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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  : مـةدمقـ

  -:إن احلمد هللا وحده الشريك له، والصالة والسالم على رسول اهللا، وبعد 
ناه وشـاهدناه ومسعنـا بـه يف الصـاعدة؛ ألن ماعشـ فإن كتابة التاريخ حق ألبنائنا يف أعناقنـا،حق عليناألجيالنـا

اليصــلون إىل معرفــة احلقيقــة  عنــدهم يبحثــون عنــه خــالل الوثــائق واآلثارالتارخييــة، وقــد حينــه سيصــبح جمهــوالً 
،والــذكرى )1(فيه،خاصـة وأن مــزوري احلقيقـة يعملــون بـدأب لتضــليل املســلمني، وإبعـادهم عــن معرفـة تــارخيهم

ة، وأن يثيبـــــين يـــــوم الينفـــــع مـــــال ـالطواغيـــــت، ومـــــن أعـــــداء احلقيقـــــمـــــن  اتنفـــــع املـــــؤمنني، واهللا أســــــأل أن حيفظنـــــ
      ...وعلى اهللا توكلت وعليه يتوكل املؤمنون والبنون،

( . ) م2006(، مث التنقـيح واإلضـافة عـام )م1995(، البدايـة األوىل عـام عبـد اهللا الدهامشـة  : كتبه الـدكتور 
2007. (   )2008) . (2009. (  

  

ّ يرمحهمــا اهللا تعــاىل ، اللــذين أرســالين إىل املدرســة وأســأل اهللا عزوجــل ا لكــرمي أن جيعــل ثــواب هــذا اجلهــد لوالــدي
، ممـــا  علـــى أن أســـتمر يف مواصـــلة الدراســـة  - يرمحهـــا اهللا  - وأصـــرت والـــديت  بعيـــداً عـــن ســـكنهما ، ،االبتدائيـــة

ن داملــرحلـة املتوســطة كلهـا يف ة اعتبـاراً مــن الصـف الســادس ، حيـث كانــت املـدينــاملألزمهمـا اســتئجار غرفـة يل يف 
  . حىت حصلت على شهادة الكفاءة  يومذاك ،فقط 

                                     
، بعضها أصيب بالقصف املدفعي والصاروخي، وبعضها فجر بالديناميت عن قصد وعمد، 1982يف عام ) 1( م هدمت السلطة بضعة ومثانني مسجدًا

يمه، والبد من موافقة العقيد حيىي زيدان مدير املخابرات العسكرية يف محاة، وملا تقدموا بطلبهم وبعد بضع سنوات أراد أهايل احلي إصالح مسجدهم وترم
ً مما جرى يف حيكم عام: له، سأهلم  م، بل قال هلم إذن أنتم التعرفون شيئا ، لقد فجرت )م1982( من هدم هذا املسجد ؟ فسكتوا، فلم يعجبه سكو

نرجو  املوافقة على ترميم املسجد الذي دمرته عصابة : زم أن تقدموا طلبًا يل موقعًا من وجهاء احلي تقولون فيه مسجدكم عصابة اإلخوان املسلمني، ويل
ً أبيض لكتابة الطلب، ،)م1982( اإلخوان املسلمني عام ً الجيرؤ أحد أن يقول غري صحيح، وقدم هلم ورقا وجهاء احلي هذا الطلب  كتبوبالفعل   وطبعا
  . ، وصار هذا تقليداً متبعـًا لكل حي يريد أن يرمم مسجده للمخابرات العسكرية
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  مـن كتب التـاريـخ :  ل األول    الفص
  

وقعــت احلــرب ) م 1916(مثــل غريهــا مــن البلــدان العربيــة، حتــت ظــل اخلالفــة العثمانيــة، ويف عــام  كانــت ســوريا
بـن علـي الثـورة العربيـة الكـربى، ووقـف العـرب إىل  يومذاك الشـريف حسـنيالعاملية األوىل، وأعلن شريف مكة 

) م 1918(، ويف عــام )أملانيــا وتركيــا واليابــان( ضــد دول احملــور ،)وروســيا وفرنســا بريطانيــا(جانــب احللفــاء 
دخلــت اجليــوش العربيــة؛ امللحقــة علــى جيــوش احللفــاء بقيــادة فيصــل بــن احلســني، دخلــت دمشــق وطــردت 

، وقامــت حكومــة وطنيــة يف ســوريا، كــان وزيــر )الشــريف ( العــام بعــام  األتــراك منهــا، وعــرف الشــعب ذلــك
اية احلرب العاملية األوىل تقاسـم احللفـاء منـاطق النفـوذ يف مـؤمتر  الدفاع فيها يوسف العظمة يرمحه اهللا، ويف 

وكانــت ســوريا مــن نصــيب فرنســـا، لــذلك دخــل اجلــيش الفرنســي  ،مث يف اتفاقيــة ســايكس بيكــو ،ســان رميــو
يف معركـة ،استشهد فيهـا وزيـر الـدفاع السـوري يومـذاك،بعـد معركـة غريمتكافئــة ،)م1920( يف متـوز  دمشـق

الذين اعتقـــدوا أن ،ميســـلون غـــرب دمشـــق، وأبـــرز مـــن قـــاتلوا واستشـــهدوا يف ميســـلون مـــن علمـــاء املســـلمني
فضــيلة  ومــنهم ،االشــرتاك يف ميســلون فريضــة جهــاد مقدســة، جيــب أن يؤديهــا املســلم ولــو استشــهد هنــاك

ا، والشــيخ ياســني بــن جنيــب   ّ الشــبخ عبــد القــادر كيــوان، والشــيخ كمــال اخلطيــب، والشــيخ حممــد توفيــق الــدر
هـــا حنـــن عـــدنا : دمشـــق وذهـــب إىل قـــرب صـــالح الـــدين وقـــال أمامـــه ) غـــورو(ودخـــل. وكثـــري غـــريهمكيـــوان 

  .لربيطانيةاألمري فيصل إىل العراق وعني ملكًا عليه حتت احلماية ا وفر.  )1(ياصالح الدين
                                     

كان يوسف العظمة رمحه اهللا متدينًا حمافظًا على صالته وصومه، وملا خرج إىل املعركة كان متأكدًا من استشهاده : يقول شوقي أبو خليل   )1(
انظر كتاب اإلسالم وحركات التحرر العربية  ،)يف أعناقكمإين أترك ابنيت الوحيدة ليلى أمانة ( وهو يودعه !!لذلك قال لساطع احلصري 

وهناك من اليرى هذا اإلخالص موجودًا عند يوسف العظمة، ومنهم حممود شاكر حيث يقول يف تارخيه  .  031لشوقي أبو خليل، ص 
ا بقبول اإلنذار وصلت أخبار زحف اجلنرال الفرنسي غورو على دمشق  إىل الوزارة السورية اليت أعطت جو : (  47/  10 الذي بعثه ( ا

احة احلكومة، وتوقف عند ـإىل ميدان املعركة تربئة لس) ة ـف العظمـيوس( ، فخشيت عاقبة األمر، وانطلق وزير احلربية )غورو هلا لالستسالم 
من ذلك الضابط إال  نفماكا؟ !!وسـأله عن الذي أعطاه أمر القتال  ،)هجوم القوات الفرنسية  إيقافمالزم أول استطاع ( ضابط املدفعية 

، وتراجع املدافعون وبرأت احلكومة ساحتها أمام رع ا قادت اأن أرداه قتيالً، وكان يوسف العظمة يهدده مبسدسه أيضًا ياها املغفلني بأ
ل إحسان هندي يف ويقو   .، واهللا أعلم )املعركة، ورثي يوسف العظمة بأحر القصائد وأصبح مع الزمن كأنه حقيقة، وهو كذب وافرتاء 

  ) :24/7/2006] (السورية[صحيفة الثورة 
قوتان  1920صباح يوم ا لسبت الرابع والعشرين من متوز ) عقبة الطني( وحول املوقع الذي حيمل اسم, وهكذا التقت يف مرتفعات ميسلون-

    : ضخمتان
ا ،قوة عربية قليلة يف عددها وعتادها -1 ا ومعنويا ويعاونه , يوسف العظمة, قيادة وزير احلربية يف احلكومة العربية السوريةب, ولكن زاخرة بإميا

= 
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عاشـت سـوريا ربـع قـرن حتـت االنتـداب الفرنسـي، حيـث عسـكرت القـوات الفرنسـية يف السـاحل السـوري،  
وعينــت حكومــات مدنيــة تــدير شــؤون البلــد، وواجهــت فرنســا عــدة ثــورات متواصــلة كــان أكثرهــا خيــرج مــن 

  .) 1(املساجد بقيادة العلماء املسلمني
اية احلرب ) م  1945( ويف عام وراءهـا نـواة للجـيش  العاملية الثانية جلـت فرنسـا عـن سـوريا،خملفةأي يف 

يقــول  ،اختـذوا اجلـيش أداة للوصـول إىل السـلطة ،فيـه ضـباط طـامعون ومتطلعـون إىل احلكـم ،العـريب السـوري
مل يكــــــــن العثمـــــــانيون يســــــــمحون ألهــــــــل () :10/200(عـــــــنهم حممــــــــود شــــــــاكر يف التـــــــاريخ اإلســــــــالمي

لتحــــاق باجليش؛كمبــــدأ إســــالمي، فلماجــــاء الفرنســــيون فتحــــوا البــــاب علــــى والللفرق الضــــالة باال،الكتــــاب
مصــراعيه هلــذه الفــرق فدخلتــه؛ رغبــة يف حتســني أوضــاعها املعيشــية، وصــار عنــدها طمــع يف الســيطرة علــى 
اجلـيش بــل وعلــى الســلطة، وجــاء عهــد مايســمى بالوطنيــة فســارعلى الــنهج الفرنســي، وأبقــوا اجلــيش مفتوحــًا 

:  51ويقــول الــدكتور نيقــوالوس فــان دام يف كتابــه الصــراع علــى الســلطة يف ســوريا ص  .)أمــام هــذه الفــرق
واملســــيحيني  خمتلـــف األقليـــات الدينيــــة والعرقيـــة كالـــدروز واإلمســــاعيليني والعلـــويني فضـــل الفرنســـيون جتنيــــد(

=                                      
الذي سرح من اخلدمة مع بقية اجليش يوم , وتضم هذه القوة بقايا اللواء العريب األول. حسن حتسني الفقري كقائد ميداين) العميد( األمرياالي

وسرية استحكامات , شاشاتر وسرية ,)بطاريتان(مدفعية ومعه نضيدتا,  21/7مث استدعي من جديد على عجل يوم  19/7/1920
    .رجل 3000وهذه القوة مجعاء اليتجاوز عدد أفرادها , وبعض املتطوعني املدنيني, وسرية هجانة, )هندسية(
من مدفعية  ،امليدانمعززة جبميع الصنوف الالزمة للعمل يف ، GOYBET)غوابيه( قوة فرنسية تتكون من الفرقة الثالثة مشاة بقيادة اجلنرال -2

    .عشرة آالف رجل وتعدادها مجيعًا حوايل, باإلضافة ألربع طائرات, ودبابات وخيالة وهندسة وسرية نقل وسرية إمداد ومتوين
    .بريوت -ق العام دمشقعلى جانيب الطري) عقبة الطني(واصطدمت هاتان القوتان يف مرتفعات -

ا بدمه, ت غلبت الكثرة الشجاعةمخس ساعات من القتال املستمي وبعد حوايل , وسقط يوسف العظمة شهيداً يعانق أرض الوطن ويروي ترا
مل يكن بد من انتصار اجليـش   .وواجب الدفاع عن الوطن ،يتم تدريسها كرمز للممانعة, وأصبحت ميسلون جنمة مضيئة يف مالحم التاريخ

، بعد أن قرروا أن المير العدو إال )وزير الدفاع يومذاك ( هم، مع يوسف العظمة الفرنسي على جمموعة من املتطوعني، واجلنود، استشهد معظم
حىت متكن الفرنسيون من االنتصار عليهم، والدخول إىل دمشق، بعد أن ... على أجسادهم، فصمدوا وقابلوا اجليش الفرنسي بقليل من العتاد 

  ....لك فيصل مغادرة سوريا ففعل، وغادرها إىل أورباوطلب من امل.. ودخل اجلنرال غورو دمشق . على أجسادهم وامـر 
  

كما يبني جهاد . انظر كتاب اإلسالم وحركات التحرر العربية، لشوقي أبو خليل، حيث ذكر أمساء أربعة علماء استشهدوا يف ميسلون)  1(
اجلهاد ضد الفرنسيني منهم  الشيخ علي الدقر  احملدث األكرب بدر الدين احلسين يرمحه اهللا، ويذكر عدداً من علماء دمشق الذين شاركوا يف

الذي كان ميأل النعش بالسالح  ،يرمحه اهللا، والشيخ جنيب كيوان، والشيخ حممد حجار، والشيخ موسى الطويل، والشيخ حممد ديراين
اهدون منه بعد ذلك ،والذخائر والشيخ عبده البيتموين، وحممد . وميشي خلفه يف اجلنازة إىل املقربة حيث تفرغ يف أحد القبور ليأخذها ا

البيتموين، والشيخ سعدي التغليب، والشيخ حممد جوجيايت، والشيخ صالح الزعيم، والشيخ عبد احلكيم املنري، والشيخ أمني سويد، والشيخ 
  .حممد األمشر، والشيخ عبداهللا األفغاين وغريهم كثري 
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وقــد دعمــت  .والشــركس، وسياســة التجنيــد الفرنســية هــذه اتبعــت تقليــدًا رمستــه القــوى االســتعمارية واألكــراد
اليت قـادت احلركــة القوميــة العربيــة ،وذات النشــاط التجــاري ،ة صـاحبة األراضــيـالعـائالت العربيــة الســـنية الثريــ

أثنـــاء االحـــتالل الفرنســـي؛ دعمـــت بصـــورة غـــري مباشـــرة االجتـــاه حنـــو التمثيـــل القـــوي لألقليـــات يف اجلـــيش 
كضـــباط، كمـــا احتقـــرت يف كثـــري مـــن الســـوري، وذلـــك برفضـــها إرســـال أبنائهـــا للتـــدريب العســـكري، حـــىت  

 ،مكانــًا للكســاىل) بــاترك ســيل(كمــا وصــفها-األحيــان اجلــيش كمهنــة، واعتــربت الكليــة العســكرية حبمــص 
أو املغمـــورين  -) الـــذين مل حيصـــلوا علـــى جممـــوع مرتفـــع يف الثانويـــة يســـمح هلـــم بـــدخول الطـــب واهلندســـة(

 ً علـى االلتحـاق بـاجليش  ؛)وخاصة العلويني(قليات ومثة عامل اجتماعي اقتصادي شجع أبناء األ. اجتماعيا
  )1().عيش معظم األقليات يف الريف أو اجلبال اليت التصلح للزراعةتأال وهو الفقر، حيث 

يف ســـوريا، فنشـــرت املـــدارس بيـــنهم، ومـــدت الطـــرق وأوصـــلت  األقليـــاتكمااســـتطاعت فرنســـا أن حتضـــر 
، وصـا السـنة احلضـارة هلـم فسـبقوا املســلمني . روا مــؤهلني لوظـائف احلكـم واإلدارة واجلـيش يف ســورياحضـاريًا

تمـع عـام ،وقدأكد الدكتور توفيق الشاوي ا جملـة ا أن االسـتعمار األوريب ،)م1996(يف مذكراته اليت نشـر
ماكان يـرتك البلـد حـىت يبـين فيـه ركـائز مـن أنصـاره يشـغلون وظـائف احلكـم واجلـيش  ،عامة والفرنسـي خاصة

  .من إبعاد اإلسالميني عن ذلك كله  واإلدارة، ويتأكد
حيـث وقـع انقـالب حسـين ) م 1949(قامت حكومـة وطنيـة سـورية بعـدجالء فرنسـا، اسـتمرت حـىت عـام 

ومل يفتـأ أن قـام بعـده . الزعيم، وهو أول من فتح باب االنقالبات العسكرية اليت جرت الويالت على سـوريا
حسـين الـزعيم ورئـيس وزرائــه  وقــبض علـى )م 14/8/1949(يف   -قائـد لـواء  -انقـالب سـامي احلنـاوي 

حمسن الربازي وقتلهما، وسلم احلكم للمدنيني، وأعـاد الضـابط أديـب الشيشـكلي إىل القـوات املسـلحة بعـد 
قام أديـب الشيشـكلي بانقالبـه األول، مث انقـالب ) 17/12/1949(   أن سرحه منهاحسين الزعيم، ويف

وقــع انقــالب عســكري بقيــادة النقيــب مصــطفى محــدون أحــد  ، مث)م 2/12/1951(الشيشــكلي الثــاين 
، وقامــت فيهاحيــاة نيابيــة برئاســة )م25/2/1954( أنصــار أكــرم احلــوراين، وطــرد الشيشــكلي مــن ســوريا 

                                     
مل ثانوية ساعدت على إذالل املسلمني السنة وهم غالبية  الشعب السوري، ولكن ـ ويف رأي الباحث هذه العوامل املذكورة كلها عوا) 1(

ومن مل يغزو أو حيدث نفسه بغزو مات ( العامل األهم من ذلك كله هو جهل املسلمني السنة بدينهم، فالعسكرية مفروضة على املسلمني 
ا وأحزابًا ؛ كما جرهم اجلهل باالسالم إىل  عداد للغزو،واخلدمة العسكرية أو التطوع يف اجليش من باب اإل ،)على شعبة من نفاق ً تفرقهم شـيع

  .مما سهل على أعدائهم التغلب عليهم 
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وهـذه الفـرتة هـي الفـرتة الذهبيـة ) م1958( مـع مصـرعام اسـتمرت حـىت الوحـدة،يرمحه اهللا)1(شكري القوتلي
ا كانت دميوقرايف سوريا   .            . طية تقريباً ، أل

  .)  2()تاريخ سوريا احلديث ( يقول حممد عبد الرمحن األنصاري يف مؤلفه 
املخــتلط واحلــرس  يشمــن فلــول اجلــ ،تكــون اجلــيش الــوطين بعــد جــالء القــوات الفرنســية عــن أرض الــوطن( 

االنتـداب جتنيــد خمتلــف  وقــد فضـل الفرنســيون أيــام .السـيار، الــذي كــان حتـت إمــرة القــادة الفرنسـيني مباشــرة
فيمـــا يســـمى بـــالقوات  . واإلمســـاعيليني واألكـــراد والشـــركس العلـــوينيكالـــدروز و : األقليـــات الدينيـــة والعرقيـــة

ومل تشجع فرنسـا  . األدىن، وتطورت فيما بعد لتصبح هي القوات املسلحة السورية واللبنانية اخلاصة للشرق
ْ ــق تسرِّـ ف" ى سياسةاملستعمرين املسلمني السنة لالخنراط يف اجليش جريًا عل    " . د

مباشــرة، وذلــك برفضــها  وقــد دعمــت هــذا االجتــاه، العــائالت العربيــة الثريــة مــن أهــل الســنة بصــورة غــري   
ا ختدم املصاحل    . الفرنسية  إرسال أبنائها للتدريب العسكري يف قوات الح أ

الريفيــة الفقــرية  اجلــيش، حيــث أن املنــاطق ومثــت عامــل اقتصــادي واجتمــاعي، دفــع لــربوز األقليــات يف   
الــيت يوفرهــا القطــاع الزراعــي، خالفــًا  قـدمت أبناءهــا لتــوفر فرصــة جيــدة للتمتـع حبيــاة أكثــر رفاهيــة، مــن تلـك

حــىت أن ،1955بأكثريــة يف اجلــيش منــذ عــام  العلويــون ألهــل الســنة مــن ســكان املــدن الكــربى، وقــد متتــع
%  65تـب املخـابرات، قـد انـدهش لـدى اكتشـافه أن مـاال يقـل عـن مك العقيد عبـد احلميـد السـراج رئـيس

ـــابعني للطائفـــة ال كانوا،مـــن ضـــباط الصـــف مالكـــة األراضـــي،  )الســـنية ( أن العـــائالت املســـلمة  كما،علويـــةت
سـيطرة العاطفـة الوطنيـة عليهـا، وتعتـرب االنتسـاب إليهـا يف فـرتة مـا بـني  كانت حتتقر اجلنديـة كمهنـة، بسـبب

لقـد غفـل اليمـني احملـافظ يف سـوريا عـن اجلـيش كقـوة سياسـية يف ظـروف  .يتني خدمة للفرنسينيالعامل احلربني
فمــن هــذا املــزيج تكونــت القــوات   .نكبــة مهلكــة،دمرت فيمــا بعــد نفــوذ العــائالت االقطاعيــة وجتــار املدينــة

   .ة العسكرية اإللزامي السورية الوطنية، وصدر بعد ذلك قانون اخلدمة
االنضــباطي، مــن  اجلــيش احلــديث النشــأة والتكــوين يفتقــر إىل الكثــري مــن مقومــات اجلــيشوقــد كــان هــذا    

وهـــذه املواصـــفات، جعلـــت اجلـــيش الســـوري الناشـــئ مطيـــة ســـهلة ...  تــدريب وســـالح وروح معنويـــة عاليـــة

                                     
ومات يف أحد مشايف لبنان،  .ـ الرئيس السوري الوحيد الذي ترك كرسي الرئاسة بإرادته، وقد تركه جلمال عبد الناصر عندما قامت الوحدة ) 1(

  .املستشفى ؛ فسددها امللك فيصل بن عبد العزيز يرمحه اهللاوعجز أوالده عن دفع تكاليف 
، ووزعت منه بضع نسخ على كبار اإلخوان، بعد )2004( ـ نشر هذا الكتاب يف جملة العصر االلكرتونية، وحصلت عليه من االنرتنت ) 2(

  ....أن صاروا يطلبونه مين 
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وكان سببًا من أسـباب الشـقاق والتمـزق داخـل صـفوفه، ومـن مث انشـغاله عـن واجبـه ، للمغامرين من ضباطه
 ايــة الــبالد، والــدفاع عــن حــدودها، وزجــه بعــد ذلــك يف خضــم السياســة والنزاعــات احلزبيــة محدس يفاملقــ

   . والطائفية والعشائرية
فــع للقيـام بـاالنقالب األول:  وخالصـة القـول    ، ويعتـرب إىل حــد   ،إن هــذا اجلـيش الـذي دُ ناشـئًا كــان جيشًا

  . الغاشم بعيد من بقايا اجليوش املرتزقة أيام االنتداب الفرنسي
  عهـد الـوحـدة

كانت الوحدة بني األقطـار العربيـة أمالًيظنـه العـرب سـهل املنـال، فقـد كانـت هـذه الـبالد دولـة واحـدة حتـت 
وهلاتــاريخ واحــد، لــذلك )1(اخلالفــة العثمانيــة، تــتكلم لغةواحــدة، وتــدين بــدين واحــد، والتوجــد حــدود بينهــا

قالل، وكـــان احلـــديث عـــن مقومـــات الوحـــدة العربيـــة فالوحـــدة أمرحتمـــي، ومـــن أول الواجبـــات بعـــد االســـت
يف التــاريخ والرتبيـــة الوطنيـــة واجلغرافيــا واألدب والنصـــوص والتعبــري والرتبيـــة الفنيـــة،وكانت ؛املوضــوع األساســـي

مجيــع املنــاهج مركــزة علــى بــث روح الوحــدة العربيــة بــني الناشــئة، وتنميــة الشــعورالقومي عنــدهم، حــىت أفعــم 
  . مي العريب الوحدويالقو  جيلنا بالشعور

الـذي أسسـه ميشـيل عفلـق وزكـي األرسـوزي وصـالح الـدين )  2(لذلك وضع حزب البعـث العـريب االشـرتاكي
                                     

م كانوا يذهبون إىل الر ) 1( يشرتون التمر، ويذهبون إىل حيفا ويافا للعمل يف مزارع الربتقال، ) اآلن يف العراق (طبة ــ حدثين والدي يرمحه اهللا أ
سوريا ( وكانت بالد الشام  وال حىت بطاقة أحوال مدنية، والحيملون جوازًا للسفر،) لبنان ( ، وطرابلس )األردن حاليًا ( ويذهبون إىل معان 

ماتعنيه الكلمة حىت الربع األول من القرن العشرين امليالدي، مث مزقها االستعمار الغريب احلديث إىل بلداً واحداً بكل ) وفلسطني ولبنان واألردن 
  .هذه الدويالت احلالية 

بدأت جذور حزب البعث تظهر بلقاءت بني ميشيل عفلق النصراين وصالح : 10/210ـ يقول حممود شاكر يف التاريخ اإلسالمي  ) 2(
مذين مجعهلالدين البيطار ال  درسا معًا يف السوربون،كما قال يل أحد العرب اما التدريس يف التجهيز األوىل بدمشق ـ واألصح عندي أ

وأحسن كتاب يوضح نشوء البعث كتاب سامي ( ، )من اسكندرون (  يعلو كان طالبًا معهم يومذاك ـ ومعهم زكي األرسوزي ال  اجلزائريني
م، والقومية التتفق مع العقيدة اإلسالمية بل ختتلف معها، وقد مجعهم احلقد على اإلسالم، وكانت تطرح فكرة القومية يف لقا ،)اجلندي  ءا

ومل يقبل على الفكرة سوى بعض النصارى من أصحاب عفلق، وأصحاب البيطار مثل عبد احلليم قدور من قارا، مث برز احلزب بعد جالء 
ا يف دمشق، يف ً ( م، مث عقد أول مؤمتر له يف 1946القنوات، وأصدر صحيفة البعث يف عام  فرنسـا اليت كانت تباركه، واختذ له مقر

، مث اعتقلهم حسين الزعيم، وأفرج عنهم سامي احلناوي فعادوا إىل مزاولة نشاطهم، ودخلوا االنتخابات وفازوا بثالثة )م7/4/1947
سوري واحلزب الشيوعي يف جذب األقليات، ويف هذه مقاعد، وأقبل أبناء األقليات على حزب البعث، وصار منافسًا للحزب القومي ال

ب من األثناء كان أكرم احلوراين يالزم زعيم الكتلة الوطنية يف محاة توفيق الشيشكلي، مث اتصل مع القوميني السوريني، مث انفرد لوحده وتقر 
، وأحكم صلته معهم، وأسس حزبه العريب حسين الزعيم، ومن سامي احلناوي، فأسندت إليه وزارة الزراعة، فاتصل مع فالحي ريف محاة

وأسندت له وزارة الدفاع، وهي ماكان يطمع فيها فأحكم صلته مع الضباط، وبعد أن اختلف مع  ،شرتاكي، وجنح يف االنتخابات النيابيةالا
= 



                                     
  

  7

=                                      
حزب واحد هو حزب  مع حزب البعث، يف) العريب االشرتاكي(      أديب الشيشكلي، مسح هلم الشيشكلي بالعودة، فتم احتاد حزبه 

وبقي ) م1955( بات االبعث العريب االشرتاكي، وأصبح أكرم احلوراين الزعيم السياسي للحزب، بعد أن جنحت قائمته كاملة يف انتخ
ميشيل عفلق األب الروحي للحزب وفيلسوفه، وهكذا تكامل احلزبان، فقد جذب حزب البعث األقليات، كما جذب احلزب العريب 

الحني خاصة يف ريف محاة واملعرة، حيث يوجدكبار املالك، فاستغل احلوراين ذلك ودعا إىل االشرتاكية، وكان انقالب االشرتاكي الف
مصطفى محدون وهو من تالميذ أكرم، فزادت قوة احلزب باجليش، وصار هلم تنظيم عسكري يقوده محدون وعبد الغين قنوت، وبرز أكرم 

ـ انتهى كالم حممود شاكرـ، مث  ) بني أكرم احلوراين وصالح الدين البيطار الذي ركب موجة الناصرية احلوراين يف االنفصال، وانشق احلزب 
أن ) 1970ـ 63( تكان انقالب الثامن من آذار، حيث طرد أكرم احلوراين وميشيل عفلق من احلزب، واستطاع العلويون خالل سبع سنوا

ومن املفاهيم األساسية للحزب أن اإلسالم ) . لت السلطة إىل أسرة حافظ األسد يسيطروا على احلزب بعد أن سيطروا على اجليش، مث آ
ـ من  أدى دورًا حضاريًا وحدويًا للعرب قبل أكثر من ألف عام، مث انتهى هذا الدور، والبد للعرب ـ إذا أرادوا التقدم واللحاق بركب احلضارة

وسبب ختلف . لفكر القومي االشرتاكي العلماين كي يلحقوا من سبقهم من األممالتحرر من كل ماهو قدمي ـ مبافيه الدين ـ وأن يأخذوا ا
وقد تبني من خالل مسرية احلزب أنه يدعو إىل عكـس مايفعل متامًا فقدد دعا إىل الوحدة، .العرب ـ يف رأي احلزب ـ هو متسكهم باإلسالم 

خندقًا على طول حدودهم مع العراق، ومل يفعلوا ذلك مع األسدي، النظام وهاهو حيكم سوريا والعراق منذ أكثر من ربع قرن، وقد حفر 
ودعوا إىل احلرية وهاهم  .ودقوا أسافني الفرقة بني أبناء الوطن الواحد، وأحيوا الطائفية وأصلوها حىت صارت بدهية متعارفًا عليها. إسرائيل

ريا، وبنوا من السجون أكثر من اجلامعات، وقتلوا من شعبهم عندما استلموا احلكم يف سو )  1963( حيكمون باألحكام العرفية منذ عام 
هم بآالف املرات، ودعوا إىل االشرتاكية وسـرقوا أموال الشعب، حىت صار آالف من كبار أعضاء احلزب واجليش ئأعدا وامنأكثر ماقتل

اشنطن، كما ميلكون أساطيل النقل البحري، وأفقروا واملخابرات من كبار الرأمساليني يف العامل، ميلكون العمارات الضخمة يف لندن وباريس وو 
وأفقروا املوظفني حىت جعلوهم يطلبون الرشـوة علنًا من املواطنني . الشعب حىت صار ذليالً يبحث عن لقمة عيشه بني فتات موائدهم
  .املراجعني ومن غري املواطنني، حىت صارت سوريا مضرب املثل يف الرشـوة 

  :األنصاري عن حزب البعث مايلي ويقول حممد عبد الرمحن 
أمة عربية واحدة (  و )  اشرتاكية –حرية  -وحدة ( حزب علماين جعل شعاره  وهو ،م1947شكله ميشيل عفلق وصالح البيطار عام   

هيم واألفكار والعقائد الشامل يف املفا بإىل االنقالواحلزب يدعو  ،وركز يف ممارساته على اهلجوم على األحزاب التقليدية ). خالدة ذات رسالة
صراعًا ضد  وحينما توصل إىل احلكم اصطدم مع الواقع، وتنكر لشعاراته ومبادئه، وخاض. االشرتاكي والقيم، لصهرها وحتويلها إىل التوجه

اهم على أيدي الرفاق، واحلزب م يف السجون، أو صفّ حل التعبري القومي ليس يعترب أن اإلسالم ما هو إال مرحلة من مرا قياداته التارخيية وزج 
صالح البيطار خالل  ع، والتقى مدرس يف باريس دراسته اجلامعية م، 1910ام من نصارى سوريا، من مواليد دمشق ع كان ميشيل عفلق،إال

ن األفكار حيمال ،م1933 مث عادا إىل سوريا عام ،وتعاهدا على العمل معاً  دراستهما هنالك، وتشربا الروح القومية السائدة يف أوروبا،
ً ...  القوميةالغربية، ليطبقاها يف ديار اإلسالم األرسوزي مث اندمج حزب البعث، واحلزب  يالسيد وزكجالل  ،وقد ساهم يف تأسيس احلزب أيضا
ر دواأ وأصبح للحزب ،م1953وذلك يف عام  " حزب البعث العريب االشرتاكي" يف حزب واحد مسي  العريب االشرتاكي بقيادة أكرم احلوراين،

ّت على البالد الويالت فاعلة يف االنقالبات واحلكومـات اليت تعاقبت على سوريا، وانغمس يف وميكن أن نلخص  . صراعات حزبية وطائفـية جر
  : وعقائده فيما يأيت أبرز مبادئ احلزب

-  ً ، وكان من أبرز أهدافه  إن احلزب جيعل االشرتاكية دينًا والعلمانية الالدينية مسلكا وعن قضايا  ،فصل الدين عن شؤون احلياةومنهجًا
  . والسياسة احلكم

ا متزق األمة وجيعل الرابطة بني العرب هي رابطة الدم واللغة والتاريخ واألرض، ويلغي  -   رابطة الدين، حبجة أ

= 
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ــــه انتشــــر بــــني العمــــال والفالحــــني وصــــغاراملثقفني  البيطــــار وأكــــرم احلــــوراين، وصــــاراحلزب األول يومــــذاك ألن
، فالوحدة )وحدة، حرية، اشرتاكية(يهتفون وكان أنصاره ) الوحدة(والكسبة،وضع اهلدف األول من أهـدافه 

هــي اهلــدف األول، وهــي اخلطــوة األوىل الــيت متكــن العــرب مــن التحــرر فيتحقــق اهلــدف الثــاين للحــزب وهــو 
  .احلرية، والبد من الوحدة العربية والتحرر من التبعية االقتصادية االستعمارية لتقوم االشرتاكية بعد ذلك

 والظلــم الــذي يتجرعونــه، إذكــانوا يعانونــه، الحــني نظــرًا للبــؤس الــذي كــانواوشــدت االشــرتاكية العمــال والف
، أمهلتهم الطبقة الواعيةواملثقفة،سوى نادرة  التفاتات أجراء يعملون مبايقيتهم ويدفع عنهم غائلة املوت جوعًا

شاهدت أكرم مصطفى السباعي يرمحه اهللا،مل تدم طويالً، و  الميني مثل الدكتورـاة اإلسـجدًا من بعض الدع
احلوراين عندمازار إحدى القرى، وأقام له الفالحون حفلة كربى، وكم مسعت الفالحني يتباهون بأن األستاذ 
أكرم سلم عليه وصافحه بيده وهو يبتسم له، وقال له كلمات مداعبة وصداقة، بينماكان املثقفون اآلخرون  

  .يأنفون من مصافحة الفالحني 
ور القــومي الوحــدوي، ومــن املظــاهرات الــيت أذكرهــا مظــاهرة كــربى عندماصــرح ونشــأنا يف جيــل أختــم بالشــع

، وكان الشعور والفهم يومذاك أنه عندما تتوحد سـوريا الصهاينةاحلبيب بورقيبة بأنه المانع من التفاوض مع 
مـنهم، بـل جيـب أن حنـرر عـدة ) كـل فلسـطني( يف البحـر وحنـرر فلسـطني الصـهاينةومصر فقط سوف نرمي 

مغتصــبة مـــن العــامل العــريب منهاكمـــاأذكر لــواء اســـكندرون الــذي قطعــه الفرنســـيون مــن ســـورياوأعطوه  أجــزاء
ا ، وارترييـا )إيـران(لألتراك، ومثله كيليكيـا وهـي منطقـة حماذيـة للحـدود السـورية الرتكيـة، وعربسـتان الـيت أخـذ

ـــا ا احلبشة،وســـاقية الـــذهب املســـتعمرة اإلســـبانية، وطردبريطاني الثـــورة  مـــن اخللـــيج العـــريب، أمـــا الـــيت اســـتعمر
تف  اجلزائرية فكنا نعيش أحداثهااليومية، وكان مجع التربعات شهريًا على األقل هلا، وملاحتررت اجلزائر صـرنا

أي سنحرر فلسطني بعـد أن حـررت اجلزائـر، وكنـا ـ معشـر الشـباب ـ نعتقـد ذلـك ) العيد اجلاي بفلسطني ( 
رات الكثــرية املطروحــة علــى الشــعب، والــيت متنيــه بالوحــدة العربيــة الكــربى، واقعــًا الحمالــة، وكنــا نصــدق الشــعا

=                                      
 . ملن أراد ذلك ،شعائر للعبادة،و رد قيم روحيةويعترب أن اإلسالم جم  -
وما عـدا  ،لبعث فقومياألفكار واملمارسات العملية، واخلالف بينهما، أن املاركسية أممية، أماا واحلزب يتابع خطوات املاركسيني يف  -

  .فكر احلزب ومعتقـداته  يف ذلك فإن األفكار املاركسية متثل العمود األساسي
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  . )1(وكنا متأكدين أننا سنكون أقوى دولة يف العامل بعد أن تقوم الوحدة العربية الكربى 
                                     

 احلزب أن يقيموبعد مرور مخسة عشر عامًا يف حكم سوريا والعراق، هل استطاع "  : اجلندي يقول الدكتور سامي  - 1
وأين الوحدة ! ؟ مربر وجوده إذن ما !؟ وحدة واحدة بني قطرين عربيني، وقد بلغت الدول العربية اثنتني وعشرين دولة

ا، ]161البعث ص "[  العربية اليت أفىن حياته يف الدعوة إليها  !؟ ماذا قدم البعث بفريقيه لألمة ولصاحل وحد
 يقول الدكتور سامي ،!؟ وماذا قدم الفريق الثاين بعد هذا التاريخ !؟ 1966/طشبا/23 ماذا قدم الفريق األول حىت

 : اجلندي عن الفريقني
بالدم والعار، يتسابقون إىل القتل والظلم والركوع أمام  أصبح البعثيون بال بعث، والبعث بال بعثيني، فأيديهم مصبوغة" 

تنتظر الوحدة  وحدة واحدة يف تارخيه، حىت بني شطريه، فهل مل يستطع البعث أن يقيم -!!  العسكر أي حذاء -اجلزمة 
واملتسابقة للقتل والظلم والركوع أمام مهماز اجلزمة،ومىت  من العشائر والقبائل اهلمجية، اليت اصطبغت أيديها بالدم والعار

شائر اهلمجية، أي عشائر يقصد بالع ]163البعث ص [ !ة احلاقدة؟ـعلى يد الطائفية والعشائري حتققت الوحدة يف التاريخ
ً "]260التجربة املرة ملنيف الرزاز، ص [  رفع البعث شعار احلرية، املتخلفة علويةال إلرادة  ومل يعرف احلكم إال تسلطًا وتزييفا

ورفعت شعار مقاومة . قطرية مستبدة اجلماهري، ورفعت هذه الفئة شعار االشرتاكية واليسار، فكانت اشرتاكيتهم فوقية
وال جمال هنا للحديث عن حرية الشعب ] املرجع السابق "[ حزب البعث ر والرجعية، وقدمت هلا هدية، هو رأساالستعما

 بيدي البعث العريب، فإذا كان البعث يعاين من دكتاتورية أجنحته على بعضها، فمن أين الذي كان مصفداً يف األغالل
دعوا إليها، وما مربرات ثورة  حلزب عن رأيهم يف احلرية اليتيكفي أن نستمع إىل قادة ا! ؟ متنح احلرية لألمة العربية

ويبني لنا مدى  ،يشرح األسباب الدافعة إىل هذه الثورة هذا منشور داخلي! ؟ م على البعث نفسه1966/شباط/23
 : يقول املنشور ،بعضهم احلرية اليت يفهمها الرفاق مع

كان منطقًا يستهدف اقتسام النفوذ   .. الوصاية على احلزب قظهر منطق الوصاية على احلكم والسلطة إىل جانب منط" 
 لقد كان اهلدف الرئيسي!  أيها الرفاق .. القيادة اجلماعية، سواء أكانت حزبية أو حكومية يف الثورة وإحالل الفرد حمل

عد احلزب، وإتاحة عن رقاب قوا وذلك برفع سيف الوصاية ،هو حتقيق مبدأ احرتام الدميقراطية يف احلزب/شباط/23حلركة 
ا بنفسها حنو الغاية هذه هي حقيقة احلكم املتسلط . ] -13منشور داخلي للحزب ص "[  املرجوة الفرصة أمامها كي تقود حز

جييب على ذلك الدكتور منيف الرزاز  !؟ شباط/23احلرية اليت قدمها ثوار  فما هي ،م1966/شباط/23الفردي قبل 
 : فيقول ،يب االشرتاكيالعام حلزب البعث العر  األمني

موعة، مل يبلغ أبداً حدود الرتدي الذي وصلوا إليه .. شباط، هو حكم العنف/23إن حكم "   .. وإن تصورنا عن هذه ا
مثيل له إال يف عهد عبد  هذه الصفحات، وأوضاع العنف ليس هلا مثل يف تارخينا، إن الذي جيري يف سورية اآلن ال أكتب

" ،  ... " السجن والقتل يف شوارع بغداد ومدن العراق ائب الشيوعيني املسلحة عملياتتولت كحني ت ،اسمـالكرمي ق
جاوز  مطلعها اجلديد من أمساء املعتقلني، لتضم إىل القائمة من املعتقلني السابقني، حىت كانت الشمس حتمل كل يوم عند

م السجون، نقل معظمهم إىل ت لقد كانت " ،   ... " البعيد السجن الصحراوي دمر، ذلكـعددها املئات، وملا ضاقت 
= 
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 ) :8/3/1963 -28/9/1961(  عـهد االنـفصـال
ى العســكرية، مث قطعــت بــدأت إذاعــة دمشــق تبــث املوســيق) م 28/9/1961(منــذ الســابعة صــباح يــوم  

املتحـدة ( برناجمها اليـومي ليقـول املـذيع  هنـا دمشـق إذاعـة اجلمهوريـة العربيـة السـورية، وقبـل سـاعات كانـت 
، مث قــدم املــذيع نبــأ االنقــالب العســكري الــذي شــكل مبوجبــه جملــس عســكري قــرر فصــل )ولــيس الســورية 

الــذي وقــع علــى الشــعب الســوري، كمــا قــال ســوريا عــن دولــة الوحــدة مــع مصــر، نتيجــة التجــاوزات والظلــم 
  . املذيع  واستمرت املوسيقى العسكرية طوال النهار، بينما تذاع برقيات التأييد من الوحدات العسكرية

كـان هــذا النبــأ مصــيبة كــربى ملعظـم النــاس ـ وخاصـة الشــباب ـ، وقوبـل االنفصــال بــرفض شــعيب كبــري ميثلــه 
حـاول عبدالناصـر إرسـال وحـدات . )1(حدة من أسـاس دينـه وعقيدتـهالشارع العريب اإلسالمي الذي يرى الو 

=                                      
 ].199التجربة املرة ص [ .."  يف أساليب احلكم سوابق النازية والفاشية، وأساليب الستالينية منوذجًا هلم

 : البعث فيقول مصورًا تلذذهم مبشاهد اإلعدام ويقدم لنا الدكتور سامي اجلندي صورة من صور احلرية لدى    
 التجربة، رأيت ما اليصدقه العقل، فقد رأى أعضاء احملكمة أن يشرتك الشعب مبباذهلم، فال تفوته مسراتويف استوديو " 

واألمر بإطالق النار، مث يندلق  النصر، فعمدوا إىل تسجيل مشاهد اإلعدام من املهجع إىل اخلشبة، عملية عصب العينني،
، ". " مام، بعد أن ترتاخى احلبال نفسهااأل د إىلـالدم من الفم، وتنطوي الركبتان، وينحين اجلس خرجتُ ومل أقل شيئًا

ً  فسألين أحد الضباط ، " تفهم ولن:  أجبت ،مل أفهم:  قال !؟ أهذا هو البعث:  قلت! ؟ كيف رأيت يا دكتور  : مسرورا
وَّ :  قال يل ،وإذا باألستاذ صالح البيطار يدخل الهثاً "  ُ قال للضباط  ،منع:  قلت! ؟ مشاهد اإلعدام رت فعالً هل ص

ّ املختصون كل املشاهد  إياكم أن تنشر، فقد تسبب لنا:  املوجودين ملثرية، ولكن بعض اقضية عاملية، وظل هناك حىت قص
ً ". تلك الصورتسربت إىل خارج سورية ا أزمة متر،" :  مث يتابع اجلندي حديثه قائال وأن السجناء يرفلون يف  كنا نسمع أ

قَّنا، مث علمنا بعد شهورعديدة، أن الرفاق تعودوا عادات جديدة، فصاروا عندما  نعيم مقيم، فال ضرب، وال تعذيب وصدّ
مث تبدأ  ويؤتى باملتهمني للتحقيق ومن -اخلمر  -إىل سجن املزة، فتفرش املوائد وتدور الراح  ميلون احلياة الرتيبة، يذهبون

بقي أن " ، " الدوالب من اكتشافات آذار وأظن أن" ، " ةالطقوس الثورية، إذ يتفننون ويبدعون يف كل يوم رائعة جديد
بأمة عربية واحدة، :  تبدأ ،فتقرير بسيط على ورقة من أحد الرفاق !! الناس كل:  اجلواب!! ؟ املتهم نسأل من هو 

 . ]130البعث ص [ "  ًا حيطم مدى احلياةـهوراً يف الزنزانة، مث إنسانـيعين ش ،التناـباخللود لرس وتنتهي
هذه شهادات قادة احلزب بتخلي البعث عن مبادئه، وتبنيه لسياسة العنف الوحشي،الذي ليس له نظري إال يف أساليب    

 . القرامطة ووحشيتهم ضد املسلمني
 
 وعلى الرغم من احلرية السياسية اليت ظللت سوريا خالل عهد االنفصال، وعودة اإلخوان املسلمون إىل نشاطهم العلين الدعوي)  1(

والسياسي، وعلى الرغم من بطش عبد الناصر باإلخوان ؛ مع ذلك كله رفض اإلخوان املسلمون التوقيع على وثيقة االنفصال، ألن الوحدة 
= 
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 ، مــن القــوات اخلاصــة إلعــادة األمــر إىل نصــابه، ولكــن االنقالبيــني الســوريني كــانوا قــد رتبــواأمرهم عســكريًا
مظلـي ) 200(وقد استسـلم حـوايل . ويبدو أن النقمة على املصريني يف اجليش كانت منتشرة إىل حد كبري 

وقــد تأكــد للســوريني  . ثـــم تبــني لــه عــدم جــدوى احملاولــة عبــد الناصــر يف الســاحل الســوري،مصــري أنــزهلم 
بعـد ربـع قـرن أن ذلـك اليـوم املشـؤوم ـ يـوم االنفصـال ـ نـذير شـؤم كبـري للمسـلمني )ومـنهم كبارضـباط السـنة(

   .السنة يف سوريا 
  : سنة ونصف من احلريـة السياسية يف سوريـا

عاشـت سـوريا خالهلــا ) م 1963/ آذار/ 8( واسـتمر حــىت يـوم ) م 28/9/1961( االنفصـال يـوم  بـدأ
فــرتة نــادرة مــن احلكــم النيــايب، حيــث عــادت األحــزاب إىل العمــل السياســي العلــين ومنهــا مجاعــة اإلخـــوان 

إىل قرائهـا، وأجريـت ) اللـواء ( اليت فتحت مراكزها يف احملافظـات، وعـادت صـحيفتها اليوميـــة . )1(املسلمون

=                                      
مبدأاسرتاتيجي من مبادئ اإلخوان، وقبلوا باخلسارة السياسية والدعوية اليت توقعوها بسبب رفضهم ذلك التوقيع، ألن مبدأ الوحدة عندهم 

وهذا من األدلة على أن السياسة يف اإلسالم سياسة مبادىء السياسة مصاحل، بينما كان حزب البعث العريب االشرتاكي من . ساومةاليقبل امل
  .ئل املوقعني على وثيقة االنفصال، ألن سياسته تقوم على املصاحل والتقوم على املبادىء  اأو 
عندما اندجمت مخس مجعيات إسالمية من مخس حمافظات كبرية حتت إمرة ) م 1945( تأسست مجاعة اإلخوان املسلمون يف سوريا عام ) 1(

نسيني، مث تعايش اإلخوان مع احلكم ر الشيخ الدكتور مصطفى السباعي يرمحه اهللا، وقد كان املؤسسون هلا على رأس الثورات الشعبية ضد الف
اء الد)م 1948( الوطين، وجاهدوا يف فلسطني  ) م 1947( ين األمريي وحممد املبارك للمجلس النيايب عام ، وانتخب السباعي وعمر 

واستمرت اجلماعة يف نشاطها العلين ونصح احلكام، وبث مفهوم اإلسـالم  وبىن ميناء الالذقية، وتقلد حممد املبارك وزارة األشغال العامة،
) م  1958 ـ1945( والعلمانية، وقد عاشـت عهداً ذهبيًا   الشـامل كما أنزله اهللا عزوجل يف الكتاب والسنة، وحماربة اإللـحاد واملاركسـية

، وهذا هو منهجها الذي رأته من أجل  حيث عاشت سوريا يف ظل حكم دميوقراطي إىل حد كبري،  ومارست نشاطًا تربويًا وإعالميًا وسياسيًا
م  جابة لقرار عبد الناصر القاضي حبل األحزاب كلهاعند مث حلت اجلماعة نفسها است. إعادة املسلمني إىل تطبيق الشريعة اإلسالمية يف حيا

ري والصراع ـالعمل السأخرى قيام الوحدة، مث عادت إىل العمل السياسي والدعوي املكثف واجلاد خالل فرتة االنفصال، مث دخلت مرحلة 
ً . هومازالت حىت تارخي) م 1963( عام د منذ ـة األسـاألمين مع حكوم وتنظيميًا إىل درجة جيدة خالل العقدين  وقد تطورت اجلماعة سياسيا

، وتقرتب حاليًا من احلزب السياسي املنظم الذي يعمل وفق  املاضيني، عندما فرضت عليها حكومة األسد صراعًا مسلحًا وسياسيًا وإعالميًا
تمع  تعبري والدعوة إىل اهللا باحلكمة واملوعظة الدميوقراطي الذي يعطي للمسلم حقه يف العبادة والخطة زمنية وبرنامج حمدد، من أجل إقامة ا

  . احلسنة ، كما يعطي ذلك كله لغريه من املواطنني 
ساعية إلنشاء  ،اإلسالم م وتبنت مبادئ1928 أما مجاعة اإلخوان املسلمني، فقد أسست يف مصر عام : يقول حممد عبد الرمحن األنصاري 

وأثار جناحهم املتواضع يف االنتخابات  ،]1945األصح [  م،1946  أيلول سوريا يفالدولة اإلسالمية، وقد ظهر اإلخوان بشكل رمسي يف 
يف أعقاب اإلطاحة حبسين  م،1949 مث ظهروا ثانية يف االنتخابات النيابية عام ،لمانيني ويف املؤسسات الغربيةالع طاالسورية قلقًا كبرياً يف أوس

وذلك [ ،السباعي، وكانت كتلتها يف الربملان حتمل اسم اجلبهة االشرتاكية اإلسالمية فىوكانت اجلماعة بقيادة مؤسسها الدكتور مصط ،الزعيم
طالبت هذه اجلبهة بإجراء إصالحات اجتماعية، وباختاذ موقف مناوئ للغرب، إضافة  وقد ،]بسبب حتالفها مع حزب البعث ضد الشيوعيني 

= 
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بــات تشــريعية جنحــت فيهــا شــرائح مــن اإلخــوان ومــنهم األســتاذ عصــام العطــار، والشــيخ حممــد علــي انتخا
مشــعل، واألســـتاذ طيــب اخلجـــا، والشــيخ عبـــد الفتـــاح أبــو غـــدة، والــدكتور نبيـــل صــبحي الطويـــل، وغـــريهم 

 ً  عثثـني ،وكـان عـدد نـواب اإلخـوان أكثـر مـن عـدد نـواب الب ،)1(وكانت كتلة اإلخوان وأنصارهم عشرين نائبـا
انقســم حــزب البعــث العــريب االشــرتاكي إىل حــزبني األول مســوه ( وجنحــت كــذلك جمموعــة مــن االشــرتاكيني 

احلزب العريب االشرتاكي بزعامـة أكـرم احلـوراين وقـد شـارك يف فـرتة االنفصـال، والثـاين بقـي يف العمـل السـري 
ك االنقســام الــتخلص مــن وهــو حــزب البعــث الــذي حكــم ســوريا بعــد ذلــك، ويبــدو يل أن اهلــدف مــن ذلــ

، كمــــا نشــــط احلــــزب الشــــيوعي وعــــاد إىل العمــــل السياســــي بزعامــــة خالــــد )القيــــادات التارخييــــة للحــــزب 
رئيسـًا للجمهوريـة، وكلـف خالـد ) مـن حـزب الشـعب سـابقًا (    وانتخـب الـدكتور نـاظم القدسـي .بكداش

  . رموقنيالعظم برئاسة الوزارة، وكان معروف الدوالييب من رجال احلكومة امل
واختفــى اســم املباحـــث أو املخــابرات، وصـــارالطالب يكتبــون علـــى الســبورة نكتـــًا ثقيلــة جـــدًا علــى أعضـــاء 

، وكـان كـل مـواطن يعـرب عـن رأيـه حبريـة )ناصـري ( احلكومة ؛ إذ أن التيار العام لدى الشباب تيار وحـدوي 
ضد رئيس اجلمهوريـة على السبورة ؛كتب وقد رأيت بعيين مرات عديدة سبًا وشتمًا ي. تامة دون أن حياسب

  .ومل يصب أحد من الطالب بأذى  ،ناهيك عن الوزراء ،أو رئيس جملس الوزراء
وممـا يلفــت النظــر أنــه وقعــت معركــة شرســة علــى احلـدود مــع إســرائيل كانــت يف صــاحل ســوريا واستشــهد فيهــا 

سـاحة املرجـة بدمشـق عـدة عدة آليات من العدو عرضت يف  )2(ضابط من آل الدباس، وقد غنم السوريون

=                                      
اهللا غايتنا والقرآن (  و)  اهللا أكرب وهللا احلمد : ( يف نداء عار اإلخوان عمومًا يتمثلوكان شعارها وش). املطالبة بتحكيم الشريعة اإلسالمية  إىل

  ) . واجلهاد يف سبيل اهللا أمسى أمانينا دستورنا وحممد زعيمنا
  

مجيع  قتسباحلركة اإلسالمية يف سوريا ) : 1/170(يقول فضيلةاألستاذ عدنان سعد الدين  يف كتابه اإلخوان املسلمون يف سوريا  - 1
يف الوطن العريب والعامل اإلسالمي بوجوب وضرورة خوض االنتخابات، قبل غريها بأربعني أو مخسني سنة، ومل تبق مجاعة اإلسالمية احلركات 

مبباركة ) 1947(واإلخوان يف سوريا قرروا خوض االنتخابات عام ... إسالمية من جاكرتا إىل الدار البيضاء إال وخاضت جتربة احلياة النيابية 
... اإلمام حسن البنا، وجنح الشيخ الدكتور معروف الدوالييب عن حلب، واألستاذ حممد املبارك عن دمشق، والشيخ حممود الشقفة عن محاة 

يف وكانت احلركة اإلسالمية يف سوريا اليت تضم اإلخوان والعلماء من أسبق احلركات اإلسالمية ) : 192/ 1(ويقول فضيلة األستاذ عدنان يف 
جتماعية، الوطن العريب والعامل اإلسالمي يف اإلحاطة بشئون العصر ومتطلباته، وإدراكهم لفقه الواقع، يف جماالت السياسة واالقتصاد واحلياة اال

ويف عام [  .كن من املصاحل، مث انتشر هذا الفقه لدى اجلماعات اإلسالمية ه من املفاسد، وجلب ماميؤ فقرروا املشاركة باحلكم لدرء ماميكن در 
ج املشاركة يف احلكم  1994  ] .قرر التنظيم العاملي لإلخوان املسلمني أن ينصح مجيع تنظيمات اإلخوان يف العامل باستخدام هذا النهج، 

ا ـ يف نصف القرن املاضي ـ قبل أن خيرب األسد اجليش السوري،) 2( ً م أول وكان بطلها املالز  وهذه آخرمعركة انتصرفيها السوريون عسكري
  .حممود الدباس يرمحه اهللا، إسالمي من دمشق 
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  . ورمبا كانت آخر معركة ينتصر فيها اجليش العريب السوري  ،أيام
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  الفصل الثاين

  حيكم سـوريـا)1(النظام األسدي
  

ضــمت كــالً مــن رفضــت قـــرار حـــل احلـــزب،  .شــكلت خليــة حزبيــة ســـرية مــن البعثيــني الوحـــدة تخــالل فــرتة 
وأمحــد امليـــر، عرفــت باســم اللجنــة  ران، وحــافظ األســد،صــالح جديــد، وعبــد الكــرمي اجلنــدي، وحممــد عمــ

موعـة بطـرد  العسكرية، وكـان بدايـة تشـكيلها يف مصـر، حيـث نقلـوا يومـذاك خـالل الوحـدة، قامـت هـذه ا
أكـرم احلــوراين وكبـار قــادة احلـزب املؤسســني، حبجـة مــوافقتهم علـى االنفصــال، مث نظمـت كثــريًا مـن الضــباط 

إىل أن يقـوم بـانقالب ) محـوي الانتمـاء لـه(، ومتكنت من دفـع زيـاد احلريـري)2(اعيلينيوالدروز واإلمس علوينيال
موعـة يف الظـل،.  )3(عسكري صبيحة يوم الثامن من آذار ويستلم احلزب السلطة يف سوريا  وبقيت هـذه ا

                                     
لكن من وراء ستار، واستمر يعمل يف اخلفاء ) م8/3/1963(سوف يتضح من البحث أن حافظ األسد هو املخطط واملنفذ النقالب  -1

لص من صالح جديد، مث ، عندما عاد من دورة يف لندن ملدة ثالثة شهور، تدرب فيها على الصراع العلين، حيث خت)م23/2/1966(حىت 
 ...من العلويني 

يقصد املسلمني السنة ( وريا إىل اإلسالم ـمن سكان س./. 69ينتسب أكثر من :  183/  10المي ـيقول حممود شاكر يف التاريخ اإلس) 2(
من ./. 11ر1وينتسب . يًا ائ) الدروز( يتوزعون يف كل أحناء البالد، ويقلون يف مرتفعات جبال العلوية، وينحسرون عن جبل حوران ) 

سكان سوريا إىل الطائفة العلوية اليت يعيش اتباعها يف املرتفعات املسماة بامسها، وبعض القرى شرق محص، أما اآلن فقد غزوا السهول 
يأت هلم الظروف ، و )زعورا، وعني فيت والغجر ( الساحلية حىت كاثروا أهلها، كما نقل بعض أتباع سليمان املرشد إىل احلدود مع فلسطني 

من سكان سوريا إىل طائفة الدروز ./. 3ر1وينتسب ) . مث سيطروا على احلكم يف سوريا (يف االلتحاق باجليش فتحسنت أوضاعهم املادية، 
قرب وقريتان ) جمدل مشس ـ بقعسم ـ قلعة جندل ( ويف سفوح جبل الشيخ ) الدروز ( اليت يعيش اتباعها يف جبل حوران الذي محل امسهم 

من سكان سوريا إىل الطائفة ااإلمساعيلية اليت يعيش أتباعها يف بلدة السلمية، وما جاورها ويف ./. 1وينتسب ) . جرمانا، وصحنايا ( دمشق 
حي ( من سكان سوريا إىل الشـيعة الذين يعيشون يف دمشق ./. ر5وينتسب ) . السنة (مصياف، ويدخل بعضهم حاليًا يف اإلسـالم الصحيح 

م، ./. 14وينتسب . وبعض قرى محص ) راب، وحي األمني اخل من سكان سوريا إىل النصارى ويعيشون غالبًا يف املدن يف أحياء خاصة 
من سكان سوريا ينتسبون ./. 1وغرب محاة ومشال الالذقية، ويعايشون السنة يف قرى الغوطة، وكان ) اشوريون ( وهلم قراهم يف حوران، واجلزيرة 

وهناك أقلية التذكر من اليزيديني . ، يف دمشق وحلب، والقامشلي، وهلم أحياؤهم املغلقة كالعادة، وفر القادرون منهم إىل إسرائيل ة يهوديإىل ال
مسلمون أو ) القانونية ( ومن املالحظ أن كل الشعب السوري من الناحية الرمسية . يف سنجار وأطرافه، وعلى حدود تركيا ) عبدة الشيطان ( 

، ودروز، وإمساعيلية، وشيعة، وعبادي الشيطان كلها مسلمون قانونًا وتفرض عليهم مادة الرتبية علوية: أو يهود، وبقية الطوائف نصارى 
م ليسوا من املسلمني  بعضهم اإلسالمية يف املدارس، مع أن   .شعائر اإلسالم  ي أكثرهمواليؤد. يصرحون بأ

نه مت بعبقرية نادرة من هؤالء الستة هو تصوير فيه أآذار ب 8ير انقالب وتصو : )قرن  سوريا يف(  يقول الدكتور منري الغضبان  -1
وكما  ،ولكن األجواء السياسية العامة والتفكك بني الضباط يف سورية وتشرذمهم العجيب هو الذي أدى إىل جناح االنقالب ،جمافاة للحقيقة

تعلم بأن القطعات اليت كانت مكلفة بالدفاع عن العاصمة كانت تزيد يف تعدادها يكفيك أيها القارئ أن : وخالصة القول": الدين يقول زهر
= 
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=                                      
مع فارق كبري باملعدات لصاحل  ،آذار مل تكن لتزيد عن األلف مقاتل 8بينما القطعات اليت دخلت دمشق صباح  ،عن العشرين ألف مقاتل

  .واضحمنا يدل على التواطؤ الإن دلّ ذلك على شيء، فإو  ،القطعات املدافعة
جناح االنقالب، فهو الذي رفض ابتداء إوذات دور كبري يف . الدين كما ذكر يف كتابه هي مسؤولية غري مباشرة ومسؤولية زهر

