
 تدمر شاهد و مشهود

 محمد سلٌم حماد
  مقدمة

تمضً فً مدٌنة تدمر الصحراوٌة  1991كانت الحٌاة ضحى ذلك الٌوم البارد من آخر أٌام سنة 
علىىى رٌىىر مىىا  دٌىىد ل فاوا ىىار مضىىوا مبكىىرٌن ولىىى مدارسىىهم ل واومهىىات فىىً المنىىا ر ٌلُْكىىن 

م وخلىو البٌىت مىن المنتصىات ل اوحادٌث مى  ال ىارات و ىد أمىّن انصىراج الر ىار ولىى أعمىاله
والىىدكاكٌن فىىً السىىوي الرلٌسىىً للبلىىدة اسىىتقبلت روادهىىا الىىذٌن اخىىتلا النسىىا  فىىٌهم بالر ىىار   
والمدنٌون بالشباب الم نىدٌن   والمتر لىون بىالراكبٌن   والىدواب بالسىٌارات لل وكىر  ٌن ىث مىن 

ٌد اللحاي بوحدتىه السسىكرٌة صدره هماً أو ٌرسر  فرة التٌاع ل فهذا  ندي متؤخر فً و ا ته ٌر
ولكن سالي السٌارة الذي ال ٌ ار ٌؤمر فً اصاٌاد راكب وضافً ٌماار وال ٌتحرك ل وصاحب 
الدكان ضاي ذرعاً ب بونته التً أاالت مسه ال دار من أ ر أن ٌخصىم لهىا مىن سىسر الحا ٌىات 

تكىج عىن الر ىا  التً اشترتها بض  لٌرات هً كر ربحه من هذه الص قة التافهة   ومىا عىادت 
واإلسىتسااج ل وحتىى الحمىار الىذي حّملىىه صىاحبه مىن البرتقىار أكتىر مىىن  درتىه فىً هىذا السىىن 
المتقدم صمم ف ؤة على تس ٌر مو ج مشرج لل فحرن وسا الارٌي السام   وأحدث أ مة سىٌر 

الذي لم سببت له ولصاحبه سٌالً من الشتالم باولسنة أو ال مامٌر الن  ة لل لكن الحمار وحده هو 
  ! ٌهتم

 

وعلى هذا الارٌي ومن حٌث تدلج السٌارات القادمة من  نوب المدٌنة فتسبرها بات اه حمص   
كان أحد باصات "التوٌوتا" أحمر اللون ٌتذ بنا السٌر نحو اإلت اه ن سه   من رٌر أن ٌل ت انتباه 

الىذٌن ارتىدٌنا  مٌسىاً  أحد من كر هإال  الناس أو ٌسنً لهم أي شً  ل لكننا نحىن ركىاب الحافلىة
مالبس عسكرٌة كاكٌىة اللىون تكىاد تكىون  دٌىدة   و بسنىا فىً مقاعىدنا ٌل نىا صىمت مابىي   كنىا 
اللحظة كالخارج من رحم أمه أور مرة   أو كالقادم ولى اورض من كوكب لم ٌكن فٌه من البشر 

تخااهما ٌكاد ٌحري من  بر أحد ل وحٌنما أالي السالي الن ي شتٌمة سافلة للحمار وصاحبه   و
محرك الباص من رٌر سبب حقٌقً أو مباالة لل كنت وبقٌة الركاب اآلخرٌن ال ن ار نحملي فً 
الحمار صىاحب المو ىج لل وببقٌىة عبىاد ل حولىه ل ونتىاب  بسٌىون نهمىة  ىدر مىا هىً و لىة كىر 

وهىىو  شىىاردة وواردة تخاىىر حولنىىا ل تىىم ال نلبىىث أن نخ ىىض رإوسىىنا بانكسىىار لل ونىىرد الاىىرج
حسٌر لل وننصت متو سٌن خشٌة أن ٌكىون أمىر مىا  ىد صىدر ونحىن فىً سىرحاننا هىذا فؤو ىب 

  ! علٌنا تلكإنا باإل ابة السقاب

 

وٌمضً الباص بنىا فىً ات ىاه دمشىي لل وتمضىً بىً الهىوا س تسىري مىن  دٌىد   وتن  ىر فىً 
وال تكىىج عىىن داخلىىً السبىىارة التىىً ال تىى ار تسصىىج فىىً أذنىىً كالبركىىان منىىذ أٌىىام تالتىىة مضىىت 

  : الترداد تقور

 

  . "سٌادة الرلٌس أصدر  راراً بالس و عنكم لل وون هً وال أٌام حتى تكونوا بٌن أهالٌكم"

 

لكننىىً أرانىىً كالملسىىوع ومىىن رٌىىر مقىىدمات ٌق ىى  مىىن أعمىىاي أعمىىا ً صىىوت آخىىر كحشىىر ة 
ْي ؟ ومن ٌتي بمن ؟ تىم مىاذ ٌَُصدِّ ا وذا َصىَد ُوا ؟ أي المحتضر ٌقور : بسد اتنً عشرة سنة لل من 

مستقبر لنا وأٌة حٌاة ؟ وأٌن سٌكون مو سنا بٌن هإال  الذٌن فار ناهم فً أعمارنا فصىاروا اآلن 
آبا  ور االً لهم فً الحٌاة مرك  ومو ى  ؟ أو مو  نىا مىن أوال  الىذٌن خل نىاهم ورا نىا حتىى مىن 

  ! رٌر أن نقور لهم كلمة وداع

 



ت هذا على أحد المىرافقٌن ٌقهقىه بصىوت م ل ىر مىن رٌىر وسرعان ما أنتبه من حواري الصام
أن أفهم السبب لل أتؤمله من ارج عٌنً فكؤنه بشسره النابت وشاربٌه المتدلٌٌن وسحنته السمرا  

  ! نوع من المخلو ات انقرض من عهد بسٌد واخت ى   تم ها هو ذا ٌسود الساعة ولى الو ود

 

بة خمسة وتالتٌن أخاً ٌستقلون الباص مسً أن نبصر كان من أررب المشاهد حقاً علً وعلى  را
ر الً ابٌسً الهٌلة مسافى البدن ٌقهقىه مىش شىد ٌه بىال خىوج وال و ىر لل بسىد أكتىر مىن عشىرة 
أعىىوام أمضىىٌناها فىىً سىى ن تىىدمر الصىىحراوي   ال نبصىىر وال و ىىوه المستقلىىٌن صىى را  ناحلىىة   

وهاماتهم ماؤالة من القهر على الدوام لل  ورإوس ن ال  ال نا ٌن محلو ة كالباٌخة الملسا  لل
  ! تتلقى كر أصناج السذاب   وال حي لها أن تنبس ولو ببنت ش ة

 

كانت تلك هً نهاٌة الكابوس المرعب أو مراحر نهاٌتىه اوخٌىرة ل وكانىت المشىاعر والهىوا س 
ات كانت مذ خلٌااً من ال رح والو وم لل والبشرى والتو س لل والتشوج والتخوج ل لكن البداٌ

  . كانت رٌر ذلك لل وفاتحة الرحلة ها هً كما ارتحلُت بها من  دٌم ال مان

 

 

 

 

   سنوات الشباب
فىً السىراي ررىم أن أهلىً مىن فلسىاٌن ل فوالىىدي  1991اسىمً محمىد سىلٌم حمىاد ل ولىدت عىام 

عمىر فىً  رحمه ل سلٌم حماد الم تش فً و ارة التربٌة والتسلٌم باوردن و تذاك كان فً مهمىة
السراي حٌن وضستنً أمً ل تم لم تلبث اوسىرة أن عىادت ولىى مدٌنىة نىابلس   ف ىرش ل  بىر أن 
تحا بنا الرحار فً مدٌنىة ال ر ىا  بىاوردن   حٌىث نشىؤت وترعرعىت وسىا وخىوتً اوربسىة ل 

  . وأمضٌت عشر سنوات كامالت من سن التاسسة ولى التاسسة عشرة

 

ة أو صىاحبة اإلنتمىا  السٌاسىً المحىدد ل الوالىدان ٌصىلٌان كسىادة لم تكن أسرتً باوسرة الملت مى
أهر البلد   لكن الدٌن عندهما ال ٌ ٌد عن ذلىك بكتٌىر ل وحىٌن بىدأت أتىردد علىى المسى د وأبىدي 
وأنا فً المرحلة اإلعدادٌة ما ٌمكن أن ٌسمى اهتماماً أكتر بالدٌن   بدأت عالمات التملمر تظهر 

ذا اإلهتمام ولى در ة أشد وأخذت أت اعر مى  اإلسىالم كقضىٌة وبىدأت فً البٌت ل وحٌن تحور ه
أنشىىا فىىً هىىذا اإلت ىىاه   انقلىىب التملمىىر الخ ىىً ولىىى مسارضىىة وتحىىذٌر ل لكننىىا ت او نىىا تلىىك 
المسارضة بالتدرٌج ب ضر ل ل ولم أكن وا   اومر أحاور وال أن أابي الكالم الىذي أسىمسه فىً 

دت المداومة على الصالة فٌه واإللتقىا  بالشىباب فىً رحابىه مىن مس د عتمان بن ع ان الذي اعت
رٌر راباة محددة ولى ذلك الو ت ل كانت القضٌة م ىرد عاا ىة ت ىٌش وتسىتسر   لكىن الت اعىر 
م  الدعوة ولى ل أخذ ٌتمرنً بشكر مت اٌد   وتبلٌغ الناس هذا النور الذي بلتته أخىذ ٌلىع علىً 

   . كها س دالم

 

ة من اوصد ا  اوص ٌا  نتنىافس فىً الخٌىر ل وال أ ار أذكىر كٌىج كنىت أسىتٌقظ كنا م  م موع
 بر أذان ال  ر بساعة أو أكتر حتى فً أشد أٌام الشتا  برودة وذهب ولى بٌىوت أوال  وأو ظهىم 
للصالة ل وبسد صالة ال ماعة فً المس د كانت لنا  لسة لقرا ة المؤتورات ل و لسىات ولقىا ات 

الصى وج   وبسىد المدرسىىة   وفىً الصىلوات اوخىىرى ل ولىم تلبىث اوفكىىار أن  فىً المدرسىة بىىٌن
بدأت بالتبلور لدي وأنا أتدرج فً مراحر الدراسة حتىى ملكىت علىً كىر كٌىانً   وصىرت أن ىي 
كر ت كٌري فً البحث عن م ار نابي فٌه هذه اوفكار ولى حٌى  الو ىود   ووصىلت ولىى  ناعىة 

لىك الهىدج فسىٌرخص دونىه ل ولىم ألبىث أن و ىدتنً عضىواً فىً تامة بؤنه مهما بذلت فً سبٌر ذ
 ماعة اإلخوان المسىلمٌن التىً تنشىا فىً اوردن بشىكر علنىً   وٌىدخلها النىاس وٌنتمىون ولٌهىا 



بشكر ابٌسً وعادي ل وعندما بلتىت المرحلىة التانوٌىة كنىت مسىإوالً عىن الالبىة المنظمىٌن فىً 
  . مدرستً ولم ٌكن ذلك باومر الذي أخ ٌه

 

 

 

   منهج ونظام
ل  1991كانت الحركة اإلسالمٌة فً اوردن و تذاك فً بداٌة تشكٌر  دٌد بسد محنىة وٌلىور عىام 

ْ َهدون لنقىر اإلسىالم المتكامىر ولىى أذهاننىا وعقولنىا ل  ٌَ ٌُْسَنْوَن بتربٌتنا و وكان وخواننا ومو هونا 
وحده   وأنه نظىام متكامىر للحٌىاة فتسلمنا أن هذا الدٌن هو الارٌي الذي تسسد البشرٌة من خالله 

لل فهو منهج سٌاسً وحر ا تصادي وخلىي وعبىادة ونظىام ل هىو دٌىن ل وسىسادة البشىرٌة فٌىه   
وعلٌنا نحن الذٌن تبنٌناه أن ننشره بٌن الناس ون هد لتابٌقه على شكر نظام سٌاسً كامر ل ولكم 

مىن  صىٌدة "شىباب اإلسىالم" للشىهٌد  كان ٌحلو لً أن أنشد و تها بكر  ارحة كم  وارحً أبٌاتاً 
  : هاشم الرفاعً ٌقور فٌها وكؤنه ٌتحدث بلسان حالً

 

  ملكنا هذه الدنٌا  رونا
 

  وأخضسها  دود صالحونا
 

  وسارنا صحالج من ضٌا 

 

  فما نسً ال مان وال نسٌنا
 

  : تم وذا نظر ولى وا سنا ونظرت مسه أنشدت أبٌاته التالٌات

 

  ور حتىوما فتى  ال مان ٌد
 

  مضى بالركب  وم آخرونا
 

  ترى هر ٌر   الماضً فإنً
 

  أذوب لذلك الماضً حنٌنا
 

  : وترانً من تم أهتج بان سار أرٌد أن أسم  السالم كله أ ور

 

  دعونً من أمان كاذبات
 

  فلم أ د المنى وال ظنونا

 

  وهاتوا لً من اإلٌمان نوراً 
 

  و ووا بٌن  نبً الٌقٌنا
 

  نت ع الرواسًأمد ٌدي فؤ



 

  وأبنً الم د مإتلقاَ مكٌنا
 

انه لصسب حقاً أن أصج مشاعري و تذاك   لكن اإلنسان وذا تبنى فكرة بهذا السمىي وهىذا القىدر 
من ال دٌة فإنه ٌ ند كر سكنة وحركة من حركاته فىً سىبٌلها ل وٌشىسر أنىه علىى اسىتسداد كامىر 

 . النت اع الرواسً من أ لها

 

 

 

   مخٌم النخبة
 

عقدت "الندوة السالمٌة للشباب اإلسالمً" مخٌماً لها فىً مناقىة "دبىٌن" بىاوردن  1999فً عام 
 ىىدر لىىً أن أشىىارك فٌىىه علىىى الىىررم مىىن أننىىً كنىىت ال أ ار فىىً المرحلىىة التانوٌىىة بسىىد والمخىىٌم 
مخصص لل امسٌٌن ل وكانت السادة أن نشهد مخٌماً أو اتنٌن فً السام نتىدرب فٌهمىا علىى الحٌىاة 

خشنة واللٌا ة البدنٌة   ونتلقى من خاللهما بسض المحاضرات والدروس التربوٌة ل لكن ال دٌد ال
فً ذلك المخٌم و تذاك أننً التقٌت وللمرة اوولىى بنخبىة مىن وخواننىا السىورٌٌن   وتسرفىت عىن 
كتب على  ضٌتهم ومساناتهم و ملة هامة من أفكىارهم ل اومىر الىذي كىان لىه و ى  مختلىج علىى 

  . لم تظهر آتاره وال بسد سنوات ن سً

 

 

 

 

   مساناة مرة
 

كان مسإور الخٌمة التً ن لت فٌها أخاً سورٌاً اسمه صبري رنام وكنٌتىه أبىو عمىار ل وال أ ار 
أحس باوتر السمٌي الذي تركه هذا اوخ المربً فً ن سً   وأتذكر تماماً صور اإلخوة اآلخرٌن 

لو ىت ل وعنىدما دخلىت سىورٌة بسىد ذلىك بسىنوات عرفىت أن والمحبة التً  امت بٌننىا منىذ ذلىك ا
الذٌن التقٌتهم كانوا الٌسة اإلخوة السىورٌٌن ونخبىتهم : عصىام وعبىد ل  دسىً ل  مىار عقٌىر ل 

  .  الر  الر ل عدنان شٌخونً

 

كذلك حضر المخٌم و تها الشٌخ سسٌد حوى وألقى فٌنا محاضرة ماولة و تها ل لكىن المحاضىرة 
ا اوخ عدنان شٌخونً كانت أور كىالم أسىمسه عىن النظىام السىوري وتركٌبتىه الاال ٌىة التً ألقاه

وتسىىلاه واتٌانىىه   وكانىىت بداٌىىة ااالعىىً علىىى مسانىىاة وخواننىىا المىىرة فىىً سىىورٌة ل وأتىىذكر أن 
أارافىىاً مىىن أحادٌىىث وصىىلتنً فىىً المخىىٌم أٌضىىاً عىىن عملٌىىات الشىىٌخ مىىروان حدٌىىد و تهىىا ل فلمىىا 

ورٌة بسد عامٌن كنت أحس أننً  رٌب من هإال  اإلخوة ومن  ضٌتهم   ت  رت اوحداث فً س
وو دتنً عندما أتى من أتى وسؤلنً أن أساعد فً هذا اإلت اه أَْ َبُر بال تردد لل وأُْ ِبُر بكر امتنان 

  . وسسادة

 

 

 

  

   حادتة المدفسٌة



لىدخور كلٌىة السلىوم  كانت أٌام المرحلة التانوٌة  د انقضت وحصلت علىى الم مىوع الىذي أهلنىً
أنبا  حادتة  1999بال امسة اوردنٌة ل وف ؤة ومن رٌر مقدمات بلتتنا أواخر شهر ح ٌران عام 

المدفسٌة بحلب   والتً اتهم اإلعالم السوري بها  ماعة اإلخوان المسلمٌن وأعلن الحرب علٌهىا 
  وعاد الحدٌث عن  من فوره ل وسرعان ما انتقر صدى الحادتة ولى ص وج اإلخوان اوردنٌٌن

اال ٌىىة النظىىام السىىوري ومظالمىىه وباشىىه باإلسىىالمٌٌن ٌسىىري بٌننىىا   فىىً الو ىىت الىىذي أخىىذت 
الصحج المحلٌة والسربٌة تسلا اوضوا  باري شىتى علىى الحادتىة ومن ىذٌها لل وعلىى خل ٌىات 

  . الوض  السٌاسً والاال ً فً سورٌا بشكر عام

 

ٌة مشىدودة مى  التىورة اإلٌرانٌىة أٌضىاً   وكانىت السوااىج فً ذلك السام كانت مشىاعرنا اإلسىالم
التورٌة آخذة فً التنامً بٌن أوساا اإلخوان اإلردنٌٌن ل وعلى الىررم مىن أن السمىر المسىلع لىم 
ٌكن وارداً فً تربٌتنا اإلخوانٌة   وكانت ال ماعة كما أفهمونا دالماً م رد حركة دعوٌة وحسب 

ي ن سٌة كر فرد منا ل ولذلك نشؤت مدارس متسددة داخر التنظىٌم   وال أن ال كرة كانت تتشكر وف
  الت م بسضىها بتو ٌهىات القٌىادة وتسلٌماتهىا   ورأى الىبسض نتٌ ىة حماسىته أن علٌنىا أن نبىادر 
ونتصىىرج بشىىً  عملىىً لخدمىىة هىىذا الىىدٌن   وأنىىه ال من ىىذ لتحقٌىىي ذلىىك وسىىا هىىذه الظىىروج وال 

داث فىً سىورٌة  ىوي هىذا اإلت ىاه عمومىاً   ولىذلك وعنىدما اإلستسانة بالسالح ل وبسد ت  ر اوحى
بدأت أ دم المساعدة لإلخوة السورٌٌن كنت فً راٌة السسادة أحىس أننىً أ ىوم اآلن بسمىر حقٌقىً 

  .  هادي لتابٌي اإلسالم الذي حملته ك كرة اوار السنوات الماضٌة

 

 

   الى دمشي

رٌٌن الال لىىٌن ولىىى اوردن م ىىرد خىىدمات كانىىت ابٌسىىة المسىىاعدات التىىً  ىىدمناها لإلخىىوة السىىو
اعتٌادٌة لتسهٌر تنقالتهم واستل ارهم للبٌوت داخر البلد ل لكننا كنا من خىالر ذلىك نتسىرج أكتىر 
علىىى خل ٌىىة اوحىىداث ونحىىس المؤسىىاة التىىً ت سىىدها عوالىىر كرٌمىىة ن حىىت عىىن بالدهىىا خىىوج 

م لٌسٌشىىوا حٌىىاة اإلرتىىراب المالحقىىة واإلعتقىىار   وشىىباب مت و ىىون تركىىوا  امسىىاتهم ومدارسىىه
والتشرد القسري ل وكنا نسم  من هإال  رواٌات متٌرة عن الباوالت التً ت ري   ونت اعر م  
 صص الموا هات التً ٌقوم بها ح نة من الشباب فً مقابر نظام دكتاتوري كامر السىدة والستىاد 

ب السورٌٌن و ٌاداتهم   فكؤنها ضرب من الخٌار ل ومن خالر ذلك تسرفت على الكتٌر من الشبا
ل ولم ألبث فً خضم ذلك أن تلقٌت رسالة من سورٌا تتحدث عن  بولً فً كلٌة الهندسة المدنٌة 
فٌها   والتً كنت  د تقدمت ولٌها خالر ال تىرة الماضىٌة رربىة منىً فىً دراسىة هىذا ال ىرع الىذي 

شار دمشي    1981أمٌر ولٌه ل وبال سر رتبت أموري وح مت حقالبً وٌممت م  بداٌات عام 
تحدونً اآلمار بدخور الكلٌة التً تمنٌتها   واومنٌات باإل تراب أكتر من تلىك القضىٌة ال هادٌىة 

  . الساخنة هناك

 

ووا   اومر فإننً وبسد أن ا ددت احتكاكاً بقٌادة اإلخوان السورٌٌن من خالر تساملً مسهم فىً 
  وحىىددت لىىً مهمىىة مبكىىرة بتوصىىٌر اوردن   فقىىد تىىم وصىىلً بىىاإلخوة السىىورٌٌن فىىً دمشىىي 

تسلٌمات القٌادة من اوردن ولى دمشي ل وفً هذا السٌاي تم رباً م  شىخص آخىر اسىمه مىا ن 
كان سىالي سىٌارة علىى الخىا ن سىه   لنىإدي هىذه المهمىة بالتسىاون والتنسىٌي ل وفىً عمىان كىان 

كتىر مىن كنىت أتلقىى مىنهم اوستاذ علً البٌانونً "أبو أنس" واوستاذ أدٌب  ا ة "أبو الااهر" أ
التسلٌمات والرسالر وأنقلها بمساعدة ما ن   لنسلمها هناك ولى اوخ سالم الحامد "أبو الَ ىَرج" أو 
خالد الشامً أو وخوة آخرٌن كانوا ٌؤتون من مختلىج المىدن والمحافظىات ولىى مواعٌىد محىددة ال 

  . نسرفهم وال بؤسمالهم الحركٌة

 

  



   بٌن الالٌسة واإلخوان

كىىان الوضىى  التنظٌمىىً لإلخىىوان فىىً دمشىىي فىىً بداٌىىة تؤسٌسىىه تلىىك ال تىىرة ل فالقٌىىادة فىىً اوردن 
 ررت أن ُتْنِ َر م موعات من شبابها لتؤسٌس  واعد  دٌدة ل وتم اختٌار أبً الَ َرج لٌكون أمىٌن 
سر مرك  دمشي   وفاروي أبو اوي مسإوالً عسكرٌاً ل وأما المسإور السام لمرك  دمشي فكان 
رالب اولوسً ل ولم تكىن ابٌسىة المرحلىة تتسىدى تؤسىٌس القواعىد وتىؤمٌن أمىاكن لمىن سىتختاره 
القٌىىىادة فىىىً اوردن للنىىى ور ل أمىىىا خىىىارج هىىىذا اإلاىىىار وبالنسىىىبة للسملٌىىىات واوحىىىداث ال ارٌىىىة 
والمتصاعدة على الساحة فً دمشي أو فً بقٌة المحافظات فلم تكن مسلوماتً عنها كتٌىرة و تهىا 

سم  اوخبار كبا ً الناس   ولكننا لم نكن نسلم كتٌراً عن و ود تنظٌم آخر هىو الىذي ٌن ىذ ل كنا ن
السملٌات   أو عن و ود خالج تبٌن أنه لم ٌكن اارلاً وال ساحٌاً بٌن  ٌادة اإلخوان فً الخارج 
ة وتنظٌم الالٌسة فً الداخر ل لكن خالفاً آخر نشؤ الحقىاً بىٌن صى وج  ٌىادة مركى  دمشىي ال دٌىد
هىىذه حٌنمىىا أراد فىىاروي أبىىو اىىوي أن ٌن ىىذ عملٌىىة تسىىتهدج مبنىىى للخبىىرا  الىىروس فىىً دمشىىي   
فاعترض سالم واإلخوة اآلخرون فً القٌادة ون مخاا التن ٌىذ وابٌستىه كانىا ٌقتضىٌان اسىتخدام 
كمٌة من المت  رات ك ٌلة بتدمٌر المبنىى ومىا  ىاوره مىن مبىان سىكنٌة لمىدنٌٌن عىادٌٌن ل واشىتد 

  . ج حور اومر حتى الب سالم من الشٌخ سسٌد حّوى استبدار فاروي فتم له ذلكالخال

 

 

 

   مراسالت

مضت اومور على هذه الشاكلة ل أداوم فً كلٌة الهندسة بشكر عادي   وأساعد بٌن و ت وآخىر 
فً نقر المراسالت وتبلٌغ المهمات بٌن عمان ودمشىي   ولىى أن  ىدر ل فىً ٌىوم مىن أٌىام شىهر 

كنت مسافراً و تها مىن دمشىي ولىى اوردن حٌنمىا أو  ىونً فىً مركى  الحىدود السىورٌة مىن  آذار
رٌر مقدمات وأمرونً بمتادرة السٌارة والذهاب مسهم ل وكان من لاج ل أننىً لىم أكىن أحمىر 
مسً أٌة رسالة أو أمر ٌتٌر الشك ٌومها ل وبت لٌلتهىا فىً سى ن المخىابرات بىدرعا مىن رٌىر أن 

ة محددة ل وال أ ار أذكر كٌج اختري البرد عظامً و سلنً أعىانً اللٌىر كلىه فىً تو ه لً تهم
ال ن انة وحدي تختلا اوفكار فً ذهنً وتتقلب علً الهىوا س  بىر أن تىؤتً دورٌىة للمخىابرات 

  . صباح الٌوم التالً فتؤخذنً ولى  ٌادة اوركان بدمشي

 

بحد ذاته كان مخٌ اً ل وعلىى الىررم مىن وررم أننً لم أشسر بالخوج مما حدث وال أن التموض 
أنهم لم ٌساملونً بشدة تىذكر فىً اوركىان وتبىٌن لهىم خىالر ٌىومٌن اتنىٌن أننىً لىم أكىن الشىخص 
المالوب   وال أن ال ترة التً أمضٌتها بٌن ال نا ٌن وفىً أ بٌىة المخىابرات حٌنىذاك كانىت كافٌىة 

لتىً ٌال ٌهىا السى نا  : ارٌقىة اوسىللة لل وتبٌن فظاعة الوض  هنىاك ومقىدار الرهبىة والمسانىاة ا
الكلمات البذٌلة والمسىبات لل الصى سات واإلهانىات لل وأصىوات التسىذٌب واسىتتاتات المسىذبٌن ل 
وعندما خر ت وعدت ولى اوردن رأٌىت اوهىر الىذٌن علمىوا بىالخبر مضىاربٌن  ىداً   وألحىوا 

ر ولىى كلٌتىً   وولىى تؤدٌىة مهمتىً علً أن ال أعود ل لكننً أصرت على السودة   ور ست بال س
  . مراسالً متلما كنت بٌن القٌادة فً عمان وأبً ال رج فً دمشي

 

 

   أبو الَ َرج

كان أبو ال رج رحمه ل السنصر القٌىادي اونشىا فىً م موعىة  ٌىادة دمشىي ل وسىالم هىو اإلبىن 
ل وربمىا كىان ذلىك أهىم اوصتر للشٌخ محمد الحامد رحمه ل أحد السلما  المشهورٌن فىً حمىاة 

أسباب تولٌته الم ٌد من المسإولٌات ل وال أ ار أذكر أنه الىب منىً أواخىر أٌامىه أن ٌسىتلم كىر 
المراسىىالت القادمىىة مىىن عمىىان لٌو عهىىا علىىى مراسىىلً المحافظىىات بن سىىه ل وعنىىدما أبىىدٌت لىىه 

أصىر ل وفىً اللقىا   خشٌتً أن ترهقه المسإولٌة أو أن ت داد نسبة انكشافه با دٌاد الىذٌن ٌلتقىٌهم



التالً  ار لً بؤن الشٌخ سسٌد حوى ٌرٌد ذلك أٌضاً وٌؤمر به ل فلىم ٌسىسنً وال أن أ ٌىب البىه ل 
وكان من م ار ات اومور أن اعتقار سالم أتى بسد فتىرة و ٌى ة عىن ارٌىي اعتقىار أحىد هىإال  

  ! المراسلٌن أن سهم

 

  وعندما سؤلناه عن ذلك مرة  ار لنا : ان لم ٌكن سالم وهو أمٌن سر تنظٌم دمشي ٌمشً مسلحاً 
حدث شً  فلن ٌتمكنوا من اعتقالً   فإما أن أموت أو أن أفلت منهم ل لكن الظروج أتىت علىى 

تم اعتقار مراسر حمىص   ولىم ٌكىن بىٌن اعتقالىه  1981رٌر ما تو   سالم   ف ً شهر آب عام 
التسذٌب على الموعد المقىرر علىى وموعده م  سالم أكتر من ساعة   لكن اوخ اعترج من شدة 

  . مو ج باص ال بدانً عند وكالة سانا لشخبار

 

ولقد حدتنً سالم بن سه فٌما بسد كٌج و د م موعة من المخىابرات الىذٌن تنكىروا بتىوب البىداوة 
وكمنوا فً المكان ٌنقضون علٌه فىور حضىوره   فٌمسىكه اتنىان مىنهم مىن ٌدٌىه خشىٌة أن ٌكىون 

البقٌة علٌه ٌوسسونه ضرباً حتى فقد الوعً   فلما صحى و د ن سه بٌن أٌدٌهم مسلحاً   وٌ تم  
  . فً فرع المخابرات ال حٌلة له وال حور

 

 

   م اتٌع التنظٌم

لم ٌسترج سالم فً البداٌة وال أنه م رد مراسر عادي ل لكن السذاب الذي انصب علٌه اوار ٌوم 
ا اعتقىر  ىد و ىدوا م تىاح البٌىت الىذ ٌتخىذه  اعىدة كامر فاي  درته على اإلحتمىار ل وكىانوا عنىدم

خاصة به فً  ٌبه ل وسرعان ما او وا المكان وداهموا البٌت  ىرب  ىام  المنصىور بدمشىي ل 
وكىىان سىىالم ٌستضىىٌج و تهىىا أخىىاً م اهىىداً اسىىمه ارٌىىج  سمىىور   انبىىرى وتصىىدى للمداهمىىة   

لىم ٌتمكنىوا منىه وال عنىدما وحدتت مقاومىة باولٌىة مىن اوخ ارٌىج اسىتمرت تىالث سىاعات   و
صىىسدوا ملذنىىة ال ىىام  وضىىربوه بقاذفىىات اآلرل بىىً ل  ىىً ل واستشىىهد اوخ ل فلمىىا تىىم لهىىم ذلىىك 
ودخلوا البٌت و دوا فٌه بٌن أوراي سالم رسالة من اوستاذ عبد ل الاناىاوي مىن عمىان ٌكل ىه 

وفىً ن ىس المكىان عتىرت فٌها أمانة مرك  دمشي رسمٌاً   فسرفوا و تها من هىو سىالم بىالظبا ل 
المخابرات على الهوٌات الم ورة التً ٌستخدمها التنظٌم الناشى  والختم الذي كان ٌختم به سالم 
فوي الصور   فتؤكدت لهم ال رو ىات التىً سىبي واكتشى وها فىً الهوٌىات مىن  بىر   وصىار كىر 

ر الكتٌىر مىن شاب ٌستخدم هذا النوع من الهوٌات فً حكم المكشوج   وسرعان ما  ىرى اعتقىا
أوللك فً الكمالن داخىر دمشىي وبقٌىة المحافظىات أو علىى الحىدود   كىان مىن ضىمنهم عىدد مىن 
اإلخوة السبسة عشر الذٌن هربوا مىن سى ن ك ىر سوسىة  بىر عىدة شىهور ل فىإذا أضى نا ولىى ذلىك 
افاً اعترافات سالم تحت التسذٌب تؤكد لنا أن اعتقار أبً ال رج كان ضربة  اسٌة للتنظىٌم   وانكشى

 . للم اتٌع الكتٌرة التً كانت بٌده رحمه ل

 

 

   ! حٌاة الشهٌد

لكن اومر الذي ضىاعج المصىاب وكبىد اإلخىوة م ٌىداً مىن الخسىالر كىان حقٌقىة اومىر فىً  ٌىام 
نشرة "النذٌر" النااقة باسم تنظٌم اإلخوان بالمسارعة ولى نشر موضوع عىن حٌىاة الشىهٌد سىالم 

تتمار اسم الشٌخ محمد الحامىد فىً تحرٌىك النىاس   أو لتحقٌىي م ٌىد مىن الحامد   ربما سسٌاً الس
اإللت اج حور م موعات اإلخوان و ٌىاداتهم التىً ن لىت المٌىدان مىن  رٌىب ل ومضىت "النىذٌر" 
تتحدث عىن أبىً ال ىرج الىذي  ىاوم السىلاة سىاعات عدٌىدة فىً بٌتىه بدمشىي  بىر أن ٌلقىى ربىه   

من الصحة ! وسادت هذه القناعىة بىٌن اإلخىوة فىً دمشىي ورسمت له  صة باولٌة ال أساس لها 
وبا ً المحافظات   وظن الناس أنهم فً مؤمن من اعترافات سالم ل وعاد كر منا لمتابسة مهمتىه 



بال أدنى  در من حذر ل وكذلك كان الحار مسً   وانتقلت صلتً من تم ولى أخ آخر اسمه ٌحٌى 
  . نة حماة ٌدرس الصٌدلة فً  امسة دمشيعبد الكرٌم الشامً   وكان االباً من مدٌ

 

 

   اإلعتقار
وشاع نبؤ مقتله واامؤن أفراد التنظٌم و ٌادتهم ل لكننً وفً بداٌات  32/8/1981اعتقر سالم ٌوم 

وفً لقا  لً م  مسإولً ال دٌد ٌحٌى فا ؤنً بؤن سالم لم ٌستشهد وا ى  اومىر  11/1981شهر 
هىذه المسلومىة رٌىر المتو سىة  ىار لىً ون عبىد المسى  شىقٌي وونما اعتقر ل فلما سؤلته عن مصىدر 

سالم استدعً ولى فرع المخابرات بالسدوي وكان و تها م نداً بالخدمة اإلل امٌة وتم التحقٌي مسه 
تم أفرج عنه ل وأنه أحس خالر تلك ال ترة بو ود أخاه سالم هناك على  ٌد الحٌاة ونقر له ذلك ل 

ذ حىذري واحتٌااىاتً وال أننىً لىم أفسىر ذلىك   وكىؤننً بسىد أن وررم أن ٌحٌى الب منىً أن آخى
تكرست فً ذهنً  صة الشهٌد ورواٌة المقاومة التً نس تها "النذٌر" لم أ تن  بما  ار   وأكملت 

  ! مهمتً وحٌاتً بشكر عادي ونسٌت الموضوع

 

هندسىة لحضىور وفً ٌوم الخمٌس الموافي للتامن من الشهر ن سه ذهبت عند الظهٌرة ولى كلٌة ال
وحىىدى المحاضىىىرات كالمستىىاد ل ولىىىم ت ىىىا لنً فىىً البداٌىىىة مظىىىاهر الحراسىىة المشىىىددة وانتشىىىار 
المسىىلحٌن علىىى اوبىىواب ون هىىذا اإل ىىرا  بىىات اعتٌادٌىىاً هنىىاك منىىذ شىىهور ل لكىىن مىىا أن تو  ىىت 
و ىىدمت باىىا تً لمسىىإور اومىىن حتىىى التىىج حىىولً عىىدد مىىن المسىىلحٌن  ىىااسٌن علىىً أي ت كٌىىر 

ًّ وأوتقىوا ٌىىدّي  بىالهرب ل وخىالر د ىالي لىىم أتمكىن فٌهىا مىن التقىىاا أن اسىً كىانوا  ىد راىىوا عٌنى
ودفسونً ولى سٌارة انالقت بً كال وبسة لتقذفنً فً مكان ال أعرفه   تبٌن لىً بسىدها أنىه فىرع 

  .  ٌادة مخابرات مناقة السدوي الذي ٌرأسه السقٌد ن ارالحلو

 

 

   ! و هاً لو ه

ي اللكمات والركالت من كر  هىة وأنىا فىً ارٌقىً ولىى  بىو المبنىى ل وهنىاك استقبلتنً من فور
وم  اإل را ات ن سها فتشونً وأخذوا فً ررفة اومانىات كىر مىا كىان فىً  ٌىوبً عىالوة علىى 

  . " لٌكون اسمً ال دٌد من اآلن فصاعداً 12الساعة والح ام   ومنحونً ر م "

 

ش الٌىدٌن ولىى مه ى   مىاعً اسىتاست أن ألمىع فٌىه ودفسونً وأنا ال أ ار مامش السٌنٌن مكلىب
السدٌد من المسا ٌن على متر حالتً   والس ان ٌ لد ظهورهم بكبىر فىً ٌىده ل ولىم تمىض علىً 
د ىىالي حتىىى  ىىذبتنً اوٌىىدي وأصىىسدتنً مىى  الىىركالت والصىى سات الىىَدَرَج تانٌىىة وأو  تنىىً ف ىىؤة 

مً و ىد االىت لحٌتىه وشىسره ال ٌنىبس ون عت التاا  عن عٌنىً   و ىد سىالم الحامىد وا  ىاً أمىا
  : بش ة ل ومن رٌر مقدمات أتاه السإار

 

  أهذا هو ؟ 
 

  .  ار : نسم

 

وفُتع الباب فدلج صالع الخو ة الابٌب الدمشقً الذي كان أحد من أوصلت لهم الرسالر مىرة ل 
  . فسؤلوه السإار ن سه   فؤ اب بما أ اب سالم   وراب الر الن عن عٌنً بسد ذاك

 

 

   فً ال ن انة



أسقا فً ٌدي   وأذهلتنً الم ا ؤة بحي   ومىن رٌىر أن ٌمسىنً أحىد هىذه المىرة ا تىادنً عنصىر 
ولى القبو كما أحضرنً ل وفً ال ن انة الموحشة حٌث ألقانً ه مت علً التساإالت والمخاوج 

راهم والهىىوا س دفسىىة واحىىدة بىىال رحمىىة : أمىىً وأبىىً لل أهلىىً لل مىىاذا ٌ سلىىون اآلن ؟ كٌىىج تىى
ٌتسذبون من أ لً ؟ ٌا للمساكٌن لل سٌحاولون البحث عنً والتوسا لىً بىال شىك لل ولىن ٌ ىدوا 
وال ال شر وخٌبة اومر ! لقد انتهٌىت هىذه المىرة لل واإلعتىراج اآلن علىً متحقىي ودامىغ ل ومىاذا 
عن أوال  الذٌن ال ٌ الون على صلة مسً فً سورٌة ؟ هىر تىراهم انكشى وا   أم أننىً سؤضىار 
لكش هم بسد حٌن ؟ وماذا عىن التسىذٌب الىذي ٌنتظرنىً ؟ مىاذا عىن  صىص الرعىب التىً سىمست 
الكتٌر عنها ورأٌت مالمع بسضها فً اوٌام القلٌلة التً أو  ونً فٌها المرة الماضٌة على الحدود 
؟ هر انتهى كىر شىً  حقىاً لل هىر هىً وال م ىرد أٌىام مسىدودة تىم تنتى ع منىً المسلومىات وأنىار 

  ! الذي ناله شهدا  تدمر  بر أ ر من عام المصٌر

 

 

  ولى التحقٌي

مضى الو ت علً كالاوفان أرر نً وأرعبنً   ولم تلبىث ال ن انىة أن فتحىت مىن  دٌىد ونىادى 
  : المنادي

 

  . وال لل هٌا 13 

 

وسىىا تنً اوٌىىدي القاسىىٌة تانٌىىة ولىىى اوعلىىى ل وعلىىى بىىاب ررفىىة التحقٌىىي و ىىدت الشىىخص الىىذي 
ع عنً مالبسً كلهىا وٌقىذج بىً مىن تىم ولىى داخىر الترفىة متمىض السٌنىٌن مكبىر أحضرنً ٌن 

الٌدٌن عارٌاً كٌوم ولدتنً أمً ! ولم ٌلبث الصوت ن سه أن أمرنً بال تو على اورض وخ ىض 
  . الرأس   وحذرنً أن أحاور رف  هامتً وي سبب

 

  منذ متى وأنت تسرج أبا ال رج وال ؟ 
 

ي مقدمات ل أحسست أن شخصىاً آخىر ٌاىر علىً مىن ورا  مكتىب فىً  ا نً السإار هكذا بال أ
  . موا هتً هو الذي ارح السإار

 

  . من  من 

 

 لتها وأنا ال أعرج بسد كٌج أخااب هإال  الناس أو أرد علٌهم ل فال و المرعب منىذ اللحظىات 
  . اوولى ٌلتً لدى المر  القدرة على التركٌ  أو التمٌٌ 

 

  صالع خو ة ؟وماذا عن الدكتور  
 

  .  لت : أعرفه كذلك من  من

 

كان الدكتور صالع على عال ة م  سالم بال سر   وحدث أن  مت بإحضار رسالر ولٌه من القٌادة 
فً اوردن ولى عٌادته بحً ركن الدٌن   فلما اعتقر سالم كان الدكتور صالع أحد الذٌن اعتىرج 

  . مر   ولذلك فلم تسد هناك  دوى من اإلنكار علٌهم كما ٌبدو   وكان  د أ ر أنه ٌسرفنً كما

 

  اٌب محمد لل  ر لنا اآلن لماذا أنت تسرج هذٌن الشخصٌن ؟ 
 



كانت الله ة ولى اآلن هادلة   والحدٌث ٌدور بشكر عادي فً ظاهره   لكن ذلىك كىان ٌ ٌىد مىن 
  . شسوري بالقلي من اآلتً وتر ب الم هور

 

  . وصر لهما رسالر ف سلت لت : كان هناك شخص الب منً أن أ

 

  وما هً هذه الرسالر ؟  
 

ال أعرج ل هذا الشخص كان سالقاً على الخا بٌن عمان ودمشىي   وكىان ٌسمىر مسىً مسروفىاً   
فٌؤتً لً بؤرراض من أهلى   وٌؤخىذ أرراضىً ولىٌهم بسىض اوحٌىان ل وكىان بىٌن هىذه المىرات 

  . فكنت أرد له ال مٌر وأفسر ٌالب منً أن أوصر رسالر أو نقوداً لهذٌن الشخصٌن

 

كان ما ن ٌوم اعتقالً مسافراً فً اوردن وهلل الحمد   وتؤكد لً أنه لن ٌسود بسدها ل وكنىا وا ى  
اومر  د ات قنا على سرد متر هذه الرواٌة وذا و سنا بؤٌىدي المخىابرات          ل ولىذلك بىدت لىً 

  : و ابتً مناقٌة ومتراباة ل لكن الر ر تاب  ٌسؤر

 

  ألم تكن تسلم بمحتوٌات الرسالر ؟ 

 

  .  لت : ال

 

 ار : فً الٌوم ال النً أنت ذهبت ولى الدكتور صىالع وأعاٌتىه متل ىاً فٌىه م لىة النىذٌر ورسىالر 
أخرى من اوردن   و لت له أن ٌؤتً علىى موعىد مى  الشىٌخ سىسٌد حىوى ولىى عمىان ل أال تىذكر 

  ذلك ؟
 

ٌومها لكنه كان متلقاً   وهو مو ود عنىدكم وٌمكنىك أن تسىؤله ل  صحٌع ل أنا أوصلت ولٌه متل اً  
وأما م لة النذٌر هذه فال أدري ما هً ل وأمىا بالنسىبة للموعىد فمىا ن  ىار لىً أن أخبىر الىدكتور 
صالع بؤن  ماعتك ٌنتظرونك فً اوردن بالتارٌخ ال النً ف سلت   ولم أكن أعرج أن فً اومر 

  تنظٌماً أو ممنوعات
 

 

   التسذٌب ح ر

لم ٌشؤ الر ر القاب  ورا  المكتب أن ٌسم  منً الم ٌىد كمىا ٌبىدو   وأدرك كمىا فهمىت الحقىاً أن 
اومر لم ٌنضج بسد ل ولم ألبث أن سمسته ٌقور للسنصر الذي أحضرنً من رٌر أن ٌدعنً أنهً 

  : كالمً

 

  . خذه هارلللل اعمر كذا وكذا باخته خلٌه ٌقر 

 

اك من مكانً وسا نً فً الممر الذي  لت منه ولى ررفة م اورة   وأنا وسرعان ما انت عنً ذ
ال أ ار على حالتً عارٌاً مقٌداً متاى السٌنٌن ل وو دت أٌىدٌاً  اسىٌة تتنىاولنً مىن  دٌىد فترفى  
القٌد عن ٌدي من الخلج   وت ذبهما لشمام وتسٌد تقٌٌدهما   تم تسىود اوٌىدي التىً تمتىد مىن كىر 

ن وساً عن اورض   وتتولى أٌد أخرى  ذب سىاعدّي لشعلىى ل وفىً لحظىة ات اه فترفسنً م
واحىىدة أفلتنىىً ال مٌىى    فو ىىدتنً مشىىبوحاً كالذبٌحىىة تمامىىاً ولىىى السىىقج   ور ىىالي تخباىىان فىىً 

  ! الهوا  لٌس تحتهما شً  لل وبدأت أولى ح الت التسذٌب

 



ة   حتى أن أحدهم نادانً م  ابتدا  كنت أٌامها فً مقتبر الشباب   وكانت عافٌتً بحمد ل وافر
  : التسذٌب ساخراً ٌقور

 

  وال لل ِهْنت ) أي أنت ( بتلسب حدٌد ؟ 
 

لكن عملٌة الشبع وحدها كانت كافٌة لتم ي أعصابً وتتلج َ لَدي   وت قىدنً الىوعً بسىد عشىر 
 د ىىالي ل رٌىىر أن اومىىر مىىا كىىان كىىذلك وحسىىب   فسىىرعان مىىا انالقىىت تتناوشىىنً م موعىىة مىىن
الكبالت والسصً ت لدنً كؤسٌاخ النار   تبستها من حٌث ال أدري لسسات الكهربىا  تتخٌىر أكتىر 
منااي الحساسىٌة فىً ال سىد فتصىسقها بىال رحمىة : فىً اونىج مىرة   ومىرة فىً الشى تٌن لل فىً 
السورة لل فً السٌنٌن لل فً شحمة اوذن لل فً كر مكان تت مى  فٌىه مراكى  اإلحسىاس ومىواان 

  ! باولمالشسور 

 

ان  ىىرت بالصىىٌاح مىىن شىىدة اولىىم المت  ىىر فكؤنمىىا ا داد ال ىىالدون انتشىىا  بىىذلك ! وا دادت حىىدة 
  ! اللسسات والصسقات من رٌر أن ٌسؤلنً أحد أي شً 

 

كنت أسم  وسا دوامة اولم صٌاحهم وهٌا هم كالكالب المسسورة حولً   ومن رٌر أن أبصىر 
ة السشرة   وم  كىر ضىربة كانىت تاىري أذنىً شىتٌمة  دٌىدة شٌلاً أحسست أنهم ربما كانوا  راب

وأل اظ ك ر باهلل ت ل ر السماوات واورضٌن ل ولم ألبث أن و دتنً و د فىاي اولىم  ىدرتً علىى 
اإلحتمار وحتى على الصٌاح أرٌب عن الوعً تماماً   وصحو ال أدري متى فؤ دنً فً  ن انة 

  . اع نٌراناً فً كر تنٌة من تنٌات بدنًمن ردة ٌنهش اولم أارافً وتشتسر اوو 

 

  

   ! أر ام وحسب

كانت ال ن انة أشبه ما تكون بقبر مق ر : ال دران متقاربة ال أسىتاٌ  أن أتمىدد بٌنهىا   والرهبىة 
مابقىىة   ولىىٌس تمىىة شىىً  تحتىىً وال اإلسىىمنت البىىارد   والسىىقج شىىاهي فىىو ً تتوسىىاه شىىرا ة 

( ٌتسلر منها ضو  خافت ٌ ٌد المشهد كآبة ووحشة ل وسرعان للتهوٌة ) نافذة متشابكة القضبان 
مىىا تىىدهم السىىكون صىىٌحات اسىىتتاتة سىى ٌن آخىىر ٌنىىار السىىذاب فىىً الاىىابي اوعلىىى   وتختىىري 
ًّ كىر  صرخاته ال دران الصم وأبواب الحدٌد   فتنت ض من هولها كر ذرة فىً بىدنً وتسىتسر فى

  . ال روح والكدمات

 

وا  فكؤنىه الرحىى تىدور علىى  سىدي المنهىك   لكننىً سىرعان مىا ومضى الو ت باٌلاً تقٌىر الى
فقدت مسنى ال من بسد هنٌهة   واختلات علً مسالم اللٌر والنهار ل فال سىاعة مسىً تىدلنً علىى 
الو ت لل وال صوت أحد أو همسة حً تنبً بما ٌ ري لل والضو  الخافت ال ٌتتٌر وال ٌتبىدر ل 

لوحٌدة ودالها اإلٌما  ل وعلى ذلك مضت السىنون التالٌىة وعندما تذكرت الصالة كانت وسٌلتً ا
  ! علً   ال أكاد أعرج الصالة وال باإلٌما  وحسب

 

وفتع الباب ف ؤة   وتلقٌت من رٌىر مقىدمات واحىدة مىن أ ىذر المسىبات  ىذفنً السى ان بهىا وهىو 
م ! ولىم ٌلقً ولً بنصج ررٌج متٌبس مرت علٌىه رالحىة الحىالوة أو المربىى فىً ٌىوم مىن اوٌىا

ألبث أن اعتدت سماع متر ما سمست م  كر فتحة باب أو ندا  للتحقٌىي أو خىروج ولىى الحمىام ل 
وكىىان خرو نىىا ولىىى الحمىىام مىىرة فىىً الٌىىوم ٌحىىددونها حسىىب أمىى  تهم   فٌسىىو ون م موعىىة مىىن 
المسا ٌن مسصوبً السٌون مكبلً اوٌدي   فإذا و ج واحدنا عنىد بىاب الحمىام بسىد أن مىر علىى 

ن اللامات واللكمات واللسىسات فكىوا ٌدٌىه المكبلتىٌن مىن الخلىج ونقلوهمىا لتقٌىدا مسىاً مىن سٌر م
اومام ! فال ٌكاد ٌلج الحمام حتى تهوي الكبالت على البىاب وتصىله الشىتالم واووامىر باإلسىراع 



وباإلنتها  ل وفً كر تقلبات هذه اوحوار نظر م رد أر ام تنادى   ال شخصىٌة لنىا وال أسىما  ل 
  . لٌتكرس وحساسنا بالهوان   ون داد اضاراباً وضٌاعاً 

 

 

   ! مس  ة

كانت ح لة التسذٌب كمىا تقىرر لىً مىرتٌن فىً الٌىوم ل أخىرج ولىى ررفىة التسىذٌب مكىبالً متمىض 
السٌنٌن لل أ رد من مالبسً بالكامر وأعلّي مشبوحاً من ٌىدي لل وتكىر اوحىداث بسىد ذلىك : تبىدأ 

الكىبالت والسىٌاا فىً هىذه الحالىة أكتىر مىا تتسىلا علىى الظهىر والصىدر بالشبع أحٌاناً   فتتسىلا 
والرأس   وتسمر مال ا الكهربا  عملها فً الو ت ن سه ل لكن أسوأ ما ٌصٌب الضحٌة وهو فً 
هذه الحالة أتر القٌد الحدٌدي الذي ٌشد على الرسغ وٌحتك م  السظم بال رحمة أو تو ىج ل حتىى 

  انتراس الحدٌد القاسً فً اللحم واحتكاكه المباشر بىالسظم الىذي التهبت ٌداي وتورمتا من  را
انكشج وتسرى ل وظلت آتار القٌد كالوشىم علىى رسىتً ولىى الٌىوم ! واىوار خمسىة أشىهر تالٌىة 
بقٌت ال أحس براَحَتً ٌدي البتىة وال أ ىدر أن أحمىر بهمىا أي شىً  وكؤنهمىا أصىٌبتا بالتنمٌىر أو 

ب التقٌته فً تدمر الحقىاً أن اووتىار فىً تلىك المناقىة  ىد تهتكىت الَخَدر الم من ل وحكى لً ابٌ
  . بشكر كبٌر   وأنها تحتاج ولى مس  ة لتسود ولى حالتها الابٌسٌة من  دٌد

  

 

   بساا الرٌع
 

أمىىا الحالىىة اوخىىرى مىىن التسىىذٌب فكانىىت علىىى "بسىىاا الىىرٌع" ل وهىىو لىىوح مىىن الخشىىب ٌشىىدون 
 لدٌىىة   تىىم ٌرفسىىون نصىى ه اوسىى ر الىىذي ارتصىىت علٌىىه  المستقىىر علٌىىه مىىن كىىر أارافىىه بسىىٌور

السا ان ولم تسودا تملكان أي فرصة للتحرك ل وتبدأ الكىبالت ذات النصىار المسدنٌىة تهىوي علىى 
بان الر لٌن تنهشهما بال ش قة   وتترك م  كىر لسىسة لهىا أ ى ا  مىن نصىار الحدٌىد فىً تنٌىات 

ه النصىار مى  الىدم المت مىد وال ىروح الم توحىة ال روح المت  رة   فإذا انتهى الضرب بقٌت هذ
فتلتهب وتتس ن   فٌتضاعج اولم وتشتد اوو ىاع والمسانىاة ل وأمىا الشىتالم والك ىر بىاهلل فلىم تكىن 
تتو ج م  كر أنواع التسذٌب ل ولم أكن أن ىو مىن هىذه الح ىالت الدامٌىة وال عنىدما ٌتمىى علىً   

ي اووصار مىبلالً أرت ىج مىن شىدة البىرد ل وال أكىاد وستٌقظ وأنا فً ال ن انة عاري البدن مم 
ألتقا أن اسً وألملم بقاٌا َ لَدي حتى ٌحىٌن موعىد التسىذٌب مىرة أخىرى   وتسىود الَكىْبالت تىنهش 
لحمً من  دٌد   وتنقض مال ا الحدٌد على أماكن مت ر ة بالتة الحساسٌة من  سدي لتصسقنً 

  . بالكهربا 

 

ورة لدٌنا أمر كبٌر فقد كانوا ٌتسمدون وهانتنا بالسبث بسوآتنا باىرج وونهم كانوا ٌسرفون أن الس
الكبىىر والسصىىً أتنىىا  التسىىذٌب   أو اإلابىىاي بمال ىىا الكهربىىا  علىىى المحاشىىم وواىىالي صىىسقات 
الكهربا  فٌها   وكان ذلك فً الحقٌقة من أشد أنواع السذاب علىً   وٌبىدو أن ذلىك مىا كنىت أفقىد 

 . ب عن الو ودو تذاك الوعً بسببه وأرٌ

 

 

   ! دموع التماسٌع

وفىً مىىرة مىن المىىرات وبسىد أن مضىىى علىً فىىً السىذاب عىىدة أٌىام أخر ىىونً كالسىادة وعرونىىً 
وعلقونً   فو دتنً من  بر أن ٌبىدأ الضىرب أحىس وكىؤننً فقىدت الهىوا  فىً رلتىً ومىا عىدت 

مىىا ٌبىىدو    ىىادراً علىىى  ىىذب الىىَنَ س ل وكىىان ٌىىال م فىىً ررفىىة التسىىذٌب تلىىك ابٌىىب متخصىىص ك
ٌُن لونً   ولم ٌلبث أن حقننً بإبرة  سلتنً  سرعان ما ا ترب منً ف س نبضً والب منهم أن 

  ! أفقد القدرة على الناي أو الحركة   وأحس أننً أرادر هذا السالم وأموت بال سر



 

وو دتنً أرٌب عن الوعً وصحو بسد  لٌر فؤرانً فً أحد أحىد اوسىّرة ل عىن ارفىً مىن هنىا 
برشاشىىه الكالشىىٌنكوج   ومىىن هنىىاك ٌتىىدلى أنبىىوب بالسىىتٌكً ٌتصىىر بكمامىىة علىىى أن ىىً حىىارس 

أتنشي من خاللهىا اووكسى ٌن ل وبسىد سىاعة أو سىاعتٌن اسىتسدت خاللهمىا أكتىر وعٌىً و ىدتهم 
ٌقودوننً عبر ممرات المستش ى الذي نقلت ولٌه ولى سٌارة كانت تنتظرنً لتقلنً ولى ال رع مىن 

نً ولىى ال ن انىىة مىن رٌىر عىذاب ل وبسىىد خمىس أو سىت سىاعات اسىىتسدت  دٌىد ل وهنىاك أعىادو
خاللها وعٌىً أخر ىونً ولىى ررفىة التسىذٌب مىن  دٌىد   وعوضىونً عىن التسىذٌب الىذي فىاتنً 

  ! عذاباً متله كامالً رٌر منقوص

 

وفىىً مىىرة أخىىرى مماتلىىة وبسىىد أن كىىاد التسىىذٌب ٌقتلنىىً بحىىي حضىىر الابٌىىب تانٌىىة ولىىى  ن انتىىً 
 روحً المتقٌحة   و دم لً كؤس حلٌب وستمر على  ٌد الحٌاة   وأ دد  درتً علىى فنظج لً 

