وبعد أن قيدوا يدياَّ بقيد حديدي انطلقوا إىل حيث ال أعلم يف 
حيرسنا  وكان  األسفل  إىل  وضعتها  ويداي  بينهم  وضعوين  وقد  عسكرية  جيب  سيارة 
سيارتان من الرطة العسكرية إحدامها أمامنا والثانية من اخللف ومعهم بنادقهم ومن 
املصادفة األوىل واألخرية أن أحد الرطة العسكرية والذي كان بجانبي هو من حمافظة 
أجبته  يعرفه  هو  أقاريب  من  شخص  عن  وسألني  الطفني  هلجته  من  عرفته  إذ  حوران 
نعم هو من أقاريب ومل أستطع إنكار ذلك ألن الرطي عى يقن من صلة القربى التي 
تربطني بصاحبه، سألني ماذا تريد أن تبلغه أو تريد منه أجبته ال يشء حيث حرصت 
أال يكون ذلك سببًا الهتامه بعاقة ما معي. أال أن رئيس الدورية قد منعه الحقا من 
التكلم معي قائا له »اتركه وال تكلمه« مررنا يف املزة القديمة ومررنا بشارع الثورة يف 
ا منهم إىل  وسط مدينه دمشق ودون أن أعرف إىل أين نحن ذاهبون ومل أجرؤ أن أسأل أيًّ
أين نحن ذاهبون خوفا أن يتكلم معي أحدهم كامًا نابيًا وأخريا حّطت بنا الرحال يف 
إىل  واقتادوين  السيارة  بنا  توقفت  العسكرية  الرطة  قيادة  توجد  حيث  القابون  منطقة 
مبنى وحوله حراسة، علمت الحقا أنه مقر املحكمة امليدانية وهى حمكمه صورية ألن 
األحكام تأتى من املخابرات مبارشة وكام ال يوجد فيها دفاع »حمامى« وأن أحكامها غري 



53

قابلة للنقض كام التتى عى من يمثل أمامها. وضعوين يف غرفة االنتظار حيث مكتوب 
ذلك عى باب الغرفة.

 أجلسوين أرضا وبعد فرة اقتادوين وأزالوا احلديد أي القيد من يدياَّ وأدخلوين عى 
رئيس املحكمة العميد صاح املعاين وهو من أصل فلسطيني وبعد حديث مفيد معي 
وكان لطيفًا ومهذبا لألمانة، استدعى رئيس مكتبه حتى ال يؤخذ عليه أنه قابلني عى 
امليدانية  للمحاكم  رئيسا  وجوده  ألن  مربرًا  كان  هذا  ترفه  أن  الحقا  وعرفت  انفراد 
الطائفة  من  وهو  اخلطيب  سليامن  املجرم  املقدم  بيد  مجيعها  األمور  وأن  شكيل  أمر  هو 
النصريية، وهو اسمه روبسبري جزار الثورة الفرنسية إذ تم إعدام قرابة مخسة عر ألف 
أرشت  رضبك  أحد  هل  صاح  العميد  سألني  أن  وبعد  املجرم  هذا  يد  عى  شخص 
أن منصبه منصبا  إذ كام ذكرت  يفعل يل شيئا  أن  آثار الرضب ولكنه ال يستطيع  إىل  له 
خلبيا أي شكليًا وبعد أن أهنى املقابلة قال هلم خذوه أخذوين إىل غرفة االنتظار وطال 
اقتادوين إىل  الواحدة والنصف  الساعة  ينتظرين وحوايل  ماذا  أعلم  االنتظار وأنا ال  بى 
سؤاالً  وسألني  قاضيًا  كان  إذ  حسن  ويدعى  مدين  بلباس  شخص  وفيه  جماور  مكتب 
إضافية والحظت  معلومات  منى  يرد  أي  يساعدك  لكي  تضيفه  أن  ماذا عندك  واحدًا 
ال توجد لديه أي معاملة ختصني بل تأتيه أسئلة من املخابرات مكتوبة ثم يقوم بتاوهتا 
عى أجبته ال يوجد عندي ما أضيفه وانتهت املقابلة هبذا السؤال. رضب اجلرس حيث 
حرض أحد أفراد الدورية واستلمني ووضع القيد يف يدي وأخذوين إىل سيارهتم بعد أن 
أكملوا اإلجراءات الازمة وعادوا بى إىل سجن املزة ولكن بطريق مغاير لطريق القدوم 

وصلت إىل مهجعى منهك القوى ومتعبًا. 
الرحلة  تفاصيل  عليهم  قصصت  العذاب  رحلة  عن  يسألوين  اجلميع  حويل  التف   
أنه هذه  إاّل  الغرض  لنفس  التايل  اليوم  استدعائي يف  تم  أن  املفاجئ يل  ولكن كان من 
املرة وضعوين يف سيارة مغلقة معده لنقل املساجن ويوجد عى الباب أفراد احلراسة من 
الرطة العسكرية وبنفس اإلجراءات كان يصطحبنا سيارتا حراسة واحدة من األمام 
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واألخرى من اخللف ذهبوا بى من خال طريق مغاير لألول إذ كنت أالحظ ذلك من 
وكان  االنتظار  غرفة  يف  وجلست  املحكمة  مقر  إىل  وصلنا  السيارة  يف  جانبية  فتحات 
ذلك حيصل دومًا يف الصباح الباكر أي حوايل الساعة الثامنة صباحا أدخلوين إىل غرفة 
االنتظار ولكن فوجئت هذه املرة بسياط تنهال عى أثناء جلويس وبركات من أقدامهم 
ورضبًا من أيدهيم آملوين كثريا دون أن أجد معينًا وال نارصًا إال االستعانة باهلل وحده كنت 
أدعو ربى أن يكون معي ويبعد أيدي املجرمن عنى وبعد انتظار طويل وخوف ورهبة 
اقتادوين ملقابله نفس القايض ويسألني أسئلة حمدده كالعادة من كان يقدم لك معلومات 
ومل تذكره - ال أحد يكتفي بذلك - كان األمر ال يتعدى اإلزعاج والعذاب واإلهانة 
وبعد انتهاء الدوام عندهم يف وقت متأخر تعود بى الدورية إىل املزة ويلتف حويل اجلميع 

ألحدثهم عام حصل معي ال جديد سوى التعذيب و اإلهانة واملعاناة واملذلة.

تكرر األمر معي وملدة أسبوع تقريبا يوميًّا وبعد ذلك كان مرة يف كل أسبوع وألشهر 
العصابة  شبيحة  من  املعاملة  وسوء  املجهول  وعذاب  ين  األمرِّ من  أقاسى  وأنا  تقريبا 
األسدية املتواجدين يف املحكمة ولكن هم من الرطة العسكرية. وبعد ذلك الذهاب 
املكوكي تم استدعائي بشكل مفزع وخميف وقد غمروين ببطانية حتى ال أبر وال أحد 
يبرين وبعد انتظار خانق يف هجري الصيف وعى أرض أسمنتية أشبه ما تكون بفرن 
تم إدخايل إىل غرفة يوجد فيها شخصان وطلب منى أحدهم أن أجلس وقدم يل نفسه 
املزة  الصالح« مدير سجن  املقدم »هبجت  املقدم »سليامن اخلطيب« وأن اآلخر هو  أنه 
وأعلمني أنني أمام حمكمة ميدانية خاطبني قائا »أصدقني وأنا سأساعدك« أجبته لقد 
تربيت أن أموت صادقًا وال أعيش كاذبًا سألني هل الذي يصدق يموت أجبته نعم قد 
-أي يف حضور الظلم سألني من أوحى لك لقلب نظام احلكم؟ أجبته أنا مل أفكر بذلك 
أنى فكرت بذلك  قطعًا كيف أقلب نظام احلكم بعدد قليل من األشخاص ثاثة ولو 
ألنشأت حزبًا سياسيًّا وأنت تقدر أن تعرف هل أقدر عى ذلك أم ال. أو أن أنضم إىل 

أحد األحزاب املوجودة واملعارضة وسأجد كل ترحاب وتقدير.
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ولكنى  أعرفه  ال  وكذلك  بالنفي  أجبته  الدواليبى  املعروف  َسك  دراَّ هل  سألني  ثم 
أردت أن أغري من أفكاره وقلت درسنى الدكتور »أمحد السامن« وهو مدير جامعة دمشق 
األسبق ورجل أكاديمي شهري ومعروف أكثر أن يكون وجهًا سياسيًّا. سألني عن حيايت 
يف األردن والسعودية فذهبت به بعيدًا أي من طفولتي األوىل يف األردن ودراستي هناك 
وحياه املشقة يف البادية وىف مراحل تعليمي األوىل حيث ال توجد مدراس عندنا ال بل 
كان يعمد والدي أن يستودعني عند بعض أقاربه ومعارفه إذ كان حريصًا أن أتعلم رمحه 
اهلل وأسكنه فسيح جناته ومن ثم ذكرت له كيف حرضت إىل السعودية قاصدًا العلم 
وكيف تنقلت بن املدن واملناطق يف السعودية وعرب طريق مل تكن قصرية آنذاك مما جعله 
يقول يل ما عاقتي هبذا، فأجبته إذا كان هناك جرم مثًا فا بد أن تكون هناك ظروف 
حتيط باإلنسان وقضيته حتى يتم تكيف قانوين لتلك اجلريمة كنت أعنى نشأيت يف األردن 
أنا مل اخرها بل هي متعلقة بوالدي وظروفه وكذلك يف السعودية ألنني أردت أن أتعلم 
أمر  وذهبت إىل السعودية وحصلت عى منحه دراسية مكرمة وتقديرًا دون أن يكون 
سيايس أو تعامل ألنني أنا ووالدي مل يسبق ألي منا أن أقام يف السعودية أو تعامل معها. 

هددين بأنه سيعدمني وسيسحبني من رجيل مل أجاوبه أبدا.

ن أقوايل وثبت يل الحقا  كنت أدرك أن هناك جهاز تسجيل ألنه ال يوجد أحد ُيدوِّ
أن دخل عليه املساعد وسأله هل سيحرض له جهاز تسجيل طبعا لشخٍص سيأيت بعدى 
هنا وَثَبت يل أن أقوايل كانت مسجلة يف جهاز التسجيل، أهنى معي املقابلة ولكن قبل 
ذلك أدخلوا شخصًا وهو من حمافظة احلسكة وهو من قبيلة اجلبور وأكد له أنه سيعدمه 
ابنه كان ذلك خيارا  ه بذلك فآثر ذلك الرجل أن يعدم هو بدال من  ابنه إذ خرياَّ هو أو 
فداء  طواعية  التضحية  إرتىض  من  إال  يقدمها  ال  وتضحية  األبوة  إيثار  فيه  وكان  مؤملا 
لفلذة كبده. وال عجب ال يفوتني أن أذكر واقعه حصلت معي يف املقابلة التي مجعتني 
باملقدم سليامن اخلطيب وهبجت الصالح مدير سجن املزة العسكري هذه املقابلة كانت 
فريدة إذ استمرت لساعات طويلة وهذا عى غري العادة مع سليامن اخلطيب الذي كان 
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سليامن  املقدم  أراد  املقابلة  هذه  يف   ! ثوان  خال  ويعدمهم  دقائق  خال  الناس  حياكم 
العميد صاح املعاين رئيس  النصريية أي يوقع رئيسه  الطائفة  اخلطيب والذي هو من 
إذ  األسد  رفعت  عند  متنفذ  وضابط  فلسطيني  أصل  من  هو  والذي  امليدانية  املحكمة 
كان من مرتبات رسايا الدفاع التي يرأسها رفعت األسد وهو من الضباط الذين أبلوا 
باًء حسنًا يف حرب رمضان عام 1973 م وقد شغل أيضا رئيس جهاز الصاعقة وهو 
اجلناح العسكري حلزب البعث السوري يف منظمة التحرير الفلسطينية وقد شغل ذلك 
بعد اغتيال »زهري حمسن« يف فرنسا عى ما أعتقد عى يد املوساد اإلرسائييل كام ُأشيع إبان 
ذلك والذي كان يسميه الرئيس السادات زهري العجمي كناية أنه كان ذا يد طويلة يف 
التهريب وخمالفة القوانن واالرتزاق بطرق غري رشعية. سألني املقدم سليامن اخلطيب 
املزة العسكري سألني ما عاقايت بصاح  املقدم هبجت صالح مدير سجن  وبحضور 
قد  أنت  يل  وقال  املحاوالت  عّى  وشّدد  به  تربطني  عاقة  أيه  توجد  ال  أجبته  املعايت؟ 
حرضت حفلة عرسه و أكدت له أن ذلك مل حيصل قط وكانت تلك احلفلة قد حرضها 
رفعت األسد ولكنه مل يقتنع، قال يل أبدا مل تعرفه من قبل ومل تقابله من قبل؟! أكدت 
أنني مل أعرفه ومل أقابله من قبل، ولكنني قلت ال أعلم أن كان قد تواجدت يف مكان ما 
وكان هو موجودًا وقد يكون أحد قد أشار له عّى ال أعلم ذلك ولكن أذكر أنني مل أقابله.
العقاب  أشد  منه  سأنال  كاذبًا  كنت  إن  وهددين  ذلك  حول  كثريًا  حديث  دار   
املعاين  العميد صاح  أوالً ألن  املزاعم حصلت  املزاعم؟.... هذه  ملاذا هذه  ولنتساءل 
هو من املقربن إىل رفعت األسد وظن أنه تعاطف معي لذلك السبب حيث أن سليامن 
اخلطيب قد سألني عن عاقتي برفعت والتي أنكرهتا كام سأذكره الحقا ثانيا أن »صاح 
تثق  األمنية يف عصابات حافظ األسد ال  الدائرة  فلسطيني وأن  املعاتى« هو من أصل 

بأحد هو من غري الطائفة إذ ينظرون ألي شخص قريب منهم عى أنه أداة منفذة فقط.
وال يمكن أن يرتقي إىل درجة الثقة مهام عا شأنه وقدم من خدمات وتضحيات أراد 
املقدم سليامن اخلطيب أن يسند هتمة إىل العميد صاح املعاتى ألن رفعت األسد كان 
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يمثل جناحا مناوئًا جلناح اللواء عى دوبا رئيس املخابرات العسكرية واخلصم اللدود 
إىل رفعت وأن املقدم سليامن اخلطيب هو من جناح اللواء عى دوبا وأذكر يف تلك املقابلة 
فأجبته ال أعرف عنه  برفعت األسد  املقدم سليامن اخلطيب قد سألني عن عاقتي  أن 
شيئًا سوى أنه أخ الرئيس حافظ األسد وأنه قائد لرايا الدفاع وذلك من خال وسائل 
اإلعام فقط وكان ذلك سؤاالً ز اعاًم منه أنني أتزعم جمموعة تعمل لصالح السعودية 
التي كان يعتقد لدهيم أنه يتلقى دعاًم خاصًا من اململكة السعودية وأنا بالطبع ال علم يل 
لينسب إىل رفعت األسد  املقدم سليامن اخلطيب من تلك األسئلة  فأراد  أبدا...  بذلك 
وهذا  مظلته  حتت  وتعمل  عليها  يتسر  جمموعات  جانبه  إىل  هناك  وأن  للنظام  مناوأته 
وإن دل عى يشء فيدل عى رصاع األجنحة يف سوريا إبان حكم حافظ األسد وال أدل 
عى ذلك من اختطاف القنصل السعودي السيد حسن فراش من لبنان وكان وراء ذلك 
هو اللواء عى دوبا وهذا العمل أراد من ورائه اللواء عى دوبا اإلساءة للعاقات مع 
وإن  عام  بشكل  األسد  رفعت  جناح  مع  العاقات  وإساءة  السعودية  العربية  اململكة 
من أجنحه اللواء عى دوبا هو نائب رئيس اجلمهورية عبد احلليم خدام والذي هو من 
منطقه اللواء عى دوبا وأن خدام كان مناوئا لرفعت األسد وإن هذا إن دل عى يشء 
فإن املرحلة كان قائدها هو حافظ األسد ذو النفوذ املطلق وأن أحدا يف األجنحة املشار 
إليها مل يكن يف مقدوره اخلروج عى السياسة العامة والتي هو يرسمها ويقررها وإن َبدا 
للَعيان أن حافظ األسد بعد خروجه من املستشفى يف هناية عام 1983م وقد أوجد نوابًا 
احلزبية ورفعت  للشئون  السياسية وزهري مشارقة  للشؤون  احلميد خدام  عبد  له وهم 
إليهم كان مرسومًا  األسد للشؤون األمنية والعسكرية وأن دور أي من أولئك املشار 
من قبل حافظ األسد وأنه هو الذي يراقب تنفيذ السياسات التي هو يرسمها من تلقاء 
التي كانت موجودة بن  نفسه. وإن كان رفعت األسد قد تم حتييده لسبب اخلافات 
أجنحة احلكم يف سوريا فإن حتيد رفعت األسد مل يصطحبه بيان رسمي بإعفائه من أي 

من املناصب التي كان يشغلها!!! بل كان معه فريق عمل كبري أثناء تواجده يف فرنسا.
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أشري إىل هذه األحداث لبيان الظروف السياسية التي سبقت ورافقت اعتقالنا والتي 
كان هلا أسوأ األثر عى بقائنا يف السجن كام سأتطرق لذلك الحقا وال يفوتني أن أذكر 
ذلك إال يوم حيث تم استدعائي للذهاب إىل املحكمة امليدانية يف حرستا مدينة يف ريف 
دمشق وكالعادة وضعت األغال يف يدياَّ وحال وصويل إىل مقر املحكمة وضعت يف 
اهلل  رمحه  حمجم  أخي  املقابلة  الغرفة  يف  والحظت  األرض  عى  جالسا  االنتظار  غرفة 
وأسكنه فسيح جناته وكام الحظت زوجتي وعندما الحظوا ذلك أي الرجال العاملن 
املحكمة  رئيس  مكتب  إىل  استدعائي  تم  فرة  وبعد  الباب  عى  أوصدوا  املحكمة  يف 
سليامن  املقدم  بوجود  أي  أعضائها  بكامل  املحكمة  ووجدت  املعاتى  صاح  العميد 
اخلطيب والقايض حسن ولقد وجدت والدي جالسا إىل جانبهم بجوار رئيس املحكمة 
وأن هذا مل حيدث أبدا يف تاريخ املحكمة كام علمت الحقا وكان والدي يتحدث وبحرية 
مع رئيس املحكمة ولكن ذهلت عندما الحظت وجود زوجتي يف املحكمة وهذا غري 
مألوف يف تاريخ أهلنا وعائلتي أن تظهر النساء يف أروقة املحاكم مما جعلني أبكي كيدًا 
مما ظن معه والدي أنني كنت خائفًا فقال يل هل أنت خائف؟ )لن يصيبنا إالّ ما كتب اهلل 
لنا( كان رمحه اهلل ذا بأس وقوة وشكيمة ال يبكى ولو رأى العامل ميتًا حوله ألنه كان يقول 

يل دومًا الذي يموت ماحنا خيوياه مل يكن يف مقدوري أن أعلمه سبب بكائي الفعى. 
مذلة تسمو النفوس ومن دوهنا شهب وإذا قلت دموع العني ال تعنى  
وأحــار قلب من حاقــت به النـوب  دمــوع العني للجور مرجعـه  

يزال حرًة يف صدري ألنه توىف دون أن يعلم سبب بكائي، ذهب  كان ذلك وال 
وهو يظن أنني كنت خائفا وقد علمت أن حضور أهيل كان مدعاة ألن يروين وأراهم 
مع زوجتي  مواجهتي  املعاتى وبحجة  العميد صاح  املحكمة  رئيس  تكرما من  وهذا 
باسمها وكذلك  كانت  إسكندر  الكريم  عبد  املازم  قبل  من  أخذت  التي  ألن سياريت 
كانت مفاحتة من قبل املحكمة مع أخي حمجم بحجة أنه حاول أن يرشى أخو زوجته 
فايز النورى رئيس حمكمة أمن الدولة وهو من أصل ديري وأن أخي قد نفى تلك التهم 
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ومما علمته أخريا وبعد خروجي من السجن ومن زوجتي إذ أعلمتني أنه قد تم إحضار 
شخص ما إىل ساحة املحكمة أثناء وجودهم يف الغرفة املجاورة لغرفة االنتظار وحن 
وجودي هناك وقد تم إعدامه أمامهم وقالت يل إن األمر كان مفجعا لنا وخميفا ظنا منها 
أهنم سيعدمونك بنفس الطريقة!! أليس هذا إجرام بحق األبرياء وإرهاب دولة بحق 
شعب أعزل ال ذنب له وال جرم. وأثناء وجودي يف املحكمة قد سمحوا لوالدي أن 
يعطيني دراهم وكانت حمدودة ألنه قال يل أمام املحكمة لقد أحرضوين عى حن غفلة ومل 
أكن أمحل معي نقودًا كافية ولكنني أردت أن أوصل هلم رسالة عن اإلرهاب يف السجن 
إذ قلت ألبى أمام املحكمة ال أستطيع أخذ النقود وإال ستكون سببًا يف معاقبتي وجعلها 
سببا ملسألتي عن مصدر النقود فام كان من رئيس املحكمة إال أن استدعى رئيس مكتبه 
وطلب منه أن يبلغ هبجت الصالح مدير سجن املزة العسكري أن النقود قد حصلت 
عليها وبحضور املحكمة بكامل أعضائها وبعد أن عادوا إىل سجن املزة وجدت املقدم 
النقود وعلمت أيضا الحقا أن حضور  انتظاري وقد استلموا منى  هبجت الصالح يف 
والدي كان ليعلموه علم اليقن أن اعتقايل ألسباب سياسية وليست وشاية كام كان يظن 
منى بعض النصريين نتيجة خصام هلم مع آل القاعور مما استدعاين للتدخل ألهنم أهل 
زوجتي وكانوا أيضا معتدى عليهم من قبل عامل أرض يف السابق يف أماكهم يف بلديت 
الزعورة وعن فيت وعودة إىل فرة وجودي يف سجن املزة العسكري أن حصل حضور 
ألي  زيارات  توجد  ال  أي  مغلقًا  السجن  بعرف  كان  الذي  مهجعنا  إىل  السجن  مدير 
واحد فيه كام ال يسمح لنا بالنظر إىل أي واحد خارج املهجع أو ينظر إلينا من قبل أي 
واحد أيضا من اخلارج وكانت النوافذ مغطاة بستائر داكنة هي عبارة عن بطانيات للنوم.

املياه  توجد  حيث  فيه  نحن  مما  أفضل  مكان  إىل  سننتقل  أننا  أبلغنا  جاءنا  وعندما   
الساخنة والزيارات.... الخ، فرح الكل مننا ولكنى كنت أُشك يف ذلك ألن تنقلنا كان 
ا ودون إعامنا عن الوجهة التي نحن ذاهبون إليها عند تنقلنا من مكان آلخر حسب  رسيًّ
مقتضيات األمر بالنسبة هلم. وبعد حن تم إباغنا أن ننهى عاقتنا يف املهجع وأن نحرض 
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أنفسنا مع طلوع الفجر لنذهب إىل تدمر وكان هذا ليس ُبرى لنا بل هو نازلة ليس هلا 
كاشف إال من عند اهلل سبحانه وتعاىل لقد علمنا من بعض املساجن ما سنواجهه من 
عذاب و إهانة يف تدمر منذ وصولنا وىف الصباح الباكر وبعد أن تم وداعنا ألصدقائنا يف 
املهجع حيث أفجعهم مصابنا ومنهم من كان يبكينا ودًا وإخاصًا. تم فتح باب املهجع 
ونزلنا إىل القلم حيث كنا أربعة أشخاص وشخص آخر أيضا من مهجعنا من حلب ال 
التي كانت  أماناتنا  تفتيشنا بدقة وقد سلمونا  املدينة تم  إذا كان من ريفها أو من  أعلم 
وكان  1985/12/29م  صبيحة  ذلك  وكان  السجن  يف  سجاتنا  وإغاق  بحوزهتم 

يومًا مشئومًا لن تندمل جراحه أبدا ما دامت األنفس حية واألجساد باقية.
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العنوان – املحطة – النتقال اإىل العامل الآخر 
�سجن تدمر الع�سكري: 

لنقل  معدة  مغلقة  سيارة  يف  وركبنا  العسكري  املزة  بسجن  ارتباطنا  أهنينا  أن  وبعد 
املساجن ويوجد عند الباب دورية من الرطة العسكرية ببنادقهم انطلقت بنا السيارة 
وتتقدم السيارة التي تقلنا سيارة حراسة وىف خلفنا أيضا سيارة حراسة انطلقت بنا إىل 
سجن تدمر العسكري،كان يوما شديد الربودة ونحمل بن جوانحنا اخلوف من املجهول 
ومن العذاب الذي سمعنا عنه من اآلخرين عامل جمهول ألنه عامل لن يعلم عنه أحد بعد 
أن ندخله وقد علمنا أنه قد كتب عى مدخله »الداخل مفقود واخلارج مولود« إنه العامل 
اآلخر الذي سيضمنا بن جناحيه ويذيقنا من أشكال وألوان العذاب ما مل نعرف حدوده 
ووبال أمره. وصلنا تدمر يف الصباح الباكر وعند باب السيارة وجدنا عددًا غفريًا من 
اجلنود ويرحبون بنا أها بالشباب تلقونا عند باب السيارة بالركل واللطم ودخلت إىل 
با  علينا رضبا  وانقضوا  احلائط  إىل  نقف ووجوهنا  أن  وأمرونا  متسع ورحب  مهجع 
أنفى وكان ينزف دما وبعد أن خارت قوانا وضاقت  هوادة وقد أصبت حينها وكر 
صدورنا اقتادونا إىل خارج املهجع وأمرونا أن نخلع مابسنا وأن نقف يف صف واحد، 
وأدخلونا الواحد تلو اآلخر ووضعوا لنا قيودا يف قلم السجن، وبعد أن انتهينا من ذلك 
فتشوا مابسنا أحرضوا لنا دوالب سيارة كفر واقتادوين ووضعوين بالدوالب وأخذت 
احلبال  من  برباط  مثبتة  وأقدامي  شخص  من  أكثر  قبل  من  أقدامى  عى  تنهال  السياط 
مثبتة عى ماسورة من احلديد ويمسك بكل طرف منها شخص مل أعد أحتمل الرضب 
ظننت أنه لن يتوقف أبدًا وأن هذا مصريي املحتوم الذي ستتعطل عنده أقدامى وأنتظر 
ما سيئول إليه األمر أكثر من ذلك كان رصاخا يمأل عنان السامء وكنت أسمع آمرهم 
أن يستمروا برضيب حتى تنتفخ قدماي وكنت أتساءل كيف تنفتح قدماي؟ إذ ال يوجد 
إال اجللد والعظم من الضعف واهلزال استمر الرضب وكان الدم ينهمر من قدمي ومن 
ساقي وبعدها رموين أرضا وأمروين أن أهنض وأمشى وأقف إىل جانب اجلدار وكان 
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أن  ذلك مؤملا ومفجعا يل، ومل يكن زمائي أحسن حاال منى ال بل أن أحدهم كادوا 
يقضوا عليه ألنه  أن  كادوا  احللبي  زميلنا  وأما  األمن  يغتالوه خنقًا ألنه كان من جهاز 
وضع نقودًا يف خمبأ بالبنطال خوفًا من مصادرهتا كام كان يظن سابقا. بعد هذا االستقبال 
ثاثامئة  يبعد حوايل  إىل مكان  املهشمة واجلرحية  أقدامنا  اقتادونا مشيا عى  يسمونه  كام 
فيه ساقية  يوجد  كان  أبو رحيه حيث  يدعى عندهم  إىل مهجع  أربعامئة مر ودخلنا  أو 
متر هبا املجارى الكرهية وكان أيضا بداخله أعمدة باطونية وزنزانتي ضمن املهجع كان 
شنيعًا يف شكله وتصميمه وعندها ظننت أنه سيتم إعدامنا بداخله لوجود الساقية التي 
متر هبا األوساخ ونحن يف انتظار املجهول وقد فتح علينا الباب ثانية وسألوا من منكم 
األستاذ أجاهبم أحد زمائنا أنه أستاذ فأوكلوا له مسئولية املهجع أي أنه الوحيد املخول 
العسكرية  البطانيات  أغطية من  لنا  الرطة واالستجابة ملطالبهم. وقدموا  عى خماطبة 
وقد أغلقوا علينا الباب وأيضا مل يكمل األمر حتى فتحوا علينا الباب ثانية وأمرونا أن 
أن  دون  بقدمي  ملتصقة  احلجر  بعد وصولنا وجدت شفقة يف  أي  ذلك  نخرج وقبل 
الوعي واحلس خرجنا ونسري يف صف  الذهول والعذاب وفقدان  أشعر هبا من شدة 
واحد وأعيننا معصوبة ساروا بنا مسافة وعندها توقفنا وقد فتح باب كبري أدركنا ذلك 
عى  وجهه  الكل  باحة  انتبه  يقول  الداخل  من  صوتًا  وسمعنا  الباب  فتح  صوت  من 
احليط مروا بنا ببوابة الباحة ووضعونا يف زنزانتن أي يف كل زنزانة شخصان كان رقم 
زنزانتنا وقد عرفنا الحقًا رقم 2 أما الشخصان اآلخران يف زنزانة بعيدة شيئًا ما عن 
املوجودة  البطانيات  ترتيب  عى  راكعن  ونحن  وبدأنا  األبواب  علينا  أغلقوا  زنزانتنا 
يف زنزانتنا وكنا ال نقوى عى الوقوف كان كل منا ينظر إىل اآلخر وكأنه يقول ما هذا 
وقال  الباب  يف  فتحة  الراقة  علينا  يفتح  من  وجدنا  الليل  وىف  بعد؟  وماذا  املصري؟ 
لزمييل شو؟ تتكلم – ها؟ علِّم حالك – أي ستنال العقاب يف الصباح الباكر أي حن 
كلام  تؤملنا  جراحنا  كانت  ولكن  نحن  أين  نعلم  ال  أموات  وكَأّننا  نمنا  الطعام  إدخال 
المسها الغطاء أو أصاهبا احتكاك، نمنا ومهوم الكون قد خيمت علينا وألقت بظلها 
يارب  أواه  األهل  أين  أواه  النعيم  أين  أواه  العذاب  هذا  ما  اُه  ُأواَّ الثقيل عى صدورنا 
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أنزل علينا رمحتك ونجنا بقوتك من القوم الظاملن جفت مآقيناونضب دمعها وضاقت 
علينا الدنيا بام رحبت.

املربح وىف  العذاب والرضب  أعياها  قد  أو حراك وأجسامنا  قوة  أو  لنا عزم  يبق  مل 
الليل كنا نسمع أصوات داخل وخارج املكان كنا نعلم ما املقصود بذلك وىف الصباح 
الباكر وقد سمعنا رصير أقفال الباب وأصوات الرطة والشبيحة انتبه بحة الكل وجهه 
وقد  احلائط  باجتاه  ووجوهنا  مكرهن  ووقفنا  فراشنا  أي  يطقنا  من  نزلنا  احليطة  عى 
أبرنا قبل ذلك ومن خال فتحات يف الباب واجلدار أن أعدادا من الرطة العسكرية 
بفتح األبواب  الشبيحة  بدأ  الطعام  السياط والشبيحة حتمل معهم  قد دخلوا وبأيدهيم 
الزنازين ولكن األبواب مل تفتح  وبجوارهم عدد من الرطة العسكرية فتحت أقفال 
سمعنا صوتًا واحدًا ينادون واحدًا خرج عدد من املساجن ومعهم أوان باستيكية وقد 
انطلقوا وهم مهطعي رؤوسهم وأعينهم تكاد تكون مغلقة ال ينظرون إال إىل مكان مابن 
أقدامهم وهم مرعون ُذهلنا ونتساءل بيننا نحن ماذا سنفعل؟ ال نعرف ال نعلم.. عاد 
نعلم  ال  ينتظرنا؟!  ماذا  نحن  أما  والراخ  الرضب  أصوات  ونسمع  مرعن  اجلميع 
سمعنا الحقا صوتًا ينادى ثامنية وقد فتحت األبواب بشدة وقوة وانطلق من فيها من 
مهطعى الرؤوس وال ينظرون إالّ إىل مكان ما بن أرجلهم عادوا والرضب والراخ 
يتواىل ويصل إىل مسامعنا احلزينة واحلرية متأل صدورنا وىف حلظة وقد فتح الباب علينا 
الوسخة والنابية خرج  الكلامت  يا..... من  وسألنا شو بدكم عزيمة؟ ليش ما طلعتوا 
زمييل رمحة اهلل عليه ألن حالته كانت أفضل من حالتى، عاد إىل وقد رأيته مهشاًم وقد 
رموا به يف ساقية لتريف املاء يف الباحة رأيته والدم ينهمر من رأسه ومن وجهه دخل 
النازف وحالته  لدمه  وقد عجن  إفطار  ومعه  بالشاي  ملئت  وقد  باستيكية  آنية  ومعه 

البائسة.
 دخل وبعد أن وضع ما حيمله يف داخل الزنزانة التفت إىل ذلك املجرم ورصخ يف 
أربأ أن تصل إىل مسامعكم، مد  التي  الكلامت  تارك من  يا  يا فاعل  وجهي. شو ولك 



64

رحلة يف سجون الطاغية

املربح  أمام الرضب  السياط عليها ولكنني متاسكت  إيدك؟ مددت يدي وقد اهنمرت 
واملوجع وتسال شو أعصاب؟ وعلمنا أخريًا أن ذلك يغيظهم ويعتربونه حتديًا لذا ينبغي 

أن يرخ اإلنسان حتى يرتاح باهلم وتطمئن نفوسهم الدنيئة بعذاب اآلخرين.
هو  السوط  وأن  مرتن  بيده  الذي  بالسوط  رأيس  عى  رضبني  السؤال  ذلك  وبعد 
توازين  فقدت  الرضب  ذلك  بعد  أكثر،  أو  كغم  نصف  تقريبا  ويزن  دبابة  كاوتشوك 
عاد  عندما  أي  البداية  يف  أعلمنا  وقد  الزنزانة  داخل  يف  املرحاض  حافة  عى  وسقطت 
إلينا ومل نكن قد خرجنا وسألنا ملاذا مل خترجوا شو ضيوف؟ قال لنا أن رقم زنزانتنا )2( 
معلوم أجبنا له معلوم. وبعد أن رضبني وسقطت عى حافة املرحاض وقد أغلق الباب 
قد حرض زمييل ليسعفني وينهض بى. ولكن املجرم قد فتح الرافة ليعلم ما مصريي 
بعد الرضب وقد وجد زمييل يسعفني ألهنض بعد أن سقطت صاح بزمييل شو تسعفه – 
ها.... وكان بنربة التهديد والتنكر، ذهب وتركنا يف أحزاننا التي أفرشتنا وطاب هلا املقام 
ونعم احلال كان كل منا يلملم جراحه ويواسى نفسه وقد زاغت األبصار وبلغت القلوب 
منا احلناجر. مل ينته األمر بعد.اإلقفال مل تقفل والرطة والشبيحة ال يزالون يف ساحة 
يريدون  من  وخيرجون  الرافة  يفتحون  الشبيحة  فكان  العذاب  مسلسل  وبدأ  الباحة 
الدوالب  به أرضا ويوضع يف  زنزانته يذهب ويلقى  أن يسحبوه من  بعد  به  ويذهبون 
وتثبت أقدامه بأمراس مثبتة عى ماسورة يمسك بكل طرف منها أحد الشبيحة وتنهال 
وتسعى  السامء  عنان  تشق  األصوات  وتسمع  قاسيًا  رضبًا  جاد  من  أكثر  من  السياط 
لاستغاثة باهلل وينطلق الرجاء والتوسل ولكن هلم قلوب كاحلجارة ال ترق هلم ألسنة 
قذرة ال تسمع منها إال السوء والفحشاء واملنكر والسباب والقذف ألعراض األمهات 