جناح إضابطًا واكتفى بتسريح نصفهم، وال شك أن هذا النصف الباقي بعناصره املنبثة بكافة القطعات قد ساهم مسامهة فعالة يف  120تسريح 
  .ن هذه العناصر كلها من البعثيني او املتعاطفني تعاطفًا تامًا معهمأذ إاالنقالب، 
قد كان العلويني  ألن  ،فهم العنصر األول فيه ،آذار 8أن دور الدروز واضح وقوي يف املشاركة يف انقالب إىل شارة وال بد من اإل  

َ . ومل يشمل الضباط الدروز ،مشلهم التسريح فمحمد عمران املخطط األول يف انقالب  ،لكافة احملاوالت االنقالبية أخريًا املعاجلة املائعة وال ننس
وذلك منذ متوز  ؟ ذا اعتقل فلماذا أفرج عنهإو  ؟آذار هل اعتقل بعد أن كشف دوره يف احملاولة اليت سبقتها بعدة شهور؟ فلماذا مل يعتقل 8

  .؟؟!! تلك املشاركة وحافظ أسد الذي شارك يف عصيان حلب، ملاذا بقي حرًا مل ميس بعد .1962
الدين دوراً كبرياً يف جناح االنقالب نتيجة سياسته الضعيفة املتخاذلة مع أعداء العهد، وهو الذي مكنهم من  ننا نعتقد أن لزهرإ  

ال أمام دولة طائفية جديد ،نقل أنه جزء من اللعبة ن ملإذلك،  ة للدروز الدور الكبري أيت به لتمرير مرحلة، ونفذ اخلطوات املطلوبة هلا ليفسح ا
  .فيها

ا تلك املعركة املشرفة، آمريكية اليت مل تكن غائبة عن الساحة والسفارة األ   واليت خاضتها  ،سرائيلإمعركة تل النريب مع أي ذ
خلسائر اليت تكبدها ألن ا ،وتشرف األمة العربية بأمجعها ،فهي من املعارك اليت تشرف اجليش العريب السوري"القوات السورية ببسالة نادرة 

ضافة إىل اليت أخربنا عنها اجلنرال فون هورن كبري مراقيب اهلدنة، واليت إ ) الكالم لزهر الدين( اليهود يف هذه املعركة واليت شاهدناها وملسناها
لدات كهرباء، ومزارع أبقار، حلقت باملستعمرات اليهودية، قد جتاوزت األربعمائة قتيل، عدا عن اخلسائر املادية، وهي عبارة عن معمل، ومو 

انتهى  ". ىهم املرحوم املالزم دباس وعشرة جرحمنأما خسائرنا فكانت أحد عشر شهيدًا . يضاف إىل ذلك الغنائم احلربية اليت رحبناها ،وغريها
  .كالم زهر الدين 

فطيلة عهد الوحدة مل يقع أي  ،لوضعهذه املعركة قد لفتت أنظار أمريكا على خطورة ا :) مازال الكالم للشيخ الغضبان (  أقول  
ن سوريةأوأرادت  ،سرائيلإاشتباك مع  ّ وتبعد هؤالء الضباط عن الساحة، وتعمل جاهدة على تفكيك اجليش السوري، وليس . مريكا أن تدج

يون وبعثيون وانتهازيون ناصر ": وكل ما بني يدينا هو قول زهرالدين يف مذكراته. بني أيدينا دليل مادي على الدور األمريكي يف االنقالب
مريكية يف دمشق وقنصليتها يف حلب، ألن هم أمريكا السفارة األ" :وقوله ")آذار  8من إرهاصات (  وأمريكيون يدبرون عصيان محص

القضاء على  وقد أدركت أمريكا أن استقرار سورية يعين. سرائيل ومصاحلهاإاالستعمارية الوحيد وشغلها الشاغل كان وما يزال يهدف إىل محاية 
وعلى هذا األساس كانت الشخصيات األمريكية ال  ،قدامها يف األرض اليت اغتصبتهاأسرائيل وترسيخ إوعدم االستقرار يعين تطور  ،سرائيلإ

ا قبل الوحدة ويف عهد االنفصالـورية كما كـتنقطع عن دس الدسائس على س طلقوا زالة العهد الذي أهذه هي الفئات اليت تعاونت إل. ان شأ
وقد دلت مباحثات الوحدة . القاهرة نأما املخطط املمول والظاهر فكا. وقد علمنا بأن املمول واملخطط املسترت هو أمريكا. عليه اسم االنفصال

الناصر بأنه وضع مبلغًا ضخمًا من املال حتت  ذ اعرتف الرئيس عبدإ, على صدق ذلك 1963آذار  8اليت أجريت يف القاهرة بعد حركة 
  ".رف األستاذين عفلق والبيطار ملقاومة العهد يف سوريةتص

سالمي إىل احلكم قد حدا خوان املسلمون فيها والتيار اإلوال نشك أبدًا أن خوف أمريكا من انتخابات حرة يف سورية يصل اإل  
لس النيايب يف عهد االنفصال فقد كان عدد نواب الكتلة اإلسالمية ال . وبالسرعة املطلوبة ،باجلميع إىل تنفيذ االنقالب قبلها يتجاوز يف ا

وأصبح القرار السياسي ال ميكن أن مير دون موافقة األستاذ . الساحة ندًا عنيفًا لالشرتاكيني خوان املسلمون علىومع ذلك برز اإل ،عشرين نائباً 
أصحاب القرار السياسي يف سورية يف أواخر عهد فكان العظم والعطار واحلوراين هم  ،خوان املسلمني عليهعصام العطار املراقب العام لإل

= 
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لــس الر  ئاســة، كمــا بينمــا اســتدعت ضــابطًا كبــريًا مــن ذراري الســنة هــو حممــد أمــني احلــافظ، لتجعلــه رئيســًا 
زعة الوحدويــة، دون أن يكــون هلــم تنظيـــم سياســيي مثــل راشــد ـوضــعت عــددًا مــن الضــباط الكبـــار ذوي النــ

ألنـه   ،وتبني بعـد أربعـني سـنة أن لولـب اللجنـة العسـكرية هـو حـافظ األسـد ،القطيين ولؤي األتاسـي وغريهم
حـىت ختلـص مـن مجيـع رفاقـه  ،ويضـرب بعضـًا بـبعض آخـر ،كان يعمل بصمت من وراء أعضاء هذه اللجنة

  . بعدهوأخريًا انفرد بتملك سوريا له وألوالده  ،يف اللجنة العسكرية
قــــادة ( لطة هـــو تســــريح الضـــباط الدمشـــقيني ـوكـــان أول إجـــراء يقـــوم بــــه حـــزب البعـــث لــــدى تســـلم الســـ 

رية ـليةالســاخل هــذه واسـتدعت.وأتبــاعهم مـن الضــباط الصــغار وكلهـم تقريبــًا مـن املســلمني الســنة) االنفصـال 
ــم ســرحوا مــن اجلــيش معظــم . الضــباط االحتيــاطيني مــن العلــويني والــدروز واالمســاعيليني  ومــن العجيــب أ

طالب الضباط من الكلية العسكرية، وطلبت دفعة مستعجلة من الكليـة العسـكرية كـان معظـم أفرادهـا مـن 
  .مصطفى طالسأحد أقارب عبد اهللا طالس و  هذه الفئات املذكورة، ومنهم رفعت األسد

   حركة جـاسـم عـلوان
كنـا نظــن أن انقـالب الثــامن مـن آذار وحــدوي، وخاصـة بعــد أن أعلـن عــن قيـام االحتــاد الثالثـي بــني ســوريا 

بعد فرتة وجيزة من االنقالب، وقد سبق البعثيون العراقيون رفـاقهم السـوريني فاسـتلموااحلكم  ،ومصر والعراق
ولكـن ممـا لفـت النظـر أن سـوريا مل تسـمح للطـائرة املصـرية ). م 1963شـباط  8( بـانقالب عسـكري يـوم 

الــذين كــانوا يف القــاهرة خــالل فــرتة ) الناصــريني(الــيت نقلــت عــدداً مــن كبــار السياســيني الســوريني الوحــدويني
  . االنفصال، مل تسمح هلم بدخول سوريا فعادت الطائرة بعد أن زودت بالوقود

مبحاولـة انقـالب عسـكري يف دمشـق يف وضـح النهـار )الناصـريني(لذا قامت جمموعة من الضـباط الوحـدويني
، وســاعده فيهاالعقيـــد حممـــد )مـــن ديــر الـــزور ( ، قادهــا العقيـــد جاســم علـــوان )م 1963متـــوز  17( يــوم 

اجلراح، وقبل أن تتمكن من تسلم اإلذاعة انقض عليها اللـواء املـدرع السـبعون ودارت معـارك علـى مشـارف 
ـــ اراً، وانتشـــرت جثـــث القتلـــى يف الشوارع،ففشـــل االنقـــالب ألن هـــذه اخلليـــة البعثيـــة دمشــق وداخلهاأيضـــًا 

=                                      
فلم جيرؤ النظام بعد . مل يكن جيرؤ على مواجهة التيار االسالمي 1963آذار عام  8وانقالب  1962آذار  28ن انقالب إحىت  ،االنفصال

والصحيفة الوحيدة اليت بقيت مستمرة بعد أو ينفذ يف أحد منهم قرار العزل السياسي،  ،ن يعتقل أحدًا من الكتلة اإلسالميةأاالنقالبني  ينهذ
أما البعث والوحدة  ،خوان املسلمنيالناطقة باسم اإل" اللواء"آذار من الصحف اليت كانت تصدر يف زمن االنفصال هي صحيفة  8انقالب 

  ) .انتهى كالم الغضبان(  .فهما جملتا العهد اجلديد
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متكنت من اخرتاق هذا االنقالب عرب جاسوسهم الرائـد حممـد النبهـان الـذي كـان  )اللجنة العسكرية(السرية
ً (مــن قيــادة االنقــالب  ، وقــد حــوكم حماكمــة صــورية مــع جاســم علــوان وحممــد اجلــراح، وأعــدم العقيــد)صــوريا

مارأس حربة تنفيذ االنقالب، وقد تـرأ س  هشام شبيب من سالح اإلشارة، واملساعد حبري كلش، ويبدوا أ
احملكمة العسكرية املقدم صالح الضللي من دير الزور، وتشـبث البعثيـون بـاحلكم، واسـتفادوا كثـريًا مـن هـذه 

من املسلمني السنة، واسـتدعي احلركة حيث سرحوا دفعات كبرية من الضباط الناصريني ومعظمهم أو كلهم 
   . ضباط احتياط من العلويني والدروز واإلمساعيليني ليشغلوا أماكنهم

واألفضـل أن نقـول حـافظ [  )1(وسوف نرى أن اخلطة اليت وضعتها تلك اخللية السرية القيادية حلزب البعـث
، مث تصـفيته مـن البعثيـني تقضي بتصـفية اجلـيش مـن الضـباط غـري البعثيـني أوالًومعظمهـم مـن السـنة ]األسد 

السـنيني بعد قيام حركات التصحيح داخل احلزب نفسه، حىت يصبح معظم ضـباط اجلـيش مـن الفئـات الـيت 
تشــكلت منهــا تلــك اخلليــة الســرية، مث تــأيت املرحلــة األخــرية وهــي تســريح الضــباط البعثيــني غــري العلــويني، مث 

وقـد نفـذ هـذااملخطط إىل أبعـد ممـا رسـم لـه، وصـار ، )أنصار صالح جديـد ( سـرح بعض الضباط العلويني 
 ، ومـن املخلصـني لعائلـة األســد، كماتـدل حادثـة مدرسـة املدفعيـة)2(معظم ضباط اجلـيش مـن العلـويني فقـط

  . )3(يف حلب على ذلك املشؤومة

                                     
خالل الوحدة بني سوريا ومصر من قبل ) م1959(العسكرية البعثية اليت تأسست عام إن القيادة العليا للجنة :  59يقول فان دام ص )1(

ضباط منقولني ملصر تكونت يف البدء من مخسة ضباط من بينهم ثالثة علويون هم حممد عمران وحافظ األسد وصالح جديد، وإمساعيليان مها 
درزيان ( وسليمان حداد، وسليم حاطوم ومحد عبيد ) اسكندرونة ( ن كنعان عبد الكرمي اجلندي وأمحد املري، مث توسعت فيما بعد لتضم عثما: 
، )من حلب ( وأمني احلافظ وحسني ملحم ) من حوران ( وستة من ذرارى السنة هم موسى الزعيب ومصطفى احلاج علي وأمحد سويداين ) 

  ) . من الالذقية ( وحممد رباح الطويل 
مت إزاحة آخر )  1966(ورية، فبعد شباط ـرية السـع هذه التصفيات من خالل بنية القيادات القطوميكن تتب: 131ان دام  ص ـيقول ف) 2(

وكذلك ) سليم حاطوم ومحد عبيد ( مت إزاحة آخر الضباط الدروز ) م1968(، ويف تشرين أول )وهو أمني احلافظ ( ضابط سين من حلب 
اب ـ، وميكن تفسري انتخ)عبد الكرمي اجلندي ( أزيح آخر الضباط اإلمساعيليني  م 1969ويف آذار ) نسبة إىل حوران ( الضباط احلورانيني 

بأنه انعكاس العتماد الرئيس حافظ األسد على عائلته الشخصية أو عشريته إىل )  1975نيسان ( د عضوًا يف القيادة القطرية ــرفعت األس
  ) .م1970(حدكبري بعد 

راهيم اليوسف على تنفيذ جمزرة خططها مع الطليعة املقاتلة لإلخوان املسلمني بزعامة عدنان عقلة أقدم ضابط بعثي سين يدعى النقيب إب)  3(
قتل فيهاقرابة املائتني من طالب الضباط العلويني وحمل الشاهد أن منفذ العملية مجع طالب الضباط يف صالة املطعم ) م 1979 /6/ 16يف ( 

. بأعذار متعددة، فكان عدد السنيني قرابة ثالثني طالبًا من ثالمثائة جمموع طالب املدرسة يومذاكأوالنادي حبجة حماضرة وأخرج السنيني منهم 
املكان يف الوقت املناسب وكانت جمزرة جرت على البالد ويالت وخيمة  مث فتحت النريان من األسلحة الرشاشة من عناصرالطليعة الذين وصلوا

، وقد تربأ اإلخوان املسلمون من هذه  تمع العدد جدًا زرة ببيان صدر وقتها ونشر يف جملة ا   .هـ 1399شعبان  9يف ) 452(ا
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   مـا ةـركـة مـروان حـديد فـي حـح
حلـال، وكـان املولـود الرابـع فيهـا، أخـوه ، يف أسـرة مسـتورة ا)م 1934(الد حديـد يف محـاة عـام خولد مروان 

مقتـل مـروان يرمحـه اهللا وكـان ملحقـًا عسـكريًا  فيـه حـىتاستمر األكرب حمامي، وله أخ ضابط كبـري يف اجليــش،
والـده مسـتثمر يف الزراعـة، ويقـال أن مـروان كـان يف شـبابه عضـوًا فعـاالًيف احلركـة  يف إحدى سفارات سـوريا،

إال أن األستاذ عدنان سعد الدين ينكر هذه املقولة الشائعة يف محـاة ـ ( ه منهااالشرتاكية، حيث معظم أسرت
لد الرابع يف مذكراته    .  )انظر ا

يقول )1(التــزم مــروان باحلركــة اإلســالمية قتــل اليــوم أخطــر رجــل علــى األمــة : ، عنــدما رأى أخــاه الكبــري فرحــًا
إلخــوان يف مصـر، يقــول مـروان فتتبعــت اخلـرب مــن حسـن البنــا شـيخ ا:العربيـة  فســأله مـروان مــن هـو ؟ فقــال 

الراديــو، مث وجــدت نفســي حتــت وطــأة خــاطر ملــح يــدعوين للتعــرف علــى فكــر هــذاالرجل، فقــرأت رســائله 
وذهبت إىل مسجد السلطان ألستمع إىل الشيخ حممد احلامد، وأتبني حقيقة دعوة البنـا، وكـان التحـول مـن 

  .رشاد العماية إىل اهلدى، ومن الضالل إىل ال
اهلندسة الزراعية يف جامعـة عـني مشـس بالقاهرة،وهنـاك عـايش اإلخـوان املسـلمني يف نضـاهلم مروان مث درس  

إىل محـاة، ومـع أن بكـالوريوس الزراعـة ) م1961( السري خالل عهد الوحـدة، مث عـاد بعـد خترجـه يف عـام 
وهـو  1964(بـل أحل عليـه عـام  شهادة نادرة أنذاك وفـرص العمـل متـوفرة جـدًا ؛ وعـرض عليـه حمـافظ محـاة

                                     
التحق الشيخ مروان : مايلي42ص )م1982وحىت 1975(ـ يقول األستاذعدنان سعدالدين يف كتابه مسرية مجاعة اإلخوان املسلمني من  )1(

يف أسريت حىت عام 1950باجلماعة عام  وقد أرسلته األسرة من صندوق تكافلها االجتماعي لدراسة اهلندسـة م، 1964، وكان عضوًا نشيطًا
مارآه  الزراعية يف القاهرة، فرأى مايتعرض له اإلخوان يف مصر من إعدام وتنكيل، فامتألت نفسه غيظًا على الظاملني، وملا عاد إىل سوريا هاله

كفر البواح عرب اإلعالم املسموع واملقروء، فقرر السري على درب الشهادة، من حتد للمشاعر اإلميانية وعدوان على القيم اإلسالمية، واجلهر بال
ا  ، وجترد من متعها املباحة، ومنها الزواج الذي آثرتركه، بعدأن عقد على زوج له صمم أن اليدخل  ا عاشت معه يف وطلق الدنياثالثًا مع أ

أصفياء أنقياء )  20ـ  15( ليه ؛ فاستجاب له ثلة من الشباب اليافع أعمارهم ورفع شعار اجلهاد ودعا الشباب إ.العمارة اليت قبض عليه فيها 
ع أن ليست هلم جتربة أو نظرة بعيدة، األمر الذي سبب حرجًا لتنظيم اإلخوان يف محاة، ومل يتمكنوا من معاجلة هذه الظاهرة، رغم مابذلوه، وم

وكنت ... طبقًا الجتهاده ومحاسته، وكان بعض أعضاء التنظيم يتعاطف معه،  مروان مل يقل يومًا أنه خارج اجلماعة ؛ إالأنه كان يتصرف
 ً ، وأخرياً توارى عن )املتكلم عدنان سعد الدين (  أحتدث معه بشيء من الشدة لتثنيه عن برناجمه حبكم الصلة اليت ربطتين به مخسة عشر عاما

أن برناجمه لن : سلت له أخوين نقال له رأيي الصريح فيما هو فيه، وخالصته األنظار، وغادر إىل دمشق، وأرسل يل من خمبئه يسأل الدعم، فأر 
لتغطية النفقة ومطالب العيش لبينا طلبه دون تردد مهما بلغت التكاليف، أما  يؤدي إىل نتيجة، بل هو ضار به وبغريه، فإذا أراد دعمًا ماديًا

مث انقطعت الصلة بيننا حىت . أن حيبطه ويقضي على جمموعته العدو بطائرة هيلوكبرت اللجوء إىل اجلبال فلن جيديه نفعًا ولسنا معه فيه، ويستطيع
  .      )انتهى كالم عدنان سعد الدين (  قبض عليه وسجن مث استشهد يرمحه اهللا
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وظيفــة مرموقــة؛ إالأنــه أصــر علــى أن يفــرغ نفســه للــدعوة وتربيــة اجليــل املســلم، )األســتاذ عبــد احللــيم خــدام 
فأصلح مسجدًا صغريًا جوار بيته يف أول حي البارودية باحلاضر يف مدينة محاة، وجعله مقرًا لنشاطه الرتبوي 

). وهو شـعار اإلخـوان املسـلمني(فني متقاطعني بينهما مصحف والدعوي، وقد رسم على باب املسجد سي
ستشارات فنية حبكم دراسته، ويعـيش مـن حصـته اوشارك أحداألخوة يف مزرعةومدجنة،كان مروان يقدم له 

طوال حياتـه يرمحـه اهللا أرسـل ) م 1972( ويف عـام . يف هذه املزرعة،وقد ختفف من أعباء احلياة فعـاش عزبـًا
يــد الـزعيم لـه رفعــت األســد رســ يف ) مــن وجهــاء احلمــويني (الة مــع الســيد عبــد ا يعــرض عليــه منصــبًا مرموقــًا

ـــدنيا نطؤهـــا ( :الســـلطة براتـــب عـــال، وكـــان رد الشـــيخ مـــروان يرمحـــه اهللا  إن املناصـــب أوســـاخ مـــن حكـــام ال
جلــواب ويقـال أنــه كتـب لــه ا .)بأقـدامنا، والحاجــة يل بـذلك وكــل الـذي أريــده وأطلبـه هــو احلكـم باإلســالم 

ــا كــالبدالــ: رســالته يقــول فيهــا  ورقــة علــى خلــف احكــم يارفعــت باالســالم وأنــا جنــدي  ،نيا جيفــة وطال
ومل يقصــر  .فغضــب رفعــت وأمــر بقتلــه، ولكـن اهللا أهلــم مــروان ففــر مــن محــاة قبـل أن يصــلواإىل بيتــه عنـدك،

م أحيانـــًا ليـــدعو  هم إىل االلتـــزام بـــدين اهللا دعوتـــه علـــى املســـجد بـــل كـــان يـــزور النـــاس يف عملهـــم، ويف بيـــو
( لــذلك مت اعتقالــه للمــرة األوىل .)لطان جــائر ـأفضــل اجلهــاد كلمــة حـق عنــد ســ( عزوجـل، وصــار يعلــن أن 

ا تعمل على إظهار الفساد ونشره بني الشـعب ؛، بعد أن خطب يف املسجد وهاجم احلكومة)م1963 أل
  . فرتة اعتقاله سوى أيام معدودة ومل تدم . وطالبها باحلكم مباأنزل اهللا ،السوري املسلم

كـان مـروان يرمحــه اهللا طويالًجـدًا قــوي البنيـة، ومـع هــذا فقـد أعفــي مـن اخلدمـة العســكرية، لـذلك ســجل يف 
م، وكـــــان جســـــمه الفـــــارع 1969قســـــم الفلســـــفة بكليـــــة اآلداب يف جامعـــــة دمشـــــق وختـــــرج منهـــــا عـــــام 

عهـداألمويني مـازال مـن  تشـري للنـاظرين كـأن رجـالً جيعالنـه شخصـية مميـزة ) الثـوب والعبـاءة والعمامـة (ولباسه
وبعـد خترجـه مـن . يعيـش بيننا، لذلك كان طالب وطالبات اجلامعة يقفـون مندهشـني كلمـا مـرمن ممـرات اجلامعـة 

للرتبية اإلسالمية أو الفلسفة بدون راتب، لكن  اجلامعة كان يعرض نفسه على املدارس اخلاصة ليعمل فيها مدرسًا
  . حد بتحقيق هذه الرغبة يرمحه اهللامل يسمح له أ

كــان مــروان خيتلــف مــع مجاعــة اإلخــوان املســلمني يف معاجلــة الوضــع الــراهن يف ســوريا، فأســلوب اإلخــوان 
املســـلمني كمـــاهومعروف لــــدى القاصـــي والـــداين الــــدعوة إىل اهللا باحلكمـــة واملوعظـــة احلســــنة، وتربيـــة الفــــرد 

تمــع املســل،فاألســرة املســلمة،املسلم م مث تقــوم عندئــذ الدولــة املســلمة، وســبيلهم اىل إقامــة هــذه الدولــة مث ا
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ـــالس النيابيـــة وصـــناديق االقـــرتاع، السياســـيالرتبـــوي مث اإلعالمـــي مث العمـــل  . )1(مـــن خـــالل الدميوقراطيـــة وا
 ،، وكــان مفعمــًا بالعمــل السياســي)1964(كــان يتفــق مــع اجلماعــة قبــل ربيــع عــام أمـامروان يرمحــه اهللا فقــد  

 ،أن يعتصــم مبســجد الســلطان يف محــاة، مــع جمموعــة مــن الطــالب -بــدون موافقــة اجلماعــة  -قــرر  لــذلك
 ،وتســـقط حكومـــة البعثيـــني ،مث ينتشـــر اإلضـــراب يف مجيـــع احملافظـــات ،ليحـــث أهـــايل محـــاة علـــى اإلضـــراب

سـتيين زمـن ، واعتمد على أن اإلضـراب ال))2(علوينيال(وشهادة للتاريخ كان مروان يرمحه اهللا يسميها حكومة
كمــا أنــه اعتمــد علــى أن اجلــيش الفرنســي مل يــدخل املســاجد   ،االنتــداب الفرنســي أســقط احلكومــة يومــذاك

 ً ، وهــذا  لــذلك ظــن مــروان يرمحــه اهللا أن املســجد يــوفر لـه مــالذًا آمنــًا يــدعو منــه احلمــويني إىل اإلضــراب ،أبـدا
وأن الـزمن يف صـاحل أعـداء اإلسـالم،  رأى سوريا مهددةمن قبـل األقليـات، كما تعلمون عمل سياسي، ألنه

عندما يتمكنون، لذلك يـرى مـروان ضـرورة القيـام بعمـل سياسـي عاجـلم وأ مـن  ؛سيحاربون اإلسالم جهرًا
روان أن اإلضــراب الســليب حيــث ـوالعــودة بــالبالد إىل النظــام الدميوقراطي،واعتقــد مــ ،أجــل إســقاط احلكومــة

كفيــل بإســقاط احلكومــة إذاشــاركت فيــه ؛س واجلامعــات عــن العملتتعطــل دوائــر احلكومــة واألســـواق واملــدار 
، وقـــد  معظـــم حمافظـــات ســـوريا، كمـــا فعـــل الســـوريون خـــالل االنتـــداب الفرنســـي يف إضـــراب الســـتني يومـــًا

  . غريوااحلكومة املعينة من قبل املستعمر يومذاك حبكومة أخرى شارك الشعب يف تكوينها
، وقـرر أن يعتصـم مـع جمموعـة )3(ح صدوراإلخوان ملاشرح له صدرهأصرمروان على خمططه، ودعا اهللا أن يشر 

                                     
وقد ) م 23/3/1980( وأصدق دليل ماشهدت به األعداء، يقول حافظ األسـد يف خطابه املشـهور يف إذاعــة وتلفزيــون سوريا يوم  ) 1(

أريد أن أوضح أمرًا يتعلق حبزب اإلخوان املسلمني ( يقول حافظ األسـد  ) نيقوالوس فان دام(مسعت هذااخلطاب من اإلذاعة، وأنقله اآلن من 
، وهذاالقسم يرى أنه يف سوريا، اإلخوان املسلمون يف سوريا ليسوا مجيعًا مع القتلة، بل كثري منهم، القسم األكرب منهم ضد القتلة ويدين القتل

، بل حنن نشجعهم  جيب أن يعمل من أجل الدين ورفع شأن الدين المن أجل أي هدف آخر، هؤالء أيهاالشباب الخالف لنا معهم إطالقًا
  . 241، ص !!!
2-  ُ أن  عن رسول اهللا  ،ألنين مسعت العلماء يروون) يني ري النص(أن نقول العلويني بدالً من النصرييني ، مع أن مروان كان يقول  أفضل

 ...خناطب الناس بأحب األمساء هلم 
  : خوان تقرر عدم املواجهة قيادة اإل:حتت عنوان ) 336/ 1(يقول الدكتور منري الغضبان   - 3

خوان إلوبعد دراسة مستفيضة قررت قيادة ا. خوان املسلمني يف سورية أوضاع محاةىل املكتب التنفيذي لإلإيف هذه األثناء رفع مكتب محاة 
واجتمع فرع محاة . خوان يف مركز محاة ذلكاملسلمني يف سورية جتنب الصدام مع السلطة، وأبلغت هذا القرار ملمثل محاة ليقوم بدوره بتبليغ اإل

ى رمحه اهللا حبضور االجتماع احلاشد لرجاالت محاة يف مسجد ال. ووصله قرار القيادة ،قبل األحداث بيومني ّ  نشيخ زيوكُّلف الشيخ سعيد حو
 . بالشمالية بأمر من قيادة فرع محاة لتهدئة املوقف
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ويدعو الناس من مذياع املسجد إىل اإلضراب، ويبـني هلـم خطـرالبعثيني  )1(من الطالب يف مسجد السلطان
انتقـــل مـــروان مـــع جمموعـــة مـــن طـــالب )م1964(ويف أحـــدأيام آذار. وحقـــدهم علـــى اإلســـالم واملســـلمني

  . وية إىل مسجدالسلطان واعتصموا بهاملدارس اإلعدادية والثان
لت محاة إىل حالة من التوتر بعد أن حصلت مشادات بني الطالب يف ثانوية الصناعة، انتهت إىل قد وصو 

ومـــن مل حيكـــم مبـــاأنزل اهللا (ألنه كتـــب علـــى الســـبورة قـــول اهللا عزوجـــل ؛اعتقـــال أحـــد الطـــالب اإلســـالميني
ي الطــالب البعثيــني الــذين يكتبــون كــل يــوم علــى الســبورة ، وذلــك اســتجابة لتحــد)فأولئــك هــم الكــافرون 

، وجيــب القضــاء علـــى )الرجعيــة أخطــر مــن إســـرائيل ( املقولــة الــيت تكررهــا وســـائل اإلعــالم األســدية وهـــي 
 ً  .لـــذلك كتــــب الطالــــب اإلســـالمي تلــــك اآليــــة كاســـتجابة لــــذلك التحــــدي ،الرجعيـــة أوالً مث إســــرائيل ثانيــــا
ضــد  حيــث يكثرتالميــذمروان، ،ضــراب بدأتــه ثانويــة عثمــان احلــوراين يف احلاضــروخرجــت املــدارس الثانويــة بإ

تـف هتافــات معاديــة حلــزب البعــث  ،اعتقـال ذلــك الطالــب وتــدخل اجلــيش ضـد هــذه املظــاهرة الــيت كانــت 
مسريجـواد الطالـب وهو (، فـأطلق اجلـيش النـارعلى أحـد اهلتـافني وقتلـه )ال إله إال اهللا، والبعث عدو اهللا( مثل 

فتفرقت املظاهرة، والتهبت املشاعر، وطوق اجلـيش مدينـة محـاة، ويف اليـوم التـايل اعتصـم مـروان يف )يرمحه اهللا
  . املسجد 

  

   يهدم مسجد السلطان بالدبابات اجليش
عندماوضع مـروان خطتـه ورأى أن يعتصـم باملسـجد؛ ظنـًا منـه أن املسـجد مكـان آمـن حيميـه، وألن الشـعب 

اده ضدالفرنســيني، أن اجلـيش اليــدخل املسـاجد، ومـن البــدهيات املنتشـرة بــني السـوري فهـم مــن خـالل جهـ
ــــل حكــــم البعثيــــني  أن اجلــــيش والشــــرطة اليــــدخلون املســــاجد إال للصــــالة فيهــــا، واليــــدخلون  الشــــعب  قب
ا تبحث عنه خارج املدرسـة، والجيـوز هلـاأن  اجلامعات أواملدارس، وإذاأرادت الشرطة القبض على مدرس فإ

يـــه يف املدرســـة لألثرالســـيئ الـــذي يرتكـــه ذلـــك املنظـــر يف نفـــوس الناشـــئة مـــن الطـــالب، وقـــدأثبت تقـــبض عل
  . يف منطقهممقبول البعثيون أن هذاكله غري 

مشـاة آليـة بقيـادة العقيـد الـدرزي محـد عبيـد أن يتحـرك إىل مدينـة محـاة، ) 45(وكلفت القيادة القطرية اللواء

                                     
 بناه أحد السالطني األيوبيني يرمحه اهللا، يف قلب مدينة محاة، له مئذنة عالية جداًيؤذي منظرها احلاقدين على اإلسالم، وفيه درس يومي)  1(

مدينة محاة،  كماكانت صالة العشاء تؤخر فيه ملدة ساعة أو أقل للشيخ حممد احلامد يرمحه اهللا الذي ترىب على يده معظم أفراداإلخوان من 
  .بسبب درس الشيخ حممداحلامد، لذاكان مسجدالسلطان امللتقى اليومي لشباب اإلخوان 
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  . )1(ه هناك ليطوقها مث ينفذ األوامر اليت تعطى ل
كان الثوارالسوريون يضربون اجلنودالفرنسيني، ويفرون أمامهم حىت إذاأصر الفرنسي على متـابعتهم دخلـوا يف 

ليعود من حيث أتى   . أول مسجديقابلهم، فيصل الفرنسي إىل باب املسجد مث يقف متأملًا
احلكومــة الكــافرة، وأقيمــت  أهــايل محــاة إىل اإلضــراب ومقاطعــة هــذه تكلــم مــروان يف إذاعــة املســجد، ودعــا

      ).2(حواجز يف الشوارع ؛ بعضهاحممي بنار القناصة
إىل محــاة وفـــور وصــوله دمــر مدرســـة قريبــة مــن مســجد الســـلطان ليســهل عليــه اقتحـــام ) 45(وصــل اللــواء 

، وملـا تبـني لـه صـعوبة )عنـد سـوق احلـدادين( املسجدمن جهتها،كما حاول اقتحام املسجد من بابه الغريب 
، ويتضـــح مــن هــذا الفعــل أنـــه جــاء مصــرًا علــى دخـــول ك، توجـــه حنــو البـــاب الشــرقي القتحــام املســجدذلــ

  . املسجد واعتقال املعتصمني فيه
عندما رأى املعتصـمون اجلنـود يسـتعدون لـدخول املسـجد ؛ انطلقـت عـدة عيـارات ناريـة مـن مئذنـة املسـجد 

يأوا ن مـع ضـابط احتيـاط محـوي، كـان يومهـا يف ملـم كـا)7(لدخولـه مـن مسـدس عيـار صوب اجلنودالذين 
إجـــازة ودخـــل املســـجد مـــع جمموعـــة مـــروان، وقـــرر أن اليســـمح للجنـــود بـــدخول املســـجد، لـــذلك أطلقـــت 

ملــم علــى املئذنــة فهــدمتها ومتكــن ذلــك الضــابط احلمــوي مــن ) 100(الــدبابات ثــالث قــذائف مــن عيــار
ة، ومل تبق أي طلقـات ختـرج مـن املسـجدحنوهم الفرار، وتأهب اجلنودلدخول الباب الشرقي بعدإسقاط املئذن

                                     
ديب حقد كبري، حيث حاصراجليش السوري مدينة السويداء عاصمة الدروز يف عهد أ) احلموي ( وبني الدروز وأديب الشيشكلي )  1(

احلاقدة ضرب الفئات  األسدلي، وآذى أهلها عندماكانوا خيططون حلركة انفصالية يومهافأحبطت حماولتهم بقوة وعنف، لذلك من سياسة الشيشك
شاء اهللا : حدثين من أثق به قال و  .احلاقد على احلمويني على أهل مدينة محاة لينتقم منهم ) الدرزي ( السورية بعضها ببعض، وهكذا سلطوا محد عبيد 

العلويني  أن أخدم جزءًا من خدميت العسكرية بعد خترجي من كلية الضباط االحتياط يف هذا اللواء، امتدت إىل بضعة شهور، لكنهم ـ وكلهم من الضباط
يقصد صالة الضحى ( ؟ !!ملاذا تصلي سـت مرات يف اليوم، بدالً من اخلمسـة : وأنصارهم ـ مل يتحملوا وجودي معهم، وكان قائد سرييت يسـألين متعجبًا 

احلوراين؛ ،أي أنه كان يراقبين ويعد مرات الصالة يف اليوم، علمًا أنين مل أكن قد أعفيت حلييت، وكنت أموه عليهم بأنين اشرتاكي من مجاعة أكرم )طبعًا 
العلوي يونس يونس، وتعرف علي وعلى  ولكن جمرد احملافظة على الصالة عندهم تعترب جرمية الميكن السكوت عنها ـ لذلك طلبين قائد اللواء العقيد

ؤوالً عن شهاديت، وبعد أسابيع قليلة بلغوين نقلي إىل كتيبة ، فيها الدبابات اليت تعطل حمركها، وقد وضعت على اخلط األول مع العدو، ومسوين مس
ت خدميت فيها، ألن معظم عناصر هذه بدون حمرك، كما يقال مكانك حتمدي أو متويت، وأكمل) 34ت ( دبابة ) 33(دبابات الكتيبة وعددها 

  . الكتيبة، حىت قائدها من املغضوب عليهم عند األسد 
ريس يف الشوارع، أقامها جمهولون، رمبا من الذين يصطادون يف املاء العكر، الذين ينتهزون الفرصة لإليقاع بني احلركة اإلسالمية واحلكومة ؛ أقاموا متا) 2(

ذه احلواجز احملميوحاولوا سد بعض الشوارع كي ال ة ـمتر منها سيارات اجليش، و احلمويون ميتازون بالفردية ويصعب قيادهم، ومل تعرف اجلهة اليت أمرت 
، ورمبا هي تصرفات فردية غريمسؤولةكماعهدنا عند بعض احلمويني ـأحي بنريان القناصة   .انًا
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وأصـــر وأؤكـــد أنـــه مل تنطلـــق مـــن املســـجد غـــري هـــذه الطلقـــات، قبـــل أن خيطـــف حممـــود نعـــيم يرمحــــه اهللا [ 
أي بكــل تأكيــد وبعــد حبــث تــارخيي مل يثبــت دخــول أي قطعــة ســـالح إىل  ،الكالشــنكوف مــن العســكري

  .] م بهاملسجد غري هذا املسدس، وغالب ظين أن مروان اليعل
وملادخـل أحـدهم كــان الشـهيدحممود نعـيم يرمحــه اهللا ينتظـره بالبلطـة ـ وقدعاهـد اهللا أن يقطـع رأس اجلنــدي  

وويف بعهـده الـذي عاهـد اهللا  ،الذي حياول دخول املسـجد ـ وملـا دخـل العسـكري قطـع حممـود رأسـه بالبلطـة
افيهم عليه، وملـا . ) 1(شهيدًا عند بـاب املسـجد الشـرقي مث سقط. وأخـذ بندقيته ووجههاحنواجلنود وأفرغ خمز

وأخـرب قائـد اللـواء محـد  رأى قائد السرية الـيت حتاصـر املسـجد حممـود نعـيم يرمحـه اهللا يقتـل عـددًا مـن جنـوده،
صاراملســجدخربًا الحيمــي  بــدأ يقصــف قبــة املســجد وســائر أركانــه حــىتو ،مســح لــه بتــدمري املســجد كله ،عبيــد

، لــذلك اضــطر مــروان يرمحــ فأخــذهم اجلــيش . ه اهللا إىل التســليم مــع عشــرات الطــالب املوجــودين معــه أحــدًا
أســلحة إســرائيلية ( ورة يف الصــحف اليوميــة ـش أمــامهم وكتــب حتــت الصـــلحة وضــعها اجليـــوصــورهم مــع أســ

  . )2()وجدت مع الرجعيني 
ى مــروان طــالس قائـد اللـواء اخلـامس املـدرع، فحكمـت علـ مصـطفى عسـكرية برئاسـة الرائـد شـكلت حمكمـة

مث تـــدخل الشـــيخ  ،بعـــد حماكمـــات هزليـــة ســـخروا فيهـــا مـــن مـــروان ومـــن االســـالموبعـــض رفاقـــه باإلعـــدام، 
حممداحلامــد يرمحــه اهللا لــدى الفريــق حممــدأمني احلــافظ رئــيس جملــس الرئاســة فــأفرج عــنهم بعدبضعةشــهورمن 

  .) 3(اعتقاهلم

                                     
النار من املسدس على اجلنود إذا شاهدهم يقرتبون من باب املسجد، ومن  وقرر أن يطلق ،ـ أما الضابط االحتياط فقد اختبأ يف املئذنة) 1(

البدهي أن رصاصة املسدس التصل أكثر من مخسني مرتاً، وهذا املسدس هو السالح الوحيد الذي دخل املسجد، وقد قرر صاحبه استخدامه 
وقرر أن يستعملها إذا دخل اجلنود ) سالح أبيض(حضر معه بلطةعندما يرى اجلنود يقرتبون من باب املسجد، أما حممود نعيم يرمحه اهللا فقد أ

ة تقريبًا استشهد منقذ صيادي الذي كتب بدمه وهو يف سيارة اإلسعاف  يف سبيل اهللا ( إىل املسجد، وقد كان ذلك، ويف مواقف مشا
، وكلهم من طالب وتوفيق مدين وع). أو ترق مناالدماء  ...فليعد للدين جمده. نبتغي رفع اللواء  ....قمنا بداهللا املصري يرمحهم اهللا مجيعًا

  . وأوىل جامعةالصف الثالث الثانوي 
ـ روى يل هذه احلقيقة أحد الطالب الذين كانوا مع مروان يف املسجد، أطلقوا سراحه يف اليوم األول لصغر سـنه مع جمموعة من أمثاله ) 2(
، وقد التقيت به بعد عشرين سنة خا)  13ـ  12( ا الصحف يف اليوم عامًا رج سوريا، وقال أحضروا أسلحة مل نرها حبياتنا وصورونا معها ونشر

عذراء محـاة للدكتور عبد اهللا ( لتعرف على ذلك احلدث راجعوا رواية وملزيد من ا ) .الرجعيون استلموا أسلحة من إسرائيل ( التايل،وكتب حتتها 
  ) .2009، دار النواعري بريوت ، الدهامشة 

وغالب الظن أن عقالء األسد خافوا من اإلقدام على .سنة )15(هذاالتصرف من حممدأمني احلافظ أخراالصطدام بني اإلخوان واألسد)3(
كما أن املخطط من وراء ستار وهو حافظ األسد   إعدام هؤالء الشباب اإلسالميني يومذاك، ألن سيطرة احلزب على السلطةكانت هشـة جداً،

= 
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 ً ، انتقل خالله الدرس اليومي للشيخ حممد مث أعاداجليش بناء مسجد السلطان خالل مدة عام أو يزيد قليال
  . احلامد يرمحه اهللا إىل مسجد األحدب بالسوق الطويل 

ــــــدويل مــــــن خــــــالل اســــــتقراء األحــــــداث فيمــــــا بعــــــدأن مــــــروان يرمحــــــه اهللا خــــــالل مــــــدة الســــــجن كــــــان  ويب
م املــواطنني مــامل يفعلــه من تــدمري اجلــيش للمســـجد، وكيــف يفعــل الســوريون بـــإخوا ومندهشــًا اجلنـــود  منبهرًا

ــم، وعــرف عندئــذ أن العلــويني البالدويــذيقون املســلمني كــأس اهلــوان والــذل،  ســوف حيكمــون الفرنســيون 
ويصـــبون حقــــدهم التـــارخيي علــــى املســـلمني، لــــذلك قررمــــروان أن هـــؤالء احلاقــــدين الجيـــدي معهــــم العمــــل 

  . والبد من منازلتهم بالسالح للقضاء عليهم وطردهم من السلطة ،)1(السياسي
باشـرمروان يف تنفيـذماعزم عليـه مـذخرج مـن السـجن، فبـدأبتجميع الشـباب املسـلم مـن طـالب املـدارس  دوق

اإلعدادية والثانوية، من شباب اإلخـوان وسـائراحلركة اإلسـالمية وغـريهم، وعقـد هلـم املخيمـات واملعسـكرات 
، )بدروســـــية ال( يف مكـــــان يســـــمى  قـــــرب محـــــاة، وعلـــــى الســـــاحل الســـــوري عنـــــدبانياس) دواراجلاجيـــــة(يف

وبــدأيركزعلى إشــباع الناشـــئة بفكراجلهــاد والشـــهادة واجلنــة وحـــورالعني، حــىت كانـــت كلمتــه املـــأثورة عنــه الـــيت 
لــــــه يدعولـــــه فيقــــــول  ً (يكررهاكلمـــــاودع أخًا ، كمااســـــتطاع مــــــروان أن يبــــــين )أســــــأل اهللا أن يتقبلـــــك شــــــهيدا

متوز ( ني ـل املتواصل خالل الفرتتـالعمق وبانياس، وكان دائب احلركة و ـخالياللطليعة يف حلب وإدلب ودمش

=                                      
هذا التفسري الذي شاع يومذاك، ورمبا حملمد  .وريا كما صار فيما بعد عندما نفذ هدفـه وهو ضرب احلركة اإلسالمية مل يكن قد حتكم يف س

، أما اليوم فيبدو يل أن حافظ األسد وهو لولب )23/2/1966(أمني احلافظ دور فيه، يؤكده إعادة اعتقال مروان بعد طرد أمني احلافظ يف 
فع الشباب املسلم إىل استخدام السالح كي يتخذ ذلك ذريعة للقضاء على احلركة اإلسالمية يف بالد الشام، وهي اللجنة العسكرية أراد أن يد

م دوار املهمة اليت جاءوا به من أجلها، واليوم أرجح هذا التفسري األخري، وله عدة شواهد، منها أن مروان يرمحه اهللا كان يتحرك علنًا يف خمي
ومل مينعه من متابعة  ...ة، وحلب ودمشق، وكان يبين قواعد الطليعة املقاتلة، واألمن العسكري كان يتابعه بالتأكيد اجلاجية، وخميم البدروسي

طة القبض على مروان فاختفى حىت قبض عليه يف لحيث أرادت الس) 1973(خمططه من بداية عمله، وإمنا طالت فرتة املتابعة واالنتظار حىت 
ُ جبراحه بعد معدمشق     ) .م1975(صيف ركة استمرت بضع عشرة ساعة مثخنا

الذي دفع مروان يرمحه اهللا إىل التفكري باستخدام السالح ضدهم، عندما دمروا  ووهكذا يبدو يل كباحث تارخيي موضوعي أن األسد ه) 1(
وبعبارة أخرى حافظ األسد وهو  ة،مسجد السلطان فوق رأسه ورؤوس جمموعة من التالميذ معظمهم يف املرحلة املتوسطة، وبعضهم يف االبتدائي

أراد أن جيد مربراً لضرب احلركة اإلسالمية، وقد دفع حافظ األسد مروان حديد ـ ) 3/1963/ 8( العقل املدبر يف اللجنة العسكرية النقالب 
ويقيم املخيمات  )1973ـ 1967(بدون وعي من مروان ـ إىل بناء الطليعة فيمابعد، حىت أن مروان كان يتحرك بشكل شبه علين يف 

لم إىل ـواملعسكرات يف الساحل السوري، ليدرب الشباب على السالح، على مرأى من حافظ األسد الذي كان يهدف إىل دفع الشباب املس
  .  استخدام السالح كي يربر ضربـه للحركة اإلسالمية يف بالد الشام، وقد جنح حافظ األسد يف هذا املخطط
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حيـث اعتقــل بعــد احلركــة ) م1966(بعـد اإلفــراج عنــه مـن قبــل حممــد أمـني احلــافظ،وحىت شــباط) م1964
ا صالح جديدوطردحممد أمني احلافظ، مث أطلق سراحه يف ) م1967حزيـران (التصحيحية األوىل اليت قام 

طليقـــــًا حـــــىت عنـــــدما أفـــــرج عنـــــه مـــــع مجيـــــع السياســـــيني خـــــالل نكســـــ ة اخلـــــامس مـــــن حزيـــــران وبقـــــي حرًا
حيــث تــوارى عــن األنظــار بعــد حماولــة اغتيالــه مــن رجــال رفعــت األســـد، ويف الفــرتة مــن ) م1973(شــباط

عــاش مــروان يف محــاة وتــابع عملــه جبدونشــاط واســتمر يبــين ) م1973(وحــىت شــباط ) م 1967(حزيــران 
م مــن ) 1968(عــام ســلمون تعميمــًا لقواعــدهم ويــريب وخيطــط للطليعــة املقاتلــة، وأصــدراإلخوان امل حيــذرو

بعــد أن يئســت اجلماعــة مــن إقناعـــه ويطلبــون مــنهم أن يبتعــدوا عــن مجاعــة مــروان؛ جمــاراة مــروان يف نشــاطه، 
لقتـــل  الدفاعجـــاءت جمموعـــة مـــن ســـرايا)م1973(ويف معركـــة الدســتور. بعــدم اإلقـــدام علـــى مشـــروعه ذاك 
ض رفعــت األســد باســتالم منصـــب يف الســـلطة والتعــاون معهــم، ولكنـــه مــروان يرمحــه اهللا بعــد أن رفــض عـــر 

ر إىل دمشـــق، واختبــأ فيهاليــديرتنظيم الطليعــة املقاتلــة لإلخــوان املســلمني مــن ـفــأحــس بــذلك قبــل وصــوهلم ف
خمبئـه يف حـي املزرعــة بدمشـق، حيـث مت اعتقالــه جرحيـًا ـ كمــا قيـل ـ بعــد معركـة جـرت بينــه وبـني الوحــدات 

، وقــــد روى يل شــــاهد عيــــان أن املعركــــة )م 1975(خدمت فيهــــا طــــائرة عموديــــة يف صــــيف اخلاصــــة اســــت
اســتمرت مــن الضـــحى وحــىت العصــر، بعـــد أن كشــفت املخـــابرات مكانــه بواســطة جاســـوس هلــم انـــدس يف 

ــرم  ، الــذي نـــال )مصـــطفى جــريو(صــفوف الطليعة،واســتطاع أن يكشــف مكـــان قائــدها؛وهو اجلاســوس ا
،ويف السـجن اسـتخدمواكافة العقاقريواألسـاليب )م1981(الطليعـة يف الالذقيـة عـامجزاءه على يد جماهدي 

؛ مــن أجــل )حممــود شــحادة(النفســية واجلسدية،وســاعدهم يف ذلــك عــدد مــن األطبــاء العلــويني مثــل الــدكتور
م فشلوا يف ذلك، نـه ونقـل عنـه يرمحـه اهللا أ الوصول إىل ذاكرته والتعرف على تنظيم الطليعة، وغالب ظين أ

ً ،البعثي العميد قال ألخيه ـم مل ،الذي مسح له بزيارتـه يف السـجن مـع شـقيقته أيضـا أنه قـال هلـم انقلـوا عـين أ
م أخـولكن أظ( ،حيصلوا مين على كلمة واحدة وبعدعام  ،)عور بدون وعيه واهللا أعلم ـذوا منه من الالشـن أ

لـوه يف السـجن يرمحـه اهللا، ودفنواجثتـه كلـغ فقـط، قت)40(كلـغ إىل)110(كامل، وبعد أن تراجع وزنه مـن 
  . يف دمشق، دون معرفة أهله بذلك، وصب اإلمسنت فوق قربه وتركت عليه حراسة لعدة أيام

  :)1(قأحداث الجامع األموي بدمش

                                     
   ) .1/342(كتاب شيخنا الدكتور منري الغضبان سوريا يف قرن   هذا املوضوع نقلته عن - 1
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خــــوان املســـلمني، وهــــذه ســــالمية تتحـــرك يف الســــاحة غـــري اإلإكـــان يف دمشـــق ثــــالث جمموعـــات   
موعات هي   :ا

ــا األســاتذة عبــدالرمحن البــاين  ،وعلــى رأســها الــدكتور أمــني املصــري ،مجاعــة املــرابط  - 1 ومــن أهــم قيادا
مبحـــاوالت وكانـــت تقـــوم  ،خـــوان املســـلمنيوهـــي قريبـــة يف فكرهـــا مـــع اإل ،ســـعيد وحممـــد القـــامسي توجـــود

  .مستمرة للتنسيق معهم
ــ ،ىل عمــل مســلح ملواجهــة النظــامإوهــي مجاعــة تــدعو : مجاعـة كتائــب حممــد  - 2 عــدنان . ا دومــن قاد

  .املصري وعبدالرحيم الطباع وحممد كمال اخلطيب
. وعبـدالكرمي الرفـاعي وأمحـد الـدقر ،سهم الشيوخ األجـالء حسـن حنبكـةرأوعلى : جمموعة العلماء  - 3

وحتـدي مشـاعر النـاس  ،باحيـةاإلو واالحنـالل  ،وكان اجلميع مستائني للتحول الكبـري يف سـورية حنـو الشـيوعية
 ،حيـــث كانـــت هنـــاك حـــوادث فرديـــة يف االعتـــداء علـــى الشـــباب ،حلـــرس القـــومي املســـلحواســـتفزازهم مـــن ا

  .والتحدي ملشاعر الشعب املسلم واالستهتار بعقائد الناس ومشاعرهم
ال إوقبيل أحداث محاة كان علماء دمشق قـد اختـذوا قـرارًا مفـاده أن ال جيـري أي حـدث يف سـورية   

وتلقـى مجيـع  ،أبلغ هـذا القـرار للعلمـاء يف محـص ومحـاة وحلـبومضـى وفـد فـ. بعد قرار مجاعي من علمائهـا
غري أن العلماء كلهم مبا فيهم علمـاء محـاة فوجئـوا باشـتعال األحـداث . العلماء هذا القرار باملوافقة والتحبيذ

سالميني يف محاة أعلـن سـقوط محـاة واستسـالم النـاس يف وعندما اختذ القرار يف دمشق مبساندة اإل. يف محاة
  .لة نفسها اليت مت فيها اختاذ القراراللي

فراحـت . محـاةكسـبت معركـة  أنرهـاب أهلهـا بعـد إخطـة لضـرب دمشـق و  ....ووضعت السلطة   
م على السلطة، ومعرفة من يتجـاوب تعمل بواسطة عمالء هلا يف صفوف العلماء والسذج من الناس إل ثار

نـا جنتمــع ك: هـذه املرحلـة وشـهدوا أحـداثها فيقـولوحيـدثين أحـد القـادة الـذين عاشـوا . سـالميةمـع احلركـة اإل
وحــدث أن رســوالً لنــا . ســالمية يف صــفوف املســلمنيمــع العلمــاء الختــاذ القــرار املناســب، وبــث التوعيــة اإل

قــل يف طريقــه  خــوان املســلمني، ومعــه بعــض ىل بــريوت ملقابلــة األســتاذ عصــام العطــار املراقــب العــام لإلإاعتُ
د اجلمــاعتني، وتبــع ذلــك اعتقــال ـرهــا جملــس شــورى مجاعــة املــرابط يف حماولــة توحيــاملبــادئ األساســية الــيت قر 

. وعبــدالرمحن البــاين ،دأمـني املصــري،وجودت سـعي. قيـادة اجلماعــة يف ليلـة واحــدة يف صـالة الــرتاويح وهــم د
فوجئـــت  ،ويف اليــوم الثـــاين مــن االعتقـــال. بالغ ذويهــم بعـــد االعتقــال وعرضـــت خــدمايت علـــيهمإفقمــت بـــ

. عالنـات يف اجلامعـة والشـوارع العامـةوقـد وزعـت هـذه اإل ،ىل حماضـرة يل يف جـامع دنكـزإ عالنات تـدعوإب
ومضــيت  !؟ســالميني، فكيــف يعلــن عــن حماضــرة يل دون علمــييقــاع باإلت أن هنــاك مــؤامرة حتــاك لإلعــفتوق
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ً إ بصـــرف النـــاس،  ىل بعـــض مـــن أعـــرفهمإفـــأوعزت  ،فوجدتـــه مزدمحـــًا بالنـــاس ينتظـــرونين ،ىل املســـجد متنكـــرا
عالنـات مطبوعـة موزعـة إمث فضحت مـؤامرة السـلطة أكثـر، حيـث أعقـب ذلـك . وخرجت من الباب اآلخر

فاسـتغربت ذلـك   ،ىل االجتمـاع باملسـجد األمـوي يف اليـوم التـايلإيف أحناء دمشق باسم العلماء تدعو الناس 
 ً  ،مــاء عالقــة يف األمــر أم الألعــرف هــل للعل -رمحــه اهللا-ىل بيــت الشــيخ حســن حنبكــة إومضــيت  ،كثــريا

م مستمرة ومكثـت عنـده حـىت قرابـة الفجـر، دون أن أمتكـن  ،ىل بيته بعـد املغـربإووصلت  ،وكانت صليت 
مث صــليت الفجـر، واختلســت حلظـة معــه . فالنـاس يتقــاطرون حنـوه واملخــابرات تعـج بيـنهم ،ليــهإمـن اخللـوص 
ً . جد األمـويليــه، وسـألته عــن اجتمـاع العلمــاء يف املسـإخلـوت فيهـا  ولــيس  ،ال:فكــان جوابـه قاطعــًا وحامسـا

ن الدكتور أمـني املصـري قـد أفـرج عنـه إفقالوا يل  ،ىل احلي ألبلغ من أعرفهم بذلكإفعدت . هذا هو الطريق
وشـككت يف الوضـع أكثـر  ،ىل بيت الشيخ أمحد القادري الذي مل أكن أعرفه من قبلإومضى  ،من املعتقل

  .من ذي قبل
والتقيــت بالــدكتور . ه ســابق معرفــةبــليــه، ومل يكــن يل إالشــيخ املــذكور ومضــيت ســألت عــن بيــت   

وبعـد . وال ندري كيف حضروا ومع مـن ،املصري هناك مع بعض العلماء، وبعض النكرات الذين ال أعرفهم
ىل إمث مت االتفــاق علــى املضــي  ك،ىل هنــاإفانتقلنــا . التــداول، تقــرر مضــي العلمــاء لبيــت الشــيخ أمحــد الــدقر

أن نـدري  نضـيلة الشـيخ حسـن حنبكـة الختـاذ القـرار املناسـب حـول حضـوراالجتماع املقـرر يف املسـجد دو ف
ره ّ   .من قر

وأهدئ الناس حىت ال تستغل السـلطة هـذا  ،ىل املسجدإخوة العلماء أن أسبقهم وعرضت على اإل  
ث وجدتـه حيـ ،ومضـيت للمسـجد األمـوي. فوافقـوا علـى ذلـك. سالميني كمـا خططـتاحلدث وتضرب اإل

  .ليه حسب الدعوة املوجهةإيعج بالناس والناس ال يزالون يتقاطرون 
بعض شـباب . وبني احلرس القومي وبعض عناصر اجليش ،فوجئت بعراك داخل املسجد بني الناس  

م  صـعدت املنـرب،. احلرس القومي ينضـم للشـعب، ويسـلم احلـرس سـالحه بسـهولة وخطبـت بالنـاس، ودعـو
وحــىت ال حتــدث أي . موهــم جمتمعــون اآلن ليبلغونــا قــرارا ،حنــن بانتظــار رأي العلمــاء: مىل اهلــدوء قــائالً هلــإ

 ،وتعـود الفوضـى ثانيـة ،ليـهإفوضى وضعت بعض الشباب حول املنـرب ليحولـوا دون وصـول عناصـر مشـبوهة 
ت بصـويت مث عن احلي كلـه، وأمسعـ ،قطعت الكهرباء عن املسجد ،وأصعد ثانية اىل املنرب، وبينما أنا أخطب

  .ىل اهلدوء واالنشغال بقراءة القرآنإجنبات املسجد كله، ودعوت 
ىل املواجهـــة ومحـــل إفالشـــيخ أمحـــد القـــادري يصـــعد املنـــرب، ويـــدعو  ،وبـــدأت مالمـــح املـــؤامرة تتضـــح  
ويف حركــة مســرحية يتحــدث عــن ألفــي لــرية سـورية حاولــت املخــابرات أن تغريــه فيهــا عنــدما دخــل  ،السـالح
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ىل إويدعو الناس . ها، ويرفعها أمام اجلماهري ويضعها عربونًا لشراء السالح ومقاومة الثورةاملسجد وقد أخذ
نعـم : فقـال يل. وسـألته هـل هـذا هـو قـرار العلمـاء. ىل بيـت الشـيخ حسـن حنبكـةإالتجمع يف مسرية عارمة 

بالقصـــر وتـــداركت األمـــر بـــأن طلبـــت االتصـــال  ،وببســـاطة متناهيـــة وافقنـــاعلى ذلـــك. هـــم أخـــربوين بـــذلك
مـا . واالستئذان من اللواء أمني احلافظ يف هذه املسرية وخرج القادري وشيخ آخر امسه جواد املرابط زعمـا أ

ويف ســاحة املســجد األمــوي الكبــري رحنــا نصــف النــاس عشــرين عشــرين  ،اتصــال بالقصــر ووافــق علــى ذلــك
مـا تـتم التعبئـة خلمسـة آالف رجـل قلـيالً ريث وعيـاء عنـدي دخلـت املسـجد ألغفـولشـدة اإل. لنتحرك باملسرية

  .تقريبًا قد جتمعوا هناك
ويـدخل الرائـد سـليم  ،الدبابـة تـدك بـاب املسـجد ،مث كانت املفاجأة الصـاعقة الـيت صـحوت عليهـا  

ويســقط بعــض  ،طــالق النــار مــن الرشاشــات يف املســجد علــى النــاسإمــع مئتــني مــن أتباعــه، ويبــدأ  محــاطو 
ويطـالبوهم باالستسـالم  ،حـدى زوايـاهإحـىت حيصـروهم يف  ،داخـل املسـجدفيتقاطر الناس مـذعورين . القتلى

حيـث   ،ىل السـجونإواقتـادوا النـاس أذالء  ،وقذائف السباب والشتيمة متـأل األفـق ،املقاومة دِ ومل جتُ . الكامل
وقــام أحــد ضــباط احلــرس باملشــي فــوق رؤوســنا بنعالــه . حــدى الشــاحنات الــيت تكدســت بالنــاسإكنــت يف 
وعنــدما تلكـأ الــبعض بــدأ الضـرب علــى الــرؤوس . يصـرخ بالنــاس كــي يهتفـوا للبعــث ،ورشاشــه بيــدهالغليظـة، 