 ! تلقً الم ٌد من التسذٌب لل ومضى

 

  

 

  اعترافات

ومضى أسبوع كما  درت على هذا النما مىن السىذاب   وصىسدت مىن  دٌىد ولىى التحقٌىي بىن س 
ً  لسىة الخضىوع ل وأتىانً الكٌ ٌة : مكلبشاً ومامشاً وعارٌاً من كىر شىً  و لسىت رصىباً عنى

  : الصوت من  دٌد ٌقور

 

اسىىم  وال لل نحىىن لىىدٌنا كىىر المسلومىىات عنىىك ل ونسرفىىك مىىن أور ٌىىوم أتٌىىت فٌىىه ولىىى هنىىا وكىىر  
مهمات القتر التً أحضرتها لهإال  الم رمٌن لل وكر واحد انقتر هو بر بتك ل واآلن  ر لنا مى  

  . من كنت تتصر

 

ث ولششخاص الذٌن حوله هً الشٌى  الوحٌد الذي استاست تمٌٌى ه كانت الله ة السلوٌة للمتحد
حولً   وكان اإلعتراج على مسإولً ال دٌد وخٌوا اإلتصار التً َنَمْت بسد اعتقىار سىالم هىً 
اوهداج التً ٌرٌدوننً أن أصر بهم ولٌها بؤسرع و ت ل وعدا ذلك فاإلرهاب والم اهٌىر كانىت 

من هور مو  ً وال أننً استاست أن التقا وسا هذه الدوامة تل نً من كر مكان ل وعلى الررم 
المرعبة صوت امرأة ٌؤتً من ررفة تحقٌي أخرى كما ٌبدو وهً فً موض  المسىا لة واإلتهىام 

  :   ف ادنً اومر توتراً وتشتتاً   لكننً است مست ما استاست َ لَدي و تها و لت

 

ساٌنىً الرسىالر وٌالىب منىً أن أوصىلها وبىً أنا ال أعىرج أحىداً وال مىا ن ل هىو الىذي كىان ٌ 
  . ال رج

 

   ار : ألم ٌكن هناك وال أبو ال رج وال ؟
 

 لت و لبً ٌكاد من ار اته ٌنخل  من صدري خشٌة أن ٌكون سالم  د اعترج علً بالم ٌد : أنا 
  . ال أعرج وال أبا ال رج

 

  سالة ؟ ار : والدكتور صالع وال لل ماذا كان رده عندما أبلتته الر
 

  .  لت : استقبلنً لل وضٌ نً فن ان  هوة ومضٌت

 



   ار : وعندما ذهب ولى اوردن لل هر التقٌته هناك ؟
 

  !  لت : أنا االب فً ال امسة هنا فكٌج أذهب وألتقٌه هناك

 

  وأتانً صوت سالر آخر : ألم تدخر سالحاً وال ؟
 

  .  لت بإصرار : أبداً 

 

   ار : وال أموار ؟
 

  . : وال  رش لت 

 

  .  ار : اٌب انقل  اآلن

 

ون لت ولى ال ن انة لٌلتها من رٌر أن ٌضربونً ل ومضى ٌوم آخر من رٌر تسذٌب أو تحقٌي   
 . استدعونً بسدها وكانت الساعة بتقدٌري  د  او ت التانٌة بسد منتصج اللٌر

 

 

   مالدة الللام

  وسرعان ما شىممت رالحىة خمىر واسىام  دخلت ررفة التحقٌي مكلبشاً مكبالً ومسرى ككر مرة
  : تملإ المكان ل وسؤلنً أحدهم

 

  . هر أنت  ال  ؟ وذا أردت أن تؤكر فتسار 

 

  :  لت وأنا ال أدري أهً دعابة منه أم محض سخرٌة

 

  ! لست  الساً  

 

ومضى ال م  فً تناور الاسىام واحتسىا  الخمىر وتبىادر الحىدٌث البىذي  وأنىا بىٌن أٌىدٌهم  اتٌىاً 
مسرى تصلنً أصوات المضغ وكركسة الشراب ال حور لً وال  وة ل لكننىً تمكنىت هىذه المىرة 
من أن أختاج نظرة على المكان ومن فٌه من تحت تلىك الاماشىة التىً ان احىت كمىا ٌبىدو عىن 
عٌنً برهة ل وعلى الررم من حالة الخوج التً تتملك الس ٌن لل وبىررم ال ىو اإلرهىابً الىذي 

اوٌام الخالٌة استاست أن أحس من خالر تلك اللمحة الس لىى ظىالر الخىوج  أحاانً على مدار
والتوتر ترتسم على مسالم الضباا المحققٌن ل أحسستها مىن محىاوالتهم ال اهىدة وخ ىا  و ىوههم 
وشخصٌاتهم عنً وأنا المكبر اوسىٌر وهىم المتمكنىون الالقىا  ل ومىن همهمىاتهم بسىض اوحٌىان 

سضهم البسض ل وأحسستها من ذلك السرٌر بارج الترفة الذي ال بىد ووشاراتهم وتتام هم م  ب
أنهم وذا أنهكتهم التحقٌقات ناموا فٌه من رٌر أن ٌ رإوا فً تلك ال ترة على متادرة ال رع خوفاً 

  . من أن تاالهم رصاصة واحد من الم اهدٌن

 

  : لكن حالة اإلنتشا  تلك لم تار بً ل ولم ٌلبث أن أتانً السإار

 

  حمد وال ل هر تسرج أحداً من اإلخوان الهاربٌن فً اوردن ؟م 
 



  .  لت : ال لل ال أعرج أي أحد

 

   ار : أٌن تسكن هناك ؟
 

  .  لت : فً ال ر ا  ل فً السنوان ال النً بشارع ال اروي

 

  . فو دت السالر ٌبادرنً وٌقور : بالقرب من المرك  اإلسالمً وذاً 

 

   ! للمدٌنة وشوارعها بهذا الت صٌر : نسم لت و د فا ؤتنً مسرفته 

 

   ار : ألم تر أٌاً منهم هناك ؟
 

  . أ بت : أنا ال أذهب ولى المرك 

 

   ار : أال تصلً ؟
 

  .  لت : نسم   ولكن فً المس د

 

   ار : وهناك فً المس د ألم تر ناساً سورٌٌن ؟
 

  .  لت : ربما   لكننً ال أعرج اسم أي منهم

 

ر هذه المرة   وصاح المحقي بالسنصر لٌؤخذنً ولى التسذٌب   وعادت الكبالت تهوي وتبدر الحا
علىى بىدنً المنهىك بىال رحمىة   وم  تنىً صىىسقات الكهربىا  مىن  دٌىد   وربىت ككىر مىرة عىىن 
الوعً آخر اومر   وو دتنً فً ال ن انة حٌنمىا صىحوت مالبسىً مكومىة ب ىانبً والىدم ٌسىٌر 

ال روح فٌه   وسرعان ما أتى السنصر فسا نً فً اللٌلة ن سها ولى من كر مكان كان  د اندملت 
  : التحقٌي   وو دت سالم مسً فً ن س المكان   والمحقي ٌسؤلنً من رٌر مقدمات

 

  متى التقٌت بسالم أور مرة وال ؟ 
 

  . 1981 لت : فً شهر شباا 

 

   ار : أٌن ؟
 

  .  لت : أظن أنه أتى م  ما ن ولى بٌتً

 

أت ىىوه بىىذلك حتىىى أتتنىىً ركلىىة مىىن ورا  ظهىىري أحسسىىت أن عٌنىىً خر تىىا مسهىىا مىىن  ولىىم أكىىد
  : مح رٌهما   ونادانً أحدهم بتش ً

 

   ارك بالدار أم التقٌته عند مس د خالد وال ؟ 
 

  .  لت : ول ما عدت أذكر

 



   ار مو هاً حدٌتة لسالم : ما رأٌك ٌا أبو ال رج ؟
 

ٌنا عند مس د خالد وصلٌنا المتىرب هنىاك لل وكىان ذلىك بداٌىة أ اب سالم : صحٌع سٌدي لل التق
  . تسرفنا علٌه

 

 ار المحقي مو هاً الحدٌث لً من  دٌد : ووذا كنت  لمة بتسمر خٌر وال لل لٌش لتلتقوا بال ام  
  وانت تسرج أن هناك مخربٌن وعصابة م رمٌن فً البلد ؟

 

  . وهناك التقٌنا م  أبً ال رج لت : أنا ذهبت بابٌسة الحار م  ما ن لنصلً   

 

 ار وله ة التهدٌد المرعب نااقة على نبرته هذه المرة : اسم  وال لل وما أن تحكً الصىحٌع أو 
  تنتهً لل فهمت ؟

 

أحسست أن اومر بلغ حده   وأن اعترافىات سىالم والمسلومىات التىً تىوفرت لهىم لىن تس ٌنىً مىن 
  : ن أن أ دم لهم شٌلاً ما ٌدف  عنً شرهم لل فقلتاإلصرار على اإلنكار   وأنه صار علً اآل

 

الحقٌقة أنا لٌست لً عال ة بالموضوع من  رٌب وال بسٌد فً البداٌة   لكننً عرفت فً اوخٌر  
  . أن هإال  من اإلخوان وأنهم ٌقومون بشً  ما لل ولكن أنا لٌست لً أي عال ة

 

نمىا ولىى ال ىالد ف ىذبنً بسنىج   ورمىانً فىً ومن رٌر أن أسم  تسلٌقاً على هذا الكىالم أشىار كؤ
ررفىىة التسىىذٌب الم ىىاورة وأالىىي عصىىٌه وأدوات التسىىذٌب علىىً   لكننىىً ن لىىت هىىذه المىىرة ولىىى 
ال ن انىىة صىىاحٌاً ولىىم ٌتىىم علىىً   وبسىىد  رابىىة السىىاعتٌن عىىادوا فاسىىتدعونً ولىىى المحقىىي الىىذي 

  : ابتدرنً بله ة حا مة ٌقور

 

نا من اي اي لسالم علٌكم لل احك كر شً  تسرفه من ساعة ما اسم  وال لل هلي بدك تحكً ل 
 ! الست من للل أمك

 

 

   صراع م  الن س

كانت رهٌبة تلك اللحظات بشكر ال ٌتصوره أحد ل أ تو بٌن أٌىدي هىإال  الظلمىة كشىاة ال حىور 
ْسىد ٌَ ون لها وال  وة لل مكشوج السورة م ضوح اوسرار ل و سدي كله لسبىة بؤٌىدٌهم ٌلهىون بىه و

علٌىىه بىىال رحمىىة ل ومىىن ررفىىة التسىىذٌب الم ىىاورة ٌصىىلنً صىىوت أخ آخىىر ٌسىىتتٌث وٌصىىٌع لل 
وهتاج مرٌّ بداخلً ٌقور لً : تكلم ووال فالدور علٌك   والصراخ سٌخرج للتو من  وفىك أنىت ! 
وال تلبث أن اس الرحمة أن تنساب فً روحً وتهمس بً أن اإلعتراج لن ٌس ٌك أٌضاً   فإدانىة 

الم ٌد من التسذٌب لتسترج بالم ٌد من اوسرار   والمصٌر فىً النهاٌىة هىو اإلعىدام  ن سك تسنً
المحقي   متلما تسنىً أن وخىوة آخىرٌن سىٌؤتون هنىا لٌال ىوا كىر هىذا الىذي ال ٌىت وربمىا أكتىر لل 

  . وستكر السلسلة وٌ داد الضحاٌا من رٌر أن ٌن و منكم أحد

 

بىري   وبىدأت أسىرد علىى المحققىٌن الرواٌىة ذاتهىا دارت هذه الخواار كلها فً خااري كلمحىة 
موحٌىىاً ولىىٌهم أننىىً انهىىرت وهىىذا كىىر مىىا لىىدي ل وعلمىىت فٌمىىا بسىىد أنهىىم كىىانوا  ىىد اسىىتدعوا سىىالم 
والدكتور صالع وسؤلوهما ون كنت أعرج عن محتىوى الرسىالر شىٌلاً فن ىى اإلتنىان ل وسىاعدنً 

  . ذلك كتٌراً وهلل الحمد

 



وتساشهم لم ٌد من اوسىما  وم ٌىد مىن الضىحاٌا  سلهىم ٌسٌىدوننً ولىى  رٌر أن اومر لم ٌنته  
ررفة التسذٌب   وأسلمونً تالتىة أٌىام متوالٌىات ولىى ال الدٌىن مىن رٌىر سىإار أو است سىار ل تىم 
كانت  لسة التحقٌي اوخٌر   وحاولوا للمرة اوخٌىرة أن ٌستصىروا كىر مسلومىة أو اسىم ربمىا ال 

لىى أسىما  المراسىلٌن بالتحدٌىد   فتبتنىً ل ولىم أذكىر اسىم أي ونسىان أ ار أحت ظ به   وألحىوا ع
ب ضر ل   وأصررت على أن صلتً الوحٌدة كانت م  سالم وضافة ولى لقىالً بالىدكتور صىالع 
تلك المىرة ل فؤرسىلونً مىن  دٌىد ولىى ررفىة التسىذٌب   و ىد مىن اوهىوار مىا أنسىانً كىر الىذي 

  ! ال ٌت من  بر هناك

 

ربما خمس أو ست سىاعات علىً هىذه المىرة ٌتسا ىب علىً ال ىالدون وأدوات التسىذٌب  وانقضت
بشىىكر و ىىاكم ل شىىره ل وعنىىدما صىىحوت علىىى ن سىىً فىىً ال ن انىىة و ىىدتنً علىىى حافىىة الهىىالك 
بال سر ل ال أتحسس موضساً فً بدنً وال و دته مدمى أو مصاباً ٌشتسر من اولم كما تشىتسر فىً 

  ! الرماد النار

 

  

 

   ! سٌرة اور امم

وحضر الس ان من  دٌد ونادى من ورا  اوبواب على م موعة من اور ام لٌ ه وا أن سهم لل 
  : وأتانً الصوت البتٌض

 

  . وال  ه  حالك 13 

 

وفٌما أخذت او  ار تصاك بالم اتٌع وترتام الم الٌج التقٌلة ب واٌا الحدٌد التً تحوا م ارٌها 
بىىدأ تىىداف  او ىىدام المىىدماة تتكىىإ علٌهىىا او سىىاد المنهكىىة ٌسىىو ونها مىى  علىىى اوبىىواب الصىىلدة   و

الص سات واللكمات ولسسات الكبر ولى الم هور   انتصبُت مكانً ون ذ اومر   و ذبت بناىالً 
المتراخً وستسد   فهالنً أنه اتس  علً فكؤنه أكبر من  ٌاسً بسشىر در ىات   وأدركىت للمىرة 

شرة وخمسة عشر كٌلىو ررامىاً مىن و نىً خىالر هىذه اوٌىام ل ولىم أكىد اوولى أننً فقدت بٌن ع
أكتشج ذلك حتىى فىتع البىاب و ىذبنً أحىدهم بقسىوة   ودخلىت ضىمن مسىٌرة اور ىام المتحركىة 

  . تسو ها اللامات والركالت والكرابٌج

 

ً وكؤنمىىا أحىىس ال ىىالدون أن اللقىىا  لىىن ٌتكىىرر   ولىىذة اإلسىىتمتاع بتسىىذٌب هىىذه الم موعىىة هىىا هىى
ستنقضً   فبىادروا بال هىد لتسىوٌض الشىوي ولىى سىماع اسىتتاتاتنا وصىراخنا   تىم أركبونىا و ىد 
شارفنا على الهالك سٌارة متلقة   ونحن  رابة السشرٌن شخصاً مكبلً اوٌدي مسصوبً السٌون 
ل حتى وذا بدأت بالتحرك سرت التكهنات فً سرالرنا وعلى أاراج ش اهنا : هىر هىً النهاٌىة ؟ 

تدمر اآلن ؟ أم ربما ولى سى ن القلسىة ؟ ولىم ٌكىن لنىا مىن حٌلىة وال اإلنتظىار ل وسىرعان مىا أولى 
و دنا أن سنا تتو ىج بنىا السىٌارة مىن  دٌىد   وٌؤٌنىا اومىر ال ىظ مى  سىٌر مىن الشىتالم والمسىبات 
  بالن ور ل ولم تلبث اوٌدي القاسٌة واور ر والكرابٌج أن استقبلتنا بمتىر مىا ودعونىا بىه هنىاك 

وسا تنا آخر اومر ن والً ولى  بو آخر عمٌي  ىداً   لىم نلبىث أن عرفنىا بسىد هنٌهىة أنىه  بىو فىرع 
  . مخابرات التحقٌي السسكري

 

 

 

   ! النوم بالتناوب



أرلي علً باب المكان الذي دخلته وأنا ال أ ار مامش السٌنٌن   لكن ٌداي كانتىا مالقتىٌن ل ولىم 
ً   وأحسسىت حركىة مىن  هىات شىتى ل وكؤنمىا أتىانً نىدا  ألبث أن سىمست همهمىة تت اٌىد حىول

خافىت بىؤن أرفى  التاىا  عىن عٌنىً اآلن لل فاسىت بت بىبا  لل وبحىذر ل حتىى وذا فسلىت وكانىت 
المرة اوولى التً أفتع فٌها عٌنً بال اماشة منذ اعتقالً   و دتنً وسا مه   محتشد بالن ال  

ساحة ال ت ٌد عن ح ىم ررفىة عادٌىة ! ولىم ألبىث أن   ٌكاد عدد الس نا  فٌه ٌصر المالة   فً م
أومىىؤت لمىىن حىىولً لل وسىىلمت   فتشىىارر الىىبسض وأشىىاح الىىبسض لل ورد اآلخىىرون بصىىوت 

  . منخ ض

 

 وسرعان ما لمحت سالم بٌن الناس فا تربت منه بالتدرٌج ل فلما حاولت أن أكلمه همس لً و ار
:  

 

  ! ن بٌنناال تقترب منً كتٌراً فربما كان هناك مخبرو 

 

لكن الحذر بدأ م  مضً الو ت ٌخج بالتدرٌج   وبدأت أتسرج علىى الشىباب وٌتسرفىون علىً   
  . لنبدأ مساً مرحلة  دٌدة من هذه المحنة حافلة بال وا   واوحداث

 

كانت ظروج المه   فً راٌة السو  ل فم  هذا السدد رٌر المسقور من الناس لم ٌكن تمىة مكىان 
نىىا وذا أردنىىا النىىوم تناوبنىىا علىىى المكىىان فٌنىىام الىىبسض وٌظىىر اآلخىىرون و وفىىاً لقىىادم  دٌىىد ل وك

ٌنتظرون ! وكانت اون اس تختلا بنتانة السري   وت تم  مسها روالع  راحاتنا المتس نة فً هىذا 
ال و السٌى  ل وون المه   كان ٌحتوي على حمام بداخله   فلم ٌكن هناك أي فرصة لمتادرتىه 

  . أبداً 

 

ت على هذه الحار تالتة أسابٌ  تقرٌباً   كان الباب ٌ تع خاللها إلدخار الاسام فقىا   والىذي وبقٌ
لىىم ٌكىىن ٌك ىىً لٌقٌتنىىا الك ىىاج ل فنصىىٌب الواحىىد منىىا صىىمونتان عسىىكرٌتان  افتىىان فىىً الٌىىوم   
تصحبهما بض  حبات  ٌتون أو شٌى  من اللبنة أو الحىالوة فىً الصىباح ل وعلىى التىدا  ٌصىلنا 

ر  أو البررر مصحوباً بمر ة حمرا  ل وفً المسىا  وعلىى و بىة السشىا  ننىار نت ىاً مىن بسض ال
البٌض المسلوي أو الباااس أو حب الحمص المسىلوي ل صىن اً واحىداً فقىا   ومقىدار درٌهمىات 

  ! منه وحسب

 

   ! القمر وال رذان

ضىٌي والمسانىاة كىان ولقد كان من المضحكات المبكٌات أننا ونحن فً هذه الحالة مىن ال ىوع وال
 ضا  محتماً علٌنا أن نشارك الاسام والمقام ضٌوفاً من مخلو ات أخرى تإمن أن كرم الضىٌافة 

  ! حي مباح بال حدود

 

كانىىت ال ىىرذان   والتىىً أ سىىم أن واحىىدها كىىان أكبىىر مىىن القىىا بىىال مبالتىىة   تربىىت علىىى اسىىام 
مىة ! هىذه ال ىرذان كانىت تتنقىر بىٌن المسا ٌن الذي ٌحت  ه السى انون عنىا تىم ٌرمونىه فىً القما

المها   من خالر  نوات التهوٌة رالحة رادٌة   وأتنا  عبورها فوي فتحة المروحىة التىً كانىت 
أع   من أن تقدم شٌلاً لهذا ال و الموبىو    كىان بسضىها ٌ لىي فٌسىقا بٌننىا أو علٌنىا   فٌصىاب 

الً ٌرٌىدون أن ٌن ىوا مىن عضىة هىذا المه   كله بهستٌرٌا الذعر   وٌتراكض النىاس ٌمٌنىاً وشىما
المخلوي المرعب ل وٌتىداف  الخلىي لل وٌسلىو الصىٌاح لل وال تنتهىً التىارة وٌمىوت ال ىرذ تحىت 

  . او دام وال و د نهش أر ر أربسة أو خمسة منا

 



وم  احتشاد المه   وت احم المستقلٌن   وبسبب بسض الس نا  القىادمٌن مىن مىواان موبىو ة أو 
وصر   بدأت تت شى فٌنا أعرض مرض السر   وانتشر فٌما بٌننا القمر ل ووذا كان رٌر نظٌ ة با

البال  اوور  د أصاب بسضنا و تذاك ولم ٌؤخذ ص ة الوبا    فىإن القمىر لىم ٌىوفر أحىداً مىن بٌننىا 
أبداً   وانتشر فً رإوسنا ومالبسنا وأمتستنا حتى لم ٌسد من سبٌر لت ادٌه ل وكنت أنا أكتر الناس 

لذٌن  ملىوا ل وكىان منظىراً اعتٌادٌىاً ونشىاااً مشىتركاً لسىكان المه ى  كىر ٌىوم أن نخلى  مالبسىنا ا
  ! ونتاب  القمر فٌها فن قؤه بؤصابسنا كإ را  وحٌد متاح للحد أو التخ ٌج من انتشاره

 

   ولى الحالي

دونا وذات ٌىىوم   وبسىىد أن مضىىت أسىىابٌ  كتٌىىرة علىىى اعتقالنىىا فاالىىت شىىسورنا ولحانىىا حتىىى بىى
كالتٌالن   صدر اومر لنا بالذهاب ولى الحالي ل ومضى الاابور بنا ولى ررفة  رٌبىة ٌتوسىاها 
كرسً وس ان بمهنة حالي كان ٌتناور رإوسنا كالماع  وٌمىر بآلىة الحال ىة علٌهىا حتىى نخىرج 
من بٌن ٌدٌه بالقرعة كرأس الباٌخ ! ولىم ٌكىن هىذا الشىخص ٌىوفر ال رصىة لٌمتى  ن سىه بشىتمنا 

  . امنا بٌن حٌن وآخر   وكان واضحاً من له ته أنه من اال ة النظامول

 

ولقد كان من المضحكات المبكٌات أننا وبسد هىذه المه لىة أمرونىا أن نىدف  للر ىر خمىس لٌىرات 
أ رة حال ة الرأس الواحد ل توالها اإلخوة الذٌن كانت مسهم فً أماناتهم بسض النقود   أو الذٌن 

اعتقىىالهم  ٌىىارات بالواسىىاة ل وبسىىد ذلىىك  ىىا  و ىىت الحمىىام ال مىىاعً   وصىىلتهم مىى  اىىور مىىدة 
وسا تنا اللامات والركالت وفر سة الكرابٌج على ظهورنا ولى  اعىة م توحىة أدخلىوا كىر عشىرة 
فٌها دفسة واحدة وأمروهم أن ٌتسروا من تٌابهم وٌتتسلوا مساً ل وال ىالدون علىى البىاب ٌشىتمون 

ا   وال رذان السمال ة تلك على المواسٌر فو نا تتر ىب أن ٌت ىر من شاإوا وٌضربون من اشتهو
  ! أحدنا لتنهش منه أو تنقض علٌه

 

واعتىىدت حٌىىاة المه ىى  نوعىىاً مىىا   وأل ىىت اإلخىىوة وأل ىىونً ل وتسرفىىت علىىى السدٌىىد مىىنهم مىىن 
محافظات شتى   أذكر منهم اإلخوة حسٌن رشٌد عتمان   وابن عمه أٌمن عتمان من مدٌنة الباب 

رب حلىىب ل واىىاهر  ٌلىىو مىىن ادلىىب ل و مىىار عقٌىىر و ىىالر الىىدٌن  ىىالر مىىن حلىىب ل ومحمىىد  ىى
أرمنا ي و هاد كالس الحلبىً وللللل  سمىور وللللل ن ىار وأسىامة فتىوحً ال نىدي مىن حمىاة ل 
وتٌسٌر أبو الر  و هاد حىالي ومىؤمون السظمىة و لللل الصى دي وعبىد اإللىه بسلبكىً مىن دمشىي 

سالم الحامد والدكتور صالع خو ة ل ولقد تم وعدام أكتر هىإال  اإلخىوة وضواحٌها ل وضافة ولى 
  . فٌما بسد ل وشهدت وعدام بسضهم بن سً   وسمست عن اآلخرٌن من شهود عٌان

 

 

   ولهً أرتنً

ولم ٌكن هناك فً تلك المرحلة تسذٌب أو تحقٌي ب ضر ل   أو أنه كان ال ٌذكر  ٌاسىاً بمىا سىبي 
ل فو ىىدناها فرصىىة ال تىىتمن لنسىىم   صىىص بسضىىنا الىىبسض   ومشىىاهدات فىىً فىىرع المخىىابرات 

وخبرات كر منا   وأنسم ل علٌنا فنظمنا برنام اً للصلوات واوذكار والدروس وح ىظ القىرآن   
وو تها أتٌع لً أن أسم  الكتٌر من سالم ومن رٌره   متلما كانت بداٌىة و بىالً علىى ح ىظ كتىاب 

فظاً لكتاب ل من حماة اسمه محمد صادي السىون فىؤح ظ عنىه مىا تٌّسىر ل   فكنت أال م أخاً حا
  . من سورة البقرة حتى  او ت نص ها

 

واستاسنا و تها وللمرة اوولى منذ اعتقالً وللمرة اوخٌىرة ربمىا أن نصىلً  ماعىة   وررىم أن 
وال أننىا كنىا الحارس كان وذا فتع الشرا ة ورآنا نصلً أخرج م موعة منا وضربهم بال رحمة   

نسىىاود فسىىر ذلىىك وهلل الحمىىد ل ف ىىً تلىىك الرحلىىة كانىىت مسنوٌاتنىىا ال تىى ار عالٌىىة   وتقتنىىا بىىال رج 



وبالنصر كبٌرة   وكنا ال ن ار نإمىر أن ٌىؤتً الم اهىدون بىٌن سىاعة وأخىرى فٌقتحمىوا السى ن 
  ! علٌنا وٌحررونا

 

نً   وروى لىً كٌىج كىان اعتقالىه وأما سالم   وبسد أن هدأت الن وس وأِمّنا المكىان  لىس وحىدت
وكٌج مضى التحقٌي مسه ل وأكد لً أنىه حىاور أن ٌصىرج عنىً مىا اسىتااع   واستسىمع منىً 
واعتذر ولً ل وكان سىالم حقٌقىة اومىر رٌىر الشىخص الىذي عرفتىه مىن  بىر   فهىو شىخص بىالغ 

هذه المسمسة  التهذٌب ر ٌي المشاعر بابسه   أصلع ما ٌكون مربٌاً ل لكن  رار رمٌه فً مسترك
لم ٌكن لٌناسب مإهالته وشخصٌته   ولذلك كان دالم السهاد شىدٌد اوسىى   ٌر ىب هىإال  الىذٌن 
احتشد بهم المه   بسبب اعترافاته   وٌرى أنه ولى اإلعىدام مصىٌرهم   فىال ٌملىك وال أن ٌسىكب 

ً أرتنىً  مىانً الدموع وهو ٌدعو ل تسالى أن ٌخلصه ل ولََكْم سمسته ٌنشد بحر ة وٌقور : ولهى
  ! عصٌب

 

 

   اعترافات سالم

ولقد كان وض  سالم عصٌباً بال سىر   ٌال مىه هىا س أوللىك الىذٌن ٌنتظىرون اإلعىدام ممىن أتىوا 
بسبب اعترافاته   وٌإر ه آخرون  تلوا لىن س السىبب ل كىان اوخ رالىب آلوسىً مسىإور دمشىي 

  . و تها من أبر هم

 

مراسىر ودلىب اىاهر عىارج  ٌلىو بىاعتراج مىن سىالم  ولقد  رى كشج رالب حٌنما تىم اعتقىار
أٌضىاً ل ف ىرى تسذٌبىىه لٌستىرج علىىى موعىده مىى  رالىب   فلمىىا اشىتد علٌىىه السىذاب ولىىم ٌكىن بىىٌن 
اعتقاله والموعىد وال ٌىومٌن أو تالتىة أعاىاهم مواعٌىد كاذبىة لٌشىتلهم بهىا عنىه ل لكىنهم كىانوا وذا 

ٌنهىالوا علٌىه بالضىرب والتسىذٌب حتىى كىادوا ذهبوا ولىم ٌحضىر أحىد واكتشى وا الخدٌسىة عىادوا ل
  . ٌقتلونه

 

وكان رحمه ل مصاباً بالقرحة و تذاك   وال أن ل تبته بررم ذلك كله ولم ٌسترج ل وٌبدو أنهىم 
سؤلوا سالم عن الموعىد فىؤخبرهم   فؤخىذوا سىالم واىاهر مسىاً وكمنىوا لىه فىً المكىان عنىد  ىام  

 -دوا أنه الشخص ن سه حاولوا اعتقاله   لكنه اشتبك مسهم المنصور ل وعندما حضر رالب وتؤك
  . وأصاب أحد ضباا المخابرات بسٌنه  بر أن ٌقتر رحمه ل -كما حدتنً ااهر بن سه 

 

 

   َشَرك  دٌد

وررم أن س ر اعترافات سالم امتش ولى حافته سوا  بما أدلى بىه تحىت التسىذٌب أو مىا توصىلت 
تشاج الهوٌات الم ورة والم اتٌع اوخىرى   وال أنهىم كؤنمىا أحسىوا المخابرات ولٌه عن ارٌي اك

بتىىولً كىىر  -كمىىا ذكىىرت  -أن سىىالم ال ٌىى ار ٌخ ىىً شىىٌلاً ل وكىىان هىىذا متو سىىاً الهتمىىام سىىالم 
المسإولٌات بن سه ومقابلة كر المراسلٌن شخصٌاً بؤمر من القٌادة فً عمىان ل ولىذلك رسىموا لىه 

 اً  دٌداً أو سوه فٌه   وأو سوا مسه م موعة  دٌدة من الضحاٌافً فرع المخابرات بالسدوي شرك
.  

 

وكانت الحٌلة حٌنما أمروا س اناً من المناقة الشر ٌة اسمه والر أن ٌتودد ولى سالم وٌتقرب منه 
َعى ل  بذكا  وحنكة ل فؤخذ ذاك ٌ ٌد له فً الاسام ٌوماً   أو ٌحضر ولٌه كوب حلٌب فً خ ا  ُمدَّ

فً الكالم والر ة فً التصرفات نمت السال ة بٌنهما وتمت الخاوة اوولىى ل وفىً وم  المالا ة 
ٌوم من اوٌام  ا  والر هىذا ولىى سىالم و ىار لىه : أنىا فىً الحقٌقىة واحىد مىنكم لل ولسىت فىً هىذا 



المكان وال وننً م ند فً الخدمة اإلل امٌة ل وأرى أنه ال بد وأن نست ٌد من ال رصىة ونحىرركم 
  . فً ك ر سوسة متلما حصر

 

ومن المسلوم أن م نداً آخر فً س ن ك ر سوسىة كىان سىبي لىه وأن تسىاون مى  اإلخىوة السى نا  
مىن مسىاعدة سىبسة عشىر مىنهم علىى الهىرب فىً 1981هناك وتمكىن فىً أٌىار مىن السىام السىابي 

صلة  حادتة رٌر مسبو ة ل فلما بل  سالم الاسم وسؤر والر عن الكٌ ٌة الب ذاك منه أن ٌإمن له
بم موعات مسلحة خارج الس ن لٌساعدونه   فؤعااه سالم اوسما  ل وفً لٌلة واحدة تم اعتقىار 
 رابة اتنً عشر شخصاً لم ٌكونوا مكشوفٌن أبداً   أذكر منهم عبد الكرٌم مهلهر مىن دٌىر الى ور 
 الذي كان ٌدرس الاب فً دمشي   وآخر من بٌىت السىراج مىن الىدٌر أٌضىاً   أظىن اسىمه اوور
كان محمود  ل وتم للسلاة ما أرادت   واامؤنوا ولى أن سالم أفرغ اآلن ما فً  سبته فنقلوه ولىى 

  . فرع التحقٌي السسكري   ولتقٌه مترعاً بالش ون واوسى هناك

 

 

   أحقاد الاال ٌٌن

ومرت اوٌام   واستاسنا التسرج على بسض  الدٌنا وس انٌنا ل فرلٌس ال رع هو السقٌد مظهر 
رس من الاال ة السلوٌة ل وأما مدٌر الس ن فً هىذا ال ىرع فضىابا شركسىً ٌنادونىه أبىا نى ار فا

مسلوب اإلرادة كؤكتر المسإولٌن والضباا من رٌر اال ة النظام   على السكس من نالبه المدعو 
نا أبو منهر   والذي كان نصٌرٌاً حا داً ل فكان ٌقتحم علٌنا المه   من رٌر سبب وال أن ٌدلي علٌ

سٌالً مىن الشىتالم والكلمىات القىذرة التىً ا حىت بهىا حوصىلته وٌمضىً ! ومىن السى انٌن عرفنىا 
واحداً اسمه أحمد سالم وآخر اسمه أحمد رانم من اال ة النظام أٌضاً وفً منتهى القسوة والت بر 

أحىداً ل وكان هناك ر ٌباً أور بن س المواص ات اسمه مالك ال حد وحقاده و سوته ل فكان ال ٌدع 
ٌسبر أمامه من الس نا  وال ضربه   وال ٌ وت فرصة لتسذٌب الناس وال ارتمنها ل وحتى الس نا  
الذٌن كانوا ٌخر ون من بٌننىا إلدخىار الاسىام ولىى المه ى  كىانوا ٌنىالون مىن باشىه وظلمىه بىال 

  . حساب

 

 

   ! الكرسً اولمانً

سىتقالت فىً ن ىس ال ىرع مسنىا   ولكننىا لىم وفً تلك ال ترة نمى ولى علمنا أن أخوات من النسا  م
نلتي أٌاً منهن ل كذلك علمنا أن فً الس ن شٌوعٌٌن من  ماعىة رٌىاض التىرك وبستٌىٌن ٌمٌنٌىٌن 

  . أٌضاً   رٌر أنهم كانوا  د فر وا كر ات اه مسبقاً ولم ٌتٌحوا لنا فرصة للقا 

 

خ حسىٌن رشىٌد عتمىان الىذي عىذبوه ومن المشاهد المإلمة التً ال أنساها عن تلك ال ترة حالة او
بال لوس على "الكرسً اولمانً" فً فرع المخابرات بالسدوي حتى أصٌب بمىا ٌقىارب الشىلر ل 
والكرسً اولمىانً هىذا عبىارة عىن كرسىً ذو أ ى ا  متحركىة ٌوتىي السى ٌن علٌىه مىن ذراعٌىه 

فٌما تظر  دماه متبتتان وسا ٌه تم ٌسحبون مسنده الخل ً للورا  ساحباً بذلك  ذعه اوعلى مسه   
مكانهما من ال هة اوخرى المضادة ل فٌترك  الضتا على صىدره وعمىوده ال قىري ل فىإذا ا داد 
تهتكت ال قرات حتى تتكسر ل وعندما التقٌىت اوخ أبىا رشىٌد كىان وضىسه فىً راٌىة السىو  ل فلىم 

منام   وال ٌستاٌ  ال ٌكن ٌستاٌ  تحرٌك ظهره البتة   ولم ٌكن ٌرتاح لذلك ال فً ٌقظة وال فً 
أن ٌ لس وال أن ٌقج ل وانتقر اولم ولى ر له أٌضاً فى اد مىن عذابىه ومساناتىه ل ومى  ذلىك كىان 

  . رحمه ل ٌتحامر على اولم الذي ال ٌااي وٌصبر وٌحتسب

 

وكان اوخ حسٌن عتمىان صىح ٌاً فىً وكالىة اونبىا  السىورٌة فىً راٌىة السىرٌة واإلنضىباا   لىم 
ه ررم مضً  رابة السشرٌن سنة على عمله هناك   حتى تم تكلٌ ه بمسإولٌة المكتب ٌنكشج أمر



اإلعالمً بدمشىي فىً ودارة اوخ سىالم الحامىد ل فلمىا اعتقىر سىالم اعتىرج علٌىه فىٌمن اعتىرج ل 
  : وررم ذلك كان أبو رشٌد ٌردد بكر احتساب

 

  . ال بؤس لل ل ٌسامحهم للكله فً سبٌر ل 

 

واحتسابه كان أبو رشٌد متار اوخ الصلب الىذي تبتىه ل فىً المستقىر   فلىم ٌستىرج وعلى اٌبه 
بؤكتر مما اعترج علٌه به سالم   حتى أنهم أتوا لىه ولىى السى ن بىرلٌس أركىان ال ىٌش السىوري 
حكمت الشهابً فً محاولىة إل ناعىه بىاإلعتراج ل وكىان الشىهابً وأبىو رشىٌد صىدٌقان مىن أٌىام 

بلدتهما مساً ومضٌا ولىى دمشىي  مٌلىٌن وصىدٌقٌن ررىم اخىتالج ونتمىا  كىر  الشباب   خر ا من
منهمىا ل وعنىىدما حضىىر الشىهابً ولىىى أبىىً رشىٌد فىىً سىى نه حىاور أن ٌحضىىه علىىى اإلعتىىراج ل 

  : - كما أخبرنً أبو رشٌد بن سه -و سر ٌقور له 

 

  . اعترج ٌا حسٌن لل اعترج والبا ً عندي 

 

تاراً للمدٌنة التً أتىى منهىا الشىهابً لل وكٌىج كىان علىى عال ىة و سر ٌذكره كٌج كان والده مخ
اٌبة بالناس ومن خٌرة أهر البلد ل وأخذ ٌمنٌه بمساعدته وذا تساون مى  السىلاة ل لكنىه لىم ٌصىر 
مسىه لشىً  ل وفٌمىا بسىد   وعنىىدما صىرنا فىً تىدمر وضىّمنا أنىىا وحسىٌن مه ى  واحىد حتىى ٌىىوم 

و نىاع  -كمىا سىٌؤتً ون شىا  ل  -ساً على هذا اللقا    وحىاولوا وعدامه   نار رحمه ل عذاباً شنٌ
حسٌن بتورٌا الشهابً ن سه استناداً ولى ذلك لل لكنه وررم البون الكبٌر بٌن الر لٌن فقد أبى أن 
ٌوراه بال ذنىب أو سىبب   ورفىض التسىاون مسهىم فىً هىذه المىإامرة الرخٌصىة حتىى ولىو كىان 

  . التمن حٌاته

 

 

   دة من  دٌدولى المن ر

مضت  رابة تالتة أسابٌ  على و ودنا فً المه   ال ماعً لن ا ؤ صىبٌحة أحىد اوٌىام بالسى ان 
ٌ تع الباب وٌالب م موعة من الشباب بؤسمالهم ل وعندما عادوا بسد فترة لىم تاىر سىؤلناهم عىم 

د ل وتكىرر  رى فقالوا ونهم أمروهم أن ٌو سوا على أوراي وحسب ل ما الذي فٌهىا ؟ لىم ٌىدر أحى
اومر وتتاب  وخراج الشباب حتىى شىمر كىر الىذٌن اعتىرج علىٌهم سىالم ل وبسىد ٌىومٌن ومىا كىدنا 
ننهً عشا نا حتى  ا نً الالب م  تالتة أو أربسة وخوة آخرٌن   فامشونا وكبلونا من  دٌد   

  . وو دناهم ٌقودون كر واحد منا ولى  ن انة من ردة وٌق لوا علٌه

 

ً أتر ب أي  دٌد دون نتٌ ة ل ولم ٌلبث البرد أن بدأ ٌ حج على  سدي مرت بض  ساعات عل
  وٌنخر م اصلً وعظامً ل ولم ٌكن فً ال ن انة أٌة باانٌىة أو راىا    سىاعتها افتقىدت نسمىة 
اإل دحام فً المه   التً أمنت لنا الدج  على أ ر تقىدٌر ! ولىم أكىد أتكىور علىى ن سىً محىاوالً 

ًّ وٌبىدأ عضىاته التىً ال بث الدج  من     من بدن ً ولى ال    اآلخر حتى أخذ القمر ٌنشا فى
ترحم وال ُتتَّقى ! ولم تلبث أصوات أخ ٌسذب أن انالقت تشي ظلمة اللٌر   فؤدركت أننىً  رٌىب 
من ررفة التسذٌب التً لم نكن نحس بو ودها فىً المه ى  ل وا داد الصىراخ   واىار السىذاب   

أنا ل وأخذت الهوا س تابي علً وتنهش ن سً المنهكىة ل وعىدت عذاب اوخ ٌلٌه اوخ وعذابً 
ولى مخاوفً التً سكنت بسض الشً  بمال اة اإلخوة واإلسىتلناس بهىم فىً المه ى    وهىا أنىا ذا 

  . هنا من  دٌد ال أنٌس حولً آنس به وال  لٌس أشكو مرارة حالتً ولٌه

 

الس ان الباب علً اآلن تالث مرات فً ومضت اوٌام علً أسٌر هذه ال ن انة الموحشة لل ٌ تع 
الٌىىوم للخىىروج ولىىى الحمىىام لل ولٌتىىه لىىم ٌكىىن ٌ سىىر ل فتلىىك كانىىت فرصىىة مالىىك السىى ان الموتىىور 



وأمتاله لٌسلخوا  لودنا بالكبالت من  دٌد   وٌ رروا فٌنا من سموم أحقادهم ما وسىسهم ال هىد ل 
ل عرضىة فىً أي و ىت لنى وة سى ان فإذا عدت عادت ولً اوو اع والبرد وال وع والكىوابٌس ل

ٌ ررها فىً بىدنً المنهىك مىن رٌىر أي سىبب أو ت سىٌر ل فىال أملىك وال البكىا  والتضىرع ولىى ل 
تسالى أن ٌخ ج عنا ل وبسد مضً عدة أٌام و ىدتهم ٌسىتدعوننً ولىى ررفىة التحقٌىي وٌسىؤلوننً 

وعرضىوهم أمىامً ل عن أسما  وأشخاص لم أكن أعرفهم بال سر ل فرفسىوا الاماشىة عىن عٌنىً 
فقلت ال أعرفهم ل وتكرر اومر   تم و دتهم فً المرة التالٌىة ٌسرضىوننً أنىا علىى أخ مستقىر ال 
أعرفه   لكنهم لما سؤلوه هر تسرفه  ار نسىم ل ولقىد علمىت بسىدها أن اوخ كىان أحىد مىن كشى تهم 

أره من  بىر بالتؤكٌىد ل  اعترافات سالم أٌضاً   لكننً لم أعرج لماذا  ار أنه ٌسرفنً ررم أننً لم
ولىىم ألمىىه فٌمىىا  ىىار و ىىدرت أن التسىىذٌب ال بىىد وأن االىىه متلمىىا اىىار البقٌىىة ل لكىىن ذلىىك كىىان مىىن 
أصسب اومور حقاً ل فالواحد ال ٌكاد ٌصدي أنه أرلىي اوبىواب علٌىه وانتهىى مىن دوامىة السىذاب 

 ! ٌدوالتحقٌقات لٌؤتً من ٌ تع علٌه الباب وٌسٌده ولى مسلسر الرعب من  د

 

 

 

 

   ! باب  دٌد

وفتع الباب علً لل وعادت لٌالً السذاب وال لد والسلخ والكهربا  ل عشرة أٌام أو ربما ت ٌد من 
التسذٌب : أٌن هً المخابى  ؟ أٌن أماكن السالح ؟ أٌن فالن ومن هو عالن ؟ وأنىا ال أعلىم عمىا 

اا مىن دمىً وال متٌىث ! حتىى ٌتكلمون عنه شٌلاً أبداً ل والكبالت تؤكر من  سدي وتشىرب السىٌ
أشرفت على الهالك فسالً ولم أعد أستاٌ   ذب الَنَ س ل وٌبدو أنهىم ا تنسىوا ببرا تىً هىذه المىرة 
وشسروا أنه لٌس لدي شً  بال سر فتركونً ل وعدت ولى المن ردة ألسي  راحً وأست م  كٌانً 

  . حقٌي أو ٌخر ونً ولى التسذٌبالمحام تالتة أو أربسة أٌام تالٌات   لم ٌالبونً فٌهن ولى الت

 

ومن رٌر مقدمات و دتهم فً لٌلة تالٌة نادوا علً ضمن  المىة ماولىة مىن اوسىما  أذكىر مىنهم 
وذا أسس تنً الذاكرة اإلخوة : هٌتم مال عتمان و مار عٌار مىن حلىب ل ووضىاح الىدن مىن  ىرى 

لبىاب ل ومحمىد تابىت حلب كذلك ل و اسىم موسىى مىن مدٌنىة تىدمر ل وحسىٌن رشىٌد عتمىان مىن ا
نىىىاعس و نىىىدٌم منصىىىور مىىىن ادلىىىب ل ومحمىىىد اىىىاهر مصىىىا ى وابىىىراهٌم أحمىىىدو مىىىن أرٌحىىىا ل 
ومصىا ى الشىىر مىن  سىىر الشىتور ل وشىىرٌج البسىث مىىن ادلىب ل وعمىىر الحٌىدر وحىى ٌن  اسىىم 
المحامٌىىد مىىن مسىىرة النسمىىان ل وابىىراهٌم اوبىىر وعمىىر حمىى ة مىىن المسىىرة أٌضىىاً ل وشىىاكر مومىىه 

  . ن دمشي ل وأخ من حماة هو شقٌي محمد فخريوكمار أندورة م

 

وانتهت تالوة اوسما  ل وأمرونا أن ن هى  أن سىنا  مٌسىاً لرحٌىر  دٌىد ل ولىى أٌىن ؟ لىم ٌقىر أحىد 
بىىالاب  ل ولىىم ٌكىىن وي منىىا القىىدرة حتىىى علىىى الهمىىس ل وو ىىدناهم ٌ تحىىون علٌنىىا ال ن انىىات 

مرة ولى الذاتٌة   فنسىتلم أماناتنىا   ونكمىر  وٌسو وننا تحت السٌاا ولسسات الكبر واللكمات ككر
تحت وابر اللكمات والركالت ولى سٌارة النقر المتلقة ذاتهىا أو سىٌارة اللحمىة كمىا كنىا نسىمٌها ل 
فنكبر كالسادة ونامش   وتقٌد ر ر واحدنا بر ر اآلخر وٌده بٌده   وٌودع كر منا بلامة أخٌرة 

خصاً محشورٌن فً تلك السلبة المتلقة لل تتحرك بنا تحت منتقاة   لن د أن سنا أكتر من أربسٌن ش
  !  نع تلك اللٌلة نحو رحلة أخرى من الم هور

 

  

   ! أبو  هر

لم ٌكن سهالً علٌنا فً البداٌة أن نتكهن ولى أٌن نمضً   ولم ٌكن ممكنىاً لنىا فىً ن ىس الو ىت أن 
ٌنا والسرعة المنتظمة التً أخذت نتبادر اآلرا  أو أن ننبس ببنت ش ة   لكن الو ت الذي اار عل



السٌارة تحافظ علٌهىا أوحىت ولٌنىا أننىا اآلن خىارج الساصىمة نت ىه ولىى مكىان بسٌىد   لىم نلبىث أن 
ر حنا هذه المرة أن ٌكون تدمر ال رٌر ل وبال سر وفً نهاٌة المااج تو  ت السٌارة بنىا وسىكن 

  . الن ورهدٌر محركها   وفتع الباب الحدٌدي علٌنا وأتانا اومر ب

 

سرت القشسرٌرة فً بدنً فىور أن ن لىت مىن السىٌارة ولسىستنً  رصىة البىرد الصىحراوي  بٌىر 
ال  ر ل ولم نلبث أن و دنا السناصر الذٌن أتوا بنا ٌرفسون الاماشات عن أعٌننا وٌ كىون القٌىود 

لحالىك وال أن من أٌدٌنا وأر لنا وٌرموا بها فً السٌارة ونها عهدة ال رع هناك ل وبررم الظالم ا
اونوار التً تسلات علٌنا كانت كافٌة لنرى أفراد الشراة السسكرٌة ٌحٌاىون بنىا وٌ ىرون مى  
عناصىىر المخبىىرات و ىىرا ات اإلسىىتالم والتسىىلٌم   ولىىنسلم مىىن تىىم أنىىه سىى ن عسىىكري ذاك الىىذي 

  ! وصلناه لل وأنه لكر المساٌات التً ا تمست س ن تدمر ال رٌب

 

تر من توان مسدودات حٌنما ه م عناصىر الشىراة السسىكرٌة علٌنىا وبىدأوا لم ٌار اومر بنا وك
ٌ ذبون كر من تحرر من القٌد منا فٌركلونه ركلة ٌ د ن سه من فوره على باب صتٌر   ٌنتظره 
على  انبه شراً آخر ٌ ذبه بٌدٌه كخروج تسس الحظ وٌركله مرة تانٌة لىٌلج البىاب ل وهنىاك 

لامىىة شىىراً تالىىث حولىىت و هىىً ولىىى ال ىىدار ل وتتىىاب  وصىىور  ومىىا أن دل ىىُت حتىىى اسىىتقبلتنً
اإلخىىوة اآلخىىرٌن ولىىى ال ىىدار بىىن س الارٌقىىة   حتىىى وذا اكتمىىر عىىددنا وانتهىىت الدفسىىة أحسسىىنا 
وو وهنا ولى ال ىدار كلنىا أن شخصىاً مهمىاً  ىد حضىر ل ونىادى أحىدهم وفىي اإل ىرا  السسىكري 

  : المتب 

 

  . حاضر سٌدي المساعد 

 

ورا  ظهورنا صوت مساعد الس ن أحمد كٌسانً كما علمنا الحقاً أو أبو  هىر كمىا  وانالي من
ْ ُ ىُر بحىي أمهاتنىا وأعراضىنا  ٌَ سماه الس نا  لل انالي مىن رٌىر مقىدمات ٌلسىن آبا نىا وأ ىدادنا و

  : ودٌننا لل كان مضحكاً مبكٌاً أن ٌنادٌنا هذا الم رم الوالغ فً دما  اوبرٌا  ٌقور

 

  ! أي خونة ( لل ٌا عمال  الصهٌونٌةٌا َخَون )  

 

وانالقت السٌاا من رٌر ونذار تسلخ  لودنا المكشوفة لهم   فإذا صاح واحىدنا أو تىؤوه ضىاع وا 
علٌه السذاب ل لكن ح لة التسارج ما كانت لتبدأ من  بىر أن نتلقىى أصىور اإلتٌكٌىت السىالد ! ولىم 

  : ألبث أن اري سمسً صٌحة أبً  هر هذا ٌنادي عساكره

 

  . أحضروا هذا السرص أبو ال ٌن  

 

وكنت و ت اعتقالً ألبس بناار  ٌن   دراً   فكؤنما و ده نقاة عالم تساعده على أدا  مهمتىه ل 
و ذبتنً اوٌدي كمال ا الحدٌىد ورمتنىً أمىام سىٌادة المسىاعد   فلمىا رفسىت عٌنىً ولٌىه أرٌىد أن 

  : أستال  الخبر صاح بً مر  صوته

 

  . رمض عٌنٌك وال 

 

وه م عناصر الشراة علً فباحونً أرضاً ٌركلوننً وٌ لدوننً من كر ات اه ل وأتتنً وسىا 
هذه الساص ة لسسة كرباج على عٌنً رأٌت الشرر ول خرج منها ! وأدركت الحقاً أن هذا الذي 
أصابنً كان م رد درس تسلٌمً لنا وحسب ! فالقوانٌن هنا فً س ن تدمر السسكري رٌرها فً 

ٌة المخابرات بدمشي ل ووذا كانت التسلٌمات تقتضً هنىاك أن تبقىى عٌوننىا مسصىوبة مامشىة أ ب



علىىى الىىدوام حتىىى ال نىىرى أحىىداً مىىن المحققىىٌن أو ال الدٌىىن   فإنهىىا هنىىا تو ىىب علٌنىىا أن نكشىىج 
عٌوننا وأن نمتن  ررم ذلك عن رإٌة أي أحد منهم ! ولو ن لت علىى واحىدنا كىبالت اورض أو 

 ! لسٌاا فالوا ب المحتم علٌه أن ٌبقى متمض السٌنٌن است لحمه ا

 

 

 

  

  . راسك باورض وال ورمض عٌنٌك

 

وساد المكان سكون رعٌب لبرهة من  من ل فلما أدرك أن الدرس اوور وصر الم موعىة كلهىا 
  : صاح من  دٌد

 

  .  ر حاضر سٌدي وال 

 

  .  لت ورأسً فً اورض وعٌناي متمضتان : حاضر سٌدي

 

  : كم عملٌة ونت عامر وال عرص ؟  ار
 

  .  لت : وال عملٌة سٌدي

 

   ار وكؤننً أنا الذي أشتمه : وال عرص لل بتكذب ؟
 

وانهالت الكبالت والسٌاا علً مىن  دٌىد ل و سلىت أتلىوى علىى اورض كالذبٌحىة ال أدري أٌىن 
وحىولً ٌ تىت الم ر ل واإلخوة و وههم كلهم ولى ال دار وصىٌاحً وعىوا  الشىراة مىن حىولهم 

  : أعصابهم وٌ ري  لوبهم ل ولم ٌلبث الدور أن تحور ونادى أبو  هر من  دٌد

 

  . واحد واحد من هون ٌا َخَون االسوا لبرة 

 

وسا تنا اللامات والكرابٌج من  دٌد ولى باحة أخرى تتصىدرها ررفىة الذاتٌىة   أ لسىونا خمسىة 
لٌهىىا   والشىىراة خل نىىا ٌركلوننىىا بىىؤر لهم أو خمسىىة أمامهىىا وبىىدأوا ٌىىدخلوننا واحىىداً تلىىو اآلخىىر و

ٌصىى سون رإوسىىنا بؤٌىىدٌهم وٌلسىىسون ظهورنىىا بىىالكرابٌج والكىىبالت وهىىم ال ٌك ىىون عىىن شىىتمنا 
  : وتوعدنا وتهدٌدنا

 

هلي بن ر ٌكم ٌا َخَون لل هلي بس تخلصو ٌا وٌلكم لل ول لنسمر للل بؤمهاتكم واخواتكم لل ول  
  .. الموت مصٌركم ٌا

 

لم ٌكن ال بانٌة كاذبون فً ذلك   فلقد اعتادوا  تىر النىاس بؤن سىهم وفسلىوا ذلىك مىرات ال تسىد ل و
ووفوا وعدهم فً المستقبر وأ هقوا من أرواح اإلخوة من ن س الدفسىة عىدداً ربمىا فىاي مىن بقىً 

  ! منهم على الحٌاة

 

 

   ! التسلٌم



من كر ات اه ونحن فً مالبسىنا الصىٌ ٌة  لم ٌكن ال  ر  د ال  بسد   والبرودة التً أابقت علٌنا
الخ ٌ ة التً اعتقلنىا بهىا  ادت علٌهىا بىرودة اإلسىمنت الىذي أ لسىونا فو ىه ننتظىر أن نلىج ررفىة 
الذاتٌىىة تلىىك ل فلمىىا حىىان دوري و ىىد كىىدت أت مىىد ررىىم السىىٌاا التىىً أصىىابتنً دخلىىت فو ىىدتهم 

لك أننا الٌوم فً الساشر من شىباا ٌسؤلوننً كالسادة عن اسمً وسنً وعنوانً لل وعلمت أتنا  ذ
ل فلما علموا أننىً أردنىً ال نسىٌة تىارت تىالرتهم وانت ضىت أودا هىم وانهىالوا علىً  1981عام 

ضرباً ولكماً وشتماً بؤ ذع اول اظ ل ولم ٌكن مسنى ذلك أنها رضبة ساعة وحسب ل فلقد تبىٌن لنىا 
اعة استقباله فً الذاتٌة فقىد "تسلّىم" ل الحقاً أن الشخص الذي ٌلقى مساملة خاصة من هذا النوع س

و"التسلٌم" مسناه أن الشراة  د مٌ وه عن رٌره لسبب مىا لل وأنىه محىتم علٌىه بالتىالً الهىالك ال 
محالة لل فً السا ر أو فً اآل ر القرٌب ل رٌر أن ل سبحانه  در ولاىج   وحىدث أن تتٌىرت 

م موعىىة الشىىراة التىىً كانىىت علّمتنىىً و تىىذاك النوبىىة التىىً اسىىتقبلتنا فىىً تلىىك اوتنىىا  لل وذهبىىت 
  ! وحضر آخرون فاتتهم هذه المالحظة عنً لل فؤن انً ل من موت محقي

 