واألخوات والبنات .
تستمر األمور لزمن قد يصل إىل ساعات عدة وكاًّ منا ينتظر مصريه املحتوم وقد 
ال يصيبه منه أذى أو نيل ولكن العذاب قد نزل ال حمالة والقلوب ختفق تكاد أن تفارق 
الصدور أو تذوب مع اآلهات والدموع ولو خلقت من حديد ملا محلت كام محلت من 
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يف  ونحن  الباحة  باب  ويغلق  منهم  اجلميع  وينرف  حن  بعد  األقفال  تغلق  العذاب 
انتظار ما يستجد بنا من أطباق العذاب وأصناف اهلوان واهلل املستعان عى ما يصفون، 
قلوبنا تعتر باألسى واحلزن وصدورنا تطفح بفيض من العذاب واالمتهان، الواقع لنا 
مر وكام هو املستقبل لنا غامض والظام يلقى بوطأته وجربوته عى أبصارنا وبصائرنا 
ال نرى يف خضم هذا الواقع أي بارقة أمل ترجتى أومسعف او معن ننتظر ما سنواجه يف 
كل حلظه وساعة ال يطول انتظارنا حتى نسمع صوت أقفال باب الباحة ليعلن لنا أمر 
الكل وجهه عى احلائط نبر من  انتبه  باحة  الشبيحة  الباب ويعلن  يفتح  يسء نجهله 
خال شقوق الباب أعداد من الرطة العسكرية وبأيدهيم السياط والشبيحة قد أدخلوا 
أوعية الغداء نحرض أنفسنا ملقابلة تلك املعمعة وينطلق الشبيحة لفتح أبواب الزنازين 
األبواب  بفتح  األوامر  وننتظر  األقفال  تفتح  العسكرية  الرطة  من  عدد  وبصحبتهم 
وكالعادة نسمع صوتًا ينادى واحد ينطلق الناس من حولنا مهطعى رؤوسهم وأعينهم 
تكاد تكون مغلقة وينظرون إىل ما بن أقدامهم بطرف خفي يأخذون ما يسمح هلم به من 
غذاء ويعودون مهرولن ومرعن كل إىل مهجعه وحيذر اجلميع من أن يسكب شيئا 
من الطعام عى األرض وإال سيكون ذلك جريمة ال تغتفر يأيت صوت آخر مناديا ثامنية 
وخيرج الناس كاملعتاد أي كام رشحته يف مناداة واحد نتلقى احلرية والرهبة ماذا سنفعل مل 
يقل اثنن يطول انتظارنا حتى ينتهي األمر بعودة فئة ثامنية يأتينا الرقيب املسؤول ويفتح 
علينا الباب ويطلق علينا سيًا من الشتائم والوعيد ملاذا ال خترجوا أجبناه مل نسمع نداء 
اثنن إذ أن زنزانتنا رقم 2 فأجابنا ال ينبغي أن خترجوا عندما تسمعون صوت واحد يا 
للعجب من هذه الرموز رشح لنا أن من 1 إىل 7 تعنى واحدًا ومن 8 فامفوق تعنى ثامنية- 
نعم فهمنا- خرج زمييل رمحه اهلل إذ كان أحسن حاالً منى وخرج وعاد بغداء إيدامه الدم 
واللعنة واهلوان أبرته مهشاًم ونازفًا كام أبرته يف الصباح وبعده قد أصابني من ذلك 
العلج ما أصابني يف الصباح بعد أن رضب يدىاَّ بسياط ومن اخللف كان ذلك مؤذيا 
ومربحا قاسيت األمل واملرارة والذل واهلوان وأنا ال أقوى عى منع كيدهم وأذاهم نتجرع 
كأس املر واحلنظل يف كل حلظة ونحن يف ربقة أولئك الكفرة املجرمن، تقفل األقفال 
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تكون  تكاد  وزفرات  آهات  إال  الكام  لغة  تعطلت  وقد  بعضا  بعضنا  يرقب  ونجلس 
يف  ونحن  البعض  بعضنا  أزر  نشد  أن  نحاول  ومرير  مر  واقع  من  وحزن  أسى  لواعج 
ترقب ملا ستكشفه الساعات القادمة من مشاهد ووقائع نجهلها وتتكرر املأساة وحيرض 
تنفتح  وهشياًم.  سعريًا  حلمنا  من  أكلت  التي  وسياطهم  وعدهتم  بعددهم  املجرمون 
األقفال ويتكرر املشهد وخيرج زمييل يف اللحظة املناسبة بعد أن استوعبنا القصد واملراد 
حيرض ساملا واحلمد هلل وتقفل األقفال ويذهب املجرمون ويغلق باب الباحة وأدركنا أن 
ال شيئا مذال بعد دخول العشاء نجلس يف خشية ورهبة من احلرس اللييل الذي ال نعرف 
مساوئه عند جتوله ليًا يف مراقبة دائمة لنا تفتح الرافه وينادينا شبيح عرفنا اسمه الحقا 
أنه بشار إسامعيل من )القرداحة( ويسكن يف) الاذقية( وهو جمرم لص أي امتهن رسقة 
السيارات ومن ثم عاد واختطف كبري اخلرباء السوفييت يف الصواريخ بعد أن نصب له 
كمينا يف باحة كنيسة إذ اعتاد ذلك اخلبري أن يضع فيها سيارته سيطر هو ومن معه من 
عصابة عى اخلبري وأعلمنا انه كان ينوى الذهاب به إىل لبنان ويسلمه إىل مجاعات يمينية 
به إىل إرسائيل أو تكتفي بأرسه واحتجازه كان بشار عى حد زعمه معروفا  قد تبعث 
من قبل احلواجز األمنية يف الاذقية وال خيشى أيا منها إذ كان مدعوما وال أحد يمكن 
النداءات الاسلكية ومن خال جهاز اخلبري أدرك  التقط  له أن يوقفه ولكن وبعد أن 
خطورة األمر مما حدى به أن يرضب اخلبري عى فمه ويلقيه هو ومن معه أرضا ويلجئون 
إىل قلعة مهجورة إذ يعمد أحد منهم إىل املدينة وحيرض هلم حاجاهتم من طعام ورشاب 
وبعد أن هدأ اجلو ذهب بشار إىل جزيرة »ارواد« ومن خال معارفه من البحارة ذهبوا 
به إىل قربص أو اليونان لست متأكدا وبعدها وإرضاء للسوفييت وىف خال تنسيق مع 
أهله عاد ليسلم نفسه إىل السلطات السورية وكأن شيئا مل حيصل ولو أن أحدا مهم أعى 
شأن منه وقام بمثل فعلته لُعّلق شنقًا خال أيام!! يوضع بشار يف سجن تدمر العسكري 
مكرما ومعززا وصاحب سلطة وجاه ودالل وخدم وحشم ومل يكن وجوده يف تدمر 
إال إهبامًا للسوفييت بأنه معاقب وبعيدا عن املراقبة أي عن أعن السوفييت، بشار هذا 
أنه مادام  بادر ليطمئنا  النقود  أننا نملك مقدارا من  وقد علم من املسئولن يف السجن 
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لنا  ينالنا بأذى وعمد متطوعا ليشرى  يف السجن فنحن سنكون يف محاه وأن أحدا لن 
بيجامة يل و غيارات داخلية لزمييل وافقنا دون قيد وال رشط وفعا أحرض لنا حوائجنا 
يف اليوم التايل وعى رؤوس األشهاد ولكنه أخذ الثمن أضعاف الثمن الفعيل كان أول 
الغيث قطرة واستمر صديقي عى إحضار الطعام لنا ولكنه كان حتت محاية بشار وأن 
قدمي قد التهبتا وأخذ القيح والصديد خيرج منهام وال نملك دواء وال عاجا سوى ما 
كنا نضع عليها عجينَا انستحرضه من اخلبز الذي يقدمونه لنا تتواىل األحداث ونشعر 
ذات يوم أن الباحة كادت أن تنقلب رأسا عى عقب إذ دخلت أعداد غفرية من الرطة 
والشبيحة عى رأسهم بشار إسامعيل كانت حمطتهم أمام زنزانتنا رقم 2 وبدأ الشبيحة 
وإن  تواجدهم  مكان  من  األقرب  نحن  وكنا  كاملعتاد  األوامر  وصدرت  األقفال  بفتح 
بشار  التقطنا  متواجدون  إىل حيث هم  اخلروج برعة  قليا عن  يتأخر ولو  ملن  الويل 
عى  يضع  شبيح  إىل  اآلخر  تلو  الواحد  قدمنا  مغلقة  وأعيننا  رؤوسنا  مهطعي  ونحن 
وجوهنا الصابون وآخر يلتقطنا بموس حاقة جيعل من وجوهنا خرائط وأخاديد نازفة 

دون أن نحس بذلك األذى لشدة الذعر واخلوف.
كنا نسمع  منه ولكننا  بأمر  األقفال  زنزانتنا وأقفل  إىل  بنا رسيعًا  بشار وعاد  أخذنا   
البكاء والعويل من خلف الباب ويتهمون البعض أين تريد الفرار زورا وهبتانًا، يرمونه 
والركل  الفضاء  يعلو  والراخ  وصوب  حدب  كل  من  السياط  عليه  وتنهال  أرضا 

والرفس أمور البد منها يف تلك املعمعة. 
األمر  ينتهي  وخوف  هلع  وبعد  تدور  ال  الساعة  عقارب  وكأن  االنتظار  بنا  يطول 
ونحن سعداء ألننا نجونا من العذاب الذي كان يصل إىل مسامعنا وعى الرغم من أملنا 

ملا حل بأولئك املستضعفن من أمثالنا وحيث أال نقدر عى نجدهتم أو عوهنم بيشء.
معتادة  وألوان غري  بأشكال  كرنفالية  مهرجانات  فهي  والعشاء  الغداء  أما حفات 
أو معهودة إال ضمن أسوار سجن تدمر العسكري، حفات أساسها الباء والعذاب 
اليشء  فاقد  ألن  عجب  وال  السامء  يف  أو  األرض  يف  قيم  هو  كل  بمن  واالستخفاف 
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تقوم عى  الفكرية  منطلقاهتا  أو  االجتامعي  األسدية عقدها  العصابة  أن  يعطيه وكام  ال 
البطش واالستبداد واالستحواذ عى كل مقدرات الشعب دون وازع أو رادع أو قانون. 
وىف املساء يأيت الشبيح بشار إسامعيل ليجمع من الزنازين أجرة احلاقة املقررة نصف 
يف  عقابا  سيواجه  ألنه  الدفع  عى  القدرة  يملك  ال  ملن  الويل  كل  والويل  سورية  لرية 
الصباح ال عهد له به من قبل. يأتينا وكان من يكلمه هو زمييل ألنني كنت مصابًا وال 
إذ ال مفر وال مناص من ذلك  الوقوف إال إكراها كام هو احلال يف احلاقة  أقوى عى 
تأمر ثمن احلاقة؟ يقول بشار هات ما عندك فيعطيه زمييل مخسة وعرين  يسأله كم 
لرية سوريه ينبسط كثريا ويبدأ باحلديث معنا متباهيًا بام قدمه لنا من محاية ورعاية ألنه 
هو املندوب السامي يف الباحة هو اآلمر هو الناهي وأن الرطة وضباط الصف مجيعهم 
خلعنا  وقد  أننا  نشعر  بشار  وبحضور  املساء  يأيت  إسامعيل.  بشار  الشبيح  إمرة  حتت 
أنغام  الباكر كنا نسمع  أنفسنا رداء الرعب واملصائب واألهوال ولكن يف الصباح  عن 
والكثيفة وعندها نصحوا وحيرضنا  الباسقة  األشجار  أغصان  املوجودة عى  العصافري 
األمل واخلوف من املجهول وما حيمله لنا من عذاب وهلع، نصى فرائضنا نرجتف خوفا 
من أن نفاجأ بأحد يرانا ونحن نصى هذه جرائم ال تغتفر إذ أن العذاب يقصد منه أوالً 
إذا أصبحت أمورًا مباحة  بإنسانيته  مسخ آدمية اإلنسان بحيث لن يعد يشعر اإلنسان 
لسلطة غاشمة ال يردعها رادع أو وازع ويقصد منها أيضا هو إفراغ اإلنسان من قيَمه إذ 
مل يعد يفكر أو حيس إالّ كيف ينجو من العذاب إذ أن يف ظل اخلوف يتجمد العقل عن 
العمل ويصبح اإلنسان يتحرك من خال فطرة وغريزة حب البقاء كأي كائن حي ال 
حيمل عقًا أو فكرًا ولكنه يستشعر اخلطر فيهرب منه ولكن نحن ال نملك حرية درء 
اخلطر أو اللواذ عنه وىف الصباح وكاملعتاد يذهب صديقي وحيرض لنا اإلفطار وبعدها 
نعنى  وال  جميب  ال  والتوسل  والرجاء  االستغاثة  وأنغام  والعويل  البكاء  أنغام  نعيش 
سوى اهلل سبحانه وتعاىل ونعيش الذعر اخلوف ألننا لسنا بمأمن من أن ينالنا ما نسمعه 
يأتينا بشار  ينتهي املشهد وننتظر مشهدًا آخر ومع األيام  ونبره من مصائب وأهوال 
ويفتح رشاقةالزنزانة ونسأله متى نخرج من هنا ونذهب إىل الغرف املقابلة لنا وحيث 
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أفرادها يتمتعون بحرية الذهاب إلحضار الطعام دون خوف أو وجل وكام وأهنم يربون 
شعرهم ولدهيم أدوات للطبخ ونشتم رائحة الطهي ورائحة القهوة جييبنا بشار ال أعلم 
الباحات األخرى هي  لنا إن هذا املكان هو أفضل مكان يف السجن وأن  ولكن يقول 
مخسة  معنا  أجبته  النقود  من  لديكم  كم  بشار  يسألنا  واملستمر  الدائم  العذاب  من  بؤر 
آالف ألننا ال نقوى عى اإلنكار ألن املساعد وضباط الصف هم الذين فتشونا وأخذوا 
املبلغ منى ثم أعادوه يل وأن بشارًا يتحرك بتنسيق مع املساعد وبالتايل بغطاء من مدير 
السجن ألهنم مجيعا رشكاء يف الغنائم واالستعباد يعلم أن لدينا ثامنية آالف ولكن جزء 
من املبلغ قدمته لزمائي يف الزنزانة يف الطرف اآلخر أثناء توجهنا إىل تدمر. طلب بشار 
أن نعطيه ألفي لرية قلت له نحن مقطوعون يف هذا املكان وعلينا أن ننفق عى أنفسنا 
وزمائنا اآلخرين. أجاب لن تنقطعوا وأنا موجود. حاولنا معه ولكنه أرص وترك لنا 
اخليار قائا إن أحدكم قد يفقد عينه أو كليته فكروا جيدا قلت لصديقي أرجو أن ال تظن 
بالرغم من قسوة األمور أن حسن ينحني أمام العاصفة وال يقدم شيئا ألحد حتى لو 
كان الثمن املوت، كان صديقي واقعيًا فرجاين وقال: دخيلك واهلل يذبحونا اهلل يعوض 
علينا، أعلمني أن الواقعية هي أن نفتدى أنفسنا هبذا املبلغ الذي ال يغنى وال يسمن من 
جوع لو كانت األمور طبيعية ولكن أمهيته لندرته وحاجتنا له مع األيام لرضورة حاجتنا 
للباس والدواء. يذهب ويأتينا الشبيح بشار إسامعيل يف اليوم التايل ويقدم له صديقي 
املبلغ وحيث أن بشارًا يمثل كابوسا حتى للذين يف الغرف واجلميع مع أولئك الذين 
يقاسون منه ومن العصابة األسدية خمتلف صنوف اإلرهاب فإهنم يربصون به الدوائر 
ويبقى األمر عى رسيته بيننا وبينه دون علمنا أن أحدًا قد علم بذلك، ومتر األيام وبعد 
فرة يبادر أحد الرقباء ويسأل صديقي وين اليل معك؟ فيقول له مصاب فصفعه وقال 
له من أصابه؟ قال يف االستقبال ! رموه أرضا وأصابوه بعذاب ساحق وماحق وجاءين 
نازفًا ومهتكًا ومعه الرقيب وأمرين أن أخرج أنا إلحضار الطعام وبالعودة إىل ما أصاب 
صديقي إذ أنه ال يسمح ألحد أن يقول أنه رضب أو حتى لو مات عليه أن يقول أن 

َموت فان كان قدريا.
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 وأن أي إصابة هي نتيجة وقوعه يف احلامم بزعمهم انه ال يوجد رضب أو إرهاب يف 
السجن. وىف اليوم التايل تقاسيت عى نفيس وأرجعت أمري إىل اهلل ليعينني عى الركض 
والصرب عى األمل وإحضار الطعام. خرجت واألمل يكاديفري مهجتى ووضعت عامة 
عى باب املهجع حتى ال أضل السبيل إليه وضعنا خيط عى الباب من الداخل وعّلْقنا 
عى اخليط منشفة ألهتدى عى باب مهجعنا لوجود عدة مهاجع مفتوحة يف آن واحد 
وال يوجد ما يميزها وكذلك كان يفعل صديقي وأن من يردد يف معرفة مهجعه يصيبه 

عقاٌب ال شفقة فيه وال هوادة.
ما  كثريًا  والشاي  اإليدام  وخاصة  الطعام  توزيع  عى  يقومون  الذين  الشبيحة  كان 
يعمدون إىل مأل آنية الزبدية والطاسة بشكل كبري حتى ينهمر منا ما بداخلها عى أرض 
الباحة وهذا سبب كاف ملعاقبة أي سجن حيصل معه ذلك إال أن بشار كان يقول لذلك 
للشبيح املسؤول عن الطعام ال متأل له الزبدية وكان بشار يمشى بجانبي ويقول يل عى 
أمامنا وخيشى من أي وشاية حتى ولو كان  مهلك ال ختف طبعا ألنه أصبح مكشوفا 
التغايض من املساعد وإدارة السجن ألن كل رشطي أو رقيب أو حتى أي شبيح  جيد 
مع  تعاطف  أي  ألن  السجن  داخل  حيدث  ما  كل  تراقب  أمنية  جهة  عى  حمسوب  هو 
تعنى  واألمني  القضائي  بالعرف  تدمر  وأن  السجن  بأمن  إخاالً  يعتربونه  سجن  أي 
األشغال الشاقة التي ليس هلا سقف أو حدود أو لون وأن كل األمور التي حتصل داخل 
عى  يرفون  الذين  هم  االنضباط  ومساعد  السجن  ومدير  مركزية  أوامر  هو  السجن 

تنفيذ أساليب التعذيب واإلرهاب. 
هذا اإلرهاب كان كابوسا جيثم عى الصدور ويقبض األنفاس ولوال ذلك اإلرهاب 
ملا قبلت النفوس أو حتملت شدة وقسوة املعاناة - معاناة يف كل يشء - األرس واخلوف 
يف  الرؤية  وانعدام  الذات  ضياع  يعنى  كان  السجن  واملصري،  واملرض  والربد  واجلوع 

مستقبل جمهول وواقع مر ومرير.
تستمر املعاناة يف أشكاهلا وألواهنا ليًا وهنارًا كام كانت البداية وبعد مخسة ومخسن 
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وحتسن  باألُلفة  فنشعر  دعويت،  وأبناء  مجاعي  مهجع  إىل  ننتقل  والتامم  بالضبط  يوما 
غرف  وهى  اخلامسة  الباحة  يف   1 رقم  غرفه  إىل  ننتقل  قليلة  أيام  بعد  ولكن  الظروف 
مواجهة للزنازين ومما جيد ذكره أن الباحة اخلامسة هي من موروث فرنسا إبان احتاهلا 
املقولة وىف  متأكدا من هذه  للخيل ولست  إسطبات  كانت  الغرف  إن  ويقال  لسوريا 
بشغب  متهمون  وهم  الاذقية  من  نسبيا  الصغار  الشبان  من  بعدد  نجتمع  األثناء  هذه 
الرزاق. وشخص  ونديم وعبد  بشري  الاذقية عام 1982 ومنهم حسن  أحداث  أثناء 
آخر أذكره من الدير يدعى »تيسري حياوى« وهذا الشخص أعدم أخريا يف لبنان الهتامه 
بجريمة قتل يف لبنان أثناء تواجده كام يزعم يف منطقه فتح وآخران يف محاه - كان عددنا 
أن  تدمر  يف  أي  هناك  احلياة  ونكد  الظلم  ومن  صغرية  كانت  أيضا  الغرفة  ألن  مقبوال 
أحد زمائنا )نديم( قد ذهب يف الصباح ليحرض لنا وجبة اإلفطار وعمد نديم ليأخذ 
حصتنا من البيض عى ما أذكر ورسعان ما نسبوا له رسقه البيض وىف كل وجبة كانوا 
ينادونه ويدعونه أنه سارق البيض، هو مل يكن سارقًا هو جمرد أن مد يده ليأخذ حصتنا 
ذكره  هبا وعذاهبا. ومما جيدر  والتشهري  النفوس  إذالل  منه  يراد  اهتام  هذا  يأخذها.  ومل 
أن بشارًا قد حصل معه مشكلة مع مساعد االنضباط إذ أوشى وافرى عليه وكان من 
نتيجة ذلك أن مساعد االنضباط ويدعى حممد نعمة سلموين من سلمية قد تم نقله وأن 
بشارًا أيضا تم عزله عن مراقبة الباحة ولو شكليًا ألن قنواته باقية مع كل أفراد ضباط 
أي  يمنع  أن  بمقدوره  كان  بشار  وأن  السجن،  يف  العسكرية  الرطة  وكذلك  الصف 
ضابط صف ورشطي من دخول الباحة بل معاقبته ألنه كان يوقع الكثريين من أفراد 
الرطة يف خمالفات انضباطية ومن ثم يستخدمها كألغام موقوتة فيفجرها هبم ويوقع هبم 
نتيجة وضعه وصلته بمدير السجن العميد »غازي اجلهنى« والذي توىف و أفراد أرسته 

بحادث سيارة نثېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یمث ]إبراهيم : 42[ . 

وبالعودة إىل وجودنا يف الغرفة قد ترب خرب أن بشارًا قد أخذ منا مبلغ ألفي لرية 
وأخذ  بشار  وغضب  بذلك  بشار  علم  بذلك  عِلموا  قد  وخصومه  بشارًا  وأن  سورية 
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حييك لنا املكايد واملصائب ألن بقاءنا يف الغرفة مل يدم طويا إذ أخلوا الغرفة وعادوا بنا 
إىل الزنازين فأصبحنا فريسة لبشار الذي كان يأمر الشبيحة الذين حلوا مكانه لينالوا منا 
ويذيقونا أشد العذاب وخاصة أنا، وكان الشبيحة يف كل يوم وأثناء إحضاري للطعام 
يامرسون كيدهم ومكرهم ضدي وال يوجد من يستمع لنا أو يسألنا عن جرم أو ذنب قد 
اقرفناه. أمضينا فرة طويلة وقاسية من العذاب يف الزنازين ألن غرفتنا قد حل هبا مجاعة 
الشيوعين  وبعد  السجن  يف  حتى  املعاملة  يف  التفضيل  عى  يدل  وهذا  الشيوعين  من 
بمنظامت  يزعمون وهلم عاقات  كام  معارضة  يمثلون  كانوا  أردنين  بأشخاص  عادوا 
فدائية وال أعرف أكثر من ذلك ألنه مل يتسنى لنا رؤيتهم أو التعرف أو احلديث معهم، 
وبعد أن حصل مكان شاغر يف الغرف كان من الطبيعي أن يعيدونا إىل الغرف ولكن 
السجن  إدارة  أقنع  بعد أن  فيها  التي هو يوجد  الغرفة  ليعيدنا إىل  نفوذه  بشار استخدم 
وذوي  ترابط  بينهم  يوجد  املساجن  من  أخرى  فئة  مع  العيش  يستطيع  ال  ألنه  بذلك 
قوة وقادرين عى أن خيلقوا له املتاعب واملشاكل، نحن نمثل قضايا خمتلفة ووجودنا يف 
السجن حديث وقد أصابنا الذعر واخلوف وأن بشارًا يمسك بيده مفاتيح إدارة السجن 
والشبيحة ألنه من فصيلتهم وأبناء جلدهتم لذا سيجد منّا لقمة سائغة وال أحد منا قادر 

عى أن يعكر صفوه أو خيالف أمره كام كان يظن.
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املحطة : غرفة ال�سبيح ب�سار اإ�سماعيل يف الباحة اخلام�سة 
�سجن تدمر الع�سكري:

كان الشبيح بشار يعيش مع سجناء فصيل شيوعي املنظمة الشيوعية العربية - وكان 
أخاقية  والا  واالستبدادية  والقهرية  السلطوية  نزعاته  وكانت  معهم  صدام  يف  بشار 

ا واحد يف وجهه وتطلعاته املذكورة أعاه. تصطدم بوقوفهم مجيعا صفًّ
لذا وجد ضالته أن يبعدهم إىل الغرفة رقم )2( والتي كان من املفرض أن ننتقل إليها 
يوجد  بأشخاص ال  ليستبدهلم  املراس  يتخلص من جار غري ذي ود وصعب  وبذلك 
بينهم رابط فكرى أو تنظيمي كام هو شأن الشيوعين، وقبل أن أرشح معاناتنا بجوار 
ذلك الشبِّيح األرشالبد أن أذكر ما قضية هؤالء الشيوعين، املنظمة الشيوعية العربية 
وهكذا تسمى هي ذات طابع قومى وهذا ما يميزها عن الشيوعية األممية. وهذا الفصيل 
قد قام بأعامل عدائية يف سوريا ومنها تفجري املركز الثقايف األمريكي يف حي املهاجرين 
بدمشق إىل جانب تفجريات أخرى، وأن ِسجنهم كان العتبارات سياسية تقربًا وتزلفًا 
ألمريكا - أي أن نظام حافظ األسد يقاوم اإلرهاب!! وهذه هي سياسة ذر الرماد يف 
ذلك  ويتخذ من  العاملي  األسد جعل من سوريا وكرًا لإلرهاب  فكيان حافظ  العيون 
أوراقًا يلعب هبا متى شاء وكيف يشاء وحيقق من خاهلا مصاحله ويبنى عليها عاقاته 
الدولية كحصن تقدمي نضايل كام يسوق نفسه وهذا التوجه الذي اختذ منه منطلقه يف 
حماربة نظام صدام حسن يف العراق إذ كان ُيشار إىل تنظيم البعث العراقي عى أنه تنظيم 
مصابنا  إىل  وبالعودة  األساس.  هذا  عى  السورية  السجون  يف  أفراده  وحياسب  يميني 
مع الشبيح بشار إسامعيل إذ قام بتوزيعنا عى أربع حجر يف الغرفة وكان ذلك التوزيع 
وفقا ألهوائه ورغباته، كان مكاين يف آخر حجرة مع شخصن أحدمها من إدلب وهو 
مجركي متهم بتهريب شخص مطلوب إىل السلطات السورية إذ سهل هروبه إىل اململكة 
األردنية اهلاشمية واآلخر من محاة بتهمة املتاجرة بالساح. وحيث انتقل إىل يد تنظيم 
اإلخوان املسلمن يف مرحلة الحقة، عمد الشبيح بشار أن شكل ورشة عمل يف احلرز 
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لصاحله ولصالح مساعد االنضباط نزيه والذي جاء عى أعتاب املساعد السابق حممد 
نعمة الكل يعمل يف اخلرز دون أجر أو كسب سوى مكاسب بسيطة وعدهم هبا رشاء 

دخان ملن يدخن إال أنه مل حيقق هلم شيئًا من ذلك.
يدي  إصبع  أن  وكام  ضعيف  نظري  ألن  العمل  أستطيع  ال  أنى  له  أبديت  أنا  أما   
مكسور هو كذلك وال يساعد عى العمل، أصبحت يف مواجهة مذلة إذ أن بشار كان 
ا أو إقطاعيًّا شموليًّا الكل يعمل يف خدمته باخلرز أو من يمسك له باملنشفة  سيدًا برجوازيًّ
يف انتظار خروجه من احلامم أو من يصنع له الشاي أو من حيرض له الطعام أو من ينظف 
له غرفته - كل ذلك حيصل نتيجة نفوذه املطلق من قبل السلطة أما أنا فكنت أرى أن 
املواجهة معه ال حمالة ألن وضعي ال يطيب له وال يرتضيه إذ يعتربه أنفة ورفعة. وفعا 
وبعد حن حرض إىل غرفتي وطلب ملن حويل أن خيرجوا من الغرفة ليكلمني عى انفراد 
)أنا ال  اسمع  ننام علها وخاطبني  كنا  التي  املسطبة  قدمه عى حافة  قد وضع  - وكان 
يصري  شو  تعرف  تدفع  ما  تسلم  تدفع  معلوم؟  رأسه  يكرب  أن  يقدر  أحد  عندي  يوجد 
عليك أنا بشار إسامعيل( أصبحت يف مواجهه أمرين أحامها ُمر إما الرضوخ لاستعباد 
واالنقياد لنكرة من نكرات املجتمع أو الرفض وعى الباغي فلتدور الدوائر، أجبته إذا 

كنت أنت بشار إسامعيل فأنا حسن الطحان. 
أنت تسلب الناس حقوقهم بسلطة وساح السلطة أما أنا فو اهلل من قوم كانوا وال 
فخر هم املانعون وهم املانحون يعطون ويمنعون ولكن أنا ال أملك اآلن إرادة املنع أو 
املنح ال بل أملك إرادة تفرض عى أن أرفض ذلك أي طلب، أنا لست سجينًا عندك - 
ُجن ُجنونه إذ ال يوجد عند حد ظنه من هو قادر أن يرفض له أمرا. أخذ يصيح بأعى 
صوته - مناديًا احلرس املوجود عى سطح الباحة أتاه احلرس قائا شو فيه أجابه ابعث يل 
املساعد جاء املساعد واختى به ثم دعاين املساعد إىل خارج الغرفة وسألني حدثته بكل ما 
حصل سابقًا والحقًا وأعلمته أنني أملك مبلغًا متواضعًا وأنا عى استعداد أن أختى عنه 
للحكومة وال أدفعه إىل بشار إسامعيل عنوًة وإكراهًا. طلب منى أن آخذ أغراىض وأتبعه 
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شبيح  وجاءين  الباب  عّى  أغلقوا  نعمل،  شو  نشوف  حتى  هنا  انتظر  يل  وقال  للزنزانة 
آخر مسئول يف الباحة ويدعى منذر - قال يل يقول لك بشار ادفع له ألفن لرية سورية 
الرطة  يف  رقيبًا  أن  شعرت  فرة  وبعد   - بطلبه  وال  لبشار  معنيًا  لست  أجبته  قرضه، 
العسكرية ومعه عدد من اجلنود وعدد من الشبيحة وأخرجوين إىل خارج الزنزانة وقد 
وضعوين يف الدوالب )كفر( واهنالوا عى رضبًا بالسياط والقوابى يف الزنزانة وأذكر أن 
ذلك كان يف زمهرير الشتاء القارس - نمت واألحزان متأل صدري قهرًا وهوانًا وأندب 
حظي كام أندب القيم واملبادئ والشيم التي أضحت عناوين للمحال التجارية وال ُتذكر 
إال يف أسواق املصالح الشخصية أو بحضور النزوات الذاتية، ويصبح الصباح وترق 
كالعادة  ونطلب  الزنازين  أقفال  وتفتح  الباحة  باب  يفتح  واهلوان،  العذاب  ألوان  معه 
التهابًا  هلا  سبب  مما  األرض  صقيع  وتامس  دامية  وأقدامي  أركض  اإلفطار  إلحضار 
مؤملًا يزداد سوءًا كلام دست األرض أو المست الصقيع ويتكرر خروجي يف كل وقت 
وأعيش  وإياما.  سوءا  ويزداد  معها  األمل  يتكرر  كام  العشاء  وإحضار  الغداء  إلحضار 
تلك املآسى القرية من قبل أنذال البر وأرخص من أنجبت البرية وال أملك حيلة 
وال قوة إال االنتحار مما يورثنا النار وغضب الواحد القهار، صربًا يا بال صربًا يا آل 
يارس صربًا أهيا األحرار الذين تسامون سوء العذاب بسياط طغمة فاسدة آل إليها كيان 

مصطنع وسلطة غاشمة وأمة نامت أو تعامت عاّم أنتم فيه وعام يفعل الظاملون. 

من  نصيبه  يأتيه  الكل  بل  ال  فيه  أنا  مما  حاالً  أحسن  الزنزانات  يف  من  حايل  تكن  مل 
األحرار وكبت  استمرأت عذاب  يشفى غليل طغمة حاقدة  ولن  ومل  ينتهي  عذاب ال 
أيضا من  يقال  الدم وكام  يولِّد إال  الدم ال  أنفاسهم وقطع جذورهم ظنًّا ودمهًا - ألن 
أطاعك لعصاك فقد عصاك وال أغفل قول الكاتب األمريكي الشهري أرنست هنجواى 
)إنك تستطيع أن تسحق اإلنسان ولكن ال تستطيع أن تدحره( هذه أقوال مأثورة وحكم 
تنتِه يف  مل  مأسايت  فكرها،  وسذاجة  أفقها  لضيق  متثلها  أو  األسد  تستشفها عصابات  مل 
زنزانتي ومتر األيام وتفتح رّشاقة زنزانتي ويتهمني شبيح موكل إليه مراقبة الباحة أنني 
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أصى عندما وجدين ملتحفًا ببطانية قال يل أنت تصى أجبته ال أنا جالس وهذه البطانية 
التحفها من شدة الربد إالّ أنه أرص عى اهتامه وتوعدين بعقاب قاٍس وعلمت أن ذلك مل 
يكن بعيدًا عن إحياءات الشبيح بشار إسامعيل وأوامره التي مل يسلم منها معتربًا نفسه انه 
هو أصل األمن واالنضباط ألنه من آل إسامعيل ومن القرداحة. مل يمض وقت طويل 
حتى فتح باب زنزانتي ورموين أرضا ووضعوين يف الدوالب واهنالت عى السياط من 

أكثر من شخص مل ينفع معها أيه حيلة أو رجاء أو استغاثة.
فأصحو  الشتاء  زمهرير  يف  املاء  وجسمي  رأيس  فوق  وسكبوا  الوجود  عن  غبت 
بعدها وأرى نفيس يف الزنزانة وحيدًا ال أكاد أقوى عى احلركة واحلراك. تبقى احلرات 
واآلهات والراخ والعويل هي ساحي الوحيد بعد الصرب واالستعانة باهلل سبحانه 
وتعاىل، تسوء أحوايل كثريًا ومل أعد أقوى عى اخلروج وإحضار الطعام إذ بادروا بإحضار 
الطعام يل ليقينهم أنني لن أقدر عى احلركة وأي عقاب آخر سينتهي بى إىل املوت وهذا 
ما مل يرغبوا يف حدوثه يل وال لغريي ألن كل سجن يعتربونه رهينة وسيفًا مسلطًا عى 
أهله وذويه حتى ال يأيت منهم أي حراك أو معارضته ال بل إلكراههم العيش يف دائرة 
األمل والرجاء يف بقائنا أحياء ويتحقق االستسام املطلق لسلطة األسد وزبانيته لشعب 

عاَش األسى والذل واهلوان كام عاشه أبناؤه وذووه.
الرديء  الطعام  وجبات  إحضار  عى  وإكراهي  عى  إرصارهم  يزداد  األيام  ومع   
الدواب والدواجن ولكن برضورة حكمها وأمرها وغايتها نحرضها  والذي ال تأكله 
بشدة  التهبت  التي  جراحي  يؤذى  ذلك  وكل  وماطرا  باردا  اجلو  كان  منها.  ونقتات 
وأصاب ذراعي ورم شديد وقيح وصديد وأنا ال أملك سوى استخاص العجن من 
اخلبز وأجعل منه ضامدة جلراحي وألفها وأعصبها بفانلتي الداخلية - األمل يزداد ومل أعد 
أحتمله أبدًا وأرصخ ليًا دون شعور من خوف أو عقاب أرصخ وتنطلق من حنجريت 

آهات واستغاثة أرجوها من اهلل سبحانه وتعاىل.
 يسمع رصاخي من قبل شخص من الرطة العسكرية يف أعى السقف ويناديني ما 
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بك ولك؟ أجبته أمل شديد مل أعد أحتمله زجرنى وشتمني وأمرين أن ال يسمع صويت 
أبدًا ولكن وىف احلال ودون أن أشعر بصوت فتح باب الباحة إذ رشا قةزنزانتي تفتح 
ويأتيني ضوء مصباح يدوى وأسمع رقيبًا من الرطة العسكرية يسألني بصوت خافت 
فعًا رأى كتل حلمية وليس  الرقيب شوف رجيل  يا حرضة  له  قلت  يوجعك؟ -  شو 
الباكر حرض إىل  أقدام قال يل نم ودعني أشوف ماذا يمكن أن أفعله لك ويف الصباح 
وأمروا  والرطة  الرقباء  من  أعداد  ومعه  السجن  وطبيب  االنضباط  مساعد  زنزانتي 
الشبيحة أن حيملوين إىل غرفتي حيث يوجد أصدقائي حيث يوجد بشار اللعن ويوكل 
إليه عاجي بأمر من إدارة السجن وبعد إحضار أدويه عى حسايب اخلاص إبر وشاش 

وسربتو ومراهم وحبوب مسكنة.
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املحطة : العودة اإىل الغرفة رقم )3( يف الباحة اخلام�سة:

كانت عوديت إىل غرفتي حيث يوجد أصدقائي كانت بمثابة عودة الروح إىل اجلسد 
بعد غياب طال ألشهر يف خضم من اجلراح واألمل ووحشة الوحدة وغصة احلياة ومهجية 
األعداء ولكن كان يؤملني أن أرى الشبيح بشار اللعن العدو اللدود لكل سجن ترميه 
األقدار يف باحة الزنازين واألهوال، يلتف حويل أصدقائي الذين هم أهيل يف ذلك املكان 
وقد أزرى هبم وبى الزمان يف حومة الشبيحة واألرشار - حيرضوا الدواء ويتم غسل 
أقدامى باملاء الساخن ومن ثم تعقم بامدة السبريتو إذ جن جنون وبشار يزيل طبقة من 
اللحم امليت والقيح والصديد، أشعر باألمل يرضب أعامق رأيس وقدماي ترجتفان وكأن 
تيارا كهربائيا يرى هبام. معاناة تطول ألكثر من ساعات من أمل متواصل وخيف األمل بعد 
ذلك تدرجييًا ولكن للعذاب أشكال وألوان وليس لونًا واحدًا إذ اضطر للخروج لقضاء 

حاجتي حيملني أصدقائي ويقعدوين حيث املكان لقضاء احلاجة.
جسمي  من  الضغط  عليهام  وقدماي  أجلس  أن  أستطيع  ال  إذ  يزداد  أملي  ولكن 
الذي  األمل  لشدة  ترجتفان  قدماي  وتبقى  احلالة  متر  وبمرارة  متكأ  اجللوس  فأحاول 
مكان  إىل  بى  ويعودون  احلاجة  لقضاء  الذهاب  أثناء  واجللوس  احلركة  نتيجة  أصاهبام 
نومي وهم حييطون بى يتحسسون آالمي وأوجاعي ويتكلمون معي هبمس خشية أن 
أوامره  ينتظرون  والذين  نميمته ووشايته للرطة  بشار وهم خيشون  الشبيح  يسمعهم 
ليفرغوا سمومهم يف أجساد أصبحت فرائس رخيصة يف قبضتهم، يستمر األمل ولكن 
البال يف وجود من يعينني يف قضاء حاجتي من نوم وطعام  شعرت بالطمأنينة وراحة 
ورشاب واملعونة يف كل ما أحتاجه من مساعدة ويأيت الشبيح بشار يف األوقات املناسبة 
إلجراء املعاجلة املطلوبة وىف كل مرة أعانيه من أمل نتيجة الغيار وتنظيف اجلرح وتعقيمه، 
أصدقائي يعملون يف ورشة عمل لصالح بشار وزبانيته يف إدارة السجن دون أن حيصلوا 
عى يشء مادي يعنيهم عى قضاء الرضوري من حوائجهم ال أحد يقوى عى مطالبة 

بشار أو إغضابه.
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 ومتر األيام وحيصل صدام بن بشار وشبيح آخر من الطائفة النصريية ويدعى »سيف 
اجلبهة  إىل  جلأ  وقد  جمرم  الشبيح  هذا  العيون،  وادي  منطقة  من  شاهن«  حسن  حممد 
بالنسبة للبعث السوري  العراق كام هي الصاعقة  العربية وهى جبهة فدائية متثل بعث 
تطلب إدارة السجن منهام بشار و سيف أن يتفقا فيام بينهام إال أن اخلاف قد دب بينهام 
ألن سيف ال يقبل أن هييمن بشار عليه وجيعله واحدًا يف ورشته بدون مقابل، خيرج كل 
منهام ويقدم شكوى ضد اآلخر - تتدخل اإلدارة حلل اخلاف بينهام ولكن ذلك كان يتم 
لفرة ثم تظهر اخلافات بينهام وحياول كل منهام استاملة اآلخرين إىل جانبه وبعد ذلك 
نقل بشار إىل مكان قريب من اإلدارة ويعامل كرقيب من حيث السكن واألكل واخلدمة 

ويبقى الشبيح سيف يف غرفتنا.
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املحطة: ولية ال�سبيح »�سيف« للباحة اخلام�سة:

يذهب بشار إسامعيل ويعطى غرفة مستقلة يف باحة إدارة السجن أي الباحة األوىل 
ويتسلم مراقبة الباحة الشبيح »سيف حممد حسن شاهن« ويامرس سلطات تعسفية ضد 
أنه تم إحضار دفعة جديدة  الباحة ويرف عى تعذيبهم وأذكر  املوقوفن يف زنزانات 
وأودعوا الزنزانات وأذكر أن أحدهم كام ذكر الشبيح »سيف« قد توىف من الربد وكان 
ذلك عميد يف اجليش وقد منعوا إعطاءه غطاء طوال مدة طويلة، وأن الكثريين قد ماتوا 

يف الزنازين نتيجة التعذيب أو املرض وسوء التغذية والرعاية الصحية.
وأذكر عندما كنت أنا و ابن دعويت يف الزنزانة أن طبيب السجن يشكون له السعال 
وضيف التنفس فتلفت جانبًا وعندما مل جيد أحدا بجانبه مهس قائا: »من العز« أي كان 
مستهزأ أي سوء األوضاع الصحية وعندما أراد الشبيح سيف أن يامرس علينا سلطات 
تعسفية احتد أفراد الفرقة وشكوه ملساعد االنضباط وأن مساعد االنضباط الشبيح نزيه 
يف  سيف  وبقى  بشار  نقل  تم  ذلك  أثر  وعى  وبشار  سيف  قبل  من  وشايات  واجه  قد 
من  االنتقام  أراد  لسيف  الغرفة  أفراد  من  معارضة  نزيه  املساعد  وجد  وعندما  الباحة 
بينهم وتم عزل سيف.  العدالة بل ألمور كيدية  الوقوف مع  أو  سيف ال إلقرار احلق 
تليعفر  من  حممد«  »حسن  يدعى  عراقي  آخر  وشبيح  سيف  وبسببها  املشاكل  وتتواىل 
وكان ذلك الشخص ذ اسمعة سيئة إذ كان يعتدي عى املوقوفن يف الزنازين وبعد ذلك 
تم تسفري املذكور وكام سمعنا أنه تم إخاء سبيله ولكن تلك األمور غري مؤكدة لعدم 
وتستمر  آخرون  إلينا أشخاص  نتخلص من سيف وحيرض  يؤكدها  آخر  وجود طرف 