 : مـن عـدد مـن احلـرس القـومي حـىت راح كـل مـن يف الشـاحنة يهتـف ،بأكعبة الرشاشـات وأخـامص البنـادق
ت . بعثيــة ،بعثيــة ّ ــا ،وآملــين املنظــر فكــرب ّ بــأمخص البنــادق حــىت جتلــل لومــع التكبــري ا وجهــي  الضــرب علــي

فأمســكت بفــوهيت الرشاشــني  ،فتوجهــت الرشاشــات صــويب. االً فوقفــتعتشــت غضــبًا وادوز  ،وثيــايب بالــدم
بكلتا يدي، وكأين أعطيت قوة ربانية، ورحت أصرخ باجلماهري احملتشدة حولنا والشاحنات تقطع بنا الطريق 

. واهللا أكــرب ، إلــه إال اهللاال ،وأعــز جنــده ،ونصــر عبــده ،صــدق وعــده ،ال اهللا وحــدهإال الــه : حنــو الســجون
وهنــاك . ىل األقبيــةإوتابعــت التكبــري والــذكر حــىت نزلــوا بنــا  ،رســان أن يفلتــا رشاشــهما مــن قبضــيتاوعجــز احل

  . ومتابعة ضريب وركلي يثأروا مين بالبصاق عل
اللـواء وجاءنـا  ،صلينا العصر يف هذه األقبية. ىل املزةإوقبل املسري بنا . مث مت توزيعنا حسب األعمار

والـدم يغمـرين يف  ،احلافظ واللواء أمحد سويداين يلقون علينا حماضرة عن االشرتاكية والبعث، ووقفت ألتكلم
وصــرخت باحلـــافظ أحدثــه عـــن الضــرب بالنعـــال  ،فجـــذبين احلاضــرون ومنعـــوين عــن الكـــالم ،ثيــايب ووجهــي

ـــا ،والســـالح املســـتمر علينـــا ىل أقبيـــة إحيـــث نزلـــوا بنـــا . املـــزة ىلإوســـاروا بنـــا  ،فأصـــدر أوامـــره بتضـــميد جراحن
  . التعذيب تنفيذًا ألوامر احلافظ القاضية بتضميد اجلراح
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هـددوين بنقــل  ،وعنـدما تابعــت التكبـري والـذكر صــارخًا يف وجـوه الزبانيــة. ويبـدأ التعـذيب بالكهربــاء
  .ت قابالً باستعماله يف يدي وجسمي كلهحفص ،ىل قبلي ودبريإالكهرباء 
وكـان قضـاة احملكمـة  ،واليت كانت يف املسرح العسكري بالربوة ،ىل احملاكمةإضعة أيام اقتادونا بعد ب  

ّل مـن السـالح ،هم اجلالدون أنفسهم الذين دكوا املسجد بالـدبابات كـان . وأطلقـوا النـار علـى اآلمنـني العـز
ر يل أن  وبعـد جولــة مـن احملاكمــات الرخيصـة. مهاالرائـد ســليم حـاطوم، واملقــدم صـالح الضــلي اضـيانالق قــدّ

الــرمحن البــاين وجــودت  واألســتاذان عبــد ،الــدكتور املصــري ،خــواين يف القيــادةإأجتمــع يف مهجــع واحــد مــع 
شمت الوجوه، وتورمت من اللكمات والتعذيب املستمر ،سعيد وكـان الزبانيـة يقومـون بنتـف اللحـى  . وقد 

ّ هلـم ذلـك وأكثـر مـن مـرة كـانوا  ،سـتمر يف وجهـيال بالبصـاق املإولقصـر حليـيت مل يشـفوا غلـيلهم  ،كلما عن
ىل ســـجن املـــزة حيـــث وزعنـــا علـــى زنـــانني إوكـــانوا يعـــودون بنــا . هانـــةيــدخلون األحذيـــة يف أفواهنـــا لزيـــادة اإل

حــدى الزنزانــات قــرأت وصــية إويف  .ال بطانيــة واحــدةإوال غطــاء وال وطــاء  ،يــذحبنا سوالــربد القــار  ،منفــردة
عـــدام مـــع جمموعـــة مـــن كتائـــب حممـــد الـــيت بلـــغ بـــاحلكم عليـــه باإلالشـــيخ حممـــد بـــن كمـــال اخلطيـــب الـــذي أ

 ً   .حوكمت بصفتها تنظيمًا مسلحا
ىل مهجــع كبـري نعــيش مـع بعضــنا، حيــث أعـدنا حياتنــا االســالمية إوعـادوا بنــا  ،مث هـدأت املعاملــة 

. رتة وفـرتةوطلبوا منا كتابة تاريخ حياتنا يف مراحـل مـن التحقيـق، ولكـن التعـذيب كـان ال ينقطـع كـل فـ. فيها
ل ـولعــ. واثــين عشــر يومــًا أخــرى يف املهــاجع العاديــة ،نا اثــين عشــر يومــًا يف التعــذيب والزنزانــاتيحيــث أمضــ

 ،عـدامبينمـا حكـم علـى آخـرين باإل. بـالرباءة) مجاعـة املـرابط(فأفرج عن تنظيمنا  ،بعض الوساطات قد متت
بينما رافق هذه احملاكمات عرض . ح اجلميعغري أن الفريق احلافظ تدخل وأطلق سرا . ومدد خمتلفة بالسجن

وكان ذلـك  ،يهام األمة بتعاملهم مع دولة أجنبيةسالميني إلتلويث مسعة اإل ، وقصد من ذلك قضية كوهني
  .1965يف أوائل كانون الثاين 

   كـوهـنياجلاسوس  
يف سوريا، فبعثته كوهني يهودي مصري هاجر إىل إسرائيل، مث جندته املخابرات الصهيونية ليكون جاسوساً 

، وهنــاك اتصــل )فــاجر(،كمهاجرعـــريب ثــري وتقــدمي قــومي علمــاين)حممــدكمال ثابــت(إىل اإلرجنتــني باســم 
، وكــان كــوهني )1(بالعميــد حممــد أمــني احلــافظ امللحــق العســكري الســوري خــالل عهــد الوحــدة مث االنفصــال

                                     
كما . رجنتنيإل، ويبعدهم عن اجليش، وقد أبعد حممد أمني احلافظ وجعله ملحقًا عسكريًا يف ابعثينيكان عبد الناصر يتعقب الضباط ال) 1(

= 
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حملمــــد أمـــني احلــــافظ، مث زادت املــــودة غنيـــًا يــــدعي أنـــه يتــــاجر باآلثـــار، وحتــــت يديـــه أمــــوال كثـــرية ممــــا قربـــه 
  .بينهماعندماانتسـب كوهني حلزب البعث فصار رفيقًا بعثيًا من الطراز األول

، وادعـــى أنـــه )م 1961/ 24/8(دخـــل كـــوهني ســـورياعلى أنـــه مهـــاجرعريب غـــين، ورفيـــق بعثـــي تقـــدمي يف
الــذي ) جــورج ســيف(،وخــالل فــرتة االنفصــال تعــرف علــى الــدرزي )ربــيمكس البلجيكيــة (منــدوب لشــركة 

ابـن شـقيقة اللـواء عبـد الكـرمي  ؛يعمل يف اإلذاعة السـورية، والـذي عرفـه بـدوره علـى الضـابط معـزى زهرالـدين
زهــر الـــدين قائــد اجلـــيش الســـوري خــالل فـــرتة االنفصــال، وخـــالل فـــرتة قصــرية بعـــد قيــام انقـــالب البعثيـــني، 

، كمـا كــان سـليم حــاطوم، والرائدصـالح الظلــيصارصـديقًا محيمـًا ملعظــم الضـباط البعثيــني، وخاصـة النقيــب 
يقمن ليـايل مـع رفاقـه للواء عبدالكرمي زهرالدين، وعشرات غريهم،وكانت الفنانات والراقصات صديقًا محيمًا 

يف بيتــه الــذي اســتأجره يف دمشـق بــالقرب مــن الســفارة الروسـية، وزودكالًمــن أصــدقائه مــن الضــباط الضـباط 
وكـــــان الضـــــباط يقضـــــون مـــــع رفيقـــــات كـــــوهني ويف بيتـــــه . مـــــىت شـــــاء  الكبـــــار مبفتـــــاح خـــــاص لـــــه، يدخلـــــه

يتــدرج يف حــزب البعــث حــىت عرضــت عليــه وزارة ) كــوهني(، ومــازال الرفيــق حممــدكمال ثابــت)تقدميــة(ليــايل
بإسرائيل السلكيًا علـى موجـة اتصـال . شئون املغرتبني فرفضها بناء على تعليمات حكومته وكان يتصل يوميًا

كما كان له برنامج يـومي يف اإلذاعـة بعـد منتصـف الليـل كـان يسـتفيد منـه يف .و قريبًا منهاالسفارة الروسية أ
  . إىل رئيسه يف تل أبيب  -مشفرًا  -إرسال مايريد 

، عنـدماكانوا يف زيـارة )وأظنـه علـي علـي عـامر(وشـد انتبـاه أحدالضـباط املصـريني مـن القيـادة العربيـة املشـرتكة
للمواقــع )كــوهني (ثابــتانتباهــه كثــرة الصــوراليت يلتقطهاحممــدكمال  شــد،)م1965(إىل اجلبهــة الســورية عــام

هويتــــه  املصــــريةللبحث عنها،فكشــــفت والتحصــــينات العســــكرية، فــــالتقط لــــه عــــدة صــــور، وأعطاهاللمخــــابرات
ـــا حقيقتـــه، أخـــربوا ســـوريا أعرضـــوا ومل يصـــدقواأن هـــذاالرفيق التقـــدمي املناضـــل جاســـوس  وملـــا ووجـــدت يف ملفا

  . عتربوا ذلك حسدًا من رفاقهم املصرينييهودي، وا
تؤكـد فيـه حصـول بـث السـلكي يف الوقـت الـذي تبـث  ،مث تقدمت وزارة اخلارجية الروسية بطلـب إىل سـوريا

ــــــث الالســــــلكي  فيــــــه الســــــفارة الروســــــية،وعندئذزودت روســــــيا ســــــوريا بســــــيارة جمهــــــزة بتحديــــــد مكــــــان الب
هول،وشــاهدت تلــك الســيارة وهــي تتجــول يف حــي الشــ وهلاهـــوائي ،يخ حمــي الــدين بدمشــق وحــي األكرادا

، وبعد مدة من البحث تأكد هلم أن املكان الذي يبث منـه هـو بيـت الــ فيق املناضـل حممـدكمال ر طويل جدًا

=                                      
   ) .مصر ( إىل اإلقليم اجلنويب ) سوريا ( أبعد حافظ األسد من اإلقليم الشمايل 
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، وحتمـس للقضـية ضـباط مـن املخـابرات السـورية الصـلة هلـم بصـاحبات كـوهني، ويشـكلون  )كـوهني(ثابت 
أســهم العقيــد أمحــد ســويداين، فبحثــوا جبــد واهتمــام، ونصــبواكمينًا كتلــة أخــرى غريكتلــة كــوهني، يقــال علــى ر 

ايته من القبض على   . كوهني وهوممسك جبهاز الالسلكي يتكلم مع إسرائيل  متكنوا يف 
حــوكم كــوهني وكــان رئــيس احملكمــة املقــدم صــالح الضــللي، وكانــت احملاكمــة أقــرب إىل الصــورية، وعرضــت 

لســـوري، وقـــدالحظ املشـــاهدون أن إجابـــات كـــوهني تـــدورحول قضـــايا مشـــاهد منهـــاعلى شاشـــة التلفزيـــون ا
ويبــدو أن مشــاهد احملكمــة الــيت ... تبولــة وكــان الزيــت كثــريًا ) جورجيــت(مثل خرجنــا نزهــة وعملــت ،تافهــة

. وكلهم تورطــوا معــه،عرضــها التلفزيــون متفــق عليهــا مــع كــوهني نفســه، ألنــه صــديق هلــؤالء الــذين حياكمونــه
كماشـاهدها وتابعهـا معظـم املـواطنني السـوريني، مث حكـم عليـه باإلعـدام، ،احملاكمة وشاهدت وتابعت هـذه

ـــةينو الصـــهونفـــذ احلكـــم علـــى الـــرغم مـــن تـــدخل   - بكامـــل ثقلهـــا، وعرضـــت إســـرائيل علـــى ســـوريا ية العاملي
أن تفتديــه مبليــار فرنــك فرنســي، وتوســط بابــا رومــا مــن أجــل :  -)جــاك مرســيه(بواســطة حمــامي فرنســي امســه

أســـرعوا يف إعدامـــه لـــدفن أســـرار تـــورطهم معـــه، ودفـــن اجلـــرائم الكبـــرية الـــيت  ســـدينيذ حياتـــه، ولكـــن األإنقـــا
ارتكبوهــا يف حــق الــوطن مبعرفتــه، وقيــل أن الســوريني احتفظــوا جبثمانــه لعــدة ســنوات حيــث اســتلمته إســرائيل 

  . م، وبادلته بعدد من األسرى السوريني األحياء 1967بعد حرب حزيران 
  

  الـتصحيحية األولـىاحلركة 
يسـاعده النقيـب رفعـت  ،)قائدكتيبـة مغـاوير(زحف النقيب الـدرزي سـليم حـاطوم) م 2/1966/ 23( يف 

 ،)رئــيس جملــس الرئاســـة(علـــى بيــت الفريــق حممــدأمني احلـــافظ األســد قائــد ســرايا الـــدفاع الناشــئة يومــذاك، 
حــىت  ،)وبعضـهم مـن اجلنودالبـدو(فظدافـع فيهـاحراس الفريـق حممـد أمـني احلـا ،ودامـت معركـة لعـدة سـاعات

صـالح جديـد واللـواء  سقط معظمهـم، كماحـاول أن يقاتـل بنفسـه، لكـن اخلطـة الـيت نسـجهاكل مـن اللـواء
وتـتلخص يف  للـتخلص مـن عـددكبري مـن الضـباط البعثيـني السـنيني، ،وأتباعهما كانـت حمكمـة حافظ األسد

ومت ذلــك عنــدما ألقــي  ،ىل الالذقيــة ومحــاة ومحــصإ ،إبعــاد الضــباط الســنيني البعثيــني عــن دمشــق وماحوهلــا
القــبض علـــى الفريـــق احلـــافظ رئــيس جملـــس الرئاســـة ووضـــع يف الســـجن، وأعتقــل عـــدد مـــن أنصـــاره الضـــباط 

م ضــباط  ن، وفرأعضــاء القيــادة القوميــة علويــو معـه،كما ســرح مئــات الضــباط الســنيني البعثيــني، ليحـل مكــا
، ومنيـف جـورج الـرزاز، )مؤسـس احلـزب(ومـنهم  ميشـيل عفلـق  ،اقحلزب البعث العـريب االشـرتاكي إىل العـر 

وغريهم بعد أن سيطرت القيادة القطرية على مقاليد احلكم يف سـوريا، بعــد صـراع دام ... وشبلي العيسمي 
ــــادة القوميــــة  ــــة )  علويــــةغــــري ( ســــنتني بــــني القي ــــدكتور ). ويســــيطرعليها العلويــــون (والقيــــادة القطري يقــــول ال
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                          :ن دام الســـــفري اهلولنـــــدي يف القـــــاهرة وصـــــاحب كتـــــاب الصـــــراع علـــــى الســـــلطة يف ســـــوريانيقـــــوالوس فـــــا
م إزاحة آخر ضابط سين من حلب من القيـادة القطريـة، وهـو أمـني احلـافظ، ـت )م1966شباط23وبعد([ 

بط ســين حــوراين أزيــح آخرضــا) م  1968(وآخرالضــباط الــدروز، أي ســليم حــاطوم ومحــد عبيــد، ويف عــام 
ورمبـــا (أزيـــح آخـــر ضـــابط إمســـاعيلي )  م1969(ويف مـــارس ) مـــن حـــوران، ورمبـــا يقصـــد أمحـــد ســـويداين (

كمــامل يبـق بعــد هـذا التــاريخ ).يقصـدعبدالكرمي اجلنــدي الـذي قتــل عندبوابـة اللــواء السـبعني،وقالوا أنــه انتحـر
بــالتفوق التــام ومتثــيلهم لكتــل اجلــيش  ضــباط غــري العلــويني والســنيني كأعضــاء عســكريني، مــع متتــع العلــويني

بأنــه انعكــاس العتمــاد ) م1975(القويــة، وميكــن تفســري انتخــاب رفعــت األســد عضــوًا يف القيــادة القطريــة 
اورة لقريته   . )1(.)الرئيس حافظ األسدعلى ضباط من عائلته الشخصية أو عشريته أو أبناء املناطق ا

 القيادة القطرية والقيادة القومية، سببه أن القطريـة يسـيطر عليهـا واتضح فيما بعد أن اخلالف الذي نشأ بني
جمموعة من العلويني وتستغل احلزب من أجـل فـرض مصـلحة الطائفـة علـى سـوريا، واسـتخدام احلـزب كـأداة 

موعة  علوية،ووسيلة لتحقيق سيطرة الطائفة ال وقد اتضح ذلك خالل  عقد السبعينات، وقد دمرت هذه ا
وصــارت هــذه الطائفــة تعمــل مــن أجــل التفرقــةوليس الوحــدة، والقهــر واالســتبداد ولــيس احلريــة  حـزب البعــث 

  ؟)الوحدة واحلرية واالشرتاكية ( كماصار أبناء هذه الطائفة من كبار أغنياء العامل فأين
ذي علـى الــرغم مــن العفــو الــ ،للمــرة الثالثــة -بعـد احلركــة التصــحيحية األوىل  -واعتقـل مــروان حديــد جمــددًا 

العسـكري، مـع صدر حبقه مـن قبـل رئـيس جملـس الرئاسـة السـابق حممـد أمـني احلـافظ، ووضـع يف سـجن املـزة 
 ً ـــــدكتور نورالـــــدين األتاســـــي رئيســـــا ـــــق حممـــــد أمـــــني احلـــــافظ، ووضـــــع ال ـــــة  الفري ـــــة، وشـــــكلت حكومـــــة مدني للدول

  . يرأسهاالدكتوريوسف زعني، وصارت السياسة السورية أكثر ميالً حنو املاركسية

  والعربالصهاينةم بني ) 1967( حرب

                                     
فيما لجنة العسكرية ومابني القوسني للباحث احلايل، وقد اتضح خمطط ال.  131، ص 2السلطة يف سوريا، ط ى ــ نيقوالوس فان دام  الصراع عل)  1(

 شباط من شىت الطوائف، واستمر هذا حىت بعثينيبعد وهو دفع ضباط وحدويني لالنقالب على االنفصاليني، مث التخلص من الوحدويني وإبداهلم بال
ودروز وإمساعيليني، واستمرت هذه حىت عام  علوينيالسنيني املؤثرين وإبداهلم ببعثيني  بعثينيم، حيث بدأت املرحلة الثانية وهي التخلص من ال1966
وال الصدام املسلح مع مث دام التآلف بني العلويني ط. م، حيث بدأت املرحلة الثالثة وهي طرد الدروز واإلمساعيليني وإبداهلم بالعلويني فقط 1970

بدأالصراع بني عشرية األسد وغريهم من العلويني، واستطاع حافظ األسد أن يفرض  ،على اإلخواننظام األسدي اإلخوان املسلمني، وبعد أن تغلب ال
ارحافظ األسد يهيأ ابنه باسالً خلالفته، عشريته مث عائلته على الطائفة مث على سوريا، وخالل التسعينات صار الصراع بني العائلة األسدية نفسها، عندما ص

ل نفسها عندما الجتد ـار تأكـوالن( وصدق املثل العريب القائل . ار للخالفة ـظ ليهيأ ولده بشـالً، فتوجه حافـويبدوأن العائلة األسدية هي اليت اغتالت باس
  ). )ماتأكله 
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وعلــى االســتعداد لطــردهم مــن فلســطني، وحتريــر املســجد األقصــى مــنهم،  ،صــهاينةنشــأنا منــذ الصــغر علــى كــره ال
ــا علــى هــذا األســاس، فاالنقالبــات  وكانــت حكومــات دول املواجهــة وخاصــة مصروســوريا والعــراق ختطــط حيا

باملائــة ) 80- 65(وكانت،صـهاينةل مـن أجـل اإلعـداد لطـرد الالعسـكرية تقـع حبجـة أن احلكومـة قصـرت يف العمــ
من الدخل القومي السوري تنفـق علـى وزارة الـدفاع مـن أجـل التسـلح واإلعـداد لتحريـر فلسـطني، ولـيس هـذا كلـه 

ألن هــدف إسـرائيل معلـن ومعـروف وهـو بفلسـطني فقط،وإمنـا دفاعـًا عـن الـنفس أيضـًا حـدودك ياإسـرائيل مــن (حبًا
ذااهلـدف احملوري،وصـارللجيش مكانـة مرموقـة يف )يل الفرات إىل الن ، لذلك كانت آمـال اجليـل الصـاعد مرتبطـة 

وخصصــت للجــيش  ، ومحايــة البلــد مــن الصــهاينة،وحتريرفلســطني الصــهاينة العــامل العريب؛ألنــه يعــدمن أجــل طــرد
   . أكربميزانية من الدخل القومي هلذا الغرض
كت فرنسـاوبريطانيا وإسـرائيل يف احـتالل سـيناء وبعـض مـدن القنـاة ووقع العـدوان الثالثـي علـى مصـر، واشـرت 

( مثل بور سعيد، وزرع يف عقولنا أن عبد الناصر انتصر على الغرب ومازلت أذكـر رنـني صـوته وهـو خيطـب 
 ...سـنقاتل ...إذا استطاع عدونا أن يفرض علينا القتال فلن يستطيع أن يفرض علينـا االستسـالم، سـنقاتل

  ) .سنقاتل
ـر الصـهاينةيف منتصف الستينات صعدالبعثيون احلرب اإلعالمية على   ، بعـدحماوالت إسـرائيل حتويـل ميـاه 

األردن لتحــرم العــرب منــه، وشــكلت قيــادة عربيــة موحــدة بــني مصروســوريا واألردن بقيــادة الفريــق علــي علــي 
 منها الصهاينةقدس بعد طرد، وارتفعت عاطفة الشباب وصرنا نعد األيام لنزور حيفا ويافا وال)مصري(عامر

. 
نظــم احتــاد الطلبــة يف مدينــة محــص حماضــرة يف ســينما األوبــرا حضــرهامئات ) م1967( ويف نيســان أو أيــار

دخل املقـدم أبـو : ( طالس عيان هذه احملاضرة يقول واصفًا املقدم مصطفى وصف يل شاهد الطالب، وقد
مكـان احملاضـر فـارتفع التصـفيق للبطـل املغـوار، وبـدأت فراس بلباس املغاوير وقفز من أمام املسرح ليصـل إىل 

احملاضــرة فقــال الرائــد أبــو فــراس بعــد أن علــق خريطــة علــى اجلــدار وأمســك بيــده عصاخاصــة بكبــار الضــباط 
مث نتجـه غربـًا يف اليـوم الثـاين، وخـالل  ،أوالً  )1(سـوف تتحـرك قواتنـا باجتـاه اجلنـوب لتـدك قصـر الرجعيـة :قال

سـاحل فلسـطني، ويف اليـوم الثالـث سـوف  ووصـلت إىل القوات املصرية اجتازت سـيناء هذين اليومني تكون

                                     
، حىت تأكد لنا واملبالغة حماربة إسرائيل، وكنا نظن ذلك على سبيل الكناية رجعية أهم منلأن حماربة ا ياألسدالنظام وهكذا من بدهيات ) 1(

وقتلوا عشرات األلوف من أبناء احلركة  .أنه على سبيل احلقيقة، فقد حاربوا املسلمني وقتلوا العلماء ودمروا املساجد، ومل يعكروا أمن إسرائيل بعد
ا ( اإلسالمية    .مون باألمن يف اجلوالن ، والصهاينة ينع)الرجعية كما يسمو
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( فعال اهلتاف ،)ونرميهم يف البحر (فصاح الطالب مرة واحدة  ،...)و الصهاينةعلى  )الكماشة( نطبق فم
) ائــديأمــة عربيــة واحــدة ذات رســالة خالــدة، أهــدافنا  وحــدة حريــة اشــرتاكية، اخللــود لرســالتنا وللجــيش العق

...  
  اخلدمة العسكرية يف سـوريـا

مــن اإلجيابيـــات نظريـــًا اخلدمــة العســـكرية يف ســـوريا، وقــدنص الدســـتور الســـوري علــى أن اخلدمـــة العســـكرية 
ا سنتان ونصف، وميضـي اجلـامعيون يف زماننـا سـنة منهـا يف كليـة  )ذكر(كل مواطن إلزامية على سوري، مد

الكلية، صـارت تعقـد دورات الضـباط االحتيـاط يف األلويـة، ويتـدرب االحتياط، وملازادت األعداد عن طاقة 
اجلامعي على دور قائد الفصيلة وبعـض دور قائـد السـرية، وتعطـى لـه رتبـة مـالزم يف اجلـيش العـريب السـوري، 

   :وكل ذلك ممتاز، أماالسلبيات فهي 
أحيانــــــًا دورة         أ ـ أســــــلوب التعامــــــل مــــــع املــــــواطن خــــــالل األشــــــهر األوىل مــــــن الــــــدورة والــــــيت تســــــمى

، حيــث حتطــم كرامــة الشــاب ليكــون أداة طيعــة لتنفيــذ األوامــر، وقــد أدى هــذاالتعامل إىل عقــد )1()األغــرار(

                                     
فاملدربون فيها خيالفون كل أسس املنطق والرتبية، ويذلون املواطن ويهينونه، ويكفي استقباله يف مركز النبك، ليعيش بضعة  دورة األغــرارأما ) 1(

قارس، ودورات املياه املصيبة، اليت اليتسحيل أيام ريثما يفرز إىل وحدات التدريب، هذه األيام كافية لتمزق إرادته وحبـه للخدمة العسكرية، الربد ال
( ومن ينس تلك األيام القاسية يف حياته، ويف مذكرايت كتبت عنها ماقاسـيته، مث قرأت يف ... حلها، لكن القائمني على األمـر هم املصيبة نفسها 

 ...من العذاب يف الدنيا واآلخرة  أجارنا اهللا....أنواعًا من العذاب أشد وأقسى من النبك بآالف املرات ) شاهد ومشهود 
، فيذيقونه أقسى أنواع العذاب اجلسدي )إرهاب ( يريد املدربون يف دورات األغرار أن ينزعوا املواطن من حياته املدنية، بقسوة وعنف و 

ض يف املاء النجس الذي تطفو دورات املياه يف النبك مقصودة وهي من لوازم التدريب، حيث أن املواطن خيو : والنفسي، حىت أن بعضهم يقول 
وأسأل اهللا أن اليرى هذا املنظر ... عليه النجاسات كي يصل إىل مكان يغلق الباب على نفسه مث يقضي حاجته واقفًا وسط املاء النجس 

  ...إنسان أي إنسان 
م كانوا يراعون  ندين ( وال أكتم أ وحدات التدريب، وكنا ننام ليلة  فيصرفوننا إىل بيوتنا ننتظر الفرز إىل) طالب الضباط ا

  ...التنسى مدى العمر ... رقاء ـالء صماء خـلي...واحدة، مث جتدد لنا اإلجازة كي نعود إىل بيوتنا ننتظر الفرز، لكن هذه الليلة 
ا من سلطان، وخارجة عن أي منطق عسك ري أو تربوي، كأن يقولون وكان املدربون يفرضون على املواطن يف دورة األغرار قوانني ما أنزل اهللا 

) كذا ( هذا املتقدم ) أي الذي سبقه بستة شهور أو سنة ( الطالب الضابط املتقدم : لطالب الضابط املستجد يف الكليات العسكرية 
جيدوا النوم، أو  يقصدون كلمة كفر يالطيف، جيب أن تطيعه والختالف أمره، وهكذا خيرج هؤالء الطالب املتقدمون ليالً يتسلون إذا أرقوا ومل 

مجيع الطالب الضباط املستجدين : انتبه ...انتبه : ( ويطلبون بإذاعة الكلية ليالً ويف كانون األول أو الثاين األصمني  ) شبه سكارى ( كانوا 
وم وتبقى ـياب الن، وختلع ث)ة ليالً يف قطنا ـدة أو الثانيـيف الواح( وم ـوعليك أن تق) ..بالشورت إىل ساحة العلم خالل مخس دقائق 

وعليك أن توقظ رفاقك الذين غطوا يف نوم عميق، ألن التفقد يطول وحنن واقفون باستعداد، حىت يتعرف حضرة الطالب املتقدم ) الشورت(ب
= 
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 ،حيث يكـره اجلـيش والقـوات املســلحةحنـو اجلـيش واخلدمـة اإللزاميــة؛نفسـية، وتغـري يف اجتـاه بعـض املــواطنني 
نــدينوأدت . والــدفاع عــن األرض وحتريــر األرض املغتصــبة  ،)رتبـــة بــدون(أحيانــًا قليلـــة إىل االنتحــار عنــد ا

؛ يتلذذون بتعذيبهم باسم التدريب   . حيث تتحكم فيهم شخصيات سادية أحيانًا
   اخلدمة االحتياطيةب  ـ  

- 5(بقـي كثـري مـن املـواطنني،)67بعـد حـرب (وهذه مصيبة كبرية لكثري من املواطنني، ففي آخـر السـتينات
العســـــكرية واالحتياطيـــــة، وميكـــــث هــــــذه املـــــدة دون أن يعـــــرف مـــــىت يســـــرح مــــــن ســـــنوات يف اخلدمـــــة ) 7

كمـــااليعرف .ويعود إىل عملـــه ووظيفتـــه املدنيـــة، أو مصـــلحته الـــيت تضـــررت كثرياًبســـبب غيابـــه عنهـــا،اخلدمــة
املــواطن مــىت يســتدعى للخدمــة االحتياطيــة، لــذلك قــد تتخــرب مصــاحل كثــرية للمــواطنني، عندمايــدعون إىل 

ً اخلدمة االحت ـا ليلتحقـوا بـاجليش دون أن  ياطية دون سابق علمهم، وقدأقاموا مشروعا أومصلحة مـا؛ فيرتكو
ا فيه كماأن املواطن يبقى مرتبطاً باجليش حىت اخلمسني من عمره، فاليـتمكن مـن .يعرفوا املدة اليت سيقضو

شـهر أوأكثـر مـن البحـث السفر إال بعد موافقة شعبة التجنيـد،واليعطى جوازسـفر،أو تأشـرية خـروج إىل بعـد 
 ،مث مينح موافقة السفر أو يرفض سفره، وقد مزجت هذه املوافقة حبالة املواطن السياسية ،ملعرفة وضعه وحاله

  .فاليسمح له بالسفر إال بعد املوافقة األمنية 
ة املغتصــبة مثــل فلســـطني ولــواء اســـكندرون، ـرير األراضــي العربيــــتفســرمن أجــل حتـــ؛وكانــت كــل تلـــك اهلموم

أن  :إخل، أمـــا وقـــد تأكـــد املـــواطن الســـوري بعـــد الثمانينـــات... وعربســـتان وإريرتيـــا وســـاقية الـــذهب وزجنبـــار 
واليهمـه حتريـراألرض العربيـة املغتصـبة،  ،واحملافظـة علـى كرسـي احلكـم ،اجليش العقائدي أسس لقتل الشـعب

  .قابل لذلك صارت اخلدمة العسكرية سجناً اليطاق، وأتاوة يدفعها املواطن دون م

=                                      
ً ... ويفضل أن يقدم األسبوعي الصف بعدده الكامل حلضرة الطالب املتقدم  –إن وجدوا  –على أمساء الغائبني   ويعود كي تقل املصيبة قليال

  ...األغرار إىل النوم 
ومازالت زوجيت .... أما أن تقيس طول الساحة بعود الثقاب، وأن تدفع جدار املدرسة قليالً حنو اليمني أو اليسار، فهذا من املضحك املبكي 

، فأقول  بعد ثالثني سنة من تسرحيي من اخلدمة، تراقبين عندما أتناول الطعام، بحان اهللا مازالت العادة اليت أكسبوين س: وتذكرين أن أمضغ جيدًا
اجلوع من كثرة اجلري، ونرى الطعام اللذيذ يومها ) هرانا ( إياها خالل ثالثة عشر شهراً يف دورة التدريب بكلية االحتياط، ندخل املطعم وقد 

فنهجم على اللحم واألرز نبلعه ... ج املطعم بعد مخس دقائق اجلميع خار : مث يقول الضابط املناوب ) سكوت ( أمامنا، وحنن يف حالة االنتباه 
ذه املهمة، مث عرفت بعد أشهر أن بعضنا كان يضع اللحم يف جيبه يأكله بعد اخلروج من املطعم    ...      بدون مضغ، ونقول املعدة ستقوم 

ا نزع املواطن بالعنف من احلياة املدنية إىل احلياة العسكرية،    ...وهذا خمالف لقواعد علم النفس الرتبوي وخالصة دورة األغرار أ
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  اخلدمة العسكرية يف عهد النظام األسدي
كــان الســوريون يضــربون املثــل بطعــام اجلــيش، لكثرتــه، وكثــري مــن الشــرائح الفقــرية الســورية قــد التشــبع 
اللحم والفواكه واحللويات قبل اخلدمة العسكرية، ومن عادة الريف يف اخلمسينات وحىت السبعينات أن 

ً  لكــأالي يف املناســبات فقــط، أمــا اللحــم يف اجليـــش  فكــان يوميــاً علــى طعــام  اللحــم يوميــاً، بــل أحيانــا
فاكهـة أو حلويات،وقــد رأيـت ذلـك خــالل خـدميت؛ مــع مالحظـة أن طــالب ) الدوســري( الغـداء، ومعـه

نـدين،  ـم، وبطعـامهم أكثـر مـن اآلخـرين، ومـع ذلـك كـان الطعـام فائضـًا عـن حاجـة ا الضباط يعتـىن 
، يطعمــون )ضــباط الصــف ( بــل كــان كثــري مــن طبقــة ... املســلحة الســورية والجتــد جائعــًا يف القــوات 

  ...أسرهم من طعام اجليش الفائض والكثري 
( وخـالل خـدميت كـان الضـباط يفــرزون مـرة واحـدة خـالل اخلدمــة، لإلشـراف علـى اسـتالم األرزاق مــن 

 يســـلمها املقـــاول ملطـــبخ ، ملـــدة أســـبوع،وكنت أرى الكميــات اهلائلـــة، والنوعيـــات الراقيـــة، الــيت)املقــاول 
اللــواء، وكيــف كــان ضــابط الصــف يتعجــرف علــى املقــاول، فــريفض اســتالم الربتقــال مــثالً ألنــه ال حيقــق 

 يفشروط التعاقد، ومنها على أن اليقل حجم حبة الربتقال مثالً عن كـذا حجـم معـني، كمـا شـاهدت 
( و) احللويـات ( و) اللــوز ( و ) لصـنوبرا(الكميـات اهلائلـة مـن األرزاق، ومنهـا ،مستودع املـواد الغذائيـة

  ... وغريها ) السمن العريب 
ـــاً يف حـــدود  نـــد يتقاضـــى راتب لـــرية ســـورية شـــهرياً، تكفيـــه ملصـــاريف ) 25 – 20( وكـــان العســـكري ا

، ومل تكن العادة أن تدفع األسـر الريفيـة أو أسـر العمـال يف املـدن ألوالدهـا مصـروفاً )النثريات ( اجليب 
نـــدون يصــرفون علـــى أســـرهم مـــن ....دمـــة العســـكرية خــالل اخل بــل كـــان ضـــباط الصــف، والضـــباط ا

ا خالل اخلدمة اإللزامية  ند يتسلم راتباً حوايل .... رواتبهم اليت يتقاضو لرية ) 300(وكان الضابط ا
ســورية، يف أوائــل الســبعينات، كانــت تكفــي أســرة صــغرية، بــل يصــرف بعضــنا علــى والديــه منهــا، وقــد 

  ...ساعد إخوانه ي
: ســطوانة مــن كثــري مــن املــواطنني الســوريني تقــول ألأمــا اليــوم خــالل النظــام األســدي فقــد مسعــت هــذه ا

التحـق ولـدي باخلدمـة العسـكرية، ويتطلـب مـين مائـة ألـف لـرية سـورية علـى األقـل مصـاريف لـه، فقلــت 
وأيـن طعـام اجليــش : ـه، قلـت طعـام وشـراب، يقتلـه اجلـوع إن مل أدفـع لـ: قـال !! عجباً هلذه املصاريف 

يعمل ) الساندوتش (يبيـعه قائد الوحدة، قبل أن يطبخ، مث يفتتح بقاالت، واسرتاحات تبيع : ؟ قال !!
ـــ، وميوهلــا قائــد الوحــدة نفســـه، ويس)جمنــدون( فيهــا  ـــ ( احها، وهكــذا صــار الضــابط قائــد الوحــدة ـتلم أرب
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، يب) كاملنشــار  يــع أرزاق الوحــدة، ويضــع مثنهــا يف جيبــه، مث يبيــع الطعــام يأكــل يف اخلشــب ذهابــًا وإيابــًا
ونقلت هذه املعلومة يل مـن القـادمني مـن سـورياعدة ... للمجندين ويكسب املال لصاحل جيبه اخلاص 
  ....   مرات، وتقاطعت حىت صارت حقيقة قائمة 

  :الصيديل أو الطبيب أو املهندس وأمثاهلم 
تتــدرب علــى ) أربعــة شــهور ( ،وكانــت تقضــي فــرتة دورة األغــرار)ثالنظــام احلــدي(هــذه الفئــة كانــت تســمى 

دات الطبيـة، ـالنظام املنضـم واألسـلحة الفرديـة، مث يفـرز كـل مـنهم إىل اإلدارة املناسـبة لـه، فالطبيـب إىل الوحـ
  ...ة لالستفادة منهم يف اجليش والقوات املسلحة ـواملهندس إىل وحدات اهلندس
ورمبــا قبــل أن  ،مــن أصــحاب األعمــال بعــد دورة األغــرار ،والصــيديل وأمثــاهلم أمــا اليــوم فالطبيــب واملهنــدس

تنتهــي، يتفــاهم مــع قائــد وحدتــه، علــى أن يعــود إىل عيادتــه أو صــيدليته، أو مكتبــه اهلندســي، وآخــر الشــهر 
يـــذهب يومـــًا واحـــدًا إىل الوحـــدة العســـكرية الـــيت قيـــد اســــمه فيهـــا، فيســـتلم راتبـــه العســـكري ليؤكـــد حضـــوره 

 -اظبتـه علــى الوحــدة، كمــا يســلم قائــد الوحــدة نصـف دخلــه مــن عيادتــه علــى األقــل، أو ثالثــة أرباعــه، ومو 
وشـــاع هـــذا األســـلوب، وانتشـــر بـــني  ،، مث يعـــود إىل العمـــل يف مهنتــــه يف احليـــاة املدنيـــة-حســـب االتفـــاق 

ابه ويـدفعون عسـاكر جمنـدين يعملـون حلسـ)  10ـ  5( الضـباط، وصـار مـن البـدهي أن قائـد السـرية عنـده 
عســكريًا يـــدفعون لـــه، وقائــد اللـــواء لــــه )  30ـ  20( رواتــبهم لــــه، أمــا قائـــد الكتيبـــة فيصــل عـــددهم إىل 

  . جمند عسكري يعملون حلسابه يف احلياة املدنيـة ) 100(
لـدى  صـارت اخلدمـة العسـكرية عبـارة عـن ســخرة،يف العقد األخري من القـرن العشـرين  وهكذا         

كمـا كانـت أيـام الفراعنـة حيـث يقضـي مئـات األلـوف مـن املصـريني القـدماء يبنـون اهلــرم   اط،كبار الضب
آلـــوف املـــواطنني يعملـــون يف مـــزارع كبـــار الضـــباط،  األســـدعنـــد موتــــه، ويف سوريا) فرعـــون(ليـــدفن فيـــه 

م، ومشاريعهم، خالل مدة خدمتهم العسكرية    ....وعمارا
هلم مشـــاريع ضـــخمة مثـــل مـــزارع الربتقـــال، أو ،األســـدي)قائـــديالع( كثـــري مـــن الضـــباط الكبـــار يف اجلـــيش

ندين، طوال مدة خدمتهم اإللزاميـة، ويف هذه املشاريع يقـام فيهـا مبانــي  ،الزيتون اليت يعمل فيها عشرات ا
النجـار واحلـداد والبـاطنجي والـبالط والسـباك ( ش السـوري، وعماهلـا ـحديدها وإمسنتها من مستودعات اجليـ

  ... من جمندي اخلدمة اإللزامية يف اجليش العقائدي األسدي ....)ئي والكهربا
وكثـــري مـــن الضـــباط الكبـــار استصـــلحوا أراضـــي وعــــرة مليئــــة باحلجـــارة البازلتيــــة الســـوداء يف أمـــاكن انتشـــار 

م، واألراضي فيها أمالك للدولــة، والضـباط الكبـار هـم أربـاب الدولـة، والدولـة هلـم نـدون عمـال ،وحدا  وا
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م  يف أرض بكــر بازلتيــة خصبــة  ،، وأقـاموا يف هـذه املنـاطق الـوعرة مـزارع ألشـجار الفاكهـة)سـخرة ( خيدمو
...  

  : إجـازات وهـدايــا
ا بــني أســرهم وذويهــم ،أمــا الضــباط الصــغار م يف إجــازات يقضــو نــد  ،فريســلون أفــرادًا مــن وحــدا ويعــود ا
أيضـًا مثنـه بضـعة آالف ( أو خـروف  ،]مثنها بضعة آالف لرية سـوريةتنكة سـمن عريب [ حممالً باهلدايا مثل 

نـد يف ريـف محـاة أو ريـف محـص أو حــوران)  بضـع سـاعات كــي ) الفريـزر ( ويضـعه يف  ،وينظفـه ،يذحبــه ا
كـي يدخلـه ثالجــة منـزل الضـابط الصـغري   ،مث يسافر بـه إىل بيت الضابط مباشرة يف دمشق أو حوهلـا ،جيمد
والضـابط الصـغري يـوزع  ،)كة جنب عريب من محاة أو محص يصل مثنهـا بضـعة آالف لـرية سـورية تن( أو ... 

ــا علــى مــواد متوينيــة أخــرى ،وقــد يبيــع بعضــها ،هــذه اخلــريات علــى أقاربــه املقــربني ويف النهايــة  ،أو يقــايض 
نــدين يعــيش هــذا الضــابط الصــغري وأقاربــه حيــاة مرفهــة علــى خــريات ســوريا الطبيعيــة جمانــًا علــى  حســاب ا

  ....للضابط الصغري ) اهلديـة ( الذين يستدينون يف بعض احلاالت لشراء  ،الفقراء
نــدين يف طلــب اإلجـــازات ،مالزمـــة لإلجــازات) األتـــاوات ( أو ) اهلدايـــا ( وملـــا صــارت   ،نقصــت رغبـــة ا

 صـار الضـباط الصـغار حـىت....ليخففوا عن أسـرهم مشـقة وعـبء تـوفري املـال لشـراء هـذه اهلـدايا األتـاوات 
م على هذه اإلجازات  ندين وحيثو   ...يدفعون ا

َ التطلب إجازة ؟ ماعندك : وحدثين أكثر من شخص أن الضابط فالن أرسل وراء العسكري فالن وقال  ِ مل
التبخــل علينــا يكفــي : أم وأب ؟ فريتبــك العســكري الفقــري وحيــار يف اجلــواب حــىت يســبقه الضــابط ويقــول 

لـرية ســورية ) 4000ـ  2000( مثـن اخلـروف الواحـد (( فقـط هاتـه معـك مـذبوح ومنظـف  خـروف واحـد
وقــد يكــون دخــل والــد هــذا العســكري اليزيــد عــن مثــن اخلــروف الواحــد يف الشــهر . دوالر )  80ـ  40(

  )). الواحد 
  :مصيبـة السـائق 

هــا يف يســكرية الــيت يعمــل علفصــار مكلفــًا بإصــالح ســيارته الع ،األســدية أمــا الســائق يف اخلدمــة العســكرية
الوحدة، يصلحها يف ورشـة مدنيـة ويدفع أجرة اإلصالح، ومثن قطع الغيار من جيب والده املسكني، حيـث 
صار الضابط الكبري يبيـع قطع الغيار املخصصة لورشـات اإلصـالح العسـكرية، وتبقـى هـذه الورشـات بـدون 

  ...عمل حقيقي 
  :يف النظام األسدي أنه  وصار من الشائع يف اخلدمة العسكرية
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كقائـد الكتيبـة واللـواء، نصـف دخلـه املـدين ) عقيـد ومقـدم ( جيب على املواطن أن يـدفع للضـابط املتوسـط  -1
خالل مدة اخلدمة العسكرية، مقابل مساح العقيد له بالعمـل يف مصـلحته، شـريطة أن يقاسـم ذلـك الضـابط 

 ....دخله الشهري 
حيـث يعـني هلـم جمنـدًا يسـاعدهم ) املعاقني بسـبب احلـرب(ط الصفلقد شاع هذا األسلوب حىت لدى ضبا -2

نـد إىل بيتـــه، ليحضـر لـه راتبــه م اليوميـة، كـان ذلـك املعـاق يصـرف ا أو نصـف راتبــه الشــهري  كلـه  يف حيـا
.... 

جيب على املواطن أن يدفع هدايا مستمرة للضباط الصغار على مـدى خدمتـه العسـكرية،حىت أن عـددًا مـن  -3
يطلــب مــن ولـــده أن يقلــل إجازاتــه، أي يقلــل اهلــدايا الــيت يطلــب مثنهــا منــه للضــابط، ولكــن الضــابط اآلبــاء 

 ...صار يطلب هذه اهلدايا علنًا وبصراحة ووقاحة 
فهـي حماربـة التـدين وحماربــة االلتـزام بـأداء  ي؛األسـد النظـامأمـا اجلرميـة الكـربى يف اخلدمـة العسـكرية يف عهـد  -4

 :ولكنها احلقيقة املرة  ،وقد يستغرب القارئ... صالة والصوم وإعفاء اللحية العبادات يف اجليش كال
ا إىل احملكمة العسكرية  ، وقد حيال من يتلبس   ...متنع صالة اجلماعة علنًا

  م، وقـد يــؤذون خـالل الصـالة وقــد روى يل إمـام مســجد ... يضـطهد املصـلون، ويهــزأ مـنهم، ويضـحك علــى صـال
كنـت أمشــي بعيــدًا يف : ى اخلدمـة العســكرية يف التســعينات أو آخـر الثمانينــات، قــال خـريج كليــة الشــريعة أد

ـا،  )نصف طن ( األرض حىت أجد حفرة قذيفة  ، فأنزل فيها فأجد النجاسات اجلافـة، فأحتاشـاها وأصـلي قر
مة اخليانة العظمى، مث احملكمة امليدانية  م سوف يلفقون يل   ....كي اليروين أصلي، أل

  ف داعيــة مشــهورًا أصــله ســوري، كــان ضــابطًا ملتزمــًا بالصــالة، وكــان جيــاهر بعدائــه وأعــر
مة  وأنا أشهد أنـه بريء منها، وكـان ضـابطًا عـامالً ) لواط ( ألزالم السلطة األسدية، دبروا له 

يف اجليش السـوري، فسـرح مـن اجلـيش بسـبب ذلـك، وكـان ذلـك يف السـبعينات، ولـو تـأخر إىل 
 ...من تسرحيه، لكن األعمار بيد اهللا  وه بدالً الثمانينات لقتل

  ــــل حــــدث يف معســــكرات التــــدريب اجلــــامعي، أن بعــــض أوالد املهجــــرين املنتســــبني إىل ب
اجلامعــات الســـورية، وكـــان علـــيهم أداء املعســـكر اجلـــامعي يف الصـــيف، وهـــذا املعســـكر حتســـب 

لســـعودية، وهنـــاك أذنـــوا هـــؤالء تعـــودوا علــى صـــالة اجلماعـــة يف ا...مدتــه مـــن اخلدمـــة اإللزاميـــة 
ـم عـدد كبـري مـن الطـالب، ومـاهي إال حلظـات حـىت  ،لصالة املغرب وأقيمت الصالة فـالتحق 

ـم انتظـروهم حـىت  كملـوا الصـالة، أطوقتهم الوحدات اخلاصـة مدججـة بالسـالح، واحلمـد هللا أ
عــة يف مث اعتقلــوهم وحققــوا معهــم عــدة أيــام يبحثــون عمــن دعـــا إىل صــالة اجلماعــة، وهــي ممنو 
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ــا عفويــة، وقعــوهم علــى تعهــدات أن اليكــرروا ذلــك يف  اجلــيش العــريب الســوري، وملــا تأكــدوا أ
ورمبــا لوكانــت  يف عهــد ...املســتقبل وأطلقــوا ســراحهم، وحصــلت هــذه يف بدايــة عهــد بشــار  

والده، لبقوا يف السجن بضـع سـنني كمـا حصـل ألكثـر مـن مخسـة آالف مـواطن سـوري  مكثـوا 
 ....رهائن عن ذويهم ) 1992وحىت  1982(عشر سنوات من 

 املقـــدم ( ة ـد الكتيبــــوخـــالل خـــدميت العســـكرية، اختلفـــت مـــع قائـــد الســـرية، وطلبـــين قائـــ
وارجـع إىل  ،كمـل خـدمتك علـى خـري... مالزميـا: ،قـال يلناوكان لطيفًا يف تعاملـه مع ،(....)

، وفيـه قضـايا )ًا مسيكًا وأخرج من أحد أدراج مكتبه  ملف( حياتك املدنية بسالم، عندي ملف 
حتاســب عليهــا، وأنــا وضــعت هــذا امللــف عنــدي وال أريــد أن أضــرك، لكــن الجتعلــين أضــطر إىل 

سيدي ممكن أعرف بعض هذا القضايا الـيت : قلت له متعجبًا !!!  إرساله للمخابرات، أرجوك 
 :أحاسب عيها ؟ فوافق مشكورًا وصار يقرأ بعض الصفحات 

  ) .قرية يف حوران ( ذهبت تصلي اجلمعة يف قرية احلارة  )كذا ( يف يوم اجلمعة  -
 ) ..نـوى ( ذهبت تصلي اجلمعة يف ) كذا ( ويف يوم اجلمعة  -
 ) .الشيخ مسكني ( ذهبت تصلي يف قرية ) كذا (ويف يوم اجلمعة  -

ندين يف ـبع) ًا ـامـإم( ويف يوم كذا كنت تصلي املغرب  - ل مقابـل تـ) الركـاد ( دد من ضباط الصف ا
 ..الفرس 

 (......) ....من أبناء حمافظتكضباط الصف  جمموعة من ويف يوم كذا سهرت مع -
، ومل أكن أعرف أن هذه القضايا ممنوعة علي ؟ !!ياسيدي هل هـذه ممنوعـة : فقلت له  ،تعجبت جدًا

صـالة اجلماعـة ممنوعـة، صـل وحـدك، يف خيمتـك، والتسـهر والجتلـس مـع :  )فـالن (  نعم يا: قال 
  ...الصف ضباط 

وكــان ذلــك اللقــاء ... هــذا امللــف عنــدي أرجــو أن التضــطرين إىل إرســاله للمخــابرات العســكرية : مث قــال 
اء اخلدمة اإللزامية ببضعة أسابيع  وسرحت وودعته يف مكتب قيـادة الكتيبـة ... معه قبيل تسرحيي بسبب إ

رحيي ببضــعة شــهور ســيل مكتبــه بعــد تليضــيع بــني الركــام بعــد أن قصــفت إســرائوتركــت امللــف بــني يديـــه ... 
....  

وال أرى وال أدعــو إىل إلغــاء  يف عهــد النظــام األســدي،هــذه بعــض الســلبيات للخدمــة العســكرية املعاصــرة،
 ً لكـن آمـل إصـالح هـذا  ،أداء اخلدمــة العسـكرية هل بل أشفق على كل من مل يتح  ،اخلدمة العسكرية أبدا

تمــع العــريب املســلم يف ســوريا أيضــًا القــانون مبــا خيــدم قضــية املــواطن الســوري وكــم آملــين إلغــاء مــادة ...، وا
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الرتبية العسكرية من املدارس الثانوية أخريًا يف عهـد بشـار األسـد ، مـع أنـين كنـت أفتخـر بـأن بلـدي سـوريا 
هــي البلــد العــريب الوحيــد الــذي يــدرس مقــرر الرتبيــة العســكرية يف املرحلــة الثانويــة ، ويــدرب مجيــع الطــالب 

ً علــى البندقيــة واملســدس واألســلحة الفرديــة ، ويقضــي الطالــب مــدة ثالثــة أســابيع معســكر  يعيش فيــه احليــاة ا
  .... العسكرية بتمامها 

  
   اجليـش العقـائدي

موعــة العســكرية البعثيــة السـرية الــيت فصـلت حــزب البعــث مث قامــت باحلركــة  ؛)اللجنــة العســكرية ( تقصـد ا
  :؛ تقصد باجليش العقائدي مايلي  التصحيحية األوىل مث الثانية

أن خيلــومن الرجعيــة، والرجعيــة يف نظــرهم  كــل متمســك بدينــه ســواء كــان مــن اإلخــوان املســلمني أو الصــوفيني أو  -  1
  . )1(السلفيني، فكل من يصلي رجعي، وكل من اليشرب اخلمر رجعي

وصار مفهوم  .ار معادياً هلمأن اليكون من التنظيمات السياسية األخرى،حىت البعث القومي الذي ص -2
وهـو اجلـيش الـذي حيمـي النظـام احلـاكم، لـذلك أحيطـت  ،اجليش العقائـدي واضـحاً لـدى الشـعب السـوري

 ؛دمشـق بأفضــل القـوات وهــي الفرقــة األوىل والثالثـة، مث شــكلت بعـد ذلــك ســرايا الـدفاع والوحــدات اخلاصــة
اجلـيش العقائـدي قبـل يـوم اخلـامس مـن حزيـران، وهكذا كـان . لتتدرب على قتال املدن والشوارع كما سنرى

ـم بعثيـ ـم ليسـوا بعثيـني، أو أل ن غـري مـوالني للنظـام، كمـا طـرد و بعد أن طرد منه معظم الضباط املاهرين أل
  . منه كل ضابط أو ضابط صف له ميول دينية

                                     
م يشربون اخلمر، فخالل خدميت العسكرية دعيت للغداء من قبل املالزم ) 1( ، شاب )سليمان (وشاهدت اختبارات للضباط للتأكد من أ

ً مازال قريبًا من الفطرة،وكان يوم متار من الصهاينة، وحضرالنقيب قائد  مجيالً من أيام نيسان وحنن يف مواجهة تل الفرس، على بعد مئات األ ا
: وهو درزي، وقرابة عشرة ضباط قليل منهم احتياطي، والباقون من خرجيي الكلية احلربية، وبعدأن وضع الطعام قال النقيب ) سليمان ( كتيبة 

مية كافية من خيمته يف احلال  يامالزم سليمان ؟ أين الكاس والطاس ؟ خجل سليمان وقال  ماعندي ياسيدي، فأمرالنقيب سائقه أن حيضر ك
م وأسأل اهللا أن يغفر يل ألنين مل أغادر املكان، بل دفعين الفضول إىل متابعة فصول املسرحية، عندما وزعت الكؤوس مل يضعواأمامي والأما

ّ تا ،وكذلك سليمان قال أنا عمري ماشربت ين أحدمها بدوي واآلخر حضري،آخر  ينياحتياط نيضابط ّق تارة أخرى، وصار وجهه يصفر رة ويزر
وكان ( : مايليالواحد فقد قال باحلرف  احلضري ،جع نفسه، وأماالضابط االحتياطي ـهات كأسًا وحاول أن يش: وبعد فرتة قال للعسكري

ن هات قليالًوصب لقد منعين األطباء من اخلمر، لك :) يأمل البقاء يف اجليش، وقد تقدم ملسابقة احلرب النفسية اليت أعلنت عنها وزارة الدفاع
احىت اليقال عين إخوان مسلمون إذكان معروفًا أن املخابرات العسكرية تصنع مثل هذه املوائد لتعرف الضباط الذين ).عليها ماء وقال سأشر

  .اليشربون اخلمر،ومن مث يسرحون من اجليش ألن من اليشرب اخلمر من الضباط؛ فهو من اإلخوان املسلمون
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يتقنـون فنـون احلـرب ، الاألقليـاتوالتحق باجليش ضباط احتياط كـانوا يف التعلـيم أو يف وظـائف مدنيـة، مـن 
ا، ولكنهم خملصني يف احملافظة على ثورة الثامن من آذار البعثية األ   .  سدية واليريدو

  م 1967 نالساعات الستة األوىل من يوم اخلامس من حزيرا
كان عبد الناصرمتورطًا يف حرب اليمن، الـيت دامـت عـدة سـنوات ومسـت اململكـة العربيـة السـعودية، وطـرح 

شعار حترير فلسطني عـن طريـق الـيمن، كمـا طـرح البعثيـون يف دمشـق شـعار حتريـر فلسـطني عـن عبد الناصر 
ــك االقتصــاد املصــري يف حــرب الــيمن، كمــا فــرغ عبــد الناصــر . طريــق األردن  ــك اجلــيش املصــري كماأ وأ

 الـذين اجليش املصري مـن الضـباط األكفـاء خوفـًا مـن عـدم والئهـم لـه، وتـرك الضـباط املتملقـني، واملتسـلقني
ازر واملظامل حبق العلماء والدعاة ومجاعـة اإلخـوان . يبحثون عن املناصب السياسية فقط كما ارتكب من ا

م يف السجون )م1965( مث عام ) م 1954(املسلمني عام    .، وزج عشرات األلوف منهم ومن أقار
وزعـم ) مالـك نـوير ( حتـت اسـم) م 1954(منـذ عـام ) بـاروخ مانـدل (  ينو الصـهيودخل مصر اجلاسـوس 

أنـه تـاجر تركــي يتـاجر بصــفقات السـالح، وخاصـة الســالج اجلـوي، وخــالل عـدة سـنوات صــار هـذا الرجــل 
، حـىت وصــل اىل مرتبــة  الـذكي الثــري الـذي ينثــر املــال علـى الضــباط والفنانـات والراقصــات، صــار مقربـًا جــدًا

ـــ يف طـــائرة نقـــل  ؛ار القـــادة املصـــرينيمفـــتش يف الســـالح اجلـــوي املصـــري، وقـــد كـــان برفقـــة عبـــد الناصـــر وكب
عسكرية صغرية زارت بعض القطعـات يف سـيناء قبـل اخلـامس مـن حزيـران بقليـل، وقـد أعلـم هـذا اجلاسـوس 

؟ وكـان هـذا اجلاسـوس مقربـًا جـدًا !!إسرائيل بذلك وانتظر أن تسقط إسرائيل هـذه الطـائرة ولكنهـا مل تفعـل 
صري، ومتكن هذااخلبيث من إقامة حفلتني يف مكانني أحـدمها من الفريق صدقي حممود قائد سالح اجلو امل

قاعدة إنشاص اجلوية والثانية يف مطار بري مثـادة يف سـيناء، وكانـت حفلـة سـاهرة غنـت فيهـا بعـض الفنانـات 
ربوا نـوعني مـن اخلمـر ـطيار اخلمـر، بـل قصـد هـذا اخلبيـث أن يشـ)  400(ورقصت الراقصات، وشرب قرابة

م 1967( س مــن حزيــرانـة ؟ كانــت يف ليلــة اخلامـــدوا أكثــر، ومــىت كانــت هــذه احلفلــعلــى األقــل حــىت يتبلــ
قبيــل احلــرب  ،ووزيــر الــدفاع ورئــيس األركــان ،حيــث حضــر هذااجلاســوس اجتماعــًا مصــغرًا مــع جولــدامائري،)

ً  ،واتفقـوا علـى سـاعة الصـفر ،ببضـعة أيـام  وبينماكـان الفريـق صـدقي حممـود قائـد سـالح اجلـو املصـري خممـورا
ـا علـى ( ... ) مع الراقصة  بعد أن فرقت احلفلة بالقوة مع الفجر، عنـدها شـنت الطـائرات اإلسـرائيلية غارا

اخلبثــاء مــن تــدمري ســالح اجلــو املصــري خــالل الســاعات الســتة  الصــهاينةالســالح اجلــوي املصــري، ومتكــن 
طــائرة نفاثــة ) 600(ودمــرت. حــرب الســاعات الســتة  الصــهاينةاألوىل مــن احلــرب، لــذلك يســميها بعــض 
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ــا، بعـد أن بـاتوا وقــد أثقلـت اخلمـر رؤوســهم  عسـكرية علـى مــدارجها قبـل أن يـتمكن الطيــاريون مـن الفـرار 
)1.(  
هدت طــائرات املــرياج و انصــرف الطــريان اإلســرائيلي إىل تــدمري املطــارات الســورية، وشــبعــد احلاديــة عشــرة، و 

هدت حتلـق يف مسـاء دمشـق مث تـنقض علـى و زيـران، شـحوايل العاشرة صباحًا مـن يـوم اإلثنـني اخلـامس مـن ح
مطار املزة لتدمر املدرج وتعطل حركة الطريان، ومتكنت من ذلك، وسقطت إحداها بنريان املدفعية املضادة، 