 

 

 

  !  صاص

وانتهت و را ات التس ٌر   وصرنا اآلن     من عهدة تدمر رسمٌاً   وعلٌنا أن نتلقى مراسٌم 
  ! ٌكن ضمن الحساباإلستقبار الرسمً اآلن لل فكر هذا الذي سبي تبٌن أنه لم 

 

ت م  موكبنا الح ٌن خارج الذاتٌة   فإذا بنا أمام باب كبٌر ك م التور لل أخذتنً لمحة من عٌنً 
ولىىى أعىىاله فهىىالنً أن أ ىىرأ  ىىور ل تسىىالى مخاواىىاً هنىىاك ) ولكىىم فىىً القصىىاص حٌىىاة ٌىىا أولىىً 

  ! " الة خالدةاولباب ( تحواه شسارات النظام المسروفة "أمة عربٌة واحدة ل ذات رس

 

دخلنىىا البىىاب ونحىىن نقىىرأ علىىى الىىدنٌا ورا نىىا السىىالم ! وو ىىدنا أن سىىنا فىىً باحىىة اسىىمنتٌة تحٌاهىىا 
ة كلهىم ظهورنىا  ٌَ المها   التً أمرونا أن نصاج علىى  ىدرانها ُمْسىلِمٌن للوحىوش ر ىار الَسىِر

رونىىه مىىن تٌابىىه وال باإلختٌىىار ! ولىىم ٌلبىىث ال بانٌىىة أن بىىدأوا ٌسىىحبون الواحىىد منىىا تلىىو اآلخىىر فٌس
الشورت   وٌ تشونه مرة أخرى من باب اإلحتٌاا ل وفىً الو ىت الىذي ٌتىولى  سىم مىن الشىراة 
اإلخوة المت هٌن ولى ال دار بالضرب وال لد والركالت   وبٌنما ٌسلىو الصىٌاح وترت ى  أصىوات 

اً أو تدفسىه اإلستتاتة وال متٌث   ت ىذب اوٌىدي القاسىٌة اوخ الىذي ت ىرد مىن تٌابىه وبىات  ىاه 
فٌختر توا نه وٌقى  علىى اورض   لٌكىون الىدوالب فىً اسىتقباله واتنىان مىن الشىراة السسىكرٌة 
على  انبٌه ٌن النه فٌه ل فترت   الر الن فً الهوا  لل وٌ قد واحدنا القدرة وذ ذاك على التحىرك 

 ن ٌىر مىن الحدٌىد ل لكن ال الدٌن ول ٌادة اإلحتٌاا وتحقٌي م ٌد من اإلتقان ٌرباان الىر لٌن ب
  . تسدم أٌة فرصة لهما للتحرك  ٌد أنملة

 

وٌبدأ الضرب من رٌر رحمىة ومىن رٌىر عىد لل فإشىارة اإلنتهىا  لىدى الوحىوش أوللىك أن تت ىتع 
باىن الر ىىر وتسىىٌر منهىا الىىدما  ل فىىإذا تىىم ذلىك فكىىوا القٌىىد عىىن الىر لٌن وأخر ىىوا المستقىىر مىىن 

ٌىىة أخىىرى ل وتنهىىار علىىى الراحىىات سىىٌاا مىىن ال لىىد الىىدوالب وأمىىروه أن ٌ ىىتع ك ٌىىه لٌتلقىىى هد
السرٌض سمسنا أنها صنست من ح ام مروحة الدبابات ! حتى وذا حر باوٌدي متر الذي حر من 
 بر باور ر وتؤكد ال الدون أن الدم اآلن ٌسٌر أمروا ضحٌتهم باإلنبااح ل وال ٌكىون المسىكٌن 

  فٌستقبر اورض ال حور لىه وال  ىوة لل وتلحىي بىه  بحا ة لسماع اومر ونه منهار وُمْنَتٍه بذاته
السٌاا والسصً تؤكر اآلن ظهره و نبٌه : خمسون لل مالة لل وربما مالتىا  لىدة  بىر أن ٌتو ىج 

  . ال بانٌة

 



وٌدخر الح ر مرحلته اوخٌرة   فٌق   أحدهم فوي ظهر الضحٌة وٌلحقه تان فٌقلبه وٌسلو صدره 
ركالنىىه وٌمسىىحان بىىه نسالهمىىا السسىىكرٌة التلٌظىىة لل حتىىى تتكسىىر لل وٌؤخىىذ كالهمىىا ٌس سىىانه وٌ

الضلوع وتتهتىك بقاٌىا ال لىد السىلٌم ل وتكىون الىدالرة  ىد مىرت علىى الدفسىة كلهىا   وسىالت دمىا  
اإلخىىوة  مٌسىىاً ونىىار كىىر واحىىد مىىنهم نصىىٌباً مىىن السىىذاب رٌىىر موصىىوج ل ولكىىم فُِقىىَد فىىً ح ىىر 

أن ٌؤبىه أحىد ل ولكىم خىرج مىن هىذا ال حىٌم مىن خىرج  اإلستقبار ذاك من وخىوة ومىاتوا مىن رٌىر
 . كسٌراً أو صاحب عاهة من رٌر أن ٌ ٌد ذلك ال بانٌة وال سروراً ورروراً 

  

 

 

  39المه   

مضت تالث أو أربى  سىاعات علىى ح ىر اسىتقبالنا هىذا وسىاست علٌنىا الشىمس فهالنىا أن نبصىر 
نلىتقا أن اسىنا صىاح بنىا أحىدهم أن نلىبس أن سنا وكؤننا سرب اٌور منتوفة الرٌش ! ومن  بر أن 

تٌابنا ونمشً ل ومشٌنا لل نا فً ال روح ماؤالً الرإوس ل لكن السٌاا والكبالت لم ترحمنىا ل 
وو دنا أحدهم ٌهوي علٌنا بسصا ال أظنها ول وال  ذع ش رة لل وذا هىوت علىى الظهىر فلقتىه ل 

  ! فإذا أصابت الرأس أو الصدغ فالواحد مٌت ال محالة

 

وكىىان مسنىىا أخ مىىن ادلىىب اسىىمه نىىدٌم منصىىور أصىىٌب أتنىىا  اعتقالىىه بالقىىات رصىىاص فىىً سىىا ه 
وسىاِعِدِه ولىىم ٌكىىن ٌسىىتاٌ  السىٌر ل فتقىىدمت أنىىا وأخ مىىن حلىىب اسىمه  مىىار عٌىىار وحملنىىاه ل أنىىا 
أمسكه من كت ٌه و مار ٌرفسه من ر لٌه ل وركضنا وركىض الشىراة ورا نىا ٌضىاع ون علٌنىا 

مىىرات عدٌىىدة أن نقىى  وٌقىى  اوخ مسنىىا ل ولىىم نكىىن نىىدري ولىىى أٌىىن سىىٌنتهً هىىذا  السىىذاب لل وكىىدنا
  . ال ري بنا

 

و سلنا ندخر من باحة ولى أخرى ونسبر من باب ولىى بىاب حتىى وصىلنا آخىر اومىر ولىى الباحىة 
السادسة من الس ن   وو دنا أن سنا نساي ولى مه   كبٌر فٌها هو المه   السادس والسشرون ل 

سىىد أن اكتمىىر وصىىولنا و ىىدناهم ٌصىى وننا علىىى ال ىىدار مىىن  دٌىىد   ومضىىى الشىىراة وهنىىاك وب
فختموا لكر منا بضربة عصا على ظهره الدامً لتهىد مىا ٌمكىن أن ٌكىون تبقىى مىن َجَ لَىٍد فٌىه ل 
حتىىى وذا هىىدأت اوصىىوات وسىىكنت الحركىىات دخىىر المسىىاعد أبىىو  هىىر المه ىى  لل وافتىىتع كلمىىة 

سىىبات وأل ىىاظ الك ىىر بىىاهلل لل و ج ولٌنىىا وسىىا عباراتىىه الناضىىحة ترحٌىىب  دٌىىدة حافلىىة بؤ ىىذع الم
بشرى وصولنا س ن تدمر لل تدمر التً ستكون فٌهىا نهاٌتنىا لل نحىن الخىون السرصىات السمىال  

  . ....ار

 

وانتهىىت الكلمىىة الترحٌبٌىىة بنىىا   وخىىرج أبىىو  هىىر ٌتبسىىه ال بانٌىىة   وو ىىدنا البىىاب ٌتلىىي علٌنىىا   
نا ل وسرعان ما ألقى كر منا بدنه المنهك علىى اورض لل ٌىود لىو أن وصمت كصمت القبور ٌل 

    ! مار اورض كله بٌن ٌدٌه فٌ تدي به ساعة من رٌر عذاب

 

  

  ! فً انتظار الم هور

أرلي الباب وظننا أننا نلنا الٌوم نصٌبنا كامالً من السذاب ولن ٌكون هناك م ٌد ل رٌىر أن اومىر 
  : صوت أ ش من فو نا ٌصٌعتبخر لحظة أن نادى علٌنا 

 

  . الكر لم عال اوٌة وال 

 



أف عتنا الم ا ؤة لل فلم نكن نتصور أن فو نا داخر المه    بانٌة من الشراة السسكرٌة أٌضىاً ل 
  : وعندما رف  أحدنا رأسه ٌستال  من أٌن  ا  الصوت ناداه الشراً وهو ٌشتمه

 

  .. لمسلّم بتال  لبرةأنت ٌا لل علّم حالك وال ل ولما أ ور وٌن ا 

 

وكالقاٌ  المرعوب انكمشنا نحىن فىً  اوٌىة مىن  واٌىا المه ى  حٌىث أمىر   وأار نىا برإوسىنا 
نتر ب الم هور ل وأخذنا نحاور بحواسنا المتوترة أن ندرك مسالم هىذا المه ى  الىذي ضىمنا مىن 

لة   تمة دورة للمٌاه حٌث لم نحتسب ل ولقد أدركنا الحقاً أن البنا  عبارة عن ررفة كبٌرة مستاٌ
على ٌسار الداخر من الباب   فٌها حمامان تتوساهما متسىلة وحىوض ل وأمىا بقٌىة المه ى  ف ىً 
ح م تالث ررج متتالٌة   تحٌا  اوٌة التقا   درانها اوربسة بالسقج نوافذ م توحة على الدوام 

ولنا ولٌها أو مشاهدتنا   علٌها  ضبان من الحدٌد وحسب   رٌر أنها من السلو بما ٌك ً لمن  وص
لما ٌ ىري فىً الخىارج عبرهىا ل وفىً السىقج ن سىه هنىاك فتحتىان مسىاحة كىر منهمىا متىر بمتىر 
تتاٌهما  ضبان من الحدٌد التلٌظ أٌضاً   ٌستاٌ  عناصر الشىراة الىذٌن ٌتنىاوبون فو نىا أربسىاً 

الشرا تٌن كما تسىمٌان وعشرٌن ساعة فً الٌوم أن ٌروا كر ما ٌدور بٌننا من تلك النافذتٌن   أو 
  . باصاالح الس ون

 

  السخرة

ومضٌت أتحسس  راحً وألملم بدنً المنهك فً سكون لل وانشتر كر منىا بحالىه فىال تسىم  وال 
اضاراب اون اس وأنات اولم تنالي بٌن تارة وأخرى فال ٌلبث صاحبها أن ٌكتمهىا وٌشىد علىى 

  . ال راح بصمت

 

  وفىىتع البىىاب ف ىىؤة ودل ىىت دفسىىة  دٌىىدة مىىن المسىىا ٌن ال ىىدد وانقضىىت سىىاعتان أو أكتىىر بقلٌىىر 
ت او  السىبسٌن أرلىبهم شىباب فىً مقتبىر السمىر مىن اىالب التانوٌىة السامىة أو ال امسىة لل علمنىا 
الحقاً أنهم كلهم من مدٌنة حمص   وأنهم نالوا متر السذاب الذي نلنا   ولكننا لىم نسىم  أصىواتهم 

لك بسٌداً فً الباحة اوولى متلنىا ل رٌىر أن الشىراة لىم ٌحرمونىا ون و را ات اإلستقبار تمت كذ
من أن نتنسم بسماع صٌحات اولم والسذاب   فلم ٌلبث أحدهم أن فتع الباب ونىادى فٌنىا وكىؤن لىه 

  : تؤر  دٌم ٌرٌد أن ٌشت ً منه

 

  وٌن المسلّم وال ؟ 
 

لك النظرة الخاا ة ل وخىرج المسىكٌن فسلمنا أن اومر  د وذاً   وأن اوخ ال بد وأن ٌنار عقوبة ت
وكان اسمه صالع الو اع أستاذاً لمادة السلوم من منااي دٌر ال ور ل وانهار علٌه الشراً لاماً 

  . وص ساً و لداً   وصراخه ٌصم آذاننا وٌشوي  لوبنا ولكننا ال نملك له وال الدعا 

 

  : دى عنصر من الشراة فٌناولم ٌكد هذا المشهد أن ٌنتهً حتى فتع الباب مرة أخرى ونا

 

  . من كان منكم عسكري وال 

 

رٌر أن أحداً منا لم ٌ ب ل أعاد السإار فسكت ال مٌ  ل وفً المرة التالتىة رفى  أحىدنا ٌىده وكىان 
  : اسمه وضاح الدن من  رى حلب و ار

 

  . أنا سٌدي 

 



   ار الشراً : أنت عسكري وال ؟
 

  . أ اب  نسم سٌدي

 

  . ٌرمقه بقرج : ماشً الحار لل  دم الصج وشوج  ار الشراً وهو

 

  : فو ج اوخ وفي اإل را ات السسكرٌة ونادى فٌنا

 

  . انتبلللللله ل استللللللرح ل استللللللعد 

 

  : وفً الو ت الذي ل نا اإلضاراب ولم نسلم بم نتصرج صاح الشراً فٌه

 

ل ت سر ذلك كر ما سىمست أي حركىة  بتقور استرح استسد المه    اه  للت تٌش حضرة الر ٌب 
 ... على الباب ٌا

 

 

  ! فاور باإلكراه

وخرج حضرة الر ٌب لل و سلنا نحو ر فً سرالرنا ونسىؤر ل اللاىج والسىتر لل ولىم ٌلبىث أن 
  : فتع الباب من أ ر ودخار ال اور ل و    اوخ من مكانه وصاح بنا الال مة التً تسلمها

 

  . للرح ل استللللللعدانتبلللللله ل استلللل 

 

ولكنه تلستم  بر أن ٌسلن  اه ٌة المه   للت تٌش فلم نكن  د عرفنا بسد كٌج ٌكون ذلىك أو كٌىج 
  : نن ذ هذا اومر فً هذه الظروج ل ونادى الر ٌب وهو ٌكاد ٌ م ر

 

  السخرة لل وٌن السخرة وال ؟ 
 

ٌىه اون ىاس فكٌىج لنىا أن ن كىر ولم ٌكن  د مضى علىى و ودنىا فىً المه ى  و ىت ٌك ىً لنلىتقا ف
بالسخرة وبالاسام ! فلما و د الر ٌب الحالة لىم تنضىبا واومىر لىم ٌن ىذ سىحب اوخ وضىاح ولىى 

  : الخارج وانهار علٌه ص ساً وركالً   فلما انتهى رمى به ولى الداخر ونادى من  دٌد

 

  من كان منكم عسكري ٌا لللللل ؟ 
 

ر وأ اب ل وكان  مار أو أبو ال ضىر كمىا كنىا ننادٌىه خىرٌج فً تلك المرة خرج اوخ  مار عٌا
المدرسة الشرعٌة بحلب ٌخىدم ال ندٌىة اإلل امٌىة حىٌن اعتقىر ل وكىان رحمىه ل ممتلىى  ال سىم 

  :  صٌر القامة   فناداه الشراً سالالً 

 

  انت عسكري وال ؟ 
 

  .  ار بتبات واحتراج : نسم سٌدي

 

  .  ار له : أدخر ال اور اآلن

 



ودخر علٌنا  مار باشت بالستٌكً فٌه بسض  ا  ال بن وأرر ة الخب  السسكري ال افىة ذاتهىا 
ل تبسها بسار مىن الشىاي ٌبسىث منظىرة علىى القىرج ل ولىم ٌكىن وحىد ال  ىدرة و تهىا وال شىهٌة 

  : لتناور شً    لكننا و دنا الشراً ٌنادي من فتحة السقج فو نا وٌصٌع

 

  . الكر وا  اً وال 

 

  . نت ضنا و وفاً كلنافا

 

  . و هك عالحٌا وال 

 

  . استدرنا من رٌر أن ننسى هذه المرة أن نتمض أعٌننا ونخ ض رإوسنا نحو اورض

 

  . رلٌس المه   ل شٌر  اسة ال بنة واسمٌهن هالسرصات واحد واحد 

 

راً مىن فؤخذ أبو ال ضر ٌاوج علٌنا وٌدس فً فم كر منا  ضمة  ىبن ل فلمىا انتهىى نىاداه الشى
  :  دٌد

 

  . امش  صسة الشاي وشّرب هارللل بالتناوب 

 

ون ذ  مار ما أمىر الشىراً بىه ل و لسىنا مىن تىم فىً أماكننىا صىامتٌن وا مىٌن ل و تىذاك كانىت 
الشمس  د ساست وتسللت أشستها الدافلة من نوافذ المه   السلٌا فنشىرت فٌنىا الىدج  واإلرتٌىاح 

ن فتع من  دٌد فق    مار ونىادى بالال مىة ل ودخىر هىذه المىرة لبرهة ل رٌر أن الباب لم ٌلبث أ
  : أبو  هر وبسض ال بانٌة حوله ونادى

 

  . رلٌس المه   ل ضب كر المسا ٌن ل وه 

 

فا تمسنىىا كلنىىا فىىً  اوٌىىة داخىىر المه ىى    فٌمىىا دخىىر عىىدد مىىن عناصىىر "البلدٌىىة" وفىىي مصىىالع 
السٌاسٌٌن من السساكر الىذٌن ٌقضىون عقوبىاتهم الس ن الذي تسلمناه الحقاً   وهم المسا ٌن رٌر 

فً الس ن ل وأدخر أوللك كوماً من الباانٌىات المنتنىة فكدسىوها علىى مقربىة مىن أ ىدام المسىاعد 
  : والشراة السسكرٌة وخر وا ل فنادى أبو  هر من  دٌد

 

  . الكر فً صج واحد وال 

 

كلنا وخ ضنا هاماتنا ل ف سر الشراة فانتظمنا فً صج واحد أخذ ٌمر أمامه و د أرمضنا أعٌننا 
ٌسلمون كالً منا باانٌتٌن وكر اتنٌن منا عا الً مشتركاً ل والسا ر عبارة عن خٌمة بالٌة من خٌام 
َسىة مىا ال ٌسىد مىن اللسنىات والشىتالم  ٌْ ال ٌش متااة بالباانٌات الستٌقة ل فلما تم اإلستالم وفوي الَب

  : السامسٌن  ار أبو  هر ٌخااب رلٌس المه   وبقٌة

 

  . هذه الباانٌات والسوا ر عهدة لل وكر واحد مسإور عن عهدته وال 

 

وتلقٌنىا السهىدة والتسلٌمىات والشىىتالم ونحىن ال نى ار متمضىً السٌىىون خاشىسً الحركىة ل وسىىمسنا 
المسىىاعد وأ المىىه ٌنسىىحبون وٌتلقىىون البىىاب علٌنىىا لل فؤلقٌنىىا عهىىدتنا التمٌنىىة تلىىك وألقٌنىىا فو هىىا 

  . المنهكة لل ال ندري ماذا ن سر أو نتو   فً الخاوة التالٌة أ سادنا



 

  

   الت قد

وبلتت الساعة حوالً التانٌة بسىد الظهىر ل وو ىدنا البىاب ٌ ىتع مىن  دٌىد ل وانىت ض اوخ  مىار 
  : فقدم الصج ل ودخر الر ٌب وصاح فٌه

 

  . ص هم خمسة خمسة للت قد 

 

ع الذي رمرنا  مٌساً  سلنا نتداف  مضاربٌن كر منا ٌتحاشى ولم ٌكن علٌنا وال التن ٌذ ل لكن ال  
أن ٌؤتً ولى ارج الشراً   فلما اار اومر ولم ٌنتظم الصىج دخىر الشىراة علٌنىا وأوسىسونا 
ضرباً و لداً   و مار رحمه ل ٌ هد فً أن ٌساعدنا علىى اإلنتظىام فىً الصىج  ىدر اإلمكىان ل 

ونا فكىان ا لسىدد فىوي المالىة ل وصىار واضىحاً لىدٌنا اآلن أن هنىاك  ى  اً وتم اومر أخٌراً   وَعىدو
أساسٌاً فً البرنامج الٌومً ٌسمى الت قىد   ال لىد والضىرب والشىتالم لىوا م ضىرورٌة ال بىد وأن 
 تال مه لل متلما هً لوا م ال تن صر عن أي مناسبة أخرى تتاح للشراة فٌها أن ٌس كوا دما نا

!  

 

لى ذاته ماري الرأس مشتت ال ىإاد ل ال ٌكىاد واحىدنا ٌسىم  أدنىى وخرج الشراة لل وعدنا كر و
حركة حور المه   أو فو ه حتىى ٌنىت ض كىالمحموم ! وكلمىا ود أحىدنا أن ٌرفى  الاىرج لٌنظىر 

  ! حوله تذكر ما حر باوخ صالع فٌرتد ولٌه ارفه وهو حسٌر

 

الذي ٌنام مسه علىى عىا ر وهكذا مضى الٌوم لل ومرت أٌام أخر   ال ٌ رإ أحدنا أن ٌكلم  اره 
واحىد   أو ٌهمىىس حرفىىاً و ىىرب النىىاس ولٌىىه ل والبرنىامج الٌىىومً ٌتكىىرر كالال مىىة : نسىىتٌقظ فىىً 
السادسة   فنضب السوا ر والباانٌات ونقب  فو ها صامتٌن وا مٌن لل وال ٌلبىث أن ٌ ىتع البىاب 

ح نىىة الاسىىام التىىً  فننىىت ض  مٌسىىاً ونقىىج فىىً حالىىة اإلسىىتسداد ل وتخىىرج م موعىىة منىىا السىىتالم
ٌستبرونها ال اور م ا اً ل فن دردها بال شهٌة   أو ن مسها فً ركن الحمام مىن رٌىر أن ٌقربهىا 
أحد ل وربما مرت على الواحد منا الو بة والو بتان والخمس وهو ال ٌمس مىن الاسىام مىن  لىة 

داً لم ٌؤكله خشٌة أن الشهٌة شٌلاً ل ولكم اضار رلٌس المه   ولى رمً الاسام فً الحمام ون أح
  ! ٌكتشج الشراة ذلك فننار ما نحن بتنى عنه

 

فإذا انتهى ال اور من رٌر مشاكر حان و ت الت قد ل فنستسد ونؤخذ حسبنا ل لساعة تسذٌب ال م 
ل وٌنار كر منىا نصىٌبه المقىدور لل ونسىود ولىى  لسىتنا متىر بٌن حىذرٌن ل وال ٌلبىث الشىراة أن 

هذه المرة ل فنخرج ولى الساحة مار ً الرإوس متمضىً السٌىون لل ٌمسىك  ٌنادوا علٌنا للتن س
واحدنا أخاه الذي أمامه من وساه وٌتبسه كاوعمى لل لتتلقانا الكبالت والسصً فتقودنىا بىاإلكراه 
ولى حٌث ٌشاإون ل وترانا كقاٌ  مسسور ن ري حور الساحة والكىرابٌج والكىبالت والضىربات 

إذا  رَّ أحىدنا أو و ى  تستىر بىه البقٌىة وتكىوم فو ىه المتسىا اون لل فتى داد تالحقنا أنىى ات هنىا ل فى
فرصة الشراة ل ٌادة الضرب ومضاع ة السذاب ل وٌسلىو الصىٌاح وأصىوات اإلسىتتاتة   فتسلىو 

  . علٌها عبارات الك ر والشتالم البذٌلة

 

لىىى البىىاب ملحمىىة فىإذا انتهىىى و ىىت التىن س و ادتنىىا الَكىىْبالت صىىوب المه ى  مىىن  دٌىىد   تكىون ع
أخرى دامٌة ل فمالة ونٌج من هىإال  البإسىا  لٌسىت أمىامهم وال فتحىة هىذا البىاب لٌن ىذوا منهىا ل 
عٌونهم متمضة فال ٌستاٌسون مشاهدة مواى  أ دامهم   والسٌاا والهىراوات تالحقهىم مىن كىر 

ض حدب وصوب ل فتنحشر اوكتاج والىرإوس   وٌسىقا مىن ٌسىقا تحىت او ىدام   وٌشىج الىبس



بسارضة الباب الحدٌدٌة ل فىال تنتهىً ح لىة التىن س تلىك وال و ىد دمىً مىن بٌننىا أكتىر ممىن سىلم   
  . وأصٌب أضساج من ن ا

 

  

 

   ! اسام ومنام

وهكذا كنا نسود ولى المه   لنلسي  راحنا بصمت   ونتؤوه تخنقنا الحسرات والسبرات لل وٌحٌن 
ن تم السشا  ل ونحصً وذا  درنا نصٌبنا الىذي نلنىاه موعد التدا  بسد حٌن لل وال ٌلبث أن ٌؤتً م

على مدار الٌوم مىن الاسىام فىال نىراه ٌك ىً ون ٌسىد رمىي ا ىر صىتٌر : صىمونتان صىتٌرتان 
 افتان للو بات التالث ل ورش ة شاي على ال اور مى  بضى  حبىات  ٌتىون أو لحسىة مربىى أو 

د ٌك ىً لكىً ٌبلىر الصىمونة التىً فتتناهىا حالوة ال تملإ ملسقة واحدة ل ومري أحمر للتدا  ال ٌكىا
فٌىىه ل وبسىىض حبىىات الحمىىص المسىىلوي أو أ ىى ا  مىىن الباىىااس المسىىلو ة للسشىىا  لل وحسىىب ! 
ولربما اسُتْبِدَر البٌض بالباااس مرات   أو شوربة السدس بالحمص المسلوي ل لكن  لىة الكمٌىة 

ً حا تنا ولى الشب  ! فنصىٌبنا مىن وسو  النوعٌة كانت تتٌر فٌنا الشسور بال وع أكتر من أن تلب
البىٌض وذا حضىىر لىم ٌكىىن ٌت ىاو  البٌضىىة الواحىىدة لسىتة أشىىخاص ل ومىن اور  ملسقىىة صىىتٌرة 
واحدة للشخص ل ومن اللحم أ ر من رأس السص ور فً المناسىبات ل ووذا أحضىروا د ا ىاً كىان 

بتنىا نستبىر الاسىام  نصٌب المه   كله خمس أو ست د ا ات مقابر أكتر من مالة فم ! حتى أننىا
نوعاً وضىافٌاً مىن السىذاب لىٌس وال ! وصىار اعتٌادٌىاً بٌننىا أن نؤكىر  شىر البرتقىار و شىر البىٌض 
والباٌخ وال نرمً من ال ضالت فً القمامة شٌلاً ل ولكن النهار ال بد وأن ٌنتهً   وٌحىر موعىد 

وم فٌىه ! فالضىو  داخىىر النىوم فىً السادسىة   لكنىه النىوم الىذي ٌحىىرم علىى صىاحبه أن ٌتىنسم بىالن
المه   ال ٌا إ لٌر نهار   والشىراة علىى السىاع ٌرا بوننىا باسىتمرار ل ولىو نمىى ولىى سىمسهم 
صوت همس أو حس حركة من بٌننىا علّمىوا صىاحبها علىى ال ىور فكىان نصىٌبه مىن السىذاب فىً 

  ! الصباح ما ال ٌسر

 

  ولكىم أخىىرج الشىراة رلىىٌس ولقىد كانىت الصىىالة وسىا هىىذا الظىرج نوعىىاً مىن التهلكىة بىىالاب  
المه   وانهالوا علٌه ضرباً ٌسؤلونه عمن ٌصىلً عنىده مىن المسىا ٌن لٌىدلهم علٌىه ل ولىذلك كنىا 
نصلً وٌما  من أور ٌوم ل كر بسّره وحده من رٌر ركوع أو س ود ل لكن النسمة التىً و ىدناها 

ة تكشى ه   ولىذلك كنىىا فىً ذلىك المه ى  كانىىت فىً الحمىام ل فلىم ٌكىىن مىن رحمىة ل للحمىام شىىرا 
  . نتوضؤ آمنٌن   وننسحب ولى باانٌاتنا فنستلقً تحتها ونصلً مومٌٌن بسكون وهدو 

 

  

 

  ! ولى الحالي

وانقضى  رابة أسبوع على هذه الحار لل وبدأنا نؤلج الوض  ال دٌد ونتؤ لم مسه ل وأخىذنا ن ىرإ 
ت ل و ام اوخ  مار رلىٌس المه ى  على النظر ولى بسضنا البسض والهمس فٌما بٌننا ولو بكلٌما

فقسمنا ولىى م موعىات صىتٌرة للسىخرة   فسىاعدنا ذلىك علىى الخىروج مىن حالىة الو ىوم تلىك   
وبدأنا نتسرج على اوفراد المحٌاٌن بنا من رٌر أن ن انب أ صى أسباب الحذر ل لكننا وبسد أن 

روج من المه   مىرة واحىدة فىً ظننا أن البرنامج استقر على هذه الحار فو لنا بهم ٌنادوننا للخ
رٌر موعد التن س ل وو دناهم ٌسىو وننا متمضىً السٌىون ولىى  اوٌىة مىن  واٌىا الباحىة تالحقنىا 
ال لدات والسٌاا كالسادة ل وهناك ص ونا على ال دار و سلوا ٌخر وننا خمسة ورا  خمسة فىً 

ون "البلدٌة" بلتة الس ن صج واحد   لن د فً انتظارنا تالتة من الس نا  السسكرٌٌن الذٌن ٌسم
ٌقومون بدور الحال ٌن ل ورالباً ما ٌتم اختٌار أوللك من أبنا  اال ة النظام الذٌن ٌقضون عقوبىة 



ما فً س ن تدمر   فال ٌقلون حقداً ومكراً عىن بقٌىة السى انٌن مىن الشىراة السسىكرٌة ل وعنىدما 
  : ٌصر واحدنا ولى أور الحال ٌن ٌؤتٌه اإلٌسا  بله ة اومر

 

  . ورا  ُدرْ  

 

  . فٌستدٌر

 

  . ارف  راسك 

 

فٌرفسه من رٌر أن ٌ تع عٌنٌه ل وٌمر الحالي بال رشاة والصابون على الذ ن فٌارٌها ل وٌرسله 
ولى الحالي اآلخر فٌ سر ما فسر اوور ل وٌنته ها "البلدٌة" فرصة لٌن توا فٌنا أحقادهم الاال ٌة ل 

ال ىم أو اونىج مىن هنىاك   ولامىة أو صى سة هنالىك لل وأمىا فشتٌمة من هنا   ودس لل رشىاة فىً 
المسبات فكلها بالم ان وعلى الحساب ! وعندما نصر للحالي التالث علىى الشىاكلة ن سىها   ٌمىر 

  : بالموس على الذ ن فٌحلقها   والشراة من ورالنا ٌصٌحون فٌه

 

  . اذبحه هذا الكلب لل أو اسلخه هالسرص 

 

بكىر امتنىان   فٌضىٌج علىى الو ىه  رحىاً أو أكتىر ل وال ٌبخىر بم ٌىد مىن فٌلبً الحالي الالىب 
الص سات والمضاٌقات ل فإذا انتهى انتقر الصج ولى حال ة الشسر   فٌ تو الس ٌن علىى ركبتٌىه 
  ٌداه ورا  ظهره وعٌناه متمضتان ل وأإكد هنا أننً اوار السنوات التً أمضٌتها فً تدمر لىم 

ان ٌحلىي لىىً  ىا وال خلسىة لل وكنىت دالمىىاً متىر اآلخىرٌن متمىىض أشىاهد و ىه الشىخص الىىذي كى
السٌنٌن مابي ال  نٌن ! وعندما تنتهً حال ة الرأس واللحٌة والشاربٌن التً تسىتخدم بهىا ماكٌنىة 
ٌدوٌة بالاب  ربما انت عت الشسر بدر أن تحلقه   أو أصابت الو نىات فؤدمتهىا لتىبهج الحىالي لل 

  : من الشراة خل ناعندما تنتهً ٌؤتً اإلٌسا  

 

  . منباحاً  

 

فننباع لل وٌتقدم واحد منهم أو أكتىر لٌقىدموا لنىا مىا كنىا نسىمٌه "نسٌمىاً" الحال ىة ! فٌبىدأوا بىالق   
فوي ظهورنا   أو ٌوسسونها  لداً وركالً   وال ٌنسوا نصٌبنا وافراً من الشىتالم والمسىبات ل فىإذا 

محامىٌن ولىى ال ىدار مىن رٌىر أن ٌكىج الشىراة عىن  انتهوا و ت أن ٌحلو لهىم اإلنتهىا    عىدنا
  .  لدنا وضربنا وركلنا ونحن ننتظر أن ٌنتهً المه   كله من الحال ة

 

ولقد كانت م ا ؤة لنا أور مرة حٌنمىا عىدنا بسىد هىذه المسمسىة ولىى المه ى  وأ  لىوا علٌنىا البىاب   
لك أن سنا من الضىحك ررىم اولىم ل فو دنا أن سنا بالقرعة تلتم  رإوسنا كتمر الباٌخ لل فلم نتما

  ! تم و دنا أن سنا بسد ذلك ال نؤلج وال هذا الشكر فٌنا   وال نسرج وال هذا النوع من الو وه

 

 

 

  ! حمام الدم

  : وانتهت الحال ة   لكن البرنامج لم ٌنته ل ولم ٌلبث منادٌهم أن نادى فٌنا

 

  . الكر برة بالشورت وال 

 



ب  دٌىىدة ل وبىىدأنا نرا ىى  أن سىىنا علنىىا نىىدرك مىىا حىىدث ل وو ىىدتنا نسىىاي فظننىىا أنهىىا ح لىىة تسىىذٌ
متمضىىً اوعىىٌن عىىارًٌ الصىىدور مكشىىوفً الظهىىور ح ىىاة نتبىى  واحىىداً مىىن الشىىراة كالنسىىاج ال 
صور لنا وال  وة ل تتناوشنا السٌاا من كىر ات ىاه   وتهىوي علٌنىا الصى سات والىركالت فىً كىر 

ذٌن كانوا ٌو عىون الاسىام علىى وحىدى الباحىات فىً ارٌقنىا خاوة ل وعندما صادفنا "البلدٌة" ال
و دناهم ٌه مون علٌنا فكؤننا الارٌدة السا  ة أمام كالب الصٌد ! وانتهت بنا المسٌرة بسد  رابة 

  . الرب  ساعة ولى الباحة اوولى لٌسلموننا هناك أنها ساعة الحمام أتت

 

  الىدافى  أور مىا ٌتبىادر لل والصىابون والاٌىب وعندما ٌذكر الحمام عادة ٌتبادر ولى الذهن المىا
واإلسترخا  لل لكن اومر لم ٌار بنا لنسرج الحقٌقة ل وو دناهم ٌقسىموننا  سىمٌن : أبقىوا اوور 
فً الباحة وأمروهم أن ٌ لسوا  اتٌاً   رأسهم ولى اورض وظهرهم الساري مكشوج للشىراة   

  . وسا ونً م  القسم التانً ولى الحمام

 

 نىىا أكتىىر مىىن خمسىىٌن شخصىىاً علىىى عىىدد مىىن المقصىىورات ال ٌت ىىاو  عىىدد أصىىاب  الٌىىدٌن   ودل
و ا نا اإلٌسا  بالدخور تحت الدشات   فكنا ستة أو سىبسة أو ربمىا أكتىر كلنىا تحىت دش واحىد ! 
وانصب علٌنا الما  البارد مرة واحدة   لكن صوت السٌاا التً أخذت ت لد ظهور وخواننا الذٌن 

نستنا وكؤنها القات الرصاص أحاسٌس الت مد   وأبدلت  شسرٌرة البرد التً سرت فً الخارج أ
فٌنا ر  ة الخوج من المصٌر المرتقب ! و سر بسض أفىراد الشىراة ٌىدخلون ورا نىا فٌنسمىون 
علٌنا بلسسات الكرابٌج مقدماً ل وأمرنا بسضهم أن نخل  سراوٌلنا ونكشج عوراتنىا  ٌىادة لنىا فىً 

  . لل ولم ن د بداً وال أن نن ذ لل وال بانٌة بٌن ضاحك وساخر وشاتماإلهانة والسذاب 

 

وانتهى اومر خالر خمس د الي لل وخر نا تتقاار منا المٌاه لتتلقانا السٌاا التً سبي ونالت من 
ظهور اإلخوة  بلنا ل و ادنا ألماً وعذاباً أن عبرنا فوي م اري الحمىام الم توحىة فتستىر فٌهىا مىن 

م بحوافها القاسٌة من كان له نصٌب لىم ٌنتىه مىن الىبال  لل فلمىا انتهىت الدفسىة التانٌىة تستر وارتا
خلنا أن دهراً بؤكمله انقضى لل ومضٌنا تدفسنا السٌاا والص سات ولىى المه ى  متمضىً السٌنىٌن 
كمىا أتٌنىىا ل وتىىدافسنا علىىى البىىاب ككىىر مىىرة   فتستىر مىىن تستىىر لل وشىىج مىىن شىىج لل وارتىىض مىىن 

  . الحمام حقٌقة اومر حمام دم بكر مسنى الكلمة ارتض ل وكان

 

وارتمٌنا بسدما أرلي الباب علٌنا كالقتلى على اورض ل ما منا وال من ٌلن أو ٌتؤوه لل ولٌس فٌنىا 
وال  رٌع أو مسّنى ل لكن المؤساة لم تكن انتهت بسىد لل والمه لىة كانىت تنتظىر فصىلها المضىحك 

ِتَع البىاب   ودخىر الشىراة فىؤبلتوا رلىٌس المه ى  أن علٌنىا أن للختام ل فما هً وال د الي حتى فُ 
  ! ندف  أ رة الحال ة والحمام لل فوراً وفً الحار

 

وأتى اوخ ٌنتظر منا ال واب لل ولٌس لدٌنا من  واب وال التسلٌم فً كر مرة لل وتقدم من َسلَِمْت 
ام مه سنىا لنتسىر مىا كسىى أ سىادنا نقوده فً اومانات فدف  لل واندفسنا بسدما هدأ الحار ولى حمى

من دم وشسر وتراب   فما كدنا ننتهً حتى كان الٌوم  د انتهى لل وانتهت فٌنا كر ذرة من اا ىة 
وَ لَد لل فارتمٌنا على باانٌاتنا الرتة نلتمس ساعة نوم هادئ  بر أن تىدهمنا م ا ىؤة  دٌىدة لل أو 

  ! تحر علٌنا من القوم نا لة لم تكن فً الحسبان

 

حٌىث صىدرت اووامىر  1981ولقد استمر نظىام الحمىام البلىٌس هىذا مىرة كىر أسىبوع حتىً عىام 
حٌىث  1989و تها بؤن ٌتم اإلستحمام فً حمام المه   ن سه ل وأما الحال ة فاستمرت حتىى عىام 

  ! فكان ذلك البال  سبباً فً رف  هذا البال  -كما سٌؤتً بؤذن ل  -انتشر مرض الٌر ان 

 

 



 

  مات لمن رح 

ومرت أٌام أخر لل ن داد ا تراباً من بسضنا والتالفاً بمقدار ما ٌ داد الهم وتتنامى المساناة ل ومى  
تقادم الخبرة بدأنا ندرك كٌج تمضً اومور حولنا لل وتسلمنا أن الشراة ٌتسا بون على حراسىة 

بحرٌة أكتر أو نتحىرك ساع المه   ل فصرنا ننته  فرصة انشتالهم باإلستالم والتسلٌم لنتحدث 
من رٌر خوج ل وم  اعتٌاد المكان والحار بدأنا ومن نسمة ل علٌنا نسم  صىوت اوذان اآلتىً 
من مدٌنة تدمر الم اورة ل فلم ٌكن من أنٌس لنا متله أبداً ل وكؤنما أحس ال بانٌة بؤتر هذه النسمة 

الشرا ة و سر ٌتب  كر تكبٌرة بكلمة علٌنا   فكان بسضهم وذا ارت   اوذان عالنا وأار علٌنا من 
الك ر لل وكر تهلٌلة بمسىبة فاحشىة واسىته ا  بىاهلل تسىالى ل وكنىا عىالوة علىى اوذان تبلتنىا حتىى 
أصوات السٌارات السابرة على الارٌي فً بسض اوحٌان لل فنتتم من ذلك ونتحسر لل ال نتخٌر 

  ! ذا ال حٌم ال ٌدري منهم بحالنا أحدكٌج تسٌر الحٌاة ابٌسٌة على بسد خاوات منا ونحن فً ه

 

ولقد كان من رحمات ل بنىا أن أحضىروا لنىا فىً بىداٌات اوسىبوع التىانً ممرضىاً م نىداً اىاج 
على المها   وس ر احتٌا اتنا الضرورٌة من السال ات ل وو دناه ٌحضر لنا بال سر بسىض مىا 

ات لل فمىن بىٌن هىذا ال مى  مىن البإسىا  البنا لل وكان أكتر ماكنا نرٌد مراهم ال ىروح واإللتهابى
كىىان تمىىة مىىن هىىو فىىً أمىىس الحا ىىة لهىىا  بىىر أن ٌصىىر هىىذا المكىىان لل متلمىىا كانىىت الحا ىىة ولىىى 

  . السال ات مت ددة على الدوام لدوام الضرب الوحشً والتسذٌب والتشنٌ 

 

 

 

   روح و روح

منصىور الىذي حملتىه أنىا  ولقد كان مىن أكتىر سىكان مه سنىا سىو اً فىً حالتىه الصىحٌة اوخ نىدٌم
و مار عٌار ساعة وصولنا كما ذكرت ل وكان المسكٌن  د أصىٌب أتنىا  اعتقالىه برصاصىة فىً 
سا ه وأخرى فً ٌده ل وكان تمة أخ آخر هو هٌتم مال عتمان مصاباً بالرصاص أٌضاً فً ر له 

وأصىٌب  ل وهو أحد اإلخوة السبسة عشر الذٌن هربوا من س ن ك ر سوسىة تىم اعتقىر مىن  دٌىد
أتنا  ذلك ل وتنقر اوَخَوان من فرع مخابرات ولى آخر حتى وصلوا تدمر مىن رٌىر أن ٌنىاال مىن 
السالج شً  ! وكان أمراً ع ٌباً أن ظال على  ٌد الحٌاة فسىالً ل فالرصاصىات التىً م  ىت اللحىم 

ك ل وهشمت السظام استقرت هناك ل وتقاست كما ٌبدو أعصاب المناقة فلم تسد اوعضا  تتحىر
ونمت السظام من  دٌد والتؤمت بقدرة ل ولكن على رٌر وضسها السوي ل ولذلك فلىم ٌكىن نىدٌم 
أو هٌتم ٌقدران على السٌر مالقاً ل وكنا نتسهدهما بؤن سنا فً الحركة والسىكنة ل ولىم ٌكىن أمامنىا 

ا تال م ورفض ساعة التن س أو الحمام وال أن نتركهما فً المه   بسد اإلستلذان من الر ٌب ل فإذ
حسب الم اج كان علٌنا أن نحملهما حمالً ل وظر المسكٌنان فً مساناة دالمة حتى كان وعدامهما 

  . 1981عام 

 

كذلك لم تكن مساناة اوخ حسٌن عتمان نتٌ ة تسذٌبه بالكرسً اولمانً أخج كما ذكىرت ل وكىان 
مىن التسىذٌب كمىا سىٌؤتً لل حتىى رحمه ل دالم اإلسىتلقا  منسىدم الراحىة ل ولىم ٌسىلم بىررم ذلىك 

  . 1983اختاره ل ولٌه ونار شرج الشهادة عام 

 

وأما بقٌة اإلخوة   وررم أنهم كىانوا فىً حالىة أفضىر أو وصىابات أخىج   وال أن آالمهىم لىم تكىن 
لتكج   و روح بسضهم التً خل تها ح الت التسذٌب اوولى فىً فىروع المخىابرات أو تلىك التىً 

ح ر اإلستقبار بتدمر لم تشج وال بسد شهور ل و اد علٌنا القمر الذي حملناه فىً  ادت علٌها فً 
أ سامنا من فروع المخابرات ولى تدمر   فانتشر فً المه   وت شىى بىٌن ال مٌى  لل ول ؤنىا ولىى 

  ! نظام الت لٌة من  دٌد كإ را  وحٌد نخ ج منه من شر هذا البال 



 

 

  ! كسبة ال بانٌة

اد هذه الحٌاة القاسٌة ٌوماً بسد ٌوم ل و سلنا فً حسابنا أمر الت قد وما ٌصىاحبه وبدأت ن وسنا تست
من عىذاب اإلسىت تاح كىر ٌىوم لل والتىن س والحال ىة والحمىام ل و سىر اإلخىوة الشىباب اوصىحا  
ٌحرصىىون أن ٌق ىىوا مىىن ناحٌىىة الشىىراة لٌ تىىدوا وخىىوانهم المسىىنٌن والضىىس ا  وٌحمىىونهم مىىن أن 

مٌن ل وكان مسنا عدد من المستقلٌن ممن  او وا الستٌن والخامسة والستٌن   تاالهم ساوة الظال
أذكر منهم شرٌج البسث والحاج محمد ررٌر وكالهما من ادلب   وابراهٌم اوبىر وعمىر حٌىدر 

والر الن مىن المسىرة ل كىذلك كىان مسنىا الحىاج  1989الذي توفً رحمه ل بالسكتة القلبٌة عام 
ا ل وكان ال بانٌة ٌحرصون علىى تسىذٌب هىإال  الر ىار أكتىر وٌظنىونهم أحمد البربور من أرٌح

لكبر سنهم وإلصابة بسضهم بالصل  الابٌسً أنهىم مىن  ٌىادات اإلخىوان ! فكنىا ن نىبهم التسىرض 
للسىىذاب  ىىدر اإلمكىىان   ونؤخىىذ عىىنهم دورهىىم فىىً سىىخرة الاسىىام ل فٌنىىار اوخ المتاىىوع ال لىىدات 

  . اته ذاتها فدا  إلخوانهواللامات وٌضحً بما  د ٌكون حٌ

 

وكان اوخ  مار رلٌس المه    د  سمنا ولى م موعات كما ذكرت   فكان ذلك سىبباً فىً ضىبا 
المه   وتقلٌر المشاكر م  الشراة من  هة   وعامالً فً تآل نا وتسارفنا من  هة أخرى ل حتى 

ج فٌنىا لل وٌىدخر كىر منىا بتنا كؤبنا  أسىرة واحىدة ٌواسىً بسضىنا بسضىاً   وٌسىاند أ وانىا الضىسٌ
وسسه للتخ ٌج عن أخٌه ل وال أ ار أذكر ممن كان فً م موعتً اوولى اوخ أبىا رشىٌد حسىٌن 
عتمىىان ل وأخىىاً آخىىر مىىن حمىىص اسىىمه أم ىىد اٌىىارة ل واوخىىوٌن ابىىراهٌم أحمىىدو ومحمىىد اىىاهر 

  . مصا ى من أرٌحا

 

ما  والحىوادث الكتٌىر فإنىه ممىا ال ووذا كانت اوحداث المرة وتسا ب السنٌن  ىد أنسىتنً مىن اوسى
ٌنسى عن أحداث تلك اوٌام وذكرٌات هإال  اإلخىوة المسىنٌن ٌىوم أن عىرج واحىد مىن الشىراة 
اسمه شحادة الذي ٌنتمً ولى اال ة النظام أٌضاً أن الحاج أحمد ررٌر  د ذهب لحج بٌىت ل فىً 

ة ل وأمر الر ر أن ٌقبر حذا ه متلما ٌوم ما   فمد ال نٌم  دمه أمام الناس و ار لهم هذه هً الكسب
 .  ّبر الكسبة هناك ل ولم ٌكن للمسكٌن وال أن ٌاٌ  خشٌة ما ال تحمد عقباه

 

 

   هم ٌة التسذٌب

وانقضى أسبوع آخر لل ودخلنا أسبوعنا التالث على تلك الحار ل وفو لنا ضحى أحد اوٌام بدفسة 
 ادمٌن من حلب هذه المرة ل ٌحضرنً اآلن   دٌدة من الس نا  ت او  الستٌن تدخر ولى المه  

من أسمالهم اإلخوة رٌاض الشىاوي وحسىٌن ألُاْن ىً وكالهمىا مىن حلىب ل اوور مهنىدس مىدنً 
والتانً االب تانوي ل وأحمد عنسن االىب هندسىة مدنٌىة   وأحمىد حمى ة وهىذان مىن مىن مدٌنىة 

والتمانٌن لل وأصبحت حصة كر  الباب ل وكان اوخٌر مدرساً ل فوصر عددنا الكلً  رابة المالة
منىىا فىىً النىىوم شىىبراً وأربىى  أصىىاب  وحسىىب ! فكىىان الواحىىد منىىا وذا أراد التحىىرك فىىً اللٌىىر أٌقىىظ 
بحركته أكتر أهر المه   ل ولو أحس الشراً فو نا بؤدنى حركة بٌننا فً اللٌر خاصة كان ذلك 

  . ن القتر والتسذٌبكافٌاً لٌسلّم من ٌشا  وٌخر ه فً الصباح التالً لٌنار نصٌبه م

 

لكن وصور اإلخوة ال دد كان نوعاً من التسرٌة المإ تة لنا   متلما كان و ودنا مىن  ىبلهم عونىاً 
لهم على ت هم الوض  وتسلم اونظمة ال ىالرة ت نبىاً وي م ٌىد مىن السىذاب ل وسىرعان مىا انضىم 

الحٌاة خارج هذه اوسىوار القادمون ولى م موعات السخرة والاسام لل و سلنا نسم  منهم أخبار 
لل وٌسمسون منا ما و دناه منذ وصولنا هنا لل فشتلتنا اوحادٌث ونشاتنا لل ووتقت بٌننا السىرى 
وأل ت بٌننا ل وكش ت لنا فً ن س الو ت أو هىاً أخىرى مىن  ىرالم النظىام وممارسىات مخابراتىه 



نٌة عافانا ل نحن منها وابتلى الوحشٌة   وأالستنا على أسالٌب من التسذٌب ٌمارسها أوللك ال با
بها وخواننىا فىً حلىب ل رأٌىت بن سىً نمىوذ ٌن منهىا كىان اوور هىو اوخ حسىٌن ألان ىً الىذي 
استخداموا مسه فً فرع المخابرات بحلب الضرب المباشر بالبلاة على مشا  دمه إل باره على 

وال ٌسىتاٌ  المشىً علٌهىا اإلعتراج السىرٌ    فكىادت أن تقاسهىا   وظىر رحمىه ل ٌتىؤلم منهىا 
حتى وعدامه بسد عدة شهور ل واستخدموا م  اآلخر أسىلوب الحىري بالمىدفؤة الكهربالٌىة   والتىً 
بقٌت آتارها مح ورة على ظهره شاهداً على هم ٌة هإال  ال بانٌة لل وكىان االبىاً اسىمه مىؤمون 

 . كردي من حماة أعدم هو اآلخر بسد مدة رحمه ل

 

 

  م  كتاب ل

انقضت أحادٌث التسارج ورواٌات المساناة و صص الداخر والخارج وات هنا  ىدر اإلمكىان ولىى 
تنظٌم أمور حٌاتنا بما ٌ ٌد ل فالس ن الذي كتبه ل لنا ٌظر على فظاعته فتىرة انتقالٌىة ال بىد وأن 

 تسىالى ل تنتهً   سوا  بانتها  الحٌاة أو بال رج ل ولٌس تمة شً  نت ود منىه أ ىّر مىن كتىاب ل
ولذلك دب فٌنا نشاا ع ٌب لح ظ أكبر  در من القرآن الكرٌم   حتى وذا شا ت ورادة ل ووافنىا 
او ر كان آخر عهدنا فً هذه الدنٌا مى  كتابىه الكىرٌم ل وسىرعان مىا نشىؤت بٌننىا حلقىات الح ىظ 

مىىن بسضىىنا بىىالتلقً لل فىىال مصىىاحج لىىدٌنا بىىالاب  نح ىىظ منهىىا ل ولىىذلك كنىىا نتبىىادر ح ىىظ السىىور 
البسض   فٌ لس أحدنا ولى أخٌه وذا هدأت اومور وانتهت ح الت السذاب لٌسم  منه مىا ٌح ىظ   
ُهنَّ على ُسالمات اوصاب  ل فإذا أنهى خمساً منهن  ُسدو ٌَ وٌظر ٌردد ورا ه اآلٌة بسد اآلٌة هامساً و

ٌىر وه ى  الخلىي رأٌتنىا وتبتهن فً ذهنه عاد فؤخذ خمساً تالٌات ل حتىى وذا انتهىى الٌىوم وحىر الل
نتسا ب على الحمام خلسة فنتوضؤ ونسود لنصلً ونحن مستلقٌن تحت الباانٌات وٌمىا اً من ىردٌن 

  . لل نسٌد تالوة ما ح ظنا فً النهار

 

وعالوة على ذلك ووذا سنحت ال رصة أخذنا نحاور أن نسىت ٌد مىن كىر علىم ٌسلمىه أخ بٌننىا   أو 
كىن ذلىك مىا كىان ٌىتم وال بشىكر فىردي لل أو ربمىا بىٌن أفىراد رأي أو موضوع لىه فٌىه ااىالع ل ل

  . الم موعة الواحدة وبمنتهى الحرص والحذر

 

 

  الكولٌرا
استٌقظنا علىى  1981ولم تكن بال ات هذا المكان المرٌ  لتتو ج لل فذات صباح فً صٌج عام 

ار الشىدٌد أصىابت أصوات التقٌإ وصٌحات اولم المكتومة فً المه   لل وو دنا حالة من اإلسه
الكتٌرٌن بٌننا ل وأخذت السدوى تنتشر ٌوماً بسد ٌوم   و سر اإلخوة ٌتسا اون من اإلعٌا  داخر 
المه   أو فً و ت التن س ل وكانت ال ا سة بؤنهىا الكىولٌرا  ىد سىرت ل ولىم نلبىث و ىد استشىرى 

عىدد المصىابٌن اومر أن و دنا ابٌب الس ن محمد ٌونس السلً ٌمر على المهىا   وٌسىؤر عىن 
وٌس ر ذلك عنده ل وبسىد سىاعتٌن أو تىالث عىاد الشىراة والبىوا مىن رلىٌس المه ى  أن ٌخىرج 

فىً الباحىة التالتىة فتحىوه للمصىابٌن ل فخىرج مىن  12هإال  المصابٌن  مٌساً لٌنتقلوا ولىى مه ى  
سى ن مه سنا وحده حوالً اوربسٌن ل وأمضى اإلخوة فً الس ر عدة أسىابٌ   ىدمت لهىم ودارة ال

و تهىىا عال ىىات مباشىىرة خشىىٌة أن ٌنتشىىر المىىرض فٌشىىمر الشىىراة والسىى انٌن أن سىىهم ل أو أن 
ٌتسدى حدود الس ن فٌنتقر عبر الم اري التً كانت تتصر م  شبكة م اري بلدة تىدمر وتنتهىً 

  ! فً حقور الم ارعٌن لتروٌها

 

بؤ ارب لهم أو أصد ا  كانوا لكن المتٌر فً اومر أن هذه الحركة ساعدت السدٌدٌن على اإللتقا  
فً مها   أخرى واإلاملنان على أحوالهم ل وكانىت كىذلك سىبباً فىً وصىور أخبىار  دٌىدة ولٌنىا 
وتسرٌب أخبارنا ولى بقٌة اإلخوة ل ولقد بلتنا و تها أن الس نا  فً بسض المهىا   اكتشى وا آتىار 



ران من أٌىام م ى رة تىدمر واالي الرصاص وبقاٌا دم آدمً ال ت ار مو ودة على السقج وال د
ل لكن اوهم من ذلك بالنسبة لنا كان تمكن عدد منا من  1981الكبرى فً شهر ح ٌران من عام 

ح ظ آٌات وسور من القىرآن الكىرٌم لىم تكىن فىً مه سنىا ل عىالوة علىى انخ ىاض نسىبة التسىذٌب 
علمنىىا بسىىد عىىودة واعتىىدا ات الشىىراة الىىذٌن بىىاتوا ٌت نبىىون اإلحتكىىاك بنىىا خشىىٌة السىىدوى ! ولقىىد 

اإلخوة أن وفٌات حدتت بال سر بٌن مصابٌن من مها   أخرى   أذكىر مىن أسىمالهم اوخ ناصىع 
شنٌاً من دمشي ل لكن لاج ل تسالى ورحمته كانت واضحة فً هذه المحنة ل وبىررم انسىدام 

 ىد كنىا السناٌة الصىحٌة الال مىة و لىة التتذٌىة وسىو  اوحىوار فقىد مىرت او مىة بؤ ىر الخسىالر و
  . نتو   أن تودي بحٌاة الملات

 

 

  مه   النسا 

لم ٌار المقام بنا كتٌراً فً تدمر حتى تؤكد لنا أن هذا المكان الرهٌىب ٌضىم بىٌن  درانىه أخىوات 
  . س ٌنات أٌضاً خصصوا لهن ررفة المستوصج السابقة وحولوها ولى مه   للنسا 

 