حياتنا يف خوف وهلع.
وحيرض إلينا سجن من حلب يدعى »فايز أمحد مسكينة« بعد أن تم إخراجه وزميل 
له آخر يدعو أبو عبده من »باب النريب« بحلب ومما جيدر ذكره الرواية التي نقلها إىل 
فايز مسكينة وهو متهم بالتعامل مع نظام البعث يف العراق خال خدمته يف أحد فروع 

املخابرات.
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روى يل أن والدته هي قريبة إىل العامد حكمت الشهاب وذهبت يف زيارة له يف منزله 
مستغيثة وحمتمية بجاهه بغية مساعدهتا يف إطاق رساح ولدها وحال وصوهلا إىل منزله 
ومقابلتها له عرضت عليه األمر أجاهبا أنه مدعو إىل منزل حافظ األسد وسيصطحبها 
معه وبالفعل أوىف بوعده وأخذها وفتحت احلديث مع حافظ األسد راجية ومتوسلة 
سيطلق  حازم  أبا  أن  منها  ظنا  بذلك  فرحت  حازم«  »أبى  إىل  موكول  أمره  أن  فأجاهبا 
رساحه وعندما عادت إىل منزل أبى حازم وفاحتته باألمر أجاهبا إن كان أمره موكول يل 
سأعلقه يف حبل املشنقة وأسحبه من رجله ألن من يتآمر عى الرفيق الرئيس هو تآمر عىاَّ 
شخصيًّا عى حد زعمه وأردت من ذلك ألُبن أن كل من عمل حتت إمرة حافظ األسد 
أو بالقرب منه كلهم رشكاء يف خمتلف اجلرائم التي اقرفها حافظ األسد حتى لو بدلوا 
جلودهم وتلونوا بألوان املصالح والغايات بعد أن لفظهم وأعرض عنهم حافظ األسد 
وأن التاريخ عندما يتحرر وينطلق لسانه سيذكرهم بأفعاهلم وأعامهلم التي ال تكسبهم 

رشفًا وال ترفع هلم ذكرًا حسنا.
وهو  حداد«  »وهيثم  املري«  أمحد  »هاشم  منهم  أذكر  محاة  من  شباب  أذكر  وممن 
صديق يل وأخ رعاين حق رعاية وخدمني عندما مرضت واشتّد عى املرض وآخر يدعى 
فاروق احلمىص ومنهم آخر يدعى »فايز النمل« وهؤالء قد اهتموا باغتيال الدكتور حممد 
الفاضل أستاذ القانون بجامعة دمشق وهو من الطائفة النصريية وألقى القبض عليهم 
انتزاع  وتم  الفاضل  الدكتور  قتلوا  بأهنم  واعرفوا  العذاب  أنواع  أبشع  إىل  وتعرضوا 
اعرافات متشاهبة منهم مجيعا باإلكراه والقسوة حتى أن اثنن منهم أحدمها ابن أخت 
السيايس السورى املعروف أكرم احلورانى وأعتقد أنه يدعى رائد احلورانى واآلخر من 
له  يشفع  كان حدثًا ومل  أحدمها  بالرغم من  إعدامهام  تم  وقد  الركاوى من محاه  عائلة 
صغر سنه من عقوبة اإلعدام اجلائروأن أيًا من املذكورين مل أشاهده أو أتعرف عليه إذ 

أعدموا يف املزة وقبل أن ُأعتقل.
وأن أحدهم هو »هيثم حداد« رمحه اهلل قد ُأعدم بعد مخسة عر عامًا من اعتقاله!!
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باحات  يف  مهاجع  يف  عينه  فقد  من  ومنهم  عقله  فقد  من  ومنهم  ُجن  من  ومنهم   
أخرى ومل أتعرف عى أي منهم وأردت من ذلك أن ُأبن كيد الظاملن وإزهاقهم ألرواح 
األبرياء دون أن يمنعهم قانون أو ُعرف أو أخاق. وأن هذا الباء الذي ابتى به الشعب 
السوري وحتى العرب مل يكن وليدة الساعة احلارضة والتي نشاهد فصوهلا يف كل ساعة 
وحلظة من قتل وتدمري ال بل هو باء عانت منه الباد السورية ردحًا من الزمن وعندما 
قام الشعب يطالب بحريته وحقوقه املسلوبة ها هو بشار يستخدم معهم أعتى أسلحة 
البطش والدمار يقتل األطفال والنساء والشيوخ والشباب ال بل يدمر مساكنهم وينهب 
وااله  ومن  معه  ومن  اهلل  رماه  والدمار.  التفجري  بعبوات  ويرميهم  ومتاجرهم  حماهلم 

بسهام من عنده انتصارًا للحق وعربة لكل طاغية متجرب. 
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املحطة : الذهاب اإىل مهاجع ال�سل يف الباحة ال�ساد�سة يف 
�سجن تدمر الع�سكري:

الزنازين  يف  نسبيًا  طويلة  فرات  لبقائي  ونتيجة  أيضا  سلبي  أثر  سلبي  واقع  لكل 
النفسية  واالضطرابات  والتغذية  التهوية  وسوء  املعيشية  والظروف  األحوال  ولسوء 
منه  يضيق  مستمر  سعال  يف  يتمثل  وكان  طويا  منه  أعانى  ظللت  بمرض  أصبت 
خمتلفة.  وأوجاع  بإعياء  ذلك  إثر  عى  وأصاب  أطرايف  وكل  وجوانبي  ونفيس  صدري 
وكلام شكوت األمر لطبيب السجن كتب يل وصفة دواء سعلة أنفقت عليه كل ما أملك 
ثمن أدوية سعال دون فائدة. وشكوت األمر ملساعد االنضباط إذ أن الوضع يف الغرف 
يف الباحة اخلامسة ليسمح بربية الشعر وخماطبة املساعد وأي رقيب بحرية ما العتبار 
الباحة باحة سياسية إذ ال يوجد قضايا تعود لتنظيامت مسلحة مناوئه للسلطة األسدية 
وهذا تصنيفهم اخلاص هبم استجاب املساعد لطلبي وأحرض طبيبًا عسكريا من خارج 
السجن ملعاينتي وقّرر طبيب السجن أنني لست مصابا بالسل واستمر عى نفس الدواء 
الطبيب - طبيب عسكري  ثانية وأحرض يل  وحيث مل يتغري معي يشء كلمت املساعد 
- من خارج السجن وفحصني أيضا َأقر أنني غري مصاب بداء السل، وحيث اشتد يب 
السعال ُأخْذت مبارشًة إىل مهاجع السل وفحصني دكتور من املساجن وهو مسئول عن 
مهاجع السل ويدعى زاهي عبادي من الدير وأقر الدكتور أن إصابتي واضحة وعندها 
أقر املساعد أن أبقى يف مهاجع السل حتى يتم شفائي دخلت املهاجع فكان األمر مبهرًا 
ثياهبم رثة  املساجن ورأيت  آثار الرضب عى وجوه  لكلينا كان مبهرًا يل عندما رأيت 
وحليقي الرأس والشارب وكنت غريبًا عليهم عندما رأوا شعري وهيئة لبايس قالوا يف 

أنفسهم.
 من أين أتى هذا؟!! الكل ارتاب وخاف منى كام علمت منهم الحقًا، وسألوين عن 
اسمي وانتر األمر بينهم وبعدها حرض إىّل شخص يدعى حممد جاسم الرزق وهو من 
، إذ كان خيدم خدمته العسكرية مع ابن عم يل فبعث برسالة للجميع  الدير فتعرف عىاَّ
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حويل ومن أنا استقبلني رئيس املهجع وكان شابًّا جريئًا ومهذبًا وهو من جبل الزاوية 
حمافظة إدلب وخصص يل مكانًا للمنامة فوجئت أن املنامة كانت بحدود عرين سم 
كل  وكان  القامش.  من  شمع  قطعة  عن  عبارة  أريض  فراش  أي  عازل  عى  اثنن  وكل 
واحد ينام بعكس رأس اآلخر وكان نظام النوم عى جانب واحد وممنوع احلركة يف الليل 
وأن السقف توجد به فتحات يتم من خاهلا مراقبة الناس ليًا وهنارًا من قبل حرس من 
الرطة العسكرية وأن أي شخص يتحرك يعاقب من قبل احلرس الرسمي ويتم إخباره 

أي إباغه بالعقاب من قبل احلرس الداخيل من املساجن يف داخل املهجع.

ِقَبل الرطة  وقام املسؤول الصحي طبيب من املساجن ولكن ال يدعى طبيبًا من 
قام وفحصني  له مسئول صحي.  يقال  بل  أنه حكيم  به  االعراف  لعدم  ِقبلنا  من  وال 
وفحصها  البول  من  عينة  وأخذ  زجاجية  قارورة  يل  قدم  الصباح  وىف  عاجًا  يل  وقدم 
الِكى يف حالة جيدة -  أن  الدواء  الذي أخذ لون  البول  له من لون  إليها وتبن  بالنظر 
العاج عبارة عن  أن  بل  العاج ال  التشخيص وىف  البدائية يف  إىل  اإلشارة  أذكر ذلك 
أدوية قد انتهت صاحيتها عى أغلب األحيان وأن من حيصل عى الدواء بشكل مستمر 
هذا ذو حظ وحظوة بالرغم من انتهاء صاحيتها - وصف يل العاج الذي آخذه من 
املسئول الصحي أو من أحد مساعديه وأرشبه أمامه كان الطبيب زاهي عبادي )املسئول 
الصحي( شاب نشيط ويعترب عاملًا يف أمراض السل ملتابعتها ميدانيًّا وليًا وهنارًا ومتطوع 
هلذا العمل بالرغم من أنه مل يكن مسلوالً كام أعلمني اآلخرون كان يراقب كل شخص 
بشكل مستمر ويأكل مع مجيع املرىض ليتأكد من شهية كل واحد ألن املصاب بالسل يفقد 
الشهية لألكل وكان ذا ثقة من قبل مساعد االنضباط جلدارته وحسن سلوكه إذ ال يقبل 
أن يطلب أي مطلب شخيص له من مساعد االنضباط وكان قد قدم للسجن خدمات 
ليس بمقدور كل األطباء العسكرين من القيام بفاعلية كام كان يقوم هبا الدكتور »زاهي 
عبادي«، ذات يوم علمت بقدوم املساعد وطلب من رئيس املهجع أن يأخذ يل إذنًا منه 
ملقابلتي كنت أرى العيش يف ذلك املكان أكثر مصيبة من مصيبة السل بحد ذاهتا الكل 
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أصابة الفزع واخلوف ألن أيًا منهم ال جيرؤ عى هذا الطلب ألنه غري مسموح له بالتكلم 
مع املساعد أو أي عنر يف اإلدارة إال إذا استدعى هو من قبلهم وألهنم جيهلون وضع 
الباحة اخلامسة وكانوا أيضًا خيافون من أي فرد يتكلم مع املساعد والرقيب أن يوشى 
هبم - قابلت املساعد وقلت له سيادة املساعد دعني أموت بالسل يف الغرف أو الزنزانة 
أفضل من البقاء هنا، سألني ملاذا؟ قلت له ظروف العيش الصعبة، املنامة عرين سم 

واألكل كل ثاثة حصتهم بيضة واحدة... الخ.
قال يل ال يوجد عاج للسل إال يف هذا املكان وطلب رئيس املهجع واملسئول الصحي 
وأمرهم أن يعطوين ضعفًا من األكل واملنامة ووعدين بعد أن يتم شفائي سيعودون بى 

إىل الغرف حيث احلرية واألمان نسبيا.
بادر كل من رئيس املهجع واملسئول الصحي لتنفيذ أمر املساعد إال أنني أرصرت لن 

أقبل بأي يشء يميزين عن اآلخرين وإن كان البعض قد قال يل هذا حقك.
 إذ مل تأخذ حصة أحد بل أمر من إدارة السجن إال أنني مل أستسغ األمر لنفيس وال 
ملسافة  وكذلك  للطعام  منى  حاجة  أكثر  هم  ممن  اآلخرين  بشعور  وشعوري  لكرامتي 
النوم، ال شك أن ذلك قد حاز عى وافر التقدير من البعض واعتربوها إيثارًا. كذلك 
أمر املساعد أن أعفى من التنفس إذ أن التنفس كان مذالً ومنهكًا كان يعنى اجللوس عى 
األرض وهى مبلولة باملاء وأن جيلس اإلنسان وأصابعه يف أذنيه ويمتد أحيانًا لساعات 
التنفس وأن أبقى مع املرىض لن يكون عى  امللتهبة، طبعا اإلعفاء من  يف حر الشمس 
يفرض عى  يكن  مل  املساعد وهذا حق طبيعي يل ألن ذلك  قبل  أحد ألنه من  حساب 
لذا قبلت هذا األمر وكذلك  العاج  أتيت إىل هنا ال لعقوبة بل بقصد  الغرف وأنا  يف 
ا ومنه  ُأعفيت من واجب احلراسة الليلية ملدة ساعتن حسب الدور وهذا أمر متعب جدًّ
طبيعيًّا  ا  حقًّ ذلك  واعتربت  الغرف  يف  علينا  مفروضا  يكن  مل  هذا  وأن  كبرية  مسئولية 

وكذلك املسئول الصحي ورئيس املهجع.
أمضيت قرابة ثاثة أشهر حتت عناية ومراقبة الدكتور زاهي العبادى ورئيس املهجع 
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وَألِفت احلياة معهم بل آثرهتا عى احلياة يف الغرف إذ بدأت يف حفظ القرآن وكنت شديد 
من  وجدت  سبيًا  ذلك  إىل  استطعت  ما  إذا  الرباين  اإليثار  هذا  عى  والرغبة  احلرص 
حيفظني آل عمران والنساء وكان شابًّا صغريًا مهذبًا وكان أيضا أسدًا هصورًا ويدعى 
املجرمة وما ذكره يل  العصابة  يد تلك  ُأعدم يف تدمر عى  أنه  الشقفة« وعلمت  »سامر 
رمحة اهلل عليه أن والده كان مدرسًا ومربيا عمل فرة يف اململكة العربية السعودية وعى ما 
أعتقد يف منطقة العا وكان لوالده أياٍد بيضاء بحق »إبراهيم العى« قائد اجليش الشعبي 
يف سوريا و آخر يدعى »عبد الغنى إبراهيم« عى ما أعتقد ويرأس املجلس العسكري 
النصريية وكانا مطاردين يف زمن الوحدة وجلأ  الطائفة  القطرية وكامها من  القيادة  يف 
إذ تم إعدامه  له  َن هلام اإلقامة واحلامية أال إن ذلك مل يشفع  الشقفة وأماَّ إىل والد سامر 
وعدد من إخوته عى يد الوحدات اخلاصة يف محاه ال جلُرم سوى أهنم أخذوا بجريرة 
ابن أختهم من عائله مجباز احلموية الذي كان مصدر خوف ورعب للسلطة وقد ُوجد 
بالرصاص  قتل أخواله رميًا  إىل  إذ عمدت  السلطة  أن ذلك مل يشفى غليل  إالّ  مقتوالً 

انتقامًا منهم دون ذنب أو ُجرم اقرفوه!!

 روى يل سامر رمحه اهلل أنه أرصاَّ أن يأخذ بثأر أبيه وعمومته بالرغم من رجاء والدته 
له - قال كنت أعمل يف الصيف مهنة الدهان ألجد املروف لوالديت وأخي الصغري 
وأخوايت وال أقبل أية معونة من أخوايل، كان رمحه اهلل عى درجة عالية من اخللق وحب 
أو  الطعام  إدخال  تتطلب  أعامل  يف  املهجع  خدمة  يف  إقدام  ذا  كان  إذ  واجلرأة  التعلم 
تنظيف الباحة وهى أعامل اإلقدام عليها بمثابة انتحار ألن ال أحد يضمن العودة بسام 
كانوا  الكثر  وأمثاله  أنه  إال  داميًا  حمطاًم  مهشاًم  يعود  قد  لذلك  خيرج  من  كان   - بعدها 
يرجون من ذلك التقرب إىل اهلل سبحانه وتعاىل هذه شهاديت أسأل عنها يف موقف اهلل 
أمثاله  وروح  بروحه  عندي  حيا  يزال  ال  ولكنه  بجسده  فارقنا  قد  سامر  أن  إذ  العظيم 
ر يل سأكتبها بعنوان أريج األرواح. قام سامر باالنضامم إىل حزب  عنوانًا ملقاالت إن ُقدِّ
الطليعة اإلسامي أو مجاعة الطليعة وقام معهم يف عمليات أوقعت الكثريين من أبناء 
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الطائفة النصريية موتًا، إن سامر قد ُاستدرج إىل هذا العمل الذي كنت متيقنًا أنه ليس 
هو طبع أصيل يف خلقه ألن سامر كان وديعا وهادئا وحمبا للعلم والتعلم كان عى صغر 
سنه من حفظة القرآن الكريم، إن كيان حافظ األسد وسلطته االستبدادية والغاشمة هي 
التي أوجدت الطائفية لتضمن لنفسها البقاء يف سدة احلكم وينتهي األمر أن سامرًا قد 
شارك يف معارك محاه ضد قوات األسد الغازية والباغية ملدينة محاه، ُأصيب سامر بطلقة 
رشاش قد أبرُت أثرها إذ رأيت مكان دخوهلا يف صدره وخروجها من ظهره بفتحة 
مرهبة ومرعبة ُنقل سامر إىل ملجأ يف بناية هو ومجيع اجلرحى من أبناء محاه الثائرة وتشاء 
األقدار أن تقصف البناية ويبقون أحياء يف الطابق السفى أي امللجأ ويتم كشف خمبأهم 
من قبل السلطات السورية وقد بدءوا إعدام بعضهم رميًا بالرصاص وتشاء األقدار أن 

يأيت من يعرض عى ذلك القاتل قائا له تبيعهم؟؟؟ أجابه بسيجارة؟ 
أجابه السائل ال بباكيته دخان!! طبعًا هذه رموز أي أن أوامر قد صدرت بإحضار من 
بقى منهم عى قيد احلياة، ويروى يل سامر وأثناء وجوده يف الباص الذي كان يقلهم إىل 
معتقل آخر أن قام الرقيب بإطاق النار عليه من مسدسه يف جانب سامر وقد خرجت 
من اجلانب اآلخر وهذا أيضا الحظته وأبرته بعيني ومل تشأ األقدار أن يموت سامر يف 
تلك املعمعة حتى حان موتُه شنقًا عى يد عصابة أسدية امتهنت اإلجرام حلق الشعب 

السوري وبحق الكثريين من العرب وخاصة لبنان وخميم تل الزعر وغريه .
وال بد أن أذكر أن الشبيح »وليد أباظة« هو الذي كان قد اعتقل سامر الشقفة وأن 
وليد هو رشكيس ومن اجلوالن وكان مسئول األمن السيايس يف مدينة محاه ومما ذكر يل 
سامر أن والدته قد دعت عى وليد أباظة وأن وليد قد أصيب ولده الوحيد بطلقة ذهبت 

بعينه - وما ربك بغافل عام يعمل الظاملون.« 
ليوم احلساب أو يعجل فينقم  يــؤخــر فـي كتـاب فيدخر  

وبالعودة إىل وجودي يف مهجع السل عند الدكتور زاهي العبادى ورئيس مهجعه 
األديب ويدعى سعد الدين مصطفى وهو من جبل الزاوية حمافظة إدلب كان وجودي 
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هناك يف ظل تلك األجواء مشجعا يل وجدت محيمية من الدكتور زاهي ورئيس املهجع 
وصوت  هنا  صوت  من  خيلو  األمر  كان  وإن  وغريهم.  وسامر  مصطفى  الدين  سعد 
هناك لضيق النفس واليأس واحلاجة إال أن الدكتور زاهي ورئيس مهجعه كانا يسريان 
األمور عى أحسن ما يرام، ومما أريد أن أذكره عن جهود الدكتور زاهي أنه كان عمليا 
إذ يعمد إىل عزل كل من حالته صعبة وجيمعهم مجيعا يف جمموعة ويدعمهم بمزيد من 
الطعام حتى تستجيب أجسادهم إىل العاج، إذ قال يل ذات يوم أنا أتكفل بعاج مجيع 
املرىض بقليل الدواء ولكن بمزيد من الطعام ونوعيته ألن مجيع أنواع العاج يف السل 

هي سموم منها من يؤثر عى البر ومنها من يؤثر عى الكبد ومنها من يسبب العقم. 
وكان يرف لنا عاجًا ثاثيًّا وإبرة يوم بعد يوم استجاب جسمي إىل العاج وتم 
فرزي وعدد غري قليل ومنهم سامر ونذير علوش الذي أذكره بكل خري إذ أن هذا الشاب 
الكريم من بلدة »فريكه« وهم من قبيلة النعيم وكان وسياًم ويدرس اللغة الفرنسية وكان 
خدومًا يف املهجع وىف إحضار الطعام وىف كل ما يلزم ومل يكن صاحب أفكار ونظريات 
هلوسة عقائدية، ومما أذكره أيضًا عن الدكتور زاهي عندما كان ير ىل بأفكاره وأمنياته 
م اخلدمة الطبية ألي إنسان مهام كان شكله أو لونه أو معتقده  قائا أمنيتي يف احلياة أن أقدِّ
الدكتور زاهي وقد  أو جنسيته لكونه خملوق وعبد هلل سبحانه وتعاىل، ومرًة شاهدت 
أعتقد  سوري  أصل  من  هو  ولكن  لبنان  يف  يعيش  بشخص  أملت  قلبية  ألزمة  تصدى 
بالقرب من جامع حربا يف طرابلس.  لبيع اخلضار  من تل كلخ وكان شيعّيا وأن حملُه 
رأيت زاهي وهو يبكى وبعد معاجلة املريض سألته عن سبب بكائه سألني هل رأيت 
ذلك قلت له نعم أنا رأيتك باكيًا، قال يل يا أخي أبو أجمد إن الشخص قد توقف قلبه 
لبضعه ثواٍن ولكن اهلل أكرمني وعاد قلبه للعمل فاعتربت ذلك فضا من اهلل وكرمه عّى 
فبكيت خاشعًا وشاكرا هلل أليست هذه املشاعر تستحق أن تذكر يف عامل يشكو من ُشح 
املشاعر اإلنسانية واألخاقية وال أقول الدينية حتى ال تصدر جتاهي هتمة أنا منها براء 
كام اعتدنا عى التُّهم اجلائرة والدسائس والتنكر من أبسط متطلبات الوفاء واإلخاص. 
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خرجنا يف صف واحد وأعيننا معصوبة بقطعه قامش سميكة مثبتة طرفيها بمطاطة 
توضع خلف الرأس خرجنا نحمل أساملنا وثيابنا الرثة ونحن حليقو الرأس والشوارب 
وممسك كل منا بظهر اآلخر ورؤوسنا منحنية نحو األرض وكأننا من مجاعات اهلنود 
احلمر أو أشباح برية عاشت يف فرة ما قبل التاريخ ينخر السل أجسادنا وبدون غذاء 
يذكر أو دواٍء شاٍف ألن األدوية التى كانت تأتينا هي أدوية قد انتهت مدة صاحيتها 
وتعطى لنا بفاعلية متدنية إذ ال يوجد عندنا سواها، وصلنا إىل الباحة السابعة إىل املهجع 
املقصود، فتح الباب ووقف الكل باستعداد فاستَلَمنا رئيس املهجع واملسئول الطبيب 
الدكتور »حممود عبد اهلل طويلة« وهو شاب يف مقتبل العمر من مدينة حلب وقف كل منا 
ف عن نفسه ومن أين هو وجنسيته وبعد ذلك خيصص  وعى انفراد وأمام املهجع لُيعرِّ
لكل واحد مننا مكان للمنامة وبحدود عرين سم ونقسم أيضا يف جمموعات للطعام 
كانت األمور متشاهبة يف مهاجع السل مع بعض االختاف يف طبيعة اإلدارة من فهم 
املهجع ألن  الدكتور طويلة ورئيس  الترف، وجدت تفهام لوضعي من قبل  وحسن 
وضعي كان مؤقتًا وال بد أن أعود إىل الغرف يف الباحة اخلامسة ألن العيش يف الغرف 
أصحاب  اخلامسة  يف  هم  من  تعترب  املخابرات  إدارة  ألن  ورفاهية  وطمأنينة  أمنًا  أكثر 
قضايا مناوئة ومعادية للدولة ولكن مل حتمل الساح ولذا فاملعاملة تكون أفضل عندما 

ال يكون وجود ألمثال بشار إسامعيل وسيف شاهن من الشبيحة وأعوان السلطة. 
ومما جيدر ذكره أيضا أن مهاجع السل قد يأتيها من هو ليس مريضًا أو مصابًا بالسل 
بل جاءها باالتفاق مع مسئوله الصحي عى أنه مسلول بقصد االلتحاق بأخ له أو قريب 
كان  احلضور  أن  أي  تواجدهم.  هو  وأين  الناس  تواجد  عن  أكثر  ملعرفة  أو  صديق  أو 
يف  كان  ممن  آخر  إىل  بيعه  إىل  ويعمد  الدواء  يأخذ  منهم  بعضًا  وأن  اجتامعية  ألغراض 
املقايضة  يكون عن طريق  قد  بل  ماديًا  يكون  أن  بالرضورة  الثمن وليس  دفع  مقدوره 
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العاج  يرف  ال  عندما  الصحي  للمسئول  إشكالية  يمثل  كان  ولكن  قليل  وهؤالء 
ملستحقيه فعًا لذا يعمد املسئول الصحي ومعاونيه أن يلزموا املريض أن يأخذ العاج 
ًوأمامهم، إن مجيع هذه األمور سببها الفعيل هو السلطة التي كانت جتمع الناس  حاال 
يف أكوام برية ومقابل كميات قليلة من الدواء والغذاء والسعة يف املكان واحتياجات 
ا  جدًّ كبرية  األعداد  كانت  للمياه،  ودورات  محامات  من  أشكاهلا  أبسط  يف  العيش 
كانت  التي  واخلصومات  اإلشكاليات  من  كثري  يف  سببًا  كان  هذا  كل  ضيقة  أماكن  يف 
حتدث وألن املعاناة قد طال أمدها ومعها قد ينفد الصرب وتضيق النفوس بام ال يطاق 
ومما الشك فيه أن بقاء الناس ولفرات طويلة دون احلصول عى روافد ثقافية وعلمية 
وإخبارية واجتامعية كلها أمور كافية لاضطرابات النفسية ال بل والفعلية وأن هناك من 
فقد عقله وهناك من أصيب بانفصام للشخصية وهناك من مترد عى القيم واألخاق 
الناس كان زادهم  يبقى حمدودًا ألن  وسار يف مسارات الضياع واالبتذال إال أن ذلك 
»تيسري  يدعى  تزول ولقد الحظنا شخصًا  أن  املحن البد  باهلل وأن  اإليامن واالستعانة 
حياوى« وقد كتب عى صدره »يا علة الصدر بالصرب داوهيا«. ولقد علمت أنه قد أعدم 
رمحه اهلل. كل أولئك هم ضحايا كيان أسدى مصطنع وسلطة غاشمة ال تعرف باحلد 
األدنى من كرامة وحقوق اإلنسان حتى يف أبسط أشكاهلا الكثري من هؤالء هم شبان 
يف مقتبل العمر يف املرحلة الثانوية أو بداية حياته اجلامعية ومنهم من مل ينل أي حظ يف 
التعليم هؤالء هم ضحايا اجتامعية وسياسات خرقاء تعمل عى صنع الكراهية وتعميق 
جذورها. وبعد فرة أشهر جاءنا وافًدا الدكتور زاهي العبادى ليفحصنا لاطاع عى 
صحة كل واحد منا ينصب له ساتر من رششف وبطانية لتكون بمثابة عيادة لفحص 
األفراد يف املهجع، كان نصيبي ممن تم اختيارهم للذهاب إىل مهجع يضم أشخاصًا هم 
يف طريقهم للشفاء كان الدكتور حممود طويلة يفضل أن أبقى إىل جواره تفضًا وكرمًا 
الدكتور زاهي  بالتنسيق مع  منه وأيضا حمبة للعيش سوية وعرض عىاَّ أن يكون ذلك 

ل االبتعاد ما استطعت عن أجواء السل واملرض.  العبادى إالّ أنني كنت أفضِّ
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التسمية جمازا  ال يوجد مهجع هبذا االسم بل هناك أرقام ال أذكرها واخرت هذه 
بالنسبة إىل املسؤول الصحي فيها، كانت قافلتنا بشكلها ولوهنا وحزهنا عى عادهتا وهى 
تسري يف قطار املذلة واملرض والعوز واالمتهان حتى حط بنا املطاف إىل أمام باب املهجع 
املقصود والذي مل يبعد كثريًا عن مهجع قدومنا وكالعادة أيضا فتح لنا باب املهجع وتم 
ف كل  تسليمنا إىل رئيس املهجع واملسئول الصحي وبالعدد وتم استقبالنا كالعادة أن يَعرِّ
واحد منا عن نفسه واسمه وقضيته أحيانًا وأيضا كالعادة خيصص لكل واحد منا مكان 
املنامة واملجموعة التي سيكون فيها أثناء تناول الطعام والذي ال يسال له لعاب وتكاد 

تعزف عنه البهائم والكاب.
ومتىض األمور يف هذا املهجع بالنسبة يل كالعادة مع وجود بعض املنغصات إذ امتنع 
املسئول الصحي أن يستمر يل بالعاج دون انقطاع وكام هو معلوم ومن قبل الدكتور 
زاهي العبادى ألن ذلك يعنى يل العودة الريعة إىل الباحة اخلامسة كام ُوعدت من قبل 

مساعد االنضباط. كان السبب يف عدم استمرارية العاج يل طبقا لُشح الدواء.
وبناء عى فتاوى من بعض أشخاص حتكمهم هلوسة عقائدية وليس ذلك عىاَّ وحدي 
بل تنال تلك الفتاوى أشخاصًا آخرين وهم بينهم االنتامء لإلخوان املسلمن واذكر منهم 
أبا شعبان قليدو ومن بلدة كفر نبل من إدلب أال إن أمري مل يدم طويا دون حل إذ عاد إلينا 
الدكتور زاهي العبادى وأبلغ الدكتور عى عباس عى رضورة استمرارية تقديم العاج 
برضورة العودة إىل الباحة اخلامسة، هذه أمور طبيعية ختتلف وحتصل من إنسان إلنسان 
اآلخرين  جماهبة  عى  أحيانا  يقوى  ال  أو  الشخصية  وظروفه  وتقديراته  حساباته  حسب 
من أبناء فكره وحزبه من أصحاب الفتاوى وهذا ما مل أشهده عند كل من الدكتور زاهي 
العبادى وحممود طويلة إذ ال يقبان أي تدخل يف شئوهنام الصحية يف أيه جهة من داخل 
املهجع هذه أمور مرت برعة وكزوبعة يف فنجان دون أن ترك يف نفيس أي أثر سابقًا 
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والحقا ألنني أدرك الظروف والتي سبق يل وأن أرشت إليها والتي هي املسئولة عن كل 
هذه املنغصات واخلافات، تعرفت عى رئيس املهجع وهو من محاه ويدعى حسن أبو نعيم 
وهو من قبيلة النعيم وكان هناك رئيس قبله يدعى شاكر من قرية الشاطوريه من حمافظه 
إدلب بالقرب من احلدود الركية وكان شاكر رقيبًا يف رسايا الراع والتي كان يرأسها 
عدنان األسد وان اسم شاكر قد عثرت عليه املخابرات السورية عندما وضعت يدها عى 
خمبأ اإلخوان وىف اجلبل ووجد اسمه وعدة أسامء أخرى مكتوبة بحرب رسى ومن ثم تم 
اعتقاله وقد أصيب بنكسة صحية خطرية احتقان يف الرئة بصدد قيح وتم له عملية بزل 

لسحب ذلك االحتقان وتركته عافاه اهلل وشفاه وهو يف وضع صحي خطري.
وأود أن أشري إىل حالة مأساوية هي بسيطة يف شكلها ولكنها حزينة يف مدلوالهتا. 
قيامه  الاذقية وأثناء  بلدة احلفة ويسكن يف  دينيًّا من  إذ يوجد شخص مهذب وملتزم 
ليأكله  الداخلية قد أصابه اجلوع والربد فبحث عن يشء يقوت أوده  بواجب احلراسة 
فوجد برتقالة صغرية وقليا من اللبن يف وعاء خاص، أكل اجلميع من شدة اجلوع وىف 
اجلميع  مل جيده سأل  إنه  أال  املتواضع  فطوره  قبل مرضه إلحضار  الصباح عمد شاكر 
طريف  إىل  حرض  قصرية  فره  وبعد  الطعام  أخذ  عمن  يعرف  مل  أحدا  أن  أال  ذلك  عن 
الفاعل واعرف يل بام حصل وطلب منى عدم ذكر اسمه ألحد سوى لشاكر وأن أعلمه 
أبلغ  أن  منى  التي وجدها وطلب  احلاجيات  به ودفعته ألكل  أحاطت  التي  بالظروف 
شاكر بأن يأخذ حصته من الطعام يف الفرة القادمة أبلغت شاكرًا فكان متساحما ورفض 
أعوامًا  وحرمان  جوع  إنه  مأساة  هذه  أليست  الشاب  ذلك  حصة  من  يشء  أي  أخذ 
ا نزهيًا وعفيفًا و أمينًا  وشهورًا وأيامًا حتى من أبسط و أرخص أنواع الطعام مما دفع شابًّ
أن ينال من طعام زميله وأخيه عى قلته وندرته دون أن جيد يف نفسه أي وازع أو رادع يف 
حينه لظروف اجلوع واحلرمان هذه صوره بسيطة من تعسف وجربوت السلطة األسديه 
املارقة واملجرمة بحق شعب أعزل يتوق للحرية والعدالة اإلنسانية وبحساب عليها أهنا 
جرائم ضد أمن الدولة!! أية دولة هذه، هذه الدولة التي قال عنها كنفوشيوش فيلسوف 

الصن إن الدولة الظاملة هي أشد وحشية من النمر املفرس.
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تم فحصنا فحصًا طبيا من قبل الدكتور زاهي العبادى وقرر عى أثرها أن أخرج متعافيا 
وكان ذلك يف مطلع عام 1990 م وعندما تقرر اقتيادنا إىل املهجع املذكور أعاه طلبت 
مقابلة مساعد االنضباط واملدعو حممد نعمة وذكرته بوعوده يل عى أن يعيدين إىل الباحة 
اخلامسة. الغرف حيث يوجد أصدقائي وأبناء دعويت - قال يل اذهب اآلن وبعدين أشوف.
ذهبنا مجيعا ونزلت وكالعادة يف مهجع املستوصف بعد أن تم تسليمنا إىل رئيس املهجع 
واملسئول الصحي - هذا املهجع عبارة عن غرفتن صغريتن يف باحة صغرية تقع بن الباحة 
السادسة والسابعة وتدعي باملستوصف ألنه كان يستعمل مستوصفًا ملداواة املرىض ولكنه 
ُألِغي وكان يسجن فيه بعض النسوة بعد إلغاء املستوصف. كان ذلك العام عاما تلوح فيه 
بوارق األمل بإهناء معاناتنا واخلروج من السجن كان السبب هو وقف احلرب العراقية 
اإليرانية وختلص العراق من معاناة احلرب وخسائرها اجلسيمة وكان عى القيادة العراقية 
أن تلتفت ملواجهة عدوها األول هو كيان حافظ األسد الذي كان يقف إىل جانب إيران 
يف حرهبا مع العراق ومما كان يدور يل يف األذهان أن مجيع الدول العربية تقريبا ماعدا قله 
منها كانت تقف إىل جانب العراق وأهنا مستاءة من كيان حافظ األسد يف سورية وأن هذا 
الكيان قد وضع يف حسابه ذلك التحول لصالح العراق وأصبح هو املستهدف اآلن، لذا 
كان سيلتفت إىل جبهته الداخلية ويعمل إىل مصاحلها وإخاء سبيل السجناء هذا ما كنت 
استقرئه وأعتقد أنه سيحصل وأن عدم رجوعي إىل الباحة اخلامس كان بسبب االنتظار يف 
أوامر تعتقد إدارة السجن أن تتبلغها وجدت يف املهجع اجلديد شخصًا فاجأين أنه كان يتتبع 
أخباري ويعرفها عن طريق إشارات »مورس« تستخدم بن السجناء عن طريق الرضب 
عى احلائط بأصابع اليد كان ذلك الشخص يدع قاسم احلسن من أصل فلسطيني يقيم يف 
حوران هذا الشخص كان يتواجد وزميل له يدعى أمحد الرفاعى يف أحد السواليل زنزانة 
يف الباحة اخلامسة ومها مصابان بالسل ويسمع سعاهلام الشديد واملؤمل وكان صديق يل وهو 
الدكتور »حممد أمحد الشعار« ويرف عى عاجهام وكان يقول يل وهو يسمع سعاهلام هذه 
أخطر مرحلة يف حياهتام إذ اآلن سيحصل نزيف يف الرئة وأن بصاقهام سيكون مصحوبًا 
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بالدم كنا نبرمها ومها يتهاويان يف مشيتهام إلحضار الطعام وبعد فرٍة سمعنا أحدمها 
يقرع باب الزنزانة ويطلب احلرس الذي كان يتواجد عى سقف الباحة أبلغه أن أحدمها 
قد توىف وعلمنا أن ذلك هو أمحد الرفاعى من حمافظه القنيطرة متر األيام واجتمع اآلن 
مع قاسم احلسن إذ أعلمني كيف كان يتتبع مكان وجودي كام أرشت سابقا وأعلمني أنه 
كان يسعل أكثر من زميله أمحد الرفاعى وأن أمحد ذات يوم قد جلس وطلب من قاسم 
أن حيرض له الطعام وأعلمني قاسم أن أمحد أكل الطعام بشهية وجلس حيدثه أي حيدث 
قاسم وقال يل فوجئت وكأن أمحد ليس مريضًا ثم استلقى لينام وبعد فرة قال يل أن أمحد 
الرفاعى قد مات رمحه اهلل.قال يل قاسم غسلته وألبسته طقم جينز جديد وهو له ثم طرقت 
الباب وأعلمتهم بوفاته، أحرضوا يل مساعد االنضباط وبعض الرقباء والرطة ومعهم 
عدد من الشبيحة وقد أخذوا أمحد الرفاعى يقول يل قاسم اآلن أصبحت أفكر كيف أنا 
سأموت ومن سيعلمهم عند موتى وقال يل أصبحت أتوقع املوت يف كل حلظة وبعد أيام 
قد أخذوا قاساًم إىل مهاجع السل وعولج وتم شفاؤه وها هو اآلن يف مهجع األصحاء يف 
مهجع املستوصف... كان قاسم شابا متحمسا وخدوما. أمضينا قرابة سنة وسبعة أشهر 
سويًة وعددنا قرابة مخس وسبعن شخصًا ال نملك من النقود لرية سورية واحدة. وكنا 
نعيش يف عوز وحرمان حتى أننا مل نستطع رشاء كمية قليلة من امللح ال بل كان املسئول 
الصحي يطلب من الرقيب قليا من امللح ملعاجلة انخفاض ضغط الدم. كان ثمن ذلك 
عدة صفعات عى وجهه وشتائم بحق العرض والرف!! وعندما يتم إحضار كمية قليلة 
من امللح توزع عى أفراد املهجع بامللعقة وكان مكسبا وقد حتقق لرضورة احلاجة للملح، 
كام وأن املسئول الصحي وأتذكر اسمه اآلن »حسان املفتى« عى ما أظن وهو من الاذقية 
يناشد اجلميع من يملك لرية سورية واحدة أو أكثر أن يتقدم هبا لراء ولو حبة أسربين 
لتميع  تستخدم  أي  معه  دموية  جلطة  وقوع  دون  للحيلولة  شخص  أي  ملعاجلة  واحدة 
الدم إالّ أنه مل جيد شخصًا واحدًا معه تلك اللرية - هذا الفقر والعوز والضيق عانيناها 
وشاهدناها يف تلك القبور البرية والزواريب التي شّيدها حافظ األسد ملعاقبة شعبه ودفنه 