  . )2(وأحضرت قطعة كبرية من الطائرة إىل اجلامعة وفيها كتلة من حلم طيارها
ا حيفاقامت الطائرات السورية بقصف مستودعات النفط يف  ، مث مل  يف أوىل مشاركا يف الثانية عشـرة ظهـرًا

نســمع أي نشــاط للطــائرات الســورية بعــد ذلــك، وعرفنــا أن إســرائيل دمــرت مجيــع مــدارج الطــائرات الســورية 
  . خالل اليوم األول من احلرب

، بعد سـيطرة طري  ،ية اجليش املصرينو الصهيمث دحرت القوات  ـا الذي ضاع يف سيناء ومات بعضه عطشًا ا
على مساء املعركة، وصارت الطائرات تقاتل الـدبابات والسـيارات وجتمعـات اجلنـود، واحتلـت إسـرائيل سـيناء  

فاحتـل  ، علـى األردنينو الصـهيحىت وصلت الضفة الشرقية لقناة السويس، ويف اليوم الرابـع تركزاجلهـد ،كلها
ـر األردن حـدودًا بـني األ ،الضفة الغربيـة كلهـا الصهاينة ردن وإسـرائيل، ويف اليـوم اخلـامس والسـادس وصـار 

، لكن احلكومة السورية آثرت االنسـحاب ومل تـزج  ،تركز اجلهد على اجلبهة السورية وهي جبهة حصينة جدًا
واء ـرب لـــبقــوات أساســية يف املعركــة، كالفرقــة األوىل أو الثالثــة الــيت فرغــت حلراســة النظــام، وإمنــا شــارك يف احلــ

  . كت فيه الفرقة اخلامسة والتاسعة املواجهتني أصالً للعدومن االحتياط، كما شار 
،قبل الصــهاينةوأعلـن وزيـر الـدفاع السـوري يومـذاك وهوحـافظ األسـد، أعلـن عـن سـقوط مدينـة القنيطـرة بيـد 

كما غادرت احلكومة   ،)النازحني( إليها،وفر أهايل القنيطرة واجلوالن إىل دمشق وصارامسهم الصهاينةوصول 
  .)3(ص حتسبًا من سقوط دمشقدمشق إىل مح

                                     
حيث جتد أن رجالً يهوديًا واحداً معه مال كثري، . ، لتجد مايدمي القلب )حتطمت الطائرات عند الفجر ( وخ ماندل انظر كتاب بار  -) 1(

استطاع أن يهزم العرب كلهم يف ذلك اليوم والحول والقوة إال باهللا، ومامتكن من ذلك ... لذلك تساعده الراقصات والفنانات، وكبار الضباط 
م تقدميون  ، وهذه من الثمرات املرة للجيش العقائدي، وفعل كوهني يف سوريا كما فعل ماندل يف )ن من الدين واألخالق و رر متح( لوال أ

  .. اخلامس من حزيران للدكتور عبد اهللا الدهامشة جتد التفاصيل املؤملة لذلك احلدث الذي أخزى العرب رواية  اقرأ.  مصر
، )ليلة اجلمعة ( اء اخلميس القادم ـيضربون الوعودإلقامة حفلة سكر على شاطئ حيفا مس وكان الطالب والطالبات يف نادي اجلامعة -) 2(

  ..ظنًا منهم أن العرب سينتصرون يف يومني أو ثالثة وحيررون فلسطني 
  .انظر كتاب سقوط اجلوالن ملصطفى خليل )  3(
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   يف املعركـةالنظام السوري  دور
كانـت ســوريا هــي احملرضـة علــى احلــرب، فقــد أدىل وزيـر الــدفاع الســوري وقائــد سـالح الطــريان اللــواء حــافظ 

إنــه البــد علــى األقــل : ( .. جــاء فيــه ) م 1967/  5/ 20(د بتصــريح لصــحيفة الثــورة الســورية يــوم ـاألســ
ا  ،من االجراءات الكفيلة بتفيذ ضربة تأديبية إلسرائيل من اختاذ حد أدىن إن مثـل هـذه ... تردها إىل صـوا

اإلجراءات ستجعل إسرائيل تركع ذليلة مدحورة، وتعيش جواً من الرعـب واخلـوف مينعهـا مـن أن تفكـر ثانيـة 
أصبحت جاهزة  إن الوقت قد حان خلوض معركة حترير فلسطني، وإن القوات املسلحة السورية. يف العدوان

ومســتعدة لــيس فقــط لــرد العــدوان، وإمنــا للمبــادرة يف عمليــة التحريــر ونســف الوجــود الصــهيوين مــن الــوطن 
وإن معرفيت إلمكانياتنا جتعلين أؤكد أن   !!!إننا أخذنا باالعتبار تدخل األسطول السادس األمريكي ،العريب

ا العـدو هـي مغـامرة فاشـلة، وهنـاك إمجـا  ع يف اجلـيش العـريب السـوري الـذي طـال اسـتعداده أية عملية يقوم 
وإن . ويده على الزناد، على املطالبة بالتعجيل يف املعركة، وحنن اآلن يف انتظـار إشـارة مـن القيـادة السياسـية 

من حيث الكمية والنوع والتدريب، وأصبحت ) م 1966/ 23/2(سالح اجلو السوري تطورتطوركبرياً بعد
د الطـائرات، وهـي مـن أحـدث الطـائرات يف العـامل، كمـا ازداد عـدد الطيـارين وارتفـع لديـه زيـادة كبـرية يف عـد

  .مستوى التدريب
    : العقيد أمحد املري قائد اجلبهة السورية بالتصريح التايلىلأد) م 1967/ 23/5(ويف

ن قبــل م مـ1948إن اجلبهـة أصـبحت معبـأة بشـكل مل يسـبق لـه مثيـل مـن قبـل، وإن العـرب مل يهزمـوا يف معركـة 
  . )1(ة، وهذه املرة لن نسمح هلم أن يفعلوا ذلكـاالسرائيليني، بل من قبل حكامنا اخلون

قــال الــدكتور يوســف زعــني  ،)م 1967/ 5/ 29(ويف اجتمــاع طــارئ الحتــاد احملــامني العــرب بدمشــق يف 
ائي اليفســر ب إن احننــاء إســرائيل أمــام الــرد العــريب احلاســم اآلن؛ جيــب أن( :رئــيس وزراء ســوريا أنــه انتصــار

إن الظروف اليوم هي أفضل مـن أي ... عليها، فهو ليس إال بداية الطريق لتحرير فلسطني، وتدمريإسرائيل 
وقـــت مضـــى خلـــوض معركـــة املصـــري العـــريب، وقـــال  إن الشـــعوب العربيـــة ستحاســـب كـــل مـــن يتخـــاذل عـــن 

العربيـة واالسـتعمار والصـهيونية إىل  الواجب، وقـال  إن املسـرية إىل فلسـطني هـي املسـرية إىل إسـقاط الرجعيـة
  .) 2() األبد 

                                     
  400حممد عبد الغين النواوي، مؤامرة الدويالت الطائفية، ص )  1(
  144خليل، سقوط اجلوالن، ص  مصفى) 2(
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 الســابعةاخلامســة أو  يف(،يف الصــباحوعلــى الــرغم مــن أن ســالح اجلــو اإلســرائيلي بــدأ هجومــه علــى مصــر 
 ً ُ  ،ولواثنيت عشرة طائرة فقط، ومل يرتك حلماية مساء األرض احملتلة ومطاراته سوى )صباحًا تقريبا هجـومٌ  نَّ ـش◌
ً  لســــابعةا علــــى مطـــــارات العــــدو بعيـــــد؛)راقــــي أردينع ســـــوري(جــــوي عــــريب اديــــة عشـــــرة وحـــــىت احل صــــباحا

امن مساء مصر بدون وقـود وذخـرية، ومـن السـهل إسـقاطها  لدمرمطارات العدو، واعرتض طائراته عند عود
نفــذت أول وآخرهجــوم يف الثانيــة  -وســوريا هــي الداعيــة إىل احلــرب  -ولكــن الطــائرات الســورية . عندئــذ 

، أي بعـــــد عشـــــرة ظهـــــ الطـــــريان اإلســـــرائيلي مـــــن تـــــدمري الســـــالح اجلـــــوي املصـــــري وهـــــي ســـــت أن فـــــرغ رًا
( وجنــد اجلــواب يف كتــاب . الغــارة علــى مصــايف حيفــاومل نســمع عــن غــارة ســورية ثانيــة بعــد تلــك !!!!ســاعات

  : إذ يقول للملك حسني) حربنا مع إسرائيل 
رات إســـرائيل اجلويـــة، ومنذالتاســـعة والنصـــف طـــائرات امليـــغ الميكـــن قصـــف مطـــا فبـــدون ننتظرالســـوريني كنـــا

ــم بوغتــوا باألحــداث  م أ م ليســت !!! اتصـلت قيــادة العمليــات اجلويــة بالســوريني، فكــان جــوا وأن طــائرا
م تقـــوم برحلـــة تدريبـــة !!! مســـتعدة  وطلبواإمهـــاهلم نصـــف ســـاعة، مث عـــادواوطلبوا إمهـــاهلم !!! وأن مطـــارا

فـراغ العـدو  أي بعـد( الطلب نفسـه فوافقنـا، ويف احلاديـة عشـرة ربعني كررواساعة، ويف العاشرة واخلامسة واأل
، فأقلعت الطـائرات العراقيـة وانضـمت إىل !!مل يعد باإلمكان االنتظار)من القضاء على سالح اجلو املصري

اغ أي بعـــد فـــر ( اجلويـــة إال بعداحلاديــة عشـــرة  ســالحنا اجلـــوي لتســـاهم يف املهمـــة، ولــذلك مل تبـــدأ عملياتنـــا
 ) .الطريان الصهيوين من تدمري الطريان املصري 

فوت علينا تأخر الطريان السوري فرصة ذهبية كـان ميكـن أن ننتهزهـا ملصـلحة العـرب، ( :يقول امللك حسني
لكنا قدبدأنا عمليات القصـف اجلـوي يف وقـت مبكر،والسـتطعنا اعـرتاض القاذفـات !!! فلوال تردد السوريني

ــا إىل قواعــدها بعــد قصــفهاوهــي يف طريــق  ،املعاديــة ــا مــن الوقــود  عود للقواعــد املصــرية، وقــد فرغــت خزانا
ـا اسـتعدادًا لشـن هجمـة  ا وهي جامثة على األرض متأل خزانا ا، وكان بإمكاننا حىت مفاجأ ونفذت ذخري

ذلـك األمـل كل   ،، وتغري جمرى التاريخ العريبجديدة، فلو قيض لنا ذلك لتبدل سري املعركة وتبدلت نتائجها
  .  فوته علينا السوريون 

ألمورعديدة، لكـن ماتأكـدت منـه أن الطـريان السـوري مل يكـن جـاهزًا للحـرب  الزمن وحده سيكشف تفسريًا
عنــدمامل يرتكــوا ســوى اثنــيت عشــرة طــائرة حلمايــة  ،حزيــران، وكانــت حســابات اإلســرئيليني صــحيحة) 5(يــوم

     . انتهى كالم امللك حسني .)ب مصرمسائهم، بينما استخدموا كل سالحهم اجلوي لضر 
علـى مصـفاة حيفـا، كانـت ) م5/6/1967( يالحظ إذن أن سـوريا اكتفـت بغـارة جويـة ظهـر يـوم االثنـني 

ا سالح اجلو السوري الذي يقوده وزير الدفاع حافظ األسـد  ( ويف األيـام  .الغارة األوىل واألخرية اليت قام 
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ابل ـان مـن قنـــط األول الصـهيوين، ورمتـه بـآالف األطنـعلـى اخلـ اكتفـت سـوريا بقصـف مـدفعي)  8، 7، 6
  .ة الثقيلة ـاملدفعي

ً اوطـول األيـام [... ) : 225ص(يقول بـاترك سـل  فقـد  ،ألربعـة األوىل مـن احلـرب ظـل موقـف سـوريا سـلبيا
و وقد يبـد ،كما كانت تفعل يف املاضي بشكل متكرر  ،اكتفت بقصف املستوطنات اإلسرائيلية على احلدود

كان األسد   ،هذا اجلمود مثريًا للدهشة يف بلد كان نزاعه احلدودي مع إسرائيل فتيل االشتعال يف احلريق كله
ردةقد حتدى إسرائيل حول  وأرغم عبد الناصـر علـى أن ...رسل ضدها الفدائيني الفلسطينيني وأ ،املناطق ا

ويقــول مطاراتنــا يف يــوم ( جـاءت احلــرب غـري أنــه ظــل جامــدًا عنــدما  ،يلقـي يف وجــه إســرائيل قفــاز التحــدي
مـة  ،سباب املرارة لدى مصر واألردنأوكان اجلمود السوري سبباً من ،)تدريب عادي  وجلـب علـى سـوريا 

ا قد ختلت عنهما  سد شعور باالرتيـاع فقوتـه اجلويـة احملببـة إىل نفسـه مسـحت يف صـباح األوكان لدى ...أ
  . )انتهى كالم سل ( . ]بل أن يفيق من هول الصدمة والبد أنه استغرق بعض الوقت ق ،واحد

إن حماولــة التعليــل والتضــليل الــيت يقــدمها : فيقــول ) 426/ 1( ويعلــق الــدكتور منــري الغضــبان علــى ذلــك 
ـا تـأخر سـوريا أربعـة أيـام عـن دخـول احلـرب بسـبب ارتياعـه وتـأخره يف  ،باترك سل لصـديقه األسـد فيحلـل 

وزير الـدفاع هـذا الـذي يـرتك أعـداءه  وفماه ،ومزر يف احلقيقة ،تعليل مضحك ،االستفاقة من هول الصدمة
أمـــا التفســـري املنطقـــي فهـــو أن حـــافظ األســـد حليـــف ...يـــدمرون جيشـــه أربعـــة أيـــام دون أن حيـــرك ســـاكنًا 

ـــًا إلســـرائيل دون أن  ،إلســـرائيل بصـــفته النصـــريية الباطنيـــة ـــال فيهـــا رحب فكانـــت هـــذه فرصـــة ســـاحنة يـــرتك ا
واملاضي العريق له جيعل هذا هوالتعليل  ،حىت تتم مهمتها يف احتالل مصر واألردن ،ا بدخول احلربيزعجه

  ....الوحيد املقبول 

املســلمون ( ا جــاء يف كتــاب مــ ) 7/6/1968(يف ) 604(بنانيــة، العــدد وادث اللـونشــرت جملــة احلــ ...
  ) : واحلرب الرابعة 

 : اللبناين الضابط رواية

اجلمعــــــة يف  (العاشــــــرة مــــــن يــــــوم  الســــــاعةيف (  :يف مرصــــــد مشــــــرتك مــــــع الســــــوريني  لبنــــــاينضــــــابط  قــــــال
ومعـــه  بــالتحركبــدأ  -بعــد التمهيــد مــن الطــريان واملدفعيــة  -حتــرك لــواء مــدرع اســرائيلي ) م 9/6/1967

ً املنطقـة األقـل  ،)تل قاضي ( جرافات باجلنازير وبرج حلماية السدنة إىل  ي ألنـه الخيطـر يف بـال سـور  حتصـينا
ــا  واســتطاعت مــدرعات البلــدوزر اخــرتاق  احلــاد، وارتفاعهــاأو لبنــاين أو عــريب دخــول القــوات منهــا لوعور
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الصــخور، وبعــد ذلــك أخلــت الطريــق للــدبابات اإلســرائيلية الــيت أخــذت تتســلق الطريــق يف حماولــة لتطويــق 
ا مــن اخللــف، وكانــت كــل دبابــة ترافقهــا مصــفحتان، أحــدمه ا للوقــود، والثانيــة التحصــينات الســورية وضــر

للذخرية، كما أن السائق وحده يف الدبابة حىت اجتازت املنحدر الصخري، مث أحلـق بقيـة السـدنة بالطـائرات 
  ...العمودية 

جــوم معــاكس، تقضــي علــى الــدبابات الصــهيونية  واألصــل يف اخلطــة أن تقــوم املــدرعات الســورية املوجــودة 
لــدبابات الســورية موجــودة، ومل تتــأثر بالقصــف املــدفعي كالعــادة، الــيت اخرتقــت خــط الــدفاع األول، وكانــت ا

  . كما سنرى...جوم معاكس معاكس ولكن قامت 

بقيادتــه ليعــني هلــا زوايــا املوجــود يف املرصــد املشــرتك  مــع اللبنــاين  كــان املفــروض أن يتصــل الضــابط الســوري 
هـذا املنظـار،  اسـتعمالان ماتبني أنه اليعـرف لكن سرعاللواء املدرع الصهيوين بواسطة املنظار املكرب،  وجود

متــض عليــه يف اخلدمــة أكثــر مــن ســتة  مللقــد كــان مــن أشــد املتحمســني للنظــام، ولكنــه كــان معلــم مدرســة 
منهكـــة ويف منتهـــى ) تـــل قاضـــي ( ســـفح  االســـرائيليةوعنـــدما وصـــلت الـــدبابات ... ( ) شــهور يف اجلـــيش 

يف حتصــيناته الــيت مل يــؤثر عليهــا  ،املــدرع املوجــود بــالقرب منهـا يالســور االرهـاق، توقعــت أن خيــرج هلــا اللـواء 
جـوم معـاكس عليهـااملدفعيالتمهيد   - العسـكريةكمـا تعلمنـا يف الكليـة   -، وال الطـريان، توقعـت أن يقـوم 

، ولكـن املفاجـأة أذهلتـين، عنـدما ومحيـةوفعالً رأينا الدبابات السورية خترج مـن خمابئهـا، وبـدأت أرقـص فرحـًا 
ا  جوم معاكس  لتتجهرأيت الدبابات السورية خترج من حتصينا   .)1(حنو القنيطرة هاربة، ال لتقوم 

 حنــوأن تتعطــل إحــدى الــدبابات يف آخــر الرتــل، فاضــطر قائــدها للقتــال، ووجــه مدفعــه  عزوجــلاهللا  وشــاء
الصـهيوين فيـدمر  انالطـري العدو وبدأ باالشتباك، فدمر ست دبابات، وأوقف اهلجوم االسـرائيلي حـىت وصـل 

  .هذه الدبابة بصاروخ جو ـ أرض 

مبزايـا حزبيـة  يتمتعـونإن كثريًا من الضـباط السـوريني مـن رتبـة مـالزم إىل رتبـة نقيـب، : اللبناين  الضابط وتابع
  ) : 99ص  ( مث يقول مصطفى خليل  . )2(عالية، ولكنهم اليتمتعون مبزايا عسكرية مماثلة 

  :بري االنسـحاب أو اهلروب الك
                                     

   172عن كتاب املسلمون واحلرب الرابعة ص ) م 1968/ 7/6(يف )  406(جملة احلوادث، اللبنانية، العدد رقم  -1
  .املرجع السابق  ـ2



                                     
  

  48

بـدأت الشـائعات تسـري سـريان النـار يف اهلشـيم، عـن أوامـر صـدرت ) م8/6/1967(منذ مساء اخلمـيس 
االنسـحاب، وسـامهوا يف نشـر تلـك الشـائعات عـن  -وحـىت القـادة  -باالنسحاب، وبدأ قسم من الضباط 

اجلـيش اللــواء قائـد !!! ويـاهلول ماحــدث . أوامـر صـدرت مـن القيــادة العامـة، تـنص علــى االنسـحاب كيفيـًا 
ــزم إىل  ومنهــا إىل دمشــق، تاركــًا وحــدات اجلبهــة ووحــدات احتيــاط اجلــيش دون ) نـــوى ( أمحــد ســويداين ا

ا اليدرو    !!!ماذا يفعلون  نقيادة، واقعة يف حرية من أمرها، وقاد
ة، خوفـًا ـسكريـفر على ظهر محار ألنه مل جيرؤ على الفـرار بواسـطة آليـة ع) أمحد املري ( وقائد اجلبهة العقيد 

  ...يًا حىت تورمت قدماه ـق ماشـمن الطريان الصهيوين، مث أكمل الرحلة إىل دمش
 أنـا لسـت قائـدَ : باحلرف الواحد  مواتصل عدد من الضباط بقائد اجلبهة قبل فراره فرفض التصرف، وقال هل

أنـه قـد : وزيـر الـدفاع فأجـاب ) 2قمـر (و )  1قمر (جبهة، اتصلوا بوزير الدفاع، فأقيمت االتصاالت بني 
  ...أخذ العلم بالوضع، وأنه اختذ االجراءات الالزمة 

إىل قيادة موقـع القنيطـرة بعـد فقـدان االتصـال بقائـد اللـواء وأي ) 80(جلأ بعض الضباط من وحدات اللواء 
اولوا أن ألخبــار، وملــا حــاماكثــًا يف القنيطــرة يرتقــب ) بــدر  وجيــه( ، فوجــدوا املقــدم مســؤول يف قيــادة اللــواء

، وحـــاول اجلميـــع االتصـــال بقيـــادة اجلبهـــة، يوا منـــه صـــورة حقيقـــة عـــن الوضـــع، تبـــني أنــــه المـــيفه فقــــه شـــيئًا
فوجدوها خلوًا من أي مسؤول عندها دب الفزع يف قلوب عـدد كبـري مـنهم، واختـذوا وجهـتهم حنـو دمشـق، 

قـات، يـدوس القـوي منهـا الضـعيف، طالبني النجاة بأرواحهم، تاركني جنودهم كتالً حلميـة تتـدافع علـى الطر 
حكم، تنجـوا بـأرواحكم، فيسـتجيب الفـارون وا سـالألقـ: الطائرات املعادية وأصوات املكربات تناديهم  زوأزي

  ...للنداء ويتخلصون من هذا السالح، الذي صار يهددهم باملوت بعد أن كان مدافعًا عنهم 
، مأو بـــداهته محســـب هـــواه ونادة الصـــغار يتصـــرفعقــــد الســـيطرة القياديـــة، وصـــار القـــ... وانفـــرط العقــــد 

صمدوا وقاتلوا وظهرت بطوالت  -من غري البعثيني -وقليل جدًا  -أمروا جنودهم باهلرب و فالكثريون هربوا 
  ...] انظر رواية دم سقى اجلوالن للدكتور عبد اهللا الدهامشة [ فردية 

جم إسـرائيل علـى اجلبهـة  ،)8/6/1967( إذن بدأ اهلرب من العدو ومن القتال مساء اخلميس  قبل أن 
وبلـــغ اهلـــرب ذروتـــه بعـــد إذاعـــة بـــالغ ) ... م9/6/1967( الســـورية، ألن هجومهـــا كـــان صـــباح اجلمعـــة 

  ...سقوط القنيطرة  
  :  حقيقة األمر باالنسحاب

مل تصدر بشكل رمسي، ومل تبلغ ...وحىت أوامر االنسحاب املزعومة [  ) :169ص (يقول مصطفى خليل 
ا العســكرية الصــحيحة إىل الوحــدات، وإمنــبصــ ا مت إبالغهــا بصــورة هامســة إىل الضــباط احلــزبيني، والقــادة ور
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م، وولوا أالذين ماعتموا أن ...الكبار بالتوجه إىل دمشق، وحضور اجتماعات حزبيـة  داروا ظهورهم لوحدا
ن قيادة احلزب كانـت قـد عملـت أل... أدبارهم للعدو، واختذوا وجهة اهلروب إىل دمشق، ومنها إىل محص 

ا أن دمشق ستسقط بيد العدو الصهيوين    ...حسا
وخاصـــة األماميـــة أو املعزولـــة أو املطوقـــة، فلـــم تبلـــغ شـــيئًا مـــن أوامـــر االنســـحاب هـــذه، ... أمـــا الوحـــدات 
صـبحوا معـزولني عـن أفوجـدوا أنفسـهم وقـد  ،)9/6/1967(يف أماكنهم حىت يـوم اجلمعـة  ومكث أكثرها

وشــعر الــذين بقــوا يف أمــاكنهم حــىت ... خــذت أجهــزة اهلــاتف متــارس الــبكم القاتــل وأ... لوحــدات بــاقي ا
م قد أصبحوا بقايا قافلة ... ذلك التاريخ  ا وحادوها وأدالؤها ...أ بعد أن تسللوا لـيالً ...ختلى عنها قاد

  ... ن اهلروب الكبري وهكذا كا... وتركوها مشتتة يف وجه اإلعصار احملرق ... إىل واحات جماورة 
  :س ـاكـوم املعـاهلج

أمر اللـواء أمحـد سـويداين اللـواء السـبعني  -بعد اخلرق الصهيوين  -) م9/6/1967(يف صباح يوم اجلمعة 
، أمـره أن يقـوم بـاهلجوم املعـاكس علـى القـوات )يومذاك أحدث دبابات اجليش السوري  54دبابات ت ( 

أفضـل شخصـية عســكرية باقيـة يف اجلــيش  -) عـواد بــاغ (للــواء الكن الصـهيونية الـيت خرقــت قطـاع اجلبهـة،و 
ــ لوكــان يشــغ -يومــذاك  ارًا رئــيس شــعبة عمليــات اجلــيش، عــارض اللــواء ســويداين بقيــام هجــوم معــاكس 

... بدون غطاء جوي، وتكفل بتنفيذ اهلجوم املعاكس ليالً، وتراجع السويداين وفوض األمر للواء عواد بـاغ 
بتنفيذ اهلجوم املعاكس والتحرك ليالً ليكون يف  ؛)عزة جديد  العلوي العقيد( اللواء السبعني الذي أمر قائد 

وينتشــر للهجــوم عنــد ذلــك، واليســتطيع طــريان العــدو التــدخل عنــدما تتــداخل  ،الصــباح علــى متــاس بالعــدو
  ...القوات ببعضها 

ر، حبجـة عـدم التحــرك بـدون محايـة جويــة، واتصـل مــع حـامي الثـورة ونظــام البعـث، رفـض األوامــ) العقيـد عـزة جديــد( إال أن 
ورفــض أن يشــن هجومــًا ... األوامــر ) العقيــد عــزة جديــد( ورفــض ... فشــجعاه علــى ذلــك  ؛صــالح جديــد وحــافظ األســد

والـيت نقلـت بعـد أربعـة أيـام للقتـال يف اجلـوالن، رفـض األوامـر  ،معاكساً على القوات الصهيونية املنهكـة مـن القتـال يف سـيناء
  ... بل استمر حامي محى الثورة والنظام ... وضاعت اجلرمية ومل حياكم .... العسكرية 

ووصـل ...ولـيس حنـو اجلـوالن .. حنـو دمشـق ... ليقوم بتحـرك معـاكس ... ويف الليل حترك اللواء السبعون 
  ...دمشق يف الليل نفسـه، واستقر يف بساتني الغوطـة وحدائقها 

مرياج طيارك هرب، مهـزوم مـن ( ري أغنية البعثيني عن طائرة امليغ عندما يقول ذلك الساقط ويتذكرالشعب  العريب السو 
عبــد الناصــر أن البعثيــني هــم الــذين ورطــوه يف ويؤكــد ، )وامليــغ طــارت واعتلــت بــاجلو تتحــدى القــدر . نســر العــرب 

البعثيـني مل يسـمحوا للجـيش  اب سـقوط اجلـوالن يالحـظ أنتـومن خالل قراءة ك احلرب، مث مل يقدموا شيئاً أبداً،
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بينمــا بلغــت خســائر مصــركما أعلنهـــا عبــد  جنــديًا فقــط،) 120(حــىت أن خسائرســورياكانت حــوايلأن يقاتــل، 
ً ) 35(ضـابط منهم ) 1000(عسكري بينهم )1 5000(الناصر    . طيارا
   سـقوط القنيطـرةبالغ 

دمشـق قرابـة أربعـني كـيالً، ويف يـوم السـبت  القنيطرة بلدة سـورية صـغرية تعتربمركـز إداري للجـوالن، تبعـد عـن
عـن سـقوط القنيطـرة بـالبالغ رقـم )  9ر 30الساعة (أعلن وزيرالدفاع حافظ األسد ) م 1967/ 10/6(
ً (... وجـــاء يف الـــبالغ ) 66( ويقـــول ). اليـــزال يـــدور داخـــل مدينـــة القنيطـــرة وعلـــى مشـــارفها إن قتاالًعنيفـــا

إن إعــالن ســقوط (:)وهــومن قــادة البعثيــني املنشــقني عــن احلــزب(زالدكتورســامي اجلنــدي يف كتابــه كســرة خبــ
يـربط  ،إن تـداعي األفكـار البسـيطة( ). أمرحيار فيـه كـل تعليـل مبـين علـى حسـن النيـة ؛القنيطرة قبل أن حيصل

بـني عــدم وقــف إطــالق النــار واحلـدود ســليمة، واإلحلــاح بــل االســتغاثة لوقفـه بعــد أن توغــل اجلــيش اإلســرائيلي يف 
  ).؟!!الن، وخيلص إىل االستنتاج بوجود خطة اجلو 

فوجئت ملا رأيت على شاشة التلفزيون مندوب سوريا يف (ويتابع سامي اجلندي وكان سفرياً لسوريا يف باريس
األمــم املتحــدة يعلــن ســقوط القنيطــرة، ووصـــول قــوات إســرائيل إىل مشــارف دمشــق، واملنــدوب اإلســـرائيلي 

اكانـت خطـة مـاهرة إلرعـاب العـامل يؤكدأن شيئًا من ذلك مل حيصـل، و  قـال يل الـدكتور مـاخوس فيمابعـد أ
  ).1(من أجل إنقاذ دمشق

كنـت يف جولـة تفقديـة يف اجلبهـة عنـد إعـالن   :وروى وزيرالصحة السوري عبد الرمحن األكتع ألحـد أصـدقائه قـال
أن القنيطـرة مل تسـقط، فاتصلت بوزيرالـدفاع حـافظ األسـد وأخربتـه  ،سقوط القنيطرة، وظننت أن خطأً قد حدث

َ العــدو أبــداً،  بــل ومل يقــرتب العــدومنها، ــا، ومل نـــر ودهشــت حقــاً عنــدما راح وزيــر الــدفاع يشــتمين  وأنــا اآلن جنو
ا مؤامرة مدبرة   ) .2(شتائم مقذعة،ويهددين إن عدت ملثلها، وتدخلت يف أمورالتعنيين، فاعتذرت منه، وعلمت أ

ســـحبت طعـــام الطـــوارئ مـــن الوحـــدات العســـكرية يف اجلبهـــة قبـــل احلـــرب ومـــن املفارقـــات أن قيـــادة اجلـــيش 
  . بأسبوعني، الستبداله بطعام جديد، ومل يأت اجلديدوبقي اجلنود بالطعام طوارئ خالل احلرب

اقبـــل احلـــرب، بالشـــاحنات  واملفارقــة الثانيـــة أن أسرالضـــباط العلــويني مت ترحيلهـــامن القنيطـــرة، مـــع أثــاث بيو
ــــيم خــــدام حمــــافظ القنيطــــرة يومــــذاك؛ بأنــــه ســــيقتل كــــل مــــن العســــكرية، علــــى ا ــــد احلل لــــرغم مــــن أوامــــر عب

                                     
أبعدوه إىل القادة الذين انشقوا عن صالح جديد وحافظ األسد فلبعثيني وسامي اجلندي من كبار ا17ــ  سامي اجلندي، كسرة خبز، ص  ) 1(

  .باريس سفريًا لسوريا 
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مث تركـــت  ولكـــن الضـــباط العلـــويني اليـــردون علـــى األســـتاذ خـــدام، أو أي بعثـــي غـــري علـــوي،.يغـــادرالقنيطرة
( ضــباط السـلطة عتــاداجليش ووثائقــه، وأمـوال البلديــة، وأمــوال البنـك احلكــومي الوحيــد، ورحلـت عــائالت ال

  .؟ وحدهم) لوينيالع
   لصهاينةرتك اجلوالن ليدي ـام األسـنظال

اللـــواء أمحـــد ) فيمابعـــد(وكـــان قائـــد اجلـــيش) م 1967/  6/ 8(بـــدأ قـــادة اجلبهـــة يهربـــون منـــذيوم اخلمـــيس
تبعــد بضــعة الـيت  ،)نــوى(سـويداين يف طليعــة الفارين،حيـث خلــع رتبتـه،ولبس ثيــاب راعــي غـنم وجلــأ إىل قريتـه

مـا املقـدم رئيـف علـواين. أميال عن القنيطرة   ،وتبعـه قائـد اجلبهـة العقيـد أمحـداملري الـذي فرعلـى ظهرمحـار، وحلـق 
  .)1(قطاعات اجلبهة  والعقيد عزت جديد والنقيب رفعت األسدوسائرالرفاق من خمتلف

كماغـادرت احلكومــة وكبارالضــباط دمشـق إىل محــص، وأخــذوامعهم أمــوال البنـك املركــزي، ألنــه كمايبــدومن 
م توقعوا سقوط دمشق،وختلواعنها، يقول ماخوستصري  عاملني حسابنا ا كناتنوإننا من جه(:ح ماخوس، أ

، ولكــن إســرائيل جبنــت عــن املضــي إىل دمشــق واكتفــت بــاجلوالن ...)العــدو علــى أن دمشــق ستســقط بيــد
   . والقنيطرة

   رانـة حزيـائج نكسـنت
لقـــد انتصـــرناعلى : اســـتمرت بعـــد احلـــرب تؤكـــد وتقـــولمـــن املـــؤمل جـــدًا أن وســـائل اإلعـــالم البعثيـــة الســـورية 

الصهيونية والرجعية واالستعمار، ألن العدو يريد إسقاط النظام التقدمي يف دمشق، يريد القضاء على الثـورة 
وقــال . العربيـة الرائــدة يف قطرناالتقــدمي، ومل ولــن يتحقـق لــه ذلــك، لــذلك فقـد انتصــرناوفوتناعلى العــدوماأراد

أن تســقط دمشــق، أو حــىت محــص وحلــب، فهــذه ( :الــدكتور إبــراهيم مــاخوس ياوزيرخارجيـة ســور  لــيس مهمـًا
ا، أماإذا قضي على حزب البعث، فكيـف يعـوض وهـو أمـل  مجيعًا أراض ميكن تعويضها، وأبنية ميكن إعاد

وكـل أن اهلدف األول من اهلجوم اإلسـرائيلي هـو إسـقاط احلكـم التقـدمي يف سـوريا،  التنسوا!! األمة العربية
الطـرح،  هـذا ونظـر الشـعب العـريب يف سـورياوغريها إىل.من يطالب بتبديل حزب البعث هو عميـل إلسـرائيل

، لـذلك سـقطوا مـن أعـني العـرب، وسـقطت القـيم  عمـدًا م أمـام النـاس جهارًا وـكأن البعثيـني يكشـفون سـوءا
م وكـرامتهم املهـدورة والـيت التقدمية يف قلوب الناس،وعاد كثري من العرب إىل إسالمهم يبحثون فيه عـن عـز 

زمت أمـام العـدوومل تصـمد،وانتشر التدين بني الشباب. وعمالؤهم الصهاينةمرغها  ألنه ضد التقدمية اليت ا
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. وســــقط عبدالناصـــــر مــــن قلـــــوب كثــــري مـــــن حمبيـــــه ،وامنســــخ مفهـــــوم القوميــــة العربيـــــة. ســــاعات معـــــدودة 
  .  والثقافة العربية والناشئة العربيةحتوالًهامًا يف الفكرالعريب) م1967( وهكذاكانت حرب 

ً ؛ويتفــق مؤرخــو الصــحوة اإلســالمية اتلقــت دفعــة قويــة جــدا إىل األمــام بعــد هزميــة األنظمــة التقدميــة  على أ
القوميــة يف اخلـــامس مـــن حزيــران، وصارالشـــباب يعيـــدون النظــر يف كـــل مقـــوالت التقــدميني، وخاصـــة حـــول 

ا األنظمــة  العــريب للكتــاب اإلســالمي، يبحــثمايسـمونه الرجعيــة، وزاد إقبــال القــارئ  عــن عزتــه الــيت أهــدر
  . العربية التقدمية

وافــق عبــد الناصــر علــى مشــروع روجــز القاضــي باملفاوضــات بــني العــرب وإســرائيل وإقامــة ) م1967(وبعــد
ـــــر األرض العربيـــــة  ـــــني ضـــــده، وتكـــــرر وعودهاالكاذبـــــة يف حتري ـــــواق البعثي حكـــــم ذايت فلســـــطيين، فـــــانربت أب

جمـرد التفكـريفقط  ولكن جرأة عبد الناصر يف املوافقة على مشروع روجز فتحت بـاب قبـول التفكـري.تصبةاملغ
            التفاوض مع العدو، وهذا يتضمن االعرتاف به كدولة مستقلة ذات سيادة مببدأ

  والنـليم اجلـمتثيلية تس
  : )1(تفريـغ اجليش السوري من املقاتليـن

ــــــامن مــــــن آذار خبمســــــة أيــــــام فقــــــط، أي بتــــــاريخ ب: [ يقــــــول مصــــــطفى خليــــــل   عــــــد وقــــــوع انقــــــالب الث
اط يشـكلون كبـار الضـباط يف بض) 104( صدرت نشرة عسكرية أخرجت من اجليش ) 13/3/1963(

  .اجليش، افتتحت بالفريق عبد الكرمي زهر الدين، واختتمت باملقدم بسام العسلي 
الدفعــة األوىل صــدرت نشــرة عســكرية أخــرى أي بعــد ثالثــة أيــام فقــط مــن تســريح ) 3/1963/ 16(ويف 

قادة الكتائـب ورؤسـاء عمليـات األلويـة ( ضابطًا هم الطاقة الفعالة يف اجليش ) 150(أخرجت من اجليش 
مث تتابعــت النشــرات، تســرح وحتيــل علــى  .، وكنــت واحــدًا مــن الــذين مشلــتهم هــذه النشــرة )وقــادة الســرايا 

حـــىت بلـــغ جممـــوع الضـــباط الـــذين أخرجـــوا مـــن اجلـــيش حـــىت أيـــار ...التقاعـــد، وتنقـــل إىل الوظـــائف املدنيـــة 
ضـــابط صـــف ) 4000(ضـــابط مـــع قرابـــة ) 2000(اليقـــل عـــن )  أي قبيـــل حـــرب العـــار ) ( م1967(

  ..وجنود متطوعني، يشكلون املالك احلقيقي الفعال ملختلف االختصاصات يف اجليش 
                                     

لقد : يقول هود : مقابل هذا التفريغ يقول اجلنرال هود قائد سالح اجلو اإلسرائيلي كما ورد يف شهادة سعد مجعة رئيس وزراء األردن  -1
، لقد )يقصد تدمري سالح اجلو املصري مث السوري ( هلذه اجلولة، وحققنا مثـرة جهدنا يف مثانني دقيقـة، قضينا ست عشرة سنة نستعد وخنطط 

  .عشنا خطتنا، مننا معها، أفقنا عليها، متثلناها، هضمناها، وبالتدريج أدخلنا عليها اإلصالحات املتتالية حىت قاربت الكمال 
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 ً الــذين ســـبق وأدوا ( مــن ضـــباط االحتيــاط  واســتبدل هــؤالء املســرحون وخاصـــة الضــباط بأعــداد كبـــرية جــدا
  ...ومجيعهم من البعثيني، وأكثريتهم من العلويني ) اخلدمة العسكرية 

لت بعض الوحدات املقاتلة، وشكلت وحـدات جديـدة علـى أسـاس طـائفي حبـت ـ كمـا فعـل الفرنسـيون  ُ وح
  .أيام االنتداب ـ  

ف والتنكيل، كان منها القتل، والسـجن،واألحكام وقد متيزت تلك املرحلة من تصفية اجليش بصورة من العن
وخاصـة العسـكريني ( االعتباطية واإلعدام، ومصادرة األموال واملمتلكـات وتضـييق سـبل العـيش علـى النـاس 

.. (  
العقيـــد كمــال مقصوصـــة، والنقيــب معـــروف التغلــيب، والنقيـــب ممــدوح رشـــيد، : وكــان أبـــرز مــن قتلـــوا ظلمــًا 

  ...والعقيد هشام شبيب، واملساعد حبري كلش، وغريهم  ...واملالزم نصوح اجلايب 
اللــواء حممــد اجلــراح، واللــواء : وغصــت الســجون باملئــات مــن الضــباط واآلالف مــن العســكريني مــن أبــرزهم 

: راشـــد القطيـــين، والفريـــق حممـــد الصـــويف، والفريـــق عبـــدالكرمي زهرالـــدين، واللـــواء وديـــع مقعـــربي، والعمـــداء 
ار غـــزال، وأكـــرم اخلطيــــب، وموفـــق عصاصـــة، ودرويـــش الـــزوين، وممـــدوح اجلبــــال، مصـــطفى الـــدوالييب، ونـــز 

  ...] .هيثم املهايين، وحميي الدين حجار، وحيدر الكزبري، وغريهم : والعقداء 
إن اجلبهـــة ) : [ ...لمون واحلـــرب الرابعـــة ـاملســـ( والن نقـــالً عـــن كتـــاب ـة يف اجلــــمث يقـــول يف وصـــف اجلبهـــ

خط مـاجينو السـوري املشـهور، الـذي كلـف الـبالد أكثـر مـن ثالمثائـة مليـون دوالر، ( االسرائيلية  –السورية 
لتحصــينه وجتهيـــزه بأحـــدث املعـــدات، والــذي اشـــتهر عنـــه بأنـــه اليؤخـــذ، هــذا اخلـــط ســـقط بأيــــدي القـــوات 

  ...] ...ساعة فقط )  48(اإلسرائيلية خالل 
، الـــيت جعلــت القيـــادة )جينو الســوري خــط مـــا( وجنــد يف كتــاب ســـقوط اجلــوالن التحصـــينات العظيمــة يف 

ا كانت أكثر من مستحيلة  ا مهامجـة هذه التحصينات واقتحامها، أل   ...الصهيونية تسقط من حسابا

لــة احلــوادث، أو ) تــل قاضــي ( مال ـماعــدا نقطــة واحــدة مــن الشــ هضــبة ( كمــا يقــول الضــابط اللبنــاين 
هـذه ... والن، ومصـطفى أدق يف معرفـة مواقـع اجلـوالن كما يقول مصـطفى خليـل يف سـقوط اجلـ) املغاوير 

، إذ تشـكل احنــدار صــخري حـاد جــدًا يصــعب تسـ لق الــدبابات والســيارات العســكرية ـالنقطـة حمصــنة طبيعيــًا
) 80(وأظـن أن زاويـة احنـدار ذلـك اجلبـل التقـل عـن ...  ( منه، لـذلك تركتـه القيـادة السـورية دون حتصـني 

درجـة فقـط، وإن حاولـت تسـلق زوايـا أكثـر )  60( ات مـن تسـلق مرتفـع بزاويـة درجة، بينما تتمكن الـدباب
وهــذا شــجع اخلــرباء الســوريني علــى عــدم حتصــني هــذه املنطقــة باألســلحة مثــل ... مــن ذلــك تنقلــب الدبابــة 
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  ...باقي اجلبهة واعتربت حمصنة طبيعيًا 

  :عن سقوط القنيطرة ) 66(البالغ رقم 
شنت سوريا غارة جوية السـاعة الثانيـة عشـرة ظهـرًا علـى ) 5/6/1967(ثنني يف اليوم األول من احلرب اال

  ..مصفاة حيفا، كانت الغارة األوىل واألخرية للطريان السوري خالل معركة العار والتسليم 
اكتفت سوريا بقصف مدفعي عنيف علـى اخلـط )  8/6ـ   7/6 ـ  6/6( ويف األيام الثاين والثالث والرابع 

ومــن الناحيــة األكادمييــة العســكرية يــتم هــذا القصــف قبيــل اهلجــوم بــدقائق ويســمى ... [ ين األول الصــهيو 
ما جمتمعــة عــن نصــف ســاعة تكــون القـــوات  ،التمهيــد املــدفعي، يســبقه متهيــد جــوي، وكالمهــا التزيــد مــد

  ] .. تعداد لالنقاض على دفاعات العـدو بعدها مباشرة ـاملهامجة على أهبـة االس
هضـبة املغـاوير ( ة بتمهيد جوي مث مدفعـي على تل قاضي ـقامت القوات الصهيوني) 9/6(عـة ويف يـوم اجلم

 ةعلى املنحدر الصخري وشـقت فيـه طريقـًا للـدبابات، دخلـت منـه بضـع عشـر ) البلدزورات ( مث تقدمت ) 
بــدالً مــن أن  ،ةزمــت الــدبابات الســورية املوجــودة يف املنطقــوا... دبابــة صــهيونية ومت خــرق اجلبهــة الســورية 

جوم معاكس على دبابات العدو الصهيوين    ...تقوم 
وسبق أن قلنا أن القيادة البعثيـة السورية أبلغت ضباطها البعثيني مهســًا باالنسـحاب بأشخاصـهم، واحلضـور 

ومــن نــزول هــؤالء القــادة الكبــار وأوهلــم ) ...كمــا يقــول مصــطفى خليــل (إىل دمشــق الجتمــاع حــزيب هــام 
محــد ســويداين، قائــد اجلــيش، والعقيــد أمحــد امليـــر قائــد اجلبهــة، وغــريهم وتــركهم ألمــاكنهم، وصــارت اللــواء أ

مما قوى إشاعة االنسـحاب الـيت انتشـرت منـذ ...اهلواتف صامتة، يتصل قادة الوحدات وال أحد يرد عليهم 
  ) ...    8/6( اخلميس 

قــوات الصــهيونية للجبهــة الســـورية، ، وقــد انتشــر خـــرب خــرق ال)م10/6/1967(ويف صــباح يــوم الســبت 
 ،وعدم تلقـي قـادة الوحـدات أيـة أوامـر مـن قائـد اجلـيش ومـن قائـد اجلبهـة... وتعاظم إشاعات االنسحاب 

يف هـذا اجلــو  املشـؤوم أذيــع ...الـذين تركـوا أمـاكنهم ونزلـوا ـ فـارين ـ إىل دمشـق  ،وغريهم من القادة البعثيـني
  ...بالغ سقوط القنيطرة 

وهــي عاصــمة أذيــع نبــأ ســقوط القنيطــرة ) م10/6/1967(اســعة والنصــف مــن صــباح يــوم الســبت ويف الت
  ) :155( يقول مصطفى خليل  ص : اجلوالن 

لـس األمـن : يقول البالغ : بالغ صادر من راديو دمشق صباح يوم السبت [  بالرغم من تأكيد إسـرائيل 
ا مل تنفذ ما تعهدت بـ ا أوقفت القتال فإ ـه وبـدأت قـوات العـدو صـباح اليـوم الضـرب بكثافـة مـن الدويل أ
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بعد قتال عنيف دار منذ  ،وإن القوات اإلسرائيلية استولت على مدينة القنيطرة... و واملدفعية والدبابات اجل
ضـمن ظـروف غـري متكافئـة، وكـان العـدو يغطـي مسـاء املعركـة بإمكانــات  ،الصـباح البـاكر يف منطقـة القنيطـرة

علـى الـرغم مـن صـمود جنودنـا البواسـل، واليـزال  ،واستوىل علـى مدينـة القنيطـرة...لة كربى المتلكها غري دو 
كمـا أن وحـدات مل تشـرتك يف القتـال ... اجليش خيوض معركة قاسية للدفاع عن كل شرب من أرض الـوطن 

  ..] ...بعد قد أخذت مراكزها 

فًا اليزال يدور داخـل مدينـة القنيطـرة إن قتاالً عني: صدر بالغ عسكري يقول )  12ر05( ويف الساعة [ 
وعلى مشارفها، ومازالت  القـوات السـورية تقاتـل داخـل املدينـة تسـاندها قـوات اجلـيش الشـعيب بكـل ضـراوة 

  ...] وصمود 

أسـئلة كثـرية تـرد إىل األذهـان : ( ...  )1( 17ص ) كسرة خبـز ( ويقول الدكتور سامي اجلندي يف كتابه   
م السـوري وقـف إطـالق النـار مـع مصـر واألردن مـادام االسـتمرار يف القتـال مسـتحيالً ملاذا مل يطلب احلك: 

إن إعالن سقوط القنيطرة قبل وصول العدو هلا بأكثر من يوم، أمر الميكن فهمه : ؟ كما يقول اجلندي !!!
  : ويتابع اجلندي قوله . بتأويل حسـن 

ألمم املتحدة يعلن سقوط القنيطرة ووصـول قـوات فوجئت ملا رأيت على شاشة التلفزيون مندوب سوريا يف ا
  ..إسرائيل إىل مشارف دمشق، واملندوب اإلسرائيلي يؤكد أن شيئًا من ذلك مل حيصل 

ــا كانــت خطــة مــاهرة ل ) وزيــر خارجيــة البعثيــني يومــذاك ( قــال يل الــدكتور إبــراهيم مــاخوس  ) إرهــاب ( أ
  ..ي انتهى كالم اجلند.. العامل من أجل إنقاذ دمشق 

يف هـذا الكـالم اعـرتاف ) وهـو وزيـر إعـالم البعثيـني، مث سـفريهم يف بـاريز خـالل احلـرب ( ويف كالم اجلنـدي 
ســقوط القنيطــرة خطــة مــدبرة، واعــرتاف مــن منــدوب إســرائيل يف  إعــالن أن) وزيــر اخلارجيــة ( مــن مــاخوس 

  ..األمم املتحدة بأن دولته مل حتتل القنيطرة 

سئل اللواء أمحد سويداين بعد احلـرب مبـدة، ) : 177ص (امش الطبعة الثانية ويقول خليل مصطفى  يف ه
أنــا كمســئول ؛ مل : [ يف أحــد االجتماعــات احلزبيــة يف دمشــق ؛ عــن بــالغ ســقوط القنيطــرة، فكــان جوابــه 

                                     
  . 419الدويالت الطائفية ص ـ نقالً عن عبد الغين النواوي يف مؤامرة  1
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أقـول ولـذلك ] ...  !!! أستشر يف البالغ الذي أعلن سقوط القنيطرة، وكمواطن مسعته مـن اإلذاعـة كغـريي
عليــه حــافظ األســد فيمــا بعــد، ألنــه كــان يشــغل منصــب قائــد اجلــيش، ويــذاع مثــل هــذا الــبالغ دون قضــى 
  ..!!!علمـه 

كـان أحـد أقربـائي ضـابطاً يف اجلـيش السـوري خـالل حـرب حزيـران، وكـان : يقول حممد عبـد الغـين النـواوي 
فطـور مـع بعـض اجلنــود كنـت أتنـاول طعـام ال) 10/6(يف يـوم السـبت :  عملـه مدينـة القنيطـرة قـال يل قـرم

صــباحًا ومسعنــا بــالغ ســقوط القنيطــرة، فرتكنــا طعامنــا وقمنــا مــذعورين إىل شــوارع املدينــة ) 9ر30(الســاعة 
مل جنــد أثـرًا للعـدو داخـل املدينـة، والقنيطـرة ليسـت مـن املـدن الكبـرية الـيت رمبـا  انستطلع اخلـرب، وذهلنـا عنـدم

وملا عـدت إىل قطعـيت وجـدت الرفـاق البعثيـني ـ ... األحياء  يسقط فيها حي من األحياء دون أن تعلم بقية
الرئيس ونائبه ـ  ولوا هاربني، وكذلك كان حال سـائر الوحـدات العسـكرية، فـدب الرعـب يف قلـوب املـدنيني 

  . والعسكريني، وانتشرت الفوضى، ومل جند بدًا من الفرار 

أن القـــوات اإلســـرائيلية مل تطـــأ ...ن إن الــذي ثبـــت لـــدينا حــىت اآل) : 188ص ( ويقــول خليـــل مصـــطفى 
إال بعــد إعــالن ســقوطها مبــا اليقــل عــن  ،)رغــم كــل تلــك املخــازي واجلــرائم الــيت شــرحناها ( أرض القنيطــرة 

  ...سبع عشرة ساعة 

حــوايل الظهــر، بقــوة لــواءي دبابــات، ولكــن العــدو مل ) 9/6(فقــد خرقــت قــوات العــدو اجلبهــة يــوم اجلمعــة 
بب املقاومـة الفرديـة، والقـى مقاومـات فرديـة شرســة وعنيفـة يف املقاومـة، لـذلك كـان يستطع التقدم حبرية بس

وينتظـر الطــريان أن ... تقدمـه يف حـذر شــديد، يتوقـف عنـد أول بــادرة مقاومـة ولـو كانــت طلقـة مـن بندقيــة 
  ...يدمرها 

بعثـت نفرديــة اوعندما أذيع بيان سقوط القنيطرة كانـت أقـرب وحـدات للعـدو تشـتبك مـع مقاومـات بطوليـة 
  ) ..اجلوالن سـقى  انظر رواية دم... ( من نقطـة القلع، وتل العزيزيات 

ـارت القـوى اجلبـارة، الـيت  وكان البالغ املذكور، بالغ سقوط القنيطرة، واملقاومـات الفرديـة علـى أشـدها، فا
هم مل تــعد جمديـة، ألرضهم وبلدهم، ودخل يف روعهـم أن مقـاومتلدينهم و أظهرت بطوالت الرجال األوفياء 

وذلـــك بعـــد انقطـــاع االتصـــاالت معهـــم، وهـــروب القـــادة املســـؤولني، لـــذا قـــرر هـــؤالء األبطـــال االنســـحاب 
م ويتابعوا القتال معها    ..ليلتحقوا بوحدا
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وبعد أن انسحبوا، ووجدوا القنيطرة مازالت سليمة، أسقط يف أيديهم، وحـاروا يف فهـم ذلـك الواقــع املخــزي 
 ...  

ا كانت مسرحية، هدفها كسـر شـوكة عبدالناصـر، و ) م1967(القول يف حرب وخالصة  اجلـوالن  تسـليمأ
وري وممايؤكــد ذلـك أن خسـائر اجلـيش الســ.  لصـهياينة، واحـتالل الضـفة الغربيـة والقــدس، وقـدمت ذلـك كلــهل

، فضـلوا أن ، وهم الذين مل يتقيـدوا بـأمر االنسـحاب)1(عسكرياً فقط ) 120(اليت أذاعتها احلكومة كانت 
  . )2(متر الدبابات اإلسرائيلية على أجسادهم ؛ كما حصل يف تل العزيزيات

  :روايات الدكتور سامي اجلندي 
يف أول حكومــة بعثيــة، وخــالل احلــرب كــان ســفريًا يف ] وزيــر اإلعــالم [ أمـــا الــدكتور الرفيــق ســامي اجلنــدي 

لــس قيــادة الثــورة بعــد الثــامن مــن آذار يقــول واصــفًا اجتما) : عــرب ويهــود (بــاريس، فيقــول يف كتــاب  عــًا 
)1963: (  
ألقينــا علـــى أنفســـنا أســـئلة كثـــرية وناقشــنا كـــل القضـــايا، ومـــن بينهـــا القضــية الفلســـطينية الـــيت كانـــت حمـــور ( 

وألعطــي فكــرة عــن موقــف ســوريا جتاههــا يكفــي أن أقــول أن ... السياســة العربيــة، وخاصــة دول املواجهــة، 
... مكــرس للتســليح، ممــا يشــكل نســبة ضــخمة بالقيــاس إىل بلــد يف طريــق التنميــة  مــن امليزانيــة% )  63(

  :سألنا أنفسنا هذا السؤال الدقيق 
ـــا إســـرائيل  ـــا، !!!مـــاذا نفعـــل لـــو هامجتن ـــيم قـــوة العـــدو وقوتن ؟؟؟ طلبنـــا أدق املعلومـــات الســـرية لنســـتطيع تقي

رغــم تســلحه اجليــد، ومترســه وشــجاعته،  وفوجئنــا بــالفرق الشاســع بــني القــوتني، وقــدرنا أن اجلــيش الســوري،
  !!! ) .ليس يف وضع يسمح له أن يصمد أكثر من ساعات أمام أي هجوم إسرائيلي 

  : وعن اجتماع قمـة الدار البيضاء قال اجلندي 
حضر الزعماء العرب عدة مؤمترات قمـة، بقصد مواجهة قضية فلسطني متحدين، ومنها مـؤمتر قمـة الـدار ( 

ر األردن، وعن عزم إسرائيل على إعالن احلرب ضدنا، أبـدى كثـريون محاسـة حتدث.. البيضاء  وا عن حتويل 
) وكــان قائــدًا للجبهــة العربيــة ( تقريـره ) علــي علــي عــامر ( عظيمـة، مث جــاء دور العســكريني، فقــدم اجلنـرال 

  :  فنظر الزعماء العرب إىل بعضهم، يف خيبة أمل كربى، مث قال اجلنرال علي علي عامر... 
                                     

وكثري منهم ) حرس الرئيس (قاد سليم حاطوم مغاويره وهجم على منزل الرئيس حممد أمني احلافظ، فدافع اجلنود )  1966شباط  23(ـ يف 1
  .عسكري، أي أكثر من خسائر سوريا يف حرب حزيران ) 200(من البدو، دافعوا حىت املوت، وكان عدد القتلى أكثر من 

  ) . م1967(ومعظمها أخبار واقعية مجعها الكاتب ممن اشـرتكوا يف حرب . نظر رواية دم سقى اجلوالن، للدكتور عبد اهللا الدهامشة ـ ا2
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ا كاملة، فستصبح قواتنا معادلة لقوات إسرائيل خـالل ثـالث سـنوات  .. إذا حتملت الدول العربية مسؤوليا
ألن التــدريب ...فـإذا شــئنا التفــوق عليهــا لزمنـا ثــالث ســنوات أخــرى،ألن تعــادل قواتنـا اليعــين النصــر حتمــًا 

رائيل، وحدة األرض، ووحدة القيـادة، اإلسرائيلي متفوق على تدريب جيوشنا، ومثة عوامل عدة يف صاحل إس
. (....  

صدق الزعماء العرب علـى تقريـر علـي علـي عـامر، ووقعـوه ونفـذ املخطـط حرفيـًا خـالل سـتة أشـهر، مث جنـم 
إذن مل يكـن العــرب ... ر اإلذاعــات، وتوقـف املخطــط حـىت هـذه الســاعة و خـالف جديـد بــني الزعمـاء وعبـ

  ) ...وبعد  63عرب ويهود، ص ( ن كتاب انتهى كالم اجلندي م) مستعدين للمعركة 
  ) :405ص (ويعلق عبد الغين النواوي فيقول 

وخالصة رأي الدكتور سامي اجلندي أن النظام السوري الذي يقرع طبول احلـرب، وهـو يعلـم ضـعف إعـداد 
  ...قطعة من األراضي السورية  ينو الصهياجليش إمنا يهدف من وراء ذلك إىل تسليم العدو 

  ) :كسرة خبز ( دكتور سامي اجلندي يف كتابه مث يقول ال
التقــارير الــيت كنــت أمحلهــا مــن جلــان ...كنــت أعــارض دائمــاً يف حــرب مــع إســرائيل أعــرف أننــا خاســرون ( 
يوم كنت ممثالً لسورية فيها ماكانت تدع جماالً للشك يف اهلزمية إذا قامـت حـرب،  ) 1964(سنة ) املتابعة(

بأقـل مـن ) 1967(وقـد دخلنـا يف حـرب ... مل تصـل إىل نصـف قـوة إسـرائيل كلها تؤكـد أن القـوة العربيـة 
آرائي كلهـا كانـت ضـد ...فكيف إذن يعود اجلوالن ..نصف قواها وما كان أحد من املسؤولني جيهل ذلك 

ة، ال السرتداد فلسطني، مل يكن هناك أي بـادرة للنصـر، وال أعـين احلرب، مل أخف أبدًا أن احلكم يعد هلزمي
ان يعــد هلزميتـــه نفســه، وإمنــا هلزميـــة العــرب اآلخــرين كــي يبقــى الثــوري الوحيــد ســيد املنــاخ الثــوري العــريب أنــه كــ
، وكان بطالً صهيونياً مـن الطـراز األول، قلـب مـوازين الفكـر العـريب كلهـا : أقول ...[  بل كان  ينفذ خمططًا
[ ...  