لى التحقٌي أخىاً مىن مه سنىا اسىمه بسىام سى وور مىن ولقد تؤكد لنا اومر أور مرة حٌنما استدعوا و
حمص كانت تهمته تؤمٌن  وا  س ر لبسض اوشخاص المالحقٌن ل وٌبدو أن امرأة رٌىر مسىلمة 
اسمها أم اونً كانت  ىد باعتىه ال ىوا  أو شىاركت فىً عملٌىة ت وٌىره تىم اعترفىت علٌىه ل فلمىا 

اع بسىىدما انتهىىى التحقٌىىي أن ٌىىراهم اسىىتدعوه للتحقٌىىي فىىً السىى ن ن سىىه وا هىىوه بهىىا ل واسىىتا
ٌىىدخلونها ررفىىة المستوصىىج التىىً سىى نوا فٌهىىا النسىىا  ل وفىىً مىىرة تالٌىىة وبٌنمىىا كنىىا فىىً التىىن س 
استاسنا أن نلمع عدداً من النسا  المح بات فً ذلك ال انب من الباحة فتؤكد لنا و ىودهن هنىاك 

  . لهن أي عون ل لكننا لم ٌكن ممكناً لنا أن نسرج عنهن أكتر أو أن نقدم

 

 

  اإلعدام

واستٌقظنا فً ٌوم من تلك اوٌام ننتظر أن نبدأ البرنامج الذي اعتدنا علٌىه وتؤ لمنىا مسىه ولىى حىد 
كبٌر لل وبدأنا نضب باانٌاتنا ون م  السىوا ر مىن تحتهىا حىٌن نىادى علٌنىا الشىراة مىن شىرا ة 

  : الباب ف ؤة وبشكر وٌسا 

 

  . الكر ضبوا ل وة وال 

 

نا ون ذنا اومر وت مسنا كلنا فً أ صى المه   نستسٌذ باهلل من شر ما خلي ! وون هىً وال فسارع
برهة حتى بلتتنا من الباحة أصوات وض ٌج رٌر مؤلوج لل وأحسسنا وكؤنما هنىاك حمولىة مىن 
الخشب ترمى على اورض لل والنوافذ عالٌة النستاٌ  أن نار منها لل وبٌننا وبٌن الباب مسافة 

إ أن نتادر  اوٌتنا ونستري النظىر مىن شىقوي فٌىه خشىٌة أن ٌرانىا الشىراة مىن الشىرا ة لم ن ر
  . فوي المه   فٌسا بونا بما نحن فً رنى عنه

 

لكن ال لبة استمرت لل وتتاب  صوت ارتاىام الخشىب بىؤرض الباحىة اإلسىمنتٌة لل ورأٌنىا ظىالر 
ح لل فشسرنا بقلي وانقباض لل وبىدأنا الشراة على  دران المه   تسبر من النوافذ السلٌا كاوشبا

نتو   شر اإلحتماالت لل ونحسب أنهم سٌدخلون اآلن وٌالقون علٌنا النار كلنا كما فسلوا  بر أ ر 
من عام فً ن س المكان ل ولم ٌار بنا اإلنتظار كتٌراً لل فما هً وال برهة حتىى سىمسنا أصىوات 

ون أخوكم فالن ٌوحىد ل ل ومىن بىٌن هىإال  ال التكبٌر تتسالى لل وس نا  ٌنادون أسما هم وٌقول
 أ ار أذكر اسم اوخ محمد ناصر البٌك من حمص   الذي بلتتنا تكبٌراته وعبارته اوخٌرة ٌقور

:  



 

  . أخوكم محمد ناصر البٌك ٌوحد ل 

 

 فسرفه وخوة من مدٌنته فً المه   مسنا ل وأٌقنا أنها عملٌة وعدامات ت ري اآلن ل وأن م موعة
من الس نا  ٌسلقون على المشاني بال سر ل فاحتبست أن اسىنا  مٌسىاً لل واختنقىت فٌنىا السبىرات لل 
وت مدت علىى ألسىنتنا السبىارات لل ولىم تىنقض أكتىر مىن عشىر د ىالي حتىى خ تىت اوصىوات لل 
وسكنت الحركة لل وبدأت اومور خارج المه   تسود ولى ابٌستها بالتىدرٌج لل لكىن الت قىد تىؤخر 

لتً التن س فً ذلك الٌوم لل وأحضر الشراة الاسام من رٌر أن ٌشٌروا ولى ذاك الذي حىدث وأ
  . بشً 

 

وأرلي الباب علٌنىا بسىد ذلىك لتل نىا دوامىة القلىي والتسىاإالت ل فهىا نحىن اآلن أمىام المىوت و هىاً 
لل لو ه لل واإلعدامات التً كنا نسم  عنها ونتخوج منها حدتت على بسد خاوات منىا وحسىب 

ووذا كان شهدا  الم  رة الكبىرى  بىر عىام  ىد  ضىوا نتٌ ىة نى وة كمىا ظىن الىبسض أو تىؤر بسىد 
محاولة ارتٌار رأس النظام   فإن ما نراه اآلن ونسمسه ٌ سلنا نحس أن اومر مىنظم فىً الحقٌقىة 

نا هىذا ومقرر   وأن هناك برنام اً لتص ٌة الس نا  وذاً ل ولم ٌسد مستبسداً بسد اآلن أن نقىج أن سى
  ! المو ج وتلتج حبار المشنقة على أعنا نا نحن بسد حٌن

 

 

   تساإالت لل وتؤوٌالت

وأخذت التساإالت تتادر السرالر بالتدرٌج وترتسم على ش اهنا تباعاً   فتنتقر من فرد ولىى آخىر 
ومن م موعة ولى رٌرها لل وترسم مسها مسالم مختلج الناس الذٌن ضمتهم المحنة و مسهم هذا 

لمكان الرعٌب ل وررم أن الحادتة ه تنا  مٌساً وال أن أكتر من اهت  حقٌقة كان أوللك الىذٌن لىم ا
ٌكونوا أهر انتمىا  باوصىر   و ىرفتهم المصىلحة أو الحماسىة فشىاركوا بسمىر مىا وألقىً القىبض 
علىىٌهم واعتبىىروا فىىً من لىىة واحىىدة كىىالمنظمٌن والمسىىلحٌن لل ومىىن هىىإال  كىىان بضىىسة ن ىىر مىىن 

ٌن وت ىىار السىىالح لل ممىىن لىىم ٌكونىىوا مهٌلىىٌن ن سىىٌاً ال للمحنىىة وال لإلعىىدام والمىىوت ! المهىىرب
وانتشرت بنا  على حار كر فلة تؤوٌالت المتىؤولٌن وتحلىٌالت المحللىٌن لل فىا تم  رأي الىبسض 
على أن اإلعدامات ونما تن ذ فً المسلحٌن الذٌن شاركوا فً عملٌات حقٌقٌة وأدٌنوا فٌهىا لل وأمىا 

ظمون من رٌرهم فمتلهم كمتر تالمٌذ المشاٌخ ال خار منهم وال تترٌب علىٌهم ! وذهىب ن ىر المن
ْقُتر أو ٌقاتر لل وهإال  أ رب لل لة السابقة  ٌَ ولى أن المسلحٌن أن سهم  سمان :  سم تسلع ولكنه لم 

ٌهم وذاً ل وفلىىة أخىىرى  اتلىىت وَ َتلىىت وتبىىت علٌهىىا السمىىر السسىىكري لل وهىىإال  هىىم الىىذٌن تن ىىذ فىى
  . اإلعدامات وحسب

 

وأحىىدتت هىىذه التقسىىٌمات خلخلىىة رٌىىر منتظىىرة فىىً الصىى وج لل وظهىىرت بسىىبب هىىذه التخمٌنىىات 
مشادات وأخذ ورد لل ونادى السقال  بؤن اومور بٌد المىولى سىبحانه واوعمىار مقىدرة فىً علمىه 

لشىهادة شىرج لكىر او لً ال تنقص وال ت ٌد لل و ار اإلخوة الذٌن أدٌنوا بالسمر السسكري بؤن ا
مسلم لل فىإذا كانىت  ىد دنىت فمرحبىاً بهىا لل ولكننىا هنىا  مٌسىاً فىً نظىر النظىام أعىدا  لل وهىم ال 

 . ٌ ر ون بٌننا ال فً عذاب وال فً وعدام

 

 

  ! وحر الشتا 

ومضت اوٌام وحىر الشىتا  لل شىتا  الصىحرا  الىذي ال ٌىرحم لل ونحىن فىً مه سنىا ال نملىك وال 
ة ذاتها   والنوافذ والشرا ات فو نا م توحىة علىى حالهىا   وٌىا بىإس مىن بىات لٌلتىه باانٌاتنا البالٌ

تحتها لل وٌا سو  حظ من تىؤفج مىن ماىر السىما  حتىى ولىو انصىب علٌىه اىوار اللٌىر ! ولىذلك 



وبسبب هذه البرودة والراوبة وسو  التتذٌة ت شت بٌننا أمراض ال كىام والرومىاتٌ م والتهابىات 
ٌلبث أن ظهر السر فٌنا بسد أ ر من عام لل أو أنه كان  د ظهر بال سر ولكننا لم  الم اصر لل تم لم

  ! نكتش ه وال و د استشرى وعم

 

نتقلب بىٌن عىذاب وعىذاب لل  39وهكذا عدنا ولى برنامج المساناة ن سه لل أسرى  دران المه   
ل وتىالوة آٌاتىه مىا وت قد وتىن س لل وحال ىة وحمىام لل ولكننىا كنىا نتالىب ذلىك كلىه بح ىظ كتىاب 

وسسنا ال هد ل ولم ٌكن ذلك هٌناً فً هذا ال و السصٌب   لكننا تابرنا بحمد ل وتابسنا ل ولم ٌكن 
فقه الس ون  د تبلور لدٌنا فً تلك ال ترة بسد   فكان بسضنا ٌخاار بالقٌام للوضو  م  كر صالة 

الشراة حركتنا فً اللٌر خاصة مسناه ررم أن التٌمم كان مرخصاً لنا ل وكان احتمار أن ٌكتشج 
عذاب محقي فً الصىباح التىالً ربمىا كلىج المىر  حٌاتىه ! كىذلك كنىا نتتسىر مىن ال نابىة بالمىا  
البارد م  برودة ال ىو ررىم أن التىٌمم كىان وارداً أٌضىاً   ونظىن أنىه ال حىر لنىا وال بىذاك ل لكننىا 

 در المستااع ل ولم نسدم أن ن ىد بٌننىا أخذنا من بسد نتتب  الرخص الشرعٌة ونخ ج عن أن سنا 
مىن ظىىر ٌتشىىدد وٌصىىر علىىى اإلرتسىىار وعلىىى الوضىو  فىىً كىىر مىىرة وعلىىى أدا  الصىىالة و وفىىاً 
والم ىىاهرة بالصىىٌام حٌنمىىا منىى  فىىً السىىنوات الالحقىىة   بىىررم المخىىاار واحتمىىاالت اوذى لىىه 

 . ولآلخرٌن

 

 

  ! محكمة

بضسة أسابٌ  دخىر علٌنىا الشىراة وسىؤلوا عىن  وذات ٌوم لل وكان  د مضى على حادث اإلعدام
أسما  بسٌنها   ولم نكن  د عهدناهم ٌنادون أحداً باسمه من  بر ل لكن أٌاً من هذه اوسما  لم ٌكن 
بٌننا ل وتكرر اومر مرة بسد مرة لل فؤحسسنا أن تمة شٌلاً مرٌباً ٌدور لل حتى كىان صىبٌحة ٌىوم 

عة أسما  من مه سنا هذه المرة و ادوهم مسهم ل وكانوا  دٌد   حٌنما دخر الحرس ونادوا م مو
  .  رابة الخمسة عشر شخصاً كلهم من حمص

 

ومضت حوالً خمس أو ست ساعات أحضر الشراة خاللها ال اور والتدا  مساً وأرلقوا الباب 
نىا علٌنا من رٌىر ت قىد أو تىن س لل فلمىا عىاد اإلخىوة وسىؤلناهم أٌىن كنىتم  ىالوا فىً المحكمىة ل فتٌق

ساعتها أنها  د وذاً ل وعلمنا منهم أن أحكاماً صدرت باإلعدام على أكترهم ل وسرعان ما و دنا 
اإلخوة المحكوم علٌهم باإلعدام  د تتٌر حالهم لل وانصرفوا عن كر شإون الدنٌا انصرافاً تاماً لل 

أحدهم لم ٌكن مىن وتو هوا ولى ل سبحانه بكلٌاتهم ٌهٌإون أن سهم للقا  رب السالمٌن حتى كؤن 
أهر هذه الدنٌا أبداً ل ولم ٌنقض شهران بسىدها حتىى ُالِىَب هىإال  اإلخىوة لإلعىدام لل فكانىت أور 
كوكبة من أهر ال نان ون شا  ل نودعهم من مه سنا لل ساللٌن ل تسالى أن ٌنتقم لهىم وٌتقىبلهم 

  . وٌ سلهم فً أعلى علٌٌن

 

 

   مرحباً بلقا  ل

بٌحة ذلك الٌىوم المرٌىر و ىرإوا أسىما  المالىوبٌن فٌمىا كانىت و ىرا ات نصىب دخر الشراة ص
المشاني وتهٌلة مراسم اإلعدام تتم فً الباحة أمام مه سنىا مباشىرة ل وكانىت م ا ىؤة لنىا أن عىدداً 
ممن تلٌت أسىماإهم كىانوا  ىد خر ىوا ولىى المحكمىة و تهىا ولىم ٌبلتىونهم كىاآلخرٌن أنهىم حكمىوا 

سم  اإلخوة أسما هم وأٌقنوا المصٌر تراكضوا ولى الحمام فتوضإوا ومدوا شٌلاً باإلعدام ل فلما 
هناك وصلوا علٌه تخ ٌاً من الشراة خشٌة علٌنا نحن ال على أن سهم ل وخرج الركب أكتىر مىن 
عشرة كؤنهم رٌر الذٌن عرفنا كر هذه اوٌىام لل ماملنىً الن ىوس لل مشىر ً القسىمات لل مقبلىٌن 

ل راضىىٌن بقضىىاله ل واسىىتااع بسضىىنا أن ٌسىىاني عىىدداً مىىنهم لل وخىىرج  بكىىر  ىىوارحهم علىىى
اآلخرون حتى من رٌر كلمة وداع ل ال  لت أذكر من أسما  تلك الدفسة اإلخوة حسن الصىتٌر   



وعبد التنً الدباغ   وبسام كالو وكلهم من حمىص ل وال  لىت أذكىر كؤنىه السىاعة كٌىج أن اوخ 
مبكراً و ىار إلخىوة حولىه : رأٌىت الٌىوم منامىاً ل سىؤلوه : خٌىراً ون بسام استٌقظ صباح ذلك الٌوم 

شا  ل لل ماذا رأٌت ؟  ار : رأٌت  ور ل تسالى فً القرآن الكرٌم ) وسارعوا ولى مت ىرة مىن 
ربكم و نة عرضها السماوات واورض أعدت للمتقٌن ( ل ولم ٌلبث أن نودي لإلعدام رحمه ل 

حسسنا أن ل سبحانه حقي له منامه وتقبله ور ر له وأن له ال نان ون شىا  بسد ساعة أو أ ر   فؤ
  . ل

 

 

  أر وحة الشهدا 

وأ  ر ال الو ة الباب لل وسا وا اإلخوة أور اومر ولى مه   فً أ صى الباحة ٌسمى "الورشة" 
لىو علىٌهم ل وعلمنا من بسد أن سىلٌمان الخاٌىب ٌىؤتً بن سىه لٌتؤكىد مىن اوسىما  واوشىخاص وٌت

دٌبا ة الحكم   وٌىؤتً مسىه أو ٌتبسىه مىدٌر السى ن الىذي كنىا نحىس بقدومىه مىن صىوت المسىاعد 
  : ٌقدمه باال مة المستادة  الالً 

 

  . استلللللرح لل است للللللد ل الباحة  اه ة للت تٌش سٌدي اللوا  أو سٌدي السقٌد 

 

تباعىاً ل وعنىدما بىدأ ذلىك هرعىت مىن  وبسد هذا اإل را  ٌبدأ الشراة بسوي اإلخوة ولى المشىاني
فوري ولى شي صتٌر فً باب مه سنا فرأٌت المشىاني منصىوبة علىى امتىداد الباحىة لل واإلخىوة 
اآلن و د باتوا على حافىة الىردى ٌكبىرون بىؤعلى صىوتهم وٌهللىون لل وٌسىاي أحىدهم بسىد اآلخىر 

الىتالث لل ٌتىدلى منهىا حبىر  متمض السٌنٌن مكبر الٌدٌن ولى المشنقة التً انتصبت علىى  والمهىا
كحبار التسىٌر البالسىتٌكٌة لل ٌخىالج فىً هىذه المواصى ات وتلىك الوضىسٌة أبسىا الشىروا التىً 
ٌ ترض أن تتوفر فً مشنقة اإلعدام المخصصة للم رمٌن ! وررم ذلك ٌىإمر اوخ بىال تو أمىام 

ران اإلٌسا  من الشراً المشنقة دون أن ٌدري ماذا أمامه   وعن  انبٌه اتنان من "البلدٌة" ٌنتظ
الذي ٌقج فً مقابر اوخ ل فىإذا أشىار ولٌهمىا تنىاوال حبىر المشىنقة فاو ىا بىه ر بىة السى ٌن لل تىم 
تؤخرا ولى الورا  فؤمسكا بقالمة المشنقة ل وال ٌلبث الشىراً أن ٌصىدر اإلٌسىا  اوخٌىر لل فٌشىد 

  بلمحىة عىٌن لل وٌشىهي شىهقته "البلدٌة" الخشىبة لل وتنتصىب المشىنقة لل فٌرت ى  اوخ فىً الهىوا
اوخٌرة وت هي روحه خالر لحظات ل فإذا بدت منه حركة تدر على احتمار استمرار الحٌاة فٌه 
تقدم عنصرا "البلدٌة" تانٌة ف ذبا اوخ وتسلقا بىه حتىى ٌشىتد وابىاي الحبىر علىى ر بتىه ولىى أبسىد 

  . مدى

 

وٌتؤكىد مىن الوفىاة لل فتسىاد المشىنقة ولىى وال ٌلبث الابٌب ٌونس السلً أن ٌتقدم فىٌ س النىبض   
وضسها   وٌ ك الحبر عن ر بة الشهٌد لل وٌرمىً بىه القتلىة  انبىاً بىدم بىارد   فٌمىا ٌسىد الشىراة 
اوخ التىىالً لإلعىىدام ل حتىىى وذا اكتمىىر السىىدد ون ىىذت ال رٌمىىة وتكومىىت ال تىىث   دخلىىت السىىاحة 

وة واحداً بسد اآلخر و ذفوهم فٌها لل لتمضً شاحنة عسكرٌة   وتقدم "البلدٌة" فحملوا أ ساد اإلخ
ولىىى حٌىىث ال ٌسىىرج بمصىىٌرهم أحىىد وال ل ل وفىىً هىىذه الدفسىىة  ىىدرت أن أكتىىر مىىن خمسىىٌن أخىىاً 

 .  ضوا نحبهم لل نحتسبهم فً عداد الشهدا  اوبرار ون شا  ل

 

 

  الس ا 

حالة من الكآبىة خانقىة   والنىاس رادر اإلخوة ولى لقا  ل   وبقٌنا نحن فً كربتنا ووحشتنا تل نا 
وكؤن على رإوسهم الاٌر لل لٌس لنا وال السبرات الحرى نالقها بصمت وألىم لل والتضىرع ولىى 

  . ل نرسله خافتاً مرتسشاً م  ال فرات

 



وراص كر منا فً خواار شتى لل فهإال  الذٌن كنا نؤكر مسهم  بر لٌلة خلت لل ونصلً ووٌاهم 
إال  الذٌن كنا ووٌاهم فً سباي على ح ظ كتاب ل لل نسم  منهم أو ٌسمسوا ال  ر  بر برهة ل ه

لنا ل وربمىا كىان واحىدهم  ىد بىات لٌلتىه اوخٌىرة ب انبنىا   أو أرسىر آخىر ابتسىامة لىه مىن و هىه 
الالي ورادر وتركنا ل هإال  الذٌن نمت بٌننا السال ة عن رٌر سىابي مسرفىة مىن  بىر فىً أحلىك 

ل شهرٌن أو تالتة نتناوب على تلقً السذاب وموا هة الهور مساً لل فكنا على الظروج وأ ساها ل
 صر اوٌام أكتر من وخوة وألصي من أشقا  ل هإال   مٌساً خر وا من بٌننا ولن ٌسىودوا أبىداً ل 

  . ورادروا الدنٌا ولن نلقاهم ولى ٌوم الدٌن

 

ٌاتنا نحن الىذٌن ال نى ار أحٌىا  ل مىن وترتد الخواار ولى ذواتنا سرٌساً   ونبدأ نستر   شرٌا ح
ا ولتنا البرٌلة لل ولى شبابنا الذي ما أن بدأ ٌ هر فٌنا حتى ا تا ته ٌد الظلمة من رٌر ما ونذار ل 
وٌت ه الحوار فً ذواتنا ولى المستقبر اآلتً لل وأي مستقبر ذاك والمشاني ها هً لم ُتَحرَّ حبالها 

لشوي لل واللوعة بالخوج لل واإلحباا بالر ا  ل وال ن د فً بسد ! وتختلا فٌنا مشاعر الش قة با
خاتمة المااج ما نس ي به أن سنا ونواسً  راحنا ونخ ج من هور المصٌبة علٌنىا وال اإللت ىا  

  . ولى الرحمن الرحٌم   والر ا  بؤن ٌكون ذلك فً سبٌله فٌقبلنا فً اآلخرة وٌس و عنا

 

 

  م  كتاب ل

د ولى كتابه  ر وعال أنٌسنا وبلسم  روحنا ننكب علٌه ونلت ى  ولٌه ل ولقد وترانا نهرع من  دٌ
أكرمنا سبحانه بسد أسابٌ  لم تار بؤخ حافظ لكتاب ل  دم ولٌنا م  حوالً خمسة عشىر أخىاً مىن 
دمشي كلهم من  ماعة مس د  ٌد بن تابت ل واوخ الحافظ اسمه محمىد صىنوبر مىن بلىدة  دٌىدة 

ل فكان سرورنا به أكبر من أن ٌوصج ل وأ بلنا نتلقى منىه السىور واآلٌىات  الذٌبانً  رب دمشي
ونح ظها ل وكنت أنا واوخ هٌتم عتمان بررم وصىابته الشىدٌدة نح ىظ مسىاً لل ونرا ى  مىا ح ظنىا 
باستمرار لل حتى بات كتاب ل شتلنا الشارر ل ومن شدة همتنا وع ٌمتنا أذكر أننً بتوفٌىي ل 

نسام كلها فً أربسة أٌام لل وكنت من  بر أن أعتقر أح ظ     عىم وبسضىاً مىن ح ظت سورة او
ال    التاس  والسشرٌن وحسب ل فلما رأٌنا اإلعدامات و درنا أن المنٌة  د دنت أحببنا أن ننهىً 

أنهٌت واوخ هٌىتم وهلل الحمىد ح ىظ القىرآن الكىرٌم  1983الح ظ فنال ً به و ه ربنا ل وفً عام 
  . أور من ٌنهً الح ظ من مه سنا ب ضر لكله ل وكنا 

 

 

  ! مإامرة

ومرت اوٌام لل وفو لنا بواحد من الشراة السسكرٌة صبٌحة ٌوم تار ٌالب أبا رشىٌد وٌمضىً 
ٌُرتى لها من أتىر التسىذٌب ل  به ولى حٌث ال ندري ل وعندما عاد بسد بض  ساعات كان فً حالة 

لحدٌث   لكنىه خصىنً رحمىه ل بىذكر مىا  ىرى بحكىم ولم ٌكن من اب  أبً رشٌد اإلكتار من ا
مسرفتً السابقة به وصلتً الوتٌقة مسه ل وو تها أخبرنً أن ضباااً من المخابرات أتوا للتحقٌي 
 -مسه حور عال ته برلٌس اوركان حكمت الشىهابً الىذي حضىر ولىى فىرع المخىابرات مىن  بىر 

ة ل وكانت وعادة التحقٌىي مى  السى ٌن مىن وحاور دفسه لإلعتراج ووعده بالمساعد -كما ذكرت 
أصىىسب اومىىور علٌىىه و ىىد ظىىن أنىىه انتهىىى مىىن هىىذه المرحلىىة واوٌىىت أوراي مل ىىه ل وررىىم أن 
الشهابً حاور حقٌقة اومر أن ٌو   أبا رشىٌد وٌسىٌن المخىابرات علٌىه وال أنىه رفىض اإلعتىراج 

ٌنقذوه من اإلعدام وذا اعترج  بؤمر ٌضره ل ولسب المحققون لسبة اإلررا  تانٌة مسه ووعدوه بؤن
بو ود صلة للشهابً مسه فؤبى ل وعذبوه على ذلك أشن  السذاب فؤصر على مو  ه لل وأحس أن 
تمة مإامرة داخر أ نحة النظام ترٌد استتالله لتص ٌة خصومات بٌنهم لل فؤبى بن اهة المسلم أن 

  . ٌظلم حتى عدوه   وتحمر فً سبٌر ذلك أشد السذاب

  



 

  المقدورالٌوم 

وانقضت شهور أخر ل وتحسنت صحة أبً رشٌد والتؤمت  راح ح لىة التسىذٌب تلىك لل ومضىت 
حٌاتنا على ن س المنوار ال نخرج مىن هىم حتىى نقى  فىً هىم أشىد لل وال نن ىو مىن تسىذٌب حتىى 

تم استدعا   1981ٌاولنا ح ر تسذٌب أشن  لل وفً شهر تشرٌن اوور أو تشرٌن التانً من عام 
ٌدة للمحكمة اله لٌة التً كانت أحد فصور التسذٌب الن سً وال سىدي مسىاً ل وخىرج فىً دفسة  د

هذه الدفسة أبو رشٌد ضمن حوالً أربسٌن أخاً من مه سنا ل وررم أنه ر   من رٌر أن ٌبلتونه 
بالحكم وال أنه أدرك أن اومر انتهى لل واستشج ذلك من كالم سلٌمان الخاٌب الىذي تربى  علىى 

ا   وراً وظلماً لل خاصة وأنه عاد وألع علٌه لتورٌا الشهابً لل ووعده بإنقاذه من كرسً القض
  . اإلعدام ون فسر لل وأصر أبو رشٌد و تها على الرفض مهما كانت النتٌ ة

 

وعاد أبو رشٌد من المحكمة و د نوى أن ٌبدأ الصٌام من ساعتها وولى أن ٌال ً ربه ل و ار بؤنه 
اإلعدام ل وعندما حر ذلك الٌىوم المقىدور بسىد  رابىة الشىهرٌن كنىت  ىد  لن ٌ ار حتى ٌخرج ولى

رفست له شاٌاً وبسض الاسام من و بة ال اور لٌتناولها عند التروب ل فلمىا دخلىوا ونىادوا علىى 
أسما  المالوبٌن لإلعدام من دفسته لم ٌذكروا اسمه لل وتداف  اإلخوة لوداع اوحبة وأرلي من تم 

  : نحن نتر ب نادانً أبو رشٌد رحمه ل و ار لًالباب لل وبٌنما 

 

  . أخً أبو سلٌم لل أرانً الٌوم متسباً لل هات ناولنً الشاي والاسام وفار 

 

  .  لت له : هاك وتوكر على ل

 

وول الذي ال وله وال هو   لم ٌرشج أبو رشٌد من الشاي رش ة وبدأ بالتانٌة حتى فُِتَع الباب مىن 
  : ى الشراً فٌنا دٌد وناد

 

  . حسٌن رشٌد عتمان 

 

  . حاضر 

 

رد أبو رشٌد وكؤس الشاي ال ٌ ار بٌن ش تٌه لل فؤٌقنا سبحان ل كٌج أن ر ي اإلنسان المقسوم 
  ! ال بد وأن ٌبلته لل وأنه كان ال بد وأن ٌؤخذ رش تً الشاي هاتٌن ال ت ٌدان وال تنقصان

 

وٌة من  واٌا المه   وبدأ ٌخل  عنه مالبسه وهو ٌكبر وٌهلىر ولم ٌلبث أن     رحمه ل ولى  ا
لل وحٌنما لم ٌبي علٌه وال الشورت والشراة على الباب ٌكادون ٌ نون مما ٌ سر ألقى ولٌنا بكىر 
ما كان ٌرتدي لنست ٌد منه لل وخرج ولى اإلعدام رحمه ل ل ولم أستا  هذه المرة التلصص من 

وسرعان ما انتهى تن ٌذ اإلعدام   ودخىر الشىراة علٌنىا فؤخر ونىا تقب الباب بسد الذي حصر ل 
ولى الساحة وأشبسونا  لداً ولاماً حتى ٌمسحوا عنا أي أتر وٌ ابً تركته فٌنا تكبٌرات أبً رشٌد 

  . رحمه ل

 

 

  أحداث حماة

 



ن ونحن بٌن أٌدي الظلمة تمضً بنا اومور من سىٌى  ولىى أسىوأ ل ولىم تلبىث أ 1983وحر عام 
ان  رت اوحداث فً حماة من رٌر أن نسلم بها بالاب  ل لكننا تلقٌنا آتارها السلبٌة داخىر السى ن 

  . ورأٌنا اوهوار و تها دون أن ندري بما ٌ ري

 

فابتدا  من شهر شباا اشتد التسذٌب نوعاً وكماً لل وبدأ ضىحاٌاه ٌت اٌىدون باسىتمرار لل حتىى أن 
الاسام وأراد الخىروج لتناولىه مىن بىاب المه ى   ىرأ ال اتحىة  واحدنا كان وذا حر دوره فً سخرة

ووض  فً حسبانه احتمار أن تكىون آخىر سىورة ٌتلوهىا  بىر أن ٌمىوت ! وبلتتنىا أنبىا  عىدة عىن 
وخوة  تلتهم ضربات تلك السصا التلٌضة التً كانوا ٌهوون بهىا علىى رأس السى ٌن مباشىرة وال 

% مىن 98لمحكوم علٌهم باإلعدام حتى كادت أن تشمر ٌبالون ل وفً ن س ال ترة ارت ست نسبة ا
كر دفسة تخرج للمحاكمة ل وأصبحت اوحكام تن ذ كر ٌومٌن بسد أن كانت من  بر تىالث مىرات 

 . فً الشهر على اورلب ل وو تها كان وعدام أبً رشٌد ودفسته رحمهم ل

 

 

  ! احتٌااات

لإلعدام اسىمه  39ال بانٌة أخاً من مه سنا  وذات ٌوم   وفً دفسة من دفسات اإلعدام تلك   الب
عبد الكرٌم رانم من ال بدانً كان االباً فً كلٌة الهندسة بدمشي ل فلما سمسنا الخبر اندفسنا نودع 
 اوخ و د ت  رت من مآ ٌنا الدموع ل فو دناه رحمه ل ٌقج فً و وهنا شامخاً راضٌاً ٌقور لنا

:  

 

  . أنتم لل أما أنا فخالص ارتحت من هذا السذاب عالم تبكون ؟ ابكوا على حالكم 

 

ومما هو  دٌر بالتس ٌر هنا أنه وأتنا  هذه المو ة الاارٌة من السنج واإل رام بلتنىا ذات مىرة 
أنهم أخر وا دفسة من الس نا  لإلعدام فتمكن أحد اإلخوة من بٌنهم من اإلفىالت   و ىام بضىرب 

علٌه وٌسٌدونه ولى حبر المشنقة ل وبسد الحادتة ا تحمىوا  ال الدٌن ما وسسه ال هد  بر أن ٌابقوا
كىر المهىىا   وأذا ونىىا كلنىىا  تلىىة مىىن أشىىد مىىا رأٌنىىا خوفىىاً مىىن أن تولىىد حادتىىة اوخ فٌنىىا نوعىىاً مىىن 

 . أحاسٌس التمرد والسصٌان ل ومن و تها بدأ الشراة ٌؤخذون احتٌااات أشد أتنا  اإلعدامات

 

 

  ! السمٌر

بسىد أن انتقلىت صىلتً مىن  1981كرت فً البداٌة فً الشهر الساشىر مىن عىام تم اعتقالً متلما ذ
أبً ال رج ولى ٌحٌى الشامً ل وررم التسذٌب ال ظٌى  الىذي نلتىه فىً أ بٌىة المخىابرات السسىكرٌة 
فإن ل تبتنً ولىم أعتىرج علىى ٌحٌىى أو أي شىخص آخىر ل لكننىً فو لىت مى  اشىتداد مو ىات 

بخبر استشهاد ٌحٌى فً س ن تدمر ل تم لم تلبث  1983انً من عام القتر والتسذٌب فً الشهر الت
او دار أن  مستنً مى  وخىوة مىن هنىا وهنىاك التقىوا ٌحٌىى فىً مراحىر محنتىه المختل ىة وعرفىوا 

  .  صته

 

ولقد تم اعتقار ٌحٌى ابتدا  بسد اعتقالً ب من رٌر اوٌىر ل وكىان ذلىك حٌنمىا حضىر ٌحٌىى ولىى 
كرٌم ر ب كان االباً من حمىاة ٌىدرس الاىب فىً دمشىي تمكنىت موعد م  شخص ٌسمى عبد ال

أ ه ة اومن من ت نٌده لصالحها واست ادت من عال ته م  شباب اإلخوان ومسرفته بالكتٌر منهم 
أٌما فالدة ل وال أ ار أذكر كٌج كان عبد الكرٌم هذا ٌحىوم حولنىا بشىكر دالىم مىن خىالر مسرفتىه 

اإلست سارات بسبب ومن رٌر سبب ل ولقد أو ى  هىذا السمٌىر بإخوة آخرٌن   وٌكتر من اوسللة و
كما تؤكد لً عدداً كبٌراً من اإلخوة بال سر   وتمكن مىن كشىج السدٌىد مىن  واعىد الم اهىدٌن فىً 



دمشي خاصة ل وكان نشااه فً  مته بٌن ص وج اإلخوة الذٌن توافىدوا مىن خىارج سىورٌة ولىى 
  . ال رج أبر   ادته دمشي لتشكٌر التنظٌم الولٌد الذي كان أبو

 

وهكذا و د ٌحٌى ن سه وسا عناصر المخابرات ٌابقىون علٌىه وعلىى عبىد الكىرٌم عنىد المسى د 
اوموي وٌقتادونهما ولى فرع التحقٌي السسكري   لٌقاد ٌحٌى منىه ولىى تىدمر بسىد انتهىا  التحقٌىي 

  . لتنظٌممسه   وأالي سراح عبد الكرٌم ر ب لٌستكمر مهمته التخرٌبٌة بٌن أفراد ا

 

ولقد بلتنا الحقاً أن الم اهدٌن فً حماة تمكنوا من كشج عبد الكرٌم واستدرا ه ولى كمٌن محكم 
  .   فاعتقلوه وحققوا مسه وأخذوا منه اعترافات كاملة ل وتم اعدامه بسد ذلك   ا  خٌانته

 

ل وبلتنىً ولم ألتي ٌحٌى فً تدمر من بسد ل لكننً التقٌت مىن عاصىره وعىاش فىً المه ى  مسىه 
حٌنما كانت أحداث حماة فً ذروتها استدعوا ٌحٌى ولى  83أنهم فً ٌوم من أٌام شهر شباا عام 

الذاتٌة للتحقٌي مسه   والب المحقي القادم من فرع التحقٌي من ٌحٌى أسىما  محىددة ومسلومىات 
ٌُْحِضَر وأن لوا ٌحٌى فٌه وانهالوا  لم تكن لدٌهم ل فؤبً ٌحٌى ورفض ل فؤمر المحقي بالدوالب أن 

علٌه ضرباً و تالً فً باحة الذاتٌة تم تو  وا ل فلما سؤله المحقىي عىن اوسىما  والمسلومىات أصىر 
على اإلنكار ل فؤمر بت رٌده من تٌابه وال الشورت وأعاده ولى الدوالب ل وعاد الضرب الوحشً 

آخر كان ٌنتظر دوره ٌنهار علٌه حتى أن واحداً من أظ اره اار من  دمه وو    رٌباً من س ٌن 
  ! فً التحقٌي فً الباحة ذاتها ل ولقد التقٌت هذا اوخ وهو ال ٌ ار ٌحت ظ بالظ ر مسه

 

واشتد الضرب وانهالت الخٌ رانات والسصً على  دمً ٌحٌى وبقٌة  سىده حتىى أرمىً علٌىه ل 
صلوا به أمام فؤمر المحقي ال بانٌة أن ٌشنقوه ل ولم تكن المشاني  اه ة ٌومها   فسحبوه حتى و

حسىبما وردنىا  -و ام الر ٌب فٌصر كحٌلة والشراٌان سىمٌر كوشىري وشىحادة  9-5باب مه   
فل وا حبالً حور ر بة اوخ ٌحٌى وشىدوه بىٌن أٌىدٌهم  وهىو ال ٌى ار رحمىه ل  -من شهود عٌان 

 ! متمى علٌه حتى أ هقوا روحه

 

 

  ! م ا ؤة

 صىة  -وأٌاً منها ال ٌإتر فً صم الح ىر !  -ترة ومما ال أ ار أذكر من  صص اإلعدامات المإ
ابٌب أسنان من حلب من بٌت  ره علً كان مستقالً م  عدٌله ل ولقد تم اإلفراج عن هذا اوخٌر 

  . بسد واساات شدٌدة كما ٌبدو   وبقً اوور ٌنتظر وٌر و

 

ٌله  ىد تىم ل وأنىه وفً صبٌحة ٌوم من تلك اوٌام التسسة نىودي اسىم اوخ فظىن أن وْذَن وخىال  سىب
سٌتادر اآلن للقا  أهله من  دٌد ل وكان المسكٌن ٌرتىدي حىٌن اعتقالىه اقمىاً سىارع حٌنمىا سىم  
اسمه فارتداه ل وأخرج ساعته الذهبٌة فارتداها أٌضاً ل و سر ٌن ض عن كت ٌه التبار وٌحاور أن 

خرج كانىت المشىنقة ٌمشا شسره وٌحسن من هٌؤته وكر الظن أنه خارج ولى الحرٌة اآلن ل فلما 
  . فً انتظاره حقٌقة اومر ل وكانت صدمة لنا  مٌساً بقٌت تإر نا ردحاً من ال مان

 

 

  ال رب

واالىىت المحنىىة كىىر أو ىىه هىىذه الحٌىىاة المىىّرة ل فمىى  ا دٌىىاد السىىذاب واإلعىىدامات انخ ضىىت كمٌىىة 
رة السى ن تتسمىد الاسام المقررة للس نا  ررم أنها لىم تكىن تك ىً لتقٌتنىا باوصىر ل وصىارت ودا

 ا  الما  عنا حتى أننا عانٌنا خالر صٌج ذلك السام شهراً كامالً من رٌىر مىا  ل وكىان موردنىا 
الوحٌد عن ارٌي بٌدونات ٌملإها الشراة لنا و تما شاإوا وبالسدد الذي ٌرٌدون ل و تذاك عمت 



ل ىرب بٌننىا وانتشىر القذارة المها   رصباً عنا وباتت رالحتهىا ال تاىاي ل ولىم ٌلبىث أن ت شىى ا
  . انتشاراً كبٌراً كنت أنا ن سً واحداً من ضحاٌاه

 

وال رب كما هو مسلوم مرض  لدي ٌصٌب اإلنسان بحكة شدٌد فً  لده سرعان ما تىإدي ولىى 
تورمه وتقٌحه لل ولٌس هناك مكاناً محدداً ٌكت ً به هذا الدا  ل فمن الممكىن أن ٌصىٌب الىر لٌن 

والمحاشىم ذاتهىا ل وعىالوة علىى اولىم الشىدٌد الىذي ٌسىببه ال ىرب فىإن والٌدٌن والصدر والظهر 
انتقاله بٌن الناس المت اورٌن أمر محتم ل ولو لم ٌسالج المصىاب فقىد ٌمىوت مىن المىرض ل ولقىد 

الذي انتشىر ال ىرب فٌىه متلمىا انتشىر ببقٌىة المهىا   ل وال أ ار أذكىر  39حدث ذلك فً مه سنا 
دٌر ال ور اسمه عبد الكرٌم الصالع   فالتهب  لىده كلىه وانىت خ    كٌج دهم هذا المرض أخاً من

وظر ٌسانً  رابة الشهر ٌصٌع من شدة اولم ولٌس بٌىدنا شىً  نقدمىه لنخ ىج عنىه وال الىدعا  ل 
وعندما أبلغ رلٌس المه   الشراة بحاله وكرر علٌهم البالغ لم ٌ ٌىدوا عىن أن أمىروه أن ٌكىج 

  !    لٌموتعن الشكوى وأن ٌتركه فً المه

 

لكن ت اٌد اإلصابات وانتشار المرض فً المها   اوخرى  سر ودارة السى ن بسىد حىٌن تتنىا ر 
وتحضىر للمصىابٌن دوا  ال ىرب ل وتىىم تسٌىٌن مسىإور صىحً لكىىر مه ى  مىن السى نا  أن سىىهم 
تكون مسإولٌته تقدٌم تقرٌر بالحالة الصحٌة ولى ابٌب السى ن حتىى ال ٌضىار ذاك ولىى فحىص 

ٌَِّن اوخ  المرضىىى بن سىىه والتسىىرض الحتمىىاالت اإلصىىابة بالسىىدوى مىىنهم ! وفىىً هىىذا السىىٌاي ُعىى
الابٌب  اسم موسىى مسىإوالً صىحٌاً لمه سنىا ل تىم لمىا ت اٌىدت الحىاالت أكتىر فتحىوا للمصىابٌن 
مه ساً خاصاً كما حدث أٌام الكولٌرا   ال رحمة بهم بالتؤكٌد وونما خشٌة أن تنتقر السدوى ولٌهم ل 

ذلك فقد مات بسبب ال رب من مه سنا وبقٌة المها   اوخرى عدد رٌر  لٌر من اإلخىوة  وررم
  و در لشخ عبد الكرٌم الصالع أن ٌتسافى بالتىدرٌج   حتىى وذا شىافاه ل بسىد حىٌن أتىاه النىدا    

 . وسٌي م  دفسة من دفسات اإلعدام ولى الردى رحمه ل

 

 

  من س ر الضحاٌا

ب الس ن  د تو  ا عن الحضور للمه    رابة الخمسة أشهر خىالر أحىداث وكان الممرض وابٌ
حمىىاة وبسىىدها   ممىىا ضىىاعج اإلصىىابات وأسىىرع فىىً انتشىىار ال ىىرب ل وانتشىىرت مسىىه أمىىراض 
أخرى لم نستا  أن نسرج أسبابها أو نوعٌتها بالتحدٌد ل فكنا نحار فً أمرنىا ون سىر مىا بوسىسنا 

وة ٌتسابقون ل دا  وخىوانهم المرضىى مىن أي عىذاب أو  هىد لمساعدة المصابٌن ل ولكم كان اإلخ
ووٌتارهم بح نة الاسام المخصصة للواحد منهم ل لكن ذلك لم ٌكىن كافٌىاً لو ىج المىرض أو ونقىاذ 
المصابٌن ل و ضى عدد من اإلخوة َنْحَبُهم فرٌسة اومراض واووبلة فبلتوا  رابة السىتة عشىر   

ؤمون الىذهبً مىن دمشىي ل وهشىام م نىدج وبسىام الهاشىمً ال  لت أذكر منهم كمار أنىدورة ومى
  . وسامً وحود من حمص

 

وكان أور من مىات بىٌن أوللىك  مٌسىاً مستقىر مىن  رٌىة صىوران  ىرب حمىاة اسىمه عبىد الس ٌى  
عوض السالم ل أصابه السر كما ٌبدو حتى أصبع ٌبصي الدم ل وعندما أخبر رلٌس المه ى  أبىو 

  : اً فً حالة خارة أ ابه بالحرج الواحدال ضر الر ٌب أن لدٌنا مرٌض

 

  ! وال لل بس ٌموت دي الباب 

 

وبسد شهرٌن من المساناة وبسد ظهر أحد اوٌام وتكؤ اوخ على صىدر شىقٌي لىه كىان سى ٌناً أٌضىاً 
وأخذ ٌذكر ل وٌردد الشىهادتٌن حتىى ل ىظ آخىر أن اسىه رحمىه ل ل فلمىا تؤكىدنا مىن وفاتىه الىب 

ر أن ٌتسىلوه  بىر أن نخبىر الشىراة بىاومر ل لكىن اإلخىوة خىافوا أن تصىٌبهم شقٌقه مىن الحضىو



السدوى أو أن تن ر بهم من الشراة بلوى ل فلما لم ٌتقدم أحد رأٌت أن اومر ال بىد وأن ٌحسىم ل 
وتوكلىىت علىىى ل وتقىىدمت ل وأدخلتىىه الحمىىام ورسىىلته وحىىدي ل ومىىن ٌومهىىا تسلىىم اإلخىىوة علىىً 

ة ما دمت فٌهم ل فتسلت كر الذٌن ماتوا من بسد ذلىك فىً المه ى  ل بسىدها وأوكلوا ولً هذه المهم
 رع أبو ال ضر الباب وأخبرهم بوفاة اوخ ل فلم ٌ ٌدوا عن أن البوا منه أن ٌخر ه ولى الخارج 
ل فتساونت مسه وحملناه   وعدت أنا وبقً أبو ال ضر لبرهة ل وعندما عاد أخبرنا أنهم أرادوا أن 

 ! ته فتقدم أحدهم منه وركله بقدمه وحسب لل و ا  "البلدٌة" فؤخذوه ومضواٌتؤكدوا من مو

 

 

  ! سحور

ومضت اوٌام لل وا دادت اومراض وكترت الوفٌات لل حتى كنىا نخىرج فىً فتىرة مىن ال تىرات 
مٌتاً من مه سنا كر ٌوم ! وال  لت أذكر أننً كنت أنىام ب انىب اوخ كمىار أنىدورة فىً لٌلىة مىن 

الرهٌبة   وكنت  د نوٌت صٌام الٌوم التىالً   فنهضىت  بٌىر ال  ىر وتسىحر ل وكىان  تلك اللٌالً
كمار بسد أن اشتد علٌه المرض فً ال ترة اوخٌىرة ال ٌسىتاٌ  النىوم مسىتلقٌاً ووال اختنىي ل فكىان 
ٌتربى  فىىً مكانىه وٌسىىتند رحمىه ل ولىىى ال ىىدار وٌظىر ٌكابىىد اىوار اللٌىىر وٌتىؤوه وٌسىىانً ل فلمىىا 

تسحر و دته ساكتاً على رٌىر عادتىه ل ف سلىت أنادٌىه بصىوت خافىت ل فلمىا لىم ٌ بنىً نهضت و
  . وارتبت فً اومر دفسته براحتً   فو دته ٌسقا مٌتاً على الارج اآلخر

 

ولم ٌكن وارداً و تهىا أن أ ىوم بىؤي حركىة تكشى نً أمىام الشىراة علىى سىاع المه ى    فسىحبت 
 ىت فسىحبت صندوٌشىة كنىت  ىد وفرتهىا مىن عشىا  اومىس الباانٌة على و هه بكر هدو    والت

لتكىىون سىىحوراً لىىً لٌلتهىىا   ف سلىىت أدس اللقٌمىىات فىىً فمىىً دسىىاً وأرىىص بهىىن   واوخ ب ىىانبً 
مس ى ال روح فٌه ! وعندما استٌقظنا صباحاً ومضٌنا لنتسله  بر أن ٌسلم الشراة بموته و دناه 

عات ل حتىى وذا انتهٌنىا بسىد  هىد ٌكللىه رحمه ل تخشب  سده و د مضت علىى وفاتىه بضى  سىا
 ! الرعب أخبرناهم بموته ل فلم ٌ ٌدوا عن أن نادوا "البلدٌة" لٌسحبوه لل وانتهى اومر

 

 

  ! ُسّنة اٌبة

ومما ال ٌنسى من مشاهد اومراض واووبلة التً دهمتنا  صىة أخ مىن حمىص اسىمه عبىد المسى  
وأشرج على الموت بسببه ل و سر اوخ أبو  1983الس مً ل أصابه مرض الٌر ان الكبدي عام 

ال ضر رحمه ل ٌ هد ن سه وٌ هدنا فً توفٌر كمٌة من الاسام له من نصٌبنا ل وكان رحمه ل 
أور من سن هذه السنة الاٌبة فً وٌتار المرضى على شدة حا تنا وضىآلة نصىٌبنا مىن الاسىام ل 

مىىن اسىىت اب ومىىّن علىىى اوخ برحمتىىه ل فلىىم و سلنىىا نىىدعو وخ ونسىىؤر ل لىىه الشىى ا  ل وسىىبحان 
ٌمض شهر كنا نظن اوخ فً أوله مودعاً حتى  ام بٌننا صحٌحاً مسافى ل وكانىت آٌىة أخىرى فٌىه 

بسىد أن ن ىا مىن المىوت بسىبب  1981أن الب فٌما بسد ولى اإلعدام ل ونار شىرج الشىهادة عىام 
  . الٌر ان

 

 

  ! الابٌب القاتر

رواٌات المساناة فً س ن تدمر ال تنتهً فإن مما ال ٌنسىى مىن بٌنهىا ووذا كانت حكاٌات اوسى و
حكاٌة اوخ  اهىد داخىر التىً ت سىد كىر مسىانً الاال ٌىة الحا ىدة والهم ٌىة التىً مارسىها النظىام 
السوري على شسبه لل وت سر أسىباب تىورة تلىك ال لىة المإمنىة علىى  الدهىا ول ىولهم ولىى القىوة 

  . سبٌالً للن اةكحر وحٌد لم ٌ دوا من دونه 

 



كان  اهىد رحمىه ل االبىاً مت و ىاً فىً كلٌىة الاىب ب امسىة حلىب فىً سىنواته اوخٌىرة لل  مستىه 
او دار على ااولة الدراسة م  االب آخر من اال ة النظام اسمه محمد ٌونس السلً ل وفً أحىد 

ٌالحقها ب ظاظة اوٌام تسّرض ٌونس هذا ل مٌلة لهم فً الصج من أسر حلب المحافظة   و سر 
  . وٌتابسها بالتصرٌع وبالتلمٌع فال ٌ د منها وال الصدود

 

ودارت اوٌام وشا ت او دار أن ٌتقدم  اهد ن سه لخابة ال تاة ذاتها وأن ٌنىار موافقتهىا وموافقىة 
أهلها مساً ل وتم ال واج وعمت ال رحىة  لىوب كىر النىاس وال ٌىونس هىذا لل الىذي اعتبرهىا  ضىٌة 

ناً علىىى كرامتىىه ال ٌتت ىىر ل و سىىر ٌهىىدد ال تىىاة و و هىىا بشىىكر مسلىىن لل وٌنىىذرهما كبىىرى وعىىدوا
  . بالوٌر والتبور وعظالم اومور ل و اهد المإدب الحًٌ ال ٌملك وال أن ٌسرض عن ال اهلٌن

 

وانتهت الدراسة   وتخرج  اهد وٌونس من كلٌة الاب ومضى كر منهما فىً ارٌىي ل حتىى وذا 
ورٌة وأس ر النظام عىن أ ىبع الو ىوه و ىد  اهىد ن سىه فرٌسىة بىٌن أٌىدي اشتسلت اوحداث فً س

-5المخابرات ٌتنقر من عذاب ولى عذاب ومن س ن ولى آخر   حتى انتهى به المقام فىً مه ى  
محمىد ٌىونس علىً ن سىه !  -وٌىا للهىور  -بتدمر ! وشا ت او دار أن ٌكون ابٌب هذا الس ن  9

وٌىونس كالهمىا ولىى هىذا المكىان لل وعال ىة ذلىك بتهدٌىدات أما اإل ابة عىن كٌ ٌىة وصىور  اهىد 
ٌونس السابقة فذلك ما لم نسرفه ل لكنا تؤكىدنا كلنىا أن هىذا الابٌىب كىان ٌبحىث مىن أور ٌىوم عىن 
شخص محدد اسىمه  اهىد داخىر بىٌن السى نا  فىً مختلىج المهىا   ل و سىر الشىراة السسىكرٌة 

اهىد علىى واحىد مىن مها سهىا وٌسىؤلون عنىه ٌدورون على مها   الباحة اوولى حٌث تىم فىر   
مىىرة بسىىد مىىرة لل حتىىى تىىم لل ىىانً مىىا أراد وشىىاهد  اهىىداً فىىً ٌىىوم مىىن اوٌىىام أتنىىا  التىىن س فقىىار 
للشراة ها هو ذا ل ومن لحظتها أخر ه ال بانٌة وأوسسوه ضرباً و لداً ومسبات و ىالوا لىرلٌس 

م  بو وده فؤدرك ما ٌدور لل وعرج أن مه سه : هذا مسلّم ل وٌبدو أن  اهد  د لمع ٌونس أو س
  . ابٌب الس ن هو  الده وررٌمه ن سه لل وأسر بذلك لإلخوة فً مه سه وسؤر ل الستر

 

و سر الشراة ٌخر ون  اهداً بسبب ومن رٌر سبب وٌذٌقونه فً كر ٌوم  رعة مضاع ة مىن 
مقتور ال محالة ل حتى وذا السذاب لل ومضت أسابٌ  على هذه الحالة أٌقن  اهد واإلخوة مسه أنه 

انهىىار ولىىم ٌسىىد ٌسىىتاٌ  الخىىروج للتىىن س و لىىس فىىً المه ىى  كمىىا اعتىىاد مىىن أصىىابهم مىىرض أو 
  . أ سدهم التسذٌب أن ٌ سلوا أخذ الشراة ٌبحتون عنه بٌن المرضى وٌسذبونه هناك

 

ً ولكىن مىن رٌىر أن ٌخر ىونهم كمىا تقتضى 9-5وفً ٌوم مك هر أخذ ال بانٌىة الت قىد فىً مه ى  
السادة ل وأتى اومر من الر ٌب فٌصر كحٌلىة لإلخىوة أن ٌضىبوا كلهىم فىً  اوٌىة المه ى  ل فلمىا 
فسلوا ولم ٌبي فً ذلك الركن وال  اهد المسكٌن و د انتهت فٌه كر  درة على الحركة تقدم فٌصر 
وعرٌج من الشراة السسكرٌة اسمه شحادة وهوى كالهما بالسصا على رأسه بكىر  وتىه فىان لي 

  .. فوره من

 

وسىىقا  اهىىد علىىى أرض المه ىى  ٌتخىىبا دمىىه   ومىىن رٌىىر أن تخىىتلج فىىً القتلىىة عضىىلة واحىىدة 
خر وا وأ  لوا باب المه   ل ولم ٌلبث القتلة أن فتحوا نافذة الباب ونادوا رلٌس المه   وسىؤلوه 
عم حدث ل فؤ اب المسكٌن بهل  : ال أعرج سٌدي   أظنه و   علىى اورض وأصىٌب بارت ىاج 

الدماغ ! فؤ  ر ال ناة النافذة ومضوا رٌر عىابلٌن   وهىرع اإلخىوة ولىى  اهىد فىرأوه  ىد أسىلم  فً
الىىروح   ف سلىىوا ٌسىىحبونه ولىىى الحمىىام لٌتسىىلوه ل فىىً تلىىك اللحظىىة فىىتع البىىاب مىىن  دٌىىد وأمىىر 
الشىىراة رلىىٌس المه ىى  أن ٌخىىرج ال تىىة ل ف سىىر المسىىكٌن ٌسىىؤر اإلخىىوة أن ٌسىىاعدوه فىىؤبوا ل 

وج وفظاعة المشهد عن أن ٌتقدموا خاوة واحدة ل فلم ٌ د اوخ وال أن ٌسحب  سد وأ سدهم الخ
 اهد سحباً حتى باب المه   ل و ا  "البلدٌة" كالسادة فحملوه من بسد ومضوا به وكىؤن شىٌلاً لىم 

 ! ٌكن



 

 

  ! أمر بال احشة

وان ل فكىم مىن وأمسن الشراة فً و رامهم ورٌهم لل و ادوا فً باشهم وت ننوا فً أسالٌب السىد
مرة فو لنا ونحن فً ساعة النوم بواحد من هإال  الس ها  ٌار علٌنا من الشىرا ة فىوي السىقج 
وٌبور فو نا عامداً متسمداً لل أو ٌبصي علٌنا مىرة واتنتىٌن وتىالث ل والوٌىر كىر الوٌىر لمىن رفى  

فً منتصج اللٌر  رأسه أو تملمر فً م لسه ! ولكم أخرج هإال  الظلمة واحداً أو أكتر من بٌننا
لٌتسلوا بتسذٌبه من رٌر أي سىبب لل أو ا تمى  علٌىه ال ىالدون فىً حىر الظهٌىرة فؤوسىسوه لامىاً 

  ! وضرباً وسحلوه على أرض الباحة وهم ٌضحكون

 

وعالوة على الكبالت والسصً والسٌاا التً كانت تنهش ال لود وتحام اوضل  وتشوه الو ىوه 
بنا ل وٌىا بىإس مىن نالىه مىن هىذه القضىبان ان حدٌدٌىة فىً ضىر  عمد ال بانٌة ولى اسىتخدام  ضىب