فيها لينعم هو و آله بنعيم الوطن عى أنقاض شقاء وتعاسة شعب بأكمله.
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وقفة خا�سة :

يدعى  شاب  عندنا  من  خيرج  تقريبا  الدوام  انتهاء  وبعد  م   1991-2-27 يوم  يف 
تنظيم حزب  من  ذكر يل وهو  كام  ميسورة  عائلة  »طاهر علوبى« وهو من حلب ومن 
الطليعة اإلسامي وقد جاء من تركيا إىل سوريا وبمهمة حيث ألقى القبض عليه وأخذ 
إىل اإلعدام وهو عليل اجلسم إذ يعانى من سل وربام يكون يف العظام، وىف اليوم التايل 
أي يف 28-2-1991 م وىف نفس الوقت تقريبًا تم استدعائي وقد ُأخذت وعى حن 
اقتادوين  ثم  رثة،  وثيايب  والشارب  الرأس  حليق  العينن  معصوب  وأنا  وبرعة  غفلة 
من قبل أحد شبيحة السجن ورقيب وعدد من أفراد الرطة العسكرية ويتناوبون عى 
رضيب وشتمي دون أن أعرف إىل أين أنا ذاهب ويسألني الرقيب »ولك شو هذه العباية« 
ويقصد جابيتي أي ثويب الذي كان متهرئًا وكذلك األمر لشحاطتى الباستيكية املتهرئة 
أيضا وكام هي حالة ثياب زمائي أن مل تكن حالة ثيايب أفضل حاالً من ثياهبم، اقتادوين 
وعند كل ممر كان رأيس أو قدمي تصطدم بعتبة ذلك الباب أو أحد جوانبه وأتلقى عى 
أثرها ركات أو صفعات إىل أن حط بى املطاف إىل مكان ظننت أنه مقر اإلدارة ألنني 
قائا شو  نعمة  املدعو حممد  املكان وسمعت صوت مساعد االنضباط  شعرت بدفء 
عاقتك بفان من الناس أي ذكر يل أسامء مل أسمع هبا من قبل وكام ال أعرفهم إىل أن 
سألني عن املدعو هاشم الفاعور إذ قال يل ما عاقتك باألمري هاشم الفاعور؟ أجبته أنه 
ابن عم زوجتي وزوج أختها طلب منى املساعد أن أتنازل له عن أرىض يف مدينة قدسيا 
من ريف دمشق! هان األمر عندي ألنني كنت أعتقد أن مصريي سيكون اإلعدام كام 
كان مصري طاهر علو، وحيث أنني ال أملك حرية الرفض أو املناقشة ملا تعرضت له من 
رضب وكام هي حال السجن التي اعتدنا عليها إذ ال حرية يف االختيار يف األشياء وال 
خيار يف األمور سوى التنفيذ والقبول دومًا بكلمة نعم سيدي وجدت األمر هينًا إذ ال 
يعدو عن أمر مادي وكام مل يتطرق إىل ذهني أن هاشم القاعور والذي يربطني به أكثر 
من وشيجة الرحم ووشيجة األخوة وشيجة اجلد وامللح كام يقال وشيجة مواقف اآلباء 
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والتضحية والتي وقفتها إىل جانبه وأهله ال يمكن أن أتصور أن هاشاًم سيكون شبيحًا 
آخر وينسى أو يتناسى كل تلك النتائج السابقة الذكر، صدر أمر مساعد االنضباط قائا 
أذين  يف  وأصابعي  أرضًا  املكتب  خارج  أجلسوين  العدل  كاتب  وأحرضوا  بره  خذوه 
ومطأطئ الرأس وكل من يمر حويل يركلني أو يصفعني حتى حان وقت حضور كاتب 
العدل إذ أمروين أن أقف وأن أخلع الطامشة عصابة عيني وأن أنظر إليهم وهذه أمور 
حمرمة من قبل أي أن النظر إليهم هو من املحرمات ولو حصل ذلك من قبل أي فرد فإن 
الركل والصفع  إىل جانب  ألف جلدة  أو  املئات  بعدد  اجللد  أي  الدوالب  العقاب هو 
طلبوا منى أن أعتد بنفيس وأن أذكر يف الداخل أننا يف حالة جيدة وال ينقصنا يشء أبدا 

وأن أحوالنا هي أيضا جيدة وحذروين من أي كام غري ذلك.
دخلت ورأيت هاشم الفاعور ومدير السجن العميد غازي اجلهنى إذ مل أره من قبل 
وطلبوا منى أن أوقع عى وكالة مدونة ومل أقرأ ما فيها وحال انتهائي من التوقيع وقفت 
مل  التي  احلالة  هبذه  أبرين  عندما  ومذهوالً  مدهوشًا  هاشم  ورأيت  احلائط  جنب  إىل 
يعتد أن يراين فيها أو يتصور أن يراين فيها سأل العميد أن يسمح يل بإخباري عن أهيل 
أكثر من ذلك  له بذلك وقال يل هاشم أهلك بخري وزوجتك بخري ومل خيربين  فسمح 
واستأذنه أن يعطيني مروفًا فأِذَن له أن يعطيني ثاثة أالف لرية سورية فقط أي حوايل 
مائتن ومخسن رياالً!!! وألن نظام السجن ال يسمح بأكثر من ذلك يف حينه وبعد ذلك 
أخرجوين، وسمعت من يأمر العريف الذي اصطحبني إىل املهجع عاد يرضبني ولكن 
املهجع  باب  وفتح  املهجع  أمام  إىل  وصويل  وعند  واحدة  دم  نقطة  منى  خيرج  أن  دون 
أن  أثرها  عى  أستطع  مل  بقدمهم  ركًا  وذلك  معديت  رأس  عى  رضبة  أحدهم  رضبني 
أتنفس وبادرين أيضا برضبة عى أثرها ألقتني عى ُبعد أكثر من مرين إىل داخل املهجع 
مما جعلني ال أقدر عى احلركة أو النهوض وَأَمر احلارس املوجود عى أسطح املهاجع 
يناظرين من خال فتحة يف سقف املهجع أن ال يسمح ألحد أن يسعفني  والذي كان 
أو يأخذين إىل مكان به أي فراش، بقيت عى األرض دون أن يسعفني أحد حتى أهنى 
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احلارس مدة حراسته حيث بادر كل من يف املهجع إىل إسعايف ومواسايت واالستامع إىل 
كل ما حصل معي عى مذبحة هاشم الفاعور وخيانته كام سأذكر الحقا.

اجلهات  بمساعدة ومشاركة  املذكور  وأن  ملكية األرض  أملك صك  أزال  إنني ال 
سعسع  فرع  يف  بحقي  ومطالبتي  السجن  من  خروجي  وبعد  أرىض  سلبني  قد  األمنية 
لألمن العسكري أن حقي كام زعموا سيعود يل عن طريق بشار األسد الذي هو أخرجني 
البعض كان من أسباب  من السجن وأن اخلشية من استغال األمر هذا ضد بعضهم 
تسهيل السامح يل بمغادرة الباد ولو لسفرة واحدة وهم عى يقن أنني لن أعود وقد 
خرجت ودون كفالة من أحد وأن السامح يل باخلروج قد أسعدين حتى ولو كانت سوريا 
كلها ملكي ألن بقائي يف سوريا يعنى إلزامي ومن خال مراجعتي للفرع الداخيل يف 
شارع بغداد يف دمشق أن أكون عميا هلم ال سمح اهلل أو أن أيه وشاية ولو كيدية ضدي 

ستعيدين إىل السجن. 
وأن حمافظ القنيطرة نواف الفارس والذي قد أصبح سفري سوريا يف العراق والذي 
ولكن  العرف  إىل  باالحتكام  حاًّ  واقرح  باألمر  علم  قد  األسد  كيان  نظام  عن  انشق 
الطرف اآلخر ماطل وهرب إىل اململكة العربية السعودية والتي هو حيمل جنسيتها إىل 
منى  انتزعها  التي  الوكالة  وهى  معه  قضيتي  وثائق  يف  واملثبتة  السورية  جنسيته  جانب 
باإلكراه خال وجودي يف السجن وإن وجوده يف اململكة يعنى أنه حتت محاية القانون 
والنظام  املكان  أحرم  أن  وأحرص  السعودية  العربية  اململكة  يف  مقيم  وأنا  السعودي 
أن  اختلس حقي ومايل وال أستطيع  أن أبر من  الصدر غصة  ووالة األمر ولكن يف 
أعمل شيئًا. إن هذه األمور قد اعتاد كيان األسد أن يعمل هبا بمكر وخبث، وحيث ال 
جياد الضغائن والفتن يف املجتمع السوري وينفذها من خال أصحاب النفوس اخلربة 
مستبد  كيان  أوزار  حتمل  رش  مطايا  يكونوا  أن  بأنفسهم  رضوا  وممن  الضيقة  واآلفاق 
وغاشم استحوذ عى كل مقدرات الوطن والشعب دون أن حيرك ذلك شيئا يف نفوسهم 
املمتهنة الرخيصة وأن الزمن لن يضيع احلقوق وأحتسب أن قضاء احلاجات هلا أوقات 
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وأن الباطل لن يدوم بل إن الباطل كان زهوقًا. أكتب هذه الواقعة ألعلم القايص والداين 
أنني مل أجد يف أهله وذويه رجًا رشيدًا رغم تعهدهم وأمام أفراد من قبيلتهم وقبيلتي 
ن هاشم عى نفسه  وأهيل النعيم أهنم سيدفعون حق حسن وأن شيئًا مل حيصل بعد أن أماَّ

يف اململكة العربية السعودية.
وبالعودة إىل وجودي يف مهجع املستوصف مل يطل كثريا وىف منتصف العام تقريبا 
اليوم  وىف  سبيلهم  إخاء  أمل  عى  مهجعنا  يف  هم  ممن  املساجن  بعض  أسامء  ذكر  تم 
التايل ذهبوا هبم إىل مكان آخر ونحن خرجنا من املهجع وطال انتظارنا يف شمس حمرقة 
ا وننتقل بن مهجع وآخر ونحن مطمشون أي  وعى باط هو من الرمضاء وأشد حرًّ
معصويب األعن ونحمل حول أعناقنا أغطيتنا من بطانيات وأكياس من مابسنا وأثناء 
ذلك كدت أن أموت لشدة الزحام واحلر والتعب واإلرهاق ووجدت من يعينني عى 
محل أمتعتي فسألته من يكون وعن اسمه فأجابني هبمس أنا خالد، من هذا خالد حتدثت 
لنفيس، أعرف شخصا اسمه خالد احلموي وقد غادرنا مع املجموعة التي تم نقلها إىل 
مهجع آخر عى أمل إخاء سبيلهم وعندما وصلنا إىل مهجع جديد يف الباحة الرابعة 
رقم )2( تعرفت عى خالد ذلك الشاب ذو الفضل والتفضل عىاَّ وعلمت أنه كان يف 
حينها صائاًم جزاه اهلل عنا كل خري، إنه خالد شاكوش من بلده احلفة يف جبال الاذقية 
وهى بلدة ُسنية وأهلها متدينون وأن خالدًا كان والده شيخًا و يؤسفنى عندما علمت 

أنه أيضا يف السجن وىف مكان آخر وال يسمح ألي منهام بلقاء اآلخر.
أن  إذ  أتذكرها  أن  أو  مجيعا  رسدها  من  أمتكن  أن  دون  األمور  بعض  عى  أمر  إنني 
ا بل هو مكر وكيد كيان األسد وسلطته  كل يشء يف تدمر هو مأساة وليس األمر قدريًّ
مل  العرب  من  كثريا  أن  أيضا  ذكرُت  كام  بأكمله  السوري  الشعب  أذلت  التي  الغاشمة 
هم  يسلموا من رش ذلك الكيان املستبد وسلطته الغاشمة و أؤكد أن أبلغ بنى البر وأشداَّ
ذكاء ال يستطيع أن ينقل الصورة احلقيقية ملآيس تدمر ألن األمر ال يتعلق بساعة أو يوم 
أو شهر بل مأساة تازمنا ليًا وهناراً وترى فينا مرى الدم كيف أنساها وقد أضحت 



99

مأساة عمري وإخواين من السجناء ممن ناهلم الباء وعضتهم أنياب وحوش األسد.
له  ليقلعوا  زمائه  من  لبعض  استسلم  قد  كان  املهجع  رئيس  أن  الذاكرة  وحترضين 
رضسًا ملتهبًا وبينام هو مضطجع وسلاَّم نفسه للقدر وهم يعدون العدة بأن يربطوا ذلك 
الرضس بخيوط متينة ومن ثم يتم نزع الرضس وبدون بنج وربام حيصل مع ذلك انتزاع 
يشء من الفك أو حلمة من اللثة ولكن رمحة اهلل كانت أرسع التي محلت له برى أمل 
إخاء السبيل هذه رمحة اهلل تنزل رغم أنف حافظ األسد ووحوشه املسعورة أليس يف 
ذلك عربة إذ أرادوا لنا املوت فأراد اهلل لنا احلياة أرادوا لنا الشقاء فأراد اهلل لنا السعادة... 
وأرادوا وأرادوا وأرادوا ولكن إرادة اهلل يف اخلري والرمحة كانت هي األغلب واألوسع 

وا نعمة اهلل ال حتصوها إن اهلل لرءوف رحيم .  واألشمل وإن تُعدُّ
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املحطة : الباحة الرابعة مهجع رقم ع�سرين 
�سجن تدمر الع�سكري:

حميط  خضم  يف  الباكر  الصباح  منذ  َنْسَبح  ونحن  الوالدان  منه  تشيب  مشهوٌد  يوٌم 
متاطم األمواج أمواجه جبال وشواطئُه بعيدة املنال وأنواؤه صعبة الوصف واألحوال 
البرية  األمواج  تقذفنا  أو ضفة،  نبر شاطئًا  عزائمنا ال  وقد خارت  األمواج  جترفنا 
ُعّلقت حول  فيلطم بعضنا بعضًا وتلتف حول أعناقنا أكداس من أسامل أغطيتنا وقد 
صوب.  أو  هوادة  با  ونسري  بعضنا  بظهر  ونمسك  مابسنا  أكياس  ونحمل  رقابنا 
يفارقنا بعض  نتوقف ساعات عن حمطات  املسري.  إذ نسري حفاًة لصعوبة  األرض مجٌر 
مصائبنا  هي  التي  بمصائبهم  إال  نعرفهم  ال  أصحاب  من  مَجع  إلينا  وينضم  أصدقائنا 
وآهاتنا وحراتنا مئات جتمعنا أماكن ضيقة تضيق فيها األنفاس ويسقط البعض مغشيًا 
عليه من صعوبة املسري وتزاحم األجسام، يوٌم مل أجد له مثيًا يف حياتنا الدنيا يتوعدنا 
الروح والكبد  القلب وتؤذى  نابية تعر  ألفاظ  رعديد أرش ويركلنا وغد حقري قذر، 

وتلفنا األحزان واألقدار وال ندرى أقر أم طال املشوار.
بالوقوف  نؤمر   - واالنتظار  الوقوف  فيها  يطول  وحمطات  وجلد  وكد  كدح  وبعد 
والرور  باملرة  ارتضيناه  قرب  إىل  ونتبعهم  بالدخول  ألوائلنا  ويؤذن  باب  لنا  ويفتح 
ندخل ونرمى أنفسنا أرضًا بعد أن عز علينا أن نبر من حولنا أو نحييهم، متتد نحونا 
نبر  األنفس  التقاط  فرة  وبعد  واملنزح  املربح  أثناء مسريتنا  نشهدها يف  مل  أيادرحيمة 
رحابة املكان ومجع األحبة واخلان وهم يتعانقون بعد أن عز اللقاء منهم اإلخوة ومنهم 
التعارف  يتم  ترحالنا  حمطات  يف  وكالعادة  الزمان  ورفاق  احلي  أبناء  ومنهم  األصدقاء 
وتوزيع أماكن النوم وجمموعات الطعام كان املهجع يضم قرابة ثاثامئة شخص إال قليا 
ال توجد فيه إال دورتان للمياه وكام ال تصله مياه الرب إال بعد عطش وطول انتظار ال 
نحصل عى املاء إال بقدر يسري للرب والوضوء وغسل الوجه واليدين بتقنن بحدود 
الشح والتقتري، بعد أيام تفتح عيناي عى عر وفقر وضنك وفاقة وحاجة لكل يشء، 



101

أناس تقطعت هبم السنون دون مغيث أو معن أحوال مأساوية يف كل يشء وضيق يف كل 
يشء وينتظر غالبية القوم وْصل أو ُعون بعد أن اشتدت هبم احلاجة وأعوزهم الزمان، 
أئمة  نفسهم  ينصبون  وأناسًا  واإليامن  التقوى  مسحة  فيهم  أناسا  وجدت  ذلك  وبعد 
التقوى والفرقان وأناسًا يكتمون مشاعرهم وال خيوضون يف حديث ويرمون أنفسهم 
يف خدمة من حوهلم ويتدبرون أمور املهجع من الداخل واخلارج وهم يعاركون األيام 

واألقدار وال ينبسون ببنت شفة صربا واحتسابا.
عانقوا  قد  ُأناس  عى  يرمحون  وهم  واالتزان  واحلكمة  العقل  أهل  بعض  حدثني 
أعواد املشانق وكانوا مصادر إثراء يف الفكر والعقيدة والسلوك - كانوا قناديل ومشاعل 
فكر ورمحة واتزان، فخلف من بعدهم خلف زعموا أنفسهم أهنم ورثة العلم واإليامن 
جمموعات يزعم كل طرف الوصول إىل ليى. ال أقبل أن أسمح لنفيس أن أخوض يف 
تلك املآيس اإلنسانية والفكرية والعقائدية ألنني عى يقن أن أيا من الذين التقيت هبم 
مل يكن السبب يف تلك األمور، تلك األمور صنعها كيد ومكر أعمدة الكيان األسدى 
منعوا  يشء  كّل  عنّا  منعوا  وفاقة،  وبؤس  وعقائدية  فكرية  متاهات  يف  الناس  ليجعلوا 
عنّا الكتاب منعوا عنّا املذياع منعوا عنّا كل يشء حيتاجه اإلنسان إال ما يرمونه لنا من 
طعام ورشاب نأكله ونربه وتارة تعاف اخليل ما نأكل ومانرب. ضيق احلال يف كل 
يشء خلق املشاحنة بن البعض يف كل يشء مشاحنة يف حدود املنامة. مشاحنة حتى يف 
الباء وشدة  أحيانا ساعات ومن  االنتظار  إذ يطول  إىل احلامم لقضاء احلاجة  الدخول 
العوز واجلوع واحلرمان أن حيرض لنا وبعد أشهر وسنن. أكلة من الفاصوليا احلب وقد 
طهيت بعصري البندورة )الطامطم( ولشدة اجلوع يقبل عليها اجلميع بنهم وجشع ومن 
الباء أن تكون الفاصوليا احلب قد أضافوا هلا كربونات الصوديوم وحيصل بعدها آالم 
البطن واإلسهال فتجد الناس يتدافعون للوصول إىل دور يوصلهم إىل دورة املياه هذا 
مثال بسيط أسوقه للتدليل عى سوء املأساة. ال احلر للمأساة. أورد هنا وكام هو معلوم 
ا منا مل يعلم  أن االحتاد السوفييتي ودول حلف وارسو قد سقطت عام 1991 م ولكن أيًّ
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بذلك إال بعد عام 1995 م أي أن جهلنا بكل ما حولنا هو أكثر مما أصاب أهل الكهف 
كام جاء يف القرآن الكريم إذ أهنم قد وجدوا االختاف هو يف العملة وأن ذلك قد طال 
علينا ويمكن أن يطول أكثر لوال أن أمورًا خارجية قد حصلت وكان هلا تأثري عى وضع 
خاهلا  من  علمنا  أن  فاجأنا  وقد  سابقة  أعوام  عن  بجرائد  لنا  فجاءوا  السيايس  القرار 
وفات أهل لنا وأصدقاء وأصحاب وأن ذلك قد أعقبه خروج دفعة من مجاعة اإلخوان 

املسلمن وبعضهم من أصحاب أحكام ثقيلة ومديدة.

إذا كان سبب إحضار الصحف هو النية بإطاق رساح هذه املجموعة ولنكن عى 
يف  بنا  أحاط  الذي  للجهل  العامل  عنه  ث  يتحداَّ مثا  سنصبح  وإال  العامل  أخبار  من  بينة 
أحدات ال جيهلها ذو بصرية أو بر. إن احلرمان من الدواء واللباس والطعام وغريها 
هي كوابيس تؤرق كل من هو يف تدمر يف املهاجع املغلقة وأؤكد أن كل حلظة يف تدمر 
هي كابوس رش وأرق إذ ال توجد حصانة أو محاية من عاتية رش تنزل بنا يف تلك اللحظة 
وأنني سأفرد حمطة لكل تلك األشياء أو بعضها لإلشارة والتدليل عى عمق مأساتنا التي 
سكت عنها األعداء ونام عنها أو تناساها األصدقاء، ولكن إن ُأم املآيس واألحزان هي 
املشانق وكانوا  الورود والرياحن قد عانقوا أعواد  التي أملت بشباب هم يف سن  تلك 
يملئون احلس والبر وقد أضحوا اليوم أثرا بعد عن وقد علمت أن أكثر من مخسة عر 
شابا هم من اختطفتهم شبيحة العصابة األسدية ودفنوا يف مقابر مجاعية يف وادي عويضة 
يف منطقة تدمر كام ذكر يل من أصدقائنا يف املهاجع وتوجد عليهم حراسة عسكريةأي 
يف ذلك املكان الذي دفنوا به وأن منهم من اختطفه املرض والسل ومنهم من اختطفه 
الربد يف الزنازين ومنهم من مات حتت التعذيب ومنهم من فقد عقله وأصبح جمنونًا وقد 
عشت مع ثاثة قد فقدوا عقوهلم وجنوا ومل يطلق رساحهم عى الرغم من احلالة التي 
آلوا إليها ومنهم من فقد بعض أعضائه - ماذا سأذكر ومن أذكر وكيف أصف أحواهلم 
وهم يذهبون أوىل بأس وعزيمة يتحدون إرادة وجربوت كيان حافظ األسد وسلطته 
الغاشمة ليعانقوا أعواد املشانق وأذكر يف هذا الصدد إذ وجدت يف أحد الزنازين وقد 
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كتب عى أحد جدراهنا وبخط رفيع )إذا أرادوا لنا املوت ففي املوت شهادة وإذا أرادوا 
النفي نزهة( وقد سمعنا عن  النفي ففي  لنا  أرادوا  لنا السجن ففي السجن عبادة وإذا 
صبية قد زجوا هبم يف زنازين الباحة اخلامسة وكانوا ينشدون وعى مسامع جادهيم يا 
ظام السجن َخيِّم إننا هنوى الظام. إن الثورة السورية القائمة اآلن مل تكن حدثا عابرًا 
أو إحياء من أحد أو عمًا ينبعث من هلوسة عقائدية إهنا بركان ثائر فجره ظلم وبطش 
واستبداد وقهر وعهر طال أعراض احلرائر واستحواذ عى كل مقدرات الشعب املادية 
تنظيم  أو  السورية ال حيركها فصيل معن  الثورة  أو حسيب وأن  واملعنوية دون رقيب 
معن بل هي إرادة شعب بكل مكوناته وعقائده وأطيافه الدينية والسياسية واالجتامعية 
تداعى هلا أبناء سوريا من شامهلا إىل جنوهبا ومن غرهبا إىل رشقها وهذا ما كان يتم لوال 

األمل واملصاب الذي حاق بكل أطياف الشعب وعقائدهم عى حد سواء.
حيث  املهجع  هذا  وجودي يف  أثناء  أذكرها  أن  تستحق  والتي  البارزة  األمور  ومن 
موجود  نعم  الرقيب  وجييب  املهجع  باب  بجوار  صوت  خال  من  مسمعي  إىل  توارد 
- فناداين أكثر من واحد من اإلخوة الذين سمعوا كام الرقيب يقول يل َحرضِّ نفسك 

لزيارة.. كان ذلك بتاريخ 16 /4 عام 1995م. 
قدم يل بعض اإلخوة قميصًا وبنطلونًا ألرتدهيام أثناء ذهايب إىل الزيارة ألنه ال يسمح 
ألحد أن يذهب بثياب رثة ملقابلة أهله وذويه. وحصل ذلك بالتأكيد من إدارة السجن 
هاشم  املدعو  لصالح  وكالة  منى  لينتزعوا  28-2-1991م  بتاريخ  أخذوين  أن  بعد 
الفاعور والذي ترف بموجبها بأريض يف مدينة قدسيا وبالتواطؤ مع رجال خمابرات 
حافظ األسد إذ مل حيصل مثل هذا بتاريخ سجن تدمر العسكري. حتى يف ظل الزيارة 
األوىل  الدرجة  من  القربى  األصول  أو  الفروع  إىل  إال  بالزيارتن  يسمح  ال  الرسمية 
اإلخوان واألخوات وأن املذكور قد خان األمانة وصلة الرحم واخلبز وامللح ومواقف 
الرجولة التي وقفتها معه ومع أهله وذويه وأن املذكور وكام ذكرت سابقًا حيمل اجلنسية 
أنني لن أخرج من السجن وأن  السورية والتي بموجبها سلب أرىض وحقي ظنًّا منه 
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أحدًا لن يطالبه بحقي. وكذلك ألنه حيمل اجلنسية السعودية والتي بموجبها حيتمي اآلن 
ألن اجلنسية تعنى الوالء واحلامية وأنا مقيم يف اململكة العربية السعودية وأحرم النظام 
واملكان وُأوىل األمر فا أستطيع أن أقرب منه لذا فهو ينام قرير العن هانيها وأنه هرب 
من سوريا بعد وعود منه ومن ذويه بأهنم سيدفعون ثمن أرىض وبحضور الشهود ومن 

قبيلة »الفضل« قبيلته وقبيلتي »النعيم«.
الكبري  ابني  إال  منهم  أحدا  أعرف  أكن  ومل  أرسيت  أفراد  ووجدت  للزيارة  ذهبت 

ووالدته. 
جلست معهم ملدة نصف ساعة تقريبًا وىف مكتب مساعد االنضباط إذ كان النظام 
إليهم، كان ذلك مفرحًا يل بشكل ال  يسمح بمقابلة األهل والسام عليهم واجللوس 
يوصف إذ اطمأننت عليهم ومشاهدهتم ورودًا زاهيًة يف مقتبل العمر - حصلت عى 
مبلغ ثاثة آالف لرية سورية ال غري ألن نظام تدمر ال يسمح يف ذلك احلن أكثر من ذلك 
املبلغ، وحصلت عى مابس تقيني رشور الربد والذي سكن واستقر يف عظامي طوال 
حصلت  ما  أن  السجن  من  خروجي  وبعد  أخريا  علمت  ولكن  السابقة  األعوام  تلك 
عليه مل يكن إال النذر اليسري من تلك احلوائج التي أحرضوها يل وأن الباقي قد سلبوه 
وإن كنُت أكثر حظًّا من بعض زمائي الذين قد سلبوهم كل حوائجهم التي أحرضها 
أسباين  موروا  صوف  حرام  هو  احلوائج  من  رسنا  ما  أكثر  وأن  هلم  زيارهتم  يف  أهلهم 
الذي الزمني طيلة وجودي يف تدمر إىل حن مغادرهتا غري مأسوف عليها إن احلرام قد 
زرع الدفء يف صدري منذ سنوات طويلة ومديدة ومريرة وقد حصلت عى يشء من 
األدوية الرضورية والتي استخدمها وزمائي يف املهجع وبإرشاف املسئول الطبي هناك. 
بعد  وذلك  أرسيت  أفراد  وقابلت  ثانية  لزيارة  طلبت  م   1995-6-22 وبتاريخ 
شهرين ونصف من األوىل ومل يسمح يل بأخذ أي مبلغ مايل وكام تم وضع اليد عى كل 
حوائجي من الزيارة إال القليل منها كام علمت بعد خروجي من السجن. وينبغي أن 
أؤكد أن تلك الزيارة والتي سبقتها مل تكن جمانية بل كان ثمنها مدفوعًا ألحد املتنفذين 
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من شبيحة الكيان األسدى ومن خال قناته اخلاصة - هذا للعلم أي أن النظام املعمول 
به يف رشع تلك العصابة يمنع عن فان ويمنح إىل فان آخر ويباع إىل فان أي أن النظام 
هو نظام امتيازات تعطى ألعمدة كيان العصابة األسدية املصطنع إذ يترفون به وفقا 

ألهوائهم ومصاحلهم. 
ومن األمور التي حصلت أثناء وجودي يف املهجع رقم 2 يف الباحة الرابعة أن تم 
هبم  وذهبوا  مهجعنا  يف  موجودة  كانت  األسامء  تلك  بعض  وأن  معينة  أسامء  استدعاء 
تم  أّن مهجعى قد أصبح شبه خاٍل وبعد فرة  أمنية وتوالت األسامء حتى  ملقابلة جلنة 
استدعائنا أي من تبقى يف املهجع ومن أحرضوا إىل مهجعنا من مهاجع أصبحت شبه 
خالية وكان ذلك حوايل الساعة احلادية عرة صباحا وجلبونا إىل ساحة الباحة األوىل 
حيث كان مقر إدارة السجن وكنا نجلس عى األرض وىف وضعية مذلة ومهينة إذ كانت 
أصابعنا يف آذاننا ورؤوسنا منحنية نحو األرض طال بنا االنتظار وأصبح ال يطاق من 
السن  كبار  وكذلك  املياه  دورات  إىل  للذهاب  حيتاجون  الذين  السكري  مرىض  قبل 
إىل  استمرت  والتي  الطويلة  الفرة  تلك  طيلة  البقاء  يستطع  مل  أحدا  أن  حتى  واملرىض 
حوايل الساعة الثالثة صباحا تقريبا.وحال عودتنا كنا منهكى القوة وخائرى النفس وىف 
إعياء شديد أخلدنا إىل الراحة والنوم وكنا نأمل أن يتم إخاء سبيلنا عى الرغم من أننا 
مل نقابل أحدا وان أحدا مل يقابلنا ومل نجن من ذلك سوى العناء واملشقة واملذلة هذه تدمر 

مقربة مجاعية ألجساد حية برية وآتون مل تنطفئ ناره بعد.
إهنا من مآثر اخلزي والعار التي سطرها و أنجزها املجرم حافظ األسد وستبقى حية 
يف أذهان الشعب السوري والذي لن يستكن أو يستسلم إلدارة أي غاٍز أو مستبد وأن 
حقوقه ستعود إليه طال الزمن أم َقُر، دولة الظلم ساعة ودولة احلق إىل قيام الساعة 

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
وال يفوتني أن ُأَسطر بدواٍع من األسى واحلزن جرحًا ال أستطيع أن أنسى أمله وذكراه 
وأنا  كثريا.  عليه  وصربت  رضيس  آملني  إذ  بمرارة  وعانيته  قاسيته  شديدا  أملًا  أن  حيث 
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أعانى أملًا ال يطاق وال يصطرب عليه وبعد معاناة طويلة فارقني فيها لذة النوم والراحة، 
كان زمييل املسئول الصحي الدكتور حسن اَلعجم من مدينه حلب أن عرض عيلاَّ خلعه 
بالطريقة املعتادة واملتوفرة حيث يتم القلع بواسطة قراطة األظافر إذ يثبت طرفها املعنى 
املعدين يف  القراطة  ادخا طرف  يتم  ثم  بواسطة ربطها بخيوط  عى قطعة من اخلشب 
اللثة ويضغطها وملرات عدة يصل معها طرف القراطة إىل أعامق اللثة ليقتلع الرضس من 
جذوره وقد الحظت أن القطعة املعدنية قد التوت قبل أن يتم خلع الرضس، كان ذلك 
حيصل دون ختدير أو مسكن وأن األمل كان أشد إيقاعًا عى نفيس من أمل اإلعدام عن طريق 
املشنقة،إعدام املشنقة وكام ذكره لنا األطباء حيصل بمجرد كر عظمة خلف العنق. وإن 
ذلك ال حيتاج ألكثر من ثواٍن وبعدها يفقد اجلسم حسه وشعوره باألمل. ولكن أمل خلع 
الرضس وهبذه الطريقة والتي مل يعد هلا مثيل يف عامل اليوم وملرات وحماوالت عدة هي 
أشد إيامًا من فعل املشنقة ويشتد األمل بعد خلع الرضس ألن اجلرح يبقى حيا ونازفًا 
وال توجد طريقة ملداواته ومعاجلته إال عن طريق امللح املذاب يف املاء، حصل ذلك معي 
مرتن وكنت كلام أبرت تلك األداة وهى مثبتة عى قطعة اخلشب لو أن بمقدوري أن 
أهرب من هول وقعها يف نفيس ولكن ال خيار يل هنا سوى القبول أو األمل أمران أحامها 

ُمر.. 
اإلنسان  يواجه  وإرهاب  وأمل  تدمر هي رعب  أن  األليمة ألُشري  الواقعة  أضع هذه 
فيها يف كل حلظة وبأشكال متعددة إذ ال يوجد فيها األمن أو األمان. هي ينبوع للمآيس 
أنتزع منها الضمري  واحلرمان ال ينضب فيضه أو يتوقف تدفقه عى يد وحوش برية 

وفارقها االنتامء اإلنساين.
باعت نفسها بأنجس األثامن حلساب كيان مصطنع وسلطة غاشمة استمرا استعباد 

العباد ومآيس العذاب واهلوان.
ومن اآلالم التي تكاد ال تنسى عى كثرهتا أن أملاَّ بنا مرض أنفلونزا حاد ومصحوب 
بحرارة تكاد تتجاوز أربعن درجة ال يتوفر لدى املسئول الصحي من املسكنات للحرارة 
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يشء يذكر ومن ينال حبة واحدة مما هو متوفر منها يكون ذا حظ عظيم. 
درجات  لتخفيف  املياه  بكامدات  ونعالج  مابسنا  نخلع  أن  الوحيد  عاجنا  كان 
احلرارة املصحوبة بقشعريرة حادة هتز اجلسم وتدمي القلب وُتبكى النفوس لعدم القدرة 

عى حتملها.
مملكتها  وأقامت  قلبي  سويداء  يف  استقرت  وقد  وآالمي  أحزانى  من  سأذكر  ماذا 
وحضورها الدائم لسنوات طويلة ومريرة وكأنام خلقت ألكون عبدًا للمآيس واألهوال. 
إن السنوات الطويلة يف سجون الطاغية حافظ األسد ووريثه بشار األسد يسء الذكر 
هي سنوات متشاهبة يف العناء واملآيس واحلرمان وبألوان خمتلفة نحن وقودها وعنارص 
ومآٍس  ألحداث  املوجز  الرد  هذا  وبعد  واهلوان.  العذاب  آتون  يف  التهاهبا  ديمومة 
ال حدود وال ضفاف هلا حتدث يف كل حلظة دون االستطاعة يف اإلحاطة هبا وذكرها 
إقامتنا يف مهجع  تنتهي هبا  املآيس واألحزان إىل حمطة اخرى  بنا قطار  وتذكرها يميض 
الركاب  بنا  السلطة األسدية حتط  قبل كيان  املسلمن كاميوصف ويعرف من  اإلخوان 
يف موقع آخر هو مهجع القضايا املختلفة بعد فرة أمضيتها يف مهجع اإلخوان املسلمن 

ملدة مخس سنوات تقريبا.



108

رحلة يف سجون الطاغية

حمطة : مهجع الق�سايا املختلفة يف �سجن تدمر الع�سكري:

املختلفة  القضايا  مهجع  يف  املطاف  بنا  وانتهى  واألحزان  املصائب  قطار  بنا  يمىض 
عيشتنا  وتعاسة  وأهوالنا  وقهرنا  مصائبنا  جوانحنا  بن  ونحمل  مكان  كل  يف  َنحرُض 

وجراحنا التي ال ضفاف هلا وال شفاء وال عاج.

وندخل املهجع ويتم عدنا من قبل الرقيب ومن معه من الرطة العسكرية والشبيحة 
وإن  ا  جدًّ كبريا  كان  املهجع  ألن  خيتاره  مكان  إىل  منا  واحد  كل  ويتوجه  الباب  ويغلق 
عددنا كان قليًا وأن ذلك حصل بعد أن تم إخراج دفعة من املساجن وأصبع العدد 
مناسبًا نوعا ما لتنفرج عنا غاممة الضيق يف املنامة والذهاب إىل دورات املياه ولكن البد 
من  رصدها  يتم  الليل  يف  حركة  أي  وأن  قليًا  عددنا  أصبح  إذا  ذلك  فاتورة  تقدم  أن 
عقاب  يف  مسئوليته  حتمل  من  البد  ذلك  وأن  املهجع  سطح  عى  املوجود  احلرس  قبل 
مربح وأن أي واحد قد ال يستطيع مغادرة فراشه ليذهب إىل احلامم ليًا إذ اقتىض األمر 
ألن مكانه سيكون مكشوفًا للحرس ويسأل احلرس الداخيل من املساجن عن صاحب 
منهام  الفراش سينال كل  وصاحب  الداخيل  احلرس  فإن  ذلك  ما حصل  وإذا  الفراش 

العقاب املربح واملؤذى.

وإن من املتاعب التي واجهتنا يف ذلك املهجع أن دور احلراسة الداخلية سيكون يف 
أيضا  املتاعب  للراحة من متاعب احلراسة ومسئوليتها ومن  أيام  أمد قصري وال توجد 
يف أوقات التنفس وإدخال الطعام إذ أن عددنا القليل قد جيعل كل منا عرضة للرضب 
واإلهانة بينام يف املهاجع الكبرية قد خيتلط احلابل بالنابل ويشعر اإلنسان بحامية يف ظل 

الكثرة والزحام. 