حتت عنــوان دور حــافظ األســد  ،ديقــول الكاتــب ســامل أمحــ) 15/4/2008( وذكــر موقــع أخبــار الشــرق 
روايــة سـعد مجعـة رئــيس وزراء األردن آنـذاك يف كتابـه املــؤامرة ومعركـة املصـري صــفحة ( : يف تسـليم القنيطـرة 

اتصل سفري دولة كربى يف دمشق يف اخلامس من حزيران مبسئول حـزيب كبـري ودعـاه إىل منزلـه (: يقول 45
ه تلقـى برقيـة عاجلـة مــن حكومتـه تؤكـد قضـاء الطـريان اإلســرائيلي ألمـر هـام يف احلـال ونقـل لـه يف اللقــاء أنـ

وأن املعركة بـني العـرب وإسـرائيل قـد اتضـحت نتائجهـا وأن كـل مقاومـة سـتورث . على سالح اجلو املصري
خسائر فادحة وأن إسرائيل ال تنوي مهامجة النظام السوري بعد أن يسـتتب هلـا تأديـب مجـال عبـد الناصـر، 

املصــري تفــتح اآلفــاق العربيــة أمــام الثوريــة البعثيــة وأن إســرائيل بلــد اشــرتاكي يعطــف علــى  وبانتهــاء الــزعيم



                                     
  

  59

التجربـــة االشـــرتاكية البعثيـــة وخاصـــة العلويـــة إذ ميكنهـــا أن تتعـــايش وتتفاعـــل معهـــا ملصـــلحة الكـــادحني يف 
قيـادات مـع هـذا وأعلم السفري الوسيط بتجاوب كافـة ال علويـنيالبلدين، واتصل الوسيط بقيادات البعث وال

 .التطلع

  :رواية دريد مفيت الوزير املفوض يف مدريد
مبكتبه يف لندن وعرفه على نفسه قائالً قرأت كتابك املؤامرة ومعركة املصري عن جرمية " سعد مجعة"جاء إىل 

ً )جديـد ـ أسـد ـ مـاخوس(تسـليم مرتفعـات اجلـوالن املنيعـة دون قتـال والـيت اقرتفهـا   ، وأحـب أن أزيـدك بيانـا
ـــــه صـــــباح : فقـــــال ـــــت وزيـــــراً مفوضـــــاً لســـــورية يف مدريـــــد اســـــتدعاين وزيـــــر خارجيـــــة إســـــبانيا ملقابلت يـــــوم كن
م وأعلمــين ووجهــه يطفــح ســروراً أن مســاعيه الطيبــة أمثــرت لــدى أصــدقائه األمريكــان بنــاء 28/7/1967

اإلســبانية ـدي وزارة اخلارجيــة : البعثــي، مث سـلمين مــذكرة تتضـمن مــا يلــي" مــاخوس"علـى تكليــف السـيد 
ا نقلت رغبـة اخلارجيـة السـورية إىل اجلهـات األمريكيـة  ا إىل السفارة السورية عرب وسيطها، وتعلمها أ حتيا

ــا ترغــب باحملافظــة علــى احلالــة النامجــة عــن حــرب حزيــران  أي بقــاء اجلــوالن حتــت – 1967املختصــة بأ
إذا حافظــت ســورية علــى هــدوء املنطقــة  وأنــه ينقــل رأي األمريكــان بــأن ذلــك ممكــن -االحـتالل اإلســرائيلي

ومسحـت لســكان اجلـوالن بــاهلجرة مـن مــوطنهم واالسـتيطان يف بقيــة أجـزاء الــوطن السـوري وتعهــدت بعــدم 
  ).130عن جمتمع الكراهية لسعد مجعة صفحة (القيام بنشاطات ختريبية من جهتها تعكر الوضع الراهن 

ودريـد . لبنـان وقتلـوه ألنـه أذاع هـذا السـر ومل يـرض اخليانـةمث إن خمابرات حافظ أسـد تـابعوا دريـد مفـيت إىل 
  . ضابط بعثي سين من أرحيا السورية

   
يــرى أن اهلزميــة حولــت الفكــر العــريب مــن فكــر ) 1967(وأضــيف علــى ذلــك بــأن املتأمــل يف نتــائج حــرب 

يقبـل بوجــود مقاتـل وجماهـد مـن أجــل حتريـر فلسـطني مـن النهــر إىل البحـر، إىل فكـر يقبـل مشــروع روجـرز، و 
هـذا االعـرتاف الـذي  ) ... 1967(دولة إسرائيل، واملطالبة بعودة إسرائيل إىل حـدودها قبـل حـرب حزيـران 

يـوم قـال ) 1959(كان جرمية ملن ينطقه فقط، فقد أضـربت املـدارس يف سـوريا ومصـر والعـراق ولبنـان عـام 
  ... يقبل التفاوض ألنه اعرتاف؟ كان الفكر العريب ال!!!احلبيب بورقيبة ملاذا النفاوض إسرائيل 

سـالم ( فقد أوصلتنا اهلزمية النكراء اليت سـاق العـرب إليهـا حـافظ األسـد وأزالمـه، أوصـلتنا إىل ... أما اليوم 
وإىل أن نعلـــن قبولنـــا متابعـــة  ،املصـــطلح الـــذي أطلقـــه حـــافظ األســـد عنـــدما فـــاوض الصـــهاينة )الشـــجعان 

  ...لل أمام إسرائيل كي ترضى وتتفاوض معنا وصرنا نتذ... التفاوض بدون قيد أو شرط 
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  الفصل الثالث

  ؟!!)1(ماذا تعرف عن حافظ األسـد 

  
  :وافد على القرداحـة 

صارع الرتكي، ومل نعرف له لقبًا جده سليمان، سليمان الوحش، وقد منح هذا اللقب بعد أن تغلب على امل
  .)2(املصارعةالذي منحه إياه املتفرجون حول حلبة  ،قبل لقب الوحش

 ، وأستنتج من هذا اخلرب أنه كان وافدًا على املنطقة، ومل يكن معروفًا لـدى اجلمهـور، لـذلك مل يعرفـوا لـه لقبـًا
، حـىت غلـب ذلـك املصـارع الرتكـي الـذي مل يكـن يقهـر قبـل ) الوحش (فلقبوه ب  ألنه كان قـوي البنيـة جـدًا

ــن، كيــف فاتـه أن العــرب ي)  بـاترك ســيل (وعجــيب مــن . ذلـك  َ م ؛ فلــم يــذكر لنـا ســليمان  م عتــزون بأنسـا
ن  َ   ؟..!!وابن م

وـسكن سـليمان الـوحش عنـد مـدخل القرداحـة، وكـان معروفـًا أنـه لـيس مـن أهـل القرداحـة، ومسيـت أســرته   
ـم أفقـر سـكان القريـة، حيـث )  احلسنة (ببيت  أي الصدقة، ألن أهل القرداحة كـانوا يتصـدقون علـيهم، أل

  .)3(ال أرض هلم 
وكان سليمان رجالً ذا قـوة وبسـالة خـارقتني، وقـد أكسـبته هاتـان الصـفتان يف القريـة مكانـة جعلتـه وأسـرته ( 

( ارس الســلطة الــيت كســبها بقوتــه اجلســدية، فصــار رور الــزمن أصــبح ميــيف مصــاف األســر القويــة البــارزة، ومبــ

                                     
؟ وجوايب على ذلك أن حافظ األسد شخص غري عادي، يف جسمه، ويف عقله، فقد !!!؟ ملاذا نشقى من أجلها !!ـ وهل تنفعنا هذه املعرفة 1

قدرات جسدية وذهنية كبرية، وسيجعلها حجة عليه يوم القيامة ألنه مل يستخدم هذه القدرات يف طاعة اهللا، بل استخدمها  أعطاه اهللا عزوجل
ومن دراسة حياة حافظ األسد . يف معصية اهللا وتنفيذ خمططات أعداء املسلمني يف ضرب املسلمني ومتزيقهم، واستخدمها يف عبادة الذات 

د الدنيوي من ابن فالح فقري يف اجلبل إىل رئيس بل ملك سوريا، اليت ورثها بعده الشك أننا سننبهر بإجنازا ته الشخصية، فقد ارتقى سلم ا
ودراسة حياة هذه الشخصية تعرفنا بالنقص الكبري الذي اتسم بـه معاصروه، الذين استطاع أن يضحك عليهم، ويسخرهم ملصلحة . ألوالده 

  .رب احلركة االسالمية يف بالد الشام، كما سخرها يف عبادة ذاتـه خمططه الذي تفاىن من أجله كي يض
ا منقولة من هذا الكتاب، أو من كتاب . ـ باترك سيل، الصراع على الشرق األوسط 2 فان دام (وكل معلومة يف هذا البحث اليذكر مرجعها فإ
  .ة لكتاب باترك سيل  الصراع على السلطة يف سوريا، ألن املادة األساسية هلذا البحث هي خالص) 

الدكتورة سلمى بنت الشيخ عبدالرمحن اخلري، من كبار شيوخ الطائفة العلوية، ومن سكان من أثق به نقالً عن هذه املعلومة قاهلا يل  -1
  ) . 1975(يف العمل عام  هالقرداحة، مسقط رأس حافظ األسد، وكانت زميلت
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  .  )1() للمصاحلـة بني املتخاصمني  ) وسيطًا 
  :علي سليمان األسـد 

، واستمرت مكانتـه ) م1875(ورث علي سليمان املولود عام  ؛ كثريًا من صفات أبيه، فكان قويًا وشجاعًا
كوسيط لفض املنازعات، وساعد الالجئني األرمن املعـدمني الـذين انتشـروا إىل اجلنـوب بأعـداد كبـرية عنـدما 

  .سلمت فرنسا اسكندرون لرتكيا 
ن يصــــلحها، فريفــــع احلجـــارة وميهــــد ســــطحها ويزرعهــــا، وصـــار عنــــده عــــدة حقــــول ألن األرض يومـــذاك ملــــ
، واملــرأة يف )جنينـة، وغاليــة، وسـعدى ( وأخواتــه ) عزيـز (وسـاعدته قوتـــه اجلسـدية، وســاعده يف ذلـك أخــوه 

  .الريف السوري يومذاك تعمل كالرجل 
أوالد وبنـــت تــزوج  علـــي ســـليمان مـــرتني أجنـــب مـــن األوىل ثالثـــة أوالد وبنتـــني، مث أجنـــب مـــن الثانيـــة مخســـة 

واستطاع علي سليمان أن يتحول من فالح بسيط . تصغره بعشرين عامًا ) ناعسة (وكانت الثانية . واحدة 
إىل أحـــد الوجهـــاء، وكافـــأه أهـــل القرداحـــة بـــأن طلبـــوا منـــه تغيـــري اللقـــب مـــن الـــوحش إىل األســــد  يف عـــام 

رتكًا يف جريـدة تصـل إليـه متـأخرة وكـان مشـ(!!!) كان علي سليمان األسـد مـن القلـة املتعلمـة ) . 1927(
عدة أيـام، فكان الرجل الوحيد يف القرداحـة الـذي تـابع أخبـار احلـرب العامليـة الثانيـة يف مـدها وجزرهـا حمـددًا 

وكـان علـي . يف الغرفة اليت كـان حـافظ ينـام فيهـا وهـو صـيب (!!!) بدقـة أماكن املعارك على خريطة جدارية 
صـــمم علـــى أن يتـــيح ألبنائـــه الصـــغار فرصـــة التحصـــيل الثقـــايف، إذ أن أوالده ، و )2( حيـــرتم التعلـــيم والكتـــب

                                     
  . 14باترك سيل، ص  -2

، وقد ذكر فيما بعد أن أول مدرسة ابتدائية افتتحت )األسد ( اته أن يذكر أين تعلم علي سليمان الوحش ـ والعجب كذلك أن باترك سيل ف1
يف القرداحة كان ذلك يف الثالثينات، وبسبب ذلك حرم أوالد علي سليمان الثمانية األول من التعليم، أما حافظ فقد تأخر مدة سنتني حىت 

 أقرانه يف الفصل يف العمر هلذا السبب، وهذا يؤكد أن علي سليمان مل يتعلم يف القرداحة، فأين تعلم افتتحت املدرسة يف القرداحة، فكان يكرب
؟ وهو ليس فقط يقرأ ويكتب، بل يشرتك يف جريدة تصله يف الربيد إىل القرداحة، كما أنه حيب الكتب، ويف بيتـه خريطـة، يشرح فيها !!!إذن 

وكنت أمتىن لو أن باترك سيل، أو غريه من الباحثني يتمكن اآلن من معرفة هذه األجوبة، ....!!! نية، جللسائه تطورات احلرب العاملية الثا
، واليكلف نفسه عناء البحث عن املكان  وعجب مرة أخرى من باترك سيل كيف يستحمر عقول القراء، فيذكر أن علي سليمان كان متعلمًا

حرموا من التعليم ألن القرداحة كانت خالية من أي مدرسة قبل الثالثينات، وأن حافظ نفسه الذي تعلم فيه، بل يذكر لنا أن أوالده الكبار 
  : وهكذا أضاف باترك سيل عدة أمور غامضة منها . دخل السنة األوىل يف الثامنة أو التاسعة من عمره 

  ؟؟؟ ..!!!ـ ماهو لقب سليمان قبل أن يكون الوحش، ومااسم والد سليمان وجده  1       
  ؟؟ ؟!!!!ـ أين تعلم علي سليمان األسد 2      
     .ـ من أين جاء سليمان إىل القرداحـة، ومن املؤكد أنه ليس من أهل القرداحة  3      
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  .  مل حيصلوا على أي تعليم يذكر لعدم وجوده يف القرداحة يومذاك الثمانية األول
  :حافظ علي سليمان األسـد 

 ، والثالــــث ألمــــه، وكــــان أبـــوه يف اخلامســــة)1(، وهــــو الولـــد الرابــــع ألبيــــه)11/1930/ 6(ولـــد حـــافظ يف 
واخلمســني مــن عمــره، أمــا أمـــه فكانــت يف اخلامســة والثالثــني، وعــاش حــافظ يف صــخب عائلــة كبــرية، فلــم 

ومعــه .  )2(كان يعـيش جبـوارهم علـى الطريـق ) عزيز (يكن تاسع أوالد علي سليمان فحسب، بل إن عمـه 
ب العاملية األوىل، فقد كانوا أوالده السبعة، كما أن إخوته اخلمسة األوائل غري األشقاء الذين ولدوا قبل احلر 

جديـدة لعائلـة األسـد  مبثابة األعمام والعمات بسبب فارق السن، وكان أوالدهم املتكاثرون يضيفون وجوهـاً 
  .)3(املتنامية 

عمل حافظ يف طفولته يف القرية وساعد يف إرواء احملاصـيل أو قطـف الفواكـه، وفاتـه سـنتان مـن سـن التعلـيم 
  . ة أية مدرسـة حيث مل تكن يف القرداح

 ،، وفتحــت ابتدائيــة يف القرداحــة)4(ويف الثالثينــات أدخــل الفرنســيون التعلــيم إىل القــرى النائيــة للمــرة األوىل 
. ومتكــن علــي ســليمان مــن إدخــال أوالده حــافظ ومجيــل ورفعــت فيهــا، ألن  علــي صــار مــن وجهــاء القريــة 

 فقط، لذلك أرسل حافظ إىل الالذقيـة يف العـام ويبدو أن هذه املدرسة كانت تدرس الصفوف الثالثة األوىل
عـاش مـع أختـه املتزوجـة ثالثـة شـهور، وملـا نقـل زوجهـا، اسـتأجر لـه  ،للدراسـة) 1940ـ 1939(الدراسي 

أبوه غرفـة يف منزل متواضع ألحد معارفه، ويف ذلك احلني كان ثالثة أرباع سكان الالذقية من الســنة، والربـع 
كـان عــدد العلـويني اليتجـاوز بضـع مئـات، وهــذه املـدة جعلتـه يكـرب بسـرعة ويعتمــد البـاقي مـن املسـيحيني، و 

                                     
، شقيق حلافظ األسد، وهو )غسان علي سليمان األسد ( روي ضابط متقاعد أنه كان له زميل يف الكلية العسكرية ضابط يسمى ي -3

؟ أين هو !!!!وال أحد يف سوريا يعرف هذا الشخص ) .. مقدم (  يف جسمه، ورآه ثانية عندما كان برتبة شبيه حبافظ بشكل كبري
  .وهذا غموض آخر يضاف إىل عدة أمور غامضة سابقة !!! وماذا فعل !!! 

ّ )  على الطريق (ـ انتبه   2 على القرداحة، وبىن عند مدخل حيث وفد سليمان . يعين عند مدخل القرداحـة، كما روت الدكتورة سلمى اخلري
م وافدون )ألن أهل القرداحة يتصدقون عليهم ( القرية أي خارجها، ولقبوا بيت احلسنة  م كانوا فقراء حيث ال أرض هلم، وهذا يؤكد أ ، أل

  . على القرداحة 
اً عندهم، وهذا يفسر لنا الرغبة احملمومة عند ، والحظ املتنامية أي اليت بدأت من سليمان، وصار التكاثر مرغوبًا جد19ـ باترك سيل، ص  3

  . رفعت بالتكاثر 
ـ ليس صحيحًا ما يقوله باترك سيل، ويبدو أن الفرنسيني اهتموا بالقرداحة وأمثاهلا بشكل خاص، أما يف قرى السنة، فأول مدرسـة يف ريف   4

ذه املكرمة، أما يف القرى الصغرية وكان خمتار القرية من أصدقاء كبار اإل) 1948(كانت عام ) السين ( محاة   قطاعيني، حىت متكن من الفوز 
  .م ) 1966(الفقرية النائية فقد فتحت فيها املدرسة االبتدائية للمرة األوىل عام 
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  . على نفسـه 
أي أن املدرسـة يف القريـة (  )م1942(عاد حافظ وأكمل دراسته يف القرية حىت حصل على االبتدائية عام 

اية االبتدائية  ة واحدة يف الساحل ، وكان معه ثالثة من القرداحة فقط، ومل تكن سوى ثانوي)تطورت حىت 
بشـق األنفـس، واليـدخلها إال الطـالب املهـرة مثـل حـافظ الـذي كـان متفوقـًا يف  اكله، وكان دخوهلـ السوري
  .املدرسـة 

لقد ورث حافظ تراثًا هامًا عن جده وأبيه، فقد ولد يف عائلة كانت تعمل جاهدة لتحسني أحواهلا، علـى ( 
م كانت أصـغر وأفقـر مـن  ) غريهـا كـانوا يغتنمـون كـل فرصـة مـن أجـل حتسـني مكـانتهم الرغم من أن عشري

)1( .  
ــــذا أخــــذ حــــافظ علــــى عاتقــــه بعــــض  ــــده يف الثمــــانني، ل وملــــا كــــان حــــافظ يف اخلامســــة والعشــــرين، كــــان وال

، وهكـذا صـار مجيـل )مجيـل ورفعـت (ومنهـا مسـاعدة والدتـه يف تربيـة أخويـة الصـغريين  ،املسؤوليات العائليـة
كالوالــد الصــارم املطــاع الــذي أخــذا يطلبــان موافقتــه، ولكنهماكانــا حيبــان أن يتحــديا ورفعــت ينظــران حلــافظ  

  .سلطته، وكان حافظ أول فرد من العائلة خيلف عامل القرداحة وراء ظهره، وخرج إىل معرتك احلياة 
أي بعــد شــهر مــن رحيــل العثمــانيني، أمــا املنــاطق ) 6/11/1918(دخلــت احلاميــة الفرنســية الالذقيــة يف 

لداخليــة فلــم تــدخلها إال بعــد ســنتني كــاملتني، ويف هــذا مؤشــر واضــح علــى اهتمــام فرنســا باألقليــات عامــة ا
وبــالعلويني خاصــة، والغرابــة يف ذلــك فقــد عرفــت فرنســا أن األتــراك كــانوا قاســني يف تعــاملهم مــع العلــويني، 

ا يف حكـــم الـــبال وكانـــت إحـــدى أدوات .د وهـــذا جيعلهـــا تتصـــرف ليكـــون العلويـــون أنصـــارًا هلـــا، ويســـاعدو
اإلغـــراء الفرنســـية الكـــربى جتنيـــد شـــباب العلـــويني يف قـــوات املشـــرق اخلاصـــة، وهـــي قـــوة حمليـــة أنشـــأت عـــام 

نــدين إىل ،حتــت إمــرة ضــباط فرنســيني) 1921( ليخدم فيهــا العلويــون والشــركس واألرمــن، ووصــل عــدد ا
يف أي مكــان مــن الــبالد، وأدت يف منتصــف الثالثينــات، وكانــت مهمتهــا قمــع االضــطرابات ) 14000(

. اخلدمــة العســكرية مــع الفرنســيني إىل بدايــة تأســيس تقليــد عســكري علــوي ســبب صــعود الطائفــة فيمــا بعــد
لــذلك ارتقــت هــذه األســرة وارتقــى .  )2() كنـــج (وكــان القليــل مــن العلــويني ممــن أيــد الفرنســيني مثــل  أســـرة 

                                     
من الفرعية ) العيلة (يوضح أن عائلة علي سليمان ترتأ س عشرية ) 1942(ويف كشف أعده ضابط بريطاين عام .  28ـ باترك سيل، ص   1

م فرع من عشرية املتاورة، وهو مركز متواضع ولكنه حقيقي، ذلك أن آل األسـد كانوا قد حققوا ) فان دام (، بينما يقول )الكلبية (قبيلة  أ
ّر  : ألنفسهم منزلة يف قريتهم، ولكنهم كانوا اليزالون أقل تأثريًا من أسر القرداحة البارزة مثل     .آل حسون، وعثمان، واخليـ

  . 38ترك سيل، ص ـ با1
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  .يصبح من كبار أثرياء اجلبل ومالكـه ل) زعيم قبيلة احلدادين ( زعيمها إبراهيم كنج 
اية احلرب العاملية الثانيـة، وأدى الفقـر إىل ،أما معظم العلويني يف اجلبال فقد ظلوا يعانون الفقر املدقع حىت 

ّ يـؤجرن كخادمـات يف البيـوت مـن سـن  م كـن أعمال وممارسات قدر هلا أن جتلب العار على العلويني، فبنـا
عنـدما ) 1921( ملدة عشر سنوات، أو مدى احلياة، ولعل هذه التجارة بدأت عـامالسادسة أو السابعة، و 

فــرض الفرنســيون غرامــات مجاعيــة علــى القــرى الثــائرة، ولكــي يــدفعوها بــاع الفالحــون خــرافهم وأراضــيهم أو 
م، ومل يبق يف الالذقيـة كلهـا عائلـة ثريــة بـدون خادمـة علويـة صـغرية، وحـىت عـام   كـان هنـاك  ،)1950(بنا

غـري أن مـا اليعـرتف بـه أحـد إال نـادرًا . يعملن كخادمات يف املنازل بدمشق،حوايل عشرة آالف بنت علوية
ــا فتحــت آفاقــًا أوســع فقد اتضــح أن بنــات اجلبــل ،هــو أن اخلدمــة يف البيــوت كانــت نوعــًا مــن التعلــيم، إذ أ

 )1(رعة التكيـف خاصـة علويـة أخذن يتأقلمن بسرعة مع حياة املدينة؛ فـتعلمن الـتكلم بالفرنسـية، وظلـت سـ
.  

   )2(حافظ يف املدرسـة الثانويـة 
كان الظلم يف املدرسة يعكس الظلم يف العامل اخلارجي من حوهلا، فكان أوالد الوجهاء يسيطرون على فناء 
م، وكانـت ثيـاب الفقـراء رثـة باليـة، وقـد يعجـزون أحيانـًا عـن دفـع  املدرسة ويضـربون األوالد الـذين اليعجبـو

  . ن الكتب مث
وكان حافظ فىت مفتول العضل يف الرابعـة عشـرة مـن عمـره، كـان يكـرب معظـم زمالئـه بسـنتني، وأعطـاه ذلـك 

القــومي : دل السياســي، وكانــت األحــزاب بعــض املزايــا، وكانــت املــدارس يومهــا مرتعــًا للفكــر والعمــل واجلــ
  . الطالب  تتنافس على عقول  ؛السوري، والشيوعي، والبعثي، واإلخوان املسلمون

وهـو يف العشــرين  ،)م1951(أمضـى حـافظ سـبع سـنوات يف ثانويـة الالذقيـة، وحصـل علـى البكالوريـا عـام 
من عمره، ويف السادسة عشرة انضم إىل حزب البعث، وكـان مـن املـؤثرين فيـه الطبيـب وهيـب الغـامن، تلميـذ 

  . زكي األرسوزي 
 ً للقتـال، الخيجلـه انتمـاؤه إىل طبقتــه، ذا بنيــة قويـة  كـان حـافظ علويـًا غـري عـادي، واثقـًا مـن نفسـه، مسـتعدا

                                     
، وهو التوسط ألقربائهن يف .  44ترك سيل، ص با -2 والذي مل يذكره الكاتب هو أن هذه اخلادمات قمن مبنعطف تارخيي كبري جدًا

دور بالغ األمهية، وجه التاريخ العريب كله حنو ) الذكيات( دخول اجليش عامة، والكليات العسكرية خاصة، وكان هلذه اخلادمات 
  .العلوية يف النصف األخري من القرن العشرين يف منطقة الشرق األوسط  تفوق الطائفة

ا املرحلتني اإلعدادية والثانوية معًا 3   . ـ والثانوية أنذاك يقصد 
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ات فناء املدرسة اخلشنة، يقـول عنـه وهيـب الغـامن  : ورثها عن جـده، لذلك كان قادرًا على الصمود يف جما
ويف عـــام ) . كـــان واحـــدًا مـــن فـــدائيينا، فقـــد كنـــا حباجـــة إىل شـــباب شـــجعان يقـــاتلون مـــن أجـــل احلـــزب ( 
الـذي ) رفعت (كلها إىل الالذقية ملدة سنة من أجل اإلشراف على أصغر أوالدها   انتقلت أسرته) 1949(

  . سيبدأ الدراسة الثانوية 
  الطالب حافظ األسد ضـد اإلخوان املسلمني 

زب الشــيوعي، واحلــزب القــومي دخــل حــزب البعــث يف مواجهــة مــع اإلخــوان املســلمني، بعــد أن جتــاوز احلــ
ان املســلمني الديــين وعلمــاين وعــدواين ميثــل األقليــات لــذلك كــان العــدو ، فالبعــث يف نظــر اإلخــو )1(السـوري

 ، الطبيعـــي لإلخـــوان املســـلمني الـــذين اســـتهدفوا حـــافظ األســـد يف وقـــت مبكـــر باعتبـــاره زعيمـــًا طالبيـــًا بعثيـــًا
م يف أكثـر مــن ) حممــود عجيـل(وحـاولوا عـدة مـرات أن يضــربوه، ولكـن صـديقًا لـــه قويـًا هـو محـاه مــن لكمـا

، ولكــن اإلخــوان اختلــوا حبــافظ مــرة يف عــام )أصــبح عجيــل فيمــا بعــد عضــوًا يف جملــس الشــعب( ة، مناســب
، واستغرق التئام اجلرح عدة أسابيع ) 1948(   . )2(وطعنوه بسكني يف ظهره مما أقلق والديه كثريًا

جـــه البعثيــني وكــان وهيــب الغــامن يــرى أن أكثــر البعثيــني مــن العلــويني، واليريــد أن يظهــر ذلــك، لــذا كــان  يو 
ــال أمــام البعثيــني  العلــويني باالبتعــاد عــن الشــارع عنــدما حيصــل نــزاع مــع اإلخــوان املســلمني كــي يفســحوا ا

وهلـذا كـان يتصـدر املظــاهرات . السـنة يف االشـتباك مـع اإلخـوان املسـلمني، وكـان حــافظ يـرفض هـذا التوجيـه
بقيــني مــن الســنة مــن صــفات حياتــه وصــارالبحث عــن حلفــاء طـنة األشــداء، ســويبحــث عــن حليــف بــني ال

                                     
  احلزب القومي السوري االجتماعي - 1

، هدفه الرئيسي إحياء سوريا يف حدودها التارخيية، وتت أسسه أنطون سعادة، وكان     واألردن والعراق وسيناء  سوريا ولبنان ضمنحزبًا فاشيًا
وقد شددت مبادئ احلزب على تبين .  وليسوا جزءًا من األمة العربية ،القدمية هم ورثة احلضارات - يف نظر سعادة -والسوريون  . وقربص

طاعة العمياء، ومل تكن هلم شعبية تذكر يف وال وإجراء التحديث وكانت أوامر الزعيم مقدسة، كما كان أنصاره يتميزون بالروح الفدائية العلمانية
كبار  أحد ،وقد قام أعضاء احلزب باغتيال عدنان املالكي.  واالغتياالت هو السائد لدى احلزب بالد الشام، ولذلك كان أسلوب املؤمرات

وحاول احلزب تدبري انقالب يف  ،م1951 للملك عبد اهللا م، ورياض الصلح رئيس وزراء لبنان خالل زيارته1955 الضباط البعثيني يف دمشق
  . كل من سوريا ولبنان لبنان، لكنه فشل، فصفي احلزب يف

م بالتآمر على سالمة لبنان اخلارجية وحكم عليه باإلعدام قد اعتقلته وسلمته إىل ،وكانت حكومة سوريا أيام حسين الزعيم     ،لبنان، حيث ا
تاريخ سوريا (لبنان، وينتمي إىل النصرانية  وسعادة يف األصل من مواليد . م1949 متوز لعام فيه رميًا بالرصاص يف الثامن من شهر ونفذ احلكم

  . )احلديث لألنصاري
 
  ) .1985/ 15/4(، وقد نقلها يف مقابلة مع الدكتور وهيب غامن يف الالذقية 56ـ باترك سيل،  ص   2
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ويف السـنتني األخريتـني عقـد الصـداقة مــع طالـب بعثـي سـين هـو عبـداحلليم خـدام مــن .  السياسـية فيمـا بعـد
  .كما تعرف على عبد الرؤف الكسم البعثي املنحدر من أسرة دينية دمشقية ،)بانياس (

  الطيـار حـافظ األســد 
ًا لتــأثره بوهيــب غــامن، لكــن اجلامعــة اليســوعية طلبــت منــه احلضــور أراد حــافظ بعــد الثانويــة أن يصــبح طبيبــ

الفقـــر منعـــه مـــن الوصـــول إىل بـــريوت، وقـــد  يقـــال أنشخصـــيًا إىل بـــريوت للتســـجيل واملقابلـــة الشخصـــية، و 
ـا، )1946(ألغيت أقساط الكلية العسكرية منذ االستقالل  ، ولذلك تشجع طالب األقليات لاللتحـاق 

وهنــاك التقـــى ) 1952(ًا مـــن تســعني طالبــًا دخلــوا الكليـــة العســكرية يف محــص وهكــذا كــان حــافظ واحــد
إىل مدرســـة الطـــريان يف حلـــب، عـــام ) مخســـة عشـــر طالبـــًا فقـــط (وصـــادق مصـــطفى طـــالس، مث نقـــل مـــع 

ويف العــام نفســه حولــت مدرســة الطــريان إىل كليــة جويـــة، وحلــق حــافظ بطائرتــه فــوق القرداحــة، ) 1953(
  .مث يعود  إىل حلب بعد أن يصبح فوق البحر املتوسط  ،يلوح ألصدقائه فيها

ـــة أثنـــاء اســـتعراض الطـــريان، عنـــدما دخـــل يف غيمـــة فـــوق ) 1955(وعشـــية خترجـــه  جنـــا مـــن املـــوت بأعجوب
حلــب، وبعدخروجــه مــن الغيمــة وجــد أنــه يتجــه حنــو األرض، فتــدارك األمــر يف الثــواين األخــرية، واحتكــت 

  .طائرته بقمم أشجار الزيتون 
 التخــرج فــرز املــالزم الطيــار حــافظ األســد إىل مطــار املــزة، وانغمــس كليــة يف العمــل السياســي،بعــد 

ـــا )1(وحيـــدثنا أحـــد زمالئـــه ـــاإعـــن رحلـــة ســـرية حلـــافظ رافقـــه  حيـــث كـــان التقريـــر أن لديـــه بعـــض  ،ىل بريطاني
ـم وجـ. ىل بريطانيـاإفمضـى مـع مـرافقني  ،التحليالت الطبية هناك دوا وزيـر الـدفاع ولكـن املـذهل يف األمـر أ

ىل أحد فنادق العاصـمة تـروح وجتـيء عليهمـا إأما املرافقان فقد مضيا  ،الربيطاين ينتظرهم مستقبالً يف املطار
جـراء إحيـث أمضـى ثالثـة أيـام دون أن يـروه حبجـة  ،وأما حافظ أسد فال يدرون أيـن ذهـب. وجبات الطعام

ىل دمشــق بــوداع وزيــر إوتوجهــوا بعــدها عائــدين  ،لــيهمإوبعــد ثالثــة أيــام عــاد  ،واملعاجلــة ،التحلــيالت الطبيــة
  .الدفاع الربيطاين

عــداد املناســـب ليــؤدي دورًا يف تــاريخ ســـورية منــذ أن كــان يف أوائـــل لقــد كــان حــافظ أســـد يعــد اإل  
. ولذلك وقع االختيار عليه لتأدية هـذا الـدور، وال شك أن له مواهب وطاقات فائقة. العشرينات من عمره

، مث خيفيــهويكــاد ســيل ي وكــان الغتيــال املــالكي نتــائج حامســة يف ": فيقــول. لمــس هــذا املوضــوع ملســًا مباشــرًا

                                     
 ) .382/ 1(منري الغضبان، سوريا يف قرن  - 1
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حـزب البعـث نفسـه أكـرب قـوة يف  دوجـ "فبعد ازاحة خصـمه الرئيسـي واحلـزب القـومي ،تاريخ سورية احلديث
حــده مــن أجــل ذ وقــع عليــه االختيــار و إ ،القــوات املســلحة ممــا خــدم بالتــايل مســتقبل األســد وبعثيــني آخــرين

ً   ،الرتفيع بـراز روح املنافسـة الطبيعيـة وقد أتاحت قاعدة املزة جمـاالً واسـعًا إل. كما تقرر أن يعطى تدريبًا اضافيا
  .لديه

وأدى اغتيــال العقيــد عــدنان املــالكي علــي يــد القــوميني الســوريني إىل هــرب كثــري مــن القــوميني الســوريني،  
ــال أمــام البعثيــني، وصــار ضــباط  البعــث أكــرب كتلــة يف اجلــيش الســوري، ممــا خــدم مســتقبل حــافظ وفســح ا

، ) 59فيـات ـ (األسد وبعثيني آخرين، وكان لـه مـدرب أملـاين يعلمـه الطـريان علـى طـائرة مقاتلـة ذات حمـرك 
( للـذهاب إىل مصـر للتـدرب علـى الطـريان النفـاث، ) 1955(م امث زاد سروره عندما وقع عليه االختيار عـ

ا ستة أشـهر الرب )  8ور يامليت   .يطانية، يف دورة مد
ــال اجلــوي الســوري، فطاردهــا بطــائرة غــري  وبعـد عودتــه مــن الــدورة، كلــف مبطــاردة طــائرة بريطانيــة دخلــت ا

، ورجع ليالً وهبط، وخـرج عـن املـدرج وأنقــذه طـول األجـل، حيـث قفـز بعـد )الكوابح ضعيفة ( جمهزة متامًا 
وهــذه  .وعوقــب بــالتوبيخ ألنــه طــار بطــائرة غــري جــاهزة. حفــرة قريبـــةهبوطهــا علــى بطنهــا وألقــى بنفســه يف 

احلادثة جعلهاباترك سيل بالتفاهم مع حافظ األسد سببًا إلقامته يف لندن مدة ثالثة شهورانتهت يـوم احلركـة 
وعمــل علــى  ،، حيــث عــاد مــن بريطانيــا إىل قيــادة القــوى اجلويــة)23/2/1966(التصــحيحية األوىل يــوم 

. وشــجع الوحــدات العســكرية علــى تأييــد صــالح جديــد ضــد حممــد أمــني احلــافظ ،ب باهلــاتفدعــم االنقــال
 ،وسرتى أنين فسرت ذلك بدورة مكثفة حلافظ األسد الـذي انتهـى مـن مرحلـة العمـل السـري مـن وراء سـتار

  ...  مع صالح جديد ) 1966(بعد  ،ليبدأ باملواجهة العلنيةكما حصل
  :الـزواج 

الــيت عرفهــا  ،ملــالزم الطيــار حــافظ األســد مصــممًا علــى الــزواج مــن أنيســة خملــوفكــان ا) 1958(يف عــام 
ـة ذات )بسـتان الباشـا(الـيت تزوجـت واحـدًا مـن آل خملـوف يف  ،بواسـطة عمتـه سـعدى ّ ، كانـت أنيسـة مدرس

سـلوك رزيــن حمتشــم، وكانـت شــابة رشــيقة ذات شـعر بــين تقاربــه يف العمـر، وقــد تلقــت ثقافـة حمرتمــة يف ديـــر 
  : يف بانياس، إال أن عقبات كثرية حتول دون زواجه منها ) ؟؟؟(!!!ات القلب األقدس الفرنسي راهب
، وفقرية، أما آل خملـوف فقـد أخـذوا هـذا !!!)قليلة العدد (ـ الفرق الشاسع بني العائلتني، فأسرته صغرية  1

أعمامهــا بيــوت مفتوحــة اللقــب مــن إطعــام اجلــائعني يف منــزل جــد أنيســة الغــين، واســتمر عنــد والــد أنيســة و 
  .إلطعام الفقراء تفرد فيها غرف إليواء املعوزين 

وابـن عــم   ،ـ اخلــالف السياسـي، فــآل خملـوف مــن احلـزب القـومي الســوري، وحـافظ األســد مـن البعثيــني 2
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زب القــومي الســوري، وقــد حكــم عليــه باإلعــدام بتعليمــات احلــ ،أنيســة هــو الــذي قتــل قاتــل عــدنان املــالكي
  . ته األسرة شهيدًا وشنق، واعترب 

علــى معارضـة هــذا الــزواج، وكانــت أمهـا معجبــة بصــفات حــافظ  -والــد أنيســة -لـذلك صــمم أمحــد خملـوف
األسد، فقد كان شابًا يوحي بالثقة، ومل يعـرف عنـه ارتكابـه ملغـامرات طائشـة أو غلظـة يف السـلوك أو بـذاءة 

ان يرتـاد املقـاهي واملالهـي، وحـىت خـالل وجـوده كما مل تسمع عنـه أيــة عالقـة نسـائية، أو أنـه كـ  ،يف اللسان
يف مصر،كان معروفًا بأنـه طالـب مثـايل، ويبـدو أنـه مل يكـن مهتمـًا بـاالخنراط يف جتـارب جنسـية، فمنـذ سـن 

  . يف حياته املهنية  )؟؟؟(!!!ازمبكرة كان يتطلع إىل زواج مستقر يتيح له أن يتفرغ لالجن
وتزوجهــا أمــام القاضــي، وأقامــا بيــت الزوجيــة علــى أطــراف  )1()ا خطفهــ( وأخــريًا محلهــا األســد إىل دمشــق 

وقــد عــاد عليــه هــذا الــزواج  . اعيــة كابنــة ألحــد وجهــاء العلــوينيوكــان ذلــك هبوطــًا يف منزلتهــا االجتم. املــزة
تمـع العلـوي، وبعـد  دبفوائد دنيوية، حيث أك انتقاله إىل طبقة اجتماعية أرقى، وأكسبته بعض النقـاط يف ا

، عنـدما بعـث إىل روسـيا للتـدرب علـى الطـريان الليلـي بـامليغ أساب ، 15يع من الـزواج افرتقـا أحـد عشـر شـهرًا
  .وعادت أنيسة احلامل إىل بيت ذويها يف بستان الباشا .  17و

ويف عهـد الوحــدة حلـت األحــزاب، وعـاد حــافظ مــن موسـكو ليجــد مكتـب احلــزب مغلقـًا بالشــمع األمحــر، 
نقـل سـرب الطـريان الليلـي كلـه إىل ) 1959(ويف أواخر عـام .   )2(يح من حتتـه فوجد أن سلم طموحاته أز 

  .مصر وكان حافظ معـه 
  

  اللجنـة العسـكرية 
تواجــد خــالل ســنوات الوحــدة يف مصــر قرابــة ألــف ضــابط ســوري، معظمهــم بغــري إرادتــه، كمــا ختــرج ألــف 

، وشــــقة ضـــابط ســــوري مــــن املــــدارس العســــكرية املصــــرية، معظمهــــم كــــانوا راضــــني أل ن هلــــم راتبــــًا مضــــاعفًا
  .حكومية، وسيارة يف الغالب 

                                     
عند العلويني أمر عادي، لذلك عادت أنيسة إىل أهلها بعد أسابيع من زواجها، ونفس القصة تكررت يف زواج بشرى يبدو أن اخلطف  -1

بنت حافظ األسد من آصف شوكت، عندما عارض باسل زواجهما ألن آصف متزوج، وبعد موت باسل، خطف آصف بشرى، وتزوجها 
، وبعد مدة أرسل حافظ األسد   .مفرزة من اجلنود حلماية بيت ابنته وصهره  وأسكنها يف حي املزة أيضًا

وجد أن سلم طموحاته قد أزيل من حتته، وهذه ألفاظ صرحية من سيل تؤكد أن حافظ : هذه لفتة مهمة من باترك سيل حيث يقول و  -1
 ، مث اختذ الطائفة العلوية سلمًا ثالثًا كبريًا األسد اختذ حزب البعث أول سلم يصعد عليه إىل هدفه املرسوم واملقرر له، مث اختذ األقليات سلمًا ثانيًا

  .استخدمه وتسلق عليه حىت وصل هدفه وهو ملك سوريا كي ينفذ مهمته اليت أسندت له 
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م شــــعور  إال أن ذوي التفكـــري السياســــي كــــانوا ســــاخطني، وأقصـــد البعثيــــني بــــل فريــــق مـــنهم فقــــط، وانتــــا
بالصــدمة وحــىت بــاخلطر، وحنقــوا علــى عفلــق والبيطــار الــذين حلــوا احلــزب، دون استشــارة قواعــده، ويف ســنة 

وكـان حـافظ يف الثالثـني مـن ،)اللجنة العسـكرية(بعثيون يف مصر تنظيمًا سريًا مسوهأقام الضباط ال) 1960(
ــج حـافظ أسـد طريـق العمـل السياســي السـري، وكانـت اللجنـة العسـكرية تتكــون عمـره، ومنـذ ذلـك احلـ ني 

. وعبد الكـرمي اجلنـدي، والرائـدان صـالح جديـد وأمحـد املـري، واملقـدم حممـد عمـراناألسـدمن النقيبـان حـافظ 
، مولود  ينتمي إىل عشرية اخليـاطني العلويـة مـن قريـة املخـرم شـرقي محـص، مولـع ) 1922(وهو أكربهم سنًا

بالقراءة والنقاش، يفضل املكتبة العامة بدالً من احلانات واملقاهي، أما صالح جديد فكان مناقضًا لعمران، 
، يؤثر االستماع على الكالم، ذكي يساري واضح، ولد  من عشرية احلدادين، كـان ) 1926(يابسًا صموتًا

ً يف احلزب القومي السـوري مث بدلـه إىل البعـث، وهـؤالء الثالثـة عمـران أكثـرهم ثقافـة، وجديـد أكثـرهم مكـر  ، ا
 ً م املشـتت، كـانوا خيرجـون يف .   )1(اوحافظ أشدهم حذر وكان هدف اللجنة العسـكرية هـو إعـادة بنـاء حـز

مخسـة ) 1963(وبعـد فـرتة وجيـزة كـان يف اللجنـة عـام . أحـدهم رحلة خـارج القـاهرة، أو جيتمعـون يف بيـت
د عبيـد الـدرزيان، وسـليمان حـداد العلـوي، وعـدد مـن السـنة مـنهم عثمـان  سـليم حـاطوم ومحـ: عشر عضـوًا 

 )2(كنعان، وموسى الزعيب، ومصطفى احلاج علي، وأمحد سويداين، وحممـد ربـاح الطويـل ومصـطفى طـالس 
  .ابقني باإلضافة إىل اخلمسة الس. 

، فأوكـل إىل مصـطفى  وبعد انقالب االنفصال أودع حافظ األسـد السـجن يف مصـر مـدة أربعـة وأربعـني يومـًا
الثانيــة، بعــد )  بشــرى (طـالس مهمــة مرافقــة زوجتــه وابنتــه إىل ســوريا عــن طريــق البحــر، وكانــت هــذه البنــت 

دل الضــباط الســوريني بالضــباط مث مت تبــا. األوىل الــيت ولــدت يف ســوريا، وتوفيــت يف مصــر) بشــرى ( مــرض 
ــــريني وعــــــادوا إىل دمشــــــق وأعطــــــي األســـــــد إجــــــازة مفتوحـــــــة، وعلــــــم أن  ضــــــابطًا مبــــــن فــــــيهم ) 63(املصــ

وأرســل . قــد ســرحوا مــن اجلــيش، وتعييــنهم يف وظــائف مدنيــة يف وزارات الدولــة) اللجنــة العســكرية(اخلمســة

                                     
مائة باملائة، وإذا كان يعلم ) سليمة(ورمبا استفاد من تكوينه كطيار وغرست فيه صفة احلذر، فالطيار اليطري بطائرته إال إذا كانت جاهزة -1

ا وحصل له حادث وبقي حيًا حياسب على ذلك، واستفاد حافظ من سلوك احلذر يف الطريان وطبقه يف العمل  عن نقص فيها وطار 
، ومنهم )واحد باملائة فقط(السياسي، لذلك أقدم على إعفاء ضباط علويني من قيادة األلوية عندما شك بوالئهم لشقيقه رفعت يف حدود

فطلبه حافظ األسد وقابله بعد دراسة مستفيضة مللفه ،  هو العميد حممد خري حميميد يرمحه اهللا ، ه بعميدبدويقائدلواء االستطالع الذي استبدل
  ...يف ثالجة األركان مث سلمه قيادة لواء االستطالع بدالً من عميد علوي شك فيه حافظ أنه من أألنصار رفعت ، وكان العميد حممد خري 

 
  .  49، ص 1979سوريا، لندن،فان دام، الصراع على السلطة يف  -3
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) 500(وكـان يتقاضـى . سـتالم راتبـه فقـطاألسد إىل مديرية النقـل البحـري، وكـان حيضـر يف آخـر الشـهر ال
 ،لرية، وكان حانقـًا علـى هـذه املعاملـة) 600(لرية سورية فقط، وكان تقاعده كطيار لو أحيل على النقاعد 

حصــل علــى ) 1963وبعــد ( لــرية يف الشــهر  )1() 168(وأســكن أســرته يف شـــقة مــن ثــالث غــرف بــأجرة 
ســيع تنظــيمهم الســري، وقــرروا إســقاط احلكومــة االنفصــالية، ، وراح أعضــاء اللجنــة علــى تو )فروقــات رواتبـــه 

) جاسم علـوان ( واستهدفوا يف تنظيمهم املالزمني والنقباء، وراحوا يطلبون مساعدة الضباط الناصريني مثل 
.  

غاصــت ســوريا يف حلقــة مفرغــة مــن االنقــالب واالنقــالب املضــاد، وانتهــى األمــر )  3/1962/ 28(ويف 
ب وقتلــوا آمرهــا، وانضـــم األســد وجديـــد وعمــران وأعطــاهم املتمـــردون لباســًا عســـكريًا إىل اقتحــام قلعــة حلـــ

، إال أن الضباط املتمردون أعلنوا الوحـدة، وطلبـوا مظليـني مـن مصـر فانسـحب البعثيـون مـن التمـرد . ورشاشًا
ىل سـوريا وختلص األسد من رشاشه وبذلته العسكرية، وهرب األسد إىل لبنان، لكنهم قبضوا عليه وأعـادوه إ

  .]وهذا سر أيضًا عصي على الفهم [ حيث أودع يف سجن املزة بضعة أيام مث أخلي سبيله 
  ) :م1963(يوم الثـامن من آذار 

كان من الواضح أنه على اللجنة العسكرية أن جتد حلفاء مناسبني، ألن شبكتها تتألف من ضـباط صـغار، 
وكتلـة أكـرم احلـوراين، والناصـريون، واملسـتقلون،  الدمشـقيون،: وكان يف اجلـيش مخـس تكـتالت مـن الضـباط 

، واتصــلت بالعقيــد راشــد . وأخــريًا البعثيــون  وقــررت اللجنــة االســتفادة مــن الناصــريني، ورمبــا املســتقلني أيضــًا
، واتصــلت )مــن الناصــريني ( القطيــين رئــيس املخــابرات العســكرية، والعقيــد حممــد الصــويف آمــر لــواء محــص 

آمر قطاع اجلبهة مع العدو الصهيوين وهو من املستقلني، وعرضوا عليه قيـادة حـركتهم،  بالعقيد زياد احلريري
األسد وعمران وجديد واحلريري وقطيين والصويف، وتقرر القيـام : وهكذا جتمعت عصبة من ستة رجال وهم 

 كـان وقبيل ساعة الصفر دامهت قوة مـن املخـابرات العسـكرية الشــقة الـيت) م7/3/1963(باالنقالب يوم 
املخططون جيتمعون فيها، فألقي القبض على بعضهم، واختبأ البعض اآلخر، ومتكن األسـد بوسـائل اتصـال 

 ً   . )2(هزيلة من إبالغ الوحدات اليت كانت على أهبة التحرك بأن االنقالب أرجئ يومًا واحدا

                                     
ب من أموال السوريني والعرب واإليرانيني مليارات  1 وصار من أغنياء العامل، واشرتى أسوة بغريه من كبار أثرياء الدوالرات، ـ ملا صار رئيسًا 

  . العامل جزيرة صغرية يف حبر إجيـه، وبىن فيها قصرًا ليسكنه يف يوم مـا، وحده، ولكن ذلك مل يتحقق
، لكن من وراء ستار، كان يدفع اآلخرين، وخيتبأ 1963وهذا دليل لدي على أن حافظ األسد هو لولب انقالب الثامن من آذار  -1

الثورة يفجرها املفكرون، ويشعل فتيلها الشجعان املتهورون، ويقطف : ، وصدق عليه املثل )1966(خلفهم، واستمر على هذه احلال حىت 
= 
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احلريـري حنـو دمشـق،كما  آذار بدأت الدبابات واملشاة من اجلبهة تتحرك بأمر العقيد زياد) 8-7(ويف ليلة 
حتـرك لـواء مــن السـويداء باجتـاه العاصــمة، واحنصـر اللـواء اخلطــري السـبعني بـني فكــي كماشـة فاستسـلم قائــده 

وهكــذا اســتثمرت الكســوة، وحيــدت . املقــدم عبــد الكــرمي عبيــد، واســتوىل حممــد عمــران علــى اللــواء الســبعني
ا مكــن قــوات احلريــري مــن الوصــول إىل دمشــق قطنــا بتعــاون وداد بشــري مــن مركــز اتصــاالت اجلــيش، وهــذ

وأقامــــت حــــواجز يف املدينــــة، واســــتوىل ســــليم حــــاطوم علــــى اإلذاعــــة، واعتقــــل اللــــواء زهرالــــدين، وســـــيطر 
االنقالبيـون علــى قيــادة اجلــيش، ويف الصـباح وصــل صــالح جديــد علــى دراجـة هوائيــة لتســلم مكتــب شــئون 

  .الضباط 
ؤه علـــى قاعــدة الضـــمري اجلويـــة، وقــد أرســـلت بعـــض الطـــائرات وكانــت اللحظـــة املظفـــرة لألســد هـــي اســـتيال

 ،لقصــف االنقالبيـــني، وقـــاد األســد ســـرية دبابـــات أوقفهـــا علــى بعـــد ثالثـــة كيلــومرتات عـــن القاعـــدة اجلويـــة
فـذهبت : واليزال األسد باملالبس املدنية، وبعد أن هددهم بالقصف جاء ضـابطان للتفـاوض يقـول األسـد 

، وكـانوا جبنـاء فاستسـلموا : وقلت له معهما إىل آمر القاعدة  انتهى كل شـيء لكـم، والنريـد أن نقتـل أحـدًا
 .  

إىل اخلدمــة، مــع ثالثــني ضــابطًا آخــرين، ورفــع النقيــب ) اللجنــة العســكرية(ويف الــبالغ التاســع أعيــد ضــباط
  .حافظ األسد إىل رتبـة مقـدم وعني آمرًا لقاعدة الضمري اجلويـة 

عشرين عضوًا منهم إثنا عشر بعثيًا ومثانية من الناصريني واملستقلني، مث ضـمت  شكل جملس قيادة الثورة من
، وكانـت الســلطة )عفلـق والبيطــار ومنصـور األطــرش، وقـادة جمموعـات ناصــرية( جمموعـة مـن املــدنيني مـنهم 
  .احلقيقية بيد العسكر فقط 
، ك) ناصـري(رفع العقيـد لـؤي األتاسـي مـا رفـع العقيـد زيـاد احلريـري إىل وأطلـق مـن السـجن وعـني قائـدًا عامـًا

وأعطي حممد الصويف وزارة الـدفاع، وراشـد القطيـين نائـب رئـيس .رتبة فريق أيضًا وحصل على رئيس األركان 
) 15( األركـان، أمــا البعثيــون فكــانوا ميســكون املفاصــل احلقيقــة للقــوة، ووســعت اللجنــة العســكرية فصــارت 

، وصارت  لس (عضوًا   ) . جملسًا داخل ا
حصـل عمــران علـى قيــادة اللــواء اخلـامس يف محــص، ومــن مث انتقـل إىل قيــادة اللــواء السـبعني، وشــرع صــالح 
جديد يف مكتب شئون الضباط يف تطهري األعداء، وترفيع األصدقاء، وأعاد إىل اخلدمة الفعلية أعدادًا كبرية 

=                                      
 ...مثارها اجلبناء احلذرون 
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دورة مسيـت دورة البعـث األوىل  من ضباط االحتياط البعثيني، وسرحت الدورة من الكليـة العسـكرية ودعيـت 
  .كان رفعت األسد أحد أفرادها 

 ،كما حبثوا عن واجهة كبرية فوجدوا حممد أمـني احلـافظ. أما حافظ األسد فصار القائد الفعلي للقوة اجلويـة
  . وسلموه وزارة الداخلية 

  ني ـالصراع مع الناصري
، ألن صـالح جديـد )سنيًا (ًا ناصريًا سرحت اللجنة العسكرية أكثر من مخسني ضابط) 2/5/1963(يف 

مدير مكتب شـئون الضـباط، ممـا حـدا بـوزير الـدفاع الصـويف والقطيـين إىل االسـتقالة مـن جملـس قيـادة الثـورة، 
مــا مخســة وزراء ناصــريون، وقــام الناصــريون مبظـاهرات يــوم  فقــام وزيــر الداخليــة حممــد  8/5/1963وحلـق 

ً أمني احلافظ بقمعها وقتل مخ   . بالرصاص  سني شخصا
  :تـموز الفاشــل )  18(انقالب 

جـوم علــى إذاعـة دمشــق يف وضـح النهــار،  قـام جاســم علـوان يدعمــه القوميـون العــرب واملخـابرات املصــرية 
فخــرج حممــد أمــني احلــافظ ورشاشــه يف يـــده ليقتــل وجيــرح املئــات وكثــري مــن األبريــاء مــن املــارة، وبعــد وصــول 

سـنيًا طبعـًا ( هرب جاسم علوان، وحـوكم سـبعة وعشـرون ضـابطًا ناصـريًا ) بعني اللواء الس(دبابات البعثيني 
، مث أعفـي عنـه  ،) ، كما حكم على جاسم علوان باإلعـدام غيابيـًا ورجـع إىل وطنــه، ) 2005(وأعدموا فورًا

  .وصرح بأنه لن يشتغل يف السياسـة 

  التخـلص من زياد احلريـري 
حلريــري بزيــارة اجلزائــر، ويف غيابــه، قامــت اللجنــة العســكرية بتطهــري قــام الفريــق زيــاد ا) 6/1963/ 23(يف 

ونقــل مخســة وعشــرين ضـــابطًا مــن أهــم مؤيديــــه، وعرضــت عليــه وظيفـــة ملحــق عســكري يف واشـــنطن، ومل 
ورجـع قبــل ســنوات إىل بلــده (  ،يسـمحوا لــه بــدخول سـوريا فاختــار التخلــي عــن السياسـة والتقاعــد يف بــاريز

ً ) 2002(محاة    ).، ومازال عازبًا تقريبا
. وهــو تنظــيم شــبه عســكري وأوكلــت قيادتــه إىل محــد عبيــد عضــو اللجنــة العســكرية ،وأنشــأ احلــر س القــومي

وعندئذ أصر اللواء األتاسي على االستقالة،رفع حممد أمني احلـافظ، وسـلم قائـدًا للجـيش وعضـوًا يف اللجنـة 
  . العسكرية 

ً  ،ويف غضــون أربعــة شــهور حافلــة ودمويــة علــى كــل  تقضــيمــن أذار اســتطاعت اللجنــة العســكرية أن  بــدءا
  . مقاومة منظمة حلكمهم الذي كانوا ميارسونه من وراء ستار 
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  التخلص من حممد عمـران 
، وســاءه )1964(كــان حممــد عمــران يريــد املصــاحلة مــع الناصــريني، وعــارض اســتخدام الــدبابات يف محــاة 

، وكـان حممـد ع مـران يـرى أنـه أكثـر معرفـة بأهـايل محـاة، وكـان يعتقـد أنـه ميكـن  بروز حممد أمـني احلـافظ كثـريًا
، وكــان حــافظ )1(كســب أهــايل محــاة بــدالً مــن إخضــاعهم بــالقوة، وكــان عمــران حيجــم عــن ســفك الدمـــاء

ويــرى فيمــا بعــد أن هــذا ( األســـد ينصــت لعمــران وجديــد عنــدما يتجــادالن، وحتــالف فيمــا بعــد مــع جديــد، 
ً التحالف مع جديد كان إهلام   .)2()ا

وعنــدما شــعر عمــران بالعزلــة يف اللجنــة العســكرية اجتــه إىل القيــادة القوميــة للحــزب، وعندئــذ خــالف عمــران 
العهــد وبـــاح لعفلــق بســـر اللجنــة العســـكرية، وعاقبتـــه اللجنــة بتجريـــده مــن كـــل مناصــبه، وإرســـاله ســـفريًا يف 

 رئاســـة القـــوة الـــيت حتمـــي وقـــد اســـتفاد حـــافظ األســـد حيـــث حـــل شـــقيقه رفعـــت مكـــان عمـــران يف. ســـبانياإ
  ).سرايا الدفاع ( النظام،واليت صارت فيما بعد 

وملــا اشــتد الصــراع بــني القيــادة القوميــة والقطريــة، واللجنــة العســكرية، حصــل حــافظ األســد علــى إجــازة يف 
   )3(!!!! الصيف من مهمته كآمر للقوة اجلوية، وذهب إىل لندن ملدة ثالثة شهور 

وكـان السـبب الظـاهري هلـذه الزيـارة هـو تلقـي  ،)كمـا يـدعي سـل (  يـارة لربيطانيـا،وكانت هذه أول وآخـر ز 
 ً ، إال أن أوجاع )سبق ذكره(العالج ألمل يف ظهره ويف رقبتـه نتج عن هبوط اضطراري عندما كان طيارًا متدربا

  .األسد رمبا كانت من نوع املرض الدبلوماسي 
 ً,ع القـائم بـني الضـباط وبـني القيـادة القوميـة بقـي األسـد بعيـداومع اقـرتاب بـوادر البـت يف النـزا : "يقول سيل

جــازة مــن مهماتــه كــآمر إوملثــل هــذه األســباب أخــذ يف ذلــك الصــيف . أو بــداعي احلــذر ،مـا بــداعي النفــورإ
ىل لنـدن ملـدة ثالثــة أشـهر، واصـطحب معــه أحـد كبـار ضــباط السـالح اجلـوي نــاجي إوذهــب  ،للقـوة اجلويـة

ويــدعي ســيل أن هــذه زيارتــه [  ....والطبيــب يوســف صــايغ ،لعســكرية حســني ملحــموآمــر الشــرطة ا ،مجيـل
والــذي عــرف حــىت اآلن أن ). تــونغكنزن(وأقــام الرجــال األربعــة يف شــقة مبنطقــة ،]األوىل واألخــرية لربيطانيــا 

                                     
أستطيع أن أقول أن حممد عمران مثال للعلويني الشرفاء، لذلك ختلص منه حافظ األسد يف وقت مبكر جداً، ورأى حافظ أن العلويني  -1

  .الشرفاء اليقل خطرهم عليه من خطر أهل السنة 
ولو أنه وقف . خلص من مجيع زمالئه يقصد أنه كان عليه أن يقف مع األقوى، كي يبقى ويستمر حىت تصل له الغنيمة باردة بعد أن يت -1

 ...مع عمران ضد جديد النتهى مع عمران، وليته فعل ذلك 
  . 167ترك سيل، ص با -3
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يف  -نجـورج طومسـو -اتصال األسد الوحيد بالرمسيني الربيطانيني كانت زيارة لوزير الدولة للشؤون اخلارجية 
وقــد كــان لربيطانيــا عالقــة قصــرية األمــد مــع الســالح اجلــوي الســوري حــني زودتــه بطــائرات . مكتبــه بــالوزارة

 ال أن هــذه العالقــة انقطعــت بعــد حتــالف ســورية مــع مصــر عبــدإ ،1955و 1953وتــدريبات فيمــا بــني 
ظهـره ويف رقبتـه نـتج عـن  ىل بريطانيا فكـان لتلقـي عـالج ألمل يفإأما السبب الظاهري لرحلة األسد . الناصر

 ً ــــدما كــــان طيــــارا ــــوط اضــــطراري عن ً متــــدرب هب ال أن أوجــــاع األســــد وآالمــــه رمبــــا كانــــت مــــن نــــوع املــــرض إ ،ا
  .)1( "الدبلوماسي

مـا أن ســيل يتجاهـل احلقيقـة عــن زيـارة األســد األوىل إ) : 1/391(ويقـول الـدكتور منــري الغضـبان   
فهــو يؤكـد أنــه مــا بــني عــام  ،معــامل مهمــة لتوضـيح هــذا التطــور لكنـه يعطينــا ،لربيطانيـا أو أنــه جيهلهــا حقيقــة

كـــان لربيطانيـــا عالقـــة قصـــرية األمـــد مـــع الســـالح اجلـــوي الســـوري حـــني زودتـــه بطـــائرات   1953-1955
وكانـت . عـداد املناسـب ملسـتقبل سـوريةوخالل هذه الفرتة كان املالزم حافظ األسد يعد اإل. وتدريبات فيها