ضربة ! ووضافة ولى ذلك استخدم الشراة القضبان ذاتها لتحاٌم ن سىٌاتنا ل فكىانوا وذا حىان ٌىوم 
الحال ىىة مىىتالً دخلىىوا مىىن بىىاب السىىاحة السادسىىة التىىً تبسىىد عىىن مه سنىىا عشىىرات اومتىىار ورمىىوا 

تاامهىا بىاورض فٌصىلنا كؤنىه نىذٌر القضبان الحدٌدٌة على أرضها اإلسىمنتٌة لٌنالىي صىوت ار
الموت ! ولم ٌكن اإلخوة كلهم فً در ة واحدة من التبات و ىدرة التحمىر ل فكىان بسضىهم ترتسىد 

  ! فرالصه وذا سم  ذاك الصوت وٌبكً حتى من  بر أن ٌصر ال الدون

 

سىقج رٌر أنه مما ال ٌنسى أبىداً مىن مشىاهد تلىك ال تىرة ٌىوم أن أاىر أحىد الحىراس مىن شىرا ة ال
ونادى على أخوٌن شقٌقٌن فً مه سنا وأمرهما بكىر صى ا ة وسى الة أن ٌخلسىا مالبسىهما وٌ سىال 
ال احشة ببسضهما البسض ! وم  الضحكات ال ىا رة والمسىبات الدنٌلىة أصىر الم ىرم علىى تن ٌىذ 
ا اومر لل ولم ٌ د اوخوان وال أن ٌ ارٌانه خشٌة أن ٌحدث ما ال تحمد عقبىاه لل فخلسىا مالبسىهم
بال سر لل والس ٌه ٌالحقهما لٌ سال أكتر وأكتر لل وأار نا نحن وأرمضىنا عٌوننىا ال نكىاد نصىدي 
هذا المدى مىن الخسىة الىذي بلتىه أوللىك الوحىوش لل و سلنىا نبتهىر فىً سىرالرنا أن ٌصىرج ل 

نا من اوذى وٌن ً اوخوٌن وٌن ٌنا من هذا الخسٌس ل والك ر باهلل والمسبات والشتالم تندلي علٌ
فمه الن س وال تكج ل فلما أحس أنه ضحك بمىا ٌك ىً وحقرنىا بمىا ٌشى ً رلٌىر حقىده ورحىر لل 
أحسسنا وكؤننا خر نا من كابوس مرعب ال ٌوصج ل وأار نا صامتٌن ال نستاٌ  أن ننظر فً 
و وه بسضنا البسض ساعات عدٌدة ل ولم ٌ تع أحد منا سٌرة مىا  ىرى بسىدها لل سىتراً لشخىوٌن 

  ! على شسورهما وكرامتهما   وكرامة وشسور أبٌهما الذي كان ن ٌر المه   ن سه وح اظاً 

 

ولقد تكرر متر هذا الحدث رٌر مرة ل وأعاد هإال  الس ها  الالب وأمتالىه فىً أكتىر مىن مه ى  
  : لل وكانوا ٌ تحون الباب علٌنا أو ٌنادون فً التن س واحداً منا وٌقور الشراً له

 

  دي أعمر فً أمك كذا لل شو ؟أنت ٌا للل أنا ب 
 

فكان المنادى ٌسكت أور اومر وال ٌ ىد مىا ٌ ٌىب بىه ل فتؤتٌىه لامىة أو ضىربة مىن  ىالده وهىو 
  : ٌصٌع به

 

  كرر ٌا للل أنا بدي أعمر بؤمك كذا ل شو ؟ 
 

  : فال ٌ د المسكٌن وال أن ٌقور بذر وانكسار

 

  . أنت ترٌد أن تسمر بؤمً كذا وكذا سٌدي 



 

ٌُسم  به آخر من فً الساحة فإذا  أشب  ذلك من صلج الم رم تركه   ووال أمره أن ٌسٌد ما  ار و
  ! أو فً المه   حتى تقر عٌنه ال ا رة وتسكن هوا سه الخبٌتة

 

 

  المن ردات
القاسٌة دخر عناصر الشراة السسكرٌة المه   ف ؤة وأمرونا  مٌسنا  83وذات ٌوم من أٌام عام 

امتتلنا لشمر حتى أمرونا بالو وج من  دٌد ل ولم ٌكن لمتر هذه اووامر من  باإلنبااح ل وما أن
سبب وال ورها نا ووذاللنا ل لكنهم وعندما انتصبنا وا  ٌن لمحوا أخاً بٌننا اسىمه أحمىد فاومىة مىن 

  : حماة كان مشمراً  دراً عن ذراعٌه ل فقالوا له ولامة من أٌدٌهم المتساشة للدما  تااله

 

  . أي أنت ( بتتحدانا وال ؟  وم للسوالٌرهنت )  

 

وسحبوا اوخ سٌى  الاال  من بٌننا وا تادوه ولى واحدة من بض   نىا ٌن من ىردة  ىرب الماىبخ 
ٌسمون الواحدة منها سالوالً بلتة الس ن ل وا تادوا أخاً آخر من حمص مسه لسىبب تافىه مماتىر ل 

فً الس ن اإلن رادي لم ٌسودا بسد ل وبلتنً الحقاً  ولقد رادرت المه   بسد  رابة السام واوَخَوان
أن اوخ أحمد فاومة مات من التسذٌب ل ووصلتنا اوخبار بسدها كٌج أن السذاب ٌتضاعج على 
اإلخوة هناك وٌ تم  الشراة كلهم على الس ٌن الواحد بدر أن تتو ع سٌااهم واعتدا اتهم على 

لوحدة فً هذا المكان الرهٌب تظر فً اعتقادي أشد مه   بؤكمله ل ولكن وحشة اإلن راد وهور ا
 ! من كر هذا السذاب وأ سى

 

 

  من اللحة ال ناة

وعلى الررم من أن أفراد الشىراة السسىكرٌة والرتىب التىً تسلىوهم كىانوا ٌحرصىون علىى عىدم 
مسرفتنا لشخصٌاتهم وأسمالهم ل وررم الظروج القاسٌة التً كنا نوا هها عندما نكون أمام واحد 
منهم ل وال أننا وبمرور اوٌىام تمكنىا مىن مسرفىة بسىض مىنهم ل وكىان ذلىك ٌىتم علىى اورلىب مىن 
سماعنا واحدهم ٌنادي اآلخر باسمه أو ٌتحدث عن تالث منهم فٌذكره وٌسىمٌه ل وهكىذا علمنىا أن 
مىىىدٌر السىىى ن هىىىو المقىىىدم فٌصىىىر التىىىانم الىىىذي ن ىىىذت علىىىى عهىىىده م ىىى رة تىىىدمر الكبىىىرى فىىىً 

عده النقٌب بركات السش   وكالهما من الاال ة السلوٌة ومن محافظة الالذ ٌة ل ٌسا 39/9/1981
ل وكان ٌقوم بمهمة ما ٌسمى ودارة اإلنضباا المساعد أور أحمد كٌسانً أو "أبو  هر" كما كّنىاه 

اسىىمه فىىوا  ل ور ٌىىب أور  81وبقىىً ولىىى عىىام  81السىى نا  ل ٌسىىاعده عرٌىىج عاصىىره مىىن عىىام 
اسىمه  هىاد   كىان ال ٌ ىارى فىً شراسىته وال ٌ و ىه  سىوة فىً  85عىام ولى  81رافقنا من عام 

اسىىتخدام السىىوا أحىىد ل وكىىان تمىىة ر ٌىىب آخىىر ال ٌقىىر عنىىه لإمىىاً وباشىىاً اسىىمه شىىسبان حسىىٌن ل 
وهإال   مٌساً من اال ة او لٌة الحاكمة ل وكان هناك شراً آخر راٌة فً اإل ىرام كىان ٌت ىنن 

  . ستقباالت" اسمه نسٌم حنا   بلتنا أنه مسٌحً آشوريفً ضرب المستقلٌن خاصة أٌام "اإل

 

وون كنا ال ندري صىحة  -  وأشٌ  أنه هرب ولى السراي  83وعندما رادر أبو  هر الس ن عام 
خل ه فىً مهمتىه الر ٌىب فٌصىر كحٌلىة   وهىو علىوي كىذلك مىن الالذ ٌىة   وكىان  -تلك اإلشاعة 

ن ٌسىذب السى نا  وال بضىربات السصىا التلٌظىة التىً راٌة فً السىادٌة واإل ىرام   وال ٌحلىو لىه أ
ٌمكن أن تقصم الظهر أو ت هي الىروح ل ولقىد أشىٌ  كىذلك أن فٌصىر هىذا  تىر فٌمىا بسىد   وهىً 
م رد وشاعة تضم ولى كتٌر مما كنا نسمسه ولم نتؤكد منه ل وكان ٌساعده فً مهمته عرٌج اسمه 

ٌج آخر من القتلة اسمه شحادة من ن س الملة علً شسبان ترف  ولى رتبة ر ٌب أور الحقاً ل وعر



والسلة ل وكان من أبر   بانٌة تلك المرحلة شراً من الاال ة ذاتها اسمه سمٌر كوشري ل وكنا 
ٌّو" ونه كان ال ٌكج عن واالي هذه الكلمة كلما انتشى بتسذٌب واحد منا   ! نسمٌة "ح

 

ب أور محمد الخا م الذي استمر فً هذه وبسد فٌصر كحٌلة تولى مسإولٌة ودارة اإلنضباا الر ٌ
ضمن عملٌات تصى ٌة مراكى  القىوى وتسىوٌة  81المهمة حتى ع ر م  المقدم فٌصر التانم عام 

الحسىىابات بىىٌن الىىرلٌس حىىافظ اوسىىد وأخٌىىه رفسىىت كمىىا بلتنىىا   وتىىر مسافىىاة اوور مىىن مرضىىته 
سش بشكر مإ ت ل تم لم ٌلبث الشهٌرة حٌنذاك ل و تها آلت مسإولٌة الس ن ولى النقٌب بركات ال

أن استلم هذا المو ى  المقىدم رىا ي ال هنىً   وهىو علىوي مىن  رٌىة المخىّرم بمحافظىة حمىص ل 
فاختار الر ٌىب محمىد نسمىة لٌكىون مسىإور اإلنضىباا فىً السى ن   وهىو علىوي متلىه مىن  ىب 

ولىى سى ن  1989ال راح بمحافظة حمص أٌضاً ل واستمر السش نالباً لل هنً ولى أن انتقر عىام 
 . صٌدناٌا وأصبع مدٌراً له

 

 

  ر ابة صارمة

ولقد كان اختٌار هإال  ال بانٌة انتقالٌاً واضحاً   ت سٌداً لهٌكلٌة النظام الحاكم ذاتها القالمة علىى 
منه ٌة ال ر  الاال ً البتٌض وتمكٌن او لٌة الموتورة من حكم اورلبٌة المتلوبة على أمرهىا ل 

الهٌمنىة اوكبىر والسىىدد اوكتىر المسىٌار علىى مختلىج موا ى  المسىىإولٌة فىالسلوٌون هىم أصىحاب 
والمراتب التً تدٌر الس ن ل وتمة عناصر مسدودة فاسدة الضىمٌر مىن أ لٌىات أخىرى اال ٌىة أو 
عر ٌة تمارس دور المخلىب الىذي تىتحكم فٌىه  بضىة الاال ىة السلوٌىة وتسىخره لخىدمتها ل عىالوة 

سىىنٌة ممىىن ٌقضىىون فتىىرة خىىدمتهم اإلل امٌىىة فىىً هىىذا المو ىى  ل علىىى بسىىض مىىن أبنىىا  اوكترٌىىة ال
وٌسٌش هإال  وكر الم موعىات اوخىرى تحىت ر ابىة صىارمة دالمىة ل ومتلمىا ال ٌسىمع لهىم أن 
ٌتحدتوا مى  السى نا  أبىداً أو ٌسىؤلوهم عىن أسىمالهم حتىى ال ٌتسىرج أحىدهم علىى اآلخىر فٌسرفىه 

إن أشد السقوبات مصٌر من ٌضبا فً حالة كهذه بالصدفة فٌساج علٌه أو ٌتساهر مسه ل كذلك ف
ل ولقد بلتنا أن ر ٌباً من حمص من آر السباعً كان ٌخدم  ندٌته اإلل امٌة فىً هىذا المو ى   بىر 
حضىىورنا أبىىدى بسىىض التسىىامع مىى  المستقلىىٌن وتسىىاهر مسهىىم فىىً أمىىور ال تىىذكر فىىً هىىذا ال ىىو 

دم المسكٌن وعلقت صورته كما سمسنا المرعب ل فلما تكرر ذلك منه تم ضباه ومحاكمته   وأع
 فً ررفة الذاتٌة لٌتسظ بها السناصر والسسكرٌون اآلخرون

 

 

  ! خصومات

وكان من آتار أحداث حماة أٌضاً أن حضرت م موعات  دٌىدة مىن السى نا  مىن أهىر المدٌنىة ل 
لىى ومن هإال  بلتتنا أهوار ما حدث لل وتسرفنا على وخوة  دد صىار بسضىهم مىن أعى  النىاس و
 81القلب ل ومن هإال  ال أ ار أذكر اوخ سحبان بركات الذي كان  د اعتقىر حقٌقىة اومىر عىام 

تىىم أحضىىر ولٌنىىا بسىىد اوحىىداث ل ولقىىد  ىىرى وعدامىىه فٌمىىا بسىىد رحمىىه ل ل وكىىان مسىىه ابىىن عمىىه 
  . صبحً بركات الذي كان االباً فً كلٌة الاب ب امسة دمشي   وهو من الاالب اوذكٌا   داً 

 

كذلك أذكر ممن حضر و تها أحمد دعدع من حماة الذي أعدم بسد سنة أو سنتٌن ل ورالب هإال  
الذي أحضروهم اعتقلوا من بٌوتهم أو  امساتهم ولم تكن لهم كلهم صلة مباشرة باوحداث ل وم  
هإال  حضرت نوعٌات أخرى من المستقلٌن مىن عامىة النىاس الىذٌن ان سلىوا باوحىداث وانىدفسوا 

ركة فٌها من رٌر تربٌة مسبقة أو انضباا كامر ل ف ا ؤتهم المحنة من رٌر أن ٌستسدوا لها للمشا
  وكان بسضهم فً بداٌة اومر سبباً لنشىو  المشىاكر والخصىومات فىً المه ى    لكننىا اسىتاسنا 
استٌساب أكترهم وهلل الحمد   وتمكنا من عبور تلك المرحلة ل فتحسن خلقهم   وأخىذ أكتىرهم فىً 



نضىىمام ولىىى وخىىوانهم واإلنىىدماج ببىىرامج المه ىى  مىىن ح ىىظ للقىىرآن ومداومىىة علىىى اوذكىىار اإل
 !. والسبادات

 

 

  ! فر  اوحداث

وٌبدو أن ودارة الس ن لم تكن لتت ر عن هىذا أو كؤنهىا كانىت تتو ى  حدوتىه   ولىذلك لىم تلبىث أن 
و  21هىم مه سىا  امت بسملٌة فر  للس نا  صتار السن أو اوحداث كمىا ٌسىمون   فخصصىت ل

بالباحة السادسة ل تم لمىا فتحىوا الباحىة السىابسة فٌمىا بسىد نقلىوهم ولىى هنىاك وو عىوهم علىى  21
فٌها   لس لهم عن وخوانهم اوكبىر سىناً فىال ٌتىؤتروا بؤفكىارهم أو ٌتقىووا  29   29   25المها   

  . بو ودهم مسهم

  

   

  !  رعة لبن

ها عن تن ٌذ أحكام وعدام حتى ظننا أن اومر انتهىى ولىم مضت  رابة سبسة أشهر لم نسد نسم  فٌ
ٌسد هناك الم ٌد ل وررم أننا لم ن د لذلك ت سٌراً وال أن مشىاعرنا مى  مىرور اوسىابٌ  والشىهور 
 سلتنا نستقد فً أن سنا توهماً وتؤمٌالً بؤن اإلعدامات انتهت   وأن ال تىرة السىودا  مىن سى ننا  ىد 

  . ولت

 

ان مىا تبخىر كالسىراب   وتكسىرت أ نحىة الحلىم حٌنمىا فو لنىا ذات صىباح رٌىر أن اومىر سىرع
بالمشاني تنصب من بسد ال  ر بقلٌر   وبالشراة ٌ وبون المها   وٌسؤلون عن أسما  بسٌنها ل 
ولم تلبث أصىوات التكبٌىرات أن علىت مىن  دٌىد لل فؤسىقا بؤٌىدٌنا لل وانهىارت آمالنىا الواهٌىة لل 

علٌنىا انت ضىنا كلنىا و ىد  39ر ىب ل حتىى وذا فىتع الشىراً بىاب المه ى  وعدنا ٌل نا الو وم والت
بلتت القلوب الحنا ر واحتبست أن اسنا لل وكر منا ٌتو   أن ٌتلو الشراً اسمه وٌنادٌىه للىردى 
ل لكن  الدنا لم ٌناد وال اسم أخ واحد من بلدة سرا ب اسمه عبد الحكىٌم السمىر كمىا أعتقىد ل كىان 

 ماً مكل اً حٌن اعتقر ل وكان صاحب فضر علٌنا فً المه   بدماتة خلقه مدرس لتة عربٌة ومال
وحسن مسشره   وبحلقات البالرة والنحو التً واظبنا علٌها حتى تسلمنا منه الكتٌر ل و ار له أن 
ٌضىىب أرراضىىه ونىىه سىىٌنقر ولىىى مدرسىىة المدفسٌىىة بحلىىب حٌىىث كىىان ٌقضىىً خدمتىىه اإلل امٌىىة ل 

وسىلوب ال دٌىد وال أننىا  ىدرنا أنهىم ونمىا أخىروا وعدامىه ونىه عسىكري وررم استترابنا من هىذا ا
  . وحسب   وأن دوره اآلن  د دنا

 

وأدرك عبد الحكٌم أنها منٌته   و سر رحمه ل ٌاوج علٌنا وٌت ىرس فىً و ىه كىر منىا وٌىردد 
  : آخر كلمات له فً هذه الدنٌا سمسناها

 

  . فً ال نة سامحونً ٌا شباب لل واللقا  ون شا  ل 

 

فلما وصر بتاوافه ولى م موعىة مىن أهىر بلىده كىانوا شىركا  فىً م موعىة الاسىام فىً المه ى  
أوصاهم بؤهله وأوالده ل لكننا فو لنا به وعٌوننا تتابسه و لوبنا تاوج مسه ٌستدٌر نحىوهم ف ىؤة 

 رأٌنا فٌها وٌالب بسض اللبن كانوا  د وفروه ل اورهم عند المترب لٌؤكر منه ل وكانت آٌة ول
مصداي حدٌث رسور ل صلى ل علٌه وسلم الذي  ار فٌىه : "ن ىث فىً روعىً اومىٌن أنىه لىن 

  . "تموت ن س حتى تستوفً أ لها ور  ها

 



وول الذي ال وله وال هو أخذ عبد الحكٌم صحن اللبن وأكر منه ل وات ه بسدها ولىى البىاب ونحىن 
إلعدام ون سه رحمه ل ت ٌض بالرضا واإلاملنان   وكؤنىه ال نصدي أنه م ار نا   ومضى ولى ا

 ! ذاهب لمال اة أحب الناس ولٌه

 

 

  ! ال خضوع

بالباحة الرابسة حٌث كان  د ا تم  على وخواننا هناك َكْرُب الس ن وَكْرُب  32وفً مه   السر 
 تهىا لىم أكىن المرض أخرج الشراة ٌومها أخاً مسلوالً من حلب اسمه ٌوسج عبارة لإلعىدام ل و

 د انضممت للمسلولٌن بسد   لكننً سمست القصة عندما صرت واحداً منهم بسد حٌن ل فلقد نادوا 
اوخ رحمه ل ولى لقا  ربه  بٌر صالة ال  ىر ل فهىرع وصىلى مى  اإلخىوة ال رٌضىة تىم ودعهىم 

 ىرت ومضى ولىى منٌتىه مقىبالً علىى ل ل وكىان مىن نى ال  المه ى  ن سىه أخ شىاعر موهىوب ت 
مشاعره عندما أبصر اإلخوة ٌسا ون رتىالً اىوٌالً ولىى المشىاني   وانسىابت مى  دموعىه ودمىوع 

  : وخوانه  صٌدة ر ٌقة له ح ظناها  مٌساً وأخذنا ننشدها منذ ذاك ٌقور فٌها

 

  وسار موكب ال نا  فً الصباح
 

  مخل اً ورا ه ال راح
 

  وراسماً مسٌرة الك اح
 

  فال حٌاة دونما سالح
 

  ن  بلها نادى المنادي هات اً م ل الً م
 

  . حً على ال الح لل حً على ال الح

 

            .             .              .  

 

  وسار موكب الشباب فً خشوع
 

  لم ٌسرفوا لتٌر ربهم خضوع

 

  عٌونهم تضٌى  كالشموع
 

  تقور لش ٌار ال خضوع
 

  من  بلها نادى المنادي هات اً م ل الً 

 

 . حً على ال الح لل حً على ال الح

 

 

  وداع اوشقا 



وتتاب  نصب المشاني وتكرر مشهد ال هرات تساي ولى حت ها على أٌدي ال بانٌة الاتاة ل وكان 
من أشد المشاهد وٌالماً كما بلتنً ٌوم أن سم  أخ مىن بٌىت السابىدي مىن دمشىي اسىم أبٌىه ٌالىب 

م عٌنٌىه مىن خىالر تقىوب البىاب فت هىي روحىه علىى لإلعدام من مه   م اور ل ورآه ٌساي أمىا
حبر المشىنقة ل وكىان الولىد  ىد اعتقىر مى  أبٌىه وهىو ابىن خمسىة عشىر عامىاً فىً مرحلىة دراسىته 

  ! اإلعدادٌة

 

ولم ٌكن أ ر وٌالماً ٌوم أن البوا فٌما بسد اتنٌن من الشىباب المستقلىٌن مسنىا لإلعىدام همىا ارٌىج 
حمص ل وكىان مسهمىا فىً ن ىس المه ى  شىقٌقاهما بشىار حىداد  حداد وملهم اوتاسً وكالهما من

ومااع أتاسً ل وعندما تقدم بشىار لٌىودع أخىاه ارٌىج تابىت ال نىان  ىار لىه : اتبىت واصىبر لل 
  . واللقا  فً ال نة ل والحمد هلل أن ر  ك الشهادة ل وال تنسانا من الش اعة

 

السصٌبة هو عبد التنً دباغ من حمص ل تم  كذلك خرج من بٌننا أخ آخر للقا  ل فً تلك اوٌام
 . لم نلبث أن سمسنا بؤن أخوٌن اتنٌن له فً مه   آخر أعدما بسد مدة و ٌ ة من ال مان

 

 

  ! تب حات

الذي شهدنا فٌىه أ سىى الظىروج وأسىوأ المسىامالت ل  1983وانتهت أحداث حماة لل وانتهى عام 
ولم نلبىث مى  مىرور اوٌىام أن و ىدنا أن سىنا نتىدرج وبدأت ذٌور تلك المحنة تن لً شٌلاً فشٌلاً ل 

  . نحو مرحلة  دٌدة متاٌرة من المساناة

 

كانت البداٌات حٌنما أخذ ٌتناهى ولى أسماعنا أن مدٌر الس ن السقٌد فٌصر التانم ٌقىوم ب ٌىارات 
عىن  ت قدٌة للمها   ٌ  ر فٌها الس نا  وٌهددهم مرة لل وٌست سر منهم عن احتٌا ىاتهم وٌسىؤلهم

أحىىوالهم مىىرة أخىىرى وٌسىىدهم خٌىىراً ل وبلتنىىا ضىىمن هىىذا السىىٌاي أن أحىىد اإلخىىوة ت ىىرأ ذات مىىرة 
وسؤله عن سبب من  المستقلٌن من الصالة   فؤ ابه التانم بكر تب ع أن ودارة الس ن لٌست ضىد 
الصىىالة وال ضىىد التىىدٌن   ولكىىن اورض فىىً المهىىا   ن سىىة وال تصىىع علٌهىىا الصىىالة ! و اد 

ن الشراة عادوا بسد  ٌارة التانم تلك فؤوسسوا السالر ضرباً  سله ٌحرم وكر من بلته الراوي أ
  ! الخبر السإار واوخذ والرد م  هإال  ولى آخر السمر

 

وتسارعت اومور لل وبدأت المست دات الترٌبة ت ا إنا مرحلة بسد مرحلة لل فال نكاد نسىتوعب 
ِ دَّ على الساحة  دٌ ٌَ د ل ونحن فً ذلك كله ال نبصر وال عشر مسشار ما ٌدور لشولى سبباً حتى 

  .   وال ندرك وال ال    الضلٌر مما ٌدور أمام أعٌننا

 

ولى التن س كالسادة و سلنىا  1982وكانت البداٌة الظاهرة لنا حٌنما خر نا ذات ٌوم من أٌام سنة 
 سنا اسمه خالد عوض نسٌر فً خانا كالمستاد   فو دنا الشراة ٌستدعون واحداً من س نا  مه

السىىالم   وا تىىادوه متمىىض السٌنىىٌن ولىىى مسىىاعد السىى ن ال دٌىىد محمىىد الخىىا م الىىذي خلىىج فٌصىىر 
كحٌلة و تها فكان شر خلج لشر سلج ! ومن رٌر أن ٌ تع خالد هذا عٌنٌه سىم  المسىاعد ٌىؤمره 

السودة ل أن ٌرف  رأسه ف سر ل فسؤله عن اسمه فؤ اب ل فاكت ى بؤن صى سه علىى و هىه وأمىره بى
وعندما بلتنا ما حدث و دناه تصرفاً ابٌسٌاً االما تكىرر مىا هىو أسىوأ منىه بىال أي مبىرر ل لكىن 
الر ٌب  هاد ما لبث وأن عاد ولى المه   م  عدد من أعوانه والبوا أبا عوض مسهم ل وعنىدما 

 . عاد بسد ساعة من  من و دناه رٌر الشخص الذي عرفنا

 

 

  ! أبو عوض



علىى صىدره بسىبب السىر  -كما ذكرت  -لسالم س ٌناً من صوران مات شقٌقه كان خالد عوض ا
 بر أ ر من عام ول ظ أن اسه بٌننا وهو ٌذكر ل وٌشهد له بالوحدانٌة ل وررم أن اوخوٌن اعتقال 
بتهمة ت ارة السالح وال أن ال ىاري بٌنهمىا كىان كال ىاري بىٌن السىما  واورض ل فخالىد هىذا كىان 

 بر اعتقاله بسو  الخلي وفساد الذمة ل وونه كان فوي ذلك صاحب  سم ضخم  مسروفاً حتى من
وعضالت م تولة فقد  سلوا خدمته اإلل امٌة  بر سنوات خلت فً الوحدات الخاصة أو الشىراة 

  . السسكرٌة

 

كانت أور م ا ؤة فً عودة أبً عوض أنه ذهب س ٌناً وعاد بقدرة  ىادر رلٌسىاً للمه ى  ! وأمىر 
با ال ضر الذي حافظ على مسإولٌته اوار هذه المىدة أن ٌتنحىى وٌسىلم رلاسىة المه ى  الشراة أ

لخالىىد ل ولىىم ٌكىىن علىىى أبىىً ال ضىىر وال اإلنصىىٌاع بىىالاب  ل وو ىىدنا أبىىا عىىوض ٌتبىىدر بىىٌن لٌلىىة 
وضحاها ل وبدأت شخصٌته المتن ذة تا و على الساع اآلن لل وتتبدى عن هٌته بسبب ومن رٌر 

  . سبب

 

وهىىو الىىذي االمىىا ضىىاعج الشىىراة علٌىىه القتىىر والتسىىذٌب أتنىىا  الحال ىىة  -عىىوض  وصىىار وبىىً
اسىىتتنا  خىىاص مىىن الحال ىىة لل فاىىار شىىسره مىىن دون كىىر  -والتن سىىات بسىىبب ومىىن رٌىىر سىىبب 

اولوج من هإال  الس نا   مٌساً   وأرخى شاربٌه فكؤنه واحد من الشراة ال فىري ! ولىم تلبىث 
ولى أبً عوض ولٌنا   فحدتهم كٌج أنه كان س ٌناً ذات ٌوم فً  اوسرار أن تسربت من المقربٌن

س ن تدمر هذا أٌىام خدمتىه اإلل امٌىة  ى ا  علىى مخال ىة عسىكرٌة فسلهىا ل وكىان محمىد الخىا م 
ر ٌبىىاً فىىً ن ىىس السىى ن و تهىىا لل فقامىىت بٌنهمىىا عال ىىة ومسرفىىة ل وات قىىا علىىى أن ٌنشىىلا ت ىىارة 

الخا م بتؤمٌن مادتها   وٌتىولى خالىد تروٌ هىا بىٌن  ماللىه لصالحهما بٌن الس نا    ٌقوم محمد 
فً المها   بؤسسار مضاع ة مسىتتالً حىا تهم لمتىر تلىك المىواد ل فلمىا شىاهد الخىا م أبىا عىوض 
اآلن و ده الر ر اومتر لٌحقي به ماالب السٌد الكبٌر مدٌر الس ن الىذي أوعى  ولٌىه كمىا تبىدى 

  . إسا  فً تدمرتروٌج ن س الت ارة بٌن الس نا  الب

 

وررم أن ذكرى أخٌه لم تكن  د خ تت بسد لل وعلى الررم من اإلهتمام البالغ الذي أواله اإلخىوة 
بخالد ن سه فً أشد أٌام المحنة مراعاة لوضسه وتر ٌقاً لقلبه   حتى أنهم كانوا ٌإترونه باسىامهم 

له وحده ل وٌتقدمونىه لضخامة  سمه وٌوفرون له من فتات الاسام الذي ٌصلهم حصة مضاع ة 
فً التن س والحال ة مسرضٌن أن سىهم لسىٌاا ال بانٌىة وعصىٌهم حماٌىة لىه ووخ ىا  مىن الشىراة 
الذٌن علّموه و تها ب سمه الضخم فؤدمنوا مضاع ة السذاب علٌه ل بررم ذلك كله فإن أبىا عىوض 

م ٌسىد سى ٌناً وبىات لم ٌح ظ لإلخوة ذاك ل فها هو ذا ٌرٌد أن ٌتسلا علٌهم وٌىتحكم فىٌهم وكؤنىه لى
هو الس ان ! و سر فً سبٌر تحقٌي راٌته ٌإلب الناس على بسضهم وٌوظج بٌننىا مىن ضىساج 
الن وس  واسٌس ٌنقلون ولٌه ما الذي ٌدور بىٌن الحلقىات وبمىاذا ٌتحىدث المسىا ٌن عنىه ل وكىان 

اسىام ٌرٌد أن ٌسرج كر صتٌرة وكبٌرة لٌنقلها ولى شرٌكه وسٌده ال دٌىد ل وصىار ٌسىاو علىى 
اآلخرٌن وٌؤخذ ما شا  من الو بات نوعاً وكماً لل ولم ٌتورع حتى عن استخدام ٌدٌىه مى  بسىض 
اإلخوة واإلعتدا  علٌهم بالضرب تماماً كما ٌ سر بقٌة الس انٌن ! وال أ ار أذكر أن أحد ضحاٌاه 

تلىك التىً كان اوخ محمد صنوبر حافظ كتاب ل الذي نار منه  تلة ذات مرة لم تقر عن أي من 
 ! ٌذٌقنا وٌاها  الدونا  ساة القلوب ذاتهم

 

 

 

  ! مه   المدعومٌن

 



ٌّر النظام  1982وأخذت اومور تتاور بالتدرٌج من حولنا   فلم نلبث أن تبلتنا فً شهر آذار  بتت
السام للس ن   وأنه بات مسموحاً لنا اآلن أن ن تع أعٌننا ونرف  رإوسنا أمام الشىراة السسىكرٌة 

بٌسً ل وبدأنا نلحظ تتٌراً نسبٌاً فىً تسامىر الشىراة وودارة السى ن مى  مه سنىا فىً ظىر بشكر ا
والٌة أبً عوض علٌه ل فخ ت الضتوا بسض الشً  عنا   وأوكلت مهىام اومىر والنهىً داخىر 
المه   ولى أبً عوض أرلب اوحٌان ل ولم ٌسد الشراة ٌكترون من الدخور علٌنا أو التنكٌر بنا 

لقا ات أبً عوض م  محمد الخا م الذي كان ٌستدعٌه ولى الذاتٌة بٌن حٌن وآخر    ل فٌما تتالت
  . فإذا عاد وسلر عما  رى لم ٌ ب وال بالقشور

 

وأخذنا نسم  عن  ٌارات تتم لبسض السى نا  ٌحضىر أهلهىم لمشىاهدتهم فٌحضىرون لهىم كمٌىات 
ٌن بالاب  ل وبسد واسىاات ورشىاو من الهداٌا واوموار رٌر  لٌلة ل وكان ذلك ال ٌتم وال للموسر

فاحشة عرفنا بها من بسد ل وفو لنا مىن تىم بهىإال  السى نا  ٌتىواردون علىى مه سنىا واحىداً بسىد 
  ! اآلخر وم موعة وتر م موعة ل حتى بتنا نسمً مه سنا ذاك مه   المدعومٌن

 

ٌة للسى نا    وم  هذه التاورات عاد الابٌب ٌ ور على المها   وٌقدم بسض السال ات اوساس
وتىم تسٌىىٌن مسىىإور صىحً مىىن السىى نا  فىىً كىر مه ىى    تكىىون مسىإولٌته تقىىدٌم تقرٌىىر بالحالىىة 
الصىىحٌة للسىى نا  ولىىى الابٌىىب حتىىى ال ٌضىىار الابٌىىب ن سىىه ولىىى فحىىص المرضىىى والتسىىرض 

  ! الحتماالت اإلصابة بالسدوى منهم

 

 

  ! أخوة باإلكراه

لنىا بالشىراة ٌخر وننىا ولىى الباحىة وٌخر ىون فو  1982وفً ٌوم من أٌام شهر ح ٌىران عىام 
مسنا س نا  المها   اوخرى فً باحتنا لل ووذ بمدٌر الس ن المقدم فٌصر التىانم الىذي كىان أحىد 

ٌقىج فٌنىا خاٌبىاً وور مىرة وٌكلمنىا بله ىة مىا  1981المشرفٌن على م  رة تدمر الكبىرى عىام 
  . اعتدنا أن نسمسها  ا كر هذه اوٌام التً خلت

 

ووكتر من أربسٌن د ٌقة  سر ٌحدتنا أننا فسلنا كذا وكىذا   وأخاؤنىا بحىي الىوان   ولكننىا بىررم 
ذلك نظر وخوة ! ووسا وٌسا  الشراة لنا بٌن كر  ملىة مىن كالمىه وال ملىة اوخىرى بالتصى ٌي 

ٌُّكم ) أي أخىوك م ( تسا ر التانم عن ال ري بٌن السلوي والسنً لل وأضاج فقار بمر  فٌه : أنا َخ
  . رصباً عنكم

 

وبىىٌن اإلسىىتتراب المالىىي والىىتح ظ المابىىي مىىن  انبنىىا أكمىىر التىىانم محاضىىرته بالحىىدٌث عىىن 
اسرالٌر التً  امت بم ى رة صىبرا وشىاتٌال ل و تلىت مىن اوبرٌىا  كىذا وكىذا ل وأن سىورٌا هىً 

ة أخرى فقار الدولة السربٌة الوحٌدة التً تقج بو ه وسرالٌر وأمرٌكا ! وات ه بالحدٌث نحونا مر
: أما أنتم فقد ررر بكم لتقوموا بؤعمار لٌست فً صالع البلد   رٌىر أن اإلبىن وذا أخاىؤ فىً حىي 
أسىىرته فإنهىىا تسا بىىه ولكنهىىا ال تتخلىىى عنىىه لل ولىىذلك فىىؤنتم اآلن تقضىىون فتىىرة عقىىاب   لكىىنكم 

  . ستخر ون بسدها وتحر اومور

 

ابىىىة ل وأخىىىذت التسىىىاإالت والتحلىىىٌالت وانتهىىىت المحاضىىىرة كمىىىا بىىىدأت حافلىىىة بىىىالتموض والتر
والتكهنات تتوالى ل لكن شسوراً واحداً رمرنا  مٌساً ٌوحً بؤن تمة تاىورات  دٌىدة فىً اوفىي ل 

  . ولم تلبث اومور أن أخذت تتسارع لتتكشج على حقٌقتها بسد حٌن

 

ت المابىي كذلك ارأ على حار الس ن تتٌٌر  دٌر بالتس ٌر و تها ل فشور مرة وبسد هذا الصم
 13اوار اوعوام السابقة فو لنا بالمٌكروفونات تنقر لنا بث وذاعة دمشىي علىى الهىوا  مباشىرة 



ساعة فً الٌوم ل فكانت لنا نافذة نتاب  من خاللها أخبىار السىالم خىارج اوسىوار   ومن سىاً نخىرج 
ن  بر وال من بسد منه عن اعتٌادٌة حٌاتنا القهرٌة بسض الشً  ل وبالاب  فلم ٌكن مسموحاً لنا م

أن ندخر  ها  رادٌو ولى مها سنا وال أن نستخدم الوري واو ىالم أو الكتىب لل وأمىا المصىاحج 
  ! فكانت كما ذكرت واستمرت وحدى أكبر الممنوعات

 

 

  ! ذٌر التسبان

رٌىىر أن هىىذه التاىىورات كلهىىا كانىىت تخ ىىً ورا  و ههىىا الملىىٌع مىىإامرة خسٌسىىة لل كىىان المقىىدم 
رأسها المدبر وعرابهىا الخبٌىث ل وكىان أبىو عىوض مىن  انبنىا أداتهىا القىذرة وذٌىر  فٌصر التانم

التسبان الذي ٌتحرك لمصلحة الرأس الخبٌث بكر خسىة ولىإم ل ولىم تمىض مىدة مىن الى من حتىى 
تبٌن لنا كٌج أن التانم هذا  د نظم خارج أسوار الس ن شبكة من مصاصً الىدما  ترأسىتها أمىه 

ى تنظٌم  ٌارات لنخبة من أهالً المستقلٌن الموسرٌن لإل تماع بؤبنالهم فً ن سها التً كانت تتول
س ن تدمر مقابر مبالغ االلة من المار ل لكن ذلك لم ٌكن ٌشب   ش  الر ىر   وكىان ٌنظىر ولىى 
اوموار التً ٌؤتً اوهىالً بهىا وبنىالهم المستقلىٌن عسىاها تىدف  عىنهم بسىض الشىر أو المسانىاة لل 

مترٌىة ٌسىٌر لهىىا لسابىه ل ولىذلك وحتىى ٌضىمن التنٌمىىة كلهىا أنشىؤ شىبكة تانٌىة مىىن فٌراهىا رنىالم 
السمال  واو را  داخر الس ن مهمتها امتصاص تلك اوموار بارٌقة أخرى ل كىان أبىو عىوض 
مخلبها القىذر بٌننىا لل فسىرج عىن ارٌقىه احتٌا اتنىا وررباتنىا وحالتنىا لل وفىً سىبٌر ذلىك كانىت 

  . وكانت سلسلة القرارات اإلستتنالٌة التً أحاات بهاخابته السصما  تلك   

 

وهكذا ات هت الحار بسمومها نحو تتٌر نسبً ل فبات التسذٌب نوعٌاً بدر أن ٌصٌبنا فً كر ردوة 
وروحة ل وصار الشراة ٌسمحون لنا بالخروج ولى التن س م توحً اوعىٌن نتىنسم بالشىمس مىن 

وأن ٌقوموا بٌن كر أسبوع وآخر بتسوٌض الس ن كله  رٌر ضرب كتٌر وال تسذٌب ل تم ال ٌلبتوا
بح ر شدٌد م ا ى  من التسذٌب   بحٌث ٌبقى الكر منضباٌن ٌحسبون للح ر القادم ألج حسىاب 
ل وأما المحاكمات واإلعدامات فلم تتؤتر بكر هذا الذي ٌ ىري   وظىر شىبع المىوت مخٌمىاً علٌنىا 

باب التر ونحن ال نملك فً رد ذلك حوالً وال ٌتخاج ال هرات من بٌننا وٌابي على أعناي الش
 .  وة

 

 

  ! آخر اون اس

وفىىً لٌلىىة مىىن تلىىك اللٌىىالً كنىىت أنىىام ب انىىب اوخ مىىؤمون الىىذهبً ل وكىىان المسىىكٌن  ىىد أصىىٌب 
بىالمرض فتىىدهورت صىىحته بشىىكر متسىارع ومرٌىى  ل حتىىى بىىات وهىو الىىذي كىىان العىىب كراتٌىىه 

تادرة فراشه ل لٌلتها وفً ساعة متىؤخرة نىام كىر مىن م تور السضالت  وي البنٌة ال ٌقدر على م
فً المه   ونمت مسهم   مد مؤمون ٌده الواهنة نحوي و سر ٌه نً حتى استٌقظت ل فلما سؤلته 

  : ما به  ار لً رحمه ل

 

  . صدري ٌإلمنً لل ا رأ لً علٌه 

 

وذا سىكن وخلتىه  فوضست راحتً على صدره و سلت أ رأ من اآلٌات واودعٌة المىؤتورة ل حتىى
  : نام عدت ولى النوم من  دٌد ل فلما دنا الصباح صاح فٌنا أبو عوض كسادته

 

  . الكر استٌقاظ 

 



فقمنا كلنا وبقً مؤمون فً مكانه تتاً و هه الباانٌة وال ٌتحرك ل فنادانً أبو عىوض وو ظىه 
  :   فنادٌته فلم ٌرد ل  ار أبو عوض على مشهد من ال مٌ 

 

  . ك لٌ ٌياخباه بر ل 

 

فكش ت عن و هه ونادٌته لٌنهض ل فلما حد ت و دته  د فاري الحٌاة ل  لت وأنا أكاد أحس آخر 
  : أن اسه ال ت ار تتسارع على راحتى

 

  ! هذا مات ٌا  لمه 

 

فلم ٌهت  وبً عوض شسرة   ولم ٌ د عن أن مضى لٌخبر الشراة بحالة وفاة  دٌدة فً مه سه 
مون بمساعدة اإلخوة فؤدخلناه الحمام ورسلناه ل ولم ٌلبىث  "البلدٌىة" أن ل وهرعت أنا فسحبت مؤ
 . حضروا فؤخذوه ومضوا

 

 

  ! مملكة الوهم

ونمت مملكة أبً عوض الواهٌة لل فخصصت له ودارة الس ن مكاناً ٌدٌره كمت ر أو دكان بقالة 
لتً كانوا محرومٌن مىن كان ٌبٌ  فٌه الس نا  الشاي والخضار وال اكهة واإلحتٌا ات الرلٌسٌة ا

مسظمها وٌقبض على ذلك أفحش اوتمان ! وفً ن ىس الو ىت كىان فٌصىر التىانم ٌترصىد الى وار 
فٌخضسهم كالسادة للت تٌش ل فإذا أرادوا أن ٌساوا أبنا هم مبلتاً من المار كان لىه نصىٌب مباشىر 

آلخىر بح ىة أو فٌه ل ووذا أحضروا لهم مالبس أو حا ٌات أ ا  دخور بسضها وصادر بسضها ا
بؤخرى ل فٌحمر أبو عوض اوشٌا  التً صودرت وٌدور بهىا علىى المهىا   وٌبٌسهىا للمسىا ٌن 
أٌضاً ل وهكذا تصب كر اوموار التً أحضرها ال وار المساكٌن فً  ٌب مدٌر الس ن وشركاه 

رٌر ل ولم تكن بٌدنا حٌلة لو ج هذا اإلستتالر المكشوج ل وكنا نشتري أرراضنا المسرو ة من 
تردد ل ف ً حالنا البلٌس ذاك كنا بحا ة وي لقمة اسام نتقوى بها أو  اسة مالبس تقٌنىا الحا ىة 

  . والبرد وتخ ج عنا ولو بسض تلك المساناة

 

وهكذا ارتنمنا  ش  أبً عوض وحالة الرخا  الظىاهر تلىك   فؤ بلنىا ابتىدا  علىى توتٌىي عال اتنىا 
لشىراة مىن فىوي الشىرا ة ولىى حىد مىا ل وصىرنا نتسىرج داخر المه   أكتر و د أمنا مىداهمات ا

على أحوار بسضنا الىبسض   ونتبىادر الحكاٌىا والخبىرات والمسلومىات ل ونضىاعج همتنىا لح ىظ 
ج ح ظىىة كتىىاب ل م موعىىة وتىىر  سىىور القىىرآن الكىىرٌم وآٌاتىىه ل وفىىً هىىذا السىىٌاي صىىرنا ُنَخىىرِّ

أو الحلوى التً تصلنا من ال ٌارات أو من  م موعة   ونسد لذلك ح الً كبٌراً نوفر له من الاسام
مخصصاتنا الٌومٌة اوار أسبوع أو اتنٌن ل فٌنار أبو عوض حصة اوسد منه لٌسكت عنا وٌؤذن 

 . لنا   ونو ع البقٌة علٌنا احت االً باإلخوة الح ظة وتكرٌماً لهم

 

 

  ! سماح

بىً عىوض المسىرو ة أشىٌا  كذلك است دنا من ظرفنا اإلستتنالً ذاك فصرنا نشتري من بضال  أ
ما ونرسلها م  رسالة مختصرة ولى وخوة أع ا  فً مها   أخرى ل وكنا نتلقى بىن س اوسىلوب 
ردودهم وهداٌاهم ل وعن هذا الارٌي صار اإلخوة ٌتؤكدون مىن و ىود فىالن أو وعدامىه ل وعىن 

ذي انتقىر وبرٌي شاي من أبً ال ضر ال 1982ن س الارٌي وصلنً ولى مه   السر أواخر عام 
ولى مه   آخر بسد مدة ٌلمع لً به أنه حكم باإلعدام ل وكىان  ىد كتىب لىً علىى اإلبرٌىي ٌقىور : 



ولى محمىد سىلٌم لل محمىد  مىار سىماح ل فسلمىت أنىه ٌالىب المسىامحة ونىه راحىر عمىا  رٌىب ل 
  . وبال سر فلم تمض بضسة أسابٌ  حتى بلتنا أنه أعدم رحمه ل

 

ض ٌنت خ وٌنتشً بالوهم وبسض سقا المتاع ل ولقد سمسنا أنه الب من وفً المقابر كان أبو عو
المساعد أن ٌسمع وهله ب ٌارته مرة فسمع لهم ل وتردد أنه هّرب م  أخٌه الذي  اره نقوداً مىن 
تلك التً  مسها من ت ارة الحرام التىً امتهنهىا   لكىن علىم ذلىك عنىد ل ل وأمىا مىا علمنىاه نحىن 

ن آٌىات ل بال سىر ل فلىم تمىض علىى هىذه المظىالم مىدة مىن  مىن حتىى رأٌنىا ورأٌناه فكىان آٌىة مى
الدالرة تدور على أبً عوض   وٌنتقم ل مىن أفسالىه الشىنٌسة شىر انتقىام ل وسىٌؤتً الحىدٌث عىن 

 . ذلك الحقاً بإذن ل

 

 

  ! الح بٌة اإل لٌمٌة

 

م الشىدة نى داد  ربىاً ولىى ل وت ىرداً لم تكن حٌاتنا فىً السى ن ماللكٌىة أو متالٌىة ل فبٌنمىا كنىا أٌىا
وتالحماً كنا وذا اار علٌنا السهد نرتد ولىى أصىولنا وخل ٌاتنىا ومشىاربنا الشىتى ل وبسىد أن مضىت 
هىىذي السىىنون علٌنىىا ٌضىىمنا مه ىى  مىىوحش باانىىه عىىذاب وظىىاهره أشىىد وأنكىىى ل ومىى  اخىىتالا 

النسىبً تلىك اختالفاتنىا المذهبٌىة  اإلنتما ات وتسدد المشارب بدأت تظهر بٌننىا فىً فتىرة اإلن ىراج
  ! والتنظٌمٌة واإل لٌمٌة مساً 

 

ولقد ظهر ذلك أور ما ظهر حٌنما استاسنا أن ننظم بسض الدروس الهادلة وذا سىنحت الظىروج 
وأمنا الحرس من فو نا ومن حولنا ل فو دنا اإلخوة لم ٌلبتىوا أن أخىذوا ٌتكتلىون فر ىاً و ماعىات 

اٌا المذهبٌة والالمذهبٌة لل واإلتباع واإلبتداع لل وما ٌندرج تحت هذا تت ادر فً البداٌة حور  ض
الباب من  در أنهك اومة  روناً ولم ٌنته لصىالع أحىد ! حتىى أن اإلخىوة صىاروا ٌختل ىون علىى 
اوذان الىىذي ٌبلتنىىا مىىن ورا  أسىىوار السىى ن  ادمىىاً مىىن منىىارة مسىى د مدٌنىىة تىىدمر ل وكىىان و ىىه 

  ! الة على النبً علٌه الصالة والسالم  هراً فً خاتمة اوذانالخالج حور مشروعٌة الص

 

وسرعان ما أخذ الخالج الذي استشرى مؤخذ الح بٌة التنظٌمٌة ل وا ت على الساع اختالفىات 
تنظىٌم اإلخىىوان التارٌخٌىىة بىىٌن دمشىىي وحلىىب ل أو بىٌن  ماعىىة اوسىىتاذ عصىىام الساىىار و ماعىىة 

اإلخوة الحلبٌىون وفىي مىا رأٌىت أن ٌ ىّروا الدمشىقٌٌن مىن  الشٌخ عبد ال تاح أبو ردة ل واستااع
دالرة اإلختالج التنظٌمً ولى دوامة الخالج المىذهبً ل وأشىاعوا بٌننىا أن الدمشىقٌٌن سىل ٌون ال 
مذهبٌٌن ل وانسكست هذه الصراعات المقٌتة على الس نا  كلهم فآذتهم وأر ىتهم ل وآذت أكتىر مىا 

الً ل ورأى هىإال  فىً هىذا الخىالج أسىوأ صىورة لل ماعىات آذت الحٌادٌٌن ورٌر المنظمىٌن أصى
والتنظٌمات اإلسالمٌة كلها ل ورأٌتنىا نسىود ب ىدلٌات الاىرفٌن المتسصىبٌن ولىى القىرون الوسىاى 

  . ونت ري فً  ضاٌا ال ٌبنى علٌها عمر أساساً 

 

! فبسىد أن  وتاور اومر بسرعة لل أو فقر ارتىد النىاس ولىى خل ٌىاتهم وتشىوهاتهم التىً أتىوا منهىا
انتقر الخالج من ال كر والمذهبٌة ولى الح بٌة التنظٌمٌة انتهى اومر بسقوا اواراج  مٌساً فً 
وحىىر اإل لٌمٌىىة الضىىٌقة ! فتكتىىر السىىل ٌون الموالىىون لشسىىتاذ عصىىام فىىً تكتىىر دمشىىقً ل وأخىىذ 

ٌىون التىابسون المذهبٌون الحلبٌون الموالون للشىٌخ عبىد ال تىاح اىرفهم اإل لٌمىً ل واسىتتر الحمو
لشستاذ عدنان سسد الدٌن القضٌة لٌ مسوا الحموٌٌن فً كتلة تالتىة ! وانسكىس ذلىك علىى المه ى  
أسوأ انسكاس ل وت ر ت القلوب شتى ل وانس لت كر كتلة فً دالرة متلقة ت اور الدالرة اوخىرى 

  . تر وأصحابهاوالتالتة وال تتداخر مسها لل ررم أن المحنة لم تكن ت ري بٌن أي من هذه الك

 



ولم تلبث أن تسقدت اومور أكتر حٌنما نشؤ تٌار تك ٌري فٌما بسد نتٌ ة هذه الضتوا وتلك ال تن 
مساً   فا داد الاىٌن بلىة لل واشىتد التسصىب والتسنىت لل وامتىدت أحكىام التك ٌىر ال لتشىمر النظىام 

 ! ه ومنه هوأركانه وأعوانه وحسب   بر كر من لم ٌلت م بال كر التك ٌري و ٌادت

 

 

  السر

كانت أبدان الس نا   د أنهكت ولى أبسد الحدود بسد سنٌن من السذاب المستمر وال وع والحرمان 
والسٌش فً أسوأ الظروج الصحٌة والن سٌة ل وعلى الررم من هذا اإلن راج الظاهر الذي حدث 

حىىاالت الوفىىاة  وال أن الو ىىت كىىان  ىىد فىىات ل وبىىدأ عىىدد الضىىحاٌا ٌرت ىى  مىىن  دٌىىد لل وت اٌىىدت
المرضٌة واإلصابات الم منة   حتى مات من مه سنا وحده  رابة اوربسة عشر أخىاً لىم نىدر وال 
بسىىد أن  ضىىوا رحمهىىم ل أن الىىذي أصىىابهم حقٌقىىة اومىىر كىىان مىىرض السىىر ل وعنىىدما تاىىورت 

الرلىة مسرفتنا بهذا المرض الخبٌث وو دنا من ٌ قهنا فً أعراضه وأشكاله علمنا أنىه ال ٌصىٌب 
وحسب   وونما هناك سر ٌصٌب اومسا  وسر بالكلى وتالث بالسظام وراب  وخىامس ل ولىم ٌكىن 
فً مه سنا حتى تلك ال ترة الابٌب المتخصص الذي ٌقىدر علىى تشىخٌص الىدا    متلمىا لىم ٌكىن 

  . لدٌنا السالج المالوب حتى وذا علمنا به واكتش ناه

 

بالباحة اوولى ل وهىو  9-5فً المه    1983منذ عام ووا   اومر فإن مرض السر تم اكتشافه 
واحد من أ دم مها   س ن تدمر ل كبٌىر المسىاحة مظلىم ال نبىات شىدٌد الراوبىة ل ولقىد  ىدر أن 
ٌكون أحد ن الله الابٌب محمود السابد من حماة   الذي كان أحد أابا   سم اومراض الصىدرٌة 

ومن خوفهم من باش الشراة ووحساسهم بانسدام فً وحدى مستش ٌات حلب ل لكن اإلخوة و تها 
الت اوب أو اإلهتمام لم ٌبلّتوا عن المرض ل فلما الحظىت ودارة السى ن ا دٌىاد الوفٌىات وتوافىي 
ذلك م  حالة اإلن راج السامة تلك فتحوا للمسلولٌن مه ساً خاصاً فىً الباحىة الرابسىة هىو المه ى  

32 .  