وعىاَّ أن أوضح للسادة القراء أن العذاب يف تدمر هو أمر قدري ومفتعل من قبل 
كيان األسد املصطنع وسلطته الغاشمة وال يمكن للمرء أن يشعر بأي يشء من األمن 
واألمان ما دام له وجود يف هذه املقابر اجلامعية التي أرادهتا السلطة األسدية لكل فئات 
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الشعب عى اختاف ِملله وطوائفه وكذلك األمر ملن وقع يف رشك السلطة األسدية من 
األقطار العربية إذ كنا من أقطار عربية خمتلفة فهناك أفراد من لبنان وفلسطن والعراق 
واألردن ولكل واحد قضية خمتلفة ومنهم أيضا املسلم السني واملسلم الشيعي وأيضا 
من الطائفة الدرزية ومنهم املسيحي وهذا دليل أن لكل فرد من أي طائفة هتمة جاهزة 
جمهزة يمكن إسنادها له ألن الكيان األسدى كان خياف من كل الطوائف عى اختاف 
وسلطته  املصطنع  األسدى  الكيان  ألن  العربية  الدول  من  كل  من  وكذلك  مشارهبا 

الغاشمة يكيدون جلميع العرب وهم ال يعرفون بالسيادة الكاملة للدول العربية. 
ألن القيادة األسدية تعترب الدول العربية هي أقطار وأن تلك الدول ينبغي توحيدها 
أهواءهم  يافطته  حتت  خيفون  الذي  اللباس  هو  البعث  وأن  البعث  وقيادة  سلطة  حتت 
ونزعاهتم ونواياهم اخلبيثة وأن هلم تنظيامت خاصة هبم يف مجيع تلك الدول وبأحجام 

متفاوتة وهلا قيادات معلنة وخفية ومقرها دمشق.
وأن تلك التنظيامت هلا أوراق تلعب هبا السلطة األسدية وتعتربها خناجر يف خارصة 
كل من ال يواليهم أو يسري يف هنجهم وسياستهم وأن السلطة األسدية قد هتادن البعض 
وتنسق مع البعض ولكن قد ثبت بالدليل واليقن أن ال أمان هلا وال ذمة وال عهد وأن 
ها كبار العائات والشخصيات حتى من الطائفة  تلك السلطة األسدية مل يسلم من رشِّ
ُاغتيل ومنهم من مات يف السجن ومنهم ممن رشد ومنهم من تم  النصريية فمنهم من 

قمعه وعاش مسجونًا مذمومًا مدحورًا يف سوريا ال يستطيع أن ينبس ببنت شفة.
العلقم واحلنظل كام رشبه غرينا ولكن بشكل  املر من  هذا باء عظيم رشبنا كأسه 
أو بآخر بطعم وطعم وملَِرة وحلن. بقينا يف ذلك املكان ومل يتغري يشء من ألوان الذل 
وأن  والثقافة  احلياة  لتشابه  اآلخر  دون  بعضنا  واصطحب  بعضا  بعضنا  واهلوان عرف 
أفكار وهيمنة.  الداخلية كانت حمدودة جدا لعدم وجود ما نختلف عليه من  مشاكلنا 
وقد حيرضين اآلن اسم شاب صغري من لبنان وهو من الطائفة األرمن ويدعى »مريام 
الة يف سجون ايطاليا، سويرا، فرنسا و أملانيا ويروى  هارنت باربريان« وهذا كان رحاَّ
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لنا حكايته مع كل سجن وإن هي مجيعها إال نزهة طاف هبا تلك الدول باحرام وتقدير 
معنا شاب عراقي ومن أصل  مقياس، وكان  أو  معيار  بأي  بتدمر  مقارنتها  يمكن  وال 
فلسطيني ويدعى »مؤيد حسن أبو عى« وأعتقد أنه من قاطع احلديثة وهذا له مغامراته 
متعددة ولكل قضية  إىل قضايا  استمعنا  قد  وحكاياته االستخباراتية وأقصد من ذلك 
من هؤالء  واحد  لكل  أناَّ  وكام  أخرى  قضية  أية  مع  ختتلف  والتي  وخمارجها  مداخلها 
واإلنجليزية  والعربية  األرمينية  يتقن  كان  »مريام«  فمثا  واملنفردة  املميزة  شخصيته 
ولكنه  وضعيف  مسكن  أنه  ويبدو  السن  صغري  وهو  واإليطالية  والركية  والفرنسية 
له ذلك حتى يف  املصايف وينفلت من أعتى األغال وكان  أدقِّ  يستطيع أن يرشح من 

السجن. 

أما مؤيد فقد علمت عنه قصة وشاهدهتا دون أن أعرف اسمه وشخصه حينها. كان 
مقيدًا يف الزنزانة وىف زمهرير الشتاء وال يوجد عنده غطاء وأن الزنزانة عبارة عن براد 
لوجود الرطوبة وضيق جوانبها - ذات يوم علمنا أن من يف الزنزانة قد أصابه الشلل 
وال يقوى عى الكام وعند إحضار الطعام وجدوه ال يتكلم وال يتحرك، مما استدعى 
حضور الطبيب ومساعد االنضباط وأعداد من الرطة العسكرية والشبيحة وأذكر أن 
ذلك كان يوم اجلمعة. هذا األمر استدعى إعطاء قضيته اهتاممًا خاصًا إذا أحرضوا له 
البطانيات والعصري واألكل من الغرف وبعد أيام تم حتويله إىل مستشفى تل منن وىف 
مؤيد عن حقيقته  الرير وهناك كشف  إىل جانب  بالساسل وربطوه  قيدوه  منن  تل 
أنه ليس مشلوال ولكن معاناته من الربد فرضت عليه أن يلجأ إىل تلك احليلة ليخلص 
نفسه من موت حمقق كام مات آخرون من قبله دون أن نعرفهم أو نعرف أسامءهم ولكن 
علمنا ذلك الحقا بعد أن يأخذوا اجلثة ووجوهنا صوب احلائط ونعلم من الرطة أو 
من الشبيحة أو من هو بجواره يف الزنزانة وىف خلسة وغفلة من احلرس يشري إىل ذلك 
أن أساليب القهر هي التي تؤدى إىل تلك املخاطر إذ عادوا بمؤيد إىل تدمر وشاهدنا ما 
تعرض له من عقاب وحيش ال أستطيع وصفه أو حتمله. إن مؤيدًا ذو جسم قوى وهو 
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شاب فكانت الرطة والشبيحة بأعداد غفرية يطاردونه يف ساحة الباحة بعد أن هيرب 
وبالسياط  وبأعمدة من اخلشب  احلديد  بمواسري من  العذاب يرضبونه  منهم من شدة 
والركل واللكم، يبقى مؤيد عى هذه احلالة من العذاب وأليام عديدة ويعمد بعدها إىل 
حماولة االنتحار إذ عمد إىل قطع رشيان يده وقد الحظ احلرس ذلك وُنقل عى إثرها 
مؤيد إىل املهاجع هذه أمثلة ملعاناتنا وليست حرًا لكل معاناتنا و ألوان عذابنا والتي 

يضيق ذكرها بمجلدات كام ال يمكن وصفها وحرها لو تسنى لنا كتابتها وتدوينها. 
ولكن معاناة مؤيد مل تنتِه بعد وسريد بعضًا من معاناته يف موضع آخر.

للعنفوان والصابة  رمزًا  كان  والذي  نادر«  »إسامعيل  الركن  العميد  وممن عرفتهم 
وكان صديقًا يل وال يبخل عنى يف معاودته يل حن مرىض وتعبي إذ كان هيتم يف حتضري 
كان  أنه  عنه  أذكره  ومما  ودودًا  كان  أنه  إال  أقول  أن  أستطيع  وال  إىلاَّ  واحلديث  فرايش 
املزاح. وكثريًا ما  أو  العسكرية وال يقبل اهلزل  بناصية علومها  ا حمرفًا وممسكًا  عسكريًّ
اشرك يف حرب  قد  كان  التي خاضها،  واحلروب  العسكرية  املعارف  بعض  يرح يل 
1967 م وأصيب يف عينه وشارك يف حرب 1973م وأرس بعض الطيارين اإلرسائيلين 
وجندي إرسائييل من أصل رصيب وشارك يف حرب إرسائيل عند قرب شلوم يف بريوت 
كان أبو رياض رجل املهام الصعبة ولكن فكر السلطة وزبانيتهم دبروا له مؤامرة خبيثة 
له  كان  ولذلك  التهم  تلك  من  بريء  بأنه  علمهم  من  الرغم  عى  رشاكها  يف  وأوقعوه 
وضع خاص يف سجن تدمر. كانت تأتيه زيارة يف كل شهر وهذا أمر نادر احلدوث يف 
السلطة  وبطش  رشور  أن  ذلك  من  نستخلص  أن  ونستطيع  التدمرية،  األسدية  املقربة 
األسدية مل يفرق بن طائفة وطائفة أو حمافظة وحمافظة أو مدينة ومدينة أو قرية وقرية أو 
بن دولة عربية ودولة أخرى هذا مكر وكيد األرسة األسدية وها هي اآلن حترق سوريا 
ألن الشعب أراد حريته وكرامته بعد تلك املزاوالت واملامرسات املذلة لقد بلغ السيل 

الزبى كام يقال ونفد الصرب وطاب املوت عى حياه املذلة واهلوان. 
وحيرض يف ذهني زميلنا »حسن سليامن حذيفة« أيضا هو من الطائفة الدرزية ومن 
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حمافظه السويداء وقد أخذ عى حن غفلة من ضيف عنده وقريب له بالنسب وهو من 
لبنان وأوقعه يف مصيبة ونتيجة الثقة والقربى قد أخذه بحديث وليس ذا مدلول وخطري 
ولكن نزاهته واستقامته وتفانيه يف عمله رموه بتهم مكر وخداع ألن السلطة األسدية 
وزبانيتها يكيدون املكر والسوء لكل من هو وطني وخملص يف عمله إذ يضعون احلواجز 
والعوائق يف وجه كل ذي طموح حتى ال يتسنى له الوصول إىل مراتب يعتربوهنا حرًا 
عليهم وال يمكن الوصول إليها إال من هو حَمَطِّ ثقتهم ورافدًا هلم بالوشايات والبهتان.

وىف هذا الصدد أتردد كثريا يف رسد هذه الواقعة ولكن األمانة واستخاص املدلوالت 
القراء كان  السادة  ُأعلم  لذا  األمنية واالستبدادية  السلطة األسدية وممارستها  فكر  من 
ضمن مهجعنا اجلديد شخص يدعى عمرو زيد عدنان حميي الدين سوري اجلنسية من 
حلب ومن أصل تركي كام يزعم إال أن الشخص ال جيد حرجًا اآلن يف مهجعنا اجلديد 

وبعد أن ترك مهاجع مجاعة اإلخوان إذ كان يواظب عى حفظ القرآن الكريم.
يكفر  أن  يف  حرجًا  جيد  وال  اإلسام  وازدرائه  للعرب  واحتقاره  بمقته  جياهر  اآلن 
ويتلفظ بألفاظ نابية وإحلادية، مما جعلني أتصدى له إذ قلت باألمس كنت تقرأ القرآن 
عند اإلخوان املسلمن واليوم أنت ال تفعل شيئا من هذا حتى إنك ال تصى، أما إذا كنت 
تعلم أن اإلسام هو دين اإلخوان لوحدهم فأنا أقول لك ال اإلسام هو ديننا والقرآن 
قرآننا وأن حممدًا ملسو هيلع هللا ىلص هو نبينا فا أسمح لك أن تتامدى يف هذا املجال وعى مسامعنا أما 

ماذا أن تعتقد فهذا شأنك وأنا لست قياًم عليك. 
أنه كان فاشًا يف  يبدو يل  هذا الشخص حسب زعمه كان يدرس يف فرنسا ولكن 
دراسته وهو يعمل يف حمال تزين وجتميل النساء حتى توصل أن يقوم بأعامل يف الزينة 
وىف أماكن حساسة من جسم املرأة عى حد قوله ولكن هذا الشخص كان يعمل أيضًا 
السورية  واملخابرات  الفرنسية  املخابرات  ومع  اإلرسائييل  املوساد  مع  قوله  حد  وعى 
وخمابرات عربية أخرى ال أذكرها. جاء أخريًا إىل سوريا وربط نفسه مع أكثر من فرع 
خمابرات سورى وعندما تم كشفه ومن قبل رئيس األمن العسكري اللواء »عى دوبا« 
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قبل أن يفتح صالونًا نسائيًّا وللغرض الذي ذكرته، قال له »عى دوبا« لو قدر لك وأن 
باستطاعتك  وبالتايل كان  املخميل  املجتمع  لسيدات  قبلًة  الصالون لكنت  فتحت ذلك 
ينبغي  والتي  املفارقات  ومن  وجهد  عناء  دون  تريدها  التي  املعلومات  عى  حتصل  أن 
بدون  كانوا  أشخاصا  وأن  رساحه  إطاق  وتم  سنوات  عر  عليه  حكم  أنه  ُنبينها  أن 
جرم مكثوا يف السجن أكثر من عر سنوات ومن الباء أيضا أن الشخص كان ذا ثقة 
لدى اإلدارة وان أي وشاية منه كانت مصدقة وال غبار عليها والسيام لدى الرقيب أول 
الشبيح أمحد هيثم املحمود وهو من الطائفة النصريية، هذه هي سورية يف ظل الكيان 
القوم  القهر واالستبداد و سفلة  البغيض وسلطته الغاشمة أن حتكم بأدوات  األسدى 

واألراذل منهم.

وقبل أن نخرج من هذا املهجع وبعد أيام قليلة من وجودنا تأتيني زيارة ويذهبون 
بى ملقابلة أهيل ولكن تلك الزيارة كانت مفجعة يل يف الذهاب وىف العودة، يف الذهاب 
أبر  ال  وأنا  وجدار  بوابة  من  بأكثر  اصطدمت  ولقد  الشبيحة  قبل  من  أسحب  كنت 
الطريق وعى أثرها ذلك تنهال عى رأيس الصفعات واللكامت حتى عزفت عن الزيارة 
وكرهتها ولكن ال بد مما ليس منه بد، نمىض يف طريقنا وأنا معصوب العينن وأجلس 
أرضًا يف انتظار األمر بالسامح يل للزيارة وبعد انتظار طويل جالسًا والطقس بارد إذ كان 
ذلك يف فصل الشتاء. يأتينا أحد الشبيحة ويأمرين بالوقوف ويفك العصابة عن عيني. 
املزعجة  األمور  من  يشء  أي  ُأبدى  ال  أن  تعليامت  يل  ويصدر  بنفسك  اعتد  يل  ويقول 
أن  الثانية  املفاجأة  وكانت  وجه،  أكمل  عى  متام  هي  أمورنا  أن  أهيل  أي  أعلمهم  وأن 
املقابلة كانت من خلف القضبان ومن خلفها قضبان وبالكاد أن أسمع قوهلم وكذلك 
لوجود  اإلدارة  يف  تغريًا  هناك  أن  ووجدت  الطاّمشة  عيني  عن  أزالوا  بعدما  أبصارهم 
مساعد جديد وعرفت اسمه فيام بعد ويدعى »أمحد سامة". لقد أبلغوين أهنم أحرضوا 
يل جاكيت صوف حرصًا منهم أن ال ترق، وعاد يب املجرمون والشبيحة وقبل وصولنا 
إىل مهجعى أوقفوين وشعرت أهنم أخذوا اجللاَّ األكرب من أغراض الزيارة ومل يبقوا يل 
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شيئا منها وبعد وصويل إىل مهجعى وبعد أن تفقدت األغراض املرسلة إىّل وكام مل أجد 
اجلاكيت.... ليس بمقدوري أن أفعل شيئًا وما عىاَّ إال الصرب وتناسى األمر. 

كنت أمىض كل وقتي مع العميد الركن »إسامعيل نادر« نتحدث مجيعا باملايض وأيام 
الدراسة ألنه قد أكمل دراسته الثانوية يف األردن وىف مدرسة هي تابعة لقسم الثقافة يف 
اجليش األردين - قسم خارجي - وأنا كذلك كنت أدرس يف مدرسه كلية فيصل الثاين 
الذكريات واألحاديث.. وبعد  قاسم مشرك من  إذ كان هناك  العبدىل قسم داخيل  يف 
فرة أيضًا قصرية من تاريخ زياريت كانت هناك جلنة طبية ملعاينة كبار السن وأصحاب 
األمراض العضال، حرض مساعد االنضباط حممد نعمة ومعه املساعد اجلديد وعدد من 

ضباط الصف ومن الشبيحة وكنت من بن الذين ذهبوا للمقابلة.
إخاء  الصحية  أوضاعهم  تستوجب  الذين  املرىض  بن  من  يل  اختيارهم  ووقع 
السبيل - لقد تم مجعنا ومن خمتلف املهاجع والقضايا يف مهجع واحد يف الباحة الثانية. 
السبل واخلروج من هذه  بإخاء  األفق  تلوح يف  بدأت  األمل  بوارق  فرحنا كثريًا ألن 
املذلة والعذاب املهن. اجتمعنا ولنا وضع خاص إذ ال نكلف بأعامل احلراسة الداخلية 

وأن أحدًا ال يؤذينا من الرطة أو الشبيحة أثناء إدخال الطعام وال أثناء الليل والنهار.
حرضت اللجنة الطبية وأجازوا خروجنا ألسباب صحية وبعد االنتظار طال أكثر 
من شهر فوجئنا بأمر العودة إىل مهاجعنا وعلينا االنتظار إىل إشعار آخر دون أن نعلم 
األسباب التي أدت إىل هذا اإللغاء، مل حيصل يشء بعد ذلك ُيذَكر حتى أن استدعيت أن 

أحزم أغرايض ملغادرة املهجع.
 أصابنا الذهول مجيعًا لعدم معرفة األسباب وإىل أين ستنتهي األمور. خرجت من 
املهجع بعد أن صافحت أصدقائي مودعًا إياهم وحطت بى األقدام ىف الباحة اخلامسة 
حيث وجدت أبناء دعويت وأشخاصا منهم من أعرفه ومن ال أعرفه وكان شكيل غريبًا 
عنهم إذ كنت حليق الرأس والشارب وهم حيتفظون بشعرهم وشوارهبم وبحالة صحية 
و أمن وطمأنينة ألن ثمن ذلك هو سياسة االستبعاد ونظام السخرة ألهنم كانوا يعملون 
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أفقدت  قد  زاهية،  وألوان  بأشكال  باخلرز  حماة  وصناعات  حتفا  منه  يصنعون  باخلرز 
طول  وعى  اإلنسان  تفقد  األعامل  تلك  ألن  العيون  وسامة  اإلبصار  نعمة  الكثريين 
مزاولتها نعمة الرؤيا واإلبصار حللت ضيفا مكرما نتيجة مساٍع طيبة من أبناء دعويت 
عند املساعد »أمحد سامة« والذي جاء بعد املساعد حممد نعمة وقد قابلني مدير السجن 
الرقباء  أحد  أن  ذكره  ديوب، ومما جيدر  املقدم غازي  الباحة ويدعى  إىل  أثناء حضوره 
ويدعى حافظ وهو من الطائفة النصريية قال يل مازحًا حرض حالك لدوالب قلت له 
أال يكفى ما نالنا من دواليب، فهمس بأذين قائا واهلل أنني أكره حتى شكل الدوالب 
ولكن ذلك حيصل غصبًا عنى. حقا كان ذلك اإلنسان مهذبًا ولطيفًا مع اجلميع وعند 
انتهاء خدمته العسكرية جاءنا مودعًا ومتمنيًا لنا إخاء السبيل العاجل. األمانة تقتىض 
أن نعطى كل ذي حق حقه وكام وجدت رقيبًا آخر وهو مثقف وكنيته املقداد وهو من 
الطائفة النصريية وال توجد له قربى مع مقداد بري الشام يف حوران وأعتقد أنه من 
مدينة »جبلة« وكان لينًا وسلسًا وكان عى مشاحنة مع الشبيح الرقيب األول أمحد هيثم 
املحمود من ريف محص أو من محص املدينة لست متأكدا. وأن الرقيب املقداد قبل انتهاء 

خدمته العسكرية جاءنا مودعًا ومتمنيًا لنا إخاء السبيل القريب.
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املحطة - الباحة اخلام�سة ثانيًة- الغرفة الثالثة 
�سجن تدمر الع�سكري:

األمواج وترمى  تقاذفنا  أوزار مصائبنا وأحزاننا  األيام والسنون ونحمل  بنا   متىض 
بنا إىل حيث هي تشاء وتريد. حللت ضيفا عند أبناء دعويت ووجدت منهم الرحاب 
االنضباط  مساعد  مع  مساعيهم  نتيجة  كان  إليهم  حضوري  ألن  الضيافة  وحسن 
ا  اجلديد »أمحد سامة« وجدت وجوهًا جديدة يف الغرفة حيث وجدت شخصًا مريًّ
وبقى  لبنان  جنوب  يف  يعمل  ذلك  وكان  خليل«  »أمحد  والده  اسم  واذكر  القاهرة  من 
التعامل مع  له هتمة  أثناء االجتياح اإلرسائييل وبعد االنسحاب اإلرسائييل وجه  هناك 
اإلرسائيلين إالّ أن ذلك الشخص تم إخاء سبيله وغادر إىل مر وكان طيب املزاج 
واخللق كان يعمل يف حتضري الطعام للشباب الذين كانوا يعملون يف اخلرز. وىف ساعة 
حضوري إىل الغرفة حرض شخص من املخيم الفلسطيني ىف محص ويكنى »أبا راشد« 
وهتمته أنه من أعضاء اجلبهة العربية يف منظمة التحرير الفلسطينية واملوالية إىل العراق 
الفلسطينين  اإلخوة  بعض  أيضًا  ويوجد  إىل سوريا.  املوالية  الصاعقة  منظمة  ويقابلها 
ا من بلدة جبا من ريف القنيطرة، والقريبة من تواجد أهيل يف  ووجدت شخصًا سوريًّ
من  بشخص  لصلته  الزنزانة  يف  عاما  عر  ثاثة  قرابة  أمىض  الشخص  وهذا  اجلوالن 
عائلة أبى شقرا وهو من الطائفة الدرزية وكان ذلك الشخص زميله يف اخلدمة العسكرية 
ولدواٍع شخصية ومرتبطة بظروف العمل كام أفاد حممد أمحد العى من جبا قرر أبوشقرة 
عند  للصواريخ أرض جو وقد حل ضيفًا  قاعدة  يعمل ىف  إىل إرسائيل وهو  باهلروب 
حممد أمحد العى ضيف يف جبا وقام حممد أمحد العى بإيصاله إىل بلدة حرض إذ أن سكاهنا 
من الطائفة الدرزية وهى حماذية للجوالن املحتلة ومن ثم دخل إىل احلدود يف اجلوالن 
املحتل وسلم نفسه للسلطات اإلرسائيلية وىف عام 1982 م وأثناء االجتياح اإلرسائييل 
إىل جنوب لبنان دخل إىل جنوب لبنان وتم أرسه يف جنوب لبنان وأثناء التحقيق معه 
إىل  بلدة حرض حيث دخل  إىل  أوصله  و  استضافه  الذي  العى  أمحد  اعرف عى حممد 
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من  عنه  ينجم  وما  االضطهاد  وأسباب  الشخص  هذا  معاناة  ُأبنِّ  أن  أردت  إرسائيل 
الترف  هذا  عنه  ينُجم  مما  األفق.  وضيق  االستفزاز  أمام  حمسوبة  وغري  خطرية  نتائج 
غري الائق إذ أّن أبا شقرة قد أعدم وأن هذا قد تركته أيضًا يف السجن ومل أعرف مصريه 
ألنني غادرت سوريا منذ عام 2005 م، وجدت ذلك الشخص يف الغرفة التي نزلت 
هبا ومل أكن أعرفه من قبل ووجدت خاف بينه وبن أبناء دعويت عملت جاهدًا إصاح 
الذي  املكان  ذلك  يف  املنازعات  أسباب  أجتث  أن  عسى  املستطاع  بقدر  بينهم  األمور 
يضيق بنا بأحزانه وآالمه، آالم األرس والذل واالمتهان مما هتون أمامها كل االختافات 
واملنازعات الشخصية، مل أفلح كثريا مع األيام ال بل قد أغاَض البعض ولكن تستمر 
األيام يف سعة وراحة بوجود مساعد االنضباط اجلديد أمحد سامة والذي كان بطبعه 
يميل إىل املهادنة والسام إذ قال يل ذات يوم أنا ال أملك إال ابنًا واحدًا من ضمن بضعة 
بنات وأخاف عليه من الظلم ال أدرى مدى صدقه ورصاحته ولكن ذلك ما سمعته وال 
أذكر ذات يوم أنه كان سببًا يف إزعاجنا أو إزعاج أي شخص يف الغرف. أما الزنازين فلها 
وضع خاص. وبعد فره قصرية تأتيني زيارة من قبل أخي وإخوايت االناث واحرضوا 
أكثر  فهو  وسلبه  هنبه  تم  ما  أما  يدي  إىل  وصلت  والتي  واملابس  احلاجيات  بعض  يل 
مبلغ  السجن وكام حصلت عى  بعد خروجي من  بكثري كام علمت ذلك منهم الحقًا 
ثاثة آالف لرية سورية إذ أّن نظام السجن ال يسمح بأكثر من ذلك يف حينه. وبعد أشهر 
حيصل ما مل يكن يف حسباننا وحيصل ما مل نتمناه أن حيصل، حصل أن تم عزل مساعد 
االنضباط أمحد سامة واستلم بعده شخص شبيح وذو طبع صبياين وغري مسئول وذو 
نزعة رشيرة وسلطوية إذ أنه ترّبى يف كنف املساعد حممد نعمة وهو عريف ولكن رسعان 
أوقع  وأخريًا  سامة  أمحد  املساعد  جانب  إىل  وانضم  نعمه  حممد  املساعد  عى  تآمر  ما 
املحمود وهو نصريي  هيثم  أمحد  الشبيح  استلم  أمحد سامة يف رشك خداعه ومكره. 
ومن حمافظة محص وكان يكيد يل ويضمر الر منذ عام 1991م عندما تم إحضاري 
خان  والذي  الفاعور  شامان  بن  هاشم  املدعو  لصالح  أرض  بيع  وكالة  منى  وانتزعوا 
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األمانة والعهد وصلة الرحم وكل أوارص الرف واملبادئ مقابل أمور مادية تقاسمها 
مع زبانية األسد ورجال خمابراته. 

عمد أمحد هيثم املحمود إلشعال السجن بالعذاب واإلرهاب ليسمح لنفسه ورئيسه 
الشبيح املقدم غازي ديوب نصريي ومن جبله، كان ذلك إالّ إرهاب بقصد سلب الناس 
درامههم حتت ذرائع ساقطة وملتوية . إذ عمد عى سبيل املثال لراء مراوح للمهاجع 
وبعد أن يأخذ ثمنها وحيرضها ثم ينقل الناس إىل مهجع آخر ويأخذ ثمن املراوح ملرات 
عدة وبطرق ملتوية ومثل آخر وأثناء تيسري أمور الزيارات كان ينهب ُجلاَّ ما حيرضه األهايل 

لسجينهم من مابس وحليب وأدوية ثم يبيعها يف حمال خيتارها وفق مصالح مشركة.
ومن أساليب السطو عى حقوق السجناء أن بسط يده وير األمور بطلب إحضار 
فاتورة للخضار وفاتورة ندوة وفاتورة خرز أما اخلضار فعندما يسجل مهجع عى سبيل 
أو ستن كغم ويأخذ ثمن ثاثامئة كغم  أكثر من مخسن  املثال ثاثامئة كغم ال يصلهم 

وبأسعار كاوية أضعاف السعر الفعيل وكذلك اخلرز وفاتورة الندوة.  
ديوب«.  »غازي  املقدم  الشبيح  رئيسه  غطاء  وحتت  طائلة  ثروة  جيمع  أن  مهه  كان 
وكان املذكور أيضا قد فتح ورشة للنجارة والتحف اخلشبية وفرز هلا أطقاًم من املساجن 
والذين هلم معرفة بتلك احلرف وحتى ممن ال يعرفون وكان كل ذلك مقابل مبلغ من 
املال يدفعه السجن ليخلص نفسه من العذاب وأجواء اإلرهاب والتي فرضها و أشعل 
لنا شبيحة من طائفته وسبق وأن  فرز  إذ  الشبيح ومل نسلم من رشه وأذيته  نارها ذلك 
ذكرته ويدعى سيف حممد حسن شاهن من ودى العيون وجاءنا بعد أن عجز الشبيح 
الرقيب املسئول أمحد هيثم املحمود أن يدخل نفسه يف الغرفة من خال خافات حتصل 
أمحد  املساعد  إبان مسئولية  إىل غرفتنا  قد عرض قدومه  الشبيح سيف  الغرفة، كان  يف 
سامة. إال إننا رفضناه لسمعته السيئة وحماباته اإلدارة ورشوره التي ال يردد أن يرمى 

ا كان وفقًا ملزاجه ونزواته الذاتية ومصاحله الشخصية. هلا أيًّ
جاءنا املذكور وقد تقدم من قبل ذلك وأخذ إذنًا وجاء ليصافحني وسلم عّى ال بل 
قد بعث يل برسالة وفيها املديح والتودد. أعرفه جيدا ألنه قد سبق ووشى بى كذبًا وزورًا 
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وبعد أن حاولت أن أحتويه وأكرمه ولكنه كان غدارًا ويسء الصيت والعلم. 
جاءنا وقبلناه مكرهن وكان أبو راشد قد هرب من الغرفة التي كان هبا سيف وجلأ 
أن  استطاع  أية عاقة ولكنه  معه  يقيم  أن ال  الكل حياول  منه وكذلك  هربًا  إىل غرفتنا 
يستميل املدعو حممد أمحد العى والذي حاولت أن أخفف عنه وأصلحه مع أبناء دعويت 

وأقدم له كل مساعدة. 
اخلاف بدأ يظهر يف الغرفة بن أبى راشد وآخرين يف الغرفة وكان كل طرف يربص 
وابن  قريبه  عند  بنا  للوشاية  كامدة  استغاهلا  سيف  وحياول  الراع  وبتأجيج  باآلخر 
جلدته النصريى أمحد هيثم املحمود مساعد االنضباط واشتكى عى »أبى رشاد« عى 
أنه سبني ألين رفضت أن أكتب له طلبًا إلدارة السجن. أنا كنت أنأى بنفيس عن تلك 
املشاحنات وأخشى عواقبها كام أهنا ال تتناسب مع خلقي أو طبعي وحيايت االجتامعية 
ولكن أين املفر؟ جاء املساعد الشبيح أمحد هيثم املحمود ليتبناَّ األمر وبعد أن علمت 
أن )سيف( قد استغل اسمى ووشى بأيب راشد أعلمت املساعد ال يوجد يشء بيني وبن 
إذ ال أجد  له مكرهًا  املساعد غار عىاَّ سيف مهامجا فتصديت  أبى راشد وبعد خروج 
حيلة أو وسيلة وبعدها طلب املساعد وطلب رئيس املهجع صديقه ومحيمه حممد أمحد 
العى ومل أعلم ماذا دار بينهم ولكن اقتادوين إىل الباحة وأمام غرفتي وزمائي واهنالوا 
قد  أهنم  دعويت  أبناء  أعلمني  إذ  إثرها  عى  الوعي  ففقدت  املربحة  بالسياط  رضبًا  عى 
رضبوين أكثر من ألف سوط كرباج ومل أحس بيشء إذ أخذوين إىل زنازين حتت األرض 
أن ذلك حلم  قد برت ولكن كنت أظن  أقدامى  أن  أنفايس وبدا يل  أستعيد  وأخذت 

وبعد أن صحوت وجدت األمر حقيقة ال حلاًم.
هيثم  أمحد  االنضباط  مساعد  بالشبيح  حماطًا  نفيس  وجدت  عيني  فتحت  وعندما 
املحمود وحوله زبانيته وشبيحته أزالوا شعري نتفًا وأملًا من خال ماكينة صدئة وخربة. 
أخذوين إىل زنزانة سحبًا ورموين يف غياهبها وأنا ال أقوى عى احلراك أبدا. رميت نفيس 
عى يطق توجد فيه بطانيات وكنت أعانى من اخلروج يف احلامم ال أقوى عى اجللوس 
بارجتاج يف  أستلقي جانبًا وأحاول قضاء حاجتي شعرت  أقدامى كنت  والضغط عى 
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دماغي إذ كنت قد أرى أمورًا هي من وحى اخليال وأتكلم هبا مع الرطة أيقنوا أنني يف 
وضع غري طبيعي وكانوا ينهالون عى رضبا عند إحضار الطعام إىل زنزانتي ومن أولئك 
الرطة واحد ال أزال أذكر اسمه ويدعى مدحت وأعتقد أنه من جهة اجلزيرة وكنت 
أتوسط له عند أبناء دعويت بأن يمهلونه يف دفع ثمن مشرياته من أدوات اخلرز والتي 
كانوا يصنعوهنا إال أن ذلك النذل كان يعرب عن أصله وتربيته التي ال تصل إىل أي منبت 
الغرفة ليساعدين أو  أفراد  أو خلق حسن، تسوء حالتي كثريا ويبعثوا إىل بشخص من 
يعلمهم عنى إذا ما ساءت حالتي كثريًا وربام كان أمري قد وصل إىل علم املخابرات أي 
إدارة أمن الدولة وكان قد أعلمنا رقيب أنه سيتم تسفرينا إىل دمشق إال أن ذلك مل حيصل 
وأن اآلخر قد أعادوه إىل الغرفة وأنا قد بعثوا يل شخصا ملداواة أقدامى وكان يسكب 
عليها املاء ويزيل القيح والتلف من خايا أقدامى كانا عناًء شديدًا وأملا ال يطاق وبدون 
معن أو أنيس. وتشاء األقدار أن يقدم شخص وهو مؤيد أبو عى من العراق والذي 

سبق وأن ذكرته ومعاناته عى االنتحار وقطع وريده بواسطة سرتج إبرة طبية. 
أود أن يسمح يل القارئ الكريم إّن رسدي لتلك الوقائع ألُعرب عن أشكال املعاناة 
طينته  غري  من  شخص  مع  املرء  يسجن  عندما  أي  الداخل  مصدرهامن  يكون  التي 
أو  إرادة  له  تكون  أن  دون  الطبع  سوء  ويواجه  اجلهل  ويواجه  السفيه  فيواجه  وجيلته 
قدرة لدرء تلك األمور عن نفسه أو أن ينأى بنفسه عنها، كام أشري إىل أشكال العذاب 
واالمتهان لكرامة اإلنسان وتشغيله بنظام السخرة وأن يسلب اإلنسان حقه وحاجياته 
الرضورية والتي جاءته عن طريق أهله وما كان ليحلم بذلك لوال إراقة ماء وجه األهل 
ودفع أتاوات ورشاٍو إىل زبانية السلطة حتى يسمح هلم بزيارة ابنهم واالطمئنان عليه 
ومساعدته يف ملبسه وحاجاته الرضورية وبمبلغ حمدود ثم يسلب منه عنوة وأن تلك 

األمور قد حصلت بفعل فاعل أي أن جاءوا لنا بذلك الشبيح لينالوا منا بالعذاب.
تلك األساليب ال أستطيع حرها ألهنا أمور قدرية قد زرعت يف أجسادنا لتكون 
من حلمنا ودمنا ونفسنا وطعامنا ورشابنا أهنا رسمدية طوال تلك السنن املرة واملذلة من 

حياتنا التي كانت رخيصة يف مقابر آل األسد وزبانيتهم األنذال والظلمة واملجرمن.
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الباحة الرابعة - مهجع ق�سايا متعددة:

نظرًا الحتدام األمور وسوء حالتي الصحية وحماولة »مؤيد أبو عى« فلسطيني مقيم 
يف العراق االنتحار وكأن هناك من الرطة والرقباء والذين هم من جناح املساعد أمحد 
سامة وشوا بإدارة السجن عى هذه األمور غري املربرة ومن خال قنوات خاصة هبم 
السجن غازي ديوب قد عمدا إلذالل  املحمود ومدير  بأن أمحد هيثم  وأسباب مقنعة 
الناس لسلبهم وهنبهم وخمالفات هم يعرفوهنا. عمدت إدارة السجن باختاذ قرار لنقى 
إىل مهجع ووضعي حتت رعاية صحية ومعاجلة اجلروح امللتهبة واخلطرية التي أملت بى 
وفعًا حرض مسئول صحي طبيب ملداواة جروحي وتضميدها وكذلك حرض الشبيح 
الرقيب أول أمحد هيثم حممود مساعد االنضباط لاطمئنان عن حالتي الصحية وكان 
هناك شك عند مدير السجن ومساعد االنضباط أناَّ جلنة أمنية ستزور السجن لاطاع 
عى ما حصل معي واألسباب التي أدت اىل ذلك. بدالً من إرسايل إىل دمشق كام علمت 
ملاذا  قائًا  زنزانتي  إىل  الذي أحرضوه  الشاب  إذ سأله  الزنزانة  الرقباء وأنا يف  من أحد 
ولكن  معاجلتي  تم  دمشق.  إىل  حتويلكام  يتم  أن  املتوقع  من  الرقيب  أجاب  هنا؟  نحن 
أجواء السجن قد هدأت تقريبًا ومل يطل الوقت حتى تم تغيري مدير السجن ومساعد 

االنضباط. وأتوا بمدير جديد وتم تعين رقيب من رقباء السجن مساعد انضباط.
ومساعد  ديوب  غازى  السجن  مدير  من  كًا  أن  علمنا  صيدنايا  إىل  ذهابنا  وبعد 

االنضباط مها سجينان يف سجن املزة و تم طردمها من اخلدمة بتهمة رسقة آثار.
وىف هذا املهجع اجلديد التقيت بالعميد الركن »إسامعيل نادر« والذي عشت معه فرة 
يف مهجع القضايا املختلفة ولكن وخال ساعات تم نقله وظننت ان ذلك كان إخاء 
سبيل له ولكن علمت أنه قد تم نقله إىل صيدنا يف ريف دمشق عشت يف ذلك املهجع 
وقابلت املدعو »رغيد الططري« والذي كنت أعرفه يف مكان آخر كان هذا الشاب دمث 
األخاق ومسامل وذو طبع هادئ ورزين وهو من مدينة دمشق وتوجد له قرابة أرحام 
مع وزير خارجية سوريا »املعلم« وال شك كانت احلياة قاسية يف هذا املهجع الصغري 
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إذ كان بن ظهرانينا ثاثة مساجن هم من املجانن كانوا مصدر إزعاج لرئيس املهجع 
ولنا مجيعاوكان يوجد معنا شخص مسيحي من مدينة زحلة يف لبنان ويدعى »جورج 
رسور« وكان ذلك مصدر إزعاج لنا أيضا إذ حياول أن يوشى بنا إىل إدارة السجن بتهمة 
الصاة وقراءة القرآن أمضينا فرة كلها عذاب عى الرغم من وجود أشخاص يمكن 
العيش معهم والتفاهم وذات يوم وىف ملحة بر شعرنا أن باب املهجع قد تم فتحه فجأًة 

وشعرنا بفزع وذهول ماذا سيحل بنا؟ 
جدار  جانب  إىل  ووقفنا  مذهولن  خرجنا  وحاالً  مجيعنا  باخلروج  أمر  إلينا  وصدر 
أن  آخر  أمر  إلينا  صدر  ثم  ومن  باجللوس  أمر  إلينا  صدر  احلائط  إىل  متجهن  املهجع 
نرفع رؤوسنا ونفتح أعُيننا وإذ نحن أمام رجل طويل القامة أحلس الرأس ذو شوارب 
لنا  قال  االستفسار،  أهنى  أن  وبعد  هتمته  عن  اآلخر  تلو  الواحد  يسألنا  أخذ  و  طويلة 
ستنتقلون إىل مكان مريح وأخذ حُيدثنا بكلامت وادعة وطمأنينة وأمرونا أن نحزم أمتعتنا 
ونجمع حوائجنا استعدادًا للرحيل، أخذ الشباب بنقل حوائجنا ونزلنا يف مهجع مكون 
من غرفتن إحدهيام مغلقة أي ال يوجد هبا فتحات يف السقف واألخرى مفتوحة. كان 
ذلك مفرحًا لنا إذ جتمعنا مجيعًا يف الغرفة املغلقة حيث ال يوجد أحد يزعجنا بالليل من 
احلرس املوجود عى سطح املهجع. إذ كان ال يسمح لنا باحلركة أثناء الليل وإذا ما الحظ 
ذلك فإن العقوبة قاسية ومذلة وليس هلا سقف معن، أصبحنا اآلن يف طمأنينة وظننا 
أّن األمور يف حتسن وأن أمر ما قد حصل. وبعد فره من الزمن صدر لنا أمر أن نحزم 
ننتظر من الصباح حتى  أمتعتنا ونستعد ملغادره املهجع إىل مكان آخر حزنا كثريًا وكنا 
هناية الدوام وعندما نسأل يقال لنا استعدوا إلشعار آخر و أثناء ذلك سمعنا من يسألنا 