ً . عداد املطلوبال ملالمح عامة لإلإدة أيام ال تكفي تلك الزيارة القصرية لع للسالح  أما اآلن فهو يأيت قائدا
وهذا الـذي يكشـفه . اخلارجية الربيطاينالدولة للشؤون ال زيارته لوزير إوال يكشف لنا سيل  ،اجلوي السوري

 ً ال أن إ بريطانيـا، فمـا عالقـة قائـد السـالح اجلـوي يف سـورية بـوزير اخلارجيـة يف ،على ندرتـه هـو عجيـب حقـا
وأن يبقى ملدة ثالثة أشهر يف لندن بربيطانيا أمر مثري  ،عداد السري ليكون رجل سورية األوليكون ذلك اإل

وسورية تعج بأخطر التطورات والصراعات وهو الرجـل الثـاين يف الدولـة ألن اجلـيش حقيقـة هـو الدولـة . حقاً 
  .يف عاملنا الثالث

د ليتعــاجل منــه هــو صــورة ظاهريــة، وحقيقتــه ـملــرض الــذي مضــى األســوال ينســى ســيل أن يؤكــد أن ا  
والــذي عــرف "ولــذلك يكتفــي بــالقول . فهــو يــرى أن هــذه الزيــارة غامضــة مليئــة باألســرار. مــرض دبلوماســي

فلم يئن األوان بعد لكشف األسرار السياسية، ووزارة اخلارجية لربيطانيـة ال تفصـح عـن وثائقهـا ". حىت اآلن
  .ثالثني عامًا على األحداث الغامضة ال بعد مرورإ

عـداد رجــل مثـل أسـد لــيس إف ،ن األمـر أكــرب مـن تصـوراتناإبــل ميكـن القـول  ،ولسـنا نبـالغ يف األمـر  
كلهـا الـيت رمسـت   دعـدافقـد فشـلت خطـط اإل ،عداد زعيم عادي لدولة متخلفـة فقـطإوليس  ،قضية بسيطة

 ةمل تبــق زعيمــًا يف ســدة احلكــم يف ســوري ،ت السياســيةألن االنقالبــات العســكرية والتقلبــا ،لقيــادات ســورية
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وكيــف . بينمــا كــان بعــض زعمائهــا يســقطون بعــد بضــعة أشــهر ،أكثــر مــن مخــس ســنوات علــى أبعــد تقــدير
ا فيها   .تستطيع أن تعمل لتنفيذ خمططا

نـدرك أن حـافظ  بعـد أن حكـم حـافظ أسـد سـوريا ثالثـني عامـًا أو أكثـروحني نكتب هـذا الكـالم   
ويرقـى منـه  ،م منصب وزير الدفاعلعاد ليتس ،فبعد زيارته هذه للندن. أكثر من نصف تاريخ سوريا أسد هو

رغـم أنـه مل يسـتلم ذلـك رمسيـًا  ،فقد غدا عمليًا بعد هذه الزيارة الشخص األول يف سـورية ،ىل رئاسة الدولةإ
فهـو قـد اسـتلم سـورية . 1946ذا كانت سورية قد نالت استقالهلا عام إف. ال بعد سنوات من هذا التاريخإ

تربـع علـى عـرش سـورية  وقـد ،أي بعد عشرين عامـًا مـن االسـتقالل والقيـادات املتغـرية املتقلبـة ،1966عام 
  .وصاروا السادة الوحيدين فيها يف العام نفسه ،على احلكم يف سورية علويونبعد أن سيطر ال

تعيـني األسـد  ،)1966شـباط  23بعـد ثـورة (وكـان مـن أول أعمـال النظـام اجلديـد : "يقـول سـيل  
   ] .انتهى النقل من الغضبان [  وزيرًا للدفاع
  :          ) م1966( /2/ 23انقـالب 

وقـد أعـاده (رانـعنـدما حـاول اللـواء حممـد عمـ) 21/2/1966(بدأت املصادمات بني عفلـق والضـباط يف 
يد وسليم حـاطوم مـن أمـاكنهم، وجعله وزيراً للدفاع، حاول عمران نقل كل من سويداين وعزت جد) عفلق
ــا قامــت أوالً ) 22/2/1966(ويف  حبركــة متويهيــة وهــي  قامـت اللجنــة العســكرية بــالرد علــى الضــربة، إال أ

اتصل بقيادة اجلـيش مـدعيًا أن شـجاراً نشـب بـني ضـباط  ،أن الضابط العلوي عبد الغين إبراهيم قائد اجلبهة
ــم ســحبوا السـالح علــى بعضــهم، فــذ هل أمـني احلــافظ وعمــران ورئـيس األركــان، وبعــد أن طــافوا اجلبهـة، وأ

علــى الوحــدات عــادوا منهكــني يف الثالثــة لــيالً، وبعــد نــوم ســاعتني فقــط أي يف اخلامســة قــام مغــاوير ســليم 
حــاطوم، تعــززهم قــوة رفعــت األســد الضــاربة وكتيبــة دبابــات يقودهــا عــزت جديــد، بشــن هجــوم علــى منــزل 

مــن داخــل البيــت قــام الفريــق وحراســه بالــدفاع الشــجاع، واســتمر إطــالق النــار الفريــق حممــد أمــني احلــافظ، و 
ــدم املنــزل، وجــرح أطفــال أمــني احلــافظ،  ( حــىت الظهــرية، وأخــرياً نفــذت ذخــرية املــدافعني، وقتــل احلــراس، و

ً )وفقدت إحدى بناته عينها  ى إىل املستشـف ، استسلم الفريق، ونقل قائد حرسه املالزم حممـود موسـى جرحيـا
 ً   .)1(وكانت حصيلة القتال مخسني عسكريا

                                     
) 1967(مع العلم أن حصيلة خسائر سوريا يف متثيلية حرب اخلامس من حزيران .عسكري ) 200(لذي شاع يومها أن حصيلة القتال ا -1
  .عسكريًا حسب مصادر اجليش السوري ) 125(نت كا
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حلــافظ، حــىت مــد أمــني امــن كزنــاز، وكــان قائــدًا للحاميــة مواليــًا حمل)مصــطفى العبــدو(وصــمد يف محــاة النقيــب
وصــلت قــوة مــن محــص يقودهــا مصــطفى طــالس وأخضــعته باعتقالــه، كمــا ســيطر املوالــون لعفلــق يف حلــب 

  .على اإلذاعة فرتة قصرية 
قد عاد من لندن يف وقت املعركة، إال أن سالحه اجلوي مل يتدخل، وقضى األسد ذلـك كان حافظ األسد 

الصــباح علــى اهلــاتف يرغــب أو يرهــب ضــباط الوحــدات يف ســائر أحنــاء الــبالد يكســبهم إىل صــف اللجنــة 
  .العسكرية 

و طبعـًا معظمهـم أ(ضـابط وموظـف) 400(وتبع القتال تطهري كامـل للجـيش واحلـزب واحلكومـة مـن حـوايل
كمـا اعتقـل يف . واقتيد حممد أمني احلافظ، وحممد عمران، واملوالني هلما إىل سـجن املـزة ،)كلهم من السنة 

دار الضــيافة كــل مــن صــالح الــدين البيطــار، ومنصــور األطــرش وشــبلي العيســمي، وأعضــاء القيــادة القوميــة 
 -رب إىل لبنــانىل آخــر مل يســتطع اهلــاللبنــانيون والســعوديون واألردنيــون، وظــل منيــف الرزازخمتفيــًا مــن خمبــأ إ

  . )1(بسبب عرج يف رجله -مثل عفلق
وكــان أول عمــل للنظــام اجلديــد ترفيـــع حــافظ األســد إىل رتبـــة لــواء وتعيينـــه وزيــرًا للــدفاع، وهــو يف اخلامســـة 

                                     
 !؟ )من هذه الفئة: ( حتت عنوان ،يقول منيف الرزاز األمني العام السابق حلزب البعث -2

فباسم  ،من ضباط اجليش، هدفت هذه الفئة إىل االستيالء على اجليش فئة صغرية ... هذا هو حاكم سوريا اآلن وهؤالء هم حكامها"  : يقول
وباسم تكوين ، احلزبيني اآلخرين فلما مت هلا األمر، انطلقت تتخلص من، انفصالية ووحدوية : من مجيع العناصر احلزبية لصت أوالً احلزب خت

ً  جيش عقائدي، كونت اجليش العشائري، هدفها من ذلك ته، وأحلت حمله تنظيمًا انتهازيًا تابعًا للسلطة، خاضعا اء حزب البعث وأ  إ
امهم باخليانة والتحالف معمث ان ...لألوامر ويصف الرزاز مأساة الرفاق يف ذلك " .  االستعمار والرجعية تهت بوضع البعثيني يف السجون، وا

م ألقوا ،م1966/شباط/23منذ الدقائق األوىل النقالب : "  فيقول االنقالب القبض على الفريق أمني احلافظ رئيس  أعلن االنقالبيون أ
عفلق وعلى أمينه العام منيف الرزاز، واألمني العام املساعد شبلي العيسمي، وعلى  حلزب ومؤسسة األستاذ ميشيلالدولة، وعلى قائد ا

 القيادة القومية، ونقل معظمهم إىل سجن تدمر عضوالقيادة القومية منصور األطرش، وعلى رئيس الوزراء صالح البيطار وآخرين من أعضاء
)"50. ( 

وكان هذا القيادي البعثي  ،مصوراً حادث االنقالب صباح ذلك اليوم،وكان معه أحد قياديي احلزب) 51(بعثي قدمي ويقول زهري املارديين وهو
م الرفاق! ؟ أتسمع الرصاص، أتسمع صوت املدافع"  : يقول له لقد أشبعناهم ! ؟ ماذا سيقول الناس عنا، ماذا سيقول العرب"  ،" يقتتلون إ

، لقد  أنت تعلم أن" ، ... " يقاتل إال أعداء األمة العربية، وها حنن نتذابحالسوري لن  صياحًا بأن اجليش مجيع احللول السلمية مل جتد نفعًا
امات) 52(بالدم، دم الرفاق حاولنا جتنب الصدام، لكنهم أرادوها مضمخة املوجهة إىل  فهذه هي أخالقيات هذااحلزب اهلجني، وهذه هي اال

 : بعضهم
 ...) . طائفية وعشائرية -ملبادئ احلزب  تنكر - يسار –ميني  -خيانة  -زية انتها -دكتاتورية (

 )تاريخ سوريا احلديث لألنصاري (  !؟ بتعاملهم مع اآلخرين إذا كانت هذه مواقفهم ضد بعضهم، فما بالك
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ـا. والثالثني من العمر وصـعد صـالح جديـد ليصـيح  .وبعد أن فاز األسد بالسـلطة صـمم علـى االحتفـاظ 
ســوريا مــن خــالل منصــب األمــني املســاعد للقيــادة القطريــة حلــزب البعــث، وصــارت اهلــوة تتســـع بينـــه حــاكم 

  .وبني حافظ األسـد 
كمـا . إال أن انغماس جديد يف تسيري شئون البلد أعطت األسد جماالً واسعًا إلدارة شـؤون القـوات املسـلحة

غري مهتم بالتنعم، يعيش يف شقة بسيطة قيل وكان جديد .  )؟؟؟(!!! أن جديد كان واثقًا من رفيقه األسد
، وكانـت نزعـة جديـد  أن أثاثها اليزيد عن مائة جنيه اسرتليين، كـان يـأيت إىل مكتبـه مبكـرًا ويعـود منـه متـأخرًا

  .أكثر يسارية من األسد 
خفــض جديــد رواتــب رئــيس الدولــة والــوزراء وكبــار الضــباط واملــوظفني الكبــار، واســتبدل ســيارات املرســيدس 

  ) .404(سيارات الفولكس  والبيجو ب
  :مؤامرة حاطـوم 

الدرزيــة، وشــق طريقــه ليلعــب دورًا يــوم الثــامن مــن آذار، مث ) دبــني (يف قريــة ) 1928(ولــد ســليم حــاطوم 
ومـع ذلـك مل ينتخـب عضـوًا للقيـادة القطريـة، ومل يرفـع مثـل غـريه، وبقـي حارسـًا ) 1966(غامر برقبته عـام 

وخاصـة بعـد اعتقـال محـد عبيـد وإيداعـه سـجن  ،ان شعوره بالظلم مشرتكًا مع الدروزلإلذاعة والتلفزيون، وك
  .وراح حاطوم ينحاز إىل البعثيني القدامى مثل منيف الرزاز، واللواء فهد الشاعر . املزة 

مـع حفنـة مـن الضـباط وبعـد سـكرهم شـتموا )درزي(ويف أيلول مجعت حفلـة سـكر العقيـد طـالل أبـو عسـلي
صل الشجار وجاء رئيس األركان سـويداين للتحقيـق، وعـني حهب آخرون للدفاع عنهم، و األسد وجديد، و 

وهـو )20/8/1966(وضـرب ضـابط شـاب حـىت اعـرتف يف ،جديد جلنة ثانيـة برئاسـة عبـد الكـرمي اجلنـدي
مــوع ) البــدوي(الرائــد حممــد النعيمــي  أكثــرهم مــن ) مــائتني ( فــأعطى أمســاء عشــرة ضــباط، حــىت وصــل ا

  . ختفى اللواء فهد الشاعر، كما هرب البعثيون املدنيون مثل البيطار والرزاز الدروز، وا
عضـوقيادة (احتج فرع احلزب يف السـويداء وطلـب عـودة الضـباط، فسـافر جديـد مـع األتاسـي مـع مجيـل شـيا

ن ي، وحترك حاطوم فدخل عليهم وبيده مدفع رشـاش، هـددهم بالقتـل، واعتقـل جديـد واألخـر )قطرية درزي 
  .ل أحد احلزبيني، بينما ألقى حاطوم القبض على الضباط العلويني يف السويداء يف منز 

ولكن حاطوم مل يدخل يف حساباته حافظ األسـد، الـذي أرسـل النفاثـات حتـوم فـوق السـويداء، وأمـر اللـواء 
ريقـه السبعني التوجه إىل جبل الدروز، ويف مكاملة هاتفية غاضبة بني حاطوم واألسد، أخذ بعـدها حـاطوم ط

ـــا مث وصـــل  إىل األردن، وتقـــول الروايـــات أن ســـائق جديـــد حبجـــة جلـــب علبـــة ســـجائر مـــن الســـيارة هـــرب 
دمشــق ونبــه إىل مــاجرى، وتقــول روايــة أخــرى أن مصــطفى احلــاج علــي خــان املتــآمرين ونبـــه األســـد، وقــام 
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) 1967(اءت حـرب وجـ).تسعة ومثانني ضـابطًا بعثيـًا معظمهـم مـن الـدروز (الرفيقان جديد واألسد بطرد 
  .بدون هيئة ضباط سورية بعد أن مت تسريح معظمها 

دخـــل حـــاطوم وبعـــض أنصـــاره ســـوريا، فاعتقـــل واقتيـــد إىل )1967حزيـــران (ويف اليـــوم الســـادس مـــن حـــرب
ـــــــــدي بتكســـــــــري أضـــــــــالعه قبـــــــــل عبـــــــــد الكـــــــــرمي احملكمـــــــــة الـــــــــيت أكـــــــــدت حكـــــــــم اإلعـــــــــدام، وقـــــــــام  اجلن

زوجة اجلندي ( ؛تصل باجلندي يطلب منه إرسال زوجتهألن حاطوم يف األردن ا ،)26/6/1967(إعدامه
ا متفقة معهم، وكان آخر طلب حلاطوم أن تبقى زوجته املعلمة يف وظيفتها لرتيب أوالدهـم، وقـد نفـذ  ،) أل

  . األسد هذه الوصية، وحدد هلا راتبًا تقاعديًا 
    )1967(حـرب خالصة 

، كمـا كـان األسـد نفسـه غـري  )حـافظ األسـد (كان اجليش الذي ورثـه وزير الدفاع  غـري مؤهـل للحـرب متامـًا
ألــف رجــل، جمهــز ) 50(فقــد كــان اجلــيش.  )1() انظــر التنــاقض مــع تصــرحيات األســد الصــحفية ( مؤهــل 

طـــائرة ) 100(دبابـــة، نصـــفها صـــاحل لالســـتعمال، تـــدعمها ) 500(بأســـلحة روســـية رخيصـــة، ويف اجلـــيش
. ، واألخطـــر مـــن ذلـــك كلـــه الفقـــر بالضـــباط)لتنـــاقض اقـــرأ اهلـــامش والحـــظ ا( بـــدون قـــذائف ) 17 -ميـــغ

  . وهكذا استخدمت سوريا من قبل إسرائيل كسمكة صغرية الصطياد مسكة كبرية هي مصر وعبد الناصر 
تبني أن السالح اجلوي املصري مل ) 5/6/1967  (حني قامت إسرائيل بتدمري سالح اجلو املصري صباح 

ً ة يف أنساق مما جعلها أهدافيكن مستعدًا للقتال، فالطائرات جامث وكانـت نتيجـة املعركـة . ثابتة سهلة املنـال ا
بعد أربعة أيام عجاف عشرة آالف قتيل وثالثة عشر ألف أسري، وعدة مئات من الدبابات واملدافع املـدمرة 

 .  
                                     

الثـورة  لصحيفـةللـواء حافـظ األسـد بتصريح أدلـى وزيـر الدفاع السوري وقائــد سالح الطريان ا فقدسـوريا هي الـمحرضة على احلرب،  كانتـ  1
فيذ ضربة تأديبية ناختاذ حد أدىن من االجراءات الكفيلة بت منإنه البد على األقل : ( .. جاء فيه ) م 1967/  5/ 20(السورية يوم 

اإلسرائيل تردها إىل  واخلوف مينعها من أن  الرعبًا من إن مثل هذه اإلجراءات ستجعل إسرائيل تركع ذليلة مدحورة، وتعيش جو ...  صوا
فلسطني، وإن القوات املسلحة السورية أصبحت جاهزة ومستعدة ليس فقط لرد  حتريرإن الوقت قد حان خلوض معركة  ،تفكر ثانية يف العدوان

السادس األمريكي   األسطولدخل أخذنا باالعتبار ت إننا  العريب، وإمنا للمبادرة يف عملية التحرير ونسف الوجود الصهيوين من الوطن العدوان
ا العدو هي مغامرة فاشلة، وهناك  إلمكانياتنامعرفيت  وإن فـي اجليـش العـريب السوري الذي طال  إمجاعجتعلين أؤكد أن أية عملية يقوم 

سالح اجلو السوري تطور  وإن. ياسية بالتعجيل يف املعركة، وحنن اآلن يف انتظار إشارة من القيادة الس املطالبةاستعداده ويده على الزناد، على 
ً تطور  ، وأصبحت لديه زيادة كبرية يف عدد الطائرات، وهي من أحدث والتدريبمن حيث الكمية والنوع ) م 1966/ 23/2( كبرياً بعد   ا

  .التدريب توى، كما ازداد عدد الطيارين وارتفع مسالعاملالطائرات يف 
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رائيلية أن تقصف املطـارات اإلسـ) هوكر هنرت (حاولت طائرات امللك حسني ) 1( !!!)    (ويف الضحى املتأخر 
غري أن هذه الطائرات مت مسحها عند الظهرية وسحقت باملرياج، وبعد ربع ساعة لقيت نفس املصـري القـوة         

  .اجلوية السورية ومعها سربان عراقيان بعد طلعة غري مؤثرة فوق إسرائيل 
وطنات علــى وطــوال األيــام األربعــة األوىل مــن احلــرب كــان موقــف ســوريا ســلبيًا فقــد اكتفــت بقصــف املســت

واحلقيقة هـي أن حجـم ومـدى وسـرعة احلـرب قـد فاجـأت . احلدود، وقد عربت دوريتان احلدود ردتا بعنف 
للهجوم االسـرائيلي الصـاعق، ومل يكـن لـديهم تصـور  القادة السوريني، ومل يكن األسـد وزمـالؤه مهيئـني ذهنيـًا

  . على اهلجوم لقوة إسرائيل، والقوات السورية دربت على الدفاع فقط، ومل تدرب 

                                     
للملك حسني إذ ) مع إسـرائيل  حـربنا( وجند اجلواب يف كتاب ، سابعةملا بدأت احلرب يف ال ذا مل تبدأ هذه الطائرات منذ الصباح،ملا - 1

  : يقول
بالسوريني،  اجلويةقصف مطارات إسرائيل اجلوية، ومنذالتاسعة والنصف اتصلت قيادة العمليات  الميكنفبدون طائرات امليغ  السوريني ننتظر كنا

م بوغتوا باألحداث  م أ م ليست !! !فكان جوا م تقوم برحلة تدريب!!!  مستعدةوأن طائرا وطلبوا إمهاهلم نصف ساعة، مث !!! ة يوأن مطارا
مل يعد )أي بعد ست ساعات(احلادية عشرة  ويفإمهاهلم ساعة، ويف العاشرة واخلامسة واألربعني كررواالطلب نفسه فوافقنا،  وطلبواعادوا 

بعد احلادية  إالوانضمت إىل سالحنا اجلوي لتساهم يف املهمة، ولذلك مل تبدأ عملياتنا اجلوية  العراقية ، فأقلعت الطائرات!!باإلمكان االنتظار
  ) .أي بعد فراغ الطريان الصهيوين من تدمري الطريان املصري ( عشرة 
!!! السوريني ترددصلحة العرب، فلوال تأخر الطريان السوري فرصة ذهبية كان ميكن أن ننتهزها مل علينافوت (امللك حسني يف هذا املعىن  يقول

ا إىل قواعدها بعد قصفها  الـمعاديةاعرتاض القاذفـات  لكنا قد بدأنا عمليات القصف اجلوي يف وقت مبكر،والسـتطعنا وهي يف طريق عود
اللقـواعـد املصرية، وقد فرغت  ا وهي جامث خزانا ا، وكان بإمكاننا حىت مفاجأ ا استعداداً  األرضة على من الوقود ونفذت ذخري متأل خزانا

  .  وتبدلت نتائجها  املعركةلشن هجمة جديدة، فلو قيض لنا ذلك لتبدل سري 
 حساباتحزيران، وكانت ) 5(تأكدت منه أن الطريان السوري مل يكن جاهزاً للحرب يوم ما لكنعديدة،  وحده سيكشف تفسرياً ألمور الزمن
كالم   انتهى). استخدموا كل سالحهم اجلوي لضرب مصر بينماكوا سوى اثنيت عشرة طائرة حلماية مسائهم، مل يرت  ئيليني صحيحة عندماااإلسر 

  . امللك حسني 
واعتلت باجلو  طارتوامليغ . مرياج طيارك هرب، مهزوم من نسر العرب ( عندما يقول ذلك الساقط  امليغالسوري أغنـيـة األسد عن طائــرة  العريبالشعب   ويتذكر

سقوط اجلوالن يالحظ  كـتابالذي ورطه يف احلرب، مث مل يقدموا شيئًا أبداً، ومن خالل قـراءة   وه ياألسدالنظام الناصر أن  عبد، ويؤكد )حدى القدر تت
ا عبد الناصر بلغت خسائر مصـركما أعلنهـ بينما ،)1(جنديًا فقط ) 120(حوايل  كانتأن األسد مل يسمح للجــيش أن يقاتل، حىت أن خسائر سـوريا  

ً ) 35( منهمضــابط ) 1000(عسكـري بينهم  )1 5000(    . طيارا
یبدو أن رابین یرید أن یمدح نفسھ وجیشھ ، فذكر ھذه البسالة للجیش السوري ، ومع ذلك  - 1

ً ، مع العلم أن بعض الضباط الصغار الشرفاء ...ھزموه  واألرقام التي ذكرھا مبالغ فیھا جدا
  ) .انظر روایة دم سقى الجوالن ( اب وقاتلوا ببسالة رفضوا أمر االنســح
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لس الوزاري للدفاع يوم : ) 1(يقول اسحق رابني يف مذكراته ضد مهامجة سـوريا ) 8/6/1967(صوت ا
وبعــد بضــع ســاعات مــن طلــب ســوريا وقــف إطــالق النــار، أصــدر دايــان ) حزيــران 9(، إال أنــه يــوم (!!!!!)

وقــرر دايــان مهامجــة ســوريا !!) (!!أمــرأً بــاهلجوم علــى ســوريا، وجلــب الصــهاينة لــواءين مــدرعني مــن ســيناء 
ً خمالف   ) .الوزراء  رئيس( واشكول )  رئيس األركان ( رابني  ا

، وفقدت إسرائيل  دبابـة سـورية، ) 86(دبابـة مقابـل ) 160(قاوم السوريون ببسالة يف قتال باأليدي أحيانًا
 ،حاب الكيفــيوهــم الــذين خــالفوا أمــر االنســ( جنــدي ســوري يف مــواقعهم ومل يرتكوهــا) 600(واستشــهد 

ت قـوات الصـهاينة ومالـت إىل وقـف التقـدم، صـدر بـوبعـد أن تع.  )وآثروا أن مير الصهاينة على أجسادهم 
  .  )واألصح محار (  أمر أمحد سويداين باالنسحاب بعد اقرتاح أمحد املري الذي فر على ظهر حصان

قــد كــان غــري صــحيح، وحتــول أذيــع بيــان ســقوط القنيطــرة ومهمــا كــان مصــدر هــذا الــبالغ ف) 10/6(ويــوم 
    .احتلت إسرائيل مرصد جبل الشيخ ؛وبعد سريان وقف إطالق النار. االنسحاب إىل هزمية منكرة 

، ويقـع علـى ةالسـوري) القـادة (واليفسر بالغ سقوط القنيطرة سوى الـذعر والفوضـى الـيت دبـت يف صـفوف 
  .من ذلك الفشـل األكرب نصيب الاألسد 

ا كانت مسرحية، هدفها كسر شوكة عبدالناصر، واحتالل اجلوالن ) م1967(وخالصة القول يف حرب  أ
وممايؤكـد ذلــك أن خسـائر اجلــيش . مـن قبــل الصـهياينة، واحــتالل الضـفة الغربيــة والقـدس، وقدتـــم ذلـك كلـــه

، )2(فقــط ) كمــا يقــوا بــاترك ســيل   600ولــيس ( عســكريًا ) 115(ة كانــت ـوري الــيت أذاعتهــا احلكومـــالســ
ذين مل يتقيدوا بأمر االنسحاب، فضلوا أن متر الدبابات اإلسرائيلية على أجسادهم ؛ كما حصـل يف وهم ال

  .   )3(تل العزيزيات

                                     
1   
وكثري منهم ) حرس الرئيس (قاد سليم حاطوم مغاويره وهجم على منزل الرئيس حممد أمني احلافظ، فدافع اجلنود )  1966شباط  23(ـ يف 1

  .ر سوريا يف حرب حزيران عسكري، أي أكثر من خسائ) 200(من البدو، دافعوا حىت املوت، وكان عدد القتلى أكثر من 
ومعظمها أخبار واقعية مجعها الكاتب ممن اشـرتكوا يف حرب . انظر رواية دم سقى اجلوالن، للدكتور عبد اهللا الدهامشة   -2

  ) . م1967(

بعد التمهيد من حترك لواء مدرع اسرائيلي  ـ ) م 9/6/1967(يف الساعة العاشرة من يوم : ( قال ضابط لبناين يف مرصد مشرتك مع السوريني 

املنطقة األقل حتصينًا ألنه الخيطر يف بال سوري أو ) تل قاضي ( الطريان واملدفعية ـ بدأ بالتحرك ومعه جرافات باجلنازير وبرج حلماية السدنة إىل 

ا وارتفاعها احلاد، وكان املفروض أن يتصل الضابط السوري بقيادته لي عني هلا زوايا وجود اللواء املدرع لبناين أو عريب دخول القوات منها لوعور
= 
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كان أسبوع حرب حزيران مبثابة كـابوس جـثم علـى صـدر وزيـر الـدفاع السـوري، الـذي فقـد سـالحه اجلـوي، 
غشـيًا عليـه مـن التعـب يف وزارة الـدفاع، مث واجلوالن، وجبل الشـيخ، ومل يكـن األسـد قـادرًا علـى النـوم فوقـع م

  . )1(ذهب إىل بيتـه ليمعن التفكري يف الكارثة ملدة ثالثة أيـام امتنع فيها عن رؤية أحد من الناس 

=                                      

معلم الصهيوين بواسطة املنظار املكرب، لكن سرعان ماتبني أنه اليعرف استعمال هذا املنظار، لقد كان من أشـد املتحمسني للنظام، ولكنه كان 

منهكة ويف ) تل قاضي ( ئيلية سفح وعندما وصلت الدبابات االسرا) ... ( مدرسـة مل متض عليه يف اخلدمة أكثر من سـتة شـهور يف اجليـش 

الطريان،  منتهى االرهاق، توقعت أن خيرج هلا اللواء السوري املدرع املوجود بالقرب منها يف حتصيناته اليت مل يؤثر عليها التمهيد املدفعي، وال

جوم معاكس عليها ـ كما تعلمنا يف الكلية العسكرية ـ وفعالً رأينا الدبابات ا لسورية خترج من خمابئها، وبدأت أرقص فرحًا توقعت أن يقوم 

جوم معاكس  ا لتتجه حنو القنيطرة هاربة، ال لتقوم  وشاء . )3(ومحية، ولكن املفاجأة أذهلتين، عندما رأيت الدبابات السورية خترج من حتصينا

و العدو وبدأ باالشتباك، فدمر ست دبابات، اهللا عزوجل أن تتعطل إحدى الدبابات يف آخر الرتل، فاضطر قائدها للقتال، ووجه مدفعه حن

إن كثريًا من الضباط : وتابع الضابط اللبناين . وأوقف اهلجوم االسرائيلي حىت وصل الطريان الصهيوين فيدمر هذه الدبابة بصاروخ جو ـ أرض 

  . )3(يا عسكرية مماثلة السوريني من رتبة مالزم إىل رتبة نقيب، يتمتعون مبزايا حزبية عالية، ولكنهم اليتمتعون مبزا

عضو اللجنة ( وشاع اخلرب أن القيادة أعطت أمرًا باالنسحاب، فرتك معظم العسكريني أسلحتهم، وهربوا، حىت قائد اجلبهة العميد أمحد املري  

  . يقع يف األسـرالهرب على ظهر محـار بشكل راعي غنم كي ) العسكرية للبعث 

م العاشر من حزيران، وكان عبد الرمحن األكتع وزير الصحة يومذاك يف جولة ميدانية جنوب القنيطرة، يقول مث أذيع نبأ سقوط القنيطرة يف اليو  

ً مسعت نبأ سقوط القنيطرة يذاع من الراديو، وعرفت أنه غري صحيح ألننا جنوب القنيطرة ومل نـر جيش العدو، فاتصلت هاتفي حبافظ األسد  ا

: فشتمين بأقذع األلفاظ ومماقالـه يل !!! ليت وصلتكم غري دقيقة، حنن جنوب القنيطرة ومل نـر جيش العدو املعلومات ا: وزير الدفاع وقلت لـه 

ملاذا مل : أسئلة كثرية ترد إىل األذهان : ( ... ؟  ويقول الدكتور سامي اجلندي !!، فعرفت أن يف األمر شيئًا ...التتدخل يف عمل غريك يا 

إن إعالن سقوط : ؟ كما يقول اجلندي !!!النار مع مصر واألردن مادام االستمرار يف القتال مستحيالً يطلب احلكم السوري وقف إطالق 

  .القنيطرة قبل وصول العدو هلا بأكثر من يوم، أمر الميكن فهمه بتأويل حسن 
  

يرمحه اهللا ) 2009(يف يف الرياض األخ  أبو بدر من الالذقية تو روى :  مما يفسر لنا بعض الغموض يف حرب حزيران الرواية التالية  -
بعد أن اعتقل حممد ) 67(أحد أعضاء مجاعة اإلخوان املسلمني من الالذقية أنه اجتمع مع حممد رباح الطويل يف سجن املزة بعد حرب 

له اإلخواين أن يسلم على أمـه وكالمها كانا زمالء يف املرحلة الثانوية، قال الطويل يوصي زمي. وأودع يف املزة ) وزير الداخلية ( رباح الطويل 
هل تتوقع أن أخرج قبلك من السجن، !! عجبًا منك كيف تفكر : عندما خيرج من السجن، ويطمنها عن صحته، فقال له اإلخواين 

نعم أنت سوف خترج قبلي، وأنا لن أخرج من السجن إال : ؟ قال حممد رباح الطويل !!!وأنت بعثي، ووزير، ومن زمالء حافظ األسد 
= 
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طالــب عـــدد مـــن أعضـــاء احلـــزب أن يســـتقيل األســــد مـــن وزارة الـــدفاع، وجـــرت حماولـــة لطـــرده مـــن القيـــادة و 
  .ت عبدالكرمي اجلندي القطرية، فشلت بفارق صوت واحد هو صو 

وقال أصحاب الضغينة أن البعثيني مل يرسلوا إىل اجلبهة أفضل وحدات اجليش، بل تركوها حلمايـة الكرسـي، 
ـا فشـلت يف إسـقاط  ومما زاد يف الطني بلة أن وسائل اإلعالم السورية راحت تؤكـد أن إسـرائيل مل تنتصـر أل

  . النظام البعثي يف دمشق 
 ،اليت ألقته فجأة يف مرحلة النضج السياسـي ،هلزمية كانت النقطة احلامسة يف حياة األسدومما الشك فيه أن ا

( .وحفــزت فيـــه الطمـــوح ـلـيحكم ســـوريا، بعيـــدًا عـــن قيــود زمالئـــه ومنافســـية الــذين قـــادوا الـــبالد إىل الكارثـــة
للـوم سـيلقى فمـادام أن ا. )استفاد من النكسة عندما رماها على رفاقـه وختلـص مـنهم ومـن خطهـم اليسـاري

وبــدأ األســد يتحــرك حنــو اليمــني ليفــرتق عــن رفاقــه جديــد واألطبــاء الثالثــة . عليــه، فلــيكن لــه صــنع القــرارات
  . اليساريني 

سـرعان مــا أصـبح اخلــالف املتزايــد بـني جديــد واألســـد مـدار احلــديث يف اجلــيش واحلـزب، وراح األســد خيــرج 
منــه، مث   صــديق األســد مصــطفى طــالس بــدالً وتعيــني ،)1968شــباط (رجــال جديــد مثــل أمحــد ســويداين 

  .وصار طالس ينتزع الرجال املوالني لصالح جديد من اجليش . وأودع املزة)  1979(اعتقل 
) 16/2/1970(قبيــل  ،درع يف الكســوةوكانــت آخرضــربة هــي إزاحــة عــزة جديــد قائــد اللــواء الســبعني املــ

  .  بأيام 
ي عــن التنظــيم املــدين، إلبعــاد الضــباط عــن صــالح جديــد ومتكــن األســد مــن فصــل التنظــيم البعثــي العســكر 

وتوقف األسد عـن حضـور اجتماعـات القيـادة القطريـة مـن تلقـاء نفسـه، وقـد الحـظ أن قـرار احلـزب يقـف .

=                                      
فقال !!! إىل القرب، فأنا أحد شهود جرمية العصر، ولن يسمح يل بالعيش، سوف يقتلين حافظ األسد، ألنين شاهد على جرمية العصر 

جاء إىل دمشق وفد من الصهاينة األمريكيني، يطلب من ) 66( يف عام : ماهي جرمية العصر ؟ فقال حممد رباح الطويل : اإلخواين 
ة الرفض، فعاد الوفد إىل بريوت ليتابع سفره من ـبعث تأجري اجلوالن هلم ثالثني سنة، وكان جواب القيادة القطريالقيادة القطرية حلزب ال

 .وعقد معهم الصفقة، وتعهد هلم بذلك ) وزير الدفاع ( د ـهناك، ويف بريوت حلقهم حافظ األس
وينتبه إىل أن حافظ األسد . قوط القنيطرة حتار يف فهمه العقول إن بالغ س: وأذكر بكلمة سامي اجلندي عندما قال ... انتهى كالم الطويل 

أي بعد ثالثني سنة على ضياع اجلوالن أو تأجري اجلوالن، اجتمع مع كلينتون يف جنيف وأكدت وسائل اإلعالم على ) 1997(يف عام 
فظ طلب جالء الصهاينة عن اجلوالن بعد انقضاء مدة وقد اجتهدت وسائل اإلعالم بأن حا.. مل حيضر غريمها ) ثنائية ( حمادثات سرية بينهما 

م وفوا شرطهم وهو تثبيت حكمه يف سوريا، واليوم يطلبون متديد العقد إىل ) كلينتون ( سنة، ولكن الصهاينة أخربوه بواسطة ) 30( التأجري  أ
  ... يشخرون والعرب يف نومهم ... واهللا أعلم !!!! أجل غري مسمى ليثبتوا حكم ولده بشار من بعده 
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  . ضـده 
  اجلنـدي عبد الكرمي  إسـقاط

قـــد اكتشــف أن جديـــد خيطـــط  )1(وكـــان رفعــت , كــان اجلنـــدي مــن أنصـــار جديــد، وهـــو قائـــد املخــابرات 
وقـع شـبه انقـالب قـام بـه حـافظ ورفعـت، )  1969شـباط  28ـ 25(غتيـال شـقيقه حـافظ، ويف األيـام ال

وأدرك اجلنــدي عنــدما  .حركــت الــدبابات إىل مفاصــل العاصــمة، ومتكــن رفعــت مــن اعتقــال ســائقي اجلنــدي
اجلنـدي  فقد أسطول سياراته أنه انتهى، وبعد مشادة كالمية مع علي ظاظـا مـدير املخـابرات العسـكرية قتـل

وبعـد أسـبوعني . )هكـذا قـالوا ويقـال أنـه قتـل عنـد مـدخل اللـواء السـبعني(  .نفسه بإطالق النـار علـى رأسـه
 ً وتعززت مكانة رفعت، كذراع األسد اليمىن، وجزع أتباع جديد، وكسب األسد جولة . انتحرت زوجته أيضا

  .هامة 
مث أغتيـل مـن ( ان عمـران منفيـًا يف لبنـان كـ: وهكذا مـن بـني األعضـاء اخلمسـة املؤسسـني للجنـة العسـكرية 

سـبانيا، واجلنـدي قـدمات، وبقـي األسـد وجديـد يتصـارعان مـن إ، وكـان أمحـد املـري قـد طـرد إىل )قبل األسد 
  .   )2(أجل الوصول إىل قمة السلطة 

  أيلـول األسـود 
، فقد كان اخلالف حمتدم ًا بني األسـد وجديـد كان أيلول أسودًا على الفلسطينني وعلى صالح جديد أيضًا

أمـا السـالم فجديـد بعثـي عقائـدي يـؤمن حبـرب التحريـر الشـعبية، والخيطـر  .حول مشكليت السالم واملقاومة
يف ذهنه يف يوم ما السـالم مـع إسـرائيل، وهـو بـذلك يعكـس رغبـة األغلبيـة السـاحقة مـن السـوريني والعـرب، 

شــــــيء، وغــــــري ذلــــــك يقبــــــل وأمــــــا حــــــافظ األســــــد فهــــــو رجــــــل حكــــــم، يهمــــــه بقــــــاء حكمــــــه قبــــــل كــــــل 
  . وغريها،وفلسطني،كاجلوالن،املساومة

عقـــد مــؤمتر قـــومي وقطـــري معــًا وتقـــرر رفـــض أفكــار روجـــرز ورفـــض قــرار جملـــس األمـــن ) 1970(ويف متــوز 
  ) .سالم القبور (ومسته صحيفة احلزب ) 242(

                                     
، )اجلمارك (ونقل بعد االنفصال إىل وزارة الداخلية ) 1959(، وسيق للخدمة العسكرية )1952(ـ انضم رفعت للحزب يف اخلامسة عشر 1

عني نائبًا لوحدة عسكرية كلها من احلزبيني كانت بقيادة حممد عمران، وسيطر عليها رفعت بعده، ولعبت دورًا يف ) 1965(ويف 
قام حافظ ورفعت بشبه ) 1969شباط  28ـ  25(، واكتشف رفعت أن جديد خيطط الغتيال شقيقه حافظ، ويف املدة )1966شباط23(

  . انقالب 
  .ـ هذا كان خمطط األسد، أما صالح جديد فلم يكن طامعًا يف االنفراد بالسلطة، ألنه كان حزبيًا حىت العظم  1
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وكــان . شــرفةومل يقــف حــافظ األســد ضــد التســوية مــن حيــث املبــدأ، ولكنــه ضــد أي تســوية منحــازة وغــري م
اخلالف على أشده مع جديد حول الفـدائيني الفلسـطينني، وخاصـة أن منظمـة الصـاعقة الفلسـطينية البعثيـة 

) 1969أيــار (يف حــافظ األســد باعتبــاره وزيــر الــدفاع ؛تتبــع جديــد، لــذلك أصــدر ) مخســة آالف عنصــر (
  :أمرًا يقضي 

موعات فلسطينية معينة فقط بالدخول إىل ال 1   .قطر ـ السماح 
  .ـ ال جيوز محل السالح علنًا يف القطر من قبل أحد، حىت املقاومة الفلسطينية 2
  .ـ الجيوز إقامة معسكرات تدريب إال يف مناطق حمددة من قبل الدولة  3
وهكـذا عـاش اجلنـود اإلسـرائيليون . ـ الجتوز اإلغارة علـى املنـاطق احملتلـة إال بـإذن خطـي مـن وزارة الـدفاع  4

م، من حزيـران على خطوط   )1() 1973/ 6/10(وحـىت ) 1967(التماس مع سوريا ينامون ملء جفو
.  

                                     
لذلك أحببت أن أخلص بعضه ليتبني مدى اإلمهال املقصود من ) 6/2005/ 12(يف  موضوعًا عن اجلوالن) كلنا شركاء ( ـ  نشر موقع 2

  .قبل النظام السوري للجوالن  
  :وهذه أهم العناوين 

  .ـ محلة جديدة استيطانية يف اجلوالن جللب مئات العائالت الصهاينة 
  ) .2005(عائلة يهودية ضمن عام ) 300( ـ استقطاب 

  .مشرع أبوابه لكم وهو مفعم باحلياة اجلوالن : ـ عنوان احلملة 
  .ومستوى املعيشة املرتفع لدى املستوطنني  اجلوالن يتميز باهلدوء األمنـي،: ـ وجاء يف احلملة 
  .ينتظرونكم يف اجلوالن  واهلـدوء واألمـانـ الطبيعة اخلالبة 

ا الستقب) 21(ـ    .ال القادمني اجلدد مستوطنة ممتدة من جبل الشيخ وحىت حبرية طربيا ؛ فتحت أبوا

  % ) . 400(ازداد االستيطان يف اجلوالن يف السنوات األخرية بنسبة ـ 
  .عائلة يهودية استوطنت اجلوالن يف السنوات األربع املاضية ) 700(ـ 
  .قادمون جدد % )  3(و )  48(من القادمني للجوالن  من أراضي % )  97(ـ  
اإلخوان املسلمون [ اجلوالن مالذًا آمنًا للصهاينة الذين يهربون من انتفاضة محاس واجلهاد اإلسالمي  وهذا يبني عظم هذه اجلرمية، اليت جعلت 

  . ، بينمـا يوفـر األسد هلـم مالذاً آمنًا  يف اجلوالن ]يف فلسطني 
ط السياح الذين يزورون ويبلغ متوس% )  15( ارتفعت بنسبة )  2003(، ويف عام % ) 7(بنسبة ) 2002(ـ ارتفعت نسبة السياحة عام 

  .ماليني سائح )  3( اجلوالن سنويًا 
، حيث أجربت الشعب العريب على أن يفهم )م 1967(وهذه العناوين الحتتاج إىل تعليق، سوى أن نذكر مبا كررته إذاعـة دمشق بعد نكسـة 

ا احتلت سيناء، والضفة الغربية، واجلوالن، ولكنه الصهيونية مل تنتصر،أن  دف إىل إسقاط ثورة الثامن من آذار التقدمية، صحيح أ ا كانت 
ا أمر هني    .ومل تستطع، ولذلك مل تنتصر، أما األرض فإعاد

  



                                     
  

  86

  أزمـة األردن 
ربـد، إوآمله منظر الفدائيني عندما كانوا حيتقرون اجليش األردين وضباطه يف شوارع عمان و ،وزار األسد عمان

م، واجليش والقرار بيـد حـافظ وعندما اندلع القتال بني الفلسطينني واألردنيني، طلب الفلسطينيون مساع د
 9/ 18(مـــــن الفرقـــــة األوىل بـــــدخول األردن، )  67اللـــــواء املــــدرع (األســــد، فأرســـــل هلـــــم بنــــادق، مث أمـــــر

وكـــان األســـد يقـــود العمليـــات مـــن نـــادي  ،ربـــدإدون إشـــراك الســـالح اجلـــوي معـــه، فـــدخلت   ،)1970/
لذلك كان . بح وليس اإلطاحة بامللك حسني ويقول األسد هدفه محاية املقاومة من الذ. الضباط يف درعـا 

  .تدخله حمدودًا وعلى مضض  
جـــوم علـــى القـــوات الســـورية الـــيت مل تعـــزم القتـــال انســـحب ) 22/9(ويف . )1(قــام اللـــواء األربعـــون األردين 

  . اجليش السوري من األردن 
سوريا بالحكومة، واألسـد بعد أسبوع من مغادرة الدبابات السورية األردن، مات مجال عبدالناصر، وكانت 

ً كــان األســد معروفــ. وجديــد اليتبــادالن الكــالم ودعــا إىل مــؤمتر مــن اجلــيش، وجديــد مســيطر علــى احلــزب،  ا
وأول قرار كان هو إيقاف وزير الـدفاع عـن إجـراء تـنقالت ) 30/10/1970(استثنائي للقيادة القومية يف 
م جديد حافظ األسد أنه قبل ولكن األسد رفض هذا األ. يف اجليش طيلة فرتة املؤمتر  مر بشكل قاطع، وا

التسـويات االستســالمية ورضــخ لالمربيــاليني، وصــدر القــرار النهـائي بإعفــاء حــافظ األســد مــن وزارة الــدفاع، 
ويف . ومصـــــطفى طـــــالس مـــــن قيـــــادة األركـــــان، إال أن األســـــد كــــــان قـــــد نشـــــر قواتـــــه حـــــول قاعـــــة املــــــؤمتر

وم التـــايل اعتقـــل األســـد خصـــومه، وعـــرض علـــيهم مناصـــب يف ويف اليـــ،انتهـــى املـــؤمتر) 12/11/1970(
إذا قيض يل أن أستلم السلطة : السفارات اخلارجية، ويقال أن صالح جديد رفضها وقال له بنربة التحدي 

لذا أرسله حافظ إىل سجن املزة، ليبقى فيه أكثـر مـن عشـرين . منك فسوف أسحلك يف الشارع حىت متوت
ملـوت، أمـا مـاخوس فقـد هـرب إىل اجلزائـر ليعمـل جراحـًا يف مستشـفى مصـطفى سنة وخيرج منه على فـراش ا

. باشا بالعاصمة، وزعني هرب مث قبض عليه وسجن عشر سنوات مث هاجر إىل هنغاريا حيـث شـقيقه هنـاك
  . وبقي األتاسي كذلك يف املزة حىت خرج على فراش املوت 

                                     
ومل يلحق ) ارجبي (، يقول أطلق علينا النار رامي ) 67(يف اللواء  ـ  كما يقول املالزم أول حسني النواف قائد إحدى السرايا املدرعة يومذاك1

، وهرب وهذا يدلين على أن إرادة القتال مل تكن مبيتة عند . من أمامنا على بعد مئات األمتار، فأمرت اجلنود أن يرتكوه ينجو بروحه  بنا ضررًا
  .أو أن األوامر أعطيت هلم بذلك . جيشنا 
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ســـد الــذي كــان مســؤوالً عــن دمشــق العاصــمة، وكــان الــدور األكــرب يف هــذه احلركــة التصــحيحية لرفعــت األ
وســهر طــالس ونــاجي مجيــل علــى عــدم وجــود مقاومــة يف القــوات املســلحة، أمــا العقيــد حممــد اخلــويل فقــد 
أوكلت إليه مهمـة اعتقـال مجاعـة صـالح جديـد يف احلـزب واجلـيش واحلكومـة، وأعطـي مهلـة مثـان سـاعات، 

ــــم كاألرانــــب يف : قــــال اخلــــويل فنفــــذ األمــــر خــــالل ســــاعتني فقــــط بــــدون ســــفك دمــــاء و  لقــــد أمســــكنا 
   ) .حافظ األسد ضد العلويني : يتأكد أن لذلك  ،الننسى أن هؤالء الضباط من العلويني(.فراشهم

ــى حــافظ األســد وضــع اللمســات األخــرية علــى البيــان الــذي أذيــع ليفــتح ) 16/11/1970(ويف يــوم  أ
: فاســتقبله األســد يف املطــار، وداعبــه بقولــه  ،(!!!)يفالعهـد اجلديــد، ويف خضــم احلــدث وصــل العقيــد القـذا
وبــني حـــافظ األســد والقــذايف ســـر آمــل أن يكشـــف [ إنــك طيــب احلــظ أنــك مل تصـــل قبــل نصــف ســاعة 

  .. ]فيمابعد 
  دولـة األســد 

كـان األسـد أكثـر حتــررًا مـن صـالح جديـد، وكــان النـاس مشـتاقني إىل التـنفس حبريــة، وركـز علـى احلاجــة إىل 
ة الوطنيــة، وقــام جبولــة يف احملافظــات، أكــرم فيهــا غايــة اإلكــرام، ومنهــا محــاة، ألنــه خلــص الــبالد مــن الوحــد

  .املاركسي صالح جديد 
صـــار يعمـــل  ) 1970(كـــان األســـد يعمـــل علـــى حتطـــيم ســـيطرة املدينـــة علـــى الريـــف، ويف ) 1963(ويف 

  :حكمه على ركيزتني  وبىن). رجل حكم ( إىل ) ثوري ( لكسب تأييد أهل املدن، وانقلب من 
  .ـ الدعم الشعيب لسياسته  2.  ـ اليسمح بأي تـحد حلكمه 1

بعد استفتاء شعيب صار حافظ األسد رئيسًا للجمهوريـة ملـدة سـبعة أعـوام، وبقيـت ) 3/1971/ 12(ويف 
  . )1()2000(تتكرر حىت وفاته عام 

                                     
مع تبديل [كتابه بدون تعليق،كالمًا خطرياً ينقله من وثائق تارخيية أثبته كما هو يف  ) 1/253(يقول منري الغضبان يف سوريا يف قرن  - 1

وغضبان الباحث التارخيي خيتلف عن غضبان السياسي ، فالباحث يهمه معرفة احلقيقة ولو  (،ويقول الغضبـان]مصطلح النصرييني بالعلويني 
نتصر حافظ األسد ملاذا ا: ( ،أنه موجود يف وثائق اخلارجية الفرنسية، ويف سجالت احلزب االشرتاكي الفرنسي يقول الغضبان )كانت مرة 
  : حبكم البلد 

ىل الذاكرة إوحىت تتجلى احلقيقة، ال بد أن نعيد  ،سرائيلإقدمنا املربرات الكافية السابقة لالمتحانات اليت خاضها يف موقفه مع 
وقد كنا ذكرنا هذه يف الساحة السورية،  علويفبذلك يتضح االتساق والتكامل يف الدور ال ،من اليهود ورأيهم فيهم العلوينيحقيقة موقف 
  :ونذكر طرفًا منها ،الوثيقة من قبل

= 
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=                                      
يف سجالت  15/6/1936بتاريخ  3547لرئيس احلكومة الفرنسية ليون بلوم حمفوظة حتت رقم  علوينيهذه الوثيقة رفعها زعماء ال        

  :ننقلها حرفياً  وهذه فقرة منها وزارة اخلارجية الفرنسية ويف سجالت احلزب االشرتاكي الفرنسي صورة عنها،
سالمي على ورها يف صدور املسلمني العرب حنو كل ما هو غري مسلم هي روح يغذيها الدين اإلذإن روح احلقد والتعصب اليت غرزت ج -4"

غض لغاء االنتداب معرضة خلطر املوت والفناء، بإلذلك فإن األقليات يف سورية تصبح يف حال . الدوام، فليس هناك أمل أن تتبدل الوضعية
القاطنني بني  ننا نلمس اليوم كيف أن مواطين دمشق املسلمني يرغمون اليهودإوها . لغاء يقضي على حرية الفكر واملعتقدالنظر عن كون هذا اإل

م اليهود املنكوبني يف فلسطني، وحالة اليهود يف فلإىل إرسال املواد الغذائية إ ظهرانيهم على توقيع وثيقة يتعهدون فيها بعدم سطني هي خوا
فإن أولئك اليهود الطيبني . سالمىل اإلإاألدلة الواضحة امللموسة على عنف القضية الدينية اليت عند العرب واملسلمني لكل من ال ينتمي  أقوى

. وا شيئًا بالقوةرض فلسطني الذهب والرفاه ومل يوقعوا األذى بأحد، ومل يأخذأىل العرب واملسلمني باحلضارة والسالم، ونثروا فوق إالذين جاؤوا 
نكلرتا يف فلسطني وفرنسا يف إومل يرتددوا يف أن يذحبوا أطفاهلم ونساءهم بالرغم من وجود  ،ومع ذلك أعلن املسلمون ضدهم احلرب املقدسة

سلمة، هذا التوحيد نتداب وتوحيد سورية املسلمة مع فسطني املاللغاء اإسورية، لذلك فإن مصريًا أسود ينتظر اليهود واألقليات األخرى يف حالة 
  .هو  اهلدف األعلى للعريب املسلم

  "مد سليمان أمحد؛حم سليمان أسد، حممود آغا جديد،ليمان املرشد، سحممد بك جنيد،عزيز آغا اهلواش :املوقعون
م من التعصب  -1  ،سالمياإلفهم يكشفون عن حقيقة هويتهم حني يتمكنون يف ظل العدو، ويتحدثون للحكام الفرنسيني يستنجريون 

  .فهم غري مسلمني
واليهود من األقليات غري املسلمة، وتصبح هذه األقليات يف خطر املوت والفناء إن  علوينيجيمعهم يف خندق واحد مع اليهود هو أن الما و  -2

  .احلكم لألكثرية املسلمة السنية يف سورية انتهى االنتداب الفرنسي وعاد
م ال االستشهاد مبوقف مسلمي دمشق من منع اليهود من تقدمي املعونات إلإلى صحة وجهة نظرهم دليالً ع علوينيوال جيد زعماء ال -3 خوا

  .سرائيلإيف 
أن اليهود مغتصبون جاؤوا  فهم ال يذكرون ،سالميواحلرب ضدهم ميثلها روح التعصب واحلقد اإل ،علوينيواليهود مضطهدون يف رأي ال -4

ا الشرعيني فاليهود طيبون، جاؤوا للعرب ".علوينيوهذه مشاعر موحدة ومتطابقة متام التطابق بني اليهود وال ،ألخذ هذه األرض من أصحا
أما العرب املسلمون فمتأخرون متخلفون فقراء، واليهود هم الطبقة  "واملسلمني باحلضارة والسالم، ونثروا فوق ارض فلسطني الذهب والرفاه

  .الواعية املثقفة املضحية العاملة
لئك و طفال والنساء ألينقضون على اليهود، ويشعلون عليهم احلرب املقدسة، واملسلمون طغاة يذحبون األ ،مون معتدون طغاةاملسلو 

  .اليهود محلة مشعل احلضارة ودعاة الطهر والسالم يف األرض
م أيعين  ،نكلرتا وفرنساإواملسلمون يف حقدهم وقهرهم لليهود رغم وجود    من الدمار والفناء حني  ىل جثث وكتلإم سيحولو

  .وسيلقون املصري األسود احملتوم على يديهم ،نكليزي والفرنسي من البالديرتفع االنتداب اإل
قد تبىن هذه الوثيقة و  ،سالمي السينفكالمها يف خندق واحد ملواجهة التعصب اإل ،حنو اليهود علوينيه هي النظرة احلقيقية للذه  

 ،صالح جديد وحافظ أسد، وهذه هي الفرصة الساحنة وقد حكم جديد واألسد سورية املسلمة املتعصبة السنية جدادأا فيهم مب علوينيزعماء ال
م اليهودإوعليهم أن يؤدوا دورهم التارخيي يف نصرة حلفائهم و  موا هلم اجلوالن، وغدروا بالفدائيني، وعملوا أقل ما جيب  ،خوا فكان أن قدّ

ا رسالة تارخيية يقدمها جديد واألسد، إ .الذين جاؤوا باحلضارة والسالم ونثروا فوق األرض الذهب والفضةعليهم عمله جتاه اليهود الطيبني 
ا إل سرائيل، حىت تبقى دمشق عاصمة املسلمني السنيني حتقيقًا حللم أجدادهم حممود آغا جديد وسليمان بك األسد، فيعطون اجلوالن ومرتفعا
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، مث زادهــم إىل ) 14(وشــكل قيــادة قطريــة مــن  انــت الكلمــة األخــرية يف احلــزب ، ومــع ذلــك ك)21(عضــوًا
  .فقط والدولة واجليش حلافظ األسد 

كماأسـس اللجنـة املركزيـة للحـزب مـن . عضـوًا يف البدايـة) 173(وشكل حافظ األسد جملسـًا للشـعب مـن 
كمــا شــكل ... خنبــة أعضــاء احلــزب واحملــافظني وأمنــاء الفــروع، وكبــار الضــباط، والــوزراء، وكبــار اجلــامعيني 

الس احمللية من البعثيني ومن اجلبهة التقدمية ) . 1972(مية الوطنية، يف آذار اجلبهة التقد   . وانتخبت ا
، فـرئيس وزرائـه، ووزيـر دفاعــه، ووزيـر خارجيتـه، وأمـني سـره اخلــاص،  واهـتم األسـد أن يظهـر أنـه لــيس طائفيـًا

على العلويني يف وحـدات  إال أنه كان يعتمد. وكاتب خطاباته، وحارسه الشخصي، كانوا من غري العلويني 
  .األمن ويف اجليش 

وكـان يف األربعـني مـن عمـره، وعنـده مخسـة أطفـال، مل يـرتك . وصار األسـد يعمل أربع عشرة سـاعة يف اليـوم
ال أذكــر صــورة : شــارهلــم عطــالت، والنزهــات، أو رحــالت، وحــرم نفســه الطعــام معهــم، يقــول عنــه ولــده ب

  .لتقاريروالدي إال وهو مكب على مكتبه يقرأ ا
، اغتيــل اللــواء حممــد عمــران، الــرئيس األســبق للجنــة العســكرية، والــيت مل يبــق منهــا يف )4/3/1972(ويف 

  .      احلكم سوى حافظ األسد 
  

  1973حـرب تشــرين 
، بينمـا )التحريـك (ورمبا هذه هي وجهة نظر األسد نفسـه أن السـادات أراد مـن احلـرب ) باترك سيل (يرى 

مـن أجـل انسـحاب إسـرائيل، ) 1971(أما السادات فقـد بـذل جهـودًا خـالل عـام . )1(حريرأراد األسد الت
والتطبيع معها بعد ذلك، وطرد السادات اخلرباء السوفيات بنـاء علـى طلـب كيسـنجر الـذي قـال لـه لـن يقـع 

=                                      
على  ينةذا كانت السطور تنطق حبقيقة احلقد والضغإىل أن يبحث ما بني السطور إس املرء حباجة لي  .ىل األبدإحتت رمحة مدافعهم 

  .املسلمني، وتطفح بذلك احلب والتفاين لليهود والصليبيني
، أما أقول بعض املسلمني السنة جاهلون ومتعصبون ضد الطوائف األخرى مثل هذا التعصب املقيت الذي اليقره اإلسالم [   

، وحقيقة الواقع أن سوريا هي البلد الوحيد الذي مازالت لغة السيد املسيح عليه } ال إكراه يف الدين { اإلسالم فتتلخص يف قوله تعاىل حقيقة 
ا حوايل ستني ألفًا بعضهم يف قرية معلوال ، انظر مقالة للدكتور خالد أمحد الشنتوت يف موقع سوريا احلرة آب  ، 2009السالم حية ويتكلم 

 ] .ذا أكرب دليل على قبول املسلمني السوريني للتعددية الدينية وه
 
ألنه يتفق مع نتائج احلرب اليت مل حترر، وإمنا أدت إىل فك . ـ أما الذي ساد وانتشر يف املنطقة كلها يومذاك هو التحريك وليس التحرير 1

  ...االشتباك 
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ـــــه  وكــــرر الســــادات حماولــــة الســــالم يف شــــباط . الســــالم يف الشــــرق األوســــط إال بعــــد مغــــادرة الســــوفيات ل
، وكان امللك حسني حريصًا مثل السادات على السالم، وقد عـرف األسـد مبحـاوالت السـادات )1973(

. )2(وتأكد لــه أن السـالم الميكـن بـدون حــرب)1(إسرائيل مقابل التطبيع معها اليت بذهلا من أجل  انسحاب
اجلـوالن يف  وهـو اسـتعادة -كما يقـول األسـد-)الظاهري للشعب العريب (  ووضح هدف احلرب العسكري

  .  )3(سوريا، والوصول إىل ممرات سيناء يف املرحلة األوىل يف مصر، مث إعادة االحتشاد لتحرير سيناء كلها 
. جلس األسد والسادات وحسين مبارك يومني اتفقا على اخلطوط العريضة للمعركـة) 23/4/1973(ويف 