 

ن فىىً عهىىد والٌىىة أبىىً عىوض القسىىرٌة علٌىىه أحىىد مهىىا   الىىذي بىات اآل 39ونسىود ولىىى مه سنىىا 
ات ىاي ودارة السى ن  -كما ذكىرت  -الس ن الخاصة ون لم ٌكن أخصها  مٌساً ل وأما السبب فكان 

م  أبً عىوض علىى تحوٌىر السى نا  الموسىرٌن وأصىحاب ال ٌىارات والواسىاات ولىى مه سنىا 
والنقىود التىً ٌرسىلها أهىالٌهم المسىاكٌن  لٌكونوا تحت عٌنه ور ابتىه الدالمىة لل وتكىون ال ٌىارات

  ! أدنى ولى  ٌب أبً عوض وأسٌاده من  ٌوب أصحابها أن سهم

 

وفً هذا السٌاي وضمن عملٌات النقر والتحوٌر  ا  ولى مه سنا م موعة من اإلخوة الدمشقٌٌن 
ل وكان أذكر منهم محمد الحورانً   وسلٌم اوسد   وعدنان المإٌد   وأخ من بٌت دبش ورٌرهم 

بسىد أن تسلىم مىن الىدكتور محمىود السابىد هنىاك  9-5سلٌم اوسد ابٌباً من دمشي نقىر مىن مه ى  
فحص المسلولٌن وتشخٌص وصابتهم ل ونقر لنا و تها نبؤ اكتشاج وصىابات سىلٌة بىٌن السى نا  ل 

للمسلولٌن   وأن أخىاً آخىر هىو  اهىً عبىادي مىن دٌىر الى ور  32وأخبرنا عن تخصٌص مه   
كان فً سنته الرابسة بكلٌة الاب تاوع للذهاب ولى ن س المه   واإلشراج على وخوانه والذي 

  . المسلولٌن   تم لم ٌلبث رحمه ل أن أصٌب ن سه بالمرض عن ارٌي السدوى

 

وفً ٌوم من اوٌام كنا فىً التىن س أنىا واوخ صىبحً بركىات أحىد أفىراد م مىوعتً ف و لىت بىه 
هاد   و ار لً وهو ال ٌقوى على وخراج الكلمات أنه ٌحس بالتتٌىان ٌستند ولى ذراعً بادي اإل 

وبالدوار وال ٌقوى على الحركة ل فالبنا لىه مىن الر ٌىب وذنىاً بىدخور المه ى  ل وهنىاك لىم ٌلبىث 
اوخ صبحً أن تقٌؤ وسقا محلور القوى ل وعندما عدنا من التىن س فحصىه اوخ سىلٌم فتبىٌن لىه 



فً الباحة السىابسة  25اة وأخبرناهم أسرعوا ونقلوه ولى المه   أنه السر ل وعندما حضر الشر
  . 32والذي خصص بدوره فً تلك ال ترة للمسلولٌن بسدما ضاي بهم مه   

 

ومر شهر آخر ووذ بً أ دنً أعىانً مىن اوعىراض ن سىها : ارت ىاع فىً الحىرارة   و لىة شىهٌة 
المسانىاة فحصىنً اوخ الابٌىب سىلٌم  للاسام لل وسسار وتسري وو هاد مت اٌد ل وبسد أسبوع مىن

أسد فو دنً أصبت بالسر أٌضىاً ل وعنىدما أخبىر ودارة السى ن بىذلك نقلىونً بىدوري ولىى مه ى  
وبسد أٌام  لٌلة مىن محاضىرة فٌصىر التىانم  1982السر   وكان ذلك فً الشهر السادس من عام 

 . السامة أمام الس نا 

 

 

  !  رعة السذاب

احة السابسة فو دت وٌىا لهىور مىا و ىدت ! أكتىر مىن مالىة مىن اإلخىوة فً الب 25دخلت المه   
ألقى المرض بكلكله علٌهم فسلبهم نضارة الحٌاة وسمت السافٌة ل فهذا ال ٌكىج عىن السىسار وفىً 
ٌده علبة ص ٌع صىدلة ٌبصىي فٌهىا الىبلتم والىدم ل وذاك ٌتقٌىؤ بىٌن فٌنىة وأخىرى وال ٌسىتاٌ  أن 

كلٌتٌه فانت خ  وفه وكؤنه امرأة حامر ! وو دت المصاب بسر  ٌمسك ن سه ل وتالث أصاب السر
الخصىىٌتٌن   وسىىر السظىىام   وسىىر السىىحاٌا   وسىىر الىىرلتٌن لل وكىىان علىىى كىىر أوللىىك وعلىىً أن 

  . نستخدم الحمام ن سه وأن ننام مت اورٌن نتبادر السدوى ونتلقاها شلنا أو أبٌنا

 

لولٌن أفضىر مىن رٌرهىا   لكننىً و ىدت ولقد كنت أظن أو أإمر أن تكىون ظىروج مه ى  المسى
اومور كؤنها لم تتتٌر ل فالباانٌتان الٌتٌمتان والسا ر على حالهم لل والشرا ة والنوافىذ الم توحىة 
كتلك التً فىً بقٌىة المهىا   ل والحىرس علىى البىاب وفىوي المه ى  ٌروحىون وٌتىدون ل وهنىاك 

ام وردا ة الظروج ل وعندما نكون فً برنامج رٌر منقوص من الت قد ولى التن س ولى سو  الاس
الساحة أو ٌرى الشراة منا ما ال ٌسرهم كنا ننار من الضرب وال لد والسذاب ما لم ٌختلج عن 
ذاك الذي ٌناله اإلخوة اوصحا  فً مها   أخرى ل ولسر مٌ ة المه   الوحٌدة كانت فً ن الله 

وحسب ! وحتى  رعة الدوا  تلك كانت المسلولٌن  مٌساً لل وفً  رعة الدوا  التً خصونا بها 
أداة تسذٌب وابت ا  لنا لل فال ٌكاد ٌنقضىً شىهر علىى توفرهىا حتىى تنقاى  وتتٌىب أسىبوعٌن أو 
عشرة أٌام ل فإذا عادت  سلنا نتخوج انقااعها ونتر ىب وصىولها فنى داد  لقىاً علىى  لىي وعىذاباً 

  . على عذاب

 

سىو  التتذٌىة و سىاوة الظىروج اسىتمر اإلخىوة وهكذا   وم  اضاراب تسااً الدوا  واستمرار 
ٌتسا اون موتى واحداً بسد اآلخر حتى عددت أكتر من عشرٌن أخاً ماتوا من مه سنا نحىن فقىا 
ل ومن هإال  أذكر اآلن أخاً من حمص اسىمه عبىد الىرحمن فلٌاىانً   وآخىر اسىمه عبىد السىاتر 

مدٌنة حلىب ل وآخىر اسىمه  مصا ى من ن س المدٌنة ل ومصا ى المصا ى من  رٌة منخ  رب
  . اوور مصا ى من حلب أٌضاً 

 

 

  نوبة  لبٌة

ومن شهدا  مه   السر أٌضاً تحضرنً  صة اوخ محمد حسن ع سوج من حماة الذي كان من 
 ماعة الشٌخ مروان حدٌد اووالر ل والىذي  امىت المخىابرات السىورٌة باعتقالىه مىن لبنىان بسٌىد 

ن المىى ة مىى  بقٌىىة مىىن اعتقىىر و تهىىا ل ومىى  تاىىور اوحىىداث اعتقىىار الشىىٌخ مىىروان   وأودع سىى 
وتصىاعد مو ىات اإلعتقىار فىً بداٌىىة التمانٌنىات نقىر اوخ حسىن ولىىى سى ن تىدمر بسىد الم ىى رة 

ولتقٌه و د أصابه السر آخر اومر  11ولى مه    9الكبرى التً حدتت هناك ل وتنقر من مه   
  . 25فً مه   



 

ر محمىد حسىن ع سىوج نبىؤ استشىهاد أسىرته  مٌسىاً أتنىا  أحىداث وهناك وفً ٌوم من اوٌام وص
حماة  بر أ ر من عام ل وسم  بؤن واحداً من اخوته ُسِحَر فً شوارع المدٌنة سحالً ل فلم ٌتمالىك 

  . رحمه ل وأصٌب بنوبة  لبٌة  ضت علٌه

 

اة أحد المرضى   وصار أمراً اعتٌادٌاً بٌننا أن ننادي الشراً صباح كر بضسة أٌام ونخبره بوف
تم نلت ت ولى برنام نا ذاته نكاد ال نحس ت اه اوخ ال قٌد بالحسرة  دروحساسنا بالتباة أن  بضه 

 ! ل ولٌه فاستراح من هذا السذاب

 

 

  هستٌرٌا

ومن مشاهد مه   السر التً ال تنسى مشهد اوخ بسام الحافظ من حمص الىذي فقىد القىدرة آخىر 
السىىذابات والضىىتواات الن سىىٌة ومىىا عىىاد ٌقىىدر علىىى تلقىىً الم ٌىىد ل اومىىر علىىى تحمىىر كىىر هىىذه 

فو دناه فً لٌلة من اللٌىالً ٌىنهض وسىانا و ىد احمىرت عٌنىاه فكؤنمىا همىا مىن دم أو نىار وراح 
  . ٌالي عقٌرته بالصراخ والسوٌر ل وكان اإلخوة كلما حاولوا تهدأته ا داد ان ساالً وتؤ ماً 

 

اومر   وأمر المسىإور الصىحً اوخ  اهىً عبىادي أن ٌسىكته ودخر الشراً المناوب ٌستال  
بالقوة ل فلم ٌ ىد اوخ وال أن ٌساٌىه وبىرة مسىكنة هدأتىه بالتىدرٌج ل وفىً الصىباح نىادى الشىراً 
المسإور الصحً لٌخرج هذا اوخ ولٌه ل فلما خرج المسىكٌن انهىار الشىراة علٌىه ضىرباً و لىداً 

دما حر المسا  عاد وانت ض وكرر مىا حىدث لٌلىة اومىس ل وأعادوه ٌكاد ٌسلم الروح ل لكنه وعن
فساد اوخ  اهً وأعااه وبرة تانٌة مهدلة ل وعندما أتى الشراً من  دٌد ر اه أن هذا السى ٌن 
مصىاب بالهسىتٌرٌا وال ٌملىك مىن أمىره شىىٌلاً ل ووعىده أن ٌبىذر أ صىى  هىده لتهدأتىه وعال ىىه ل 

خ بسام ل ونصبوا له فً  اوٌة مىن  واٌىا المه ى  بسدها الب  اهً منا أن نكج عن محادتة او
ما ٌشبه الخٌمة وأ لسوه فٌها ل وظر المسىكٌن  رابىة الشىهرٌن مسى والً عنىا ال ٌكلمنىا وال نكلمىه 
بشً  لل أخذ خاللها ٌتحسن بالتدرٌج ل تم  رى نقلىه بسىدها ولىى مه ى  آخىر ولىم نسىد نىدري مىا 

 الذي انتهت به الحار ولٌه
 

 

  ! كأل ٌة ابن مال

ومضت مسٌرة السذاب لل تنهش المحنة مىن أ سىادنا المنهكىة وتقتىات واحىداً منىا بسىد اآلخىر وال 
تشب  ل ولم ٌكن أمامنا من باب نلت ى  ولٌه رٌر المولى تبارك وتسالى لل نتقوى به علىى محنتنىا 

  . ونتسالى باإللت ا  ولٌه على كر ال راح والسذابات

 

  وتتقوى من تم أحٌاناً أخر ل لكن ن سٌاتنا ت و ت علىى أ سىادنا ولقد كانت الن وس تضسج حٌناً 
وهلل الحمد ل وتمكنت من التبات أرلب اوحٌان حتى ولو انهارت اوبدان وتهتكت او ساد ل فكنىا 
كلما خبت الهمم أو انتكؤت ال راح نشد من ع م بسضنا البسض بالدعا  والصالة والتبتر ولى ل 

ه م  كر فتحة باب   ونشكره كلما أرلقوا علٌنا الباب ن سه وبقٌنىا سىالمٌن سبحانه وتسالى ل ندعو
! وبسدها ووذا أحسسنا ببسض اومان عدنا ولى برام نا التً باتت رذا  أرواحنىا وروا   لوبنىا لل 
دّرتها كتاب ل الكرٌم ل حتى وذا أتقن واحدنا ح ظه الت ت ولى من حوله من وخوانه فتسلم منه ما 

ن علم م ٌد ل فقه كان أو ت وٌىد أو لتىة عربٌىة أو متىون ل فىإذا أنهاهىا مضىى ٌلىتمس تسلىم لدٌه م
  . اللتة اإلن لٌ ٌة أو ال ٌ ٌا  أو الكٌمٌا  لل وكر ذلك عن ارٌي المشافهة

 



وأما أنا وبسد أن أتقنىت ح ىظ القىرآن الكىرٌم كلىه ب ضىر ل عك ىت علىى دراسىة المتىون   وكىان 
لىىب  ىى اه ل خٌىىراً كىىان متقنىىاً لح ىىظ المتىىون ل فؤخىىذت عنىىه البٌقونٌىىة شىىٌخً فىىً ذلىىك أخ مىىن ح

بٌتىاً وهلل الحمىد ل وظهىرت فىً  951وال  رٌة والرحبٌة لل ومن أل ٌة ابن مالىك ح ظىت حىوالً 
هىىذا السىىٌاي مواهىىب وع الىىب لل فكىىان بسىىض اإلخىىوة ٌح ظىىون سىىٌرة ابىىن هشىىام وٌدرسىىونها 

 . منهم حولوها ولى منظومة أٌضاً بالتة اإلتقانإلخوانهم اآلخرٌن ل فلما اتقنها  م  

 

 

  لتدمري الشهٌد

ومن المواهب ال ذة التً ظهرت بٌن الس نا  أخ شىاعر نظىم م موعىة مىن القصىالد الرالسىة كنىا 
نتنا لها بٌن المها   ونح ظها عن ظهر رٌب ل ولقد بلتنا أن اوخ حكم علٌه باإلعدام ون ذ الحكم 

كمت مسه ولم ٌصر الدور ولٌه لل ف  ر ذلك كما ٌبدو موهبتىه الكامنىة فً كر الم موعة التً حو
  و سله ٌناي بمساناتنا  مٌساً من خالر  صالده الرالسة ل ومما ال أنساه من تلك القصالد واحىدة 

  : أهداها ولى وخوانه فً مه   السر ٌقور فٌها

 

  سٌشري و هك خلج الظالم
 

  وصدرك ٌن ج خلج الحدٌد
 

  نٌك حقد الللاموما كاد ٌت

 

  فٌا أٌها التدمري الشهٌد
 

  علٌك السالم علٌك السالم
 

      .             .             .  

 

  أخً ونا بسد اوذى والهوان
 

  سنسلو على الخلي ونساً و ان
 

  لنا الصدر أو من ر فً ال نان

 

  وبسد اوعاصٌر وال ل لة
 

 ! كؤن فإادي ردا  نبلة

 

 

 

 .. راحر عنك

 كذلك ف رت المحنة موهبة شسرٌة أخرى فً أخ من حلب كتىب  صىٌدة ٌنىا ً فٌهىا والدتىه مىن

وونشىادها ل  خلج القضبان ل فتلقاها أخ آخر من مه سنا بر ت موهبتىه ال ىذة فىً تلحىٌن القصىالد



ولى  ٌد لل فتشتد بهىا  فصارت القصٌدة لحناً ٌتنقر على ش اه الس نا  من مه   ولى آخر ومن  ٌد
  : الم وتسلو بكلماتها الن وسالس 

  عندما  ا ت ٌ ٌض الود منها والحنٌن

  تاري الباب وفً د اتها لحن ح ٌن

  أتراها تالب الوصر وتر و أن ألٌن

  أم تراها ظنت القٌد ٌه  الصامدٌن ؟

              .          .          .  

   لت والتورة فً ن سً أعاصٌر ت ور

  لوكٌرحسبً ل ربً ونسم ا

  وحملت ال اد والرشاش و ررت الرحٌر

  وعلى الباب بقاٌا من عبارات تقور

              .          .          .  

  راحر عنك أ اسً من  راحً وأسافر

  ال أبالً بالمناٌا وعلى الاتٌان تالر

  أتحدى ظلمة اللٌر وأحٌا و اتر

  علمتنً صحبة القٌد وأنتام السالسر

   ال ٌنهض وال بالقنابرأن دٌن ل

              .          .          .  

  راحر عنك أرنً للسوا ً والبٌادر

  أملإ البٌدا  نوراً ونشٌداً وبشالر

  ورصاصً للاوارٌت ولى النار تذاكر

  فً سبٌر ل ماض تابساً نهج اوولر

  علمتنً صحبة القٌد وأنتام السالسر



  .  بالقنابرأن دٌن ل ال ٌنهض وال

 

 

  ! أنا بستً

ولقىد كىىان مىن مٌىى ات مه ى  السىىر أٌضىاً اخىىتالا انتمىا ات ن اللىىه وتسىدد اإلت اهىىات التنظٌمٌىىة 
مىن تنظٌمىات وسىالمٌة أو مىن المحسىوبٌن علىٌهم  39والسٌاسٌة فٌه ل فبسد أن كان س نا  مه   

مات ٌمٌنٌىة موالٌىة للبسىث مت اورٌن م  س نا  من تنظٌ 25 مٌساً و دنا أن سنا فً مه   السر 
السرا ً ل وررم أننً وبقٌة اإلخوة كنىا وال نى ار نتسىااج مى  أي مظلىوم امتىدت سىاوة النظىام 
فسلبته حقاً أو  ادته رهقاً   وال أننً رأٌىت أوال  البستٌىٌن فىً أرلىبهم م ىرد منت سىٌن مصىلحٌٌن 

وا فقىرهم وحىا تهم وبسىااتهم من فالحً مناقة ال  ٌرة ل  ا  البستٌون السرا ٌون ولٌهم فاسىتتل
وأمدوهم بالمار فؤصبحوا ٌسبدون رب هذا المار لٌس وال ! ولقد تسىبب لنىا هىإال  لشسىج بم ٌىد 
من المساناة   وكانوا مصدر و عاج حقٌقً لبقٌة المه ى  ل وررىم أن عىددهم تىراوح بىٌن عشىرة 

أصابتنا  مٌسىاً وال أنهىم  وخمسة عشر وال أنهم أساإوا للم موع مرات كتٌرة ل فررم المحنة التً
كىىانوا ال ٌك ىىون عىىن النظىىر ولٌنىىا والتسامىىر مسنىىا كؤعىىدا  تىىارٌخٌٌن لل وكىىانوا ال ٌتورعىىون عىىن 
وص نا ررم كر الذي حصر وٌحصر بالر سٌة ! ولذلك استباحوا أن ٌ سدوا علٌنا للشراة وولى 

ب أو الشىراً وابتىدره حد اإلفترا  ل فكان أحدهم وذا عّن له خرج من المه   وتو ه ولىى الر ٌى
  : بالقور

 

 

  . سٌدي أنا بستً 

 

و سر بسد ذلك ٌخبره أننا ننظم داخر المه   دروساً ولنا من بٌننا شٌخ نتبسه لل وأننىا نىدعو فىً 
دروسنا فً المه   ولى ال هاد ! ولاالما تسبب ذلك فً وخرا نا  مٌساً ولىى الباحىة لننىار عقوبىة 

  .  ماعٌة بسبب هذه اإلفترا ات

 

وال  لت أذكر من أسما  أوللك الٌمٌنٌٌن واحدا اسمه حسٌن الحافظ   وآخر اسمه ٌسقوب ٌسقوب 
  وتالث لقبه أبو علً لل كانوا كلهىم مىن هىذه الشىاكلة ل وأمىا مىن كىان صىاحب فكىر ووعىً مىن 
الٌمٌنٌٌن على  لته فقد تحور ولى الحي وأعرض عىن س اسىج م موعتىه منحىا اً ولىى اإلسىالم   

  . ا منهم من هذا النموذج من أح م عن ذكر اسمه اآلن سالالً ل له السالمة و التباتوشهدن

  ! الشٌوعٌون المدللون

 81ووذا كان هذا هو حار البستٌٌن السرا ٌٌن مسنا فىإن الشىٌوعٌٌن الىذٌن أحسسىنا بو ىودهم عىام 
  المستوصىج ولىى كانوا فً من لة أخرى ل ف ً ذلك السام تىم نقىر اوخىوات السى ٌنات فىً مه ى

س ن آخر ل ولقد أحسسنا ذلىك مىن خىالر تو ٌى  السىخرة ل فو تىذاك وفىً ظىر اإلن ىراج النسىبً 
أوكلت ولٌنا مهمىة تو ٌى  الاسىام علىى مهىا   البىاحتٌن السادسىة والسىابسة   وكىان المستوصىج 

لتو ج عىن ضمن هذا النااي ل لكن "البلدٌة" الموكلٌن ب لب الاسام أعلمونا فً ٌوم من اوٌام با
تقدٌم السخرة لمه   المستوصج ل وكنا  بر ٌوم مضى  د لمحنا رتالً من النسىا  ٌتىادر المه ى  
و د  ارب عددهن السشرٌن أو  اد علٌه   فؤدركنىا أنهىن رىادرن هىذا المكىان   وسىؤلنا ل تسىالى 

بسىض اوحٌىان  لهن ولنا ال ىرج والن ىاة ل فلمىا خىال المكىان أتىوا بالشىٌوعٌٌن ولٌىه ل فكنىا نلمحهىم
الحقاً صرنا مت اورٌن على باحة واحدة ل وأصبع  39ونسم  بو ودهم ل ولما انتقلت ولى مه   

من الممكن لً أن أراهم بشكر متواصر وأال  على وضسهم مباشرة ل وكان أمراً متٌراً للس ىب 
لل  أن حىىالتهم كانىىت تختلىىج عىىن كىىر بقٌىىة السىى نا  تمىىام اإلخىىتالج ل فكىىانوا ٌالقىىون شىىسورهم

وٌخر ىون للتىن س بشىكر دالىم ل وٌتحىدتون فٌمىا بٌىنهم ومى  الشىراة بحرٌىة كاملىة لل وٌىدخنون 



وٌابخون وٌستقبلون ال ٌارات بشكر متواصر ل ولىم نىرهم ٌسىذبونهم أو ٌضىربونهم أبىداً لل ولىم 
  . نسم  بتن ٌذ أحكام باإلعدام فٌهم ل ولم ٌكن عددهم ٌ او  اوربسٌن

 

 

  ! مصٌدة الالٌسة

ضىىت اوٌىىام ظاهرهىىا اإلن ىىراج وحقٌقتهىىا لىىإم صىىرج و شىى  وخسىىة تسصىىرنا مىىن كىىر  نىىب وم
عصىراً ل وخىىالر ذلىك لىىم تتو ىىج دفسىات القىىادمٌن ال ىىدد ولىى المهىىا   متلمىىا لىم تتو ىىج عملٌىىات 
اإلعدام ل وكلما أخذوا من الس نا  م موعة لإلعدام أحضروا م موعة من المستقلٌن ال دد بىدالً 

ال دٌىىد الىىذي  اد الاىىٌن بلىىة والسىىذاب عىىذاباً و تهىىا كىىان ن ىىاح النظىىام فىىً عىىنهم ل لكىىن الحىىدث 
اسىىتدراج م وعىىات مىىن تنظىىٌم الالٌسىىة ولىىى سىىورٌة واعتقىىالهم  مٌسىىاً فىىً خاىىة محكمىىة أو سىىت 

  . عدنان عقلة ن سه بٌن أٌدي المخابرات

 

فىً مه ى   وكان اسىتقبار شىباب الالٌسىة راٌىة فىً الوحشىٌة وال ظاعىة ل وفىً البداٌىة تىم عى لهم
خاص بهم صبوا علٌهم فٌه ما ال ٌوصج من السذاب لل حتى سىلخوا  لىودهم وهشىموا أاىرافهم 
وتركىىوهم مىىن رٌىىر عىىالج ٌسىىانون أشىىد المسانىىاة لل ولىىى أن تس نىىت أر لهىىم المتقٌحىىة وت تحىىت 
 روحهم المتس نة وسرت فٌهم التانترٌنا فقضت على عىدد رٌىر  لٌىر مىنهم ل وبسىد مىدة و عىوا 

ن هىىإال  اإلخىىوة علىىى بقٌىىة المهىىا     كىىان مىىنهم أخ مىىن حلىىب التقٌتىىه اسىىمه أٌمىىن مىىن بقىىً مىى
عن رٌنً تم وعدامه فٌما بسد ل وآخر لم ألتقه ولكننً سىمست عنىه وبلتنىً أنىه أعىدم بسىدها وهىو 
ااهر السلو من  رى حلب ل ومن هإال  سمسنا بما  رى لل وبلتتنا أخبار اوحىداث بالترتٌىب لل 

الذي أو سهم فٌه النظام عبر عمٌر مدسوس فً ص وج التنظىٌم اسىمه محمىد  اهىد بد اً بالَشَرك 
  . دندش   وانتها  بوحشٌة التسذٌب الذي ال وه  بر أن ٌنقلوا ولى مها سنا

 

وملخص ما حدث م  تنظٌم الالٌسة الذي تىو ع أكتىر أعضىاله بىٌن اوردن السىراي بسىد أحىداث 
ر لمساودة بنا   واعدها وبد  موا هة  دٌىدة مى  النظىام ل حماة أن  ٌادته  ررت السودة ولى الداخ

فالتقا  اهد دندش هذا الخٌا وأوحى للالٌسىة أنىه  ىد أمىن لهىم الارٌىي اآلمنىة واودال  الخبىرا  
إلٌصار السناصر ولى حلب ل وبد  ن ور الشباب عن ارٌىي الحىدود التركٌىة السىورٌة م موعىة 

هىد والمخىابرات السىورٌة ٌسىتقبلونهم أوالً بىؤور دفسىة بسد أخرى ٌتقىدمهم عىدنان ن سىه ل كىان  ا
ورا  دفسة وٌرسلوا ولى  ٌادة الالٌسة فً الخارج اإلشارة المت ي علٌها فٌما بٌن النا لٌن والقٌادة 
وشساراً بسالمة الوصور ل حتى اكتمر ن ور  رابة السبسٌن أخاً سقاوا  مٌساً بٌن أٌدي النظام ال 

  . حور لهم وال  وة

 

نسلم عن مصٌر عدنان عقلة ن سه شٌلاً مإكىداً   وال أن بقٌىة اإلخىوة تنقلىوا مىن فىرع السىدوي  ولم
ولى التحقٌي السسكري فتدمر ل و اد من مساناتهم ومساناتنا مساً أنهم كانوا شدٌدي اإلنتىالي علىى 

انوا بسد أن سهم متلما كانوا شدٌدٌن و رٌلٌن فً أحكامهم على  ٌادات اإلخوان وتقٌٌمهم لهم ل وك
هذا اإلحباا الذي أصابهم والمشاكر التً عانوا منها من َ ْبر م   ٌادة اإلخوان ال ٌتورعون عىن 
وصىىمهم بالخٌانىىة والسمالىىة   وٌحملىىونهم مسىىإولٌة مىىا آلىىت ولٌىىه اووضىىاع فىىً حمىىاة وفٌمىىا  بلهىىا 

خٌىة ورمىو  وبسدها ل اومر الذي است   عناصر اإلخوان فً المه   وهىم ٌىرون  ٌىاداتهم التارٌ
 . تنظٌمهم ت ّرح على المش   وأحدث بٌننا سبباً  دٌداً للقلي وللتوترات

 

 

  أٌن الخلر ؟

أوتسبب هذا اللتا بحدوث ف وة كبٌرة حقٌقة اومر بٌن أهر المه   لل وا ت على الساع وور 
اوخاىر  مرة خالفات التنظٌمٌن بهذا السمي لتنسكس علٌنا ونحن كلنا أسرى المحنة ن سىها ل لكىن



من ذلك انسكاس هذه المهاترات على ن وسنا و ناعاتنا الداخلٌة ل فمن  بر لم نكن نسرج عن هىذا 
الخالج الكتٌر لل وأكتر ما كان ٌبلغ أسماعنا فً السابي الحدٌث عن الخالج بٌن  ماعة اوستاذ 

سىبب فىً ورا ىة عصام الساار والقٌادات اوخرى ل وكان الخالج ٌبدو لنا فكرٌىاً محضىاً لل لىم ٌت
دما  أو و وع أحد فً براتن النظام ل ولم ٌكن الحدٌث عن ذلك الخىالج ٌصىر بىٌن أارافىه ولىى 
هذا الحد من اإلحتداد ل أما اآلن وبسد أن رأٌنا الذي رأٌنا وسمسنا اللتا واإلتهامىات التىً سىمسنا 

نىا الستٌقىة فىً صرنا نتسا ر فىً سىرالرنا عىن حقٌقىة مىا حىدث ل ونرا ى  حسىاباتنا ونقلىب دفاتر
خباٌانا ونتسا ر : هر كان الناس الذٌن مشٌنا ورا هم من هإال  أو أوللك على هذه الحار فسالً ؟ 
هر هناك عمال  ومدسوسون فً تلك القٌادات التارٌخٌة بال سر ؟ هر هو دخىان مىن رٌىر نىار لل 

قىً لل وأٌىن مو سىه أو أن اومر م رد مبالتات وردود فسر وحسب ؟ ووذاً فما مقدار الخلىر الحقٌ
  لل ومن المسإور عنه ؟

 

ولقد  اد من تشابك الموضوع وتسقٌىده أن الىذٌن أخىذوا ٌشىاركون فٌىه لىم ٌكونىوا كلهىم مىن أهىر 
  . اإلنتما  باوصر ل ولم ٌكن لدى ال مٌ   در واحد من التربٌة ومن المسرفة أو من الحكمة

 

د هىذه السىنوات المرٌىرة مىن السىذاب والقتىر ووا   اومر فقد أدى فتع ال روحات الستٌقة تلىك بسى
والمىىوت ولىىى وحبىىاا ن سىىً لىىدٌنا   وأو سنىىا فىىً فتنىىة  دٌىىدة كنىىا أشىىد النىىاس حا ىىة للبسىىد عنهىىا   
وأحدث فً ص وفنا شرخاً كبٌراً ترك أتره السمٌي فٌنا لل وبقٌت ظاللىه الداكنىة تحى  فىً القلىوب 

سىت كىر عىذابات ال الدٌىن الظلمىة لل وتىإلم ولى ٌومنا هذا لل وتو   كلما تحركت أكتر ممىا أو 
 . أشد من ألم السٌاا بكتٌر

 

 

 

  تص ٌات  ماعٌة
المرٌرة أننا شهدنا فٌها أحد أكبر عملٌات اإلعىدام ال مىاعً ون  1981وما ال ٌنسى من أٌام عام 

لىىم تكىىن أكبرهىىا علىىى اإلاىىالي ل فبسىىد انقاىىاع تن ٌىىذ اوحكىىام عىىدة أشىىهر فىىً تلىىك ال تىىرة فو لنىىا 
لمشاني تنصب ذات ٌوم فً الساحة السادسة بؤعداد كبٌرة  وراح ال بانٌة ٌخر ون من اإلخوة با

المستقلٌن فو ىاً وتىر فىوج ولىى حىت هم ل ٌومهىا  ىّدر اإلخىوة الىذٌن تمكنىوا مىن مشىاهدة  انىب ممىا 
ٌ ري من خالر شي فً الباب عدد الذٌن أعدموا بمالتٌن من رٌىر مبالتىة   كىان مىن بٌىنهم كمىا 

ا اوخ ٌوسىىج عبٌىىد مىىن دمشىىي ل ومىى  تسىىرب اوخبىىار فٌمىىا بسىىد  ىىدرنا أن تلىىك اإلعىىدامات بلتنىى
ترافقت م  حالة الن اع التً حصلت بٌن رأسً النظام حافظ اوسد وأخٌه رفست   والتً شهدت 
حشودات عسكرٌة حقٌقٌة بٌنهما ل وفسرنا ما حدث بؤن رفست كان ٌهٌإ ن سه الستالم الحكم بسد 

لم بؤخٌه   ولذلك أراد أن ٌص ً أكبىر  ىدر ممكىن مىن السى نا  وٌنهىً كىر خاىر المرض الذي أ
  . مستقبلً محتمر

 

 

  ! المدٌر ال دٌد

ولكن اوخ اوكبر تسافى بقدرة  ادر   وعاد ٌمارس ساوته على الىبالد والسبىاد   وهالىه أن ٌ ىد 
حملة تاهٌىر  -ب بسد ذاك متلما تسرّ  -النخر دبَّ فً أركان النظام وبٌن رإوسه المقربٌن   فبدأ 

ووعادة تو ٌ  لشدوار ل وفً هذا السٌاي االت التتٌٌىرات ودارة سى ن تىدمر   وو ىدنا الشىراة 
ل  1981السسكرٌٌن ٌالبون رإسا  المها   ال تماع مشىترك فىً شىهر تشىرٌن اوور مىن عىام 

ار أخبرنىا أن وذهب رلٌس مه سنا فٌمن ذهب   فلما عاد بسد  لٌر ونحىن متله ىون لسىماع اوخبى
مىدٌر السىى ن  ىىد تتٌىىر   ورحىىر مسىىه مسىىاعد اإلنضىىباا وسمسىىار الضىىحاٌا محمىىد الخىىا م ل وأن 
المدٌر ال دٌد هو مسىاعده ونالبىه النقٌىب  كرٌىا السىش ل وأنىه ا تمى  بهىم وهىم متمضىو السٌىون 



وحىىذرهم مىىن أن التراخىىً الىىذي سىىاد فىىً ال تىىرة الماضىىٌة  ىىد انتهىىى لل وعىىاد النظىىام اآلن وعىىاد 
  ! اإلنضباا ل ور   نظام و  ار السٌون أمام الشراة لل والوٌر كر الوٌر للمخال ٌن

 

ولم تمض برهة من الو ت ونحن لم نكد ننتهً من أسللتنا وتسىاإالتنا بسىد حتىى حضىر الشىراة 
وخذ الت قد ل فصاحوا فٌنا فور دخولهم أن نتمض أعٌننا ونقج بوض  اإلسىتسداد ل ومىا لبتىوا أن 

ى خارج المه   وانقضوا علٌنا ضرباً وص ساً و لداً حتىى سىلخوا  لودنىا ل وبىدأنا مىن سا ونا ول
ٌومها مرحلة  دٌدة من الشدة والسذاب ل وعاد الت قىد الصىارم والتىن س المقٌىت والقتىر والتسىذٌب 
واإلهانات ل وكان اإلع ا  الوحٌد للمسلولٌن من الحمىام رحمىة تقٌنىا عىذاب تلىك السىاعة   لكىنهم 

  ! ما عوضوها بمضاع ة السذاب علٌنا فً التن س سرعان

 

وتو ج بث اإلذاعة عنا من حٌنها ل وصدر اومر من ذلك الو ت بتكمٌم أفواه الخار ٌن لإلعدام 
فلم ٌسد ٌسم  لواحدهم  بر أن ٌاوي عنقىه حبىر المشىنقة صىوت وال تكبٌىر ل وعىاد الىباش أشىد 

تضىاعج بحضىىور المىدٌر ال دٌىىد اللىوا  رىىا ي علٌنىا مىن السىىابي ل تىم لىىم ٌلبىث أن اشىىتد أكتىر و
ال هنً الستالم منصبه بسد  رابة شهرٌن ل فارت ست وتٌرة الباش ولىى أ صىى در اتهىا ل وعىاد 
الشراة ولى ممارسىة التسىذٌب الوحشىً مىن  دٌىد ل حتىى أنهىم أخر ونىا فىً أحىد اوٌىام للتىن س 

ل فكان  در أخ مىن حلىب اسىمه عبىد متمضً السٌنٌن كالسادة تالحقنا السٌاا والسصً والكرابٌج 
الباسا دشىي أن تصىٌبه ضىربة مىن هىإال  ال بانٌىة علىى عٌنىه مباشىرة فت قؤهىا ل فسىاد المسىكٌن 
عندما عدنا تتاً الدما  و هه   وهىو ال ٌكىج عىن التقٌىإ مىن شىدة ألمىه ل وعنىدما دي مسىإور 

  لىم ٌ ىرإ أن ٌقىور  مه سنا الصحً و تها اوخ علً عباس من ادلب لٌخبر الشراة بحار اوخ
لهم أن أحداً منهم أن سهم فقؤ عٌنه   بر اعتذر وسؤلهم الس و وهو ٌقور لهم بؤن أحىداً مىن مه سىه 

  ! سقا فً الحمام ف قلت عٌنه

 

لكىىن أحىىداً لىىم ٌبىىار   ولىىم تسىى ر المحىىاوالت المتكىىررة عىىن شىىً  ل وحٌنمىىا تكىىرم ابٌىىب السىى ن 
تىىة لىىم ٌىى د عىىن أن أعاىىاه بضىى  حبىىوب مسىىكنة وحضىىر لمسرفىىة سىىبب شىىكواه بسىىد ٌىىومٌن أو تال

ومضى ل وظر المسكٌن ٌسانً عذاباً ال ٌوصج شىهوراً عدٌىدة مىن رٌىر أن ٌهىتم بىه مىن هىإال  
 . ال بانٌة أحد

 

 

  ! تؤدٌب

وعلى الررم من هذا الباش أو ربما بسببه  ام واحىد مىن المستقلىٌن الٌىافسٌن مىن ادلىب مىن بٌىت 
بالتصىدي ذات ٌىوم لواحىد مىن الشىراة آذاه كمىا ٌبىدو فىً  29سٌد عٌسى ن ٌر مه ى  اوحىداث 

الباحة أتنا  التن س فه م علٌه الشاب وضربه ل وررم أن الحادتة كانت ع وٌة ال تسدو أن تكون 
ردة فسر ان سالٌة وحسب   وعلى الررم من أن الشراً رد علٌه و تهىا وأشىبسه ضىرباً   وال أن 

س نا  ولى المها   كلهم   وحضر مساعد الس ن ال دٌد محمىد اومر أخذ بسداً كبٌراً ل فؤدخلوا ال
نسمة بن سه ٌحقي فً اومر ل وأخر وا اوخ المسكٌن فؤ لسوه فً الدوالب وانهالوا علٌه ضىرباً 
و لىىداً حتىىى كىىادوا ٌ هقىىون روحىىه ل وبسىىدما انتهىىوا أخر ونىىا نحىىن سىى نا  الباحىىة السىىابسة كلنىىا 

ا وٌقتلون فٌنا أي مشاعر محتملىة بىالتمرد ل ولىذلك لىم ٌكىن وضربونا ضرباً مبرحاً حتى ٌإدبونن
اإلخىىوة ٌىىردون علىىى أذى الشىىراة واعتىىدا ات  الدٌنىىا لسىىببٌن : فهىىم ٌسلمىىون أوالً أن النتٌ ىىة 
محدودة ون لم تكن منسدمة   فٌما سٌكون الخار متحققاً ورٌر محدود   وربما أفضىى بالشىخص 

أعمار كهذه فً وٌقاع اوذى ببقٌة الس نا  من رٌر سىبب  ولى الهالك ل ولخشٌتهم تانٌاً أن تتسبب
وال حا ة ل وكان الشسور السالد أننىا و سنىا بؤٌىدي الظلمىة بقىدر ل   وأننىا وذا احتسىبنا وصىبرنا 

  . فهو خٌر لنا من أن نتسبب لنا ولمن حولنا بم ٌد من الم سدة واوذى

 



 

  ! آٌة ل فً أبً عوض

إلخوة كان مختل اً بسض الشً  كما ٌبدو ل والصبر على هذه اوهوار رٌر أن الرأي لدى بسض ا
و د فاض الكٌر انتهى بهم ولى  رار اإلنتقام من أ ٌر اإلدارة وكلبها الخسٌس أبً عوض ل الذي 
بلىغ تااولىىه مىدى ال ٌسىىكت عنىه لل وت ىىاو ت و احتىه حىىدود الس ىة واوخىىالي ل فىات ي عىىدد مىىن 

ن ذوا ما ات قوا علٌه ل فا تمسوا وانهالوا علٌه ضرباً لم ٌكن له أن على تؤدٌبه و 39شباب المه   
ٌرده ل فلما  لب أبو عوض اومور وفكر و در لل و د ن سه  د انكشج وتحامت هٌبته الواهٌة ل 
ورآها كؤنما فرصة ترف  من لته لدى المدٌر ال دٌد ل فالب مقابلة الر ٌب ف ؤة وأخبره بؤن لدٌىه 

أن ٌوصلها لإلدارة ل ولما سؤله عن نوع هىذه اوخبىار  ىار لىه أبىو عىوض ونىه  أخباراً مهمة ٌرٌد
اكتشج و ود تنظٌم لإلخوان داخر المه   ل فكانت هذه السبارة أكتر من كافٌىة لتسىتن ر الر ٌىب 

  . والمدٌر وكر ال بانٌة على هذه الح نة من الس نا  المساكٌن

 

شارة لٌ تكوا بالمسا ٌن ل فلما رأى اإلخوة اومر وا تحم الشراة المه   على ال ور ٌنتظرون اإل
بهىذه الخاىورة  ىرروا أن ٌق ىوا صى اً واحىداً فىً و ىه افتىرا ات أبىً عىوض وتسىلاه ل و سلىوا 
ٌخبرون الر ٌب بكر مخال اته وسر اته والرشاوى التً أخذها واإلنحرافات التً أحدتها ل وأكدوا 

أمامىىه  مٌسىىاً مسىىتسدون لتحمىىر أشىىد أنىىواع  لىىه أن اتهامىىات أبىىً عىىوض محىىض اخىىتالي ل وأنهىىم
  . السقوبات وذا تبت من تلك اإلتهامات شً 

 

وسبحان من  سر الشراة ٌصد ون الس نا  هىذه المىرة ل ال نىدري أهىً رٌىرة مىن أبىً عىوض 
الذي بات ٌتمت  بم اٌا وٌ م  من اورباح واوموار ما لم ٌتع حتى للشراة السسكرٌة أن سهم لل 

أتى انس اماً م  عهد المدٌر ال دٌد الذي أراد أن ٌساوي المسا ٌن كلهم فىً السىذاب أم أن اومر 
والمساناة وٌ رض هٌبته على رمو  السهىد البالىد ! كىر الىذي درٌنىاه وعلمنىاه أن الر ٌىب أمىر أبىا 

ا تٌد أبىو  39عوض و د ُبِهت أمام  رأة اإلخوة أن ٌ م  أرراضه وٌخرج ل ومن رلاسة مه   
م ىرداً مىن كىر  21حالي هذه المرة ف   شسره وشىاربٌه   تىم ألقىً بىه فىً مه ى  عوض ولى ال

  . صالحٌاته السابقة

 

ودارت الدالرة على أبً عوض ل و سر الشراة منه هدفاً مسلّماً ٌخر ونىه ولىى الباحىة كىر ٌىوم 
له ل لٌنار عذاباً مستقالً ل وصرنا نسم  صٌاحه وتوسالته تصم اآلذان لل وصراخه ٌملإ الس ن ك

حتى سلخوا  لده من القتر وحامىوه مىن التسىذٌب ل وظىر سىتة أو سىبسة أشىهر علىى هىذه الحىار 
نقر أبىو عىوض ولىى سى ن  89ٌذوي وبار أمره وٌكتوي بسٌج أسٌاده أن سهم ل وفً أواخر عام 

 . صٌدناٌا م  م موعة من الس نا  ل فؤن انا ل من شره ومكره ل وأرانا آٌة باهرة فٌه ال تنسى

 

 

  ! المحكمة

على ن س الوتٌرة من السىذاب والقهىر والمسانىاة لل لتمضىً  85وانتهى السام لل ومضت أٌام عام 
 رابىىة خمىىس سىىنوات علىىى اعتقىىالً لل حكىىم خاللهىىا مىىن كىىان مىىن دفستىىً بمىىا حكىىم   ون ىىذت 
اإلعدامات بمن كان نصٌبه حكم اإلعدام ولم تتم محاكمتً أنىا بسىد ل ولقىد كىان ذلىك مصىدر  لىي 

لم لً ل فالمصٌر الواضع ٌظر فً النهاٌة أخج من انتظار الم هور ل واوعمار كلها بقدر ل دا
  . أوالً وأخٌراً 

 

 25وحوالً الساعة الساشرة فتع الشراً شرا ة الباب فىً مه ى  السىر  21/2/1985وفً ٌوم 
سىمً أنىا وتلى أسما  عدد من السى نا  مىن اللحىة بٌىده مالىوبٌن للمحاكمىة   كىان مىن ضىمنهم ا

واسم أخوٌن آخرٌن من مه سنا ل وخر نا أنىا واوخ حى ٌن  اسىم محامٌىد مىن المسىرة وهىو ابىن 



دفستً أٌضاً   وتالتنا أخ من  رى حلب خرٌج المدرسة الشرعٌة من بٌت المصا ى فٌما أذكر ل 
 وفً باحة الذاتٌىة تىم ت مٌسنىا  رابىة السىبسٌن أو تمىانٌن شخصىاً متمضىً اوعىٌن مكبلىً اوٌىدي
وأمرونا أن ن لس القرفصا  و وهنا لل دار وظهورنا كالسادة بات اه الشراة الذٌن لم ٌك وا عن 

  . ضربنا وركلنا ولامنا بالسصً والخٌ رانات والكرابٌج

 

وبسد  رابة الساعتٌن من الضرب والشتم والتسذٌب وصىر دوري ونىادى المنىادي اسىمً فرفسىت 
تتم فٌها المحاكمة أمرنً الر ٌب أن أفىتع عٌنىً وا تىادنً ٌدي باإل ابة ل وعلى باب الترفة التً 

ولى كرسً أمام القاضً وأ لسنً علٌه ل لكننً بقٌت من خوفً وتحسبً متمض السٌنٌن ماري 
الرأس حسب التسلٌمات ل فنادانً هذا الر ر القاب  ورا  المكتب باسمً و ار لً أن أرف  رأسً 

  . وأنظر ولٌه

 

لل ونظرت فرأٌت ر الً  صٌر القامة أص ر الو ىه للىٌم النظىرات  فسلت ما  ار صاحب الصوت
لل ٌتىىدلى حىىور شىى تٌه شىىاربان رفٌسىىان ٌخضىىبهما الشىىٌب فكؤنهمىىا شىىاربا فىىؤر ع ىىو  ل ٌتوسىىا 
شخصٌن آخرٌن عن ٌمٌنه وشماله لل  درت أنه سلٌمان الخاٌب الذي االما تحىدث اإلخىوة عنىه 

  ! و صوا من  صص لإمه وَخَبله الكتٌر

 

  ن نظمك وال ؟م 
 

  . هكذا ابتدرنً سلٌمان الخاٌب بالسإار

 

  .  لت : سٌدي أنا مش منظم

 

   ار : شو اسمك ونت ؟
 

  . محمد سلٌم حماد سٌدي 

 

  !  ار وهو ٌمسن النظر فً وضبارتً : انت أردنً وال

 

  . نسم سٌدي 

 

  ؟ما بك ٌنا هالسرصات اللً عنا وال لل انت  اي كمان هون تقاتر مسهن  
 

  .  لت له : سٌدي أنا ما  اتلت وال عملت شً 

 

  : وعاد ٌقرأ فً اإلضبارة للحظات تم سؤلنً

 

  شو عال تك م  سالم الحامد ؟ 
 

  .  لت و د تبٌن لً أنه لم ٌال  على الملج من  بر : كنت أعرفه من ال امسة 

 

  : الت ت نحوي وصاحومن رٌر أن ٌ ٌد أو ٌنقص عقد سلٌمان الخاٌب حا بٌه و اب  بٌنه تم 

 

  ! نحنا عم نحكم الناس هون باإلعدام لل وونت ال م نشنقك من بٌضاتك 



 

  . وات ه بنظره ولى الر ٌب و ار له و د  ضً اومر : خذه

 

وكانت تلك نهاٌة محاكمتً ل ومضٌت عالداً ولى الر ٌب ال أكاد أحس لشً  من حولً باسىم أو 
أمرنىً ذاك ومىن رٌىر مقىدمات أن أفىتع ٌىدي ل فلمىا فسلىت مسنى ل فلما أعادنً بىدوره للشىراً 

  . هوى بالكرباج علٌهما تم أمرنً أن أ لس مكانً

 

وتتاب  دخور اإلخوة ولى المحاكمة وخىرو هم منهىا ل حتىى وذا انتهىت الدفسىة عىادوا بنىا كىر ولىى 
نً أنىه مه سه ل وأ بلت على اوخوٌن الذٌن خر ا مىن المه ى  مسىً أسىؤلهما عىن الحكىم فىؤخبرا

اإلعدام أٌضاً ل لكن ذلك لم ٌكن بسد هذا الذي رأٌناه اوار السنوات الخمس الماضىٌات ٌسنىً لنىا 
الكتٌر ل فالموت فىً هىذا المكىان متو ى  فىً كىر لحظىة لل وهىو وذا حىدث خاتمىة اوحى ان وبىاب 
اك ال ىرج ل وول مىا رأٌىىت أحىداً ممىىن خىرج ولىىى اإلعىدام كىر هاتٌىىك السىنوات التىىً  ضىٌتها هنىى

اختل ت له شسرة لل الكر كان وذا دنت ساعته مقبالً رٌىر مىدبر ل ووذا البىوه بىادر بن سىه ٌسىتبي 
  . ولى الباب رربة منه بالشهادة ولقا  ل

 

  

 

  ! بقرة أبً سلٌمان

ومن المضحكات المبكٌات التً ال تى ار عالقىة بىذاكرتً عىن أٌىام المحاكمىات وحكاٌاتهىا أن أخىاً 
محكمة كان ابٌباً بٌارٌاً من مناقة الساحر السوري وكان ٌسمر فىً  رٌىة ممن عرضوا على ال

درٌكٌش مسقا رأس سلٌمان الخاٌب رلٌس هذه المحكمة اله لٌة ل ولقىد حىدث أن أهىر سىلٌمان 
الخاٌب كانوا ٌربون اوبقار كما ٌبدو ل فلما مرضت وحداها أخذوها  دراً ولى ذلك اوخ لٌسال ها 

 بسد ذلك ل ودارت اوٌام ووذ بالابٌب البٌاري ٌقج أمىام القاضىً سىلٌمان ل لكنها ماتت بقدر ل
  : الخاٌب ن سه ل فلما عرفه اص ر واست   وصاح فٌه

 

  . آبتذكر ٌوم  بنالك البقرة و تلتها وال ؟ روح بدي أعدمك 

 

 ىس ولقد تم وعدام اوخ المسىكٌن بال سىر ل وسىمسنا القصىة مىن عىدد مىن اإلخىوة كىانوا مسىه فىً ن
  ! المه   التقٌناهم بسدها ل سمسوا الرواٌة من الابٌب وشهدوا بؤن سهم وعدامه رحمه ل

 

ومما كان ٌتداوله الس نا  عن عبتٌة تلك المحكمة وسخافة رلٌسها وم ا ٌته أن أحد السسىكرٌٌن 
ن ىذ الذٌن كانوا ٌخدمون فً مدرسة المدفسٌة بحلىب أٌىام استشىهاد النقٌىب ابىراهٌم الٌوسىج الىذي 

حادتىة المدرسىة  بىىر ذلىك بشىىهور ل هىذا السسىىكري أُِمىَر مى  بقٌىىة الضىباا وال نىىود فىً المدرسىىة 
بالمرور على  تة النقٌب المس اة والبصي علٌها ل وٌبدو أن اوخ امتن  عن التن ٌذ أو أح م أمام 
 هٌبة المىوت لل فىاعتقلوه مىن سىاعتها وسىا وه مىن سى ن ولىى آخىر لٌنتهىً بىه الماىاج بىٌن ٌىدي
النقٌب سلٌمان الخاٌب هذا فً محكمة تدمر ل فلما سىؤله لمىاذا امتنى  عىن تن ٌىذ اومىر السسىكري 
أ اب اوخ بؤنىه لىم ٌمتنى  ولكىن رٌقىه كىان ناشى اً ل فات ىه سىلٌمان الخاٌىب ولىى كاتىب المحضىر 

  : وأماله لٌكتب

 

  ! وبصي وكانت بصقته ناش ة ل وعدام .. 