عن أسامء هل هي موجودة عندنا. مل يكن يوجد عندنا من هو من األسامء املطلوبة.
يف  يتقاطرون  املساجن  من  أعداد  أن  يعد  فيام  والحظنا  االستفسارات  وتواردت 
صف ويسريون إىل مكان آخر والحظنا أن أكوامًا من البطانيات واملابس القديمة يتم 
إلقاؤها بمحاذاة مهجعنا أدركنا أن هناك حركة يف السجن ولكن ما ماهيتها ال نعرف؟ 

وأخريًا جاء من يسألنا عن أسامء أشخاص هم من الذين بيننا وأَمرهم باالستعداد 
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للسفر وىف الفجر الباكر تم أخذ اجلميع وبقينا نحن ثاثة مل ُتدَرج أسامؤنا، اثنان أنا وآخر 
العسكري ولكن رسعان  األمن  إىل  واآلخر  الدولة  أمن  إىل  قضايانا  نتبع يف  فلسطيني 
ما حرض رقيب وأخذ ثالثنا. وبقيت أنا وذلك الشخص املشلول أنا أدركت أن الدور 
سيصلنا إذ اآلن يأخذون من هلم عاقة بفرع األمن العسكري ويبقى فرع أمن الدولة 
افراضات وتصورات سوداوية  الرأي ويضع  الذي كان معي خيالفني  أناَّ  مستنفرَاً إالّ 
أنا عى  انتباهي كثريًا لتحلياته كنا نواجه مشكلة إدخال الطعام كنت ال أقوى  مل أعر 
إدخال الطعام وكام هو ال يقوي عى ذلك وكنا نكتفي بأي يشء قليل من الطعام حتى ال 
يسكب يشء منه عى األرض ونواجه العقاب والشتم والتأنيب بعد انتظارنا ونحن يف 
مكان خرب بعد خروج زمائنا وعندنا أكوام من حاجياهتم والتي أمروهم أن يركوها.
أتانا من يقرع بابنا ويفتح الّراقة كان زمييل هو األقرب منه سأله عن اسمه فأجابه 
وكنت يف مكان أراقب األمور ومن ثم دعاين فحرضت وسألني عن اسمى فأجبته ثم 
أغلق الراقة وذهب، أعلمت زمييل أنني الحظت كشف أسامء بيده وجاء ليتأكد من 
وجودنا يف أي مهجع نحن وىف صبيحة اليوم التايل فتحوا علينا الباب وأمرونا أن ُنخرج 
أمتعتنا وبعد أن أخرجت قساًم من حاجيايت استأذنته إلحضار بقيه حوائجنا ألن زماءنا 
ا برتبة عريف  تركوا لنا الكثري من مؤن وحوائج كانت يف مهجعنا. أخذين جانبًا وكان شابًّ
وقال يل كم سنه صار لك يف تدمر؟ أجبته ستة عر عاما. أصابه الذهول ألن تلك الفرة 

قريبة من عمره، قال ال لن تبَق يف تدمر أكثر من ليلة واحدة. 
أتنازل عن تدمر كلها لو كانت  أتم االستعداد أن  فعندما سمعت بذلك كنت عى 

ملكًا يل.
أخذت بطانية حرام يل وكان خري رفيق يف غربتي يف مواجهة الربد القارس قال يل 
الربد كام أخذت كيسًا  له ألنني مريض وأخاف  تأخذه أرصيت عى أخذه وقلت  ملاذا 
الزيارة ثم سألني هل أنت  القامش بداخله مابيس والتي جاءتني من أهيل خال  من 
مريض؟ قلت له نعم أنا مريض. ثم استدعى أحد شبيحتهم وأمرُه أن حيملني واآلخر 
محل احلرام واملابس ولكنني كنت ال آمن جانب ذلك املجرم خشية أن يرميني أرضا لذا 
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كنت ممسكا به جيدًا. خشية غدره ورضره انتهى بنا املطاف إىل باحة كبرية وكنا نجلس 
أرضا وال نخشى أحد ألننا أصبحنا عى يقن بأن تدمر قد أصبحت من ذكريات املايض. 
كنت أشاهد الرطة العسكرية وهم يفتشون حوائج السجناء ويأخذون وقتًا طويًا لذا 
عمدت إىل التخيل عن كل ما بحوزيت من أغراض حتى الدواء واحلليب ألُجنِّب نفيس 
مشقة التفتيش ولإلرساع يف العودة إىل مهجع يضم مجيع من أهنى عملية التفتيش، لقد 
الحظني أحد الرقباء وتوجه صويب وطلبني أن أتبعه وفعا تتبعته وفّتش ما تبقى من 
ا وبعد ذلك تعرضنا إىل أمر خيدش رقة احلياء وعفة املرء إذ  حوائجي وكانت قليلة جدًّ
طالبونا أن نخلع مابسنا حتى الداخلية منها وفعا فعلنا وبشعور ذايت وضعت يدي 
كان  فام  وزاجرًا.  موبخا  بى  صاح  ولكن  وإيامنًا  استحياء  عوريت  ألخفى  حماشمى  عى 
عى إال أن أستجيب لذلك الوغد عديم احلياء واإليامن وال عجب ألن أخاقهم مجيعا 
التفتيش ولبست مابيس وتوجهت إىل املهجع  سقيت بامء الرذيلة واالنحال. أهنيت 
حيث يضم ما تبقى من سجن تدمر العسكري وكذلك مهجع آخر جماور لنا وذلك عى 
الرابع من عام 2001 م ألفن وواحد. كان احلرام بالنسبة يل وملن  ما أعتقد يف الشهر 
شاركني يف اجللوس عليه فرج وراحة، إذ ال يوجد أحد قد أحرض معه مثل ذلك ألن 
الرطة كانت حَتُول بن الناس وحوائجهم حتى يضعوا أيدهيم عليها وغالبيتها جديدة 
السابقة كانت فرة رخاء تقريبا وزيارات بعد تعين مدير  الفرة  وكذلك املابس ألن 

السجن اجلديد والذي ال أعرف اسمه حتى اآلن. 
يطول بنا االنتظار ألكثر من يومن ونحن ال نملك شيئا من أدوات األكل كاملعلقة 

وأكواب الشاي. 
لنا  يعنى  تدمر  من  اخلروج  ألن  والراب  الطعام  عن  عازفة  تقريبًا  النفوس  كانت 
اخلروج من هليب جهنم ال بل أشد وطيسا ألنني وهلل احلمد مل أحس بنارها كام أننا نطمع 

برمحة ربنا أن حيمينا منها ومن شدة وطيسها.ووارها 
أغسل  أن  بعد  حضوره  عند  األرز  من  لقيامت  بعض  أخذ  يف  حرجًا  أجد  ال  كنت 
يدياَّ فآكل شيئا منه ألقيت نفيس بعد طول االنتظار - وذات يوم وىف املساء فتحوا علينا 



125

األبواب وأمرونا باخلروج مجيعا وأجلسونا أرضًا وأمرونا أن نرفع رؤوسنا ونفتح أعيننا 
وإذ نشاهد ذلك الرجل الضخم والطويل أحلس الرأس وذو شوارب طويلة وكثيفة. 
عاطفتها  يف  وال  مضموهنا  يف  وال  معانيها  يف  صادقة  غري  كلمة  وألقى  بنا  خيطب  أخذ 
ُحب  نسمع  مل  وكام  املديح  ذلك  نسمع  مل  تدمر  يف  أمضيناها  عجاف  سنن  طوال  ألننا 
عليه  يرد  من  طلب  كلمته  أهنى  أن  وبعد  قال  كام  املجتمع  يف  قدرنا  وقيمة  لنا  الرئيس 
أن  أرادوا  قد  أن اجلميع  ثقافة وحيث  أكثرهم  أنت  أنك  أعلم  أنا  فقال يل  رفعت يدي 
أتكلم أنا، سمح يل بالكام وأبديت له أن اخلاف حيصل يف كل املجتمعات ولكن يكون 
الرد اإلحسان باإلحسان و اإلساءة بالعدل وأبديُت له أن أي خاف يف أي جمتمع عندما 
عى  يدل  االختاف  فهذا  سبات  حاله  يف  الشخصية  واملصالح  الذائبة  النزوات  تكون 
حالة اجيابية يف املجتمع ألن الكل يريد أن يبحث عن احلقيقة بطريقته اخلاصة وحيث أن 
احلقيقة ليس هلا إال وجه واحد فإهنم مجيعا سيلتقون عند احلقيقة ولو بعد حن، وأبديت 
له أناَّ كرامة اإلنسان هي أسمي من أ ي يشء مادي وتعمدت أن أقدم دليًا غري إسامي 
ليس  قال  والسام  الصاة  عليه  املسيح  إن  له  قلت  فلذا  يغيظهم  ذلك  أن  أعلم  ألنني 
باخلبز وحده يعيش اإلنسان ولكنه أراد أن ينأى هبذا القول عن مدلوله ووجهته فقال 
نعم إن حزب اهلل يف اجلنوب ختى عن اخلبز مقابل الكرامة. وكام قلت له إن الوطن هو 
التاريخ وليس امللكية قلت له أن الذين حيمون األوطان هم أصحاب التاريخ ألن كل 
يشء مادي يمكن تعويضه وحتى فقدانه يبقى أهون من أن اإلنسان يفقد تارخيه وقيمه. 
أردت أن أعلمه أن السجن وإن طال ليله فإنه ليس بمقدوره أن ينسينا قيمنا وحقنا 
املروع يف الكرامة اإلنسانية وأن األوطان ليست ملكًا لفئة أو طائفة بل هي ملك لكل 
من له انتامء رشيف وماٍض تليد، سأل اجلميع هل أنتم تشاركون زميلكم ما قاله؟ أبدى 
اجلميع موافقتهم وكان كامي له مدعاة رسور للجميع حيث اعتربها الكل أننا ُأناس 
من  املجتمع  ومتطلبات  احلياة  يف  الفرد  متطلبات  ونفهم  مسالكها  ونفهم  احلياة  نفهم 
مما  أكثر  للدواب حقوق ومعزة  إن  بل  تعاملوننا ال  كام  أو هبائم  دوابًا  لسنا  وأننا  الفرد 
كنا نتلقاه عى مدى عقدين من الزمن من قبل الكيان األسدى الذميم وسلطته الغاشمة 
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الطاغية. كنا ننتظر الصباح بفارغ الصرب حتى كدنا نظن أنه ليس للصبح إرشاق. أرشق 
الصبح املوعود بإرشاقة الفرح والعتق من هليب تدمر ومعاناهتا القاسية حيث ضاعت 
شبيحة  أقدام  حتت  وديست  األمل  بسمة  ضاعت  وكام  تدمر  صحراء  يف  العمر  سنون 
وأبنائها  العاملية  واملاسونية  الطائفية  وصنيع  وسليل  الذكر  يسء  األسد  حافظ  الطاغية 
وأحفادها. خرجنا ونسمع نداء أصواتنا وكانت أسامؤنا أنا وزمائي أبناء قضيتي تقريبا 
أي  من  أحسن  هو  منا  ا  أيًّ أن  أعلمنا  قد  السجن  مدير  أن  ذكره  جيدر  مما  األسامء،  آخر 
رشطي أو رقيب لذا إذا ما تعرض أحدكم للرضب أو شتم فلريفض الصعود إىل الباص 
حتى أحرض أنا هذه شهادة أزكى هبا الرجل وأن عهده كان أفضل من كل من سبقه من 

مديري سجن تدمر العسكري.
ال بد أن أشري أن »غازي اجلهنى« املدير السابق لسجن تدمر قد مات وأفراد أرسته 
بحادث  أيضا  مات  قد  تدمر  لسجن  األسبق  املدير  غانم«  »فيصل  وأن  سيارة  بحادث 
من  والطرد  السجن  إىل  األمر  به  انتهى  قد  ديوب  غازي  وأن  ذرية  له  تكن  ومل  سيارة 

اخلدمة العسكرية أليست هذه عدالة السامء وال شامتة.
 نقف يف صف وتوضع قيود يف أيدينا والساسل يف أرجلنا ويأيت مسئول الدورية 
أيدينا وللصدفة وجد يدي أصغر من إغاقه  التي يف  القيود  ليتفقد  الذي سيصطحبنا 
تزال قدمي مرتبطة  قيدًا منفردًا وال  الوراء ووضع يل  القيد فأخرجها منه. فأعادين إىل 
بالساسل مع من هو أمامي وركبنا يف الباص هذه مسرية قطار إذاللنا وهو أننا يف مقربة 

تدمر البرية وأتوهنا الذي مل ينطفئ بعد.
يف  حياتنا  يف  هامة  حمطات  عى  الضوء  أسلط  أن  دون  األمام  إىل  أنتقل  ال  أن  أودُّ   
املهاجع وأن كل حمطة هي مأساة يف حد ذاهتا وأن كل حلظة يف تدمر تطوى يف طياهتا 

اإلرهاب واإلذالل املتوقع حدوثه إذ ال أمن وال أمان يف تدمر يف أي وقت أو زمان. 
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1 – حمطة اإدخال الطعام : 
ننهض يف السادسة صباحًا إلزاميًّا دون تأخر أو تباطؤ ينرف الكل يف البحث عن 
آخر شخص يف قائمة طويلة تريد أن تأخذ دورها يف الذهاب إىل احلامم بعد ركود ومجود 
ملدة اثنتي عرة ساعة. ينتظر الكل الدور وبعد االنتهاء من تلك العملية املعقدة والشاقة 
لكثرة الناس وحمدودية دورات املياه ننتظر إدخال فطور الصباح من خال شبان تطوعوا 
ا من  لتلك املهمة اخلطرة يبتغون األجر والثواب ملا حييط هبا من خوف ورعب إذ أن أيًّ
الشباب قد ال يسلم من بطش زبانية السجن دون ذنب أو خطيئة، حيث يطلب منهم 
للصفع  أكثر من واحد  يتعرض  قد  أو  بالسياط  فينهالون عليهم رضبا  أرضًا  االنبطاح 
وأثناء  قائمة.  اإلرهاب  أجواء  أن  أي  بسام  العملية  متر  وقد  املوجع  الركل  أو  املربح 
إدخال الطعام صباحا يطلب املعلم أي من الحظه احلرس اللييل يتقلب أو قد خرج من 
فراشه للذهاب إىل احلامم وقد يكون الضحية هو احلرس الداخيل من السجناء يف املهجع 
الهتامه من قبل حرس السلطة أنه نائم أو جالس.... أي أن التهمة جاهزة وليست قابلة 

للنفي. 
يتم إدخال اإلفطار ويتم توزيعه عى جمموعات حمددة ومعلومة وذات أرقام، يتكون 
ثامنية  لكل  )بطاطس(  بطاطا  حبة  أو  أشخاص  ثاثة  لكل  واحدة  بيضة  من  اإلفطار 
أشخاص أو ملعقة صغرية من اللبن أو املربى أو احلاوة أو حبات معدودة من الزيتون 
تأخذ كل جمموعة حصتها من اإلفطار ويتم توزيعه عى األفراد وبالقرعة حتى ال ُيْظلم 

أحد لقلة الطعام. 
وهكذا هو الغداء والعشاء من حيث اإلدخال ويتكون الغداء من الربغل وقد ُطِهي 
قليا وال يوجد عليه أي مادة من الزيت أو السمن أي أنه غالبًا غري ناضج تأخذ كل 
جمموعة حصتها وتوزع عى األفراد أو قد يكون الغداء من األرز والذي غالبا ما يكون 
عى ثاثة أشكال قسم ال يزال نيًّا وقسم قد يكون معجونًا بالنشا وقسم قد يكون أحسن 
)الطامطم(  البندورة  صلصة  من  اإليدام  يكون  وقد  واحد  إناء  يف  مجيعها  ولكن  حاالً 
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ومعها قليل من البطاطس أو الباذنجان أو الكوسة ولكن بكمية قليلة. وقد يكون قد 
وقع عليها كميات من الذباب قبل أن تقرر إحضارالطعام يف بلوات كام هي التى ينقل 

هبا احلليب من املزارع إىل أماكن التسويق.
أما العشاء فقد يكون أيضا من البيض أو البطاطس أي يكون متشاهبا تقريبا لوجبة 
اإلفطار أو شوربة عدس مطعمة بكميات من احلىص الناعم أو الرمل مما تسبب للكثريين 
منا أن فقد نعمة األسنان وقد نلجأ أحيان لتصفيتها للخاص مما هبا من رمل وإن نصيب 
كل فرد من اخلبز ثاثة أرغفة خال أربع وعرين ساعة وإن املجاعة قد تفرض عى 
البعض أكل قشور البطاطس أو البيض ومن حيصل عى قلة من اخلبز من زميل له يكون 
ذلك عطاًء ومجيًا ال ينسى فضله.وقد يكون العشاء كام ذكرت مشاهبا لإلفطار او معلقة 
طعام من لبنة أو ما يشبهها معلقة من املربى أو احلاوة أو حبات معدودة من الزيتون 
الدجاج  من  غالبا  تكون  وقد  األسبوع  يف  مرة  إحضارها  يتم  فقد  اللحمة  أما  الرديء 
وإن حصة الفرد الواحد قد ال تتجاوز مخسة عر غراما وأن جل خمصصات السجناء 
تذهب إىل أفراد إدارة السجن من املساعدين والرقبا واألفراد والشبيحة أي إن هؤالء 
ياكلون اللحم طوال أيام األسبوع وكذلك هو حال خمصصات السجناء من الدوسري 
أي الفاكهة إذ تذهب إىل أولئك املذكورين أعاه يتنعمون هبا من بعد جوع أصاهبم وهم 
يف بيوهتم أي أن غالبيتهم من الرعاع والرعاة أو من الطبقات املنحطة والعميلة للسلطة 

منذ خلق الظهرية أي أهنم عبيد ملن غلب.
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2- املحطة الثانية التنف�س اأو التفتي�س: 
وبعد تناول اإلفطار وىف أوقات الصيف يتم االستعداد لوزر آخر أي التنفس وقبل 
أن حيل قد نتوجسه ونستشعره من خال الراخ والبكاء والعويل يف باحات ثانية هنا 
والكل  املكان  عى  الرهيب  الصمت  وخييم  القلوب  رضبات  وتزداد  األنفاس  تتوقف 
تفتح باب  يزداد اخلوف عندما  اللقاء وعام سيسفر عنه من مآٍس وضحايا  ينتظر ذلك 
الباحة ويدخل منها اجلادون من الرطة العسكرية وبأيدهيم السياط ومعهم الشبيحة 
وتفتح أبواب املهاجع بحسب أرقامها وينتقل صوت البكاء والعويل إىل ساحة الباحة 
والكل يرقب قربه وكأنه موج بحر هائج وخميف يقرب رويدا رويدًا منا إىل أن حيل 
بساحتنا ويصطف الناس كل صف مخسة مخسة. وينطلقون إىل األمام وجيلسون األرض 
يف مخسة صفوف ويتم اختيار الضحية أو الضحايا وتنطلق األصوات أصوات االستغاثة 
أصوات االستعانة أصوات االستذالل وال يقتر األمر عى الضحية أو الضحايا بل 
يبدأ الصفع والركل لكل من واالهم أو كانوا قريبًا منهم وأن العذاب قد يصيب رئيس 
بالقيام ثم يؤذن  للناس  املسئول الصحي أو كامها وبعد فرة وجيزة يؤذن  أو  املهجع 
هلم بالدخول والسياط تنهال عليهم من كل جانب وأن من الشباب البواسل من يقف 
ا ويتلقون الرضب ليسمحوا لغريهم بالدخول ساملن، أما التفتيش فهو نفس املعاناة  صفًّ
واألخطار والتفتيش يكُثر يف الشتاء إذ ال وجود للتنفس وإن كان يف فصل الصيف أقل 
حدوثا منه يف الشتاء، نستشعر التفتيش من صوت أنبوب معدين يستخدم يف الدق عى 
األرض وعندها يعمد اجلميع إلزالة كل أكياس املابس واحلاجات عن اجلدران وتنقل 
برية  كاب  مع  والذل  اهلوان  معركة  اجلميع  ويرقب  املهجع  وسط  إىل  النوم  أغطية 
مسعورة يطلق هلا العنان لتنهش تلك األجساد الربيئة والسقيمة، وخيرج الكل كام هو 
الرعب  التنفس خللق أجواء  العذاب كام هو احلال يف  التنفس ويتكرر مشهد  احلال يف 
واملذلة يف قلوب أشخاص عزل ال يملكون أي وسيلة للدفاع عن نفسهم يدخل الرقيب 
من الرطة العسكرية وحوله لفيف من الرطة ومعه رئيس املهجع واملسئول الصحي 
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ويأخذ يُدق أرض املهجع بتلك األنبوبة احلديدية وكذلك اجلدران للتأكد من عدم وجود 
حفريات للهروب بالرغم من علمهم املطلق أن ذلك مل حيدث من قبل كام ال يمكن أن 
حيدث يف املستقبل لعدم وجود أيه أدوات حادة للحفر ولعلمهم أيضا أن السجن حماط 
بسياج من األلغام وحراسة من الدبابات والوحدات اخلاصة أي أن التفتيش والتنفس 

ال خيرجان عن دائرة اإلرهاب واإلذالل املستمر. 
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حمطة احلر�س الليلي يف املهاجع �سجن تدمر الع�سكري:

أغطية  نفرش األرض ونلتحف  السادسة مساء  الساعة  النوم يف متام  يفرض علينا 
القارص وعى حدود عرين سم وأن توضع األقدام لكل فرد  برد الصحراء  ال تقي 
بمحاذاة رأس الفرد اآلخر ويتم النوم عى جنب إذ يمنع النوم عى الظهر وتغطى األعن 
بطامشات ال يظهر من خاهلا يشء من األعن وال يسمح بتغطية الرأس بغطاء النوم أو 
بغطاء خاص للرأس وتبقى الرؤوس عى الدوام حليقة وكذلك الشوارب والربد يأخذ 
نصيبه من تلك األجساد وهيزها بقشعريرته هي أصداء اآلالم يف األطراف والصدور 
وتضبط تلك األمور من خال حارس ليى من املساجن يف مناوبة متتد لساعتن يقف 
خاهلا باستعداد دون السامح له باجللوس يراقب كل حركة يف املهجع وكذلك الطامشات 
حول العيون ويقف عى أسطح املهاجع حارس من الرطة العسكرية يراقب املهاجع من 
خال فتحات يف أعى السقوف وكذلك من خال فتحات جانبية يف كل مهجع. ويأيت 
احلرس من الرطة العسكرية و قدتسلل لواذًا ليقرب من تلك الفتحات املوجودة يف 
سقف كل املهجع دون أن يشعر به أحد من النيام أو احلرس الداخيل من املساجن ويرقب 
كل حركة حتصل حتت مراقبة عينيه وعندما يرضب بقدمه عى الفتحة يف السقف فيهرع 
احلرس الداخيل فيحييه حتية عسكرية قائا حارض حرضة الرقيب حتى ولو مل يكن رقيبا 
يسأل الرطي احلرس الداخيل ماذا عندك ولك فيجيبه احلرس الداخيل ال يشء حرضة 
نيام . ينهال عليه بالسباب والشتائم وقذف العرض والتعرض بكلامت  الرقيب الكل 
بذيئة تامس رشف وعفاف األم واألخت، وقد يقول له اذهب يمينًا أو شامالً فيتحرك 
احلرس الداخيل حسب األوامر ويقول له هذا هذا هذا ال هذا أيوه يقول الرطي علِّْمه 
أي َأخربه بعذاب له منتظر. أي يف الصباح عند إدخال الطعام أو يف التفتيش أو التنفس 
بعقوبة منتظره ليس هلا حد أو سقف أو شكل وعند  أيضا  الداخيل  يعلم احلرس  وقد 
وجود معلم دائم أو معلم من قبل نفس هذا احلرس وىف مناوبة سابقة يسأله أين املعلم 
جالونات  فيحرضون  املساجن  من  أي  السخرة  من  عدد  فيطلب  مكانه  عن  له  فيشري 
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كبرية من املاء و يؤمرون بسكبها عليه وهو نائم وعى غطائه وكذلك تامس من هم يف 
جواره وال يسمح له بتغيري مابسه أو احلركة أو الراخ وقد يكون العقاب أن ُيطلب 
عندما  أنه  األهوال  ومن  األرض  عى  ُمستلٍق  وهو  جسمه  عى  ويقفون  سخرة  عرة 
يطلب احلرس الرسمي من احلرس الداخيل أن يذهب يمينًا أو شامالً ويقول له هذا هذا 
وخال ذلك الكل يعتقد أنه هو الذي سيقع عليه العذاب، هذا موجز لصفحات سوداء 
يف تاريخ تلك األرسة األسدية السلطوية التي استباحت كرامة اإلنسان بابتذال وامتهان 
ودون وازع من اخللق أو رادع قانوين حيمى كرامة اإلنسان وحقه وملكيته، أليست هذه 
وغريها كافية ألن يقوم الشعب ويطالب بأبسط حقوق اإلنسان يف احلياة، وأنه إذا ما قام 
تتناوله األلسن واألقام املأجورة بأنه إرهايب عميل وجمرم أو أو أو، هتم مفربكة وجاهزة 

لاستعامل وفقًا للحال وللزمان وعرب قنوات الرخص واالبتذال.
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حمطة الأعمال اليومية يف املهاجع �سجن تدمر الع�سكري: 

طيلة  تعمل  نحل  خايا  تبقى  اإلرهاب  وشدة  العناء  شدة  من  الرغم  عى  املهاجع 
النهار لتلبية حاجات الناس من الرضوريات واحلاجات املفقودة والرضورية لاستعامل 
ومن احلوائج التي كنا نبحث عنها خيوط ناعمة نرتق هبا أساملنا البالية والتي مىض عليها 
أكثر من عقد من الزمن دون أن يامس أجسادنا بدالً منها من مابس جديدة وبديلة 
ما  خال  من  عليها  نحصل  والتى  النايلون  أكياس  من  لصنعها  الشباب  هيتدي  عنها. 
من  لوح  حيرض  ثم  غزل.  من  كتبوله  وكأهنا  تلف  ثم  طويل  بشكل  تقطع  خبز  من  فيها 
الصابون العسكري ويثبت عليه شنكل ويستخدم كمغزل يتم حتريكه بطريقة ميكانيكية 
بالة حلفظ  ثم نحصل عى حاجاتنا من اخليوط والتي تستخدم يف صنع احلبال وصنع 
املابس وتعليقها وكأهنا شنطة وتستخدم أيضا يف صناعة األحذية بعد حياكتها ثم تكون 
واجهة وتثبت عى قاعدة شخاطة باستيكية وقد اهرأت. ومن صناعات النسيج أن 
مادة  من  تصنع  سنارات  خال  من  وحياكتها  غزهلا  يعاد  ثم  قديمة  كنزة  تفكيك  يتم 
الباستيك املستحرض من بقايا أدوات الطعام اخلربة وتقص بواسطة خيط من احلرير 
التي  األمور  ومن  كمرط  استخدامه  حلسن  أي  معدين  يشء  أي  ليقص  يكفى  الذي 
الباستيك ويقص من خال خيط من  بقايا  أيضا من  معالق باستيكية  يتم صناعتها 
احلرير ال بل أن األمر قد يتعدى ذلك فيعمد األطباء لصناعة سامعة قلب وجهاز لقياس 
الصناعات  بأكثر ومن  أو  باملائة  الثامنن  تفوق  إىل درجه  باحلاجة  يفي  الدم وقد  ضغط 
التي شاهدهتا حيث يتم تصنيع اخلل مما نحصل عليه من الشاي اذ نوفره لتحضري اخلل 
اذ يرك بعد تغطيتع بقطعة من الشاش ملدة أربعن يوما وقد يتم إضافة قليل من املربى 
إليه لزيادة حاوته أو حبات من العنب إن وجد أو ما شاهبه من الفواكه وبعد أربعن 
يوما تتكون عليه طبقة سميكة تسمى امية وقد رأيت من يأكلها وأن اخلل يتم إضافة 
كمية قليلة منه إىل الربغل لتحسن طعمه وتكون وجبتنا الوحيدة يف اإلفطار يف رمضان 
ورسا الن الصوم والصاة وقراءة القرآن مجيعها حمرمة يف تدمر ومن الصناعات الغذائية 
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أن حيفظ قر البطيخ أي اجلبس يف قليل من اخلل واملاء وامللح اذ يصنع منه خملل أيضا 
نستخدمه يف حتسن مذاق الطعام والذي يكاد ال يؤكل لوال اجلوع إذ أن اجلوع هو خري 
إدام كام يقال وكذلك هناك صناعة غذائية تتكون من بقايا اخلبزات وجد يتم عجنه جيدا 
وحيفظ يف قطعة من النايلون من أكياس اخلبز ويلف ملدة من الزمن أيام أو أسابيع ليتم 
يقدم عى  السجناء وال  بلهجة  الصناعة مخخمينة  اكله ملن رغب يف ذلك وتسمى هذه 
أكلها إال من ألزمه اجلوع أن يأكلها ولقد تم تصنيع طرف من قبل املهندسن لشخص 
قد برت ساقه وأيضا شاهدت تصنيع مضخة ماء الستعامهلا لتحويل املاء النادر والقليل 
احلال يف  احلياكة كام هو  بطريقة  الصوف  يتم تصنيع جوارب من  إىل مهجعنا وكذلك 
صنع كنزه، وكذلك يتم صناعة جوارب صوفية من بقايا الصوف إن وجد ومن األعامل 
التي تزاول يف املهاجع هو حفظ القرآن وإن كان قليًا يف عهدي ولكنني كنت أنكب 
عى حفظه وتثبيته ولقد وجدت مشقة ولكن عىاَّ أن ُأقدم وافر شكري وتقديري ومتنيايت 
الطيبة لكل من ساعدين يف حفظه وهناك من يداوم عى حضور جلسات للفقه وجلسات 
لرح القرآن وتفسريه وهناك ورشات متعددة لاستفادة من تعلم املهن كاخلياطة وصنع 
تعلمه من  يمكن  ما  تعلم  من  االستفادة  أي  اخلط  التمريض ويف  ودورات يف  احللوى 
خال أصحاب املهن والعلوم وىف فرة سابقة عندما ضاقت بنا الدنيا حيث أن مابسنا 
قد أصاهبا التلف والتمزق، لقد عمدنا لراء أكياس من الطحن الفارغ ويصنعون منها 
بنطاالً وقميصًا عى أحدث موديل ويتم صباغتها عن طريق قشور البصل أو ما حتصل 
عله من تراب أمحر من خال ما علق بالبصل أو من خال املطاط األسود بعد حرقه 

وهكذا هي احلاجة ُأمُّ االخراع.كام يقولون أيضا. 
مداواة  يف  يستخدم  دوائي  مركب  لصناعة  والصيادلة  األطباء  يعمد  وقد  بل  ال 
االلتهابات والتي ال يوجد مضادات ملعاجلتها ولقد تم حتضري مركب وعاجلوا به ُأُذين 
أمحد  الدكتور"حسن  الداخلية ولكن  األذن  إىل  أن يصل  كاد  التهاب حاد  التي أصاهبا 
ا وقد  الطعام سويًّ نتناول  إذ كنت وإياه  له طيب صداقته ومعره  أذكر  عجم« والذي 
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غادرنا يف عام 1995م وكان ال يظن بذلك الفرج ولكن اهلل قد من عليه باخلروج من 
ربقة ذلك العذاب املهن واملستديم وأمتنى له السامة إذ هو من مدينة حلب التي هي 
تنظيف  أعامل  هي  أغفلها  ال  أن  ينبغي  التي  األمور  ومن  والقتال  للوغى  ساحة  اليوم 
املهجع وغسل أدوات الطعام وهى أعامل يقوم هبا شباب قد تطوعوا لذلك العمل ثوابا 

واحتسابا. 

ومن التضحيات والتي أبرهتا وحتصل عندما يطلب معلم من قبل اجلادين جتد 
من يتطوع ويرمى بنفسه فداء لشخص آخر قد ال يعرفه جيدا أو ال توجد بينهام صداقة 
محيمة وهذه أمور يف غاية التضحية إذ أن العذاب قد يتجاوز مئات السياط وقد ينجم 
والتي  األمور  ومن  احلسبان  يف  تكن  مل  السوء  من  أمور  أو  األطراف  بعض  كر  عنه 
إذ  املواقيت  شاهدهتا عندما يطلب إحضار شخص لإلعدام وقد أصبحنا نعرف تلك 
يأخذ جزءا من الوقت ليصى ركعتن للشهادة وقد يرمى بمابسه اجليدة أو احلسنة أو 
املتوسطةليستبدهلا بمابس متهرئة حتى يرك ذلك الصنيع املحمودة عواقبه.لغريه ممن 
هم يف حاجة للمابس وأن هذا الفعل ويف هذه اللحظة يعد من املآثر التى يقل أو يندر 

مثيلها يف ساعة يطلب فيها املرء إىل أعواد املشانق.

كام أسلفت ال أستطيع كام ال يستطيع أي إنسان أن حييط بكل املآيس التي هي نبع 
يتدفق وحميط هائج ال ينضب من العذاب واهلوان يف كل حلظة أو ومضة عن، تدمر مقربة 
مجاعية ألجساد برية حية وآتون مل تنطفئ ناره بعد وهى نار الظاملن اآلن حتارصهم يف 
أوكارهم وجحورهم ذالًّ وخزيًا وعارًا ولن جيدوا عنها من حميص وقد أنزهلا هبم من 
قبل فرعون الشام حافظ األسد وخليفته بشار وريث املجازر وقاتل األطفال واألبرياء 
عى شعب أعزل مل يعرف يف تارخيه الذل واالمتهان كام عرفه يف هذه احلقبة السوداء من 

كيان األسد املصطنع وسلطته الغاشمة وزبانيته املارقة الظاملة.
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حمطة قطار الإياب من �سجن تدمر الع�سكري اإىل 
�سجن �سيدنايا يف ريف دم�سق:

صحرائها  رمال  يف  أحزاننا  ونطمر  وهلعها  وهوهلا  تدمر  مآيس  عن  أعيننا  نغمض 
ونتناسى آالمنا وجراحنا من شدة فرح العتق من جحيم تدمر وربقةاستعامرها اجلميع 
يأخذون أماكنهم يف باصات عسكرية ويأيت بى السجان ألكون آخر من يصعد بعد أن 
ا بكلتا يدي وساسل بقدمي يتصل بآخر شخص من أمامي وذلك  وضعوا يل قيدًا خاصًّ
بعد أن الحظوا أن يدياَّ وقد خرجت من ذلك القيد لصغر حجمهام، يأمر آمر الدورية 
أن اجلميع حيروا أنفسهم إىل األمام حتى يفسحوا له اجللوس يف مؤخرة الباص وكان 
منه  فاستفرت  الباصات  حركة  يف  تأخري  حصل  وقد  جلويس  ملكان  ماصقًا  مكانه 
إن كان عطًا قد حصل يف مركبتنا حبًّا منى وشوقًا ملغادرة ذلك املكان والتأكد من أن 
انطاقنا هو أمر حتمي. أجابني أن هناك سيارات ضمن القافلة معدة سلفًا ملثل هذا األمر 
يف حال حدوثه مل يطل انتظارنا بعد ذلك حتى أقلعت القافلة وحمروسة بآليات مسلحة 
حتيط بالقافلة من األمام ومن املؤخرة، يسألني ذلك الرجل من أين أنت؟ أجبته أنه من 
غري املسموح يل أن أعلمك قال يل من الذي يمنعك عن ذلك. قلت له أوامر املخابرات. 
أجا بني ال يوجد ممنوع كان امتناعي عن إجابته خشية أنه كان يريد استدراجي ألفصح 
له عن مكاين ولكن بعد أن طمأنني أجبته وكان ذلك فاحتة حلصول معرفة بيني وبينه 
بالرغم من حداثة سنه وبعد أن قصصت عليه وقائع عائلية كان الشاب متساحمًا معنا 
إذ مل يفرض علينا أن نعصب أعيننا إذ كنايف شوق لرؤية السامء واألرض ومعامل الطريق 
بعد أن عزاَّ علينا ذلك طوال عقدين من الزمن تقريبًا وأكثر من ذلك بالنسبة لبعضنا كان 
بينهم كان يشارك اجلميع يف  فيام  الناس  باألحاديث واألصوات وتعارف  الباص يعج 

املزاح واحلديث كذلك بالنسبة للذي كان معه. 
نطوى األرض يف سرينا نحو صيدنايا وبعد مرور ساعتن وأكثر تقريبا دخلنا يف أطراف 
مدينة تل منن وقد الحظت تغريًا إذ العمران الفاره واألشجار التي تغطى جوانب الطريق 
ا ونبر هذه الدنيا قد نسينا طعمها وكام نسينا مذاقها وشكلها متض بنا  وكأننا خلقنا توًّ
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القافلة حتى نقرب من سجن صيدنايا ومن ثم نتوقف عند مدخل السجن الستكامل 
توقف  أن  وبعد  قطعيًّا  الكام  ونمتنع عن  أعيننا  نعصب  هنا  األمنية  اإلجراءات  بعض 
الباص وفتح باب اخلروج كنت أول من هبط من الباص إذ تلقاين شخص وأخذ بيدي 
سمح لنا أن نزيل الطامشات التي كانت تعصب أعيننا. ونتوجه إىل مبنى ضخم وكأنه قلعة 
وىف رأس رابية وبعد التأكد من أسامئنا وتسجيلها بقينا ينتظر كل منا مكان مهجعه اجلديد 
أثرها األبواب.  تم توزيعنا عى مهاجع خمتلفة ولكن ضمن جناح واحد وأغلقت عى 
أحرضوا لنا طعام الغداء وكان وال شك أفضل مما كان يقدم لنا يف تدمر ال بل ال توجد 
مقارنة البتة. كان إغاق األبواب إجراًء مؤقتًا كام علمنا ممن سبقونا وذلك حتى ال حيصل 
انفات أو تفلت أحدهم عى حد اعتقادهم. كان ينقصنا أدوات منزلية لنستلم هبا الطعام 
الذي حيرضونه لنا، كنا نشرى ذلك من رجال السخرة الذين هم يؤمنون لنا ذلك باالتفاق 
ا كبريًا ومتمرسًا يف أساليب النصب  مع مساعد االنضباط املدعو »حممد حسون« إذ كان لصًّ
واالحتيال إذ أّن تلك األدوات هي ملك املطبخ الذي يتبع للسجن. مل نقف عند ذلك 
بل كنا ممتنن لتلك التسهيات لرضورة حاجتنا ألدوات الطعام. كان الكل ممن سبقونا 
يتحدثون معنا من خال فتحات للتهوية موجودة يف أسفل حائط املهجع الذي يطل عى 
ممر طويل، تلقينا جهاز راديو من مهجع هو ظهري لنا ومن خال منور بينهام كان ذلك أيضا 
بمثابة فتحة من السامء نطل هبا عى آفاق الكون سمعنا أصواتًا مل نكن نسمعها يف عامل القبور 
البرية يف مقربة الكيان األسدى البغيض والذي تم دفننا فيه ونحن أحياء يف أفران تدمر 

التي كانت تكوى وحترق أجسامنا وأرواحنا دون أن يعلم عنا أحد. 
ويطالب بنا أحد حتى من املقربن من أهلينا إذ كانوا هيددوهنم باالعتقال وترويعهم 
وال  وأمنها  األسدية  الدولة  عى  خطرة  جرائم  ارتكبنا  قد  زعمهم  حد  عى  نحن  ألننا 
يسمح ألحد أن يسأل عنا ال بل كانوا يطالبوهنم أن ينسونا وأن يتربءوا من أفعالنا والتي 
هي منارات للكرامة والقيم و ال تقاس ببشاعة أي ترف من قبل رئيس مفرزة أمنية يف 
منطقه نائية إذ كان سيدًا مطاعًا خماف اجلناب ومهاب الوجود حتى وتقدم له الرشاوى 
واهلدايا والوالئم تقربًا وتوددًا ودرءًا لره وكيده وبطشه املطلق الذي ال حيده قانون أو 

رشف أو أخاق.
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متىض بنا األيام وتفتح لنا األبواب وننطلق يف املمشى يف ممر طويل وتنطلق أقدامنا 
باملسري بعد أن أقعدها وعقلها قيود تدمر التعسفية واإلجرامية.