منصــة ) 500(اريــة صــواريخ ســام، وبط) 100(طــائرة مقاتلــة، وأكثــر مــن ) 300(وكــان يف ســوريا يومهــا 
  .هذا يف القوة اجلويـة فقط .  مدفع مضاد للطائرات) 400(إطالق، و

وقـــد عــــرف الســــوفيات أن مصــــر وســـوريا تريــــدان احلــــرب، ولكــــن مل يعرفــــوا مـــىت ؟ حــــىت أخــــربوا رمسيــــًا يــــوم 
  .بيوم احلرب ). 4/10/1973(

اجلــربوت والغـرور الــذي وصـل لــه الصــهاينة  ،  ولكــن)4( وقـد وصــلت هـذه األخبــار مــن عـدة طــرق إلسـرائيل
ـــا ) 1967(عــام  جعلهــم اليصـــدقون أن العــرب ســـيفكرون ثانيــة بــاحلرب، وفســـروا كــل هـــذه اإلشــارات أ

  .تسريب مقصود من العرب لزعزعة أمن العدو 
مث تقــررت ســاعة الصــفر بعــد أن طلــب املصــريون أن تكــون مســاء لعبــور ) . اكتــوبر ( حــدد تشــرين األول و 

، بينمــا أراد الســوريون الفجــر لتكــون الشــمس خلفهــم، وأخــريًا أخــذ حــل الصــهاينةاة دون تــدخل طــريان القنــ
  . )5() الثانية ظهرًا (وسط وهو 

                                     
  .حتالل أرض العرب، مث التفاوض عليها من أجل السالم مع الصهاينة وهو ا)  . 1967( ـ وهذا يفسر لنا أيضًا الغاية من حرب 2

فهي حرب حتريك عند األسد كماهي عند . هذا يؤكد أن هدف األسد من احلرب، حرب تشرين هو احلصول على السالم و  -3
  .السادات

  . 316ـ باترك سيل، ص 1
ت خمابرات دولة عربية قد جندتـه لصاحلها، فأوصل هلا خطط حرب كان(!!!!!) يف اجليش ) لواء (ـ وأحد هذه الطرق من عميل سوري وهو 2

) دايان (وقد اتصل . ولكنهما مل يصدقا ذلك . تشرين، ونقلت نسخ منها على الفور وبيد مبعوثني موثوقني إىل هنري كيسنجر، وموشي دايان 
ا تعرف فسينتهي مستقبلي املهين وحيايت العملية، ويف إنين أدرك بأنين حتت رمحتك، إنك إذا كشفت م: ( ذا اجلاسوس العريب يقول له 

انظر باترك سيل ص ( غضون ذلك أرجو أن تتكرم بأن تتسلم مع أعمق امتناننا أعلى وسام عسكري تستطيع إسرائيل أن متنحه ملواطن أجنيب
320 .(  

3 ً ، ألنه مل جتر العادة اهلجوم يف الظهرية، وأغلب معارك ـ وكان هذا من التوفيق الرباين، ومن أسباب مباغتة العدو الصهيوين، الذي بوغت فعال
وحدثين ضابط مدفعي سوري من أصدقائي يف اجلبهة السورية،  ... اهلجوم تبدأ يف الفجر، أو يف آخر الليل لنجاح املباغتة عند نوم العدو 

= 



                                     
  

  91

مقتنع منذ البداية أن طاقة مصر هـي اجتيـاز )رئيس األركان املصري ( وكان عدم التفاهم جليًا ألن الشاذيل 
ويعتقد أنه ليس يف طاقـة مصـر شـن . لقدرة على االحتفاظ به القناة، واحتالل شريط من األرض شرقها، وا

هجوم واسع لطرد إسرائيل من سيناء، إىل مـا بعـد املمـرات، ألن سـالح اجلـو املصـري أضـعف مـن أن يـدعم 
وهــذا هــو مــا . املنصــوبة غــرب القنــاة ) ســام ( ألنــه ســيكون خــارج مظلــة الصــواريخ . تقــدم بــري يف ســيناء 

إن السـادات قـد كـذب علـى األسـد وتعمـد خداعـه : ( ألسـد، ويقـول بـاترك سـيل أخفته قيادة مصـر علـى ا
حول نواياه، واستدرجه إىل االعتقاد بأن اهلجوم الذي ستشنه مصر سيكون أوسع نطاقًا مما كان ينويـه فعـالً 

عنــدما عــرف أن األســد لــن حيــارب معـــه إال مــن أجــل حتريــر ســيناء إىل ذلــك وقــد اضــطر الســادات .   )1(
  . والن كلهما واجل

كانــت حــرب تشــرين أكــرب مشــروع عســكري عــريب يف العصــر احلــديث، وبــدالً مــن أن حيقــق اآلمــال الزاهيــة  
ففي اليـوم األول نقـل املصـريون مائـة ألـف . كان كارثة سياسية وضعت العرب على طريق التفكك والتمزق 

وأنشـاوا مخسـة مواقـع دفاعيـة  جندي وأكثر مـن ألـف دبابـة عـرب قنـاة السـويس وحطمـوا خـط بـارليف بسـرعة 
وزجـــت ســـوريا مخســـة وثالثـــني ألـــف جنـــدي ومثامنائـــة دبابـــة واجتاحـــت احلـــدود . كنقـــاط انطـــالق جديـــدة 

  .  وقد حتقق يف اليوم األول حتطيم أسطورة اجليش اإلسرائيلي الذي اليقهر . وكادت أن تصل إىل طربيا 
بابـــة، ويف يـــوم الثـــامن خســـروا يف اهلجـــوم د) 300(ويف صـــباح اليـــوم الســـابع كانـــت إســـرائيل قـــد خســـرت 

  . دبابة أخرى، وكانت هذه أكرب خسائر يف تاريخ اجليش اإلسرائيلي ) 260(املعاكس الذي قاده شارون 
ويف اليـــوم األول يف اجلـــوالن تكبـــدت الفرقـــة التاســـعة والســـابعة يف القطـــاعني الشـــمايل واألوســـط ؛ تكبـــدتا 

حفـــره الصـــهاينة، والســـوريون يتفرجـــون علـــيهم، وحصـــلتا علـــى  خســـائر فادحـــة يف خنـــدق الـــدبابات الـــذي
مكاسب متواضعة، بينما تقدمت الفرقة اخلامسة من اجلنوب وطردت الصهاينة من أجزاء كبرية مـن اجلـوالن 
اجلنـويب واألوســط، ويف اليـوم الثــاين زجــت الفرقـة األوىل يف القطــاع األوسـط، وهــي مــن أقـوى الفــرق للجــيش 

=                                      
الساعة الثانية إال ربع دعانا قائد : فايز أبو عذاب يرمحه اهللا  وكانت خدميت اإللزاميةيف اجلبهة، أعرف األماكن اليت دار فيها القتال، قال النقيب

، فعدت إىل السـرية وجهزنا املدافع ويف الثانية قلت -وهي جاهزة أصالً  -الكتيبة وأعطانا أمر القتال، حيث تكون ساعة الصفر الثانية متامًا
، ويف تلك بصوت عال ؟ فغضبت وكررت!!هل أنت جاد ياسيدي : فلم ينفذ العساكر، وإمنا نظروا إيل مشدوهني وقالوا ) نار (للعساكر 

اللحظة مرت فوقنا طائرات السوخوي راجعة من التمهيد الذي قامت به، فبادر العساكر يكربون ويهللون ويسارعون إىل رمي قذائف املدفعية 
  ..... إىل صخب املعركة  وانقلب احلال خالل مخس دقائق من هدوء.. حسب املعطيات احملددة سابقًا على اخلرائط 

  . 316ـ باترك سيل، ص 1
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  ) .  62ت (بات السوري ولديها دبا
  .ة على القتال يف جبهتني معًا ـنفذت خطة إجبار الصهاينفقط،ويف اليوم األول والثاين للحرب 

مث مل تتقدم مصر بعد جتاوزالقناة كماتوقع السوريون، بل قاتلت سوريا أسبوعًا كامالً وحدها، وهكذا تغلبت 
ا على اجلبهتني واحدة بعد األخرى    .إسرائيل كعاد

تنبهــت إســرائيل إىل أن أهــداف مصــر متواضــعة، عنــدما رأت القــوات املصــرية حتفــر وتســتحكم يف وعنــدما 
ــا شــرقي القنــاة، لــذلك أمــر ديــان ســالحه اجلــوي بالعمــل فــورًا ضــد الســوريني، وبــدأ الطــريان الصــهيوين  مكا

نـريان سـالح  )9، 8(يواجه الدروع السورية، وخطوط اإلمداد والتموين، وواجهـت القـوات السـورية يف يـوم 
ـ  500(الطريان الصهيوين بكامله، وسيطر العدو على مسـاء املعركـة، وكانـت عـدد طلعاتـه تـرتاوح يوميـًا بـني 

وهكـذا أوقـف التقـدم السـوري، مث . وأقل من مخسني طلعـة يف سـيناء. )1(طلعة ضد القوات السورية) 600
  . يف مساء اليوم التاسع . أعيد القهقرى 

دبابــة أي كامــل ) 800(رتق العــدو الــدفاعات الســورية، وكــان قــد فقــد الســوريون اخــ) 11/10(ويف يــوم 
م املدرعة، وستة آالف رجل، ومئات السيارات املصفحة، وأضرار بثالثة مليارات ونصف دوالر    . قو

قام السادات خمالفـًا كـل العسـكريني عنـده بـاهلجوم املصـري، وهـدد بعـض قـادة ) 10/ 14(ويف يوم األحد 
يار العصـيب،  اجليوش كـان ولكـن بنـاء علـى إحلـاح وطلـب مـن حـافظ األســد،  باالستقالة، أو التمرد، أو اال

اهلجــوم املصــري بعــد أن انتهــت إســرائيل مــن اجلبهــة الســورية، وتفرغــت للمصــرية، وكانــت النهايــة فشــل هــذا 
كانـت هـذه الطامــة دبابة، مث كان اخلرق عنـد الدفرســوار، و ) 250(اهلجوم من يومه األول، وخسرت مصر 

وحوصـر اجلـيش الثالـث ) . كلـم   101القـاهرة ( على مصر، حيث وقف اجلنود الصهاينة عند لوحة تقـول 
دمشــق (جنــدي، وســبق أن وقــف اجلنــود الصــهاينة عنــد لوحــة يف اجلبهــة الشــمالية كتــب عليهــا) 45000(

  .، أي يف مرمى املدفعية الصهيونية )كلم   40
    ي حيمي دمشقالعـراقاجليش 

ــــوم  ــــة، وحــــوايل ) 300(طــــائرة، وأكثــــر مــــن ) 100(فأرســـــل  )2() 10/10(دخــــل العـــــراق احلــــرب ي دباب

                                     
  . 417النص املراوغ، احلروب العربية ـ االسرائيلية، ص : ـ الكولونيل تريفورن دويوي 1
وكان ضابط ارتباط يف الفرقة اخلامسة خالل احلرب، قال أوكلت يل مهمة مرافقة املقدم العراقي قائد اللواء ....  ـ حدثين املالزم صفوق  1
 ملدرع  عند وصوله إىل اجلبهة، وإيصاله إىل مكان تواجد العميد علي أصالن قائد الفرقة اخلامسة، وكان املقدم العراقي مثاالً لالنضباطا

 ، العسكري يف لباسه، والتجهيزات اليت حيملها مثل أي جندي، وملا وصلت إىل مكان تواجد العميد علي أصالن، وجدته يلبس حذاء مدنيًا
= 
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م ) 13/10(جنـــدي، وكـــان أول اشـــتباك هلـــم يـــوم ) 18000( تكبـــد فيـــه العراقيـــون خســـائر فادحـــة فـــإ
الــذي  سـامهوا يف تقويــة الطـوق حـول املمــر النـاتئ املسـتطيل) 14/10(باالشـرتاك مـع لـواء أردين دخــل يـوم 

ــــة ورمــــز  ــــدي كمشــــاركة أخوي ــــق إىل دمشــــق، كمــــا أرســــل امللــــك فيصــــل ألفــــي جن احتلتــــه إســــرائيل يف الطري
كـــان الصـــهاينة ) 20/10(ويـــوم  .للتضـــامن،كما وصـــل لـــواء مغـــريب وســـاهم يف الـــدفاع عـــن جبـــل الشـــيخ

  .يقصفون مطار املزة العسكري باملدافع  
  :وقـف إطـالق النـار 

لـس الشـعب، ويف وجه السـاد) 16/10(يف يوم  ) 18/10(ات رسـالة مفتوحـة إىل نيكسـون يف خطابـه 
دبابــة صــهيونية غــرب القنــاة، وكــان ) 300(مــن روســيا ومعــه صــور جويــة تبــني وجــود ) وســيجني ك(وصــل

حنــن نقاتــل ( ... اجلســر اجلــوي األمريكــي ينــزل الــدبابات يف ســيناء مباشــرة، وأبــرق الســادات لألســد يقــول 
  .  )ألمريكية، والأستطيع ذلكالواليات املتحدة ا

واتفــق كيســنجر مــع برجينيــف علــى أن يصــدر جملــس األمــن قــرارًا يف الســاعة الواحــدة بتوقيــت نيويــورك يـــوم 
وقبلـت مصـر وإسـرائيل وقـف إطـالق النـار )  . 338(يطلب وقف إطالق النـار، باسـم القـرار ) 22/10(

القــادة العــرب، واجتماعــات احلــزب واجلبهــة  وبعــد حمادثــات بــني األســد والســادات وعــدد مــن. علــى الفــور 
  ) .23/10(وافقت سوريا على وقف إطالق النار يف وقت متأخر من يوم 

وقــد ملــح كيســنجر فرصــة وضــع مصــر علــى الطريــق حنــو ســـالم منفصــل فيمــا بعــد احلــرب، وهــذا كــان أكــرب  
العـدو الصـهيوين علــى  كــان األسـد يلقـي بــاللوم علـى السـادات ألنــه مل ينفـذ خطـة إجبــار .كـابوس لألسـد 

، ولكنـــه مل يعلـــن ذلـــك للصـــحافة، وكـــان يـــتكلم يف جمالســـه اخلاصـــة فقـــط، وكـــان  القتـــال يف جبهتـــني معـــًا
  . السادات يلوم سوريا اليت أجربته على تطوير اهلجوم مما ساعد العدو على االخرتاق غرب القناة 

=                                      
( ...) قائد اللواء املدرع (....) املقدم : نادي الضباط، وتقدم املقدم العراقي بكل انضباط بالتحية العسكرية ووقف باستعداد وقال وكأنه يف 

خجلت جدًا حيث أن العميد علي أصالن مل يغري من جلسته، ومل يرد التحية بشكل : حتت إمرتكم سيدي العميد، يقول املالزم صفوق 
ومل ينس حافظ األسد هذه املكرمة . أعده يامالزم إىل وحدته وسوف أتصل بـه عند اللزوم : هال وسهالً، مث قال يل أ: عسكري، بل قال 

) . 1973(ليقاتل مع األمريكيني بدالً من أن ينضم إىل رفاق األسد العراقيني، الذين محوا دمشق عام ) 1992(للعراقيني، فأرسل جيشه عام 
ووقوفه مع  ويف الواقع وقوف األسد مع أمريكا ضد العراقيني،. سد عندما نغمز على اليسار ونذهب إىل اليمني وهكذا دائمًا حنن نفهم األ

، ماعدا العرب ألن أكثرهم اليقرأون، الفرس اإليرانيني ضد  العراقيني العرب، جتعل احلجارة الصماء تفهم  حافظ األسد، وتعرفه جيدًا
  ...... واليسمعون، وال
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  : )1(مؤمتر جنيـف
وضــعوا يافطــة متثــل ســوريا، ومل ينعقــد املــؤمتر بعــد حضــرت مصــر واألردن وإســرائيل، و ) 21/12/1973(

وقعـت مصـر مـع إسـرائيل اتفاقيـة فصـل القـوات يف سـيناء القاضـي ) 18/1/1974(ويف .خطب االفتتـاح 
دبابـة فقـط شـرق القنـاة، وتسـحب بطاريـات الصـواريخ إىل العمـق ) 30(جنـدي و) 700(بـأن تـرتك مصـر 

بــاب املنـدب، وقنــاة السـويس أمــام املالحـة الصــهيونية،  ويفـتح. كلـم بعيــداً عـن خــط فصـل القــوات ) 30(
إىل دمشـق قابلـه األسـد بوجـه مقطـب كالصـخر، واسـتمر اللقـاء يف ) 19/1/74(وملا وصل السادات يـوم 

املطار تسع ساعات، مث اقرتح السادات أن يبقى مع األسد وحيدين وادعى السادات أنه لن يسمح بـالعبور 
  .ال مناورة يف القناة وأن مافعله ليس إ

، وكان لـه أكـرب أثــر يف جـر الغـرب عامـة )1974(واستمر حظر تصدير النفط يف األسابيع األوىل من عام 
وكــان هــو املوضــوع الرئيســي لقمــة اجلزائــر، . وأمريكــا خاصــة إىل البحــث عــن حــل ملشــكلة الشــرق األوســط 

  ) .18/3/74(ولكن كيسنجر بدهائه دفع العرب إىل إلغاء احلظر يف 
علــى : قــدم صــباح القبــاين لكيســنجر قائمــة بأمســاء األســرى الصــهاينة يف ســوريا، وقــال ) 20/2/74( ويف

اإلســرائيلني أن يــدركوا بــأن حــرب تشــرين قــد خلقــت وضــعاً جديــداً جعــل ســوريا قــادرة علــى اختــاذ خطــوات 
  . )2(إجيابية جتاه تسـوية سلمية

أن سـوريا طلبـت منـه أن تسـاهم أمريكــا يف : نيـفوقـام كيسـنجر برمـي كذبـة عنـد السـوفيات فقـال أمـام برجيي
ـــــار احلـــــرب يف  ـــــا التريـــــد تـــــأجيج ن بنـــــاء اجلـــــيش الســـــوري وأن متـــــده بالســـــالح، ولكـــــن أمريكارفضـــــت أل

االتريــــدأن تتغلــــب األســــلحة : وأصــــلها أن كيســــنجر يقــــول.املنطقــــة أمريكــــا مــــدت إســــرائيل جبســــرجوي أل
،ماذا تفعــل أمريكاعندئــذماذالو : ة علــى األمريكيــة، فقــال األســديالسـوفيات ؟ وهــذه !عندناأسـلحة أمريكيــة أيضــًا

  . النقطة حورهاكيسنجر إىل تلك الكذبة ليعكرصداقة سوريا مع الروس

                                     
بعد انتهائي من وكنت يومها أدرس يف الثانوية ( ملؤمتر يتضح أن حرب تشرين حرب حتريك على اجلبهتني السورية واملصرية ومن هذا ا -1

م : فسألين الطالب اخلدمة العسكرية ، ، خسروا مجيع دبابا وقد رأيت  -ماذا عن حرب تشرين، فقلت خسر فيها السوريون أرضًا وجيشًا
اية احلرب ضباط الدبابات يسافرون إىل  ... وستة آالف جندي، بينما يف حزيران خسروا أرضًا فقط  –الالذقية يستلمون دبابات جديدة يف 

ا هزمية  وبعد يومني وصل عضو فرع احلزب وطلبين لإلدارة وخالصة طلبه أن أقول حرب تشرين التحريرية، كما جاء يف التعليمات، والأقول أ
....  

 ) .االستسالم ( ب حتريك حنو التسوية السلمية أي أن حرب تشرين كانت حر  -2
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  ) 31/5/74(اتفاقية فك االشتباك بني سوريا وإسرائيل 
، ونشــأ ود بينــه وبــني )74/ 5/ 29ـــ  /   29/4(اسـتغرقت رحــالت كيســنجر املكوكيــة شــهرًا كـامال ً مــن 

، بعـــد أن أعجـــب كــل منهمـــا بـــاآلخر، ودار ذلـــك وســط دائـــرة ضـــوء إعالميـــة عامليـــة (!!!)افظ األســـد  حــ
دفعت اسم األسد حنو قمة األحدا ث العاملية، واكتسب مسعة البطل الصامد املـدافع عـن املصـاحل السـورية، 

  : وكانت هذه أهم مالمح فك االشتباك . غري أن املكاسب على األرض كانت ضئيلة جدًا  
ولـو كـان ) 1967(ـ انسحاب إسرائيل  من الشـريط احملتـل يف حـرب تشـرين، ومـن جـزء ممـا احتلتـه عـام  1

كــل منازهلـــا   الصـــهاينةبســيطًا فيســمى انســـحاب، ومت ذلــك باالنســـحاب عــن مدينـــة القنيطــرة بعـــد أن دمــر 
ـــة حتـــت إشـــراف كما فعلـــوا ذلـــك يف مدينـــة الســـويس، وصـــارت القنيطـــرة يف املنطقـــة الع،وبنيتهـــا التحتيـــة ازل

  .الشرطة السورية واألمم املتحدة واليدخلها اجليش السوري 
  .ـ تتعهد سوريا مبنع الفدائيني الفلسطينيني من الدخول إىل إسرائيل  2
  .ـ حيتفظ الصهاينة مبرصد جبل الشيخ  3

سـد وكانت بداية الغزل بني أمريكـا واألسـد، سـحب األ) 16/6/1974(ولدى زيارة نيكسون إىل دمشق 
ومســـتعدون للســـالم مـــع إســـرائيل ) 338(و) 242(نقبـــل القـــرارين : نيكســـون إىل غرفـــة يف مكتبـــه وقـــال 

وكـان األســد يلـح علـى  .. وتعيـد للفلسـطينيني حقـوقهم ) 5/6/67(شريطة أن تنسحب إىل حدود ماقبـل 
ـذا الوعـد، ولكـن دون جـدوى، و  ملـا اقـرتب كيسنجر يف جوالته املكوكية أن حيصل علـى تعهـد خطـي منـه 

ســيدي الـرئيس، إننــا مضــطرون للمغــادرة، لقــد : نيكسـون أكثــر مــن موقــف األسـد تــدخل كيســنجر صــارخًا 
ومــرة أخــرى حــاول نيكســون االقــرتاب مــن موقــف األســد ولكــن هنــري . انتهــى الوقــت، إن الطــائرة تنتظرنــا

ل أجـاب بلهجـة ناعمـة ؟ ولكـن هنـري مل يهتـز، بـ!!يـاهنري أال تريـد أن أتكلـم : قاطعه، حىت قال نيكسـون
تم كيسـنجر خـدمثـة أن مـن األفضـل تـرك معاجلـة هـذه القضـية إىل حـني عـودة الـرئيس إىل واشـنطن، وبـذلك 

  .)1(االجتماع، وسحب رئيسه إىل اخلارج 
اغتيــل امللــك فيصــل يرمحــه اهللا، وخســر األســد واحــدًا مــن أكــرب مؤيديـــه ومســاعديه ) 25/3/1975( ويف 

مليــون دوالر مــرة واحــدة،وخالل بضــع ســنوات جعــل ) 350(ة ســوريا أكثــر مــنالعــرب الــذي ضــخ يف خزانــ
  .سوريا تتجاوزحمنتها املادية بسبب حرب تشرين 

                                     
   401ـ باترك سيل ـ ص 1



                                     
  

  96

   م بـني الصهاينة والعـرب 1973ـرب تشـرين عودة وحتليل حل
، واتســعت املعارضــة الشــعبية بعــد أن ســقطت )م1967(ســقطت هيبــة األنظمــة العربيــة التقدميــة بعــدحرب

ريـر فلسـطني واألراضـي العربيـة احملتلـة، ووصــل أنـور السـادات وحـافظ األسـد إىل سـدة احلكــم يف شـعارات حت
ً  ، وخططــا)م1971!!(عــام واحــد ، إذ أن كــل مثقــف  خلــوض حــرب تشــرين، الــيت مــازال ســرها معــا غامضــًا

ل بوغتـت ؟ واملعروف لدينا أن اسرائي)1(يتساءل متعجباًكيف مل تكشف املخابرات األمريكية توقيت احلرب 
وفوجئــت علــى حــني غــرة، وحققــت هــذه املباغتــة انتصــارًا جزئيــًا للجــيش العــريب املصــري، عنــدما مســح لــه أن 

واحتــل اجلــيش . )2(يقاتــل فعــالً، فاجتــاز قنــاة الســويس، وخــط بــارليف ومهــا أكــرب موانــع عســكرية يف العــامل
 ً ات يعلــن مــن اإلذاعــة اســتعداده شــرق قنــاة الســويس، مث صــار الســاد العــريب املصــري مســافة بضــعة عشــركيال

  . للسالم واملفاوضات 
وهـــو جيتـــاز ) اهللا أكـــرب( وكانـــت املباغتـــة الســـبب األول يف انتصـــار اجلـــيش العـــري املصـــري الـــذي كـــان يـــردد 

واليت متكنـت مـن ،القناة، أما السبب الثاين فهي وحدات الصواريخ الروسية اليت نصبها املصريون غرب القنـاة
ائيلي من الدخول إىل السماء العربية املصرية، وكانت عدة وحدات باسـلة حتمـي وحـدات صد الطريان اإلسر 

  . الصواريخ غرب القناة

                                     
تأكد لدينا أن السادات بدأ اتصاالته السرية مع : يقول ) الزعيم الفلسطيين اليساري ( ـ ينقل حممد عبد الغين النواوي عن نايف حوامتة ) 1(

لسويس، وكشفت الوقائع بأن االسادات كانت له خطة خاصة يف حرب وأنه طرح مشروعه الشهري لفتح قناة ا) م 1971( إسرائيل منذ عام 
لس الوطين )  15 - 5( تشرين تقوم على عبور القناة وحترير  كلم فقط، مث الذهاب إىل مائدة املفاوضات، لذلك عرض علينا السادات يف ا

ا إىل مائدة املفاوضات، وقبل حرب تشري ن بعشرة أيام محل إلينا أبو إياد رسالة من السادات تقول الفلسطيين تشكيل حكومة منفى ؛ ليأيت 
، وعلى الفلسطينيني أن جيهزوا أنفسهم حلضور مائدة املفاوضات من خالل مؤمتر دويل جريدة السفري األردنية (احلرب قادمة قريبًا

نية، ويقول أبو إياد أنه كلم   األسد وعلم حافظ األسد مبضمون هذه الرسالة ألن زهري حمسن من أعضاء القيادة الفلسطي). م4/3/1981
!! ، وأكد األسد أن سوريا عندها خطة ملتابعة النضال )املفاوضات مع العدو ( شخصيًا ؛ فزعم أن السادات مل يطلعه على مثل هذه اخلطة 

ساعات فقط من حرب ) 6(مضي بعد ) : 1975(ويقول السادات يف عيد العمال أول أيار . حىت حترير ماميكن من األراضي العربية احملتلة 
  ؟    !!جاءين السفري السوفيايت يطلب وقف إطالق النار بناء على طلب حافظ األسد ) م1973(
ـ خالل خدميت يف اجليش العريب السوري ؛ مسعت من ضباط كبار مرات عديدة بأنه يستحيل اجتياز قناة السويس، ألن العدو الصهيوين ) 2(

على ضفتها الشرقية، وسوف يشعل فيه النار حاملا شعر بتقدم القوات املعادية من القناة، كما أقام جبالً من الرمال مساه أقام أنبوبًا من النابامل 
، يتعذر على اآلليات الصعود عليه، وحىت املشاة يصعب عليهم تسلقه، وحتت هذا التل من الرمال أقام حتصيناته، )قائد يهودي ( خط بارليف 

ومما يؤسف له أن الضباط السوريني الكفرة صرحوا مراراً أمامنا حنن الضباط الصغار بأنه . ه املدافعة عن خط بارليف وأسلحته وأسكن قوات
يستحيل حىت على ربنا ـ سبحانه وتعاىل وحاشاه عزوجل ـ  أن جيتاز قناة السويس ؛ وقد بني الواقع أن  هؤالء الضباط الكبار السوريني 

  ) . اهللا أكرب ( د اجتازه اجلنود املصريون وهم يهتفون جبناء وجهلة ؛ فق ينياألسد
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وبإحلاح من حافظ األسد، الذي يريد تطوير اهلجوم املصري لتخفيف الضغط عن اجلبهة السورية، وبعـد أن 
ســكريني وخاصــة الفريــق الشــاذيل انفــرد الســادات بقــراره عــن جملــس احلــرب العــريب املصــري، وخــالف قــرار الع

ــــا حتمـــي وحــــدات الصـــواريخ،وأمر الســــادات  القاضـــي بعـــدم حتريــــك هـــذه الوحــــدات مـــن غــــرب القنـــاة أل
من عبور القناة مبدرعاته )شارون أريل ( بتحريكها شرق القناة لتطوير اهلجوم، فأتاح الفرصة للمجرم الصهيوين

ب كبـري غـرب القنـاة وحماصـرة اجلـيش الثالـث العـريب املصـري، إىل وحدات الصواريخ والقضاء عليها، واحـتالل جيـ
وعنــدها نصــبت خيمــة فــك االشــتباك بــني . كلــم شــرق القــاهرة) 101( ووقــوف القــوات اإلســرائيلية عنــد اللوحــة

  . القوات املصرية والقوات اإلسرائيلية 
   املـباغتـة

،أمـــــــايف )م 1967( رب املباغتــــــة أهــــــم عنصـــــــر لنجــــــاح احلــــــرب، وقـــــــد اســــــتفاد منهــــــا الصـــــــهاينة يف حــــــ
فقداســتطاع اجلــيش العــريب يف مصــر واجلــيش العــريب يف ســوريا مباغتــة الصــهاينة يف عيــد ) م1973(تشــرين

آخرهـا ) اكتـوبر ( ين، حيث يصوم الصهاينة ثالثة أيام متتالية وكان يوم السادس مـن تشـرين و الغفران الصهي
  . ؛ املوافق العاشر من رمضان 
مــــع الفجــــر عــــادة، فقــــد حــــدد األســــد والســــادات الســــاعة الثانيــــة ظهــــراً لتكــــون وإذا كانــــت احلــــروب تبــــدأ 

أو ســـاعة الصـــفر، ويـــروي يل أحـــد ضـــباط املدفعيـــة الســـوريني يقـــول اســـتلمت األمـــر يف الثانيـــة ) س(الســـاعة
إالربعاً، فجهزت وحديت، ووضـعت الـذخرية يف املـدافع وحـددت الزوايـا املطلــوبة ويف متـام الثانيـة قلـت مبكـرب 

ً ال أي اطلقوا نريان املـدافع، فلـم يطلـق أي عنصـر نـريان مدفعـه، وإمنـا ) نار(صـوت الذي تسمعه الوحدة جيدا
م وأكرر!!.نظروا إيل وقالوا  هل أنت جاد ياسيدي  هياأسرع ونفذ، ) نار،نار،نار(؟، يقول فصرت أصرخ 

 القاذفة من فوقنا)السوخوي(راتناأكد هلم صدقي مرور طائ املدفعي،ومما بالتمهيد وبدأنا وعندهاصدق اجلنود
  . لتقذف حتصينات العدو ومراكز قياداته

م  إذن كانــــت مفاجــــأة للجنــــدي العريب،كمــــا كانــــت مفاجــــأة للجنــــدي اإلســــرائيلي، فقــــد الصــــهاينة صــــوا
وقدوجــد املصــريون بعــض اجلنــود اإلســرائيليني . وراحوايتخبطــون، ومل يســتيقظوا مــن املباغتــة إالبعــداليوم الثــاين

  . ماًيف املخابئ حتت خط بارليف نيا
   سـري العمليـات على اجلبهـة السـوريـة

وهـي عبـارة ) قـرى حمصـنة ( تناد قويـة ـاعتمدت سياسة الصهاينة يف الدفاع عن اجلوالن على إقامة نقـاط اسـ
عن تـل مـن األرض يفـرغ مـن داخلـه ويـدعم باالمسنـت املسـلح باحلديـد، مث تتمركـز فيـه عـدة أسـلحة مقاومـة 



                                     
  

  98

أن اجلــوالن كلــه تــالل مناســبة هلــذا الغــرض،  الســوريني حــظ ســوءلــدروع وللمشــاة، وحــىت الــدبابات، ومــن ل
وصنعوا خطوط مواصالت حتت األرض بني هـذه القـرى احملصـنة، ومهمـة هـذه القـرى احملصـنة إعاقـة اهلجـوم 

يت مـن داخـل األرض ملدة يوم أو يومني، وتكبيده أكرب قدر من اخلسائر، ليتمكن اهلجـوم املعـاكس الـذي يـأ
هــذه القــرى احملصــنة خبنــدق مضــاد للــدبابات مســوه مث دعمــت . احملتلــة، يــتمكن مــن دحــر اهلجــوم والقضــاء عليــه 

م كي تعيق تقدم أي هجوم سوري حمتمل ريثما تتمكن قوات اجليش املتمركزة يف داخـل . )1()آلون(خط وهو أحد قاد
  . األرض احملتلة من شن اهلجوم املعاكس

الـذي حفرتـه إسـرائيل علـى حـدود اجلـوالن مـع سـوريا، ) ألون ( وحدات النسق األول من اجتيازخطمتكنت 
ـا، مث وصـل ./.) 60(لتمنع اجتياز الدبابات واآلليـات العسـكرية، وتكبـدت هـذه الوحـدات قرابـة  مـن آليا

املقاومــــة ولكــــن هــــذه القــــوات الســــوريةمل تنظــــف نقــــاط )م1948(بعضــــها إىل حبــــرية طربيااحملتلــــة منــــذ عــــام
كلــم يف ) 4(لــيالً، واحتــل عمــق)23(اإلسـرائيلية، وهــو مــن مهمــة النســق الثــاين الــذي دخــل املعركــة الســاعة

  . كلم يف القطاع األوسط، واحتل اجليش السوري جبل الشيخ منذ اليوم األول ) 12(القطاع الشمايل،و
اين الـذي قـام بـه املقـدم الـدرزي مث ركز الصهاينة هجومهم املعـاكس علـى القطـاع الشـمايل بسـب الـدور اخليـ

كلـم بـالرتاجع، وتكـررت أوامـره السـلبية، مث )4(رفيق حالوة، الذي أمر الكتيبة املتقدمـة والـيت احتلـت عمـق 
وهلـــذا ســـهل علـــى اجلــــيش .ضـــبط يتصـــل مـــع العـــدو، فشــــكلت حمكمـــة ميدانيـــة وأعـــدم يف ميـــدان احلــــرب

واحتــل منطقــة ) 7، 6(رره الســوريون خــالل يــومياإلســرائيلي خــرق الــدفاعات الســورية، بعــد أن اســرتد مــاح
  .)2(قرية سورية) 39(كلم، فيها)23مضروبة يف  20(مساحتها 

                                     
م ) 1( خندق ضد (ملاكنت يف اخلدمة العسكرية، مواجهًا لتل الفرس، وكان الصهاينة حيفرون هذااخلندق: ــ  قال يل أحد األخوة الذين أثق 

م سريمون قذائفهم على اآلليات الصه ، وحتمس عناصر إحدى الدبابات املواجهة لتل الفرس، وأخربوين)الدبابات والسيارات  ة اليت حتفر يينو أ
، حيث تتأكد إصابة اهلدف، ورجوين أن أتأكد من )وهو أقل من الصفر التعبوي للدبابة ( هذااخلندق أمامهم على مسافة أقل من ألف مرت 

ذااالشتباك، أماأمر اطالق النار فال أملك منه شيئاً  ، ألنه بيد قائد سرية املشاة، والدبابة ملحقة على املشاة، سالمة أسلحة الدبابة اليت ستقوم 
ا يف مدى الصفرالتعبوي، كما تأكدت من  فوصلت سرياً على األقدام إىل مربض الدبابة، ورأيت اجلرافات الصهاينةية حتفراخلندق، وتأكدت أ

مابيتوه صباح الغد، وعرفت بعد ذلك أن وصويل إىل املربض سالمة أجهزة الرمي يف الدبابة، وقائدها رقيب محوي، مث تركتهم على أن ينفذوا 
الذي حضر يف احلال ) العلوي( فأخرب قائد الكتيبة الرائد أمحد احلسني ) زهري ( يكتشف مايبيته الرقيب ) أنطون ( جعل قائد سرية املشاة املالزم 

ليالً وجدت فرقة ) نوى ( ومما الأنساه أنين ملا عدت إىل قيادة اللواء يف ). ءوا أرضهم حيفرون فيها ماشا( وهدد الرقيب باحملاكمة امليدانية، ومما قاله  
صد موسيقية تغين للضباط، ومعهم راقصات ومطربات، وصوت املوسيقى يصل إىل تل الفرس، حيث صنع منه الصهاينة أكرب قرية حمصنة وأكرب مرصد ير 

  .الفرقة اخلامسة كلها 
  . 450ي، ص ــ  حممد عبد الغين النواو ) 2(
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   القـوات العـراقيــة
حدثين ضابط صغري من الفرقة اخلامسة يقول كلفت بإيصال العقيـد قائـد اللـواء العراقـي الـذي وصـل داعمـًا 

ميـد علـى أصـالن، ومل خيـف ذلـك الضـابط إعجابـه بانضـباط للفرقـة اخلامسـة إىل مقر قيادة الفـرقة حيـث الع
قائـد اللـواء ( ... ) العقيد العراقي يف ملبسه ووقوفه أمـام العميـد أصـالن بالتحيـة العسـكرية يقـول لـه  العقيـد

ً ( ... ) املدرع  ، والتبـدوا عليـه عالمـات  ينتظر أوامركم سيدي العميد، بينماكان أصالن يرتـدي حـذاء مـدنيًا
، ومل خيــف ذلــك الضــابط احلــرب، و  اكتفــى بــرد التحيــة بــربود مث شــكره وقــال لــه  ستصــلك التعليمــات الحقــًا

دهشـته للفــرق الكبـري بــني الضــابطني، ضـابط عراقــي ميــداين جـاهز للحــرب، وضــابط ســوري يرتــدي حــذاءه 
  .املدين، واليبدو االهتمام واجلدية 

جـــوم معـــاكس، متكنـــت مـــن أمـــا القـــوات العراقيـــة الـــيت دعمـــت القطـــاع الشـــمايل فقـــد قا مـــت علـــى الفـــور 
طردالصهاينة من تـل عنـرت حـىت أم باطنـة،وطلبت مـن السـوريني إرسـال قـوات مشـاة للتمسـك باملنطقـة، ألن 

  . القوات العراقية مدرعات، ولكن القيادة السورية جتاهلت الطلب ومل تتسلم مواقعها احملررة
وحتريراجلبــل، وطلــب مــن  الشــيخ أســفرعن دحرالصــهاينةكمــا قــام لــواء جبلــي عراقــي مبهمــة إنــزال علــى جبــل 

القوات السورية استالم اجلبل، فصارت تسوف إىل أن أذيع وقف إطالق  النـار، فعـادت القـوات الصـهيونية 
  . )املرجع نفسه ( إىل اجلبل 

   جليش العقائدي من غرائب ا
ومل يعــد رئــيس قســم ) 7(ه، ومــر يــوم علــى أن يســـتطلع قــوات العــدو بنفســ) شــامل مصــطفى ( أصــر املقــدم الــدرزي 

كمـا قـام عـدد غـري .االستطالع، وتبني أنـه هـرب إىل العـدو الصـهيوين بلباسـه العسـكري، وماميلكـه مـن أسـرار احلـرب
ـــا تقطــع سالســـل الدبابـــة  قليــل مـــن قــادة الـــدبابات العلــويني والنصـــارى باقتحـــام حقــول ألغـــام صــديقة، أل

أمــر انســحاب مــن عنــده، ) النقيــب إبــراهيم بشــارة(تلــق أحــدهم وخترجهــا مــع طاقمهــامن احلــرب، كمــا اخ
مث كشف أمره، وحكم عليه بالسـجن املؤبـد، لكـن أهلـه متكنـوا مـن رفعـت ) 25(وهوقائدسرية هندسة اللواء

  . األسد وعرفوا كيف جيعلونه يتدخل لإلفراج عنه

   نتـائج حـرب تشـرين
التقهــر، وأنـه الحــل معهــا إال الصـلح والســالم، وهــذا ــ ترســخ يف أذهـان الضــباط غرياملســلمني أن إسـرائيل 1

  . مايريده الصهاينة وعمالؤهم 
يوماً، وكانت ثقيلة جـداً علـى )  81(ـ أدى رفض اجلندي العريب للهزمية إىل حرب االستنزاف اليت دامت 2
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  . الصهاينة الذين اليقدرون على حروب طويلة األمد
الـيت أســفرت عــن فــك االشــتباك ) يهـودي أملـاين األصـل (تحـدةوزيرخارجيـة الواليـات امل ــ وســاطةكيسنجر3

ـا انتصـار )م1974/  5/ 30(باتفاقيـة فصل القوات اليت أقـرها املؤمتر القطـري يف وزعمـت إذاعـة دمشـق أ
   . مت التوقيع عليها يف جنيف)  5/ 13( لسوريا، ويف 

) 12(وفة، وزاركسينجرســوريا يف شـهر واحــد ـ أصــبحت العالقـات بــني سـوريا والواليــات املتحـدة علنيــة مكشـ 4
وأخـــريًا زارنيكســـون دمشـــق  ، )م1967( ألمريكـــي إىل دمشـــق بعـــد قطـــع العالقـــات عـــام ازيـــارة، وعـــاد الســـفري 

  . ق عند استقبالهـوقبلته إحدى الطالبات علنًا يف شوارع دمش) م 1974/ 15/4(يف
) 90(سوريا وطلب هلا مساعدة أمريكية قدرهامساعد وزير اخلارجية األمريكي عن ) ساندوز ( دافع  - 5

اشـرتاكها يف عمليـة السـالم، ولعبـت دورًا خفيـًا يف جنـوب لبنـان، ولكنـه  إن سـوريامل تسـتبعد :مليون دوالر،وقال
  . غ اإلجيابيةـبال
ّ رقـــم ) حـــافظ أســـد(م، أصـــدر 1974يف اخلـــامس والعشـــرين مـــن شـــهر شـــباط عـــام و  املرســـوم اجلمهـــوري
ّ ضـد سـورية، ، القاضي با)385( لعفو عن ثالثةٍ وعشرين جاسوسًا كـانوا يعملـون لصـاحل الكيـان الصـهيوين

وقد نصَّ املرسوم املذكور املوقَّع من قبل رئـيس النظـام يف ذلـك الوقـت علـى .. بعد أن تغلغلوا يف أحناء البالد
  )385(مرسوم رقم    :ما يلي

ً على أحكـام قـانون العقوبـات وأصـول احملاكمـات اجل[ بتـاريخ ) 43(زائيـة، وعلـى املرسـوم التشـريعي رقـم بناء
، وعلــى األحكــام املكتســبة قــوة القضــية املقضــية، الصــادرة عــن احملكمــة العســكرية بدمشــق 1/9/1971

 2/214(و) 1952لعــــــام  69/1101(و) 29/10/1951تــــــاريخ  1132/1154(باألرقــــــام 
ـــــــــاريخ  18/19(و) 21/12/955تـــــــــاريخ  ـــــــــاريخ  9/10(و) 12/10/1959ت ) 2/5/1959ت

واملتضــمن احلكــم ).. 10/12/1960ح تــاريخ .ر.أ/11/11(و) 1959/ 5/9تــاريخ  10/22(و
م جـرم العمــل لصــاحل املخــابرات اإلســرائيلية،  ، الرتكــا ــدة، علــى ثالثـةٍ وعشــرين جمرمــًا ّ باألشـغال الشــاقة املؤب

ها باملعلومات، وذهاب البعض منهم إىل إسرائيل، واالتصال باملسؤولني فيه دّ َ ا، وتناول املال مـن إسـرائيل وم
  :يرسم ما يلي.. لقاء عمليات التجسس

ـــا مـــن قبـــل احملكمـــة :  )1(املـــادة  ، عـــن املـــدة املتبقيـــة احملكومـــون  ميـــنح احملكومـــون املـــذكورون عفـــوًا خاصـــًا
ـــــــــا رقـــــــــم  ) 10/22(و) 18/19(و) 9/1(و) 214/20(و) 1132/1154(العســـــــــكرية، بقرارا

  ).11/11(و
ن يلزم لتنفيذه ال:   )2(املادة  َ ر هذا املرسوم، ويبلَّغ م نشَ ُ   .ي
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 ]حافظ األسدتوقيع : [    رئيس اجلمهورية   25/2/1974

  األسـد يف لبنـانحافظ 
ـا لتكـون قـوة إقليميـة، أو خصـم إسـرائيل الـذي لـه وزن ) 1975(يف عام  اختذت سـوريا األسـد أوىل خطوا
وانـدلعت احلـرب األهليـة يف لبنـان، بعـد أول خطوة، ) 1975(لبنان يف مطلع  وكانت زيارة األسد.وحجم 

، ولبنــان هــو البلــد العــريب الوحيــد الــذي يتمتــع فيــه الفلســطينيون حبريــة )؟؟؟(!!! زيــارة األســد بأربعــة شــهور
، )ســنة أو شــيعة ( احلركــة وزاد عــددهم علــى نصــف مليــون، وكــان حلفــاؤهم بشــكل بــدهي هــم املســلمون 

يف األرض احملتلــة ردت علــيهم إســرائيل بعمليــة كومانــدوز يف قلــب بــريوت،  وكلمــا نفــذ الفلســطينيون عمليــة 
ــا مــن  ــا إســرائيل عــدة مــرات، وبلــغ جممــوع عمليا أربعــة وأربعــني هجومــًا أدت إىل )  1974، 68(كرر

  .مصرع قرابة ألف فلسطيين ولبناين 
احللبـة اللبنانيـة، بينمـا يـرتك كان اخلط املألوف لدى أمريكا وإسرائيل هو ختويف األسد كي يبقـى يف خـارج  
لكن كيسنجر اسـتطاع أن . الفلسطينيون واللبنانيون يتصارعون حىت النهاية، وكانت هذه هي غريزة إسرائيل 

 ً ويقنعهم أن احلكمـة هـي دخـول سـوريا إىل لبنـان، وقـد توصـل  ،يغري هـذه القناعـة لـدى أمريكـا وإسـرائيل معـا
لفلسـطينيني بـدالً مـن محـايتهم، وإن الفوائـد ألمريكـا وإسـرائيل كيسنجر ملوقف يضطر فيه األسد إىل سحق ا

ميكن أن تكون عظيمة جداً، فالفلسطينيون سيتم قهرهم، واليسار يقهر، واألسد تتلوث مسعته عند العـرب، 
وجادل كيسنجر كعادته وهو يؤكد أنـه يعـرف مصـلحة إسـرائيل أكثـر مـن إسـرائيل نفسـها، ودفعهـا إىل قبـول 

املوافقة على دخول القوات السورية إىل لبنـان، وأن هـذا سـيبعد األسـد عـن االهتمـام بـاجلوالن هذا التوجه، و 
   ].األستاذعبد احلليم خدام أن حافظ األسد أكد مفهوم حترير اجلوالن من بريوت وقد صرح[  .

  اتفاقيـة الـخط األحـمر 
نان، بدون صواريخ سام، جنوب طريق وهي اتفاقية شفوية مؤداها أن تقبل إسرائيل وجود قوات سورية يف لب

أرسـل األسـد ) 31/5/1976(دمشق بـريوت، وأن يكـون االنتشـار السـوري يف البحـر واجلـو حمـدوداً، ويف 
جيشاً إىل لبنان، وعلى الفور فك حصار الفلسطينيني اليساريني عن املعاقل املسيحية بـالقوة العسـكرية ضـد 

  . الفلسطينيني 
ث نـــداءات للفلســـطينيني كـــي يلقـــوا ســـالحهم، ولكـــن عنـــدما رفضـــت القيـــادة يف البدايـــة كـــان األســـد يبعـــ

) 76(ويف أواخـر حزيـران . الفلسـطينية انذاراتـه أرسـل املدفعيـة والطـريان لـدعم حتـرك قواتـه يف العمـق اللبنـاين 
  . كانت القوات السورية حتاصر املعاقل الفلسطينية واليسارية 
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يف ) تـــل الـــزعرت (مـــن الـــدفاع إىل اهلجـــوم، والســـيما ضـــد خمـــيم مكـــن التـــدخل الســـوري املســـيحيني التحـــول 
يومـــًا مــن احلصـــار بعـــد أن ) 52(فلســطيين، وبعـــد ) 30000(ضــواحي بـــريوت الشــرقية، فحاصـــروه وفيـــه 

إنـــه اليـــرى حاجــة للتشـــويش علـــى اجلـــيش : فلســـطيين، وقـــال رابـــني يومهــا ) 3000(مــات فيـــه أكثـــر مــن 
  . أثبتت حسابات كيسنجر صحتها  وقد. السوري وهو يقتل إرهايب عرفات 

واهتــز العــامل العــريب ضــد األســد، وقطــع الســادات عالقاتــه معـــه، وأرســل صــدام حســني قــوات إىل احلــدود 
ســد متواطــؤ مــع أمريكــا األالســورية، وهــاجم جنــبالط احلكومــة الســورية، وقالــت بعــض الصــحف العربيــة أن 

حـــىت االحتــاد الســوفيايت مل يــرض عـــن . يع التســوية لســحق املقاومــة الفلســطينية لتمهيــد الطريـــق أمــام مشــار 
  . )1(تدخله يف لبنان 
بعمليات عسكرية صغرية هادئة ختللتها بالتنـاوب نـداءات ومناشـدات وإنـذارات ) 1976(وانقضى صيف 

عـددًا مـن اهلجمـات الكـربى انتهـت مبـا يقـرب مـن الـدحر الكامـل ) 76(يلـول أمتجددة، مث شـن يف أواخـر 
وعندئـــذ أصـــبح األســـد مســـتعدًا لقبـــول الـــدعوة الســـعودية إىل مـــؤمتر مصـــاحلة يف . لفـــائهم للفلســـطينيني وح

أضــيفت الشــرعية علــى وجــوده يف لبنــان باســم قــوات الــردع العربيــة، ووافقــت ) 16/10/1976(الريــاض 
دخلـت القـوات السـورية )  76(السعودية والكويت على دفـع نفقـات اجلـيش السـوري يف لبنـان ويف نـوفمرب 

  .  )2(بريوت  وأعلن عن انتهاء احلرب األهلية غرب 
                                     

ومن مث، تضييق  وحلماية احلدود الشمالية للصهاينة ، ـ وأهم تفسري لدخول األسد لبنان، كما سبق هو سحق املقاومة ليقبل العرب بالتسوية، 1
طلوب لألمن اخلناق على املعارضة السورية وخاصة اإلخوان املسلمني، وقد كانت املعارضة السورية تتنفس احلرية من الرئة اللبنانية، وكل م

السوري خالل ساعتني فقط يكون داخل لبنان لينجو بريشـه من بطش األمن السوري، وعرف األسد أنه اليستطيع كبح الشعب السوري بدون 
زعها على بل استطاع األسد أن حيكم اخلناق على العرب مجيعًا بعد دخوله لبنان، واستمر يبتـز أمواهلم، ليو . السيطرة على لبنان لتكون تابعة لـه 

  .أزالمه وعشريته 
  : عمليات جيـش األسـد يف لبنـانـ 1

اليت دبرها حزب الكتائب ضد املسلمني، وانضم املسلمون يقاتلون يف إطار منظمة التحرير ) الكارنتينا ( هب املسلمون صفًا واحدًا بعد جمزرة 
تالل  شتورا، وزحلة، وزغرتا، والدامور، والسعديات، ودارت الدائرة على املوارنة القوات الوطنية من احأو احلركة الوطنية أو جيش لبنان العريب، ومتكنت 

اجليش العريب  الرئاسة يف بعبدا، فهرب رئيس اجلمهورية سليمان فرجنية إىل زغرتا، وسيطر ، وأخذت مدفعية جيش لبنان العريب تدك قصرسيحينيوسائر امل
الظرف احلرج حترك  بات مؤكداً أن الوضع سينتهي ملصلحة احلركة الوطنية واملقاومة الفلسطينية، ويف هذاعلى معظم لبنان بقيادة الضابط أمحد اخلطيب، و 

  . اليت صدرت إليه من تل أبيب وواشنطن حافظ األسد لينفذ األوامر
ة، ختلت الصاعقة عن منظمة ومبجرد وصول القوات السورية بعد موافقة جامعة الدول العربية اليت تكفلت بتغطية نفقات قوات الردع السوري

ختلت أمل الشيعية عن  اليوم األول، كما التحرير، كما ختلى حزب البعث اللبناين عن احلركة الوطنية، وهكذا شق األسد املنظمة واحلركة منذ
لمني،وهاهي النتائج أوامر موسى الصدر هلم، ووقف الدروز على احلياد يتفرجون على ذبح املس جيش لبنان العريب واحلركة الوطنية، بعد

= 
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  )اإلخوان املسلمون ( األســد والعـدو الداخـلي  
 ب، وقتــل فيهــا النقيــب إبــراهيم اليوســف، وهــو ضــابطلــوقعــت مذحبــة املدفعيــة يف ح) 16/6/1979(يف 

وقيـل (  مـن العلـوينيأمن املدرسة، مبساعدة الطليعة املقاتلة قرابة ثالثـة ومثـانني طالـب ضـابط  مسؤول ،بعثي
وكانــت . )1(، وكانــت مبثابــة إعــالن احلــرب بــني حــافظ األســد والطليعــة املقاتلــة لإلخــوان املســلمني)مائتــان 

ـز حيـاة املـدن السـورية منـذ تـدخل ) رب ـرب واهــاضـ(ـ كما يسميها سيل ـ من نوع ) اإلرهابية ( احلوادث 
مثـل العميـد عبـد الكـرمي رزوق قائـد  :الت احلكـموقتل عـدد مـن رجـا. ) 2()1976(األسد يف لبنان صيف 

والطبيـــب حممـــد شـــحادة طبيـــب األســـد  ،)1978(والـــدكتور ابـــراهيم نعامـــة  ،)1977(مدرســـة املدفعيـــة 
وقــد أســهم هــاذان الطبيبــان يف حماولــة الوصــول إىل الشــعور مــروان حديــد وهــو يف [ اخلــاص، وغــريهم كثــري 

وبـدأ :  (.... ذه األحـداث مل تنشـأ مـن فـراغ، وإمنـا يشـري إىل ى سـيل أن هـ، وير ]السجن بواسطة العقاقري 
عـــدد مـــن الواصـــلني يف احلكومـــة جيمعـــون ثـــروات طائلـــة مل يعـــرف مثلهـــا الســـوريون مـــن قبـــل، وكـــان األســـد 

وبينما كانت املسـاعدات اخلارجيـة إىل سـوريا التزيـد عـن مخسـني . منشغالً بالشئون اخلارجية وأمهل الداخل 
، قفـــزت عـــام مليـــون دوالر ســـن علـــى ســـتمائة مليـــون، معظمهـــا مـــن دول اخللـــيج، وحـــىت مـــن ) 1874(ويًا

=                                      
  :العسكرية 

و، ـ انتصرت القوات السورية انتصاراً ساحقًا على القوات املشرتكة يف سهل البقاع وعكار واجلبل وصيدا، وفرضت حصارًا يف الرب والبحر واجل1
 د غذائية أرسلت من الفلسطينني يفومنعت وصول املؤن والذخائر إىل املقاومة الفلسطينية واحلركة الوطنية،واستولت القوات السورية على موا

  . اخلليج إىل القوات املشرتكة
  . ، والتجار من الضباط السوريني الكبارنصارىـ تركت القوات السورية ميناء جونية الذي يسيطر عليه حزب الكتائب، ليتنفس منه املوارنة وال 2
  . ن مل يتمكن من الفراراجليش السوري كل معارض سوري أو لبناين، واعتقله أو قتله إ طاردـ  3
/  8/  14(ـ سامهت القوات السورية يف حصار تل الزعرت، بالتعاون مع الكتائب، وبدأ احلصار يف أواخر حزيران، وسقط املخيم يف  4

امات بعد حصار أكثر من شهر ونصف، ومنعت القوات السورية وصول الطعام واملاء والذخرية إىل املخيم، كما شاركت يف اإلعد) م 1976
أنه  له م، وممايؤسف1971قائد الشرطة العسكرية، ومن رجال احلركة التصحيحية [  وهتك األعراض والنهب حتت قيادة العقيد علي مدين

  . ] محوي 
ب املصارف، والسيارات  واملخازن واملستودعات 5    . ـ فعلت منظمة الصاعقة وقوات الردع السورية األفاعيل يف لبنان من 
  
أخطاء شنيعة منها أن العقيد علي  514ويف ص . اليت تدل على جهله بالواقع  ) باترك سيل (الفصل غريت كثريًا من مصطلحات  ـ يف هذا1

  ) ..1976(قتل عام (!!!)  حيدر آمر حامية محاة 
ـرة  قائد األمن القومي يف يف رأس الرائد حممد غ)  1976/ 2/ 16(ـ وهذا غري صحيح، ألن الرصاصة األوىل للطليعة املقاتلة كانت يوم 2

  .محاة 
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قفـزت ) 1973(الواليات املتحدة األمريكية، أما صـادرات سـوريا النفطيـة فقـد كانـت سـبعني مليـون دوالر 
  . وزادت على عائدات القطن احملصول التقليدي يف البلد  ،)*1974(مليون دوالر ) 700(إىل 

ــبط الطبقــة الوســطى لتصــبح فقــرية، فقــد كــان يف ســوريا  وبــدأت تنحصــر ) 55(الثــروة يف يــد فئــة قليلــة، و
مليـونري، وقـد ) 2500(فقـد قفـز العـدد إىل )  1976(، أما عـام)1963(مليونريًا باللريات السورية  عام 

ا علـى مشـاريع الدولـة  لـذي مســي مثــل السـيد حممـد حيـدر ا(أثـرى كثـريون مـنهم مـن العمـوالت الــيت يأخـذو
ومنــــت شــــراكات بــــني كبــــار رجــــال األعمــــال وكبــــار مــــوظفي النظــــام % ) .  10(ويقــــال % )   5الســــيد 

  . العسكريني والسياسيني  
نشـأ سـرايا الـدفاع، كأفضـل أالذي كـان يـرى نفسـه درع نظـام أخيـه، ) رفعت األسد (ويف ذلك الوقت أنشأ 

 حــني كـان املــدرس املتخــرج مــن اجلامعــة لــرية يف1500العســكري ( وحـدات يف اجلــيش مــن حيــث الرواتـب 
انتخــب رفعــت عضــوًا يف القيــادة القطريــة، وكــان ) 1975(ويف املــؤمتر القطــري اخلــامس ) . لــرية فقــط500

وارتفــع مســتوى املعيشــة بشــكل خميــف، فالشــقة الــيت كــان مثنهــا مخســني ألــف لــرية .  )1(رفعــت فــوق القــانون 
  .صار نصف مليون أي ارتفع عشرة أضعاف 

الـيت قبضـت علـى عشـرين مـن كبـار التجـار واملـوظفني، ) 1977(ل األسـد جلنة الكسـب غـري املشـروع شك
وكـان رفعـت األسـد املثـال . لكنها تراجعت عندما وجدت نفسها مشتبكة مع شخصيات مقربة من النظام 

احلاجـةكانت النموذجي لإلثراء غري املشروع، وال أحد يستطيع أن ميس شقيق الرئيس وحامي نظامــه، وألن 
  .ماسـة لـه يف احلرب مع اإلسالميني

لـرية ، وقـد شـاهد جيلـي توقيـع رفعـت عليهـا ، ) 500( وقام رفعت بطبع مليارات اللريات السورية من فئة 
ــا رفعـت الــذهب يف ســوريا ، وأودعــه يف بنــوك  بعـد أن رفــض مــدير املصــرف املركـزي مــن التوقيــع ، واشــرتى 

  .الغرب حتت امسـه 
م حافظ األسد باإلخوان املسلمني مـن أيـام شـبابه يف الثانويـة، فاشـتبك معهـم باأليـدي يف باحـة لقد اصطد

  .املدرسة يف الالذقية، وضربوه بسكني يف ظهره، أجربته على النوم بضعة أسابيع يف الفراش 
. هيف مستشفى حرستا العسـكري، وأقسـم أتباعـه علـى الثـأر لــ) 1976(تويف مروان حديد يف السجن عام 

كان ) 1980(وحىت منتصف ) 1979(وبعد ثالثة أعوام وقعت مذحبة املدفعية يف حلب، ومن منتصف 

                                     
  . 518ـ باترك سيل، ص 1



                                     
  

  105

ميسك بزمام املبادرة، وبدا األسـد معرضًا ألعظم األخطـار، وكـان ) يقصد الطليعة املقاتلة ( التنظيم السري  
يهـــا، ومنهـــا ينطلقـــون لتنفيـــذ املقـــاتلون خيتبـــأون يف األحيـــاء القدميـــة الـــيت يصـــعب علـــى الســـيارات الـــدخول ف

م يف قتل أعوان النظام شخص معظمهم من البعثيـني والعلـويني ) 300(ففي حلب قتلوا أكثر من . عمليا
صهر الشيخ خرياهللا، بعد أن عـرف أنـه قائـد التنظـيم العسـكري ) حسين عابو (أعدم ) 1979(ويف عام . 