 

تىىدور علىىى ألسىىنة السىى نا  واحىىدة مىىن مهىىا ر هىىذا النظىىام وأعىىدم اوخ كىىذلك لل وظلىىت القصىىة 
  . واستهتاره وظلمه ل وشاهداً على س اهة ذلك القاضً الدعً وم ا ٌته وحقده



 

 

  ! فً انتظار الموت

ومضت اوٌام لل وبات الموت اآلن أدنى ولٌنا نحن الذٌن حكمنا باإلعدام ل وبسد شهرٌن لل وكمىا 
ني م  وااللة الصباح واستسد ال الدون   وبدأت  مىوع الشىباب  رت السادة دوماً نصبت المشا

المإمنٌن تساي ولىى حت هىا ل وفىتع بىاب مه سنىا ونىادى الشىراً اسىم اوخ الىذي كىان تالتنىا فىً 
المحكمة ل لكن الذي حدث أنه رحمه ل كىان  ىد مىات  بىر أسىابٌ   لٌلىة بىٌن أٌىدٌنا بسىد أن رلبىه 

ومن مسىه ٌخر ىون سى نا  آخىرٌن مىن المهىا   الم ىاورة ل السر و ضى علٌه ل فساد الشراً 
وأما أنا وما أن نادى الشراً اسم اوخ حتى خلت منٌتً  د حضرت ل ووذا كانوا  د نادوا علٌىه 
فؤنا ووٌاه  د حكمنا فً ٌوم واحد لل وتن ٌذ الحكم ال بد وأن ٌكون فً ن س الٌوم أٌضاً ل وهرعت 

ع ر ل و سلت أخل  عنً مالبسً لٌسىت ٌد منهىا اإلخىوة  من فوري فصلٌت ركستً الشهادة على
اآلخرون من بسدي لل وو  ت عند الباب متو ساً أنتظر أن ٌنادوا علً ل و سر اإلخوة ٌقتربىون 
منً واحداً بسد اآلخر ٌودعوننً وٌتبتوننً لل وراحت الخواار تؤخذنً ٌسرة وٌمنة لل وعبىرت 

ى ل تسىالى أدعىوه بسىري أن ٌلهمهىم الصىبر صورة أهلً أمام ناظري فتصصت ل وتو هت ولى
والسلوان لل وأن ٌ مسنً مسهم فً ال نة ل وأخذت أسؤله سبحانه أن ٌت ر لً وٌتتمدنً برحمتىه 
لل وأنظر ولى الباب أنتظر أن ٌ تع اللحظة ل فإذا مرت  لت هً اللحظة التالٌة ل لكىن الو ىت مىر 

الخىارج ولىم ٌىؤت أحىد ل فلىم أ ىد وال أن أرتىد ولىى لل وانتهى تن ٌذ اوحكام لل وهدأت اومور فىً 
  . مكانً كما ٌرتد الترٌي من رٌبوبة اإلختناي ولى صحوة الحٌاة

 

وأٌقنت أن فً السمر بقٌة لم ت ر   وأن او ر لم ٌحىن بسىد ل ومضىت أسىابٌ  أخىر لل واسىتسدت 
فنىادى اوخ اآلخىر  ساحتنا لتشهد م موعة  دٌدة من أحكام اإلعدام ل وعاد الشراً ولى مه سنا

ح ٌن  اسم الذي حكم مسً لل وسا وه ولى الموت وأنا عند الباب أنتظىر دوري كمىا فسلىت المىرة 
السابقة ل لكن أحداً لم ٌحضىر لالبىً ل وانتهىت عملٌىة اإلعىدامات كىذلك مىن رٌىر أن أكىون أحىد 

ار السىنوات ضحاٌاها ل وأخذت كلما سٌقت ولى اإلعدام دفسة من اإلخوة أكىرر ذات المو ىج اىو
الخمس التً تلىت ! ال أشىك فىً أي مىرة مىنهن أن دوري  ىد حىان اآلن ل وأحىس أن خاىؤ مىا  ىد 

  ! حدث فً المرات السابقات ولسوج ٌصححونه هذه المرة وٌقودوننً ولى أ لً ال رٌب

 

 

  ! تقنٌن الاسام

 29   السر ولى مه 25ومرت اوٌام والشهور ولم ٌحن او ر لل وخالر ذلك تم نقلً من مه   
فالتقٌت و وهاً  دٌىدة   وتسرفىت علىى وخىوة لىم ٌسىبي لىً أن التقٌىتهم مىن  بىر ل لكىن الظىروج 
كانت متماتلة   والمساناة ظلت واحدة ل و اد البال  حٌنمىا ابىي علٌنىا نظىام تقنىٌن الاسىام ابتىدا  

ن كنىا فصار نصٌب أحدنا من الخب  نصج ررٌج فقا بدر الررٌ ٌن الذٌ 1989من شهر أٌلور 
نحصر علٌهما فً السىابي ! وصىرنا مىن  وعنىا نؤكىر  شىرة الصىمونة مى  واحىدة مىن الو بىات 
ونوفر الس ٌن بلّبها الذي لم ٌنضج للو بة التانٌة بسد أن اعتدنا فً ال ترة السابقة على رمٌه ونه 
ٌصٌب آكله بو   الىبان وال ٌقىً مىن ال ىوع ل لكنىا مى  شىدة الحا ىة صىرنا نس نىه مى  البصىر 
والملع ونوفره للو بة التالٌة ل وٌوم أن كان ٌؤتٌنا البرتقار كنا نقدمه على البصر فنم  ه بقشره 

  ! م  الس ٌن   ونرش على الخلٌا ما توفر لنا من السكر ونحت ر به وكؤنه ابي من الحلوى

 

 

  الٌر ان

صرنا نىودع وهكذا انتشرت الم اعة فً الس ن وا دادت اومراض وت اٌد عدد الوفٌات ل حتى 
فً بسض اوحٌان أخاً وأخوٌن كر ٌوم ل وفً تلك ال تىرة و ٌىادة علىى الىبال ات التىً نحىن فٌهىا 



دهمنا عن رٌر ما موعد وبا  الٌر ان الكبدي لل ف سر الضحاٌا ٌت اٌدون ل ولخاورة هذا الوبا  
شٌة اإلدارة دعت ودارة الس ن رإسا  المها    مٌساً ولى لقا  مشترك لتدارك اومر ل وكانت خ

فىىً متىىر هىىذه اوحىىوار تنصىىب علىىى المسىىإولٌن وأفىىراد الشىىراة بالدر ىىة اوولىىى ل خوفىىاً علىىى 
أن سهم وخشٌة من أن تاولهم السدوى وذا انتشرت فٌنا ل ولقد وفي ل أحد المسىإولٌن الصىحٌٌن 

ٌىتم خىالر  و تها فؤبدى  ناعته بؤن الوبا  ونما ٌنتشر عن ارٌي الىدم بالدر ىة اوولىى ل وأن ذلىك
الحال ىىة ال ماعٌىىة ل ومىىن لاىىج ل أن ودارة السىى ن ا تنسىىت بكالمىىه ل فتقىىرر مىىن و تهىىا و ىىج 
الحال ة ال ماعٌة ل وتم تسلٌم رلٌس كر مه   ماكٌنة حال ة ٌدوٌىة ل ٌكىون مسىإوالً عنهىا وعىن 

نه مىن أمر الحال ة الدالمة لمه سه ل فرحمنىا ل مىن عىذاب الحال ىة مىن ٌومهىا ل وخلصىنا سىبحا
  .  بسض هذا الضنك

 

 

  من  الصٌام

واستمرت المحنة تدور رحاها من رٌر رحمة ل ولم ٌسد لشٌام وال السىنوات فىً حٌاتنىا مسنىى لل 
فالبرنامج الٌىومً ال ٌكىاد ٌتتٌىر ل والسىذاب والمسانىاة ال تتىرك لواحىدنا فرصىة التقىاا اون ىاس ل 

 89ؤت مسنىى المسىتقبر لىدٌنا ل وهكىذا حىر عىام والقتر واإلعدامات  تلت فٌنا شىهوة الحٌىاة وأا ى
متصالً بمؤساة اوعوام التً سبقته وواصالً وٌاها لما بسده من أعوام تلت ل وفىً بداٌىة ذلىك السىام 

فً الباحة السابسة وصرت رلٌساً له منىذ ذاك ل ولىم  39كان  د  رى نقلً ولى مه   المسلولٌن 
وضىافة ولىى المستوصىج  21  تىان فقىا هىو مه ى  ٌكن فً الساحة التً علٌهىا المه ى  وال مه ى

الذي تم تخصٌصه للس نا  الشٌوعٌٌن كما ذكرت ل فكان نصٌبنا من التن س مضاع اً ل وبدر أن 
ٌكون مرة فً الٌوم كما  رت السادة فقد أصبع مرتٌن اآلن صبحاً ومسىا  ل سىاعة فىً كىر مىرة 

السنىىت والقتىىر والتسىىرض وذى  بىىدر أن تكىىون نصىىج سىىاعة كمىىا سىىبي ل وهىىذا ٌسنىىً م ٌىىداً مىىن
  . الشراة المتربصٌن

 

ولقىىد اشىىتد أذى الشىىراة فىىً تلىىك ال تىىرة  ٌىىادة عمىىا هىىو علٌىىه وتمىىادوا فىىً عىىدوانٌتهم ل فكنىىا وذا 
خر نا ولى التن س فً الصباح أو فىً المسىا   ه نىا أن سىنا لح ىر كامىر مىن التسىذٌب ٌنتظرنىا ل 

واحداً منا على اورض وٌؤخذوا بالق   على ظهره أو  ولكم كان ٌحلو لهإال  ال بانٌة أن ٌباحوا
على صدره بال رحمة ل ولكم تكسرت أضالع وخوة منا فً هىذا النىوع مىن التسىذٌب ل وال أنسىى 
كٌج  ام واحد من هإال  الموتورٌن مرة بإخراج عضوه علىى مىرأى النىاس  مٌسىاً وأخىذ ٌبىور 

تىىن س ! وأمىىا ال لىىد والضىىرب والمسىىبات علٌنىىا ونحىىن  السىىٌن القرفصىىا  بىىٌن ٌدٌىىه فىىً موعىىد ال
البذٌلة فهذه كلها لم تسد تدخر فً الحساب ونها     ال م مىن حٌاتنىا علىى مىدار السىنوات التىً 

  . خلت

 

ومما ال ٌ ار واضحاً فً ذاكرتً عن ذلك السام أنهىم منسىوا فٌىه الصىٌام عنىا فىً رمضىان وور 
ر بدر و بات الاسام المستادة ل لكنهم وابتدا  من مرة ل فمن  بر كانوا ٌؤتون لنا بالسحور وال او

امتنسوا عن ذلك ل وصارت الو بات التالث على فقرها تؤتٌنا فً مواعٌدها  1989رمضان عام 
السادٌىىة ل وصىىار ممنوعىىاً ادخىىار الاسىىام ولىىى ال اىىور أو السىىحور ل فىىإذا أحسىىوا أن أحىىدنا صىىالم 

فاار ل وهكذا صىرنا ممنىوعٌن مىن الصىالة ومىن أخر وه و تلوه  ٌاماً و سوداً وأ بروه على اإل
  . الصٌام مساً ل و ادنا ال بانٌة بذلك هماً  دٌداً و هراً وعذاباً من نوع آخر

 

المرٌرة وعدام السمٌد أحمىد رنىوم الىذي اعتقىر منىذ عىام  1989كذلك ٌحضرنً من ذكرٌات عام 
لحا ىدٌن الىذٌن كىانوا ٌتلىذذون وظر اوار تلك السنٌن ٌسانً عذاباً مضاع اً من الشىراة ا 1981

بتسذٌبه رحمه ل   وٌحسون بالنشوة وهم ٌرون ون سهم ٌتحكمون بهىذه الرتبىة السسىكرٌة السالٌىة 
 . وهم م رد أفراد م ندٌن فً التسلسر السسكري



 

 

 

  ختناي

وم  اشتداد الكرب وتوافىد الم ٌىد مىن السى نا  علىى المهىا   التىً اكتظىت بن اللهىا حىدتت فىً 
حادتة متٌرة ل ف ً ذلك الشىهر الىذي ٌسىمونه آب اللّهىاب ارت سىت الحىرارة  89ب من عام شهر آ

بشكر رٌر مسقور فً الو ت الذي كانت التهوٌة فً المها   منسدمىة والشىرا ات والنوافىذ ت لىب 
الم ٌد من السخونة وال تقً من وهج الشمس شٌلاً   مما تسبب فً حادتة اختناي  مىاعً كىادت 

  . السشرات تودي بؤرواح

 

 بٌىر المتىرب وأخىىذ السى نا  الىىذٌن شىارفوا علىىى  29ولقىد بىدأ اإلختنىىاي و تهىا فىىً مه ى  السىىر 
الموت ٌقرعون الباب وٌنادون الحرس و د ااشت منهم السقور وشارفوا على الهالك ل فلما أتوا 

 د وتلكىؤوا ٌسؤلونهم عم حدث صاحوا فٌهم أنهم ٌختنقون ل لكن الشراة لم ٌؤخذوا اومر مؤخذ ال
فً الرد علٌهم ل ف قد الس نا  المساكٌن عقولهم و د  اربوا أن ٌ قىدوا أرواحهىم  مٌسىاً   وأخىذوا 

  . ٌقرعون الباب وٌد ون على ال دران وٌرفسون أصواتهم بالصراخ والمسبات

 

وسىىرعان مىىا صىىدرت اووامىىر للشىىراة فانتشىىروا علىىى أسىىاحة مهىىا   الباحىىة كلهىىا   وسىىلاوا 
مم على المه   خشٌة أن ٌتاور اومر ولى تمرد أو عصىٌان  مىاعً    511لكبٌرة الرشاشات ا

تم فتحوا الباب للس نا  لٌخر وا ولى الباحة ل وما أن فسلوا حتى اندف  اإلخوة من رٌىر وعىً ال 
ٌلوون على شً  ل وارتموا على اورض ٌتلوون وٌتقٌؤون ل وحضر ابٌب الس ن و تها وتؤكىد 

لىم ٌلبىث أن صىدر اومىر بىإخراج سى نا  المهىا   كلهىم ولىى الباحىات ت ادٌىاً من  دٌىة اومىر ل و
لتكرار اومر ل وبقٌنا ٌومها فً الهوا  الالي حتى  رابة الساعة التانٌة بسد منتصج اللٌر  بر أن 
ٌسٌدونا ولى مها سنا ل ومن ٌومها وعلى مدى أسبوعٌن تالٌٌن ظللنا نخرج ولى التن س مرتٌن فً 

ٌىىر ضىىرب أو تسىىذٌب ل وسىىمحوا لنىىا و تهىىا أن نىىرش أرض الباحىىة اإلسىىمنتٌة بالمىىا  الٌىىوم مىىن ر
للتخ ٌج من حدة الحر ل تم لم تلبث هذه اإلستتنا ات أن انتهت ل وعدنا ولى برنامج المساناة ن سه 

 ! ل فن ونا من الحر القاتر ومن اإلختناي ولكن ولى حٌن

 

 

  اتنقالت
ولىى مه ى   دٌىد  39ي تلىك ورانىً أنقىر مىن مه ى  السىر مضت أٌام  لٌلىة علىى حادتىة اإلختنىا

فً الباحة السادسة أالقنا علٌه اسم " دٌد ظهىره" ل فو ىدتنً فىً  35لشصحا  بنوه أمام مه   

مساحة ررفة ونصج محشوراً م  مالىة وعشىرٌن سى ٌناً نكىاد مىن شىدة ال حىام أن ن لىس فىوي 
  ! بسضنا البسض

 

 

لمه   أور ما دخلناه ل فلمىا رأٌىت الحالىة علىى هىذا الشىكر انىدفست ولقد تم اختٌاري رلٌساً لهذا ا
م  أور و بة اسام ٌحضرونها ولٌنا و لىت للمسىاعد أن السىدد كبٌىر هنىا ل ومىن رٌىر أن ٌ ٌبنىً 
بشً  مضى المساعد وأرسر الشراة بسد  لٌر فؤخر ونً وأاسمونً  تلة  ٌاماً و سوداً ر سىت 

  ! منها ولى المه   محمالً 

 

الحر لم ٌكن لٌرحمنا لل والمكان ٌابي علٌنا ب درانه الصما  فكؤنىه القبىر ل ولىم تمىض أٌىام لكن 
 اللر حتى ا ع الكٌر بنا وفقدنا القدرة على التحمر ل و سلنا  رابة منتصج اللٌر ننادي الشراة 
تىم وندي الباب ونق   نحو النوافذ نكاد نختني ل وعاد الشراة فؤخر ونا ولىى الباحىة سىاعة  مىن 



أعادونا ل تم لم ٌلبتوا وأن عادوا والبوا عشرٌن شخص منا لٌتادروا ولى مه   آخىر فكنىت فىً 
فىىً ن ىىس الباحىىة ل فكانىىت فرصىىة لىىً للن ىىاة مىىن  38الٌسىىتهم ل وو ىىدتهم ٌقودوننىىا ولىىى مه ىى  

اإل دحام من  هة   والتسرج على وخوة  دد من ناحٌة أخرى ل كىان مىن أبىر هم الشىٌخ محمىد 
  . حد تالمٌذ الشٌخ محمد سسٌد رمضان البواً ل فاست دت من علمه ومن صحبتهسسٌد عاا أ

 

ر الً من بٌت الساار من حلب و دت اإلخوة ٌ هىدون فىً مداراتىه  38كذلك التقٌت فً مه   
وخدمته والتخ ٌج عنه ل ولم ألبث أن أعلمونً أن المسكٌن شهد َسْوَي ولدٌه اإلتنٌن ولى اإلعىدام 

  . قتبر السمر ل وما  اده ذلك وال وٌماناً وتسلٌماً أمامه وهما فً م

 

 

   ! متادرون لل و ادمون

فً الباحة  18كذلك   فلم ألبث أن نقلت من  دٌد ولى مه   السر  38ولم تار و امتً فً مه   
الرابسىىة فكانىىت محاىىة  صىىٌرة أخىىرى   حىىدث خاللهىىا أن  امىىت ودارة السىى ن بنقىىر الشىىٌوعٌٌن 

سى نا  اوحىداث ولىى سى ن صىٌدناٌا الىذي بنىً حىدٌتاً و تهىا ل فلمىا خىال وم موعة أخىرى مىن ال
المستوصج من الشٌوعٌٌن ُنقلت ولٌه م  م موعة مىن السى نا  اآلخىرٌن ل تىم لىم نلبىث فىً هىذه 
ال ترة السصٌبة أن تناهى وسماعنا وصور دفسة  دٌىدة مىن المستقلىٌن حلىوا بىدالً عىن المتىادرٌن 

أن الوافدٌن ال دد اتهموا بحوادث ت  ٌر باصات و اارات و تها   وأن ولى صٌدناٌا ل ولقد بلتنا 
عددهم كان بٌن الستٌن والسبسٌن   ع لىوهم كلهىم فىً مه ى  مسىتقر وسىلاوا علىٌهم أشىد أنىواع 
السىىذاب حتىىى  ضىىى عىىدد مىىنهم حت ىىه ل ولقىىد كنىىا نسىىم  أصىىواتهم وهىىم ٌسىىذبون ونتلقىىى نت ىىاً مىىن 

  . لم نلتي بهم ولم نسرج عن مصٌرهم شٌلاً مإكداً بسد ذلك أخبارهم من هنا وهناك   رٌر أننا

 

ل تىم لىم ألبىث أن نقلىت مىرة أخىرى ولىى  39وبسد أن مكتت هناك فترة تم نقلىً تانٌىة ولىى مه ى  
فىً الباحىة  33ل وبسد حىوالً خمسىة أو سىتة أشىهر تالٌىة نقلىت مىن  دٌىد ولىى مه ى   38مه   

نة  دٌدة كدت أن أفقد حٌاتً بسببها و تذاك ل ورأٌت الرابسة ل وفً هذا المكان تسرضت ولى مح
  ! من اوهوار هناك ما كاد ٌنسٌنً كر هذا الذي رأٌت وعانٌت من  بر

 

 

   ! حتى فً المنام

كالواحىة التىً فا ىؤت عىابراً أنهكىه الساىش  33كانت اوسابٌ  اوولى التىً أمضىٌتها فىً مه ى  
فً المها   اوخىرى مسرضىٌن لٌىر نهىار لمرا بىة  وهّده التسب فً صحرا   احلة ل فمن  بر كنا

الشراة من فوي الشرا ات ل ولم نكن بذلك نؤمن شرورهم بسىبب كىان أو مىن رٌىر سىبب ل فلمىا 
و دتىىه مىىن رٌىىر شىىرا ات ل وو ىىدتنا علىىى الىىررم مىىن الشىىدة المحٌاىىة وسىىو   33 لىىت مه ىى  

سنا من أن نسود ولى صالة ال ماعة اوحوار نتتنم هذه ال رصة ونتنسم بها أٌما تنسم ل فو تها استا
ونإدٌها بشكر ابٌسً بسد أن حرمنا ذلك كر هاتٌك السنٌن ل وصار أحدنا وذا أراد أن ٌتحدث فً 

  . اوو ات التً ال ٌتردد الشراة فٌها علٌنا و ج وتكلم وأنصت له البا ون وحاوروه وشاركوه

 

أٌضىاً ل فلىم ٌكىن عىددنا  ىد  ىاو  السىتٌن  كذلك كانت تلك ال ترة اسىتتنالٌة بالنسىبة لتىوفر الاسىام
ولكننا كنا نتلقى اساماً مخصصاً لحوالً المالة والخمسٌن وفي ما اعتاد الشراة أن ٌحشروا فً 

  . أٌضاً من أور ما وصلت ولٌه 33هذا المه   وفً سواه ل ولقد تم اختٌاري رلٌساً للمه   

 

وا دٌىاد اووامىر صىرامة  1988لسى ن عىام لكن هذه النسم لم تار ل ومى  اشىتداد اوحىوار فىً ا
أسىوة ببقٌىة المهىا   اوخىرى ل  33و سوة فو لنا باإلدارة تقرر فتع شرا تٌن فً سىقج المه ى  

وعاد التن س لٌصبع مرتٌن فً الصبع وفً المسا  ل وم  كر موعد تىن س ح ىر تسىذٌب لل ومى  



ن صىدرت ولٌنىا اووامىر وور مىرة كر فتحة باب للت قد أو إلدخار الاسام ح ر آخر ل ولم تلبىث أ
خالر فترة س ننا بالكامر أن نتاً أعٌننا ونحن نٌام ! وأل مونا أن ٌحت ظ كر منا باماشة دالمة 
مسه لٌتاً بها عٌنٌه حٌن النوم ل عالوة على أن ٌكون النالم دالماً على  نبه باسىتمرار ل فسىدنا 

 ولىون فىوي المهىا   باسىتمرار ل وصىار بذلك ولى وضسٌة اإلنكشاج المستمر للشراة الذٌن ٌت
واحدهم وذا شاهد من الشرا ة أحداً منا ٌتقلب فً اللٌر خالر نومه أو ٌتحرك حتى ولىو مىن رٌىر 
ورادته صاح بالحرس اللٌلً أن ٌو ظىه وٌسلّمىه ل فىإذا أصىبع المسىكٌن كىان الشىراً وعىذاب ال 

  ! ٌسلمه وال ل فً انتظاره

 

المه ىى  بسىىد منتصىج اللٌىىر ٌتصىىٌد أحىىداً ٌشىب  فٌىىه تشىىهٌه للقتىىر ولكىم كىىان الشىىراً ٌاىر علىىى 
والتسذٌب ل فإن لم ٌ د كان أسهر ما ٌكون علٌىه أن ٌنىادي علىى الحىرس اللٌلىً وٌىؤمره أن ٌسلّىم 
ن سه ! بر ونهم كانوا ٌحضرون فىً الصىباح وٌسىؤلون رلىٌس المه ى  أٌىن المسلَّىم ل فىإن لىم ٌكىن 

لوا له : أخرج الحرس اللٌلً من سىاعة التانٌىة عشىرة ولىى الواحىدة الشراً  د علّم أحداً لٌلتها  ا
  . متالً ل فٌخر ونه وٌتسلون بتسذٌبه وضربه من رٌر أي سبب

 

وضىىاعج الشىىراة مىىن ترصىىدهم للمصىىلٌن ل وصىىار أمىىراً اعتٌادٌىىاً أن ٌخر ىىوا رلىىٌس المه ىى  
مىىرات عدٌىىدة ل  وٌسىىؤلونه عىىن أسىىما  الىىذٌن ال ٌ الىىون ٌصىىلون عنىىده ل ولقىىد حىىدث ذلىىك مسىىً
س فً المه   ٌَُدرِّ   ! فؤخر ونً وسؤلونً وضربونً و دم لهم أسما  من ٌصلً أو 

 

     

  

  تدمر شاهد و مشهود

  االي باإلكراه

ومن مشاهد تلىك ال تىرة التىً ال تى ار تحضىرنً  صىة ابٌىب أسىنان مىن دمشىي اسىمه رضىوان 
أمىروه فىً الذاتٌىة أن ٌو ى  علىى السمر استدعوه بسد حوالً تسى  سىنوات مضىت علىى اعتقالىه و

ور ة االي  و ته ل وذعر اوخ لل ورفض أن ٌ سر ل لكىن  لسىة التسىذٌب التىً أتبسىت رفضىه 
 سلته ٌوافي مكرهاً ل فكانىت مىن تىم القاصىمة لىه ل وو ىد ن سىه بسىد هىذي السىنوات ٌ قىد  و ىه 

حرٌته م  ألوج من وا له من رٌر ورادته ومن دون أن ٌسرج السبب   ومن  بلهما فقد شبابه و
خٌرة أبنىا  الىوان متلىه ل وال أدري مىا الىذي حىر بىاوخ بسىدها   لكىن آتىار محنتىه اوخٌىرة تلىك 
ن لت علٌه كانت أتقر ربما من كر ما ن ر به اوار سنً اعتقاله ل ولم ٌكن له وال لنا أمىام ذلىك 

 . كله وال التسلٌم واإلحتساب

 

 

  ! ال ؤرة

بداٌات أٌامنا فً تدمر أن ٌؤمرنا ال الدون بتناور بقاٌا الاسىام مىن بىٌن ولقد كان أمراً شالساً منذ 
القمامىىة وأكلهىىا عنىىوة   أو التقىىاا ذبابىىة أو صرصىىار ٌصىىادفنا فىىً الباحىىة وابتالعىىه ل ولىىم ٌكىىن 
بسضهم لٌتورع عن البصاي على اورض وو بار واحد مىن السى نا  علىى لحىس بصىا ه بسىده ل 

 18ووصىىر الىىدور علىىى مه ىى   1989م فىىً ٌىىوم مىىن أٌىىام عىىام لكننىىا وعنىىدما حىىان موعىىد الاسىىا
المقابىىر لمه سنىىا علىىى الباحىىة الرابسىىة سىىمسنا لتاىىاً مىىن هنىىاك أتىىار انتباهنىىا ل فؤسىىرعت كسىىادتً 
و سلت أستري النظر مىن شىي فىً بىاب المه ى  أسىتال  اومىر ل فرأٌىت الشىراة منكبىٌن علىى 

ٌضىربونه  -قٌبىاً فىً ال ىٌش  بىر اعتقالىه وكىان ن -رلٌس المه   من بٌت خرٌاة مىن ال بىدانً 
وٌركلونه وهو عاري الصدر بٌن أٌدٌهم وٌؤمرونه بابتالع شً  باإلكراه ٌحمله بٌده ل فلما د قت 
النظر و دتها فؤرة مٌتة ٌنهالون علٌه ضرباً وٌ لدونه واحداً بسد اآلخر وهم ٌؤمرونه أن ٌبتلسها 

تاٌ  أن ٌ سر ل حتى وذا اشتد علٌه الضرب وأرهقه ل واوخ المسكٌن بررم كر هذا السذاب ال ٌس



ال لد وخارت  واه دسوا ال ؤرة فً فمه دساً وبلسوه وٌاها ورموا به فً المه   ل وكان ٌتولى كبر 
هذه السملٌة شراً منهم كان ٌسمً ن سه أبا رضب ل وكان أشد ما ٌحلو له أن ٌص   الواحد منا 

ري له ابلة أذنه وهو ٌقور بانتشا  : خذها من أبً رضب بك ه التً تملإ  دراً وت ٌض فٌكاد ٌخ
  ! وال

 

الباب وأخبر الشراة بشً  لم أفهمه تماماً  18ولم تمض من ال من برهة حتى دي رلٌس مه   
ل لكننً عدت وسمست أصىدا  حىدٌث ٌىدور حىور ال ىؤرة ل وفىً المسىا  حضىر أبىو رضىب ولىى 

اوخ رسىان عبىد البىا ً مىن حمىاة   وسىؤله مىا  مه سنا ونادى على المسإور الصحً لدٌنا وكان
الذي ٌمكن أن ٌحدث لإلنسان وذا أكر فؤرة لل هر ٌموت ؟ و تها لم ٌ ىد اوخ وال أن ٌىتملص مىن 
اإل ابة وٌقور له ال ل  ار له أبو رضب : انقل  ل وأ  ر الباب ومضى ل ولم نتبٌن ما الذي  رى 

به   وأنه لم ٌكن بالضرر المستاد ل اومر الذي  سلهم لشخ بالتحدٌد   لكننا أدركنا أن ضرراً أصا
  ! ٌساون اومر بسض اوهمٌة فٌسؤلون وٌست سرون

 

  

  ! ولى الم بلة      

وهكذا لم ٌنقاى  السىذاب أبىداً ل ولىم ٌتو ىج اإلرهىاب والضىتواات الن سىٌة ال فىً اللٌىر وال فىً 
ولو فً المنام ل فكادت الن وس أن تنهىار  النهار ل ولم ٌسد واحدنا ٌنسم بؤدنى حد من الراحة حتى

  وبلغ الصبر فٌنا منتهاه ل وانتهى الحار ببسضنا أن فقد عقله أو كاد ل وفً لٌلة باردة مىن لٌىالً 
القرٌىىب  31صىىحونا علىىى صىىوت أحىىد السىى نا  مىىن مه ىى   1989شىىهر كىىانون اوور مىىن عىىام 

راة السسىكرٌة نحىس و ى  ٌصٌع وٌشتم الشراً بمر  فمه ل وسىرعان مىا حضىر عىدد مىن الشى
  : أ دامهم ونسم  أصواتهم ونادوا علٌه ٌسؤلونه

 

  شو مالك وال ؟ 
 

ولم ٌكن الحوار كله واضحاً لنا   لكننا سمسناهم ٌىؤمرون رلىٌس المه ى  أن ٌىربا اوخ وٌضىسه 
فً "البخشة" وهو الحمام كما كانوا ٌالقون علٌه ل وفً الصباح  ا  مساعد الس ن محمد نسمىة 

 ه ورماه ولى ال بانٌة الذٌن وضسوه فً الدوالب أمىام المه ى  وانهىالوا علٌىه ضىرباً  سلىه فؤخر
ٌه  الباحة بصراخه واستتاتته ل وعندما أتى و ت الت قىد أخر ىوه مىرة تانٌىة و سلىوا ٌضىربونه 
وٌس سونه حتى لم ٌسد ٌبلتنا منه ال صوت وال حركة ل تم أمروا رلٌس المه   أن ٌدخله ل وبسد 

أن واحداً فىً مه سىه  ىد تىوفً ل  -ونحن نسمسه بآذاننا  - رع رلٌس المه   الباب وأبلتهم   لٌر
  : - ول -فلم ٌ ٌدوا أن  الوا له 

 

  ! خذوه وكبوه فً ال بالة 

 

ورأٌتهم من شي الباب ٌسحبون اوخ وٌمضون به لل فٌما مضى القتلة ولى برنام هم المستاد مىن 
 ! ختلج فٌهم عضلةرٌر أن ٌهت  لهم ارج أو ت

 

 

  انهٌار

وم  ت اٌد الضتوا وبلوغ الباش الىذي ننالىه مىن الشىراة حىداً ال ٌوصىج ظهىرت بٌننىا حقٌقىة 
اومر حاالت مىن اإلنهٌىار الن سىً لىم تكىن تىدر علىى ضىسج أصىحابها  ىدر داللتهىا علىى در ىة 

دٌىنهم ل وفىً هىذا  التسذٌب الوحشً والمساناة المرة التً تتنى ر علٌنىا  مٌسىاً حتىى ت ىتن منىا عىن
الصدد أذكر تماماً أن واحداً من الس نا  رفض ذات صباح أٌقظوه فٌىه للصىالة أن ٌ سىر ل وأخىذ 



اومر مو  اً من ٌومها ل وصار على الررم من خل ٌته التقافٌة السالٌة ٌ ٌىب  -ر ر ل له  -اوخ 
فلم ٌ بنا وٌنتصىر لنىا فلمىاذا  ساللٌه بؤن ل  ار ) ون تنصروا ل ٌنصركم ( ل وها نحن نصرناه

  الصالة وذاً ؟

 

وعلى الررم من فظاعة القور وما تبسىه   ومى  أن كىر الىذٌن لىم ٌت ل لىوا عىن وٌمىانهم بىاهلل ولىم 
ٌحٌدوا عن وسالمهم كانوا ٌسانون ن س مساناة ذلك اوخ وٌسٌشون المحنىة متلىه   وال أننىا عىذرناه 

ن ال قر وحده ك راً أو ٌكاد   فكٌج بكر نوا ر ال قىر والقهىر ودعونا له بالتبات والهداٌة ل فإذا كا
والسذاب وال وع والرعب تتن ر على تلك ال لة الس ال  من رٌىر حىور لهىا وال  ىوة اٌلىة عشىر 

 ! سنوات

 

 

  !  لدة 350

حتىى و سىت محنتىً أنىا ل فبٌنمىا  31لم ٌمض أسبوع على ال رٌمىة اوخٌىرة لل بانٌىة فىً مه ى  
حضىر واحىد  31/13/89وة فً المه   حوالً الساعة الساشرة صباحاً من ٌىوم كنت وبا ً اإلخ

  : من الشراة السسكرٌة ونادانً و ار

 

  . رلٌس المه   لهون 

 

  .  لت : حاضر سٌدي

 

   ار : شو هالصوت عندك وال ؟
 

  .  لت : ما فً عندي صوت سٌدي

 

  .  ار : و الصوت عالً عندك

 

  . الصوت  لت : حاضر سٌدي ِبْنَواً

 

  : ومن رٌر أن ٌ ٌد الكالم عن هذه السبارات حرفاً واحداً و دته ٌبادرنً وٌقور

 

  أنا بدي أعمر هٌك وهٌك من أمك ل شو ؟ 

 

فلما أردت أن ألت م الصمت وأدع اإلست  ا  ٌمر عاد وسىؤلنً باسىت  ا  أشىد ٌرٌىدنً أن أ ٌىب  
  : فؤ   فً حبار مكره

 

  شو ؟ 
 

  . ً بد من اإل ابة مكرراً ما  ار حرفٌاً : أنا بدي أعمر هٌك وهٌك من أمك لت ولم ٌسد أمام

 

  .... فصسي ال نٌم وصاح وهو ال ٌكاد ٌصدي ما ٌسم  : أنت عم بتسبنً ٌا

 

 لت أحاور أن أا ى   هنم هذه التً اشتسلت فً  لبه اوسود : ال سٌدي ل أنت  لت لً أن أعٌىد 
  ! ورا ك ف سلت



 

انً وذهب مهروالً ولى الذاتٌة   لٌسود بسد بض  د الي ومسه المساعد و م  من فتركنً هكذا مك
الشىىراة ٌحمىىر أحىىدهم الىىدوالب ل وتقىىدم الر ٌىىب منىىً وسىىؤلنً عىىم حىىدث فؤخبرتىىه ل فقىىار لىىً 

  : مسته لاً 

 

  . ان ر فً الدوالب وذاً فهذا لن ٌضرك 

 

ن لىت السصىً والسىٌاا علىً ل فلم أ ىد م ىراً مىن اإلنصىٌاع ل ومىا أن ن لىت فىً الىدوالب حتىى 
وبدأت أصٌع وأصٌع وأصٌع لل واولم ٌنهش  لدي ولحم  دمً اللتٌن ت تحتا تحت الضرب حتى 

 لدة أالقونً ل فلىم أسىتا   251لم أعد أحس بهما آخر اومر ل وعندما بلتت الضربات حوالً 

 أكاد أرٌب عن الوعًالسودة ولى المه   وال  ح اً ل وارتمٌت على أ رب  دار وصلت ولٌه وأنا 
.  

 

 

  ! "فرخ راتب

رٌىىر أن و ىىت الت قىىد فىىً المه ىى  لىىم ٌلبىىث أن حىىان ل وكىىان الم ىىروض أن أنهىىض وأ ىىدم الصىىج 
باعتباري رلٌس المه   ل فلما لم أ در تولى نالبً اوخ عماد ذلك و ىدم الصىج ل لكىنهم ولمىا لىم 

خر نىً ولىٌهم ل فحملنىً اإلخىوة ٌ دونً أمامهم سؤلوه عنً فؤخبرهم أننً مرٌض ل فؤمروه أن ٌ
حمىالً ووضىىسونً أمىىام الشىىراة لٌنهىىار ال بانٌىىة علىً ضىىرباً وركىىالً مىىن  دٌىىد ل وٌىىؤمروننً أن 

  . أخرج لمتر هذا اللقا  كر ٌوم

 

ومن ٌومها صار ل اماً علً أن أنار تالث و بات من السذاب ٌومٌاً على أ ر تقىدٌر ل وفىي عىدد 
فٌهىا ل وعىدا ذلىك تىولى فىً اللٌىر أمىري شىراً آخىر كنىا نسىمٌه المرات التً ٌ تع علٌنىا البىاب 

"فرخ راتب" ونه أتى فً صوته وشراسته على شاكلة شراً آخر سىبي وعانٌنىا مىن عدوانٌتىه 
اسىمه راتىب ل ف ىا  "فىرخ راتىب" هىذا أور مىا  ىا  لٌلتهىا وسىؤر أٌىن رلىٌس  81و بروته عىام 

إٌقىاظً ل فلمىا و  ىت بىٌن ٌدٌىه أمرنىً أن أتىولى المه   ل فقالوا له أنه مرٌض ونالم ل فىؤمرهم ب
الحراسة اللٌلٌة حتى الصباح ل وكانت السادة أن ٌو ع رلىٌس كىر مه ى  هىذه المهمىة علىى عىدد 
من الس نا  لٌكون نصٌب الواحىد مىنهم سىاعة أو سىاعتٌن مىن الحراسىة وحسىب ل لكنىه أل منىً 

" عنىد السىاعة الواحىدة بسىد منتصىج بتولً المهمة كلها اوار اللٌر ل وانتهىت نوبىة "فىرخ راتىب
اللٌر ل وبقٌت أنا أرالب النوم وأ تر اولم وأسؤر ل ال رج ل وعند الساعة الرابسة حضىر "فىرخ 

  : راتب" لنوبته ال دٌدة ونادى

 

  . حرس لٌلً 

 

  . فق    لبً من مكانه ونادٌت م ٌباً : حاضر

 

  .  ار : اشلع بالشورت

 

بسري من شره ومكره ل فلما فسلت أمرنً أن أو ىظ مسىاعدي   فؤٌقظتىه ل ف سلت وأنا أستسٌذ ل 
  : فقار "فرخ راتب" لً

 

  . ا لس  اتٌاً  

 



ف لست ل وأمىر نىالبً عمىاد أن ٌمىش بٌىدوناً بالمىا  وٌصىبه فىو ً ل فلىم ٌ ىد اوخ وال أن ٌاٌى  ل 
انً صىب "فىرخ راتىب" وتكرر اومر   ونّ ذ اوخ ل وفً تلك اللٌلىة البىاردة مىن شىهر كىانون التى

علً سبسة بٌدونات من الما  البارد مشت أرض المه   وبللت باانٌات كر مىن كىان  رٌبىاً مىن 
مكانً ل فلما انتهى أمرنً أن أعاود الحراسة حتى الصباح فن ذت اومر ل وعند الساعة السادسة 

لباب ل وأمرنً أن صباحاً سلم "فرخ راتب" نوبته ومضى ل ولم ٌلبث أن عاد فً السابسة وفتع ا
  . أبقى مكانً بالشورت حتى ٌالبنً من  دٌد

 

وعندما حان و ت اإلفاار نادانً ولى الخارج وانهار علً  لداً بالسوا حتىى كىاد ٌهلكنىً ل ولىم 
ٌخ ج صراخً ور ا اتً وتوسالتً مىن اومىر شىً  ل حتىى وذا أحىس أنىه أا ىؤ ظمىؤ الهم ٌىة 

   ح اً ل وارتمٌت على اورض أ ىرب للتٌبوبىة منىً ولىى التً لدٌه أرسلنً ل ف ح ت ولى المه 
الصحو ل رٌر أن و ت الت قد لم ٌلبث أن حر ل وخرج مساعدي ٌرٌد أن ٌنوب عنىً مىن  دٌىد ل 
لكنهم عادوا وسؤلوه عنً ل فلما أخبرهم أننً مرٌض ضربوه هو اآلخر وأمروه أن ٌنادٌنً و دم 

  . الصج

 

هذه الشاكلة أربسة أشهر أو ربما أكتىر ل حىاور اإلخىوة خاللهىا وهكذا مضت اوٌام واللٌالً على 
أن ٌساعدوننً فً مناوبة اللٌر ل فكنت وذا دنت نوبة "فىرخ راتىب"  مىت وحرسىت ل فىإذا انتهىى 
 ام أحد رٌري وسد مكانً ل فإذا عادت نوبته أٌقظونً و ج من  دٌد ل لكن الخبٌىث أرسىر فىً 

ن سىهري ل فلمىا و ىد سى ٌناً رٌىري ٌقىوم بالمهمىة أخر نىً ٌوم من اوٌام شراٌاً آخر لٌتؤكىد مى
وأخرج الحرس اللٌلً كلهم و لدنا  مٌساً ل فصرت أضار للو وج اللٌر كله من  دٌد ل وعندما 
ٌُْ ِملُوَنه بالسذاب مسً رأٌتنً أولىى بىذلك منىه  و دتهم  د علقوا على اوخ عماد أٌضاً وكادوا أن 

صرت أخرج أرلب اوحٌىان ولىى الت قىد وتقىدم الصىج وتنىاور وننً أنا الذي شتمت الشراً ل ف
نصٌبً المقدر من الضرب والتسذٌب ل حتى سا ت حالتً وأُْنِهىَك بىدنً وعىدت فانتكسىت بالسىر 

الضىىارة النافسىىة ل وذ لىم ٌلبىىث المسىىإور الصىىحً  -سىىبحان ل  -بسىد أن شىى ٌت منىىه ل فكىىان ذلىك 
مىا رأى حىالتً تلىىك الىب نقلىً ولىى مه ىى   اهىً عبىادي أن حضىر للكشىج علىىى المرضىى   فل

وأن انً ل من هذه المحنىة وأنىا علىى آخىر  1991المسلولٌن ل فتم ذلك فً شهر نٌسان من عام 
  ! ن س

 

 

  ! م ٌد من المسلومات

هذا أن ودارة الس ن أرسلت فً شىهر شىباا تسىؤر فىً  1991ومما هو  دٌر بالتس ٌر عن عام 
ارة مىىن أهلىىه أو أ اربىىه   فىىؤخبر كىىر مه ىى  عىىن الشىىخص المهىىا   عىىن آخىىر شىىخص  ا تىىه  ٌىى

المقصىىود ل وفىىً الٌىىوم التىىالً تىىم اسىىتدعا  هىىإال   مٌسىىاً ولىىى اإلدارة وُعىىِرَض علىىٌهم اسىىتلناج 
ال ٌىىارات وبسىىض المٌىى ات مقابىىر التسامىىر مىى  اإلدارة بشىىكر واضىىع ل والبىىوا مىىنهم مسلومىىات 

التً ٌتداولونها   والقناعات التً ال  الوا  محددة عن حار الس نا  فً كر مه     وعن اوفكار
ٌحملونها   وهر تمة من ٌدعو ولى ال هاد من بٌنهم   ومىا مىدى اسىتسدادهم للتسامىر مى   ٌىاداتهم 
السابقة   ورأي كر منهم فً هذه القٌادات ل وررم أن الحدث كان متٌراً و تها   وعلى الررم من 

أن محىىن السىىنٌن الخىىوالً  سلتنىىا نىىؤلج أي  دٌىىد  بسىىض اللتىىا الخافىىت الىىذي سىىاد حٌنىىذاك   وال
  . ونتقبر كر  ضا  نا ر بالصبر وباإلستسالم

 

 

  وفاة  اهً عبادي
مرة أخرى فابتسىدت عىن "فىرخ راتىب" ومكىره وعىن السىذاب والقهىر  25عدت ولى مه   السر 

سدت بسض الشٌى  ل وبدأت أتلقى عالج السىر المتىاح مىن  دٌىد ل حتىى وذا تحسىنت حىالتً واسىت



م  اوصحا  ل ولم نلبىث أن بلتنىا علىى رٌىر موعىد نبىؤ م ىا ى   38 واي نقلت تانٌة ولى مه   
بوفاة اوخ الحبٌب  اهً عبادي بسد كر هذه السنوات التً أمضاها فً خدمىة وخوانىه المسىلولٌن 
والمسلىولٌن صىابراً محتسىباً ل وكانىت الرواٌىة التىً بلتتنىا أنىه أصىٌب بخىراج م ىا ى  فىً  دمىه 
فؤخذوه ولى مستش ى خارج تدمر فساد مٌتاً ! لكن ذلك  اد اومر رموضاً   و سلنا نر ع أنه  تر 
عمداً بسدما أمضى كر هاتٌك السنوات متنقالً بٌن المها   واال  على الكتٌر من حاالت السى ن 

سداً والس نا  ل ولم ٌكن أي شً  فً تلك التابة مستترباً لل ولىم ٌكىن أي حىادث بشى  أمىراً مسىتب
  ! بٌن  وم أسهر ما اعتادوا علٌه س ك الدما 

 

 

  شاهد على م  رة تدمر

 لت أن بسضاً من المها   كانت حٌنما وصلنا تدمر  بر أكتر من عشىر سىنوات ال تى ار تحىت ظ 
ل ولقد حىدث فسىالً  1981على  درانها وأسق ها بآتار من م  رة تدمر الكبرى فً ح ٌران عام 

عن الم  رة وأنا ال أ ار فً دمشي  بر اعتقالً ببضىسة أشىهر ل ولقىد  وأن سمست كبا ً الناس
تمكن و تها أحد اإلخوة من بٌت وا ة من دمشي من أن ٌحصر على  المة بؤسما  الضحاٌا مىن 
مل ات و ارة الدفاع حٌث كان ٌخدم  ندٌته اإلل امٌة   وأوصلها لإلخوة فً  ٌادة دمشي الناشىلة 

بسد ووعدامه فً س ن تدمر ن سه ل وكان السدد الرسىمً كمىا أذكىر  و تذاك ل وتم كشج اوخ من
فً حدود التمانمالة  تٌر ل لكننً اىوار السىنوات التىً أمضىٌتها فىً سى ن تىدمر لىم أ ىد بن سىً 
شاهداً علىى الم ى رة   حتىى  مستنىً او ىدار فىً تلىك ال تىرة بسى ٌن ٌمٌنىً مىن حمىاة تواىدت 

مى  م موعىة مىن البستٌىٌن السىرا ٌٌن ل  1981 منذ عام عال تً مسه ل فقص علً أنه كان مستقالً 
وأن ودارة الس ن فر تهم منذ ذاك ووضسته فىً أحىد مهىا   الباحىة الرابسىة بشىكر من صىر عىن 

  . س نا  اإلخوان أو اإلت اه اإلسالمً

 

فً الباحة السىابسة بشىكر م ىا ى  ل  39وذات لٌلة صدرت اووامر ولٌهم كلهم لٌنقلوا ولى مه   
بٌحة الٌوم التالً بلتت أسماعهم أصوات االرات مروحٌىة تحلىي فىوي المهىا   وتنى ر فىً وص

مكىىان  رٌىىب ل ولىىم تمىىض برهىىة حتىىى بىىدأوا ٌسىىمسون أصىىوات الرصىىاص وان  ىىارات القنابىىر 
وصٌحات التكبٌر فً الباحات الم اورة ل تم لم تلبث اوصوات أن هىدأت ل وعىادت المروحٌىات 

ن أي من الس نا  اآلخرٌن و تها من مسرفة ما حىدث ل حتىى تسىربت فتادرت المكان ل ولم ٌتمك
أخبار الم  رة ولٌهم م  س نا   دد حضروا بسدها وسمسوا بها من خارج اوسوار  بر اعتقالهم 
ل وظر هذا الشخص على  ٌد الحٌاة حتى  در لً أن ألقاه وأسم  شىهادته ل وررىم أننىً ال أدري 

نىىً أتمنىىى أن أراه ٌومىىاً علىىى منصىىة الشىىهادة ٌىىروي  صىىته أمىىام مىىا الىىذي حىىر بهىىذا اوخ   وال أن
محكمة عادلة ل تسٌد فتع مل ات ال ظال  التً شهدتها  دران مها   تدمر وبقٌة أوكار المخابرات 
وس ونها وأ بٌتها   وتابي فً كر ال ناة حكم الحي ل عر أرواح اوبرٌا  التً أ هقت من رٌىر 

 . ان رباشة الاال ٌة المقٌتة والظلم وال بروتذنب تقر لل وترت   عن هذا الو

 

 

  ! آخر الوافدٌن

مضىىت اومىىور فىىً السىى ن بسمومهىىا نحىىو الهىىدو  النسىىبً ل فالتسىىذٌب ال مىىاعً خ ىىت حدتىىه   
والضرب الوحشً  لت نسبته ل تم لم نلبث أن و دنا اإلدارة تقوم ب ر   دٌىد للسى نا  فىً شىهر 

ٌسنا على مها    دٌىدة وباحىات مختل ىة ل وو ىدتنً فىً تم بمو بها تقسٌمنا وتو  1991نٌسان 
فىً الباحىة الرابسىة ل وهنىاك أمضىٌت  رابىة سىنة  9هذا السٌاي أنقىر هىذه المىرة ولىى مه ى  ر ىم 

أخرى خ ت فٌها المساناة نوعاً ما   وبىدأنا نلحىظ خاللهىا تحسىناً نسىبٌاً فىً الاسىام   كانىت مادتىه 
  ! اوساسٌة  ٌادة كمٌة التوم

 



احة مه سنا الساب  تلك كان على ل نة اإلعدامات التً لم تتو ج أعمالها أبىداً أن تمىر مىن ومن ب
أمامنا مضٌاً فً ارٌقها ولى الباحة السادسة لتن ذ اوحكام ل وكنا نسىم  أصىواتهم ونىتمكن أحٌانىاً 
من التلصص علٌهم من شقوي الباب ل وفً ن س الو ت كنا نحىس وصىور الىدفسات ال دٌىدة مىن 

تقلٌن التً لم تتو ج أٌضاً ونسم  أصوات استتاتاتهم وصٌاحهم من سىاحة الذاتٌىة الم ىاورة المس
كانىت آخىر دفسىة  دٌىدة مىن  1991والباحة اوولى القرٌبة منىا ل وفىً شىهر تشىرٌن التىانً عىام 

السىى نا  تصىىر تىىدمر علىىى عهىىدي لتسىىتقبلهم ح لىىة اإلسىىتقبار الرعٌبىىة ذاتهىىا لل وتبلتنىىا أصىىوات 
وصٌحات اولم ت ل ر المكان وال تحىرك فىً  لىوب ال بانٌىة شىسرة ! وحتىى ال تنتقىر  استتاتاتهم

اوخبىار وٌالى  السىى نا  القىدامى علىىى مسىت دات اوحىىداث فىً الخىىارج كىان ٌىىتم عى ر السىى نا  
ال دد فً مها   مستقلة فال نلتقٌهم وال ٌلتقونا   ولكن أصوات استتاتاتهم كانت أكتىر مىن كافٌىة 

 . ولى هذا المكان الرعٌب لنسلم بوصولهم

 

 

   !! نسم للقالد

ل وبٌنما نحن فً المه    1991وذات ٌوم من نهاٌات تشرٌن التانً أو بداٌات كانون اوور عام 
ن ىىرع اوسىىى ونتىىص بالحسىىرات أ بىىر علٌنىىا مسىىاعد السىى ن محمىىد نسمىىة وأبلتنىىا أن انتخابىىات 

أن نظهىر محبتنىا وتقىدٌرنا للقالىد اوسىد  لرلٌس الدولة أوشكت أن ت ري خالر أٌام لل وأن علٌنىا
  . فنقور له "نسم" بال م المآلن والصوت السالً

 

ولم ٌكن من خٌار أمام أحد فىً كىر سىورٌة وال أن ٌقىور تلىك ار"نسىم" ل تمامىاً كتلىك التىً  لناهىا 
بٌىب لسلٌمان الخاٌب حٌن أبلتنا بؤحكام اإلعىدام أمىام محكمتىه اله لٌىة ل أو كتلىك التىً  الهىا الا

المسكٌن بسد ح ر السذاب لٌالي  و ته ل أو كالنسم التً كنا نقولها للشراً وذا  ار لنا أنه ٌرٌىد 
أن ٌ سر كذا وكذا بؤمهاتنا وأخواتنا ل أو كآالج وآالج متلها ٌقولهىا كىر مىواان مقهىور ال ٌملىك 

  . لرد ظلم  بانٌة النظام وس اهاتهم عونآً وال سنداً 

 

ة بؤسمالنا كلنا ل وو سنا و لنا "نسىم" ل وكىان اونكىى أن  ىام بسىض مىن وكتب رلٌس المه    الم
هدتىىه المحنىىة وأنهكتىىه المسانىىاة فىىا ترح أن نكتىىب السبىىارة "نسىىم للقالىىد" علىىى واحىىد مىىن  مصىىاننا 
البٌضىىا  ال بىىالحبر أو بالىىدهان وونمىىا بىىدمنا ! وهىىرع الىىبسض فاسىىت ابوا وأحضىىروا مىىن مسىىإور 

  ! ٌسحبون من أوردتهم ما ٌك ً من الدم لٌكتبوا به على القمٌصالمه   الصحً وبرة و سلوا 

 

 

  ! بشارات

و دتنً أستتري فً النوم فؤرى فً المنىام  1991وفً لٌلة من لٌالً شهر كانون اوور من عام 
الشىىراة السسىىكرٌة ٌىىدخلون علٌنىىا فىىً المه ىى  بمالبسىىهم الكاكٌىىة واا ٌىىاتهم الحمىىرا  وسىىحناتهم 

بقرار انتقالنا من هذا المكان ل ورأٌتنً أمضً ولى  اوٌة من  واٌىا المه ى  البتٌضة وٌخبروننا 
اعتدنا أن نكدس فٌها حقالبنا البالٌة فؤحمر من بٌن اوكداس حقٌبتً وتؤتً م موعىة مىن الشىباب 
فٌ سلون ما فسلت ل ورأٌت علً دوبا رلىٌس فىرع المخىابرات السسىكرٌة ٌمضىً مسنىا أو نمضىً 

ان بانتظارنا ونركب فٌه  مٌسنا ونمضً ل وبسد أن رادر البىاص سى ن مسه فننالي ولى باص ك
تدمر و اسناه بمسافة بسٌدة انتهى المنام ل فلما اسىتٌقظت و صصىت الرإٌىا علىى الشىباب حىولً 

  . ت ا لوا و الوا لً ون شا  ل ٌ ر ها ل علٌك

 

وكىان ٌىوم أربسىا  ل ولم ٌمض ٌومان فقا حتى و دت الشراة ٌنادون اسمً بسد صالة السصر 
فلما خر ت ولٌهم سؤلونً عن اسمً الكامر واسم أبىً وأمىً فىؤ بتهم ل فلىم ٌ ٌىدوا أن  ىالوا لىً 

  : من رٌر أي تسلٌي



 

  . ضب أرراضك و ه  حالك لبرة 

 

وكنا  مٌساً متسودٌن أن ٌؤتٌنا متر هذا اإلٌسا  فً أي لحظة ل سوا  لإلنتقار من مه   ولى آخىر 
اإلعدام ! وو دت اإلخوة ٌلت ون حولً وٌودعوننً وال ٌدري أحىد منىا ولىى أٌىن أو للخروج ولى 

المصٌر ل وخر ت و د وضست الاماشة على عٌنً وعقدت ٌدي خلج ظهري كالسادة ومضٌت 
أتبسهم ل فؤدركت أنهم ٌقودوننً بات اه السىاحة السادسىة التىً تن ىذ فٌهىا أحكىام اإلعىدام ل ف سلىت 

النهاٌة وأحاسٌس رامضة تبشرنً من أعما ً بدنو ال ىرج ل و سلىت أتقلب بٌن هوا س ا تراب 
أتسا ر بٌنً وبٌن ن سً عن سبب ا تٌادي ولى الباحة السادسىة وذا كىان هنىاك وفىراج ل ولمىاذا لىم 

  ! ٌؤخذوننً ولى الذاتٌة فً الباحة اوولى وخرج من حٌث دخلت  بر عشرة أعوام أو أكتر

 

سها تو ىج الركىب وصىوت بىاب ٌ ىتع ونىدا  واحىد مىن الشىراة ولم تار بً التساإالت التً  ا
  : ٌقور لً

 

  . أدخر وال 

 

وأرلىىي البىىاب ورالىىً لل وأحسسىىت أن الشىىراة تركىىونً وذهبىىوا لل وأن تمىىة مىىن ٌشىىاركنً هىىذا 
المكان ال دٌد وٌهمهم حىولً ل وبحىذر شىدٌد أرسىلت ٌىدي مىن ورا  ظهىري ولىى وسىاً ل فلمىا 

ً أو ٌصىىرخ فىىً رفستهمىا ولىىى و هىىً وفككىت الاماشىىة عىىن عٌنىىً ل تؤكىدت أن أحىىداً لىىم ٌنتهرنى
  . فو دتنً محاااً بسدد من الس نا  ٌتالسون فً وأتال  فٌهم

 

  خٌر ٌا شباب شو فً ؟ 
 

  : سؤلتهم متو ساً ومستترباً لل فقالوا ببشاشة وبشر

 

  . ان شا  ل خٌر ل هناك وخال  سبٌر 

 

  ماذا ؟ 
 

صىدي أو أسىتوعب مىا  ىالوا ل فكىرروا علىً وأكىدوا لىً ل ولىم ٌلبىث أن أاىر  لتها وأنا ال أكاد أ 
علٌنا من فوي الشرا ة أحد الشراة و ار لنا من رٌر أن نسرج السبب الشً  ن سه ل ولم تمىض 
نصج ساعة أخرى حتى فتع الباب من  دٌد فهرعنا مىن فورنىا حسىب السىادة وات هنىا برإوسىنا 

قونً فقدم الصج ل وأحسسنا بدخور أشخاص عدٌدٌن ورا نا   ولى ال دار ل وتقدم واحد ممن سب
  : فتو ست خٌ ة وأنا أتو   كر شر وال أستتربه ل وأتانا اإلٌسا  مرة واحدة

 

  . ورا  در 

 

  : فاستدرنا وعٌوننا ال ت ار متمضة حسب التسلٌمات ل لكن اإلٌسا  أتانا مرة أخرى ٌقور

 

 . ارف  راسك وال وفتع عٌنٌك 

 

 

  ! تم ا آ



فتحت عٌنً ٌكاد ٌشلهما الخوج فراعنىً أن أنظىر فىؤرى وور مىرة اىوار تلىك السىنوات سىحنة 
 الدٌنا بو وه آدمٌة من لحم ودم ل ولم ٌكن مؤلوفاً لً وال وحد ممن مسً أبداً أن نبصر شخصاً 
 فً هذا المكان مسافى فً بدنه متؤنقاً فً ملبسه   نبىت الشىسر فىً رأسىه وشىاربٌه بشىكر ابٌسىً

  ! واار من رٌر أن ت رده آلة الحال ة أو تشوهه الص سات واللامات

 

وأمسنا النظر ونحن كالا ىر الىذي ٌالى  علىى السىالم مىن حولىه وور مىرة فرأٌنىا مسىاعد السى ن 
محمد نسمة ورلٌس الس ن ن سه را ي ال هنً ٌق ان فً موا هتنا ومن ورالهمىا وعىن أٌمانهمىا 

بنظراتهم المىاكرة ل وبسبىارات مقتضىبة أخبرنىا السقٌىد ال هنىً أن  وشماللهما ال بانٌة ٌترصدوننا
سٌادة رلٌس الدولة أصدر ع واً عنكم لل وون هً وال أٌام وتكونوا بٌن أهلٌكم ل وأمرنا من تىم أن 
نخل  مالبسنا  مٌساً ونبقى بالشورت فقا ل والت ت ولىى كومىة مىن المالبىس واوحذٌىة السسىكرٌة 

  . ن ٌو عوها علٌنا تم مضى ومسه المساعد والشراة وأرلقوا علٌنا البابال دٌدة فؤمر الشراة أ

 

عقىىدت الم ا ىىؤة ألسىىنتنا  مٌسىىاً وأصىىابتنا بالربكىىة ولىىى حىىٌن ل حتىىى وذا هىىدأت الن ىىوس واسىىتقرت 
ات هنا ولى بسضنا البسض نتسا ر ونتداور ونحاور أن ن د ت سٌراً لما ٌ ري فلم ن لىع ل وأخىذت 

المه ى  ال دٌىد فو ىدتهم  رابىة الخمسىة والتالتىٌن شخصىاً عىركتهم المحنىة أتملى فً رفىاي هىذا 
ونا ت بكلكلها علٌهم متلما فسلت بىً   فلىم تتىرك فىٌهم وال سىحناً مصى رة وعٌونىاً ذابلىة وأ سىاداً 

  .. واهنة

 

ال دٌىىد نت ىىاذب  3علىىى  9وانقضىىى ٌىىوم اوربسىىا  ونحىىن فىىً هىىذا المه ىى  الىىذي ٌسىىمى مه ىى  
تسرج على بسضنا البسض ل و ىا  الخمىٌس وانقضىى كمىا  ىا  ونحىن نقاى  أاراج الحدٌث ون

الو ت بتبادر أخبىار المهىا   ورواٌىات السىذاب واوسىى ل وكىذلك حىدث فىً الٌىوم التىالً ونحىن 
نقترب من الشك ونكاد ننتكس من الت اإر ولىى التشىاإم مىن  دٌىد ل حتىى وذا كىان صىباح السىبت 

  واإلنتظىام فىً صىج فىً الخىارج أمامىه ل فخر نىا كىذلك و دناهم ٌنادوننا للخىروج مىن المه ى
متمضىً السٌىون منكسىىً الىرإوس ٌلتصىىي واحىدنا بؤخٌىه خشىىٌة أن ٌتستىر ل لكىىن اإلٌسىا   ا نىىا 
كذلك بؤن ن تع عٌوننا ونتال  بشكر ابٌسً ل فلما فسلت وفتحت عٌنىً هىالنً أن أنظىر ولىى هىذا 

وأكلىىت عصىىً  بانٌتىىه وسىىٌااهم مىىن المكىىان الرعٌىىب الىىذي ضىىمتنً  درانىىه وحملتنىىً أرضىىه 
  !  سدي ما شا  ل أكتر من عشر سنوات فكؤننً أراه اآلن وور مرة

 

كان كر  دار أ ابله كاود  اتم على صدري عشر سىنوات مىن رٌىر أن أراه ل وكىر بىاب رلىٌظ 
مشبك بالحدٌد كشوكة فً حلقً أبصرها اآلن وور مرة ل وهىذه الو ىوه الكالحىة وتلىك القسىمات 

لاارٌىىة وهىىذه المهىىا   المق لىىة كالتوابٌىىت كىىم مىىرة لامتنىىً أو عركتنىىً أو حملتنىىً وأنىىا رهىىٌن ا
المحبسٌن ترهقنً ذلة اوسر ورهبة الظالم و د أابقت أ  ىانً علىى نوافىذ الضىٌا  بىاإلكراه فىال 

  ! أرى خارج المه   وال الظالم وحسب

 

 

  ! بوابة المتادرٌن

نىا كخىا النمىر ٌت ىه نحىو الباحىة الخامسىة وأنىا أتو ى  أن وسار ركبنا نحن الىذٌن صىدر الس ىو ع
نمضً اآلن ولى الذاتٌة لنتسلم أماناتنا ونس ر أسما نا ونخرج من الباب الذي دخلنىا منىه ل لكنىً 
و ىدت الركىب ٌنسىرج بنىا بات ىاه الماىابخ نحىو بىاب خل ىً للسى ن اعتىادت سىٌارات ال ىىٌش أن 

القىدور ال اررىة و تىث المىوتى والمسىدومٌن بىن س تدخر الاسىام والمشىاني منىه وتخىرج عالىدة ب
الوتٌرة ون س البرود ! وعلى مقربة من الباب و دنا باص توٌوتا أحمر اللون بانتظارنا فصسدنا 
ولٌه ال ننبس ببنت ش ة ل ورافقنا فً باصنا الذي تو عنا على مقاعده وا مٌن تالتة عناصر مىن 

كتراث بؤمرنا ل وكنىت عنىدما أتملىى فىٌهم أحىس أنهىم المخابرات السسكرٌة لم ٌكن ٌبدو علٌهم اإل



ربمىىا لىىم ٌىىدروا أٌىىن أمضىىٌنا آخىىر عشىىر سىىنوات مىىن أعمارنىىا أو حتىىى أنهىىم كىىانوا عنىىدما دخلنىىا 
 ن انات ال رع الذي أتوا منه  بر اتنتً عشرة سنة خلت م رد االب فً المرحلة اإلعدادٌىة أو 

  ! التانوٌة على أبسد تقدٌر

  

 

  دمسة شكر

الباص بنا ٌ م ر على هذا الخا الضٌي ٌسرع ساعة وٌباىإ أخىرى ل ونحىن فٌىه كؤننىا ومضى 
اوا ار فً أرحام أمهاتهم نشاهد السالم فً الخارج من رٌر أن ندرك عال تنا به أو مصٌرنا فٌه 
ل والمشاهد من حولنا تتسىارع وتتتٌىر وتتبىدر ل والو ىوه والبٌىوت والبهىالم والسىٌارات والتٌىوم 