الكون  أوضاع  لنا  وحتمل  األثري  أمواج  عى  خاله  من  أطل  مذياع  لراء  عمدت 
معاٍن  من  لنا  حيمل  وما  ملواكبته  واشتقنا  سامعه  من  منعنا  علينا  مستجد  وكل  وأخباره 
وأخبار واشريته دون خيار يل يف نوعه أو قيمته ألنه ال يصل إلينا إىل من خال سامرسة 
أخبار  إىل  أستمع  وأنا  السجن كنت مرورًا  العسكرية يف  الرطة  أفراد  يتعاملون مع 
»لندن« وأخبار »مونتى كارلو« وأخبار املحطات العربية التي يصل إلينا بثها، وكان لنا 
اجلديدة  لنطلع من خاله عى حياتنا  لنا  تليفزيون  بإحضار  السجن  إدارة  أن طلبنامن 

والتي عادت لنا بعد يأس.
كانت هناك معارضة من قبل البعض إذ ال يريدون وجود تليفزيون ألنه قد يفسد 
األخاق وينر الفسوق والعصيان!! جاء التليفزيون حتى أن أحدًا مل يرفض مشاهدته 
من أصحاب املغاالت ا لفكرية كان التليفزيون يوضع يف الغرفة رقم )11( يف كل مهجع 
ألن كل مهجع كان يضم عرة غرف كل غرفه حوايل 7 م × 5 م ومل نشعر بضيق بعد 

هذا الفرج الرباين.
 يوضع التليفزيون يف الغرفة رقم) 11( من العارشة صباحا وحيرض إليها من يرغب 
يف مشاهده التلفزيون وحيرض معه كرسيا أو بساطًا ليجلس عليه ويبقى التلفزيون حتى 
بن  الدور  حسب  ليًا  الغرف  يف  ويوضع  الغرف  إغاق  موعد  مساء  السادسة  قبل 
الغرف وقد اعتاد الناس أن يدعوا من يريدون إىل الغرفةالتي يوجد فيها التليفزيون ليًا 
وغالبًا ما يتناولون العشاء مجاعيًّا أو يف جمموعات حسب األلفة يف الغرفة. ال بل وقد 
تقدم أطباق احللوى واملصنوعة عى أيدي أفراد املهجع والتي قد تكون كنافة نابلسية أو 
هريسة ويتقنون يف صنعها إذ يتم رشاء مكوناهتا من أماكن بيع بعض احلاجيات ضمن 
بعض الغرف ومن السجناء أنفسهم وقد يكون يف أماكن البيع هذه ما حيتاجه السجناء 
ويكثر الطلب عليه من معلبات سكر وشاي.. الخ وىف الصباح ينقل التلفزيون إىل غرفة 
يملك  ال  من  عى  وباال  يكون  قد  الرخاء  هذا  صباحا.  العارشة  الساعة  متام  يف   )11(
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النقود. وكان بعض امليسورين ال ينسوهنم ممن يشرونه ويبقى بالرغم من ذلك حرًة 
عى من ضاقت يداه بسبب العر. ولكن األكثر حرجًا أن هناك نفقات مجاعية يشرك 

فيها كل من هو يف الغرفة الواحدة من ملبات وأدوات تنظيف ومكانس... الخ.
وأحيانًا قد يكون أفراد الغرفة من املعرين وال يستطيع الفرد أن يدفع إال ما خيصه 
ح حيث يرفض البعض أن يدفع إالّ عن نفسه هذا عذاب  من الدفع وأحيانا يوجد الشُّ
نفيس وحتٍد قاٍس هو من صنع ما تتلقاه اإلدارة من أوامر من اجلهات األمنية والتي ال 
تنظر إىل هذه األمور حتى يف أوقات املعاملة اهلادئة والتي يتطلب فيها األمر ذلك اهلدوء 

وفقا ملصلحة السلطة وليست وفقًا حلاجات السجناء إىل هذا اهلدوء.
ببعض  االشراك  يف  السامح  العسكري  صيدنايا  سجن  يف  امليرة  األمور  ومن 
الصحف ملن يف مقدوره االشراك. كنا قد ورد ملسامعنا ونحن يف طريقنا إىل تدمر أن 
الزيارات ستكون مفتوحة للجميع وأن من ال يسمح له بالزيارة من قبل أهله قد يسمح 
له بإيصال ما حيتاجه عن طريق أناس زياراهتم مفتوحة إال أن ذلك مل يكن حقيقة وبِقَيت 
الزيارات عى حاهلا، لذا عمدت أال ُأفرغ َجيبي من كل ما بحوزيت من نقود حتى ال أقع 
يف إشكالية النفقات املشركة والتي ينبغي عى كل فرد يف الغرفة أن يدفع نصيبه منها. 
طال انتظار زياريت وحل شهر رمضان املبارك وأمضيت ذلك الشهر عى طعام السجن 
إذ مل يكن يف مقدوري ومقدور البعض اآلخر من رشاء فاتورة خارجية وبعد أشهر تقريبا 
تأتيني زيارة من قبل أخي وأخوايت اإلناث ومل يكن يف معلومهم ظروف الزيارة يف سجن 
صيدنايا العسكري هي غري ظروف الزيارة يف سجن تدمر. إذ يف سجن صيدنايا مسموح 
ا أضعاف ما هو مسوح به يف تدمر حيث ال يزيد عن ثاثة  للسجن أن يأخذ مبلغًا نقديًّ
آالف لرية سورية يف تدمر العسكري كام أن يف صيدنايا مسموح بإحضار خمتلف أنواع 

األكل واملأكوالت يف حن أن ذلك مل يكن مسموحا به يف تدمر. 
لقد أحرضوا يل مابس وحليبًا كام هو العادة يف تدمر ومل يكن يف حوزهتم املبلغ النقدي 
الكايف حلاجتي إالّ أنه كان أحسن مما هو مسوح به يف تدمر. فرجت أموري املادية ولو إىل 
حن ولكن مل يطل انتظاري للزيارة الثانية حتى حرضوا لطريف ثانية وكنت يف حينها ال 
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أزال يف مهاجع اإلخوان وكانوا قد أحرضوا يل راديو وعسًا وزيتًا وزيتونًا إال أن كل هذه 
قد تم رسقتها واختاسها من قبل املساعد املوجود آنذاك ويدعى »عى«. يف حن أن ذلك 
وحسب األوامر غري مسموح به أن حيصل وإن حصل فذلك جتاوز وأن كل ما حيرضه 
األهل يف الزيارة يسجل يف قائمة حتى يكون السجن عى بينة مما أحرضه أهله إليه. كنت 
مستاء من ذلك املساعد وأرصرت أن تعاد إىلاَّ حاجيايت املروقة واملنهوبة وإن كان البعض 
قد حيصلون عى حاجياهتم املروقة مقابل فدية من املال يتم االتفاق عليها وتدفع لذلك 
املساعد. أعلمت مساعدًا آخرا وأبلغته عن حاجيايت املروقة وأنني ُأرص عى عودهتا دون 
أن ادفع أي مبلغ من املال وبالفعل فإن مساعي ذلك املساعد كانت ناجحة بعودة الراديو 
بعد أن رجاين بطريقة مهذبة أي سنعيد لك العسل عندما نضع يدنا عى عسل يف الزيارة 
أي هبذا املعنى وعندها قلت له اعتربوا ذلك كأن مل يكن ولك الشكر العسل والزيت هنبت 

وذهبت إىل منزل ذلك اللص اخلبيث.املدعو املساعد عيل
مل يكن قصدي هو العسل وال الزيت وال الراديو ولكن كان قصدي أن نعلمهم أننا ال 
نقبل ألنفسنا أن نكون صيدًا مباحًا ألحد عندما نملك الوسائل التي نحمى هبا أنفسنا وكام 
أننا ال نقبل الدنية أن حتل بنا ونحن أهل لدفعها ونبذها مهام بلغ الثمن واشتد الوطيس. 
أمضيت فرة يف مهاجع اإلخوان بعد أن تركها اآلخرون مماَّن ليسوا من اإلخوان، أردت 
أن أنتقل إىل مهجع آخر بقصد تغيري اجلو وإن كان يل ارتباط يف املعر والود مع بعض 
مساعد  أن  أذكر  أن  يفوتني  وال  القضايا  خمتلف  ومن  اإلخوان  سجن  يف  األصدقاء 
االنضباط املجرم حممد حسون وهو لص كبري قد أحدث فتنة بن مجاعات من اإلخوان 
وأخذ يؤججها بعد أن رفض البعض منهم أساليب الرقة والنهب التي يتبعها يف رشاء 
الفواتري وأخذ يسمح لبعض املساجن لزيارة مهاجع أخرى من اإلخوان بقصد التحريض 
عى من رفض مهادنته وىف هذه األحوال قد عمد لاتصال بى وعن طريق رقيب ُمواٍل له 
يدعى تيسري حيث عرضوا عى أن أكون رئيسا للمهجع والذي هو من اإلخوان. أجبت 
الرقيب أنا ال أقبل لنفيس أن أكون ممسحة يستخدمني حممد حسون ضد اآلخرين لتحقيق 
غاياته ونزعاته، وعى أثر ذلك غادرت مهجع اإلخوان وذهبت إىل مهجع آخر حتى أغري 

أجوائي وأتعرف عى أناس جدد. 
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املحطة مهجع ق�سايا خمتلفة يف �سجن �سيدنايا الع�سكري: 

وكالعادة ينطلق قطار السجن وليس كقطار تدمر يسء الذكر. انطلقت بأمن وسام 
وحاجيايت حيملها أناس من السجناء العسكرين ويدعون سخرة وحيطون هبا يف مهجع 
قريب وننطلق من خال هبو كبري يقع بن املهاجع ومكاهنا عى جوانب البهو األربعة 
وكل جانب يوجد فيه مهجعان كل واحد منهام ظهريًا لآلخر. أضع حاجايت يف غرفة 
ا طيارًا وهو ابن عم  فيها فراغ لسكنى يوجد فيها أشخاص ال أعرفهم ولكن وجدت شابًّ
»أبو سليم دعبول« رئيس مكتب حافظ األسد ويوجد له زماء آخرون يف نفس اجلناح 
وىف أماكن أخرى وبعد فرة انتقلت إىل مهجع آخر وأخريا انتقلت إىل مهجع فيه أحد 
أبناء قبيلتي وشخص آخر من قبيلة املواىل عشت معهم يف دعة وأمان وكان ابن قبيلتي 
ويدعى »حممود قهيدوا« كان شابا مهذبًا وغيورًا، كان يازمني دومًا ونحرض طعامنا 
ا وكذلك كان ضمن مهجعنا املدعو خالد سليامن ومن قبيلة املواىل وقد أمىض قرابة  سويًّ
سبعة وعرين عاما وهبذه املناسبة أود أن أذكر عنه ما ييل : وبعد خروجي من السجن 
بريف  سعسع  مدينه  يف  العسكرية  للمخابرات  آخر  فرع  قبل  من  استدعائي  تم  بشهر 
دمشق وكنت بصحبة ابن عم يل إذ يعرفهم ألهنم يف نفس املنطقة وهو رجل معروف 
بيتك شو مسوي واحد وعرين سنة«  وعندما دخلت يف مكتبه فاجأين قائا »خيرب 
وهو عميد ويدعى »عدنان عايص« قلت له سيادة العميد اختاف األحكام باختاف 
األزمان باألمس من حرض إىل سجن صيدنايا أشخاص كانوا يقيمون يف العراق وهلم 
جرائم بعرفكم ومعرفتكم فمنهم من كان حيظى بحامية بعث العراق ذو احرام ومقام 
هناك ومنهم من هو متهم بإرسال سيارات مفخخة إىل سوريا وعندما تم احتال العراق 
من قبل القوات األمريكية رفض أولئك البقاء يف العراق والتعامل مع األمريكان عى 
حد زعمهم ونزحوا إىل منطقة حمايدة بن احلدود العراقية والسورية، ومن هناك أبلغوا 
السلطات السورية بوضعهم ويريدون السامح هلم بالعودة إىل سوريا بدالً من التعامل 
مع أمريكا أيضا عى حد زعمهم والدخول إىل سورية عى ظهور الدبابات األمريكية 
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كام فعل بعض رجال املعارضة العراقية عى حد زعمهم،بينام يوجد رجل بدوى وغري 
باهلل  أسألك  فسألني  عامًا  وعرين  سبعة  ملدة  سجنه  وتم  العراق  إىل  ذهب  قد  متعلم 
أليس هو من حمافظة إدلب أجبته نعم من إدلب. سألني أليس هو من قبيلة املواىل قلت 
له نعم هومن قبيلة املواىل. سألني باهلل عليك أليس هو من قرية »اخليارة« قلت له نعم هو 
من قرية »اخليارة« سألني أليس اسمه خالد سليامن؟ قلت له نعم اسمه كذلك. أذكر هذه 
القصة كيف أن ذلك الرجل األمني قد تذكر خالد سليامن بعد سبعة وعرين عاما ومن 
خال آالف األشخاص الذين قد اعتقلوا من حمافظة إدلب ولذا أترك للقارئ الكريم 
ألفراد  األسدية  األجهزة  قبل  من  والدقيقة  اللصيقة  املتابعة  هذه  من  يشاء  ما  يتبن  إن 
الشعب السوري علاًم أن خالد سليامن مل يكن يمثل خطرًا حاساًم ضد الكيان األسدى 
وسلطته الباغية. ولقد اعتقل بعد زواجه بشهر أو أقل أو أكثر قليا وعمد أهله أن أقاموا 
بيتا للعزاء له بعد ان تعذر عليهم معرفة حياته ال بل أيقنوا أنه قد مات وتشاء األقدار أن 
تاتيه زيارة ومن ضمن الزائرين ابن له يف سن العرين اليست هذه مصيبة ليس هلا مثيل 
التى تعرف بحقوق اآلخرين من اآلباء  يف قاموس احلارضيف عرف اإلنسانيةوالدول 
يعرف  من ال  ولكن ال عيب عى  أخرى  وزر  وازرة  تزر  إذ ال  والزوجات  واألمهات 

العيب اذ مل يتعلمه عند أهله أو يتمثله يف اماكن صيغ الرجال 

الباحة  للتنفس يف  استعدادًا  الصباح  وننهض يف  األيام يف سجن صيدنايا  بنا  متىض 
الناس من  راحته وطريقته ومن  الكل كل حسب  ويتحرك  أية مضايقة  الشاسعة دون 
يامرس لعبة كرة القدم ومنهم من يركض حول الباحة ومنهم من يمشون مجاعا ت أو 
فرادى، وبعد انتهاء فرة التنفس نعود إىل املهجع ونحرض ألنفسنا وجبة اإلفطار إذ يوجد 
لدينا كل ما نشتهيه ونبتغيه بعد حصولنا عى مبالغ مالية من أهلنا يف الزيارة، كنا نحصل 
عى فاتورة خضار وفاتورة ندوة وفاتورة اخلضار هي من مصادر االحتيال والسلب إذ 
الشبيح مساعد االنضباط حممد  الكمية املطلوبة إىل كل مهجع ويأخذ  يتم إدخال ربع 
حسون ثمن الكمية املسجلة وباألسعار التي يفرضها. ومن امللفت كيف نحفظ اخلضار 
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من التلف إذ عمد السجناء عى ابتكار براد حيفظ اخلضار واألطعمة ودون احلاجة إىل 
كهرباء إذ يتم صنعه من الصناديق الباستيكية والتي تأتى وبداخلها اخلضار املطلوبة إذ 
توضع الصناديق فوق بعضها البعض وباحلجم املطلوب ومن ثم تربط من كل أطرافها 
ويتم تثبيت الصناديق فوق بعضها البعض ومن ثم يتم تركيب صندوق من الفيرب أي 
صندوق غري ذي مسافات من الفيرب األ بيض وبعد ذلك يتم تغطية الصناديق الباستكية 
مجيعها بطبقة من اخليش ويتم خياطته ليكون غافًا للصناديق ثم يتم تصنيع باب أيضًا 
من اخليش يتم خياطته مع اخليش الذي يكسو الصناديق وأّما الطرف اآلخر من الباب 
فيثبت به عروة من املطاط ويتم وصلها مع زر يثبت يف اجلانب اآلخر من باب الصندوق 
وبذلك يغلق الرباد.. يعلق الرباد يف اجلدار أو يف أطراف النوافذ ويوضع أسفله وعاء 
باستيكي كبري - يتم سكب املاء عى اخليش فيترب اخليش املاء والفائض ينزل عى 
الوعاء الكبري املوجود أسفل الرباد، وكام يوضع يف أعى الرباد إبريق أو وعاء باستيكي 
املاء  تدفق  يضمن  وهذا  السريون  من  يؤخذ  باستيكي  أنبوب  به  ويوصل  باملاء  يمأل 
بانتظام يف أعى الرباد ومن ثم ينتر يف اخليش وأن املاء ال ينزل عى الرباد لوجود الغطاء 
الذي هو عبارة عن صندوق فيرب سديم أي ال ينفذ من خاله املاء يبقى الرباد يف درجة 
حرارة مناسبة حلفظ اخلضار والفواكه واألطعمة لفرة أسابيع دون أن تتلف هذا ابتكار 
فرضته احلاجة إذ بموجبه ال تنقطع عنا اخلضار والفواكه و الزبدة والبيض وبقايا األكل. 
أما احلاقة فهي ختتلف كليًّا عن تدمر إذ حيلق كل منا حليته بواسطة ماكينة حاقة 
فإنه  تدمر  يف  أما  الندوة،  مشريات  طريق  عن  احلاقة  ومتطلبات  توفريها  ويتم  تشك 
ماكينات  وبواسطة  أيام  ثاثة  كل  الوجه  وأما  أسبوع  كل  الرأس  حاقة  علينا  يفرض 
حاقة الرأس وهى قديمة وغري صاحلة للحاقة إال عن طريق النتف والعذاب وبعد 
حتضريها وحماولة صيانتها من قبل املساجن أنفسهم وأن يوم احلاقة يف تدمر يوم عسري 
ويوم هو نكد وال يسمح لنا براء ماكينات جديدة وأن املاكينات املتوفرة للحاقة قد 

تكون باستام رئيس املهجع خشية استخدامها ضد الرطة. 
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وذات يوم جاءين من خيربين أن أبناء عم يل قد تعرف عليهم يف فرع خمابرات فلسطن 
وقد علم أهنم سيحرضون إىل تدمر وأن أحدهم قد سأله عنى وبعد فرة أعلمني ذلك 
السن وهؤالء ال  أيا منهم لكوهنم صغار  الشاب أهنم قد حرضوا اآلن وأنا ال أعرف 
جرم هلم يستدعى زجهم يف السجون العسكرية. هؤالء شباب يف ريعان العمر وقريتهم 
اجلوالن،  يف  إرسائيل  قبل  من  املحتل  البلدة  أرض  يف  اإلرسائييل  للحد  متامًا  حماذية 
حتركهم العواطف واحلامس عندما يبرون الدوريات اإلرسائيلية متّر أمامهم وبجوار 
كيف  األمر  ويتداولون  بينهم  كرون  يتفا  وبلدهتم،  املحتلة  املنطقة  بن  العازل  السياج 
يمكن استهداف تلك الدوريات، يتطور األمر عندهم ليجلبوا عددا آخر يشاركهم يف 
عمليتهم يف استهداف الدورية اإلرسائيلية، يترب اخلرب إىل املخابرات السورية ويتم 
إلقاء القبض عليهم وتوجه هلم هتمة تفجر اجلبهة عن غري قصد ولو كتب عن قصد للبثوا 
يف السجن مدة مخسة عر عامًا ولكن تم سجنهم قرابة مخس سنوات مع عدم السامح 
هلم بمغادرة الباد وكذلك منعهم من التوظيف ملاذا حصل ذلك؟ حصل ذلك حلامية 
حدود إرسائيل والتي هي حتتل أرضهم وبلدهم وال يسمح ألحد أن يعرب احلدود ليقاوم 
إرسائيل والتي هي تنهب خريات اجلوالن منذ عام 1967 م هذا الكيان األسدى والذي 
أنه نظام ممانعة ونظام ثوري ونظام تقدمي!!  الكاذب  يسوق نفسه من خال اإلعام 
حتى حييط نفسه بسياج ال أحد يقرب منه وإال من السهل اهتامه بمعاداته الثورة والنظام 
واتصاله باألنظمة اإلمربيالية والرجعية وغريها من التهم والتي قد متس كل طائفة حتى 

وإن كان الشخص املعارض هو من أبناء الطائفة النصريية إن حدث ذلك. 

وىف اليوم التايل صباحا تدبرت األمر وكان يل أن أقابلهم يف فرة التنفس يف الصباح 
الباكر إذ كانوا يف مهجع مغلق ال يسمح هلم أن يقابلوا أحدًا وكان يتلبسهم الذعر والرهبة 
ملا تعرضوا له من عذاب يف أقبية فرع فلسطن للمخابرات األسدية، أقبلوا عىاَّ حال فتح 
الباب عليهم وهم ال يعرفوين من َقبل كام أن أحدًا مل خيربهم بسبب استدعائهم وكان 
األمر مفاجئًا هلم وخميفًا استطعت أن أحرض هلم بعض احلاجيات البسيطة والرضورية 
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أبناء  هلم وعندما استأذنت من املسئول ملقابلتهم وذلك حال حضورهم وأعلمته أهنم 
عمى. أخذه العجب وقال يل خيرب بيتك شو كل العيلة ضد احلكومة؟ قلت له واهلل 
مع  معاملته  يف  لطيفا  كان  أنا.  غريي  احلكومة  ضد  أحد  يوجد  وال  صغار  فتية  هؤالء 
كل السجناء إال يف حالة اخلطأ، إنه كان شديدًا نوعًا ما ألنه ال يستطيع أن يتحمل أي 
مسئولية إذ أن كل من يعمل يف السجن هو خُمرب عى غريه من العاملن هذا شأن القائمن 
يف إدارة السجن فكيف احلال إذا بالنسبة ألفراد املجتمع أو السجناء، كل فرد يف سوريا 
هو متهم حتى تثبت براءته. عى غري القاعدة والتي تقىض أن كل فرد بريء حتى تثبت 

إدانته. 
وعلمت أخريًا قد تم فرزهم إىل مهجع مفتوح يف الطابق العلوي وكانوا مسجونن 
مع مجاعة حزب التحرير اإلسامي وكذلك تدبرت األمر وسمح يل بزيارهتم إىل ساعات 
وقد تناولت الغداء معهم ومع أصدقائهم يف املهجع، لقد رسرت كثريا ملقابلتهم وكام هو 
أيضا فرحوا ملاقايت ألهنم ال يعرفونني غري أهنم يسمعون أنني يف السجن حاولت أن 

أنقل هلم الطمأنينة وأسهل عليهم األمر وأن الفرج ال بد أن يأيت.
 أحتسب أن الدهر جيرى وترية                وأن ضياء الفجـر ليس مواتَيا 

كنت أتواصل معهم بطرق خمتلفة بالرسائل ومن خال طرق يعرفها من هم حويل 
من أصحاب اخلربة واجلرأة وذات يوم علمت بمرض أحدهم وإصابته بالسل وهو ابن 
عم يل وقد أحببته لصغر سنه وجرأته ولكنني مل أجد دواء أقدمه له أو اشريه. هذه مأساة 

أي إنسان قد يتعرض للموت وتنعدم الوسيلة إلسعافه ومداواته. 
ومن نكد الدنيا الذي كان يازمنا حتى يف املكان الذي يفرض أن نجد فيه األمان 
بعد عقدين من الزمن كانت أيام رشور مستطرية ولياليها كوابيس يضيق منها الصدر 
وتكاد تئن من ثقلها اجلبال وتشيب األطفال كانت إحدى ليايل الشتاء القارس وىف رأس 
قمة يف منطقة صيدنايا من جبال القلمون شديد الربودة كنا وقد تدثر كل منا بغطائه من 
البطانيات ونقرأ أو يتسمع البعض للمذياع من خال سامعة توضع يف األذن حتى ال 
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يتسبب يف إ زعاج من حوله. كانت الكهرباء كثريا ما تنقطع ألن الرطة يستخدمون 
إذ  املوجودة  الكهرباء  حموالت  عى  إضافيًّا  جهدًا  يسبب  وذلك  التدفئة  يف  الكهرباء 
يمنعون عنا اإلنارة الكافية إذ نعمد وحياول من يستطيع منا أن جيعل لنفسه إضاءة خاصة 
به وفوق رأسه. جاءنا فجأة املساعد والذي يدعى عيل وهو من رسق بعض حاجيات 
زياريت وأرصرت عى استعادهتا ومل أحصل إالّ عى املذياع والذي قدمته ألحد زمائي 
هبا  تناول  عاهرة  بكلامت  وشتم  نابية  بكلامت  بنا  صاح  الشبيح.  ذلك  يأخذه  أن  بدالً 
أعراضنا وأمهاتنا وفتح علينا الباب ووقف اجلميع حال دخوله واستعرض يف املهجع 
ومن ثم وجه يل سؤاالً أال تعلم يا سيد طحان أن ذلك ممنوع؟ مل أتقبل أن خيصني بأي 
أنا  أنا ما  له  بالشتيمة قلت  املقصود  أنا  أمهاتنا وكأين  حديث بعد أن تعرض ألعراض 
سيد أنا أكنى يف هذا املكان السجن حسن الطحان ومن وصفك يف صفة ليست فيك 

فقد ذمك.

ملبة نستخدمها من أجل  ليس بسبب  ملاذا شتمتنا وتعرضت ألعراضنا  تعلم  وأنت 
خاف  احلقيقي،  السبب  تعرف  أنت  وظام،  ظلم  يكفينا  أال  حاجتنا  ونتدبر  نبر  أن 
أن أفضحه بن الناس أنه سارق ولص. ذهب مرعًا ومن معه. يف الصباح مل أستطع 
أن أسكت ال بل كتبت طلبًا إىل مدير السجن وأرسلته مع رقيب قد جاءنا وكتبت فيه 
»أناشدك برفك الشخيص والعسكري أن خترج أمهاتنا من أماكن الرذيلة التي أرادها 
املساعد عى ألمهاتنا.... الخ« كنت قد استعجلت يف إرسال الطلب إذ مل أعد احتمل 
الذل  احلياة يف ظل  املوت كرهنا  الثمن هو  أرد عليها حتى ولو كان  أن  إهانة دون  أية 
إذ  السجن  مدير  إىل  يقدمها  أن  قبل  وصلته  قد  الرسالة  كانت  واالبتذال.  واالستكانة 
أعلمنا أن أحدا ال يستطيع أن يتعدى علينا يف هذا املكان، طلبني املساعد الشبيح عيل 
ووضعني يف زنزانة يف قبو أسفل البناء. دخلت الزنزانة إذ كانت وكأهنا قطعة من املحيط 
وكأهنا  كانت  البطانيات  وان  شيئًا  أبر  أعد  مل  الزنزانة  إغاق  وبعد  الشاميل  املتجمد 
مغسولة للتو باملاء وضعت نفيس أسفل البطانيات وأسندت ظهري إىل جدار الزنزانة 
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لعدم وجود ما أضعه حتت رأيس إذا ما أردت أن أنام. كنت أتلمس جوانب الزنزانة كلام 
أردت الذهاب إىل احلامم إذ ال أبر شيئًا أبدًا. 

أشعر  ال  كنت  أنني  حتى  واجتاه  صوب  كل  ومن  مكان  كل  من  يأتيني  الربد  كان 
بحذائي عندما خيرج من قدمي ألنني مل استطع أن أختى عنه حتى يف أثناء النوم لشدة 
الربد. كنت ال أستطيع أن أعرف أوقات النهار إال من خال أوقات إحضار الطعام مل 
النايلون والتي أحرضوا هبا أوقات  أستطع األكل أبدًا بل كنت قد استخدمت أكياس 
البطاطا )البطاطس( املسلوقة استخدمها يف محاية أقدامى من الربد إذ  اخلبز وشيئًا من 
وضعت كل قدم يف أحد األكياس عسى أن يقيني شيئا من الربد. كنت ال أستطيع النوم 

إال من خال ما يرقني النوم ولربهة من الزمن خلسة من الربد. 
أمضيت يومن وبعثوا يل من خيرجني وقابلت مساعدًا آخر ال أنسى أبدا رقته وحسن 
معاملته للسجناء بقدر ما تسمح له الظروف املحيطة بى. حاول أن يبسط يل األمر وأن 
أتناسى األمر وكأنه يقول يل ليس عليك إال بالصرب وإالّ ستواجه متاعب بأشكال خمتلفة 
وجهات خمتلفة أي أننا كنا يف يد عصابة مارقة. استهوت إذاللنا واستعبادنا والنيل من 
اإلنسان  استباحوا  أناس  من  إليه  نحتكم  قانونًا  أو  حيمينا  ماذًا  نجد  أن  دون  كرامتنا 
واألوطان. عدت إىل مهجعى وكأنام عدت إىل منزيل وأهيل بعد أن أصابني من الربد ما 

جعلني أكره تناول املاء البارد أو مامسته. حتى يف هذه األيام. 
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ظننا أننا قد دفنا اآلالم واألحزان يف رمال صحراء تدمر. وخرجنا إىل فضاء األمن 
إىل  يرد  وإذالال.  قهرا  تدمر  يف  عشناها  وعجاف  سود  الزمن  من  عقود  بعد  واألمان 
مسامعنا أصوات وعويل خييم علينا حزن شديد مُلر مذاق هذه األجواء التي رشبنا كأسها 
من احلنظل وخربناها آالمًا وأحزانا، نعلم أن هؤالء سجناء من اجلزيرة وقد أبرهم 
اعتقاهلم  تم  أكراد اجلزيرة  البعض وهم حيطون أرض سجن صيدنايا. علمنا أهنم من 
عى إثر أحداث مفتعلة يؤجج رصاعاهتا أدوات السلطات األسدية املجرمة التي تعمل 
بشكل دءوب عى أحداث الفتن بن أبناء الشعب الواحد من خال إثارة نعرات طائفية 
ونزاعات عرقية وذلك ليتسنى هلا إحكام قبضتهم البوليسية عى رقاب الشعب السوري 

لضامن استمراريتها يف السلطة واستحواذها عى مقدرات الشعب والباد.
جبل  يف  القبائل  بن  املثال  سبيل  وعى  ذلك  أحدثوا  وقد  للعيان  ظاهرة  أمور  هذه 
العرب وبن جمموعات من الطائفة الدرزية يف جبل العرب أيضا إذ هم مجيعا يعيشون 
يف بوتقة واحدة منذ أزمان طويلة دون أن حيدث مثل هذا الراع اجلامعي. وإن كان 
األمر ال خيلو من أعامل شغب ونزاعات متفردة ومتفلته رسعان ما يعمد عقاء القوم 
من أبناء املنطقة عى احتوائها و إزالة مسبباهتا. وقد حدثت مثل تلك األحداث املفتعلة 
يف حمافظات خمتلفة يف سوريا إذ حدث ذلك يف حلب وىف محص وىف أماكن كثرية لست 
يف صدور الولوج يف أحداثها واألمور املقصودة منها. نعم إن اجلزيرة يف حمافظة احلسكة 
تدعى البقرة احللوب إذ أن البرول قد تفجرت آباره يف أراضيها. و أن أرضها املمول 
األسايس يف سوريا ملحصول القمح والقطن ولو أن السلطة األسدية والتي تسللت لواذا 
الستعباد الشعب السوري ومنذ أكثر من أربعن عامًا، عمدت إلقامة منشآت صناعية 
ومشاريع استثامرية لتشجيع الناس للهجرة إليها وحتولت تلك الباد الشاسعة إىل مدن 
أعداد  خضم  يف  األصليون  املجتمع  أفراد  ولذاب  والنشاط  باحلركة  وزاخرة  عامرة 
السكان والذين حطوا الباد سعيًا وراء العمل واالستثامر من خمتلف حمافظات سوريا 
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املختلفة  مسبباهتا  حتت  التعصب  أسباب  لذهبت  إذا  سوريا  خارج  من  يكونون  وقد 
وانتامءاهتا العدوانية. ولكن السلطة األسدية كانت حتابى فئة دون فئة أخرى مما جعل 
الكل يسعى للتقرب منها عى حساب الطرف اآلخر. يستمر الرضب واجللد واإلذالل 
رشيدة  سلطة  هناك  أن  لو  ليحدث  كان  ما  ذلك  وأن  مكاننا  من  العلوية  الطوابق  يف 
نافع  هو  ما  إىل  وإرشادهم  وتعليمهم  الشبان  من  والسيام  الناس  إصاح  إىل  لعمدت 
ومفيد يف حياهتم دون اللجوء إىل الرضب واإلهانه ألن الرضب يف أي جمال هو ظاهرة 
واملشاكل  األمور  كل  يستوعب  أن  عى  قادر  البرى  العقل  أن  إذ  الفشل  عن  للتعبري 
إىل الرضب ولكن عندما  اللجوء  هلا دون  املناسبة  احللول  يتمثلها وجيد  أن  وقادر عى 

يتعطل العقل تتحرك اجلوارح نحو السوء واألذى.
هذه أمثلة عاَنى منها الشعب السوري خال كيان األسد املصطنع وسلطته الغاشمة 
هلوسة  نتيجة  أو  البعض  يزعم  كام  مذهبيًّا  رصاعًا  ليس  اآلن  سوريا  يف  حيدث  وما 
عقائدية أو مذهبية أو عرقية بل أن ما حيدث يف سوريا اليوم هو نتيجة ظلم واستبداد 
وقهر وإذالل كان بركانا ثائرًا وموج حميط يف العواصف يزيد متحديا وقاهرادولة الظلم 
فإذا  الشعب يستعجلون  فبعذاب  ينقلبون  منقلب  الذين ظلموا أي  والظاملن وسيعلم 

نزل بساحتهم فساء صباح الظاملن.
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من  بد  ال  بمحطات  فيمر  والشقاء  العذاب  ساحات  يف  يمىض  قطارنا  أن  وحيث 
الوقوف عندها وذكر ما وقع عليه البر. فذات يوم يستقبل مهجعنا وافدين سورين 
يف  وتعلم  العراق  يف  ُولِد  من  ومنهم  العراق  دولة  يف  ورجولتهم  شباهبم  ُجل  أمضوا 

العراق وجاء إىل سوريا لتستقبله السجون. 
هؤالء منهم من غادر إىل العراق وانضم إىل املعارضة السورية يف العراق من جناح 
بعث العراق وشارك يف أعامل عسكرية أو أعامل سياسية مناوئة لنظام البعث السوري. 
أيضا  ملكًا هلم  بيوت  العراق وحصلوا عى  رواتب من حكومة  يتقاضون  كان هؤالء 
وخاصة  صدام حسن  أتباع  من  أهنم  العراقيون  إليهم  ينظر  وكان  العراق  من حكومة 
العراق  يف  املوجودين  البعثين  السورين  يعتربون  صدام  لنظام  العراقية  املعارضة  هم 
مقاومة  وسقطت  العراق  إىل  األمريكي  الغزو  تم  فعندما  حسن  صدام  زبانية  من  هم 
إىل  السوريون  هؤالء  فر.  العراق  إىل  األمريكي  الغزو  ذلك  وجه  يف  العراقي  النظام 
املنطقة العازلة بن احلدود العراقية واحلدود السورية خشية أن يقتلهم العراقيون والذين 
هجموا عى منازهلم فاحتلوها وهنبوا حمتوياهتا من أثاث وأمتعة وذلك حسب ما رواه لنا 
السوريون املقيمون يف العراق. ولقد ذكروا لنا أن احلرس اجلمهوري لصدام حسن قد 
فروا وتركوا أسلحتهم يف الشوارع وذلك أيضا حسب قوهلم وزعمهم. وأثناء وجودهم 
يف املنطقة املحايدة حلق هبم وفد أمريكي وطلب منهم أن يبقوا يف العراق ويؤمنوا هلم 
احلامية عى أن يتعاملوا مع األمريكان ضد سوريا أيضا حسب زعمهم فام كان جواهبم 
وحسب أقواهلم أيضا أهنم يرفضون أن يدخلوا سوريا عى ظهر الدبابات األمريكية كام 
فعل العراقيون املعارضون لصدام حسن عندما دخلوا إىل العراق عى ظهور الدبابات 
األمريكية أيضا عى حسب زعمهم. كان يف استقباهلم األستاذ »كامل الشعيبي أبو مهند« 
معارض سوري كان يف العراق واعتقل يف سوريا وكان ذا منصب يف حزب البعث أثناء 
وجوده يف العراق. لقد دعاين إىل وجبه اإلفطار أقامها لبعض منهم إذ أن عددهم كان 
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يف حدود أربعن أو مخسن شخصًا وقبل دخوهلم إىل سوريا أبرقوا للسلطات السورية 
األمنية وقالوا هلم أهنم يرفضون التعامل مع األمريكان ويطلبون العفو عنهم والسامح 
هلم بالعودة إىل بلدهم سوريا. وفعًا سمحت هلم السلطات السورية بالدخول وأبقوهم 
عندنا حتى تّم تسوية أوضاعهم بعد التحقيق معهم يف فروع املخابرات األسدية ومن ثم 
تم إطاق رساحهم وما كان ذلك ليحصل لوال التغيريات السياسية الدولية واإلقليمية 

لتصب مجيعها يف خدمة كيان األسد املصطنع وسلطته الغاشمة. 
إذ أن مثل تلك األمور واحلرب العراقية اإليرانية وأحداث العراق والكويت كلها 
كانت يف خدمة طاغية سوريا وأرسته البغيضة لتمد يف عمر سلطته وتشد من عضده..
حتى أصبح كيانه وسلطته أداة قهر وهدم وحصار وجتويع وترويع ضد شعب ال جرم 
له سوى أنه مّل حياه اخلنوع والركوع وبادر ليطالب بحريته املروعة وحقوقه املنهوبة 
فكان عقابه أن يرمى ويقتل بالساح الذي دفع ثمنه من لقمة عيشه ليكون أداة لتحصن 
الوطن ومحاية حقوق الوطن ال ليذبح وحيرق ويدمر هبذا الساح عى مسمع ومرأى 
العامل وحقوق اإلنسان و أدعياء التقوى و اإليامن يف ديار املاىل واآليات إذ حيلو له قتل 
الشعب السوري بأكمله ثمنا لبقاء بشار وزبانيته يف سدة السلطة القهرية االستبدادية، 
هل إيامهنم يأمرهم هبذا بل هم قوم ماكرون. وما جزاء من يفعل ذلك منهم إال خزي يف 

احلياة الدنيا ويوم القيامة يردون إىل أشد العذاب وما اهلل بغافل عام يفعلون. 
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املحطة - الذهاب اإىل البعيد - 
يف �سجن �سيدنايا الع�سكري - ريف دم�سق:

وىف ليٍل دامس حالك السواد وقد اغتيلت نجومه يف بحر من الظام أذكر البدر وقد 
غاب ومل يعد له حضور يف ذلك الزمان واملكان. وأذكر الرمح الذي كنت أتوكأ عليه 
النجاة واالنتصار ذهب واضمحل إال من ذاكريت ومل يعد له  وأتلمس به طريقي نحو 

حضور شخيص وأ نايف أشد احلاجة إليه يف حمنة هي الضنك والباء. 
برؤيته. غاب  أن تكتحل عيناي  العن والبر واألمل دون  غاب عنى وكان ملء 
عنى والدي والذي هو يل كل تلك املثل من عز وافتخار كان هو والدي وأخي وصديقي 
وكل يشء يل يف هذه الدنيا. ذهب عنى ومل تكتحل عيناه برؤيتي قبل ذلك السفر البعيد. 