ام حوايل ألفني من املعارضني املسلمني، باإلضافة ، بينما قتلت قوات النظ)عدنان عقلة (يف حلب، فخلفه 
  .إىل اعتقال األلوف 

القيــام بإضـراب جتـاري، ســرى يف   ؛)يقصــد الطليعـة املقاتلـة ( ،حـاول اإلخـوان املسـلمون) 1980(ويف آذار
رئــيس احتــاد  ،)بــدر الــدين الشــالح (كافــة املــدن ماعــدا دمشــق الــيت وجــد األســد فيهــا حليفــًا يف شــخص 

جارية وصاحب النفوذ الكبري، ومع أنه يف الثمانينات مجع أصحاب احملالت التجارية وحثهم على الغرف الت
وقد استفاد جتار دمشق مـن الثـراء اجلديـد، أكثـر مـن زمالئهـم يف املـدن األخـرى، وقـد تبـني . عدم اإلضراب

  .  ليستقر له احلكم منذ اسـتالمه احلكم؛ أنه جيب عليه أن يتصاحل مع طبقـة التجار الدمشقيني  ،لألسد
اإلرهـابيني يقصـد اإلخـوان (ويف املؤمتر القطري السابع توىل رفعت األسد الدعوة إىل شن حـرب شـاملة ضـد 

إن سـتالني ضـحى بعشـرة ماليـني للمحافظـة علـى الثـورة البلشـفية، وجيـب أن تفعـل ســوريا : وقـال )املسـلمني
ولعـل . تتفـوق عليـه سـوى منزلـة أخيـه حـافظمثل ذلك، وقد شهد ذلـك املـؤمتر صـعود رفعـت إىل مسـتوى ال

  .أساليب القبضة احلديدية اليت مارسها قد أنقذت الدولة، غري أنه غريت طابعها أيضًا 
قتيــــل مــــن ) 200(أرســــلت قــــوات حممولــــة جــــوًا إىل جســــر الشــــغور وأدى ذلــــك إىل ) 9/3/1980(ويف 

فرقــة الثالثــة بأكملهــا أي عشــرة آالف رجــل رســلت الأو . املــواطنني وســيق مئــات آخــرون إىل احملــاكم امليدانيــة
دبابــة إىل حلــب يقودهــا شــفيق فيــاض، وانضــم إليهــا رجــال مــن ســرايا الــدفاع، وقامــت بعمليــات ) 250(و

وبقيـت الفرقـة الثالثـة عامـًا كـامالً يف ) . 1980(الذي سـاد يف الربـع الثـاين مـن عـام ) التمشـيط ( التفتيش 
) 1981ـ 1980(ت محاة للقصة نفسـها مـن التمشـيط يف سـنوات حلب، هلا دبابة يف كل شارع، وتعرض

  .وحلت النقابات ووضعت مكاتبها حتت الوصاية، ومل تظهر بعد ذلك . 
كــان األســد يــودع أحــد ضــيوفه األفارقــة، عنــدما جنــا مــن املــوت بأعجوبــة علــى يــد ) 26/6/1980(ويف 

، بينما ألقى أحد احلراس بنفسه خصومه اإلسالميني، فقد ألقيت عليه قنبلتان، فرفس إحدى القنب لتني بعيدًا
بإلقــاء الـــرئيس علـــى األرض وجعــل جســـمه درعـــًا ) الفلســـطيين (علــى الثانيـــة، وقــام حارســـه خالـــد احلســني 

  .حلمايته 
شـــحنت وحـــدتان مـــن ســـرايا الـــدفاع بالطـــائرات إىل ) 27/6/1980(ويف الســـاعة الثالثـــة مـــن صـــباح يـــوم 
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م، فقتـــل حـــوايل مخســـمائة ســـجن تـــدمر، وأطلقـــت النـــار مـــن األســـل حة الرشاشـــة علـــى املســـاجني يف زنزانـــا
م ألف [  سجني   . )1( كلهم من اإلخوان املسلمني  ]الواقع أ

الـذي جيـرم باإلعـدام علـى كـل مـن انتسـب لإلخـوان املسـلمني، وأعطيـت فرصـة شـهر ) 49(وصدر املرسوم 
كن املتشددين يف قلب احلركـة مل يهتـزوا واحد ملن ينسحب من التنظيم، فتقدم مئات من صغار األعضاء ول

.  
فيني يف حقتلـــت املخـــابرات الســورية الصـــحفي ســـليم اللـــوزي، وريــاض طــــه نقيـــب الصـــ) 1981(ويف عــام 

بريوت، وقتلوا بنان الطنطاوي زوجة عصام العطار، كما اغتالوا صالح الدين البيطار يف باريز، الذي أصـدر 
مـــن اخللـــيج، ونشـــر فيهـــا مطالبـــة احملـــامني الســـوريني بإعـــادة ســـيطرة  بـــدعم) اإلحيـــاء العـــريب(يف بـــاريز جملـــة 

ّرح قاعدة احلكم السوري الطائفية العلوية    . وشنع على األسد قتله للفلسطينيني يف لبنان . القانون، وجـ
شكلت اجلبهة اإلسالمية اليت حاولت جتميع املعارضة السورية يف حتالف وطين وكانـت  1980ويف خريف 

ا  البيـانوين مـن حلـب وسـعيد حـوا (!!!) ، وحممـد ) (!!!!)محـص (مكونة من عدنان سعد الـدين مـن قياد
، وخـــارج اآلمريـــة )1981آب (ونقـــل العمليـــات إىل دمشـــق يف مكتـــب رئـــيس الـــوزراء . مـــن مواليـــد محـــاة 

، وأكثرهــــا دمويــــة األزبكيــــة )1981اكتــــوبر (، وخــــارج مقــــر اخلــــرباء الســــوفيات )1981أيلــــول (اجلويــــة 
وحصــل األســد علــى ســيارة كــدلك مصــفحة . وحتولــت دمشــق إىل معســكر مســلح ) . 29/10/1981(

  .كان األسد من أفضل الرجال حراسة يف العامل ) 1981(، ويف عام )1976(عام 
  

   )2()كما يقول سـل ( انتفاضـة حـماة 

                                     
  .ـ احلقيقة ألف وليس مخسمائة  كما يقول نزار نيوف 1

املهن يف محاة  أصحابأمجع املثقفون ورجال الفكر واألطباء واملهندسون والصيادلة ومجيع ) م 1980(عام  آذار يفـ 1
  : وهي  األسـدلية حلافظ وحلب وإدلب وجسر الشغور على تقدمي املطالب التا

  . رفع حالة الطوارئ، وإلغاء احملاكم العرفية  ـ 1
  .  التنفيذيةبعد استقالل السلطة القضائية عن . إعادة مجيع صالحيات التقاضي إىل القضاء املدين  ـ 2
  . احرتام حقوق اإلنسان فعالً وممارسة  ـ 3
  . سلطة التشريعية إجراء انتخابات حـرة خيتار الشعب فيها رجال ال ـ 4
، وتـم االتفاق األسديةعدة مظاهرات ومسريات شعبية يف محاة وحلب وإدلب وجسر الشغور تندد بالسلطة  خرجت و

ونفذ اإلضراب ووزعت عشرات اآلالف من النشرات . املطالب  هلذهإضرابًا عامًا تأييدًا ) م 1980/  3/ 31( على أن يكون يوم 
  . من قبل الشعب  عليهاتبني املطالب املتفق 

= 
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يــه عشــرون كانــت وحــدة مــن اجلــيش متشــط املدينــة القدميــة، فوقعــت يف كمــني وقتــل ف) 2/2/1982(يف 
، بعــد أن عثــر اجلنــود علــى وكـــر القائــد احمللــي للمقــاتلني  وعنــدما ) . عمــر جــواد املســمى أبــو بكــر ( جنــديًا

طـوق أعطــى األوامــر باالنتفاضــة، فانطلقــت املســاجد بنـداءات اجلهــاد ضــد البعثيــني مــن مكــربات الصــوت، 
بيــوت املســؤولني، وحبلــول صــباح  وخــرج مئــات املقــاتلني مــن خمــابئهم يقتلــون وينهبــون الســالح، ويهــامجون

م على مدينة محاة    . الثالث من شباط قتل سبعون من كبار املسؤولني،وأعلن املقاتلون سيطر
واستمرت املعركة ثالثة أسابيع مدهلمة ضارية، كانت احلكومة حتاول إعادة السـيطرة يف األسـبوع  األول،ويف 

ــــل املتمــــردين  ــــدخلها ، و )1(األســــبوعني اآلخــــرين كانــــت تقت ــــاء القدميــــة الــــيت الت تراجــــع املتمــــردون إىل األحي
الســيارات، مثــل الباروديــة والكيالنيــة، فقصــفتها الســلطة باملدفعيــة وقتــل عــدد كبــري مــن املــدنيني األبريــاء قبــل 

  . ودمرت احلكومة ثلث املدينة . القضاء على املقاومة وبعدها 
باحة خمتلطـــة ـت حـــدائق وســـاحات، ونـــوادي وبركـــة ســـوأزحيـــت األحيـــاء القدميـــة املتهدمـــة باجلرافـــات، وأقيمـــ

  ) .1983(، وكانت هذه السباحة املختلطة من أهم التغيريات الثورية عام (!!!)
وهـــؤالء املقـــاتلون الـــذين ميلكـــون أمـــواالً وأســـلحة ومعـــدات متطـــورة كـــانوا ســـذجًا يف : يقـــول بـــاترك ســـيل  

ج منطقــــي ـوريا، ولكــــنهم مل يقــــدموا أي برنامــــالسياســــة، فقــــد حتــــدثوا عــــن إقامــــة مجهوريــــة إســــالمية يف ســــ
  . متماسك، ورغم ذلك تعاطف معهم كل من يكره البعثيني وهم أغلبية الشعب  

انــزوى األســد بعــد القضــاء علــى اإلخــوان املســلمني، وصــار شــعبه يــراه يف التلفزيــون فقــط، وبــدأ يهــرم خــالل 
ان خيـرج الستنشـاق اهلـواء الطبيعـي، بـل يعمـل سنوات األزمـة، إذ كان يأكل بشكل غري منـتظم، ونـادرًا ماكـ

ضر ذلك بصـحته، فأصـابه الضـىن واهلـزال، أحىت  ؛يف مكتبه املغلق بستائر ثقيلة أربع عشرة ساعة بال توقف
، ونشــأت لديــه عــادة مقلقــة وهــي اســتدعاء أحــد مســاعدية أو الســفراء إىل منزلــه يف  ومل يعــد ينــام إال غــرارًا

  . )2(ىت الثالثة صباحًا منتصف الليل من أجل حديث ح
كـي تقـود ( ومل تكن اخلشية من االغتيال هي السبب الوحيد هلـذه العزلـة، بـل وجـدها مـن حكـم مكيـافللي 

=                                      
من أسائذة اجلامعات واحملامني واألطباء  كبريالسلطة األسدية حل النقابات وجمالسها وفروعها، واعتقل أعضاؤها، واعتقل عدد   رد وكان

 اجلماعية ازراطالب اجلامعات واملدارس الثانوية، وبدأت السلطة بتمشيط املدن والقرى، فكانت  منوالصيادلة واملدرسني والعلماء، و آالف 
  .ومنها جمازر محاة . 
اكانت تقتل احلمويني من كل الفئات،حىت املسيحيني والبعثيني، ومعظم القتلى من النساء واألطفال 1   ـ والصحيح أ
  ؟؟؟(!!!!) ، ومىت كان يصلي الصبح ( .... )كما يقول الشيخ (!!!!) ـ مىت كان يتهجد 2
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ومل يعــد الــوزراء يرونــه ســوى مــرتني، األوىل عنــد . أي الجتلــس معهــم فيهابونــك ) ...الرجــال أدرهلــم ظهــرك 
ن حيظـى مبقابلـة األسـد هـم أصـحاب النفـوذ الكبـري يف وصـار مـ ،قسم اليمني، والثانية عندما يغادر املنصـب

  .سوريا فقط 
، ومـــىت يصـــل ؟  كـــان لديـــه مكتـــب يف بيتـــه وآخـــر يف القصـــر اجلمهـــوري، وال أحـــد يعـــرف أيـــن يـــداوم غـــدًا

ومل تعــد  .والتوجـد عنـده عطلـة أسـبوعية،وكان السـفراء األجانــب ينتظـرون شـهورًا لتقـدمي أوراق اعتمـادهم لـه
يف الســبعينات  . ارات ألقــارب أو أصــدقاء، وكانــت أداتــه املفضــلة يف احلكــم هــي اهلــاتفعنــده عطــل وال زيــ

كان حيكم برتأس االجتماعات، ويف الثمانينات كان حيكم باهلاتف، يبـدأ االتصـال منـه دائمـًا والأحـد جيـرؤ 
وغـريهم يتصـلون  على االتصال بــه ماعـدا ثالثـة أو أربعـة وهـم قـادة األجهـزة األمنيـة، وبقيـة الـوزراء ورئيسـهم

  ) . أيب سليم (مبدير مكتبه 
املسـيحي ) جـربان كوريـة (وكان يقرأ كل يوم ثالثة خالصـات لألخبـار جتهـز لــه بعنايــة، ويـرأس ذلـك القسـم 

الربوتستانيت، وكل شيء كان يدار حسب الطريقة القدمية، الكمبيوتر، وال أرشيف، وكان العثـور علـى وثيقـة 
  . قد يستغرق ثالثة أيام 

يف الثمانينــات صــار يف البيــت األســدي طباخــة وخادمــة، وقــد أصــر األســد علــى أن يــتعلم أوالده يف ســوريا 
وكـانوا مـثالً لاللتـزام واملثاليـة يف تعـاملهم مـع املدرسـني، ويرتـدون اللبـاس اجلـامعي املقـرر علـى الطـالب (!!!) 

لق القــومي، وشــدة الــوالء لألســد، وكانــت الــروح الســائدة يف البيــت هــي اخلجــل والتمســك بــاخل .والطالبــات 
، يقــول  كنــا نــرى والــدنا يف البيــت، ولكنــه كــان مشــغوالً إىل (  : بشــاروعنــدما كــربوا مل يعــد يرونــه إال نــادرًا

درجة أن ثالثة أيام متر أحيانًا دون أن نتمكن من التحـدث معـه، فلـم نتنـاول اإلفطـار أو العشـاء سـوية، وال 
ة إال مرة أو مرتني يف مناسبات رمسية، كنا نقضي يومًا أو يـومني يف الالذقيـة يف أذكر أننا تغدينا كعائلة واحد

  . الصيف، ولكن حىت هناك كان والدي ينهمك يف العمل يف مكتبه فالنراه كثريًا 
  

  )1( األسـد يقف مع إيـران

                                     
على أشدها، وبداية صراع اإلسالميني املسلح مع األسـد يف سوريا، كنت بعيدًا عن سوريا، وكان زميلي والثورة االيرانيـة ) 1979(ـ يف عام 1

الصحف السـورية يف الربيد، حيث كنت بعيداً جداً عن العاصمة،  -مشكوراً  -العلوي نائب امللحق الثقايف يف السفارة السورية هناك، يرسل يل
عجب من وقوف اإلعالم العريب السوري الذي حيارب اإلسالميني يف سوريا، وقوفه مع الثورة وكنت أطالع الصحف السورية بشغف، وأت

ان اإلسالمية اإليرانيـة، خاصة وأن تصرحيات اخلميين ورجاله يومذاك كانت تنم عن ثورة إسالمية، الختتلف عما يطلبه اإلخوان املسلمون، وك
= 
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ع إيـران كانـت بالشـك وقوفـه مـ... أجـرأ مالمـح سياسـة األسـد اخلارجيـة :  571يقول بـاترك سـيل ص     
 -الثـــورة، وهـــاهو األســـد بطـــل القضـــية العربيـــة املعاصـــر ؛ يتحـــالف مـــع قـــوة كـــربى غـــري عربيـــة، بـــل كانـــت

وبالنسبة للعامل العريب، وحىت احمللي، كان قرار األسد بـدعم إيـران . دد الدول العربية عرب اخلليج -ومازالت
مـع العـامل العـريب، وأبـرز الطـابع الشـاذ واخلطـر حمريًا ومثـريًا للجـدل واخلصـومة، وقـد خلـق هـذا التيـار نزاعـات 

األســد وكأنــه خيطــو خــارج املســار األساســي العــريب القــومي، ومــع ذلــك فقــد  اوبــد.نوعــًا مـــا للنظــام الســوري
  .متسك برأيه هذا خالل مجيع تقلبات حرب اخلليج، ومل يتأثر بقلق اآلخرين 

ا مثل كامب ديفيـد، وخـروج مصـر مـن الصـف تيجية هامة لتحركه، وقد تشبث اكانت هناك أسباب اسرت 
ولكــن هلــا جــذور يف خلفيتــه كأحــد أبنــاء الطائفــة ... العـريب، ويــدعي أنــه يعــوض مصــر بــإيران ضــد إسـرائيل 

  .العلوية 
وأفـىت بـأن العلويــة فرقـة مــن ،)1959(وكانـت صـلته مــع اإلمـام موســى الصـدر وثيقـة الــذي اسـتقر يف لبنــان 

شـــيعة يف لبنـــان خـــارج ائـــتالف كمـــال جنـــبالط اليســـاري الـــذي دمـــره األســـد كمـــا أبقـــى ال.املســـلني الشـــيعة
  . فيمابعد 

، )1978(عــرض األســد علــى اخلميــين اإلقامــة يف ســوريا، بعــد أن أخرجــه صــدام حســني مــن النجــف عــام 
ــا ضــد الشـــاه احلليــف األول )بــاريز (ولكنــه فضــل  ، ويــرى األســد أن مــن أســباب دعمـــه للثــورة اإليرانيــة أ

ويف احلقيقـة وجـد األسـد يف التحـالف مـع !!!]. مع أن الشاه نفسه كان صديقًا حلافظ األسـد[  .ئيل إلسرا
ما أبناء حزب البعث كالمها ) صدام حسني(       إيران أفضل وسيلة لكبح مجاح جاره وعدوه    . مع أ

ارهــا حربــًا خاطئــة غــري ومنــذ دخــول القــوات العراقيــة إيــران وبدايــة حــرب اخللــيج األوىل، شــجبها األســد باعتب
ا واختيار العدو ،مناسبة ا ومكا وتشـغلهم عـن ،ألن حماربة إيران محاقة فهـي سـتنهك العرب،من حيث زما

اف احلـــرب، وملــا يـــئس مـــن ـة واألردن إيقــــاملعركــة املقدســـة يف فلســطني، وحـــاول األســـد عــن طريـــق السعوديــ
  . )1(إيقافها صار يعمل على عدم انتصار العراق 

سـلحة سـوفيتية إليـران، أالسوفيات مسـرورين ألن إيـران ختلـت عـن أمريكـا، ورخصـوا لسـوريا وليبيـا بيـع وكان 
وكانت هناك تقارير فورية عن جسر جوي من سوريا عرب اليونان وبلغاريا واالحتاد السـوفيايت، ومـن لبييـا عـن 

=                                      
، ـ كما يتضح من  هذا سـراً غامضًا عسري الفهم يومذاك، لكنه اتضح  فيما بعد بأن األسد كان علويًا يدعي أنه من الشيعة، قبل أن يكون عربيًا
، وضد األمة العربية : كتاب باترك سيل ـ  وإذا تنازع هذان اخلطان لديه  ً ◌   . خط العروبة وخط الشيعة، فالشيعة أوالً حىت لو كانوا فرسًا
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و ) 747(البوينــغ  طريــق البحــر األســود، وكــان هــذا اجلســر يســتخدم أســطول الشــاه الضــخم مــن طــائرات
أقامت إيران خطوطًا جويـة منتظمة مع دمشـق وطـرابلس ) 1981(ويف كانون الثاين ). 707(و)  727(

  . واجلزائر 
بــدأ متطوعــون إيرانيــون يعــربون مــن خــالل ســوريا يف طــريقهم علــى لبنــان، كــي يقـــاتلوا ) 1979(ويف عــام 

ــــة يف العــــراق، أو بــــالتجهيز إســــرائيل، وراحــــت خمــــابرات األســــد تنضــــم إىل إيــــران يف القيــــ ام مبهمــــات ختريبي
  .بالسالح، أو التعاون املخابرايت، أو الدعاية، وسرعان ماوجدت سوريا نفسها منغمسة يف حرب اخلليج 

، وصــار اإلعــالم العراقــي يكيــل الشــتائم )1980(يف بغــداد يف آب بــإغالق الســفارة الســورية دام ـصــورد 
وطلــب وقــف إطــالق النــار جبــنب يف اليــوم الثــاين حلــرب  ،)1967(ل لألســد الــذي ســلم القنيطــرة بــدون قتــا

  . )1(وتدخل يف لبنان بالتواطؤ مع إسرائيل وأمريكا لذبح الفلسطينيني  ،)1973(تشرين 
ً ومع استمرار احلرب صرت تشاهد يف دمشق أعداد ن السود، من أرامل   ا كبرية من النساء اإليرانيات بعباءا

، وملـا قـام علـي أكـرب واليـيت وزيـر خارجيـة إىل قرب السيدة زينب حفيدة الرسـول وأمهات القتلى، يتوجهن 
فأصــيب بصــدمة  ،ويف الفنــدق كــان يتــابع التلفزيــون الســوري ،)1981(إيــران بزيــارة دمشــق يف رأس الســنة 

ون وهــو يــرى املالهــي الليليــة الــيت حتتفــل يف آخــر الســنة بالعربــدة واملــرح الصــاخب، وشــعر املســؤولون الســوري
عندما افتتح والييت جلسة احملادثات يف صباح اليوم التايل بشن محلة عنيفـة ضـد الراقصـات  ،باحلرج اخلفيف
  .اللوايت شاهدهن على شاشة التلفزيون السوري  ،شبه العاريات

ومــع اســتمرار احلــرب رأت إســرائيل يف جتــارة الســالح مــع إيــران فرصــة إلقامــة عالقــة ســرية مــع املشــايخ، ويف 
ف (استأنف بيجن بصمت وهدوء بيع معدات عسكرية إليـران، بـدءًا مـن قطـع غيـار الطـائرات ) 1980(
  . املقاتلة ) 4ـ

ـــــى غـــــزو إيـــــران، كانـــــت تـــــأيت مـــــن  وتبـــــني أن كثـــــريًا مـــــن املعلومـــــات املخابراتيـــــة الـــــيت شـــــجعت صـــــدام عل
، و ،إسرائيل اجلــيش البــاقي وخالصــتها أن إيــران يف حالــة فوضــى، وقــد أعــدمت مائــة ضــابط، وســرحت ألوفــًا

مشـتبك مـع احلـرس الثـوري اجلديـد، وظـن صـدام أنـه يسـتطيع اإلطاحـة بـاخلميين خـالل أسـبوع واحـد فقـط، 
له إسـرائيل،كي تشـغل أكـري عـدوين هلـا ببعضـهما،وكان ذلك،وكنـا نالحـظ أن  انتيجة املعلومات اليت سربته

  ) . الغالب والمغلوب  (رب ويبقى الوضع ـتمر احلـكانت تريد أن تس)يعين إسرائيل ( أمريكا
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ــــد الصــــراع العــــريب  ــرائيل تتســــابقان علــــى كســــب ود ثــــورة إيــــران، وبــــذلك امت واســــتمرت ســــوريا األســــد وإســ
اإلسرائيلي إىل اخلليج، فإسرائيل تأمل أن تؤدي مبيعـات األسـلحة إليـران إىل إقامـة متاثـل واتفـاق يف املصـاحل 

واملؤسســات  -رغــم الضــغط العــريب  -يراينــة كحليــف بينهمــا، أمــا ســوريا فــرتى أنــه جيــب احتضــان الثــورة اإل
  .السنية وخاصة يف اجلزيرة العربية والدول اخلليجية 

  :  )1(حرب األخوين حافظ ورفعت  
                                     

يظهر مما :  ) م 1984: شباط ( حماولـة انقالب رفعت  على حافظ ) :  ثالثة شهور هزت سوريا (يقول مصطفى طالس يف كتابه ـ  1
سبق، كما سبق أن عرفناه من الواقع السوري يف عقد السبعينات، أن رفعت أسـد كان الساعد األمين لشقيقه حافظ وكان عونه يف ذبـح 

ب خرياته وثرواته ، ]طالبان اليشبعان طالب علم وطالب مال [، وكان ينتظر موت أخيه ليتسلم الرئاسة بدالً منه، ألنه كما قيل الشعب، و
، لذلك مل يكتف أن يكون نائبًا لرئيس اجلمهورية لشئون األمن، ومل يقبل أن يتسلم احلكم اب ن ورفعت طالب مال، واجلاه وسيلة للمال أيضًا

ليخلفه يف الرئاسة، وبناء عليه قرر رفعت أن ) باسل ( أبيه، وقد شاهد  أخاه حافظًا يهيئ ولده البكرأخيه باسل حافظ األسد بعد موت 
ّ بذلك لوال ن جواسيسه يف سرايا الدفاع، أن أخاه عرف بنوايا شقيقه مسبقًا م ينقلب على أخيه ويتسلم احلكم بالقـوة، فحرك الدبابات وهم

كما يتضح من كتاب . لي دوبا وحممد حيدر، الذين يكرهون رفعت كثريًا لتجربه وتكربه عليهم فأحبط االنقالب مبساعدة مصطفى طالس وع
وانتهت هذه احملاولة بنفي رفعت خارج سوريا، بعد أن دفع لـه أخوه ماليني الدوالرات اليت أتت ] . ثالثة شهور هزت سوريا [ مصطفى طالس 

  :يقول العماد طالس يف كتابه (!!!) . قذايف على اخلزينة السورية كلها وأكمل له الباقي من ال
  :رفعـت يعـد أتبـاعـه بالدولة العلويـة 

قام أكما ،بأن وعدهم أنه سيقيم الدولة العلوية هناك يدغدغ أحالم املتعصبني طائفياً "يكشف طالس أن رفعت كان 
لمون بإقامة الدويالت الطائفية اليت ستدور يف فلك الصهاينة الدولة العربية يف فلسطني، وكما كان غالة املتعصبني من املوارنة حي

ً  إسرائيل قوال ◌ ً ا مع أ"ويبدو أن رفعت تشجع يف مشروعه لعلمه أن ".  واحدا ي تفكك لألمة أمريكا سوف ترحب بالفكرة أل
 ". العربية

وبدأ أنصاره . "رفعت األسد الشمس اليت ال تغيب"بدأت تظهر على جدران الالذقية عبارات  متجد شخص رفعت مثل و 
م موجودون بقوة على الساحة"ينصبون  ويبدو أن قصد رفعت من السيطرة على مسقط رأس ". احلواجز الطيارة إلشعار املواطنني أ

فهو باألحرى غري  ،إذا كان أخي ال يستطيع السيطرة على احملافظة اليت ولد فيها: "الرئيس، حبسب العماد طالس، أن يقول للعامل
  .فظات سيطرة على باقي احملاقادر على ال

  :حافـظ ينفي أخـاه رفعت 
فاتصل بشقيقه مجيل األسد ليمهد له  ،)حافظ (ن ميزان القوى قد مال لصاحل شقيقه أتيقن العميد رفعت  )م1984( يف أواخر نيسان

فقد كان ينتظر بفارغ الصرب  ،ة عض األصابعبأنه سيد من أتقن فن لعب ودولياً  ومع أن الرئيس األسد معروف عربياً . خيه الرئيسأاملصاحلة مع 
يار رفعت، وهذا ألن األخري سيد من ابتز أخاه وغري أخيه حىت بدأ يساوم على املبلغ الذي حيتاج إليه  ،إذ ما إن وافق على اخلروج من سوريا. ا

دأ العاصفة ر معه )  5( ياً كان يدفع له شهر   ( ..... )هذا مع أن. لإلقامة شهورًا عدة خارج البالد حىت  الشيخ ماليني دوالر، كما مل يقصّ
  .إخل) ...(....ومثله ياسر عرفات والشيخ  (......)

ً   طلب رفعت مبلغاً  خطر للرئيس األسد أن العقيد القذايف ميكن أن فمل يكن متوافرًا يف املصرف املركزي،  ،بالقطع النادر كبريا
ن املال الال ،يكون الشخص الذي حيل املشكلة ّ كان القذايف واحلمد هللا مبزاج ،وحني التقاه موفد الرئيس زم إلشباع فم أخيهويؤم

= 
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نقـــل األســـد إىل العنايـــة املشـــددة الضـــطراب يف نبضـــات قلبـــه، كـــان يشـــكو مـــن ) 18/11/1983(يف  
اضـر بصـحته عـدم انتظـام الغـذاء، ونقــص يف  السـكري منـذ زمـن طويـل، وتفـاقم بسـبب حبـه للحلــوى، وقـد

ـــاء  .اهلـــواء الطلـــق، وطـــول اجللـــوس علـــى الكرســـي، وباإلمجـــال الســـبب احلقيقـــي هـــو اإلرهـــاق وأعطـــاه األطب
م فجأة أصبحوا بالقائد .مسكنات قوية ليجربوه على الراحة    .  )1(وأصيب املقربون منه بالذعر أل

، وأعلنت الصحف أنه جيري عملية زائدة دودي ة، لكن سرعان مانبش الصحفيون أنه أزاهلا منذ عشرين عامًا
  .السوري سافرًا  مضح كذب اإلعالتوا

جوم غـادر خفـي، فبـدل مجيـع طـاقم اخلدمـة معــه  ن واخلـدم واملمرضـات، و الطبـاخ: وافرتض أنه استهدف 
 ً   .دمشق ظهر على التلفزيون يفتتح جسرًا يف ) 27/11/1983(ويف . بل غري أثاث املنزل أيضا

يــام يف املشــفى مــع أخيــه بــال نــوم، وقــد صــعق ملــرض أخيــه، ومــن ســريره أرســل حــافظ أأمضــى رفعــت ثالثــة 
ً األسد أمر  لتـدير البلـد . مشـارقة، خـدام، األمحـر، الشـهايب، الكسـم، وطـالس : بتشكيل جلنة سداسية مـن  ا

  .يف غيابه، والغريب أنه مل جيعل أخاه رفعت واحدًا منهم 
م رأوا أنه أفضل من حيمي النظـام، باعتبـاره شـقيق واجته قادة الب لد العسكريني إىل رفعت حبثًا عن قيادة، أل

األسد، وقد انتصر على اإلخوان املسلمني، أكرب خطر داخلي، ورأوا فيه أنه سوف خيلف أخاه، ويبقى كل 
  .منهم يف مكانه 

 اوليســو  وى مــوظفني تنفيــذيني موهــوبني،ومل يوافــق كبــار الضــباط علــى هــؤالء الســتة، الــذين مل يــروا فــيهم ســ
وبناء على حتريضهم قام الشهايب وخدام بزيارة رفعـت، ليخـربوه أن رجـالً مثلـه الميكـن إبعـاده . دعائم للنظام

=                                      
 ً ا، ورد على رسالة األسد ردا مجيالً  حسن، وتذكر مواقف األسد القومية يف دعم الثورة الليبية ومؤازر ، ومت حتويل املبلغ بكامله إىل ◌ً

 ً ً  آلخراوبقي اجلزء  ،منه املصرف املركزي، وأعطى الرئيس شقيقه جزءا   . للطوارئ االقتصادية اليت كانت تعصف بنا احتياطا
ِّ رفعت نائبًا لرئيس اجلمهورية مسؤوالً  واستمر يف هذا املنصب حىت عام  .عن شؤون األمن ومت حتجيم سرايا الدفاع وعُني

ً  ) .م1998( م أمنه الشخصي وأمن البالأألن الرئيس األسد أحرص من  غري أن تعيينه كان نظريا د لرجل ال يتقي اهللا بوطنه ن يسّل
  . وال بأهله

ومعه اللواءان شفيق فياض وعلي حيدر، وليطمئن رفعت أن الطائرة لن  ،وتضمن االتفاق أن يسافر رفعت إىل موسكو
   ،تنفجر يف اجلو طلب أن يسافر معهم  رئيس إدارة املخابرات اجلوية اللواء حممد اخلويل

يف حالة سحب قواته من العاصمة  حترتمحافظ بأن مصاحله وأرصدته سوف رفعت الذي اختار أن يقبل تعهد  ووافق
   ) .انتهى كالم طالس (   م1984ومغادرة البالد عام 

  

فقد دخل عدة رؤساء أمريكان املستشفى إلجراء عمليات جراحية، . ـ وهذه مالزمة للحكم الفردي، الذي اليقوم على مؤسسة، بل على فرد 1
م أي ار    .تباك يف البيت األبيض ومل يسبب غيا
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الس احلاكمـة يف البلـد، أمـا رفعـت فقـال إنـه ميتثـل لرغبـات الـرئيس الـذي مل  ،يف مثل تلك اللحظات عن ا
  .جيعله أحد الستة 

سوى حافظ األسد  همث عقد اجتماعًا كامالً للقيادة القطرية مل يغب عن ،ن مااقتنع رفعت معهمولكن سرعا
وقررت القيادة القطرية أن جتعل مـن نفسـها بـديالً . ووزير إعالمه أمحد اسكندر الذي كان على فراش املوت

  .عن اللجنة السداسية، وكانت هذه طريقة أنيقة متقنة جللب رفعت 
ً  وملا علم األسد ألن أي احنـراف عـن الطاعـة الكاملـة اخلاليـة مـن أي  ،وهو يف النقاهة سخط سخطًا شديدا

فاستدعى كبار ضباطه ووخبهم على االبتعاد عن تنفيذ رغباته الصرحية، وبذلك . )1(تساؤل كان يثري شكوكه
ـ سـعودية إلزاحتـه  أومل يروا أن دفع رفعـت إىل املقدمـة كـان خطـة أمريكيـة: فتحوا الباب ألخطار غري متوقعة 

  ؟ )2(عن احلكم 
، وجتمـــع الضـــباط حـــول رفعـــت، فجـــأة ظهـــرت يف كـــل مكـــان يف )1983(وملـــا مـــرض حـــافظ يف نـــوفمرب 

  .العاصمة دمشق، صورة لرفعت تظهره يف أوضاع قيادية آمرة وقد ارتدى زي املظليني 
يشـبه حـافظ يف  توكان رفع يكرب حافظ رفعت بسبع سنني، وكان يرغم أخاه املتمرد األصغر على احرتامه،

البنية اجلسدية القوية، والذكاء الالمع، ولكنه خيتلف يف أنه أكثر ضحكًا من حافظ، وميال للمتع ومنـدفع، 
مـك حـافظ بكرسـيه مشـغوالً  مـك رفعـت يف بنـاء  وكرمي إىل حد اإلفراط، وبينما ا ، ا يف شـؤون الدولـة كليـًا

عت ميار س سلطات مطلقة، وقد أثرى هو وأصدقاؤه احلميمون،  سرايا الدفاع، كجنود خملصني له، وكان رف
ا  كما كان يذهب يف مهمات سرية إىل األصدقاء واألعداء على السواء، ويشرتك يف مشاريع أخرى حييط 

  .)3(الظالم والضباب يف عامل السياسة والتجارة يف البالد العربية 
يف إزاحــة أمــني ) 1966(اصــي والــداين، منـذ شــباط أمـا دور رفعــت يف تثبيــت نظـام أخيــه حــافظ فيعرفـه الق

والــتخلص مــن صــالح جديــد وزمرتــه  ،يف الــتخلص مــن عبــدالكرمي اجلنــدي) 1969(احلــافظ وعمــران، ويف 
ً وأصـبحت سـراياه جيشـ) . 1982ـ 1981(، مث سـحق التمـرد اإلسـالمي )1970(القويـة  قوامـه مخسـة  ا

سـطول مـن املروحيـات، وهلـم أ، و )72-ت(الـدبابات عظمهـم مـن العلـويني، وعنـده أحـدث مومخسون ألفًا 

                                     
، ومتمشيًا مع العمل  -1 وهذا من أوضح األدلة على أنه فردي ديكتاتوري مستبد، فالتصرف الذي سار عليه أخوه كان منطقيًا متامًا

  .اجلماعي املؤسسايت، ولكن حافظ كبح احلزب منذ السبعينات ومهشه ومل يعد له مكانة عنده 
  .نطق، وإمنا حافظ كان ينوي وخيطط من ذلك الوقت لتوريث احلكم لولده باسـل هذا التربير ال يستند إىل أساس من امل -2

  .ـ يقصد سيل جتارة املخدرات اليت جىن منها رفعت مليارات الدوالرات، وجعلته من أغنياء العامل، كما بينت يف دراسيت عن رفعت 3
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، ماعدا البنات . رواتب متميزة عن اجليش السوري    . وتزوج أربع نساء وأجنب سبعة عشر ولدًا
قد تطريقة أخيه رفعت يف احلياة، وكان ين انيكره ،املتحفظة واملؤثرة) أم باسل ( جته و وز كان حافظ األسد 

وكـان اليثـق بصـداقات رفعـت مـع ياسـر عرفـات . )1(ا مبليون دوالر أمريكـي أخاه الذي اشرتى بيتًا يف أمريك
  .وامللك احلسن ملك املغرب، وغريمها 

علــى عــاتق اجلنــراالت الــذين أتــوه يف مــرض حــافظ يبايعونــه، ولكــنهم بــدلوا ) احتــواء رفعــت (وقعــت مهمــة 
م يرون رفعت خلفًا حلا)2(والءهم ورجعوا ملا شفي حافظ فظ وليس بديالً عنه، وملا وخبهم ، ومن الواضح أ

ا، وحممـد اخلـويل، وفـؤاد ـعلـي دوبـ(مـن العلـويني وهـم  محافظ وفهموا قصده انقلبوا على أنفسهم، ومعظمهـ
  ، )وهو من القليلني الذين يتصلون هاتفيـًا حبافظ األسد ( عبسي، وحممد ناصيف 

الوحـدات اخلاصـة، وعـدنان خملـوف  علـي حيـدر قائـد: وبشكل عام كان منافسو رفعت باإلضافة ملن ذكـر 
قائـد سـرايا الصـراع، واجلنـرال شـفيق فيـاض، ) ابـن عـم حـافظ ( من قادة احلرس اجلمهوري، وعدنان األسـد 

واجلنــرال إبــراهيم صــايف، واجلنــرال علــي أصــالن،  كــان هــؤالء هــم اجلنــراالت الــذين جتمعــوا حــول رفعــت أول 
  .يناورون إليقافه عند حـده ) 1984(لع عام األمر، مث انقبلوا ضده، والذين بدأوا يف مط

من قبل أنصار رفعـت اسـتقباالً يفـوق  ،بعد استقبال أحد األمراء يف مطار دمشق) 1984شباط 23(ويف 
الرتحيب الرمسي للكسم رئيس الـوزراء؛ أمـر األسـد رئـيس األركـان حكمـت الشـهايب أن يقـوم بتسـريح العقيـد 

سد يريد أن يتم خروجه يف نصـف ســاعة، وناشـد بركـات رفعـت أن سليم بركات مدير أمن رفعت، وكان األ
سـاعة، ولكــن الشــهايب رفــض وقــال ) 48(حيميـه، وحتــدث رفعــت مــع الشـهايب هاتفيــًا ليطلــب مهلــة قــدرها 

 ً ولكن بركات رفض التخلي عن منصبـه، وهنا سارع علـي دوبــا إىل ثكنــة بركـات . أوامر الرئيس واضحة جدا
منــا ســـالح، وانقــض علــى بركــات وجــرده مــن مسدســـه الــذي كــان يلــوح بـــه، مث صفعـــه فاقتحمهــا مبفــرده ودو 

 ً   :وبعد بضع ساعات متكن رفعت من الوصول إىل األسد على اهلاتف، فسأله . على وجهـه واقتاده بعيدا
  :؟ فرد األسد باقتضاب !!بركات ) بزمليت (ـ ماذا فعلتم 

   لك ؟ ـ وملاذا تفعلون ذ  .ـ أعتقد أننا أعدمناه 
  .ـ لقد أمرت بنقلـه، ولكنه رفض أن يذهب 

  .مدنيةوبعد ألي عثر رفعت على بركات يف السجن، فأمن إطالق سراحه ودبر له وظيفة 
                                     

ذا املبلغ من أين حصل رفعت على هذه املاليني كي يشرتي : ـ هل سأل حافظ نفسـه 1   ؟؟!!!بيتًا يف آخر الدنيا، 
م جنراالت جبناء  -2   !!!وهذا دليل على أ
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أنا أخوكم األكرب الذي أنتم مـدينون لـه : وأرسل رفعت أخاه مجيالً ليشفع لـه عند حافظ، ولكن حافظ قال
  . يعًا بالطاعة، التنسوا أنين أنا الذي صنعتكم مج

وتقــرر تعيــني ثالثــة نــواب لــرئيس اجلمهوريــة  ،عقــدت القيــادة القطريــة جلســة طارئــة) 29/2/1984(ويف 
ـــ، وا)عـــدو رفعـــت ( عبـــداحلليم خـــدام : وهـــم  ، وزهـــري مشـــارقة، ونقلـــت إمـــرة ســـرايا )1(دكتوررفعت نفســـه ل

طلــب مــنهم انتخــاب الــدفاع مبوجــب مرســوم مجهــوري إىل العقيــد حممــد غــامن، ولكــن رفعــت مجــع الضــباط و 
  .أما غامن فقد تنازل من تلقاء نفسـه  ،)زوج متاضر رفعت األسد ( ف له فاختاروا معني ناصيف ـخل

حيث مت نقل واعتقال ) 1984(وحىت آذار  ،)1983(وهكذا استمر الضغط على رفعت من أواخر عام 
حافظ األسد ضد العلـويني  ضوعو ويدخل هذا يف م[  .العديدين من أنصاره املوالني له،وقيل أعدم بعضهم 

. [   
مل يســــتطع رفعـــــت أن يتحمـــــل أكثـــــر فـــــأمر ســـــرايا دفاعـــــه بـــــالتحرك حنـــــو دمشـــــق، ) 30/3/1984(ويف 

واالستيالء على السلطة، فتحركت دباباته إىل داخل العاصمة، ومتركزت سرية دبابات عند دوار كفر سوسـة 
ا  قصف املدينة، واحتلت دبابات أخرى احلدائق عند خارج مبىن قيادة املخابرات العامة، حيث كان بإمكا

، وطوقت فرقة مشاة القيادة القطرية    .الشرياتون وقصر الضيافة اجلديد، وزرعت األلغام أيضًا
وبســرعة حشـــد شــفيق فيـــاض دباباتــه علـــى طــول النهـــر يف املعــرض، وانتشـــرت قــوات املغـــاوير التابعــة لعلـــي 

م الواقعــ ة يف منــاطق االقتتــال احملتملــة، وصــعد امللحقــون العســكريون علــى حيــدر، وأخــرج املــدنيون مــن بيــو
  .األسطح يراقبون باملناظري التحركات 

لتبقى ،مـن القرداحـة بطـائرة خاصـة ،)جتـاوزت الثمـانني(أمـه حـافظيف اليوم الذي سـبق زحـف رفعـت أحضـر 
ا الت   .غر رًا على طفلها األصـزال متارس تأثريًا قاهـيف منزل رفعت، وكان يعرف أ

علـى [ ولبس األسد الزي العسكري الكامل، واجتـه بالسيارة مع ولـده باســل فقـط، بـدون حـرس وال مـرافقني
 حيـث ،إىل مواقع أخيه احملصنة جيدًا يف ضاحية املـزة السـكنية ،، عرب الشوارع الفارغة املوحشة]ذمة طالس 

ـاورة وعلـى طــول وكــان رفعـت قـد وضـع دبا. يقـع منـزل رفعـت ومقـر قيـادة سـرايا الـدفاع بـات يف البسـاتني ا

                                     
ا من تأليف أمحد -1 ويالحظ اإلشارة بالدكتور إشارة إىل الدكتوراة من جامعة موسكو على أطروحة عن الصراع الطبقي يف سوريا، ويعتقد أ

يف التاريخ مث احلقوق فكان رفعت وولده وزوجته جيلسون يف مكتب رئيس اجلامعة، أما الليسانس .. داود العلوي الذي جييد اللغة الروسية 
وبسبب ذلك ترك . هلم  هالعمى هاتوا لنا أستاذ يدلنا على األجوبة يف هذه الكتب، فأحضرو : وحتضر هلم األسئلة والكتب، وعندئذ قال رفعت 

   ) .ثالثة شهور هزت سوريا (انظر كتاب مصطفى طالس . وغريه عدد من األساتذة الكبار جامعة دمشق مثل الدكتور عمر احلكيم 
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ويف الطريق لتحدي هذه القوة املركزة . الطريق الرئيسي، ونصب مدفعية على جبل قاسيون املطل على املدينة
وأمـر الضـابط املسـؤول أن يعـود إىل ثكنتــه  ،توقف حافظ األسد عند دواركفر سوسة املليء بـدبابات رفعــت

.  
  : ألخوان آخر األمر وجهًا لوجـه فقال حافظ ويف منزل رفعت يف املـزة وقف ا

  .أنا النظام . ؟ ها أنذا !!ـ أتريـد أن تقلب النظام 
ولكـن األسـد يف دوره كـأخ أكـرب، ومـع وجـود والدتـه يف البيـت، مل . ودار بينهما جدال عاصف طيلة ساعة

. ته ســوف حتـــرتميكــن ليفشــل يف كســـب النــزاع، فاختــار رفعـــت أن يقبــل تعهــد أخيــــه بــأن مصــاحله وأرصـــد
ماأكماكـان يفعـل  وأذعن ألخيه إن قـراره بـرتك القتـال  : ونقـل أصـدقاء رفعـت فيمـا بعـد أنـه قـال . يـام شـبا

  .كان أعظم غلطة ارتكبها يف حياتـه 
وبعـد يــوم أو . زة وأمرهـا باالنصـرافطـاف حـافظ األسـد علــى وحـدات رفعـت املنتشـرة يف منطقـة املــ.. وبعـد

  .وهم يرون اختفاء الدبابات من شوارع دمشق . اء يومني تنفس الناس الصعد
(   اليت حلهـا حـافظ األسـد قـال رفعـت ،ويف حفلة عشاء صنعها رفعت حلوايل مخسمائة من رابطة اخلرجيني

اتصــلت بــاألمري  اوملــ ،(.....)إن أخــي مل يعــد حيبــين، وعنــدما يــراين يكشــر، وأنــا لســت عمــيالً أمريكيــًا أو 
لــو كنــت أمحقــًا لكــان . احلصــول علــى املــال، وكنــت أعمــل مــن أجــل ســوريا كــان ذلــك مــن أجــل  (.....)

 ، باستطاعيت أن أدمر دمشـق كلهـا، ولكنـين أحـب هـذا املكـان، لقـد كـان رجـايل هنـا طيلـة مثانيـة عشـر عامـًا
أن يطرودنـا إىل ) يقصد وحدات علي حيـدر (يريد هؤالء  نواآل(!!!!) وقد اعتاد الناس علينا، وهم حيبوننا 

  :وكان رفعت يعارض سياسات أخيه حافظ يف عدة أمور منها  .) 1(رج اخلا
عدها عن أمريكا 1 ُ   .ـ اعتماد سوريا أكثر من الالزم على السوفيات، وب
  .ـ تورط سوريا يف لبنان  2
  .ـ يعارض دعم املنشقني عن فتح مثل أيب موسى وأيب نضال  3
ء عـن اإلخــوان الــذين قاتلنـاهم يف ســوريا، كيــف ـ ويعــارض التحــالف مـع إيــران ويقــول مـاذا خيتلــف هــؤال 4

؟هـــل كــان الصــراع ضــد اإلخـــوان !!ميكــن للنظــام أن يتبــع سياســة يف محـــاة وأخــرى خمتلفــة عنهــا يف طهــران 
  ؟!!!املسلمني صوريًا أم عقائديًا 

                                     
م إىل دمشق ليكونوا سندًا هلم .  705باترك سيل، ص -1   .ويف احلقيقة الحيبهم أحد من دمشق إال العلويون وأمثاهلم الذين جاءوا 
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ـــــة، ولســـــنا أحـــــرارًا إال يف أن نأكـــــل ونتـــــزوج فقـــــط : ويقـــــول رفعـــــت   28(ويف . إننـــــا نتحـــــدث عـــــن احلري
ـدأ فيهـا النفـوس، (!!!!!) أرسلت طائرة حمملة بسبعني من كبار الضباط ) 5/1984/ إىل موسـكو لفـرتة 

الختافوا على النظـام بـل : وكان من بينهم رفعت األسد، وملا أعلن بعضهم خوفـه على النظام قال له حافظ 
  .خافوا على أنفسكم 

ة، ـجنيـــف، وكــان يرافقــه أكثــر مــن مائــوصــل رفعــت إىل ) 5/6(مث مت اســتدعاؤهم مجيعــًا ماعــدا رفعــت،ويف 
ه حاشية باهظة التكاليف تكفل القذايف بتمويلها كـي يبقـى رفعـت ذوقيل مائتني من حراسه ومساعديه، وه

  .يف اخلارج 
رفعـت إىل  لانتقـ -بعـد أن عـاد الكثـري مـنهم إىل سـوريا -انتقل رفعت مع بقية طاقمـه) 1984(ويف أيلول 

زار رفعـــت دمشـــق، وزار ) 26/11(، ويف )نائـــب رئـــيس اجلمهوريـــة (قـــب وظـــل رفعـــت حمتفظـــًا بل. فرنســـا
ومنـع مـن زيـارة سـرايا الـدفاع، ويف املـؤمتر .)1(ولكـن أخــاه مل يسـاحمه ،القصر اجلمهوري، وركع وقبـل يـد أخيـه

وحضـره رفعـت ألنـه عضـو قيـادة قطريـة، تعـرض رفعـت لكثـري مـن النقـد واهلجـوم،  ،)1985ينـاير (القطري 
ــاموكــان مبثابــ ويف هــذا املــؤمتر منحــت الصــالحية حلــافظ األســد كــي يعــني اللجنــة  ،ة مــن يقــف يف قفــص اال

وبعـد ثالثـة أسـابيع انتخـب حـافظ رئيسـًا للجمهوريـة للمـرة  .املركزية كيفما يريد، اليت تنتخب القيادة القطرية
  ) .99ر 97(الثالثة بنسبة 

انيـــا، وقـــد ســـبقه أربعـــة مـــن حراســــه الشخصـــيني قـــام رفعـــت بزيـــارة غـــري معلنـــة لربيط)  1986(ويف مـــايو 
ـــه ( مســلحني حيملــون جــوازات ســفر مغربيــة، وهبطــت بعــدهم طائرتــان خاصــتان حتمــالن رفعــت وأفــراد عائلت

واخلــدم واحلشــم ورجــال األمــن وكــان جممــوعهم أربعــني شخصــًا معظمهــم حيمــل  ،)زوجاتــه وأوالده الصــغار 
  .جوازات سفر مغربية 

، وهـو املولـود الثـاين بعـد بشـرى، درس )23/3/1962( ولـد باسـل يف     : )2(باسـل حافظ األسـد 

                                     
  .ـ تبني هذا كله فيما بعد أنه من أجل توريث احلكم إىل ولده باسل 1

و  1978ى دراسته الثانوية من معهد احلرية يف مدينة دمشق عام أ .يف مدينة دمشق 1962ذار من عام آ 23باسل األسد يف ولد -2
انتسب اىل القوات  .1983يف اهلندسة املدنية عام و حصل على شهادة بكالوريوس , امعة دمشق جانتسب اىل كلية اهلندسة املدنية يف 

 .ول دورتهأاتبع دورة اركان يف كلية القيادة العليا و كان .ول دورتهأول وكان أوخترج من كلية املدرعات برتبة مالزم  1984املسلحة يف عام 
قافز مظلي حر و بطل    ).21ميغ ( اتبع دورة طيار مقاتل  .وىلألحصل على شهادة الدكتوراه يف العلوم السياسية بامتياز مع مرتبة الشرف ا

  .دورته يف القفز احلر
= 
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اهلندسـة، مث تطوع يف اجليش ووصل إىل رتبـة رائـد، ومجع عدة مهارات كما يتضح من اهلامش املرافق، وكان 
والـده يـــعده للخالفـة بعــده، فصـار يسـلمه بعـض امللفـات مثــل  نضـابطًا يف احلـرس اجلمهـوري، وقـد وضـح أ

ملف مكافحة الفسـاد، وكان أباطرة الفسـاد هم أعمامه رفعـت ومجيـل وأوالدهـم، وقطـع شـوطًا يف مكافحـة 
هــؤالء الــذين كــانوا يتــاجرون باملخــدرات علــى مســتوى دويل، وفجــأة أعلــن يف دمشــق عــن وفاتــه يف حــادث 

ل الــذين ناصــبوه ســيارة، ولكــن بعــض األنبــاء أشــارت إىل موتــه يف لبنــان علــى يــد أوالد عمــه رفعــت أو مجيــ
ريب املخدرات.  تالعداء ألنه أخذ مكان رفع   . وألنه كافحهم يف محلة مكافحة الفساد،ومالحقتهم يف 

م أحضروه إىل جثمان باســل، فبكـى بكـاء مــرًا وقـال  حسـبنا كـل احلسـابات، : ويروي أحد أطباء األسـد أ
  .إال املوت مل حنسب حسابه 

  وفـاة األسـد 
، تتالــت اإلشــاعات عــن مــوت حــافظ األســد، وعــن مرضـــه )1983(ستشــفى يف أواخــر منــذ أن دخــل امل

سرطان الدم، وأنه حباجة إىل تغيري دمــه بـني احلـني واآلخـر، وصـار يـزداد عزلــة وانطـواء علـى نفســه، وخاصـة 

=                                      
لعاب البحر االبيض املتوسط بالفروسية أبطل دورة  .الول يف الفروسيةبطل سورية ا . 1980اشرتك يف اول دورة للقفز املظلي للشبيبة عام 

قام هلا أسع نطاقها و و و . طور رياضة الفروسية . وهو الفارس العريب الوحيد احلاصل على هذه امليدالية, ول وفارسها الذهيب األ ،1978عام 
  . غلب احملافظات السوريةأالنوادي يف 

ا هيأ ا على املراكز االوىل ،دورات الفروسية هم البطوالت اليت يعتز  شجع رياضة  . ضمن نطاق مهرجان احملبة و اليت حصل يف مجيع بطوال
حفل رمسي يف يف  1992خالقه الرياضية عام أاه و منحته منظمة اليونسكو وسام التقدير لسجاي .سس نادي اليخوتأنواعها و أالسباحة ب

االت) الكمبيوتر(ئيس اجلمعية املعلوماتية يف سورية وقد عمل على ادخال احلاسوب ر  .مدينة باريس كان يهوى مطالعة الكتب . يف خمتلف ا
رائد ركن مظلي مهندس قيادي و سياسي . قناعسلوب رائع يف االأكان يهوى املناقشات ولديه . بيةألدالسياسية و االقتصادية و العسكرية وا

  . حمنك
خر مبارياته آ . فضل النتائج يف التدريب املاضيأولتفوق وحدته وحتقيقها , نال وسام التدريب يف اجليش العريب السوري عدة مرات لتفوقه

 ،ولألوقد حصل فيها على املركز ا ،هر من وفاتهسد قبل شألقيمت يف نادي باسل اأو اليت  ،الرياضية كانت مباراة يف رماية على محام احلفرة
   . من دمشق وحلب رامياً  17وكان عدد املشاركني  ،صل مخس عشرةأمن  ،عشرة محامة صاب ثالثأو 
ً ) 32(ز عن عمر يناه 1994كانون الثاين عام   21تويف يف   بل أوالد عمه الذين طاردهم وكافحهم يف ، ويظن أنه قتل يف لبنان من قعاما

الذي حرم عشرات األلوف من السوريني من أوالدهم، فعاقبه سبحانه وتعاىل بنفس األمل . وكان موتـه فاجعـة كبرية لوالده . جتارة املخدرات
  . وحرمه من أحب أوالده إليه والذي كان يعده خلالفته 
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  . بعد موت ولده باسل الذي كان يعده ليخلفه يف الرئاسـة 
، وقـــد مهـــد تـــويف حــاف) م2000/  6/  10(وأخــريًا ويف  ظ األســــد، وأزيــح عـــن ســـوريا كــابوس كبـــري جــدًا

اخلالفة لولـده بشـار الـذي قطـع دراسـته يف طـب العيـون بربيطانيـا، بعـد مـوت باســل  وجـيء بـه إىل دمشـق، 
ــــوأدخـــل يف الكليـــة العســـكرية، وخـــالل ســـ دًا يف احلـــرس اجلمهـــوري، مث عـــدل الدســـتور ـنة أو ســـنتني صاررائ

قبل جملس الشعب ليصبح عمر رئيس اجلمهورية اليقل عن أربع وثالثـني سـنة  السوري خالل ربع ساعة من
 .  

وبويـع بشـار، ليخلف والده، ونشأ نوع جديد مـن األنظمـة احلاكمـة وهـو اجلمهـوري الـوراثي كمـا حصـل يف 
  .سوريا، وقد حيصل يف غريها من اجلمهوريات العربية 

  :خامتـة 
لصــراع علــى الشــرق األوســط، وهــو مبثابــة ترمجــة حليــاة حــافظ ا) بــاترك ســيل (بعــد أن خلصــت معظــم كتــاب 

األسـد، أقـول معظمـه ولـيس كلـه، حيـث كنـت أجتنـب يف التحلـيالت السياسـية الـيت شـغلت أكثـر مـن ثلـث 
بـدأت أقـرأ بالتفصـيل وأضـع اخلطـوط حتـت مـا أراه ) األسـد ( الكتاب، وكنـت أقلـب حـىت إذا وجـدت اسـم 

  .هاماً 
تولد يف ذهين بعض األسئلة واألجوبـة وهـاهي  ،واليت استغرقت مين بضعة أيام ،تاببعد هذه الرحلة مع الك

:  
ـ حافظ األسد شخص أعطاه اهللا بسطة يف اجلسم، ويف الذهن، واستطاع أن ينهب مـن أمـوال السـوريني  1

وتــرك آثــاراً حــىت صــار مــن أثريــاء العــامل، وقــاد ســوريا ولبنــان والفلســطينيني إىل التهلكــة،  ،والعــرب واإليــرانيني
  .سوف تبقى إىل ماشاء اهللا حيث اليقدر على إزالتها إال اهللا  

  :بشكل جلي يف مسريته، وهذه بعض األمثلة ) غمز على اليسار واذهب ميني ( ـ يتضح مبدأ  2
يعتقــد ويصــرح بأنــه حــريص علــى مصــلحة الفالحــني، ولكنــه عنــدما اســتلم الرئاســة حــرص علــى  .1

 .د أن أدرك أن استقرار احلكم يلزمه رضى التجار الدمشقينيمصلحة التجار الدمشقيني، بع
هـــو ومجيـــع احلكـــام أمثالـــه تـــاجروا بقضـــية فلســـطني، وبعـــد اســـتالمه الرئاســـة دخـــل لبنـــان وذبـــح  .2

 .الفلسطينيني 
مربياليـــة وضـــد أمريكا،ونشـــأ ود بينـــه وبـــني كيســـنجر، ودخـــل لبنـــان إلأمضـــى عمـــره ينـــادي ضـــد ا .3

 .ا وإسرائيل ندسة كيسنجر، وموافقة أمريك
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يظهر أمام العلويني أنه يناضل من أجلهم، وال أحد يصـدق أنـه عمـل ضـدهم، ولكنـه ذبـح مـنهم  .4
م باملئات، مث أزالم أخيه رفعت (الكثري،   ... ) .عمران، جديد، وأعوا

أنه يعمل من أجلهم، مث طرد أخاه رفعت الذي مكـن حكـم حـافظ ) آل األسد( ظهر أمام أسرته .5
 .ده باسل مث بشار على أوالد عمهم رفعت ومجيلوثبتـه،وسلط أوال

ـن، بــل ) بـاترك سـيل (ـ يتضـح أن جــده سـليمان جمهـول، وال يعرفـون لقبــه، لـذلك مل يقــل لنـا  3 َ سـليمان م
  ) .من حلبة املصارعة ) الوحش ( حصل على لقب 

احـة، وكـان الشـخص ـ تعلـم والـده علـي سـليمان األسـد، وكـان مشـرتكًا يف جريـدة تصـله بالربيـد إىل القرد 4
يعلقهــا يف غرفـة النـوم، وكــان يشـرح عليهـا ســـري احلـرب العامليـة الثانيــة، ) خارطـة للعـامل (الوحيـد الـذي ميلــك 

م التعلــيم لعــدم وجــود مدرســة يف القرداحــة، !!؟؟ ومــىت !!أيــن تعلــم  ؟؟ علمــًا أن أوالده الثمانيــة األول فــا
الثامنـة ولـيس السادسـة لعـدم وجـود مدرسـة يف القرداحـة،  ه سنتان، ودخل املدرسة يفتحىت حافظ نفسه فات

ــلم االجتمــاعي مــن رجــل ابــن !!!؟؟؟ ومــىت !!!فــأين تعلــم علــي ســليمان األســد  ّ ؟؟ وهــذا جعلــه يقفــز الس
الــذي ) الــوحش (الجــئ، إىل وجيـــه مــن وجهـــاء القرداحــة، حيــث طلــب منــه وجهــاء القرداحــة تغيــري لقــب 

  ) . األسـد ( ىل لقب اكتسبه أبوه من حلبة املصارعة إ
اسـتقبله فيهـا وزيـر الـدفاع الربيطـاين، برفقـة  أيام وهو يف رتبة مـالزم إىل لنـدن، ـ سافر حافظ األسـد ثالثة 5 

اثنني من زمالئه، حبجة حتليالت طبيـة، وقـد فـارق زمـالءه ثالثـة أيـام كاملـة، وتـركهم يف الفنـدق، كمـا ودعـه 
ومكـث فيهــا  1965يف ديســمرب  -كمـا يقــول سـل  –مث