  ! كلها كالكلمات الترٌبة فً  اموس لتة نسٌناها منذ أكتر من عقد خلى والسماوات

 

وارتددت ولى ن سً لحظة ف سلت أتذكر المنام الىذي شىاهدته  بىر بضىسة أٌىام وحسىب ل و سلىت 
أ ارن البىاص الىذي ركبتىه فىً المنىام وهىذا البىاص الىذي ٌقلنىا اآلن ل وال مى  الىذٌن هرعىوا فىً 

خىىوة الىذٌن مسىىً ل ورلىٌس المخىىابرات السسىكرٌة هنىىاك و نىده هنىىا ل الرإٌىا لمرافقتىىً و مى  اإل
وو ىىدتنً مىىن رٌىىر ورادة منىىً أتبسىىم و ىىد نسىىٌت كٌىىج ت تىىر الشىى اه عىىن ابتسىىامة سىىسد ل وأت ىىه 
ب وارحً كلها ولىى ل السلىً الىرحٌم أود أن أسى د لىه كىر عمىري شىاكراً ل فلىم ت بنىً مىن كىر 

  . ث و تها وال دمسة حرى ا رت من عٌنً على و رهاتٌك ال وارح المؤخوذة بتسارع اوحدا

 

وأسرع السالي بالحافلة لل وأسرعت بنىا الخىواار والخٌىاالت والتسىاإالت واومىانً والمخىاوج 
كلها تتراكض فٌنا مساً ل وعبرنا تدمر المدٌنة من رٌر أن نل ت فٌها نظر أحد ل وتخاٌنا حمىص 

وأشىىرفنا علىىى دمشىىي عاصىىمة اومىىوٌٌن والم ىىد مر ىىد خالىىد بىىن الولٌىىد تتشىىاها كآبىىة ووحشىىة لل 
وال توحات باومس لل ومهد المظالم والقهر ووكىر الاال ٌىة الٌىوم ل وأكمىر البىاص بنىا ولىى فىرع 
المخابرات السسكرٌة من  دٌد ل وتسلمنا ال بانٌة كالسادة تتٌرت و ىوههم وأسىماإهم ولىم ٌتتٌىر 

موا أماناتنىا أدخلونىا علىى واحىد مىن المهىا   من عدوانٌتهم شً  ل وبسد أن أخذوا أسما نا وتسىل
  . تحت اورض لنقضً لٌلتنا هناك

 

 

  ! ص حة  دٌدة

 ! ص حة  دٌدة

وفً الٌوم التالً التىامن والسشىرٌن مىن كىانون اوور  مسونىا كلنىا فىً  اعىة محاضىرات واسىسة 
تقىدم أحىدهم وو عونا على كراسٌها الوتٌرة ل واعتلى م موعة من الضباا المدنٌٌن المنصة ل و

منا فؤلقى فٌنا كلمة مقتضبة استهلها بالتنا  على الرلٌس القالىد الىذي ٌسىرج النىاس كىر النىاس أن 
الكرم من سماته لل وأنه ٌنظر ولى الشسب بسٌن الرأفة والساج على الدوام لل ولذلك أصدر أمراً 

لىم ٌكىن ٌسىتحي كىر هىذا باإلفراج عنا بمناسبة وعادة انتخابه ! و ار لنا المتحدث أن بسضنا ربما 
اإلعتقار الاوٌىر لل وأن بسضىنا اآلخىر نىار اآلن  ى ا ه ل ودعانىا أن ننسىى كلنىا الماضىً ونبىدأ 
ص حة  دٌدة من الٌوم ل فٌىذهب الاالىب ولىى مدرسىته ل والسامىر ولىى مصىنسه ل والموظىج ولىى 

متىه منوهىاً أن وظٌ ته ل وٌسود الكىر ولىى حٌىاتهم الابٌسٌىة وٌنسىوا الماضىً ل وخىتم المتحىدث كل
  . ال رع سٌوصر كالً منا ولى محافظته ومدٌنته

 

وان ىىض اإل تمىىاع لل و سىىر ر ىىار المخىىابرات ٌقتىىادون كىىر م موعىىة مىىن المستقلىىٌن ولىىى  اوٌىىة 
حسب محافظاتهم ل ولما كنت اوردنً الوحٌد فقد ا تىادونً مى  أربسىة عناصىر مىنهم ولىى سىٌارة 

ٌة مباشرة ل وعندما وصلنا مدٌنة درعا بسد منتصج اللٌىر ات هت بنا ولى الحدود السورٌة اوردن
سلمونً للشراة المدنٌة هنىاك ل وتقىدم هىإال  فسىلمونً بىدورهم ولىى المخىابرات اوردنٌىة علىى 



الارج اآلخر من الحدود   ولم ٌ ٌدوا عن أن  الوا لهم أننً كنت مو وفاً لىدٌهم ل فلمىا اسىتلمنً 
ٌقة تتبت شخصٌتً لم أ د شٌلاً أ دمه لهىم ل فسىاد واحىدهم اوردنٌون وسؤلونً عن  وا ي أو وت

ل  لىت أرد علىى  1991كىانون اوور  39وسؤلنً منذ متى تم تو ٌ ً ل سؤلته : ما الٌوم ؟  ىار : 
ل فكىاد  1981سإاله : منذ أكتىر مىن وحىدى عشىرة سىنة وذاً ل منىذ التىامن مىن تشىرٌن اوور عىام 

لت والدتً ووالىدي وأختىً  بسىد سىاعات السىتالمً لىم الر ر ٌصسي من الم ا ؤة ل وعندما وص
تكن م ا ؤتهم أ ر منه وهم ٌرون ولدهم الذي رادرهم ابن تس  عشرة سىنة عىاد ولىٌهم الٌىوم ابىن 
وحدى وتالتٌن ل ناحر الو ه   حلٌي الرأس   منهك القىوى   ٌرتىدي مالبىس السسىكرٌٌن الكىاكً 

تهم أصىىحا  أشىىدا  أنهكىىتهم بىىدورهم السىىنون وحىىذا  ال ىىٌش ل وو ىىدتنً أمىىام أهلىىً الىىذٌن رىىادر
  . وهدتهم اللوعة

 

وهرعت ولى ٌدي والدي رحمه ل أ بلهما وولى أمىً أحضىنها وأالىب منهمىا السىماح ل و سلىت 
والدتً تنظر فً و هً تت رس فٌىه وتقىور لىً : أنىت محمىد ؟ أكٌىد أنىت محمىد ! وتناولىت ٌىدي 

ناولىىت أنىىا ٌىىدٌها ألتمهمىىا وأالىىب منهىىا م ىىدداً الرضىىا تقلبهىىا وُتَبِحىىر فٌهىىا وال تكىىاد تصىىدي ! وت
والسماح ل وتىدفقت عبراتنىا  مٌسىاً وخنقنىا النشىٌج ل واحىدودب بسضىنا علىى بسىض وكؤننىا نتقىً 

  .  ورة ال مان وتربص المتربصٌن

 

وأ  لت بنا السٌارة تسود بً ولى بٌت أهلً التوالً بسد رٌبىة عقىد ونٌىج مىن ال مىان لل وكىرت  
تىدفقت الحكاٌىات لل وان  ىرت اوحى ان واآلالم والحسىرات حبٌسىة دهىر مىن ال مىان ل اوسىللة و

دهر كر لحظة فٌه كانت أتقر من الدهر كله لل وكر  فرة أو شهقة من أٌامه لها حكاٌة تحكىى لل 
ولوعة ت ري الكبد لل وذكرٌات وش ى ل ال توفً وص ها  وامٌس اورض لل وال تسبر أروارها 

 . لل وال ٌمسع حرها وال الرحمن الرحٌممن الكلمات شً  

 

 

  .. وبسد

فها هً ذي ص حات من ذكرٌات المحنة التً  در لً أن أعٌشها فً س ون النظىام السىوري  ىد 
باتت  اه ة للتىو تنتظىر دورة المابسىة تؤخىذ م راهىا ل وونىً وذ أحمىد ل تسىالى الىذي ٌسىر لىً 

ن  بر ومن بسد أن ن ىانً وفىّرج عنىً ومىّن وخراج هذه الذكرٌات على شكر كتاب لل وأشكره م
بالحرٌة علً لل أود أن أس ر بسض نقاا أراها  دٌرة أن أختتم بها كتابً هذا   سالالً ل تسالى 

  . الن   والقبور

 

مرت عدة سنوات على خرو ً من س ن تدمر مررت فٌهىا بظىروج عدٌىدة متتٌىرة   ممىا  - 1

وسىمست فىً تلىك المحنىة الرهٌبىة ل ولقىد حاولىت فٌمىا  سلنً أنسى الكتٌىر ممىا شىاهدت ورأٌىت 
كتبت أن أتحرى الد ة  ىدر المسىتااع   وأن أوتىي المسلومىات التىً سى لتها مىا وسىسنً ال هىد ل 
لكنً أعلم أن الكمىار هلل وحىده   وأن كىر بنىً آدم خاىا  ل وللى من حكمىه كمىا ٌقولىون ل ولىذلك 

ص أو ع   أو خاؤ فٌمىا  ىرأ   ولٌصىحع لىً أر و أن ٌسامحنً القارى  الكرٌم ون و د أي نق
  . كر من ملك مسلومة مكملة أو وضافة م صلة

 

وفً هذا السٌاي ومن هذا المنالي   أدعو كر أخ مسه من فٌع تلك المحنة  انب أو ناله من  - 2
لظاها أذى   وأدعو كر مىواان شىهد علىى ممارسىات النظىام السىوري القمسٌىة مشىهداً أو عىرج 

در وٌس ر ت ربته وٌكتب مشاهداته وشهادته ل ولو لم ٌكن لدى المر  فرصة للنشىر خبراً أن ٌبا
الٌوم أو كانت ظروفه ال تسمع اآلن فتداً ستختلج المىوا ٌن وتتتٌىر اوحىوار ون شىا  ل ل لكىن 
اومانىىة تظىىر فىىً أعنا نىىا والشىىهادة حىىي ال ٌقبىىر أن نكتمىىه ل والىىذاكرة لىىن تىىدوم فٌهىىا المسلومىىات 

كمىا هىً الٌىوم ل والسمىر بٌىد ل ال نىدري متىى ٌنقضىً ل ووذا كىان  ٌلنىا  ىد عاصىر  والذكرٌات



 انباً من اوحداث واال  على بسض أو ه النظام الدٌكتاتوري الاال ً فً سورٌة   فىإن أ ٌىاالً 
تالٌة وشسوباً أخرى تحتاج أن تسرج الحقٌقة وتدرس ما حدث ل وال بىد لكىر مىن أراد أن ٌخاىو 

دعوة ولىىى ل أن ٌرصىىد ت ىىارب سىىابقٌه وخبىىرة المتقىىدمٌن علٌىىه ل أمىىا أن تتكىىرر علىىى ارٌىىي الىى
الت ارب متماتلة متشابهة ال تست ٌد واحدتها من أخراها وال ٌىتسلم الحقهىا مىن سىابقها فتلىك علىة 

  . مسلة و مود مهلك ل وسبب كاج لتكرار النوا ر والمآسً والنكبات

 

مر ال الىدة مىن تسىاٌر هىذا الكتىاب أرانىً وا بىاً علىً أن وحتى ال تتكرر النكبات وحتى تكت - 3
أسىى ر خالصىىة مىىا وصىىلنا ولٌىىه مىىن  ناعىىات ورإى بسىىد سىىنوات محنتنىىا تلىىك ل ووننىىً وذ أتحىىدث 
بضمٌر ال ماعة هنا فإنما أ صد التالبٌة من وخوة المحنة الذٌن  مستنً ووٌاهم على مدار سنوات 

لل و لسات المصارحة والنقد الموضوعً والتقٌٌم البنىا   متتالٌة القٌود المابقة واوبواب المتلقة
ل فوصلنا من بسىد  ىدار وأخىذ ورد ولىى أن اإلسىالم الىذي اعتنقنىاه واعتقىدناه وحملنىاه فىً  لوبنىا 
وامتحنىىا فىىً سىىبٌله وابتلٌنىىا لل هىىذا اإلسىىالم ال  ار مىىن بسىىد كىىر هىىذه المحنىىة والسىىذاب والمشىىاني 

الهدج لم ٌتبدر   وهىو الارٌىي لىم نحىد بىإذن ل عنىه ل وال  والم ا ر هو الحي لم ٌتتٌر   وهو
 لنىىا حقٌقىىة علىىى  ناعىىة خالصىىة بو ىىوب السمىىر لىىدٌن ل ونشىىر دعوتىىه   وحتمٌىىة تبلٌىىغ رسىىالته 

  . الخالدة ونها اومر الوحٌد لن اة البشرٌة  مسا 

 

لة التىً ٌمكىن أن نحقىي بهىا أما الذي تو  نا عنده وانكببنا على النظر ولٌه فهو الكٌ ٌة والوسىٌ - 4
ما اعتقدناه ل فمن خالر محنتنا وكربتنا لل وبسد التمن الباهظ الذي دفسناه دماً وأرواحاً و هىرات 
من شباب الدعوة ورصٌد من الن اح انهار وانقضى لل تبٌن لنا وتؤكد وتحقي أن أور ما نحتا ىه 

 لم ٌىإت وخواننىا الم اهىدون فىً  بر أن نخاو أي خاوة تالٌة هو الصج المنظم الموحد ل فول
من  لة مىار أو سىالح أو عتىاد   ولىم ٌهى مهم اسىتبداد عىدوهم أو  ىوة  -وال فً رٌرها  -سورٌة 

تسىىلٌحه أو شىىدة باشىىه ل ولكىىن الت ربىىة أتبتىىت وأكىىدت أن الشىىر أتىىً مىىن التنىىا ع واإلخىىتالج   
  . والبنٌان تهدم من ال ر ة  بر كر شً 

 

 نً ومحنتىىً ولىىم أرىىص وأتحسىىر  ىىدر مىىا رصصىىت بحىىدٌث الخىىالج وننىىً لىىم أتىىؤلم فىىً كىىر سىى
وتحسرت لوا   ال ر ة بٌن أ نحة الحركة اإلسىالمٌة الواحىدة والتنظىٌم اإلخىوانً ن سىه   والىذي 
رأٌنا عناصره ٌتكتلون بٌن دمشقً وحلبً وحموي لل وتاب  ل ناح هذا ومإٌد ل نىاح ذاك لل فىً 

وعة من بٌننا ولى حت هم وتر م موعة ودفسىة ورا  دفسىة الو ت الذي كان ال بانٌة ٌسحبون  م م
! تم ارتد الحىار ولىى خالفىات القىرون الوسىاى فو ىدنا هىذه النخبىة مىن أبنىا  الحركىة اإلسىالمٌة 
ٌت ر ون بٌن صوفً وسل ً لل ومتب  ومبتىدع ل ولىى در ىة أننىا بتنىا نختلىج علىى صىوت اوذان 

  ! ونت ادر فٌهالذي كان ٌصلنا من ورا  القضبان وال دران 

 

أما القضٌة التالٌة التً و دنا البد  من رٌرها مسناه التهلكىة   والمسىٌر مىن رٌىر أن تترسىخ  - 5
فٌنا نذٌر الضٌاع فهً التربٌة ل ولقد كان أمراً ع باً أن تن ي كر الحركات اإلسالمٌة  ر  هدها 

المحنة و دنا أن سنا أبسد ما نكون وأكتر و تها فً الحدٌث عن التربٌة وتابٌقاتها   تم وذا فا ؤتنا 
  ! عن التربٌة الحقٌقٌة وأكتر من ٌ تقدها

 

وعندما أذكر التربٌة هنا فؤنما أعنً كر ما ٌندرج تحت هذا المسمى من أبواب : التربٌة الروحٌة 
لل والسىلوكٌة لل والبدنٌىىة لل والسسىكرٌة لل والتنظٌمٌىىة لل واومنٌىة ل وحتمٌىىة أن ت تمى  كىىر هىىذه 

واب فً بنا  شخصٌة الداعٌة ل ووال فما مسنىى أن ٌحضىر شىخص واحىد باعترافاتىه مالىة أخ اوب
من تنظٌم سري ناشى  ؟ وكٌج ٌ سىر أن ٌضىال  فىرد فىً هىذا التنظىٌم بمسىإولٌات تمكنىه مىن 
مسرفة كىر الصىج القٌىادي فىً التنظىٌم وعناصىره ال اعلىة وأسىراره الخاٌىرة ومخىابى  سىالحه 

  !! تصاالته وكر صتٌرة وكبٌرة فٌهوموا    واعده ورمو  ا



 

ان  ناعتنا بسد كىر هىذه المحنىة فىً و ىوب مقاومىة الظلىم لىم تتتٌىر ب ضىر ل ولىن تتتٌىر ل  - 6
والسمر لإلسالم لما ٌ ر كٌوم دخلنا المحنة وا باً حتمٌاً وأمانة مل مىة   لكنىا وذا أردنىا أن نحمىر 

  . لل أو نتنحى لمن هو أ در وأك ؤهذه اومانة فلنحملها بوعً كامر وك ا ة كافٌة 

 

وننً ومن بسد الت ربة أإمن الٌوم أننا وذا تخلٌنا فسٌهٌإ ل تسالى من هو أ در وأك ؤ وأ در على 
حمر اومانة ل أما وذا صممنا على تقدم الص وج من رٌر وعىداد كىاج وك ىا ة وحنكىة فقىد  نٌنىا 

ات هٌهىىات أن ٌنصىىر  ىىوم هىىذا حىىالهم وذاك علىىى أن سىىنا وت نٌنىىا علىىى دٌىىن ل ودعوتىىه ل وهٌهىى
  . الارٌي الذي اختاروه

 

هىىذه بسىىض مالحظىىات أردت أن أختىىتم بهىىا ذكرٌىىات المحنىىة وشىىهادة الت ربىىة ل سىىالالً ل تسىىالى 
  . الرحمة والمت رة وحسن الخواتٌم ل والحمد هلل رب السالمٌن

 

                  

 

  محمد سلٌم حماد                                             

 

 1999آب/                                              

 

 

 

 

 

 

 

  مالحي

  م  رة تدمر الكبرى على لسان من ذٌها
   

 

أعلنىىت السىىلاات اومنٌىىة اوردنٌىىة عىىن اعتقىىار م موعىىة مىىن  1981فىىً شىىهر شىىباا مىىن عىىام 
السٌد مضر بدران رلٌس الو را  اوردنً المخابرات السورٌة فً اوردن كانت تخاا الرتٌار 

و تىىذاك ل وكانىىت الم ا ىىؤة أن اعتىىرج عىىدد مىىن أفىىراد تلىىك الم موعىىة   والىىذٌن ٌنتمىىون لسىىراٌا 
الدفاع السىورٌة   بمشىاركتهم فىً السىام الىذي سىبي بم ى رة تىدمر الكبىرى   وأدلىوا علىى مشىهد 

الشىهادات النىادرة علىى مىا حىدث    السالم وسمسه بت اصٌر تلك ال رٌمة ل نتبتها هنا كواحىدة مىن
وننقىىر أ ىىوار ال نىىاة بىىالنص الىىذي ورد فىىً وسىىالر اإلعىىالم اوردنٌىىة   وتنا لتهىىا وكىىاالت اونبىىا  

  . السربٌة والدولٌة من بسد

 

 

  . وفادة عٌسى ابراهٌم فٌاض

    - ر ٌب فً سراٌا الدفاع -

 

  س : ممكن تقدم ن سك ؟
 



ل  1991لىدتً  وٌقةتابسىة لمحافظىة الالذ ٌىة ل تىارٌخ الىوالدة ج : عٌسى ابراهٌم حامد فٌىاض ل ب
أع ب ل علوي ل والدي ابراهٌم حامىد فٌىاض   مى ارع ل ووالىدتً  مٌلىة صىقر   مربٌىة بٌىت ل 
تقافتً الحادي عشر ل درست بالقرٌة   بقرٌة  وٌقة حتى التالث اإلعدادي   والتحقت بقرٌة عٌن 

  . الالذ ٌة السروس مدرسة تانوٌة تابسة لمحافظة

 

تركىىىت المدسىىىة   اشىىىتتلت مىىى  أبىىىً مىىى ارع عىىىادي لمىىىدة سىىىنة   والتحقىىىت بسىىىراٌا الىىىدفاع فىىىً 
  1959983وأنا اون ر ٌب بسراٌا الدفاع ر مً  11/2/1999

 

  . س : سٌد عٌسى وضع لنا خدمتك السسكرٌة بشً  من الت صٌر

 

ار ل ظلىت دورة اورىرار شىً ج : التحقت بسراٌا الدفاع بمسسىكر اسىمه القىابون / ك دورة أرىر
ٌىىوم   والتحقىىت بىىدورة تانٌىىة بىىن س المسسىىكر دورة الصىىاعقة اسىىتمرت حىىوالً تالتىىة أشىىهر  15

وأكتر ل وانتقلنا من مسسكر القابون لمسسكر ٌسقوب الوا   فً دمشي كدورة  تىار عىادي للكتٌبىة 
رشىاش  ىاذج  نابىر   لدورة ٌسنً كتٌبة مشاة ل هنٌك تدربنا على السالح على بارودة كالشىن   

رمً  نابر   وتدرٌبات عادٌة ككر التىدرٌبات أي كتٌبىة مشىاة ل اسىتمرت هالىدورة حىوالً تالتىة 
ٌوم لتالتىٌن ٌىوم ل بسىدها التحقىت  35أشهر ر سنا لمسسكر القابون وهنٌك عملنا مظالت حوالً 

) تماضىر اوسىد ( باللوا  أربسٌن اللً  الده الرالد مسٌن ناصٌج  وج بنىت السقٌىد رفسىت اوسىد 
بىن س  213علوي من محافظة الالذ ٌة ل واستمرٌت على هالشً ٌسنً تدرٌب عادي فً الكتٌبىة 

اللىىوا  مشىىاة حتىىى تىىم التحىىا ً بحراسىىة منىى ر الرالىىد مسىىٌن ناصىىٌج الىىً هىىو  الىىد اللىىوا  ل عىىدد 
عنصىىر مسىىإور عنىىا الر ٌىىب أور صىىالح ابىىراهٌم   علىىوي ل وهىىو  35م موعىىة الحراسىىة كىىان 

  . ٌ  عناصر الحراسة علوٌٌنو م

 

  س : عٌسى لل وٌش المهمات اللً كل ت فٌها أتنا  خدمتك بسراٌا الدفاع ؟
 

  . ج : كل ت فً مهمتٌن

 

  س : وٌش المهمة اوولى ؟
 

تسىىرض سىىٌادة الىىرلٌس حىىافظ اوسىىد  39/9/1981ج : المهمىىة اوولىىى مهمىىة سىى ن تىىدمر ل فىىً 
فٌقونىا السىاعة التالتىة باللٌىر الصىبع و ىالوا لنىا  39/9/1981لمحاولة ارتٌار ل ف ر الٌوم التىانً 

 11ا تماع فً لباس المٌدان الكامر م  اوسلحة ل وا تمسنا بالساحة وخدونا ولى سٌنما فً اللوا  

وهناك كان فً منتظرنا الرالد مسٌن ناصٌج  الىد اللىوا  وألقىى فٌنىا كلمىة ل  ىار هىدور اإلخىوان 
ن مسلم علوي ومسلم سنً ومسٌحً ل عم بٌقتلوا فً الشسب ل وامبارح المسلمٌن ما عم ٌ ر وا بٌ

حاولوا ارتٌار الرلٌس ل لذلك الٌوم راح تقوموا به وم علىى أكبىر وكىر لهىم وهىو سى ن تىدمر ل 
 ار مٌن ما بده ٌقاتر ؟ ما حدا رف  وٌده ل اومر عسكري ل  ىار لنىا : االسىوا بالسىٌارات ل السنىا 

واحىىد تقرٌبىىاً ل وصىىلنا لماىىار المىى ة القىىدٌم وكىىان فىىً انتظارنىىا  83 بالسىىٌارات م موعىىة  ىىدرها
أحىىد ألوٌىىة سىىراٌا الىىدفاع اللىىً  الىىده المقىىدم علىىً دٌىىب   علىىوي   مىىن  128م موعىىة مىىن اللىىوا  

  . الالذ ٌة ل وكان مو ود فً انتظارنا عشرة االرات هٌلوكبتر

 

ٌمان مصىا ى   علىوي ل وكىان مسنىا المقىدم سىل 128السنا بالاالرات بقٌىادة  الىد أركىان اللىوا  
ضباا المال م أور ٌاسر باكٌر   علوي من حماة ل والمال م منٌر دروٌىش   علىوي ل والمىال م 
رلٌج عبىد ل   علىوي ل ٌسنىً التالتىة هىدور مىن لىوا  أربسىٌن ل السنىا بالاىالرات ات ىاه تىدمر 

ا من الاالرات وفر ونا ولى ووصلنا حوالً الساعة ستة ونصج الصبع بن س الٌوم ل وهناك ن لن



م موعتٌن : م موعىة ا تحىام وم موعىة ظلىت بالماىار ل الم موعىة اللىً راحىت علىى السى ن 
ا ىىت سىىٌارة دوج تىىراك ٌسنىىً ونقلتنىىا للسىى ن ل بالسىى ن تو عنىىا لم موعىىات حىىوالً شىىً سىىتة 
 م موعات وأكتر ل وٌسنً كانت م موعتً أنا حىوالً أحىد عشىر واحىد ل ٌسنىً الم مىوع الكلىً
اللً تحرك  للس ن حوالً ستٌن واحد هٌك شً ل م موعتً كانت بقٌادة المال م منٌىر دروٌىش 
ل وفتحوا لنا باب المه   ٌسنً الباب بتاع المه   اللً دخلنا حوالً ستة لحد السبسة ل  تلنا اللىً 
دة فٌه كان م موع اللً فٌه حوالً ستٌن واحد سبسٌن واحد ل سمست أنىا انىه فٌىه  تٌىر أخىذ بىارو

من  مٌلً من السراٌا اسمه اسكندر أحمد ر ٌب ل رحىت أنىا لسنىده وشى ته ل والّ واحىد بنىادٌلً ل 
 لت له : شو بدك ؟  ار : اعاٌنً مخ ن ل  لت له : لٌش ؟  ار لً : فً واحد لسه ما مات بدنا 
ل نموته ل  لت لىه : أعاٌنىً بارودتىك بمىا أنىا أعاٌىت بىارودتً ل مٌلىً بارودتىه كانىت خربانىه 

واحد ل وم موع اللً  تلىوا  15أخذت بارودته ورشٌته ل ٌسنً كان م موع اللً رشٌتهم حوالً 
واحد ل والم موع اللً  تلوا من السراٌا كان  551فً الس ن من اإلخوان المسلمٌن كان حوالً 

  . واحد واتنٌن  رحى

 

المال م رلٌج عبد ل  السنا عاد صار ٌتسر اٌدٌه ور لٌه ل وفً كانوا ملاخٌن بالدما  ل وكان
ل السنا سؤلوه للمال م رلٌج عبد ل لٌش كنىت ت ىري المسىا ٌن هٌىك كىر واحىد لوحىده ل  ىار : 

  . امبارح كانوا ٌقتلوا اخواننا فً حلب بكلٌة المدفسٌة

 

  س : كٌج كان ٌ ري بٌن المسا ٌن ؟
 

  . ج : ٌسنً اللً ما مات ٌموته

 

  س : ٌت قد فٌهم ؟
 

ت كمان فً ضابا أالي نار على واحد ما  تر ل  ار له : تسىار مك ىً علٌىه مىا  تلىت ج : آه ل  ل
واحد من عصابة اإلخوان المسلمٌن ل فالسنا بسٌارة واحدة ونقلتنا للماىار ل وكىان فىً انتظارنىا 

  . الم موعة التً ظلت بالماار واٌارات الهٌلوكبتر

 

  س : كم استتر ت هذه المهمة ؟

 

عة ل كىان فىً دوي  نابىر وصىٌحات ل أكبىر ل والسنىا بالاىالرات بات ىاه ج : حوالً نصج سا
اللً تابسة لسراٌا الدفاع الست علىى  128الشام لماار الم ة القدٌم ل ومن هنٌك م موعة اللوا  

الست على لوالها ل كان بانتظارنا الرالد مسٌن ناصٌج اللً  ىار لنىا  11لوالها وم موعتنا لوا  
  . ا وع انا بوفاة  مٌلنا و ار لنا كر واحد ٌلتحي بسمله فالتحقنا بسملناشكرنا على  هودن

 

  س : انت بٌنت لنا وٌش كان دورك ل ما بٌنت لنا أدوار  مال ك اللً اشتركوا فً السملٌة هذه ؟
 

ج : مىىتالً فىىً محمىىد عمىىار  تىىر اللىىً  تىىر اسىىكندر أحمىىد هىىذا الر ٌىىب اللىىً  تىىر مسنىىا ل خلصىىوا 
ل و الوا لً انه رش كمان فً المه ى  ن سىه ل محمىد عمىار بحراسىة منى ر الرالىد البارودة  تلوه 

محمد ناصٌج   علوي ل ابراهٌم ٌونس   علوي ل عرٌج م ند من مناقة مصٌاج ل وكمان  ار 
  . لً رشٌت ما بسرج شو رش بس  ار انه رشٌت

 

  س : ما حدد عدد مسٌن من اللً رشهم ؟
 



اهٌم مكنا كان م  المال م رلٌىج عبىد ل ل ابىراهٌم مكنىا   علىوي   ج : أبداً ما  ار لً ل فً ابر
  . عرٌج م ند من مناقة  بلة محافظة الالذ ٌة كان ٌ رد م  المال م رلٌج عبد ل المسا ٌن

 

  س : وٌن ذكروا لك هذا الشً  عن أدوارهم ؟
 

 ن ل ابراهٌم ٌونس حكى لً ج : ابراهٌم مكنا أنا ش ته ل ش ته م  المال م رلٌج عبد ل فً الس
  . بالسكن ل كنت نا ر أنا وٌاه عالبلد حكى لً محمد عمار  ار له انه  تلته

 

  س : اٌب لما ر ستم من الس ن  رى أي تو ٌه لكم أمر ؟
 

ج : الرالىىد مسىىٌن  ىىار انىىه مىىا ال م ٌسنىىً تالىى  هالسملٌىىة خىىارج منىىا ل ٌسنىىً ال م تظىىر مكتومىىة 
  . وسرٌة

 

   ن تدمر كٌج كان  و الس ن  بر  ٌامكم بهذه السملٌة ؟س : بالنسبة لس
 

ج : كان هادي  ما فً أصوات ما فً شً  ل بسدٌن الست اومور مرتبة  بر دخولنا ل ٌسنً مىا 
حدا اعترضنا بالدخور ل الشراة كانت حرس وا  ة فً  ماعة حرس على الباب ورلٌس حرس 

  . ل ت قد للمسا ٌن وفً شراة بالساحة ل أخذوا الت قد  بر السملٌة

 

  س : ت قد للمسا ٌن ؟
 

  . ج :  بر بد  السملٌة

 

  س : اٌب ر ٌب عٌسى بالنسبة ل ماللك فً سراٌا الدفاع فً حد منهم كلج فً مهمات أخرى ؟
 

ج : ول بسرج فً بم ر تً   م ر ة الرالد مسٌن ناصٌج لحراسة من له اللً رافقوا السٌد عبد 
  . خار ٌة ل علً موسى ر ٌبالحلٌم خدام و ٌر ال

 

  س : وٌن رافقه ؟
 

ج : رافقه على عمان على مإتمر القمة السربً ل بسرج علً موسى ر ٌب من حمص   علىوي 
ل بسرج همام أحمد   ر ٌب من مناقة  بلة   علوي ل بدر منصور   ر ٌىب مىن مناقىة  بلىة   

لىرحمن هىدالن   علىوي   علوي ل وعلً صالحة   عرٌج من مناقىة مصىٌاج   علىوي ل عبىد ا
  . عرٌج ل ن ٌه بلور عرٌج علوي ل بشٌر  لو وعلً موسى ل شاركوا فً عملٌة تدمر

 

  س : شاركوا فً عملٌة تدمر ورافقوا السٌد عبد الحلٌم خدام لسمان ؟
 

  . ج : نسم لل وفً علً صالحة وااهر  باري راحوا بمهمة سرٌة لروما واسبانٌا

 

    

 

  ٌر بٌشانًوفادة أكرم علً  م
  - عرٌج فً سراٌا الدفاع - 



  س : ممكن تقدم ن سك ؟  
 

ل أعى ب ل  1993ج : أنا أكرم  علً  مٌر بٌشانً من محافظة اراوس  رٌة ٌحمور ل موالٌد 
شهادتً الصج السادس اإلبتدالً ل علوي ل اسم والدي علً  مٌىر بٌشىانً   علىوي ل اسىم أمىً 

  . وا فً  رٌة ٌحمورحلٌمة ٌسقوب ل واتنٌن حالٌاً ٌقٌم

 

  س : وٌش عملك ٌا أكرم ؟
 

  . ج : حالٌاً عرٌج فً سراٌا الدفاع

 

  س : شو خدمتك بالسسكرٌة ؟
 

التحقت فً ص وج سراٌا الدفاع ونقلت ولى مسسكر التدرٌب وهو مسسكر  32/2/1998ج : فً 
انٌة دورة الصاعقة ل القابون فً دمشي ل وهناك التحقنا فً دورتٌن اوولى وهً دورة لتة   والت

سراٌا دفاع ل بالضبا هٌك فً شهر  11من لوا   119ومن بسدها نقلت ولى كتٌبة مدفسٌة ر مها 
نقلىىت ضىىىمن م موعىىة الحراسىىىة الم ىىر ة حراسىىىة بٌىىت الرالىىىد مسىىٌن ناصىىىٌج  1981سىىنة  5

  . عنصر 35والم موعة هاي حوالً 

 

  س : وٌش مرك  الرالد مسٌن ناصٌج ؟

 

مىىن سىىراٌا الىىدفاع   علىىوي مىىن  ضىىا  الالذ ٌىىة    11مسىىٌن ناصىىٌج  الىىد لىىوا   ج :  الىىد ل هىىوه
وت وج ابنة السقٌد رفست اوسد   تماضر اوسد ل والسقٌد رفست اوسىد شىقٌي حىافظ اوسىد و الىد 

   . سراٌا الدفاع

 

  س : وٌش المهمات اللً كل ت بها أتنا  خدمتك فً سراٌا الدفاع ؟

 

  . ولى هً مها مة س ن تدمر   والتاٌة فً داخر اوردنج : كل ت فً مهمتٌن : او

 

  س : وٌش المهمة اوولى ؟
 

ج : المهمة اوولى هً مها مة س ن تدمر ل حٌث أنه بسد محاولىة ارتٌىار الىرلٌس حىافظ اوسىد 
بالشهر السادس السنة الماضٌة أٌقظونا بسد بٌوم ٌسنىً حتونىا مىن المه ى  حىوالً السىاعة التالتىة 

صباحاً و ىالوا لنىا ا تمىاع بالسىٌنما فىً  اعىة السىٌنما المو ىودة فىً اللىوا  مى  السىالح والنصج 
المٌدانً الكامر ل والسنا وصلنا على السٌنما بلشت الم موعات تتوافد ل اللً  ادنا بالسٌنما كىان 

عنصىر مى   111حىوالً  11عدد الم موعة حوالً الم موعة المو ودة فً السىٌنما مىن اللىوا  
اا ل وبسدٌن ا ا  الد اللوا  ا تم  فٌنا وألقىى كلمىة ل بسىد الكلمىة  ىار هىو انىه اإلخىوان تالث ضب

المسلمٌن  تلوا ضباا    تلوا المشاٌخ    تلىوا اوابىا    وبالنهاٌىة حىاولوا ارتٌىار الىرلٌس حىافظ 
  . اوسد   وهال بدنا نكل كوا بؤور مهمة  تالٌة

 

نا ولى ماار الم ة ل كان مو ود هناك بالماار هناك بسٌارات وصل 11والسنا بسدٌن من اللوا  
 الده المقدم علً دٌب  128عنصر ل واللوا   111ٌقدر عددها بحوالً  128م موعة من اللوا  

اىالرات هٌلىوكبتر ل  مسونىا هنىاك علىى  9  علوي    ضا  الالذ ٌة ل هناك كمان كىان مو ىود 



على الاالرات المو ودة هنىاك   وكىر  شكر م موعات وكر م موعة تسلمها ضابا   والسونا
  . عنصر 31االرة تس  لحوالً 

 

والسنا من ماار الم ة ل كان  الد السملٌة هنىاك ٌسنىً اللىً هىو  الىد أركانىه للمقىدم علىً دٌىب   
   . علوي   من  ضا  الالذ ٌة بس ما بسرج شو اسمه

 

وصىلنا حىوالً السىاعة السادسىة  أ لسنا ولى ماار تدمر هناك ٌسنً أ لسنا حوالً الساعة الخامسىة
أو السادسىىة وعشىىر د ىىالي ل ف مسونىىا هنىىاك والىىب  الىىد السملٌىىة المقىىدم ا تمىىاع للضىىباا ل  مىى  
الضباا و ار لهم أعاوا السناصر استراحة حوالً تالث أرباع الساعة ل وبسد اإلسىتراحة تىالث 

الث م موعات   وكر كان على شكر ت 11أرباع الساعة  سمونا على شكر م موعات ل فاللوا  

م موعة استلمها ضابا ل وأخذوا ٌنتقوا السناصر اللً بدها تدخر ولى س ن تدمر بشكر عشوالً 
ل متالً الواحد بٌسرج اسمه بٌقور له : فالن أنت تسىار   أو مىا بٌسىرج اسىمه ٌؤشىر لىه بإٌىده انىه 

  . تسار

 

 

راسىىة الاىىالرات والبىىا ً عنصىىر لح 31عنصىىر   كىىذلك حىىوالً كمىىان انتقىىوا  81انتقىىوا حىىوالً 
خلوهم على شكر احتٌاا فً الماار ل بسدٌن تو هت السناصر هذا اللىً انتقىوهم ٌالسىوا حىوالً 

عنصر ل هذا اللً بدهم ٌن ذوا السملٌىة داخىر السى ن تو هىوا علىى شىكر م موعىات بسىٌارة  81
لخىار ً بىدأنا نقلتهم ولى داخر الس ن ل بسد تالث أرباع السىاعة مىن دخىولهم ولىى بىاب السى ن ا
 نابىر ت  ىرت  9نسم  صوت واالي نار ودوي ان  ار صوت  نابر ل ٌقدر عدد القنابر بحوالً 

هناك ل ودام ااالي النار حوالً تالث أرباع الساعة كمان ل بسده ال  السناصر من السى ن متىر 
  . ما دخلوا ل السوا على شكر م موعات

 

  س : انته كنت م  أي م موعة ؟
 

ت م  م موعة اإلحتٌاا ٌالً ظلت هناك فىً الماىار ل بقىى لمىا الّسىوا السناصىر مىن ج : أنا كن
الس ن كىان فٌىه بسىض النىاس ملاخىٌن بالىدما  ل ملاخىٌن تٌىابهم بالىدما  ل بسىرج أسىما  ٌىاللً 
تلاخوا تٌابهم بالدما  هو المال م رلٌج عبىد ل ل المىال م منٌىر دروٌىش ل الر ٌىب علىً محمىد 

  . ر واحد على االرةموسى ل والسنا ك

 

  واال ؟ 11س : من اللوا  

 

هدور ل السنا بسدٌن علىى الاىالرات متىر مىا ا ٌنىا ور سنىا ولىى ماىار  11ج : ال لل من اللوا  
الم ة ل وصىلنا لماىار المى ة حىوالً السىاعة التانٌىة عشىرة الظهىر ل كىان مسنىا منصىاب واحىد ل 

 ار و ه  11ٌه المال م ٌاسر باكٌر من اللوا  والشً اللً خالنً أعرج أنه انصاب مسنا واحد ف
كالمه لكافة السناصر انه  الد اللوا  بده ٌ تم  فٌنا هال فً السٌنما ل اذا سىؤر عىن اإلنسىان ٌىاللً 
انصاب  ولوا لىه انىه القىة مرتىدة ضىربت فىً الحىالا ور سىت بسىدٌن انصىاب ل  لنىا لىه ماشىً 

  . وا تمسنا فً  اعة السٌنما 11وا  الحار ل والسنا بالسٌارات وات هنا ات اه الل

 

  لوحده ؟ 11واال  128س :  مٌسكو تو هتوا م  بسض انتو وأفراد اللوا  

 

نىىاس ٌسنىىً ٌىىالً  11لحالىىه   وهىىدوالك راحىىو علىىى المسسىىكر تىىبسهم ل فىىاللوا   11ج : اللىىوا  
  . ا تمسوا فً السٌنما وو ا  الد لوا  ألقى فٌهم كلمة شكر 11اشتركوا من اللوا  



 

  س : اللً هوه الرالد مسٌن ناصٌج ؟
 

ج : الرالد مسٌن ناصٌج ألقى فٌهم كلمة شكر بىذكر منهىا أنىه : أنتىو  متىوا بسمىر باولىة ل بسمىر 
ر ولة   م  انه وور مرة نكل كوا بهٌك مهمة ل بسدٌن السنىا مىن  اعىة السىٌنما وأخىذ ٌسنىً كىر 

لً هناك وهو الر ٌب علً موسى من م ىر ة انسان ٌتحدث م   مٌله ل فالتقٌت أنا م  أحد  مال
حراسة الرالد مسٌن ناصٌج وسؤلته ونه هو من ال ماعة اللً دخلوا على الس ن ن سه أنه شلون 

عناصىىر وكىىر  8هنىىاك تمىىت السملٌىىة ل  ىىار لىىً انىىه  سىىمونا علىىى شىىكر م موعىىة كانىىت حىىوالً 
نا  ل ٌ تحىوا البىاب وٌاخىوهم م موعة تسلمها ضابا كانوا ٌ وتىوا ولىى الترفىة ٌىاللً فٌهىا السى 

مباشىىرة بىىدون سىىإار بىىدون أي كىىالم ل فقلىىت اٌىىب هىىدوالك مىىا كىىانوا ٌسىىتن دوا ؟  ىىار : كىىانوا 
ٌستن دوا وٌقولوا ل أكبر ل كانوا ٌقولون لنا : منشان ل لل مشان محمد لل مشان أمك لل مشىان 

نهالٌاً واخوهم بسدٌن السىوا ل  لىت أختك ما تقتلنا ل  ار لً انه ما كانوا ٌستمسوا لهالحكً هاي 
له : اٌب  دٌش تقدر عدد القتلى ٌاللً داخر الس ن من الس نا  ؟  ار لً : عدد القتلى بٌالسىوا 

من الس نا  هدور ٌاللً فً الس ن ل وفً الٌوم التىانً و عىوا لكىر النىاس هىاللً  911أو  511
  . لٌرة سوري 311اشتركوا لكر ال مال  ٌاللً اشتركوا بالمهمة كر واحد 

 

  س : مٌن تسرج من اللً اشتركوا بهالسملٌة ؟
 

ج : بسرج السرٌىج ناصىر عبىد اللاٌىج مىن  ضىا  اراىوس أو الالذ ٌىة   مىا بسىرج بالضىبا 
علوي ل بسرج رسان شحادة من  ضا  الالذ ٌة   علوي ل بسرج الر ٌب علً موسى من  ضا  

  الالذ ٌىة   علىىوي ل والر ٌىىب اىىالر حمىص الالذ ٌىىة ل بسىىرج السرٌىىج اىاهر  ٌىىادي مىىن  ضىىا
محىىً الىىدٌن أحمىىد   علىىوي مىىن الالذ ٌىىة ل والر ٌىىب ن ٌىىه بلىىور   علىىوي مىىن  ضىىا  حمىىص ل 
والسرٌج حسٌن علً   علوي من  ضىا  حمىص ل والر ٌىب همىام أحمىد   علىوي مىن الالذ ٌىة ل 

  . هدور هنه الناس اللً بسرفهم من اللً اشتركوا

 

  للً اشتركوا ؟س : مٌن تسرج من الضباا ا
 

سراٌا الدفاع    ضا  الالذ ٌىة    11ج : هم المال م رلٌج عبد ل من كتٌبة المشاة التابسة للوا  
سىىراٌا الىىدفاع    ضىىا   11علىىوي ل والمىىال م منٌىىر دروٌىىش كمىىان مىىن كتٌبىىة المشىىاة تىىاب  للىىوا  

  . من  ضا  حماةكمان علوي  11الالذ ٌة   علوي ل والمال م أور ٌاسر باكٌر من اللوا  

 

 

س : انت ٌا أكرم كشاب فً بداٌة شبابك شو اللً وراك فً هٌك مهمات   ولٌش اخترت سراٌا 
  الدفاع ؟

 

ًّ أ ور انه الشً اللً خالنىً اختىار سىراٌا الىدفاع هىوه سىو  حىالتً المادٌىة والراتىب  ج : أوالً ف
ات ال ىٌش التانٌىة   حٌىث أنىه اللً ٌتقاضاها  نود سراٌا الدفاع أعلى من الرواتب فً أي  ااعى

لٌىىرة سىىوري   أمىىا أي  نىىدي فىىً بقٌىىة  اىىاع  1311 نىىدي فىىً سىىراٌا الىىدفاع  ٌتقاضىىى حىىوالً 
لٌرة سوري ل أما بالنسبة لوراتً فً هذه السملٌة أنه  911لٌرة أو  511ال ٌش ٌتقاضى حوالً 

ل لوس واسىىتتلوا بسىتاٌ  أ ىىور أنهىىم اسىىتتلوا ظروفىىً كإنسىىان حىىالتً المادٌىىة سىىٌلة وأررونىىً بىىا
  . صتر سنً   كمان استتلوا كونً عسكري مؤمور وما فً أرفض هٌك أمر

 



س : بالنسبة للضباا تسرج شً  ٌسنً مىن تمٌى هم عىن الضىباا اآلخىرٌن ٌسنىً ضىباا سىراٌا 
  الدفاع ٌتمٌ وا بشً  عن ضباا آخرٌن فً ال ٌش السوري ؟

 

  . ابا اللً أنا عنده مو ود عندهج : ول ما بسرج عن الضباا ككر بس بسرج عن الض

 

  س : اللً هوه ؟
 

  . سٌارات ٌسنً 8ج : الرالد مسٌن ناصٌج مو ود عنده حوالً 

 

  س : خاصة منه ؟

 

  . ج : خاصة منه وحالته المادٌة كوٌسة ٌسنً

 

  س : كٌج عاٌش هذا الضابا اللً انته تقوم بحراسته ؟
 

  . ج : عاٌش انسان مرفه ٌسنً بشكر 

 

    

 

  افادة اه الخالدي
  . س : م  رة تدمر 

 

ج : كنا بسٌارة أبو شلحة وخالر ر ستنا للشام دار حدٌث بٌن اإلتنىٌن هىدور ٌسنىً اللىً  بنىاهم 
من ال ندي ما د أبو شلحة ودار حدٌث بٌننا عن اووضاع الداخلٌة والمشاكر اللً بسورٌا ل حور 

 ىىار انىىه اشىىتركت فىىً وحىىدى الم ىىا ر وهىىً   ىىار واحىىد مىىنهم ٌمكىىن أذكىىر انىىه اسىىمه عبىىد المىىنسم
االرات ركبنا هٌلوكبتر حملونا فٌهم ون لنا بقرب س ن تدمر  8م  رة تدمر ل حّدث علً فقار 

ودخلنا على المسا ٌن و تلناهم كلهم روحناهم كلهم ل بسد ما  تلىوا المسىا ٌن سىولج عبىد المىنسم 
دٌث فسؤله :  دٌش كان السدد ؟ سؤله ما د كان أخوه رفٌقه هذا أو  مٌله بادره فً الحكً فً الح

 تٌىىر ل بسىىدان  ىىت تركىىات  رافىىات بسىىٌارات  ىىالب شىىالوا  911أبىىو شىىلحة ل فقىىار لىىه : فىىوي ار
  . ال تث وشالوها ولى وادي شري تدمر دفنوها هناك ووصلنا الشام

 

 

 

   من س ر الشهدا 

مر أو أسىىما  أوللىىك لىىٌس مىىن السىىهر أبىىداً أن ٌصىىدر وحصىىا  حقٌقىىً عىىن عىىدد شىىهدا  سىى ن تىىد
الشهدا  ل فاإلرهاب الذي ٌحٌا حٌاة المستقلٌن ابتدا    والسرٌة التً تتم بها اإلعىدامات مىن بسىد 
  وانقراض الشهود تلو الشهود   والتوتر والخوج والتنقالت   وانتظار الموت الدالم لل كر ذلك 

حتى خلىج بىاب المه ى  الىذي  ٌ سر المستقر ذاهالً عن كتٌر مما ٌدور حوله    اهالً بما ٌحدث
  . ٌقب  فٌه

 

ومما رسخ فً الذاكرة   وبسد تمحٌص وتىد ٌي ومرا سىة متكىررة   أسىتاٌ  أن أتبىت فٌمىا ٌلىً 
أسما  من شهدت وعدامهم بن سً   أو سمست أسىما هم تتلىى مىن سى ر المالىوبٌن لإلعىدام   أو 

أوللىك  ضىوا فىً سى ن تىدمر    بلتنً من مصىادر تقىة أن وعىدامهم  ىد تىم تن ٌىذه فسىالً ل ورالىب



و لٌر منهم أعدموا فً س ن الم ة وحمر ولٌنىا الخبىر القىادمون ممىن عاصىروا وعىدامهم هنىاك ل 
وونً وأنا أسؤر ل تسالى الرحمة والقبور للشهدا    أإكد ما هىو مسلىوم مىن اومىر بالضىرورة   

بانٌىة ل أضىساج أضىساج هىذا بؤن عدد الذٌن  ضوا على أعواد المشاني أو بؤٌدي ال ىالو ة وال 
الر م ل وأعود لذلك فؤهٌب بكر أخ شهد هذه المحنة أو علم عنها مهما علم   أن ٌس ر ذاك الذي 
شهد   وٌوتي ما علم وما وعى   عسىى أن تكمىر أمتىار هىذه اوعمىار بسضىها الىبسض   وتكمىر 

فتهىا اوٌىدي اآلتمىة   ال هود المتسددة صورة ال ا سة   وتح ىظ لش ٌىار مىدى الشىناعة التىً ا تر
  ! بحي أبنا  القار السوري المنكوب

 

 

  

 

 

  

  رقم  االسم  المدينة  المهنة  التاريخ  الكيفية
  0  رالب حداد  حماة   0981  شنقاً 
  2  حسن الصتٌر  حمص  م ند  0980  شنقاً 
  3  عبد الم ٌد الدباغ  حمص  مسلم رٌاضٌات  0980 شنقاً 
  5  حسٌن الان ً  حلب  لب تانوياا  0980  شنقاً 
خرٌج المدرسىة   0980  شنقاً 

  الشرعٌة
  6 أمٌن اوص ر   حماة

  7 محمد فخري   حماة  مهنً  0980  شنقاً 
  8  مؤمون كردي  حماة  االب  امسً  0980  بالتسذٌب
  9  ناصع شنٌابً  دمشي   0980  الكولٌرا
  01   هاد حالي  دمشي   0980  بالتسذٌب

  00  ناصر الدٌن البٌك  حمص  االب هندسة  0980  شنقاً 
االىىىىب ت ىىىىارة   0980  شنقاً 

  بحلب
  02  نسٌم صٌام  اوردن

أو  0980  شنقاً 
0982  

صىىىىىىح ً فىىىىىىً 
وكالىىىىة اونبىىىىا  

 السورٌة 

حسىىىىىىىٌن رشىىىىىىىىٌد   الباب/حلب
  عتمان

03  

  04  أٌمن عتمان  الباب/حلب  نقٌب متاوع   شنقاً 
  05   مار عقٌر حلب   االب هندسة  0982  شنقاً 
  06   الر الدٌن  الر  حلب   0982  شنقاً 
محمىىىىىىىد صىىىىىىىادي   حماة  كلٌة الشرٌسة  0982  شنقاً 

  السون
07  

  08  عبد الكرٌم رانم  دمشي  االب هندسة  0982  شنقاً 
  09  كمار أندورة  دمشي  االب كهربا   0982  المرض
  21  هشام م ندج  حمص  ٌةم ند باآلمر  0982  المرض
  20  بسام الهاشمً  حمص  االب تانوي  0982  المرض
  22  سامً وحود  حمص  االب مٌكانٌك  0982  المرض
  23   اهد داخر  حلب  ابٌب  0982  بالتسذٌب

  24  حسان ارابٌشً  حمص  االب مٌكانٌك  0982  شنقاً 
  25ي توفٌىىىىىىىىىىىىىىىي درا  حمص  ابٌب أعصاب  0982  شنقاً 



  السباعً
عبىىىىىىىىىد الس ٌىىىىىىىىى    صوران/حماة  م ند عسكري  0982  السر

  عوض سالم
26  

ٌحٌى عبىد الكىرٌم   حماة  االب صٌدلة  0982  بالتسذٌب
  الشامً

27  

عبىىىىىىىىد الوهىىىىىىىىاب   حمص  االب  امسً  0982  شنقاً 
  حلموشً

28  

  29  ٌوسج عبارة  حلب   0982  شنقاً 
أو  0982  شنقاً 

0983  
  31  بسام سباعً  حمص  سمهند

  30  محمد صنوبر  دمشي  االب بكالورٌا  0983  شنقاً 
مىىىىىىدرس لتىىىىىىة   0983  شنقاً 

عربٌىىة ومىىال م 
 مكلج 

سىىىىىىىىىىىىىىرا ب / 
  ودلب

  32  عبد الحكٌم للللللل

عبىىىىىىىد الىىىىىىىرحمن   حمص  موظج  0983  السر
  فلٌاانً

33  

  34 مصا ى   حلب  تا ر  0983  السر
عبىىىىىىىىىد السىىىىىىىىىاتر   حمص   0983  السر

  مصا ى
35  

السىىىىىىىىىىىىىكتة 
  القلبٌة

محمىىىىىىىىد حسىىىىىىىىن   حماة   0983
  ع سوج

36  

عبىىىىىىىىىد الكىىىىىىىىىرٌم   دٌر ال ور  االب هندسة  0983  شنقاً 
  الصالع

37  

  38  مؤمون الذهبً  دمشي  االب بكالورٌا  0983  المرض
أو  0983 شنقاً 

0984  
  39  أحمد دعدع  حماة  مهنً

أو  0983  شنقاً 
0984  

عبىىىىىىىىىد الكىىىىىىىىىرٌم   الباب/حلب االب هندسة 
 الصالع 

41  

أو  0983  شنقاً 
0984  

  40 حسٌن السدم   اوردن  سالي سٌارة

عبىىىىىىىىىىد المسىىىىىىىىىى    حمص  االب هندسة  0984  شنقاً 
  الس مً

42  

  43  ندٌم منصور  ادلب  خرٌج  امسً  0984  شنقاً 
خرٌج المدرسىة   0984  شنقاً 

  الشرعٌة
  44   مار عٌار  حلب

  45  سحبان بركات  حماة  االب  راعة  0984  شنقاً 
  46  للللللل السابدي  دمشي  تا ر  0984  شنقاً 
  47  ملهم اوتاسً  حمص  االب  امسً  0984  شنقاً 
  48 ارٌج حداد   حمص  االب بكالورٌا  0984  شنقاً 
  49  هٌتم مال عتمان  دمشي  االب هندسة  0984  شنقاً 
  51  عمر بدر  حمص  أعمار حرة  0984  اً شنق
  50 ٌوسج عبٌد   دمشي   0984  شنقاً 
  52  ضٌا  أسود  حلب  االب هندسةأو  0984 شنقاً 



0985  
أو  0984  شنقاً 

0985  
  53  عبد الكرٌم مهلهر  دٌر ال ور  االب اب

أو  0984  شنقاً 
0985  

  54 للللللللل سراج   دٌر ال ور  االب اب

  55 ح ٌن  اسم   المسرة  مدرس ابتدالً  0985  السر
خرٌج المدرسىة   0985  السر

  الشرعٌة
مصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا ى   منخ/حلب

  المصا ى
56  

  57  للللللل عاار  حلب  االب تانوي  0985  شنقاً 
  58 لللللل عاار   حلب  االب تانوي  0985  شنقاً 
أو  0985  شنقاً 

0986  
  59  أٌمن عن رٌنً  حلب االب 

عمٌىىىىىىىىىد فىىىىىىىىىً   0986 شنقاً 
  ال ٌش

  61 أحمد رنوم   حلب

السىىىىىىىىىىىىىكتة 
 القلبٌة 

  60 عمر حٌدر  المسرة   مدرس  0986

  62  ااهر السلو  حلب   0986  شنقاً 
رٌىىىىىىىىىىىىىىىىىىر 
 واضحة 

  63   اهً عبادي  دٌر ال ور  ابٌب  0991

  64  للللللل وا ة  دمشي  م ند عسكري   شنقاً 
  65  عبد اإلله بسلبكً  ا/ دمشي دسٌ  مهندس   شنقاً 

  66  أحمد فاومة  حماة  مهنً   بالتسذٌب
اىىىىىىاهر عىىىىىىارج   سلقٌن/ادلب  مدرس دٌانة   شنقاً 

   ٌللو
67  

  68  محمد أرمنا ي  حماة   شنقاً )بالم ة( 
  69  مااع أتاسً  حمص  ابٌب  شنقاً 

 

 