وكذلك مل تكتحل عيناي برؤيته وألمهس يف أذنه:
نم قرير العن فأنا معك واهلل عى الوعد والعهد عى هنج الشيم واملبادئ والقيم مهام 
َغى الثمن واشتد الوطيس، وذهب يف ذلك الطريق وذلك النهج أخي وأهيل أحبائي كام 
هو احلال بالنسبة ألمثايل ممن شاءت األقدار أن يكونوا ضحية وجربوت كيان الطاغية 

حافظ األسد ووريثه وزبانيتهم من املجرمن والطاغن والفجار.
وتذهب الزوجات بعد صرب وانتظار لتجد واقعًا مل يكن يف اخليال واحلسبان وتتزوج 
يف  وهى  االنتظار  من  سنوات  طيلة  لوجوده  أثر  هناك  يعد  مل  أن  بعد  لزوجها  أخ  من 
ا لسرها ورعاية ابنها وبنتها إال من حتمية ذلك  ريعان العمر و زهوة الشباب ومل جتد ُبدًّ
االختيار يف عامل كوابيسه قبور برية حية أرادها حافظ األسد وبشار لشعب ضاقت به 
املحن وأعوزته حيلة املقاومة واالنتصار. وختّى عنه املقربون من األهل واخللة واجلريان. 
ومل يكن ذلك هو آخر املطاف من أساليب القهر واالمتهان. ال بل األمر أكثر وقعا 
وحرية يف نفس كل حر عندما يصل األمر أن األب مل يعد يعرف ابنه، ال بل يتنكر له يف 
حضور زبانية األسد يف السجن ويرخ هبم هذا ليس ابني أين ابني؟!! أنتم ختدعونني 
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إن ابني قد مات أو قتل. أمر يذهل السجان فيعود بالسجن إىل خارج املكتب واملكان 
ليعود فيسأله ما اسمك وما اسم أبيك؟. يتأكد السجان أن هذا السجن هو ابن ذلك 

الشيخ الذي مل يعد يعرف ابنه لطول زمن سجنه ومرارة حرية االنتظار.
يعود به السجان ليقنع أباه أنه هو ابنه وأن فانًا ابنه احلقيقي وكذلك يتكرر املشهد 
يد  ليقبل  وهلفة  بشوق  يندفع  عليهم  دخوله  وحال  أهله  ملقابله  السجن  حيرض  عندما 
والدته. فترخ حزينة لتقول له يا أخي أنا أختك أما أمك فقد توفيت، هذه جرائم ليس 
هلا مثيل إذ يفر األمر من أمه وأبيه يف هذه احلياة الدنيا بعد أن فقد املرء ذاكرته وعاطفته 
وحسه إال نحو أشباح عاشت يف خميلته ومل يعد يتذكر حقيقة معامل أهله الفعلية بعد أن 
حل هبا من عاديات الزمن وتغري األشكال واأللوان. فكيف ال يكون اإلنسان غريبًا عن 
أهله ودياره بعد أن جتمد فكره وعقله وانقطع عن األهل والديار يف سنوات عانى منها 

ما يضيق به الصدر وتكاد تئن منه ثقل وطأته الراسيات الباسقات من اجلبال. 
أنا ال أكتب ذلك من وحى اخليال وال أكتب ذلك استجداء لعواطف اآلخرين ال بل 
هي حقائق يعرفها ُجل من مر بسجون ال بل بمقابر األرسة األسدية يف مجيع السجون 
التي ذكرهتا و أخص منها سجن تدمر العسكري و ابتعد عن ذكر األسامء خشية أن أنال 
من مشاعر أهلها أو أحدث هبم أمورًا ختدش حياءهم وسرهم إذ مل يعد بودهم ذكرها أو 
اخلوض هبا ألهنا قد أصبحت يف زوايا الذاكرة املبيتة أكتب ذلك عسى أن تامس مسامع 
أولئك الذين يآزرون الطاغية بشارًا يف قتل شعب أعزل ناله من بشار ووالد بشار من 
اجلرائم والذل واالمتهان ما يندى له جبن البرية واإلنسانية والتي تغط يف نوم عميق 
إىل  يقاتلون  ممن  واإليامن  التقوى  وأدعياء  واملعمورة  الكون  أغلبية  بل  ال  البعض  عند 
جانب أهل تلك الطغمة األسدية وزبانيته من اخلونة والعماء. ولينرن اهلل من ينره 

إن اهلل لقوى عزيز.
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حمطة اجلميل والعرفان: 

النبيلة  الشكر يزَجى دومًا ألصحاب الفضل وألصحاب األيادي اخلرية واملواقف 
والنفوس الطيبة والطاهرة هم كثريون ال أقدر عى حرهم وذكرهم ولكن ذلك دون 
أن أغفل و أثمن غاليا وعاليا طيب مواقفهم ونبل مشاعرهم وطيب مساعيهم الظاهرة 
منها واخلفية، هم األهل واألصدقاء والقربى واألخوة وكل ذي حس إنساين ملواقفهم 
مجيعًا التي هي دين يف عتقي ما دام يل قلب ينبض وحضور يف هذه احلياة الدنيا سائًا 
الدنيا  احلياة  الثواب هلم يف  ميزان حسناهتم وحسن  أن جيعلها يف  اهلل عز وجل خملصًا 

واآلخرة.
شكري اخلاص جلالة امللك احلسن بن طال طيب اهلل ثراه وأسكنه فسيح جناته 
وتغمده بوافر رمحته. لقد محل جالته يف جوانب مساعيه الطيبة إلخاء سبييل وحتريري 
حافظ  من  ذلك  حتقيق  طالبا  واإلخاص  املساعي  صادق  األسدى  األرس  ربقة  من 
إىل عامن  أن أصل  بإخاء سبييل كام وعد جالته  األسد شخصيًّا والذي وعد جالته 
قبل وصول جالته إليها. إالّ أن حافظ األسد مل يوِف بوعده كام وأن جالته طيب اهلل 
ثراه كلف رئيس ديوانه امللكي اهلاشمي دولة الرئيس عوين اخلصاونه املحرم خياطب 
ا إلخاء سبييل فا عجب أن حيصل  اخلارجية األردنية ممثلة بمعايل الوزير أن يسعى جادًّ
الغر  الصيد  وأجداده  آباِئه  جمد  ووارث  املكارم  سليل  جالته  أن  إذ  جالته  من  ذلك 
امليامن. كام ال أغفل طيب مساعي جاله امللك عبد اهلل بن عبد العزيز خادم احلرمن 
الريفن حفظه اهلل وأبقاه ومن خال قنواته اخلاصة وقد علمت بتلك املساعى احلميدة 
واملشكورة واملقدرة أال إن مجيع تلك املساعي مل حتَظ بالنجاح املطلوب . صادق شكري 
وتقديري لكا جالتهام ملساعيهام الطيبة والتي هي موضع حفاوة وتقدير من قبيل وأهيل 

آل الطحان و أبناء عمومتي أبناء قبيلة النعيم أينام وجدوا أو حيثام حلوا. 
الذين أجد هلم دينًا يف عنقي وأن أخصهم بالذكر هم أخي وابن  ومن األشخاص 
عمى الشيخ صالح بن جاسم الطحان رمحه اهلل وتغمده بوافر رمحة ورضوانه. مل يكن 
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صالح هو إنسان أو أخ عابر يف حيايت ال بل أزعم صادقًاَ أنه كان بمثابة روح يل ثانية 
ليلة  تقريبا ألكثر من  أفارقه طيلة أحد عر عاما  يفارقني ومل  مل  تتواجد يف جسد آخر 

واحدة عندما نتواجد كانا عى أرض سوريا. 
كان رمحه اهلل خري خلف يف املال واألهل والولد كان عظيام يف كل يشء كام عهدته من 
قبل صادق الوعد والعهد طاهر الفرج واليد خملصًا لدينه متواضعا يف معره رافدًا للخري 
إىل كل من يندبه أو يقصده عايل اهلمة فارس يف كيل ميدان ماسكا بناصية العلم واملعرفة، 
ُفرقاه هي غصة يف صدري حترضين العربة كلام مر طيفه بخاطري كيف أنساه وهو منى يف 

كل يشء يف نفيس ودمى وروحي. تغمده اهلل بوافر رمحته وأسكنه فسيح جناته. 
شكري وتقديري ألخي الشيخ محود بن محد الطحان وأخوايت اإلناث حيث كنت 
موضع اهتاممهم وحزهنم وسعيهم الدءوب لرؤيتي وإخاء سبييل. كانوا يتعنون مشقة 
الدرب وعنائه عندما حيرضون إىل تدمر لزياريت كانوا يعملون بجد واجتهاد لتزويدي 

بحاجيايت وكل ما يلزمني عندما جيدون للوصول إىلاَّ سبيًا. 
وبعد استقراري يف صيدنايا ومعرفتهم بنظام السجن. قد أحرضوا إىّل وليمة كانت 
أفخر  من  »منسفا«  عر  مخسة  عن  يزيد  ما  يل  أحرضوا  إذ  واعتزازي  فخري  مصدر 
املهجع  يف  لزمائي  ألقدم  يل  عونًا  كانت  الواحد  الوعاء  يف  حتى  وتعددها  املأكوالت 
وللبعض منهم خارج املهجع مما اعتربه عربونًا للتقدير واالحرام واملواساة هلم مجيعا، 
الكافية يل  الكميات  والصاحلة لاستعامل ألشهر  املنزلية  األطعمة  كام أحرضوا يل من 
لداخل  إدخاله  حن  حتى  هلم  عناء  ذلك  كل  وكان  األكل  جمموعة  يف  زمائي  ولكل 
إذ كان عليهم أن حيملوه مسافة طويلة هي شاقة وعسرية عليهم حتملوا كل  السجن. 
ذلك من أجى أال حيق هلم أن اقدم هلم فائق التقدير واالحرام وأن اعرف هلم بذلك 

اجلميل والعرفان.
كام مل يبخلوا عى أبدا يف إيصال مبالغ مالية ىل عى الدوام حتى أمتكن من تأدية الواجب 

لكل من له حق عّى وكان هذا بلساًم ملداواة بعض جراحي يف ذلك املكان املهن. 
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حمطة قبل مغادره �سجن �سيدنايا :

والعميد  لطفي  تيسري  الركن  العميد  من  كل  عى  أتعرف  أن  يل  كان  املكان  هذا  يف 
الركن صاح حاوة وهذان الشخصان قد رأيتهام يف زيارة من قبلهام إىل املهجع الذي 
العميد تيسري لطفي وهو من مدينة محاة  كنت فيه من مهاجع اإلخوان املسلمن. كان 
وهو من مرتبة العمليات احلربية وأما العميد صاح حاوة فكان مرتبة اللواء األربعن 
يف مدينة الكسوة. لقد نسب إىل كليهام قيادة احلركة االنقابية ضد كيان حافظ األسد 
وسلطته الغاشمة وذلك يف عام 1982م والتي تم فضح أمرها من قبل العميد املدعو 
أمحد عبد الغني بعد مفاحتته باالنضامم إىل حركتهام وموافقته عى ذلك أالّ أنه وشى بذلك 
إىل اللواء شفيق فياض والذي هو من الطائفة النصريية فام كان من األخري إالّ أن أبلغ 
حافظ األسد بذلك. ولقد كوفئ الشبيح أمحد عبد الغني والذي هو من منطقة القصري 
محص وعى املقربة من احلدود اللبنانية. وأصبح مديرًا للكلية احلربية وبعدها عن قائدًا 
ألحدى فرق اجليش وعى ما أعتقد الفرقة التاسعة وإن من الضباط الذين كانوا يف هذه 

احلركة العميد عى عنر قائد أطقم احلوامات املتواجدة يف الغوطة الرقية. 
وكان معنا يف تدمر عدد من الطيارين الشباب برتبة مقدم وكان منهم املقدم حممود 
يف  حتى  والبسالة  للتضحية  مثاالً  كانوا  لقد  زمائه.  وبعض  دمشق  من  كيكى  أمحد 
يتكربون  ال  كانوا  إذ  الطعام  إدخال  يف  املهجع  خدمة  عن  يتوانون  ال  كانوا  إذ  السجن 
عمن حوهلم ولو كانت معرفتي معهم إال قليلة وكان يوجد يف مهجعنا العميد الركن 
»حممد نذير السقا« وهو عميد ماحة ومعنا أيضا العميد الركن عبد السام آله ولكن مل 
يكن من أبناء دعوهتم بل أسندت له هتمة كيدية وبعد تقاعده وهو كبري مهنديس ساح 

اجلو السوري. 
اذكر ذلك ألبن أن الشعب السوري مل ينم طويا عى هنج حافظ األسد االستبدادي 
تلك احلركات  السوري ولكن كل  الشعب  كافة طوائف  الديكتاتورية ضد  وممارساته 
قد قوبلت بالبطش والقتل والتعذيب وان ذلك كان يتم من خال تعاون استخباري 
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خارجي عمَد لكشف هذه احلركة ليطيل من عمر كيان األسد املشبوه وليحقق أغراضا 
خارجية ال ختدم األمة العربية وقضاياها وكام ال ختدم الشعب السوري الذي ذاق مر 

العذاب واهلوان من قبل ذلك الكيان اإلجرامي واملستبد. 
وما كان أمحد عبد الغني إال السبب املبارش يف كشف هذه احلركة وإن من الوجوه 
السياسية املدنية والتي كانت تضمها احلركة هو املهندس خالد الشامي وا لذى مل أعش 
معاملته  أفقه ودماثة خلقه وطيب  قد سمعت عن سعة  قليلة ولكن  لساعات  إال  معه 
ال  وأنا  الشهادة  هذه  أقدم  املسلمن  اإلخوان  من  يكونوا  مل  الذين  من  حتى  لآلخرين 
أعرفه جيدًا ولكن أقول ذلك إلقرار احلق وإنصافه وقد أفرج عنه قبل أن نخرج نحن 

من صيدنايا بتاريخ 18-7-2004 م.
وإّن من األشخاص الذين كانوا ضمن هذه احلركة و أسند هلم هتمة االنضامم إليها 
النعيم  النواف من قبيلة  العميد الركن رياض حماسن من دمشق واملقدم الركن حسن 

وقد أمىض كا من املذكورين مدة عر سنوات زورا وهبتانا.
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املحطة �سجن اأمن الدولة يف كفر �سو�سة دم�سق.يف طريق 
العودة اإىل احلرية:

اإلخوة  من  وهم  احلسكة  حمافظة  من  يل  أصدقاء  قبل  من  مدعوا  كنت  ليلة  ذات 
أن  إذ  فيه  أنا  الذي  املهجع  ذات  من  غرفتهم  يف  الليلة  تلك  عندهم  ألمىض  الكرد 
ذلك  وكان  ا  سويًّ العشاء  وإياهم  تناولت  بذلك.  يسمح  صيدنايا  سجن  يف  النظام 
مدعاة لرورهم أن أمىض معهم تلك الليلة وكان يقيم يف تلك الغرفة املدعو »حممود 
النار  بإطاق  املتهم  هو  املذكور  وأن  دمشق  ريف  يف  القلمون  منطقة  من  اخلطيب« 
األسمنت عى طريق دمشق  بالقرب من معمل  دمُر  منطقة  احلليم خدام يف  عبد  عى 
بريوت القديم، وقد سلم نفسه للسلطات السورية إبان الغزو األمريكي للعراق بعد 
أنفسهم  تسليم  العراقي  البعث  العراق من جناح  املقيمن يف  السورين  أن عمد مجيع 

وكام أرشت سابقًا.
لقد أخى سبيل مجيع من سلموا أنفسهم إال هو وأخوه إلجراءات أمنية معينة.كام 

يزعم النظام األسدي 
كنا نتسامر ونتحدث فيام بيننا وىف ساعة متأخرة ويف سكون الليل وهجعته يولد فجر 
جديد يف حيايت وآخرون إذ يرد إىل مسامعنا ومن خال فتحة صوت حيمل يف طياته نبأ 
إخاء سبييل من ضمن أسامء أخذت تتوارد إىل مهاجع السجن. كانت تلك البشائر هي 
احلياة يف بعث جديد  أمل  بزوغ فجره  ليل دامس طال  فجر األمل وقد ولد من رحم 
بعد عناء وضنك يف قبور كيان األسد املصطنع وسلطته الغاشمة. بعث نوره وضياؤه 
ربقة  وقد أرس يف  كيان شعب مضطهد  قلب  واستقر عى  ران  قد  تبدد ظامًا  مشاعل 
ودهاليز طاغية كذاب َأرش. طيور البشائر تطوى املسافات ليعم الباد أنباء فرح مستقر 

كغيث خري منهمر يعم الباد بعد قحط أزرى بالعباد وبؤسًا مكفهر. 
يكون  كيف  الطريق  نتلمس  مزدهر.  فرح  هبجة  اهلل  وحبانا  العيون  فارق  قد  النوم 
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اللقاء بعد ذلك األمر. أيطيب للعن النوم بعد ذلك اخلرب ال وربى إهنا نعمة حتيي البر، 
طال العناء وما أهبى الغيث سحابًا منهمر. األرض عطشى بعد قحط مكفهر. 

يناديني الصحب أين أنت من  النفوس ربيع عمر مستمر.  الفجر حتيى  وبعد بزوغ 
َملاَّني البؤس من النوم فوق ذلك  ذلك الزهر اهنض شوقا وامض صوب قبو منطمر. 

احلجر.
الصباح تفتح األبواب وأمىض نحو مهجعى ملاقاة صحبة يل يف ذلك األرس.  وىف 
القدر. ال يطول بى  لنا يف ذلك  العفو عن إخواٍن  نلتقي فرحا بعد ذلك الصرب. نرجو 
عليهم  نحنوا  واحلزن  بالبكاء  ونودعهم  نركهم  لن  إخوة  مصطرب  حزن  بعد  الفرح 
وخيالطهم حزن وقر. خيرج بنا السجان إىل باحة ذلك القرب ونصطف مجيعا يف انتظار 
لنا يأرسهم احلزن  إلينا من أمر، أترك هناك صديقي حممود قهيدو وأصدقاء  ما يصدر 
وحيرضهم البكاء والضجر. أدرك جيداأحزاهنم وقد فارقهم األمل يف أن يصطحبونا يف 

ذلك املسري ونحن ال نملك من أمر مواساهتم إال البؤس والصرب. 
جيتمع بنا مدير السجن وال أخفى انه كان فرحا خلروجنا من ذلك الواقع املزري وال 
ننتظر طويا حتى سمعنا  واندثر.  فيها احلق  البر يف مقربة ضاع  أبناء  بأحد من  يليق 
من  وخيرج  باالسم  مناداتنا  يتم  السجن.  ومغادرة  لنقلنا  املعدة  السيارات  قدوم  بخرب 
كان قد سمع اسمه ليصعد إىل تلك العربة التي ستقله إىل شعاع النور والبر. وأخريًا 
يرد ملسمعي اسمي واسم زمائي ونصعد يف سيارة صالون أحرارًا بدون قيد أو أرس. 
أركب بجوار السائق وبجانبي السجان املوكل إليه أمرنا. وتنطلق بنا القافلة ونمىض يف 
سهل الزبدانى ونمر عى أماكن االصطياف ونسمع أصوات تنطلق منها من كازينوهات 
والسعادة.  باحلياة  تنبض  عامرة  أحياء  يف  ونمر  وحمبيها  لروادها  املكان  ذلك  يف  معدة 
تلك املشاهد التي مل نعهدها أو نتصور أن نسمع هبا بعد أن أنسانا السجن هبجة احلياة 

وضحكتها وأورثنا عنها الشقاء والبكاء واحلزن.
يمىض بنا املسري نحو سجن أمن الدولة يف كفر سوسة أي منطقه كفر سوسة حيث 



160

رحلة يف سجون الطاغية

يوجد السجن وحيط بنا قطار املسري إىل مدخل السجن وبعد إمتام اإلجراءات الازمة 
ندخل باحة السجن ويتم تفقدنا والتأكد من أسامئنا ندخل يف مكان معد لنا يف القسم 
منها  الواحدة  مساحة  تزيد  ال  غرفتن  يف  إيداعنا  يتم  حيث  السجن  ذلك  من  اجلنويب 

عرين مر تقريبًا ونحن يبلغ عددنا حوايل مخسة وسبعن شخصا.
املكان يضيق بنا وهو أيضا حتت الرميم ولكن كان خيفف من عنائنا وشدة احلر. هو 
وجود مياه الفيجة العذبة والباردة حتى يف عز احلر. نغسل منها وجوهنا وأيدينا فنشعر 
واللبن،  الربغل  من  يشء  به  فإذا  العشاء  وننتظر  الليل  علينا  وحيل  باالنتعاش  بعدها 
ذلك  يف  يزال  ال  به  فإذا  عاما  عرين  منذ  تركناه  والذي  االنضباط  مساعد  خاطبت 
لقد  املساعد  »يا سيادة  له  قلت  عاما  اخلدمة مخسة ومخسون  عليه يف  املكان وقد مىض 
ملت قلوبنا الربغل واللبن ونحن اليوم عندك ضيوف هل من الائق أن نتعامل هكذا 
ونحن سنرحل عنكم قريبا«؟. قال يل اليوم عطلة أي كان يوم اخلميس مساًء وال يوجد 
بفاتورة  لنا  تسمح  أن  ونريد  نقودًا  نملك  نحن  له  قلت  العشاء،  هذا  غري  يشء  عندنا 
وفواكه  ا  مشويًّ دجاجًا  وأحرضنا  الطلب  ذلك  عى  وافق  والرب،  لألكل  خارجية 
متقطعة  فرات  خال  إال  نيف  و  الزمن  من  عقدين  الزمنا  جوع  بعد  الئقًا  وعشاء 

أمضيناها يف صيدنايا. 
حيل الظام وحيل بنا التعب والسهر وننام وكأننا أكوام برية ولكن قد سمح لبعضنا 
بعد أن نمنا أن خيرجوا إىل باحة قريبة ويمضوا تلك الليلة يف ساحة الباحة بجوار زنازين 
مليئة بالسجناء وقد الحظتهم وهم خيرجون إىل احلاممات كانت ماحمهم أهنم خليجيون 
كام بدا يل ذلك وهم شباب يف مقتبل األعامر وىف اليوم التايل كان يوم اجلمعة إذ ال ينتظر 
السبت أخذوا معلومات عنا  أن نخرج أي خيى سبيلنا ولكن قد أخذوا أسامءنا ويوم 
هي ذاتية تشمل أسامءنا ثاثية وأسامء أمهاتنا وإخواننا وأخواتنا و أزواج أخواتنا... الخ 

وزعموا أن تلك املعلومات سيتم توزيعها عى كافة األجهزة األمنية ومنافذ احلدود.
مدنية  بمابس  رجل  باحلال  وحرض  قاعة  إىل  أخرجونا  األحد  يوم  صبيحة  وفعا 
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علمنا أنه عميد وقد خاطبنا وزعم أن الرئيس حيبنا وأن كاًّ منا سيعود لعمله أو جلامعته. 
وتم فرزنا حسب مناطق سكننا كلٌّ باسم حمافظته.

وتم تدوين أسامئنا ليتم نقلنا إىل حيث سفريات كل حمافظة وليتم تبليغ السائق حول 
تفتيش بذلك وليتم تزويده هبا من  أية نقطة  ليعلم  إثبات شخصيته  اسم من ال يملك 
مكان إقامته. لقد اخرنا نحن املتواجدين يف دمشق أن يطلق رساحنا من باب السجن 
اخلارجي ومن ثم يتوجه كل منا إىل الطريق العام ليأخذ تاكيس يوصله إىل منزله. وحال 
خروجنا سألني رجل خمابرات - هل أنت مريض - أجبته تعم. أوقف سيارة تاكيس ثم 
السائق هل كنت مسجونًا أجبته نعم كم أمضيت يف السجن أجبته  ركبت هبا فسألني 
واحدًا وعرين عاما. أصابه الذهول ال بل اخلوف وكأنه يتساءل ونفسه ما هذا املجرم؟ 
ماذا هو فاعل. مىض يف صوب الفيات الغربية يف دمشق اجلديدة ورسنا يف طريق معبد 
»أوتوسراد  أصل  أن  قبل  املسافة  بطول  شعرت  وكأين  اخلرضاء  األشجار  به  وحتيط 
املزة«، سألته أين االتوسراد. فأشار يل نحوه اجتهت نحو منزيل ودخلت من خال بداية 
إذ  الشارع وعندها أختلط عى األمر وكأنني أدخل ذلك الشارع ألول مره يف حيايت. 
تغريت معامل البنيان حيث مل يعد هناك أرض شمسية دون أن تعمر كام مل يعد يوجد بناء 
دون كسوته و تشطيبه إذ الحظت أن الشارع قد اكتمل البنيان وهو عى غري حالته األوىل 
البنايات قد تم تغيريها وهذا  عندما تركته... مل أهتد إىل منزيل وكام الحظت أن أرقام 
أيضا ترف متعمد حتى ال يستطيع أيٌّ منا أن ينقل عنوان مسكنه ألي شخص كائن 

من كان إذ متكن أحدنا من وجود ذلك الشخص. 
مل أعرف عنه شيئًا  املوبايل  إن  عندها وقفت بجوار شخص يستعمل موبايل حتى 

، سألته عن رقم منزيل وأجابني ال أعرف.  وكان أمرًا غريبا عىاَّ
وخال ذلك تذكرت بعض املعامل والتي جاءت لذاكريت استوقفت السائق ونزلت 
أمر  هبم  حدا  قد  وربام  أهيل  وجود  أي  وجودهم  حول  شك  يراودين  وكان  منزيل  عند 
ما فغادروا الباد أو املكان، قد يكون من املمكن أهنم قد باعوا املنزل أو هم يف سفر. 
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الباب خرج  طلبت منه االنتظار وصعدت عددًا بسيطًا من الدرجات وقرعت جرس 
عى شاب يف مقتبل العمر وكان عاري الصدر نظر إىل دون أن يعرفني، سألته هل أنت 
محد مل جياوبني إذ استغرب ذلك السؤال منى وكأنه يقول من أنت الذي تسألني عن محد.
أدركت أنه مل يعرفني، أعلمته أنني أنا والده رصخ بشدة وأرشت له إىل سائق التاكيس 
حيث ذهب وأحرض شنطة يل صغرية بداخلها مابس يل أحرضهتا خشية أن ال يسمح يل 
بإخاء سبييل ومن ثم ال يعيدونني إىل مكاين األول وعندها أجد نفيس وكأنني سجنت 
محد  ذهب  ذلك،  حصل  ما  إذا  املابس  من  شيئا  أمتلك  أن  من  يل  بد  ال  إذ  جديد  من 
املنزل قبيل فسألته والدته وإخوته من هذا أجاهبم  السائق وأكرمه وعاد إىل ودخل  إىل 
أثرها وعندما  أنا قد دخلت عى  أنه يمزح معهم فكنت  والدي. مل يصدقوه ظنا منهم 
أن  دون  نحوى  اجلميع  واندفع  املنزل  جوانب  يف  الصيحات  علت  دخويل  من  تأكدوا 
ا من بنايت سوى زوجتي، هنا بدأت املكاملات الداخلية واخلارجية تنهمر نحونا  أعرف أيًّ
وامرأة  رجل  من  مجيعنا  ألننا  ونساًء  رجاالً  وشبانا  شيبا  إلينا  توافدوا  وقد  أقاربنا  وأن 
وكلهم أهيل وإخواين وأخوايت. كاد املنزل يغص بالناس وأنا أستقبل وأرد عى اهلاتف يف 
آن واحد وأذكر أن ذلك كان يوم األحد املوافق 18-7-2004 م وىف اليوم التايل بنو لنا 
منزلنا الستقبال األهل واألقارب يف بلدتنا يف اجلوالن حيث انتقل إىل هناك وكلام مررنا 
بأحد احلواجز العسكرية كان هناك استنفار كامل لعلمهم بوجود اجلموع الغفرية التي 

هبت ملاقايت من أهيل وأبناء عمومتي الطحان واألبونمى. 
وىف ذلك اليوم عملنا غداء ألقاريب وأهيل آل الطحان واألبونمى، ويوم اجلمعة عملنا 
وليمة ألبناء عمومتي وأبناء قبيلتي النعيم ملن حرضوا لزياريت وملن كان يريد مشاهديت.
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ذهبت  أينام  تازمني  كوابيس  إىل  حتولت  وقد  وأحزان  وجراح  آالم  هي  مسريتنا 
وحيث حللت وال أستطيع أن أجسدها من خال كلامت أو أسطر وجملدات وكام إن 
ونيف  العمر  من  عقدين  مىضاَّ  إن  وجراحها.  أهواهلا  بكل  حتيط  أن  يمكن  ال  الذاكرة 
بل  الدنيوية يف يشء ال  احلياة  يتشابه مع هذه  أو  يقرب  أن  يمكن  يف عامل اآلخرين ال 
هي حياة تفوق اخليال إذ أهنا بركان داخيل يفجر الذات اإلنسانية وأمحال وأثقال تقبض 
تفرش  ألغام  اللب وتثري األعصاب وتدمرها، هي  الصدور وتسلب  األنفاس وتدمر 
األرض والوسادة والدنيا يف كوكب منيس خمسوف يف قاع األرض ال تصله عن رقيب 
أو شاهد حق، يرجتع عنه البر وتسكت أمامه الكلامت عامل ال تستطيع كامريا فيديو أن 
العذاب واحلرمان والنسيان  بأشكال  امللتهبة وامللتوية واملتلونة  تراقبه وتسجل أحداثه 
عامل تبقى منه يف الذاكرة املسكينة صور حزينة وجراح عميقة تبقى دوما دون ذلك احلس 
احلقيقي ونبض القلب الفعيل من هول أحداث تنزل كالصواعق ومتحو الذاكرة وتسلب 
اللب. وأن ما أتذكر منه يف بعض من جوانبه ال يمكن أن تصدقه العقول ألنه أقرب إىل 
الراب واخليال من حياة البر، ترفضه مسامع الناس ألنه يكاد يكون رضبا من أشكال 
الكذب واهلذيان واجلنون. تعود بى الذاكرة إىل حاالت ووقائع يف ظرف أو زمن حمدود 
ومكان حمدود وأسباب باقية يف الذاكرة واحلس ولكن األهوال والذهول واهلوان واهللع 
والفزع وضيق النفس والصدر والوحشة واحلاجة والفاقة أمور ذهبت ومل يبق منها إال 

اإلحساس من هوهلا وذكرها كوابيس حتط عى الصدر كصخر حطه السيل من َعٍل.
ومن هذه األمور عندما نفقد األمل يف أفراد رسبنا الذين كانوا معنا يف اهلدف والغاية 
يف مسريتنا الطويلة هل يتصورون هول مصائبنا ومعاناتنا للحظه واحدة بكل أبعادها 
عندما  والتضحية  الوفاء  يعنى  ماذا  أم  والتضحية  الوفاء  بأهداب  نتعلق  حتى  وآفاقها 
تتحول تلك القيم إىل رساب حيسبه الظمآن ماء أو وقد حتولت إىل ظلامت بعضها فوق 
بعض، ألغت كل نواميس الكون من حدقات العيون وسويداء القلب، ترجتف الفرائص 
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وتبكى العيون دما وحزنا ال بل وإن العيون وقد جفت ماؤها وما أصعب الضياع حتت 
يافطة فقدان األمل وختى األصدقاء وشامتة األعداء. 

لقد حتولت الدموع إىل حرات وأثقال تربع عى حنايا الصدور والضلوع بعد أن 
جف فيض دمعها حتملني الذاكرة إىل عهد شباب قد تقاسمنا وإياهم كل تلك املآيس 
واملحن بالرغم من اختافنا الفكري واملشارب وحتى يف الغايات واألهداف والنظرات 
كان  الخ ولكن  االجتامعية...  والربية  واملنشأ  الثقافات  لألمور واألحداث الختاف 
وال  حلود  يف  ومربصة  مراصة  قوالب  إىل  حتولنا  وقد  املشاهد  تلك  من  مشهد  جيمعنا 
األرض  تفرش  اخلاوية  األجساد  تلك  فيه  ترقد  سم  عرين  منها  أيٍّ  عرض  يتجاوز 
وتلتحف السامء إال من أدثار بالية ال تقي الربد وال تصد احلر، تدامهنا قوى الر هبيجان 
من الغضب فيلوذ بعضنا ببعض اتقاء من عذاب جارف و أهوال متحق آدمية اإلنسان 
وتشل العقل عن الفكر والتفكر وتبقى غريزة البقاء يف ساحة الراع من أجل البقاء يف 

منحه األمل الضيق.
أبرنا قوافل الشباب وقد ذهبوا فرحًا وحزنًا ملاقاة ومعانقة أعواد املشانق خاصا 
بعد عن خطفتهم  أثرا  . ذهبوا عنا وقد أضحوا  البر  البر إىل رمحة رب  من عذاب 
والرمحة  املواساة  بيضاء يف  أياٍد  له علينا  منهم من  أو جرم وكان  الردون ذنب  أيادي 

والعون واخلدمة وصدق املشاعر واحلرقة واللوعة ومقاسمة املصائب.
قوم  صدور  روت  الزكية  الدماء  من  سيول  هي  الكوابيس  من  أكرب  هو  ذهاهبم  إن 
استمروا بتلك الدماء بعد أن تسّيدوا وَخِى هلم اجلو واستبداَّ هبم البغي وغابت الفرسان 

عن ساحات الوغى.
املسميات  كل  من  أكرب  ألهنا  ى  مسمًّ هلا  ليس  عطر  قوارير  هي  األرواح  تلك  أريج 
إهنا عطر  املاء  يزيلها  أو  الريح  مع  تذهب  ما  التي رسعان  العطور  وماركات  واألنواع 

أنفاس زكية اغتيلت غدرا وجينا.
وتامس  واألزهار  األشجار  براعم  تداعب  طل  وقطرات  عليل  نسيم  هبات  هي 



165

الورود ورطب األغصان ال بل هي أكرب من ذلك كله حتى ال أجسدها يف  بطهٍر ثغر 
صور تبقى دون سمو تلك األرواح، ذهاب تلك األرواح تبقى كوابيس تؤرقنا يف لذة 
النوم وعشق النعاس. إهنا متثل جحافل لقيم من النواميس واملبادئ والرموز اختطفتها 
ملن  ومثاال  وحتديا  اخلائفن  ختيف  شاخمة  رموزًا  ستبقى  ولكنها  وطردهتا  الر  أيادي 
ها هي  والقيم.  للمبادئ  ونفوسهم حافظة  الذل  هاماهتم عصية عى  تبقى  أن  أقسموا 
تلك األرواح وقد أضحت منارات لكل حر أبى هتز وتطيح بروح كيان حافظ األسد 

ووريثه بشار األسد وزبانيتهم من املنبوذين واملجرمن. 
إن تلك املآيس التي قد كوينا بميسمها ومترغنا يف ذهلا تشري إىل سخرية احلياة أحيانا 
التي مل تعد مكانا صاحلًا يف سوريا قلب العروبة النابض ودمشق ظئر اإلسام ومرضعة 

. األبوة ال ُتَعقُّ
الرفعة  نمري  من  وينهل  املكارم  ويعشق  الشيم  يرعى  أبى  لكل  صاحلا  مكانا  تعد  مل 
اجلبان  مبارزة  وكذلك  ولباسه،  جلده  غري  ولو  حتى  الثعلب  سباق  ويأبى  والعزة 

ومصادفة خائن خوار ارتىض لنفسه الغدر واستمرأ مذاق اهلوان.
حاجات  يبن  املايض  إذ  باملستقبل.  باحلارض  املايض  رابطًا  املقال  هبذا  كتايب  أختتم 
احلارض ومتطلبات املستقبل، إن تلك الصور البائسة احلزينة التي مرت بسوريا بكل ما 
حتمله من معاين الظلم واالستبداد وسياسات الرقيع وإخفاء احلقائق وكسب الوقت 
احلياة  أسباب  تتوفر  أن  دون  استمراره  يرجى  وال  بقاؤه  يؤمن  ال  أمن  عى  للحصول 
يعيش فيها اجلميع وفق قواعد حتوز رضا األغلبية أو اجلميع وحياه كريمة يتبوأ فيها كل 
فرد مكانه املناسب كخلية سليمة يف جسد سليم تعمل بانتظام وانسياب إىل آفاق بعيدة 
العدل  املجتمع يف ظل شفافية ونزاهة سداها  أبناء  السعادة والرفاهة لكل  جتلب معها 
وحلمتها سيادة القانون وثامرها اإلبداع والتطور والراحة يف بوتقة املحبة ونبذ الكراهية 
واالستبداد وتكريم قيم احلق والعدل واملساواة من خال نسق معريف تربوي متكامل 
دراية  العادل عى  القانون  إغفال سيادة  اإلنسان دون  مبادئ حقوق  وينهل من  يرتكز 
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وسداد. إذ أن اإلحسان باإلحسان واإلساءة بالعدل. والعمل الدءوب وتوفري الظروف 
املائمة لتفجري طاقات اإلبداع واالخراع ورعايتها ليأخذ املجتمع مكانته الائقة بن 

األمم.
ومن مل يعانقه شوق احلياة        تبخـر يف جوها واندثـر

وتكريم اإلبداع واملبدعن يف مضامري احلياة شّتى واألخذ بأيدهيم واالستامع ألقواهلم 
وإغاق األبواب يف وجه العابثن واملستهزئن الغارقن يف أحام التائهن واملفسدين، 
وكام قيل أن الكلامت ال تلغى النواميس وكام وأن الكلامت ال تضع النواميس إن مل تكن 
قائاًم عى هنج  املجتمع وعزته وسؤدده  لتطلعات  املحقق  اهلادف  اجلاد  بالعمل  مقرونة 

احلق والعدل.
أختم كتايب هبذه األفكار املتواضعة والتي قد ُولدت من رحم املعاناة وسياق الظلم 

واالستبداد، وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت وإليه أنيب ......
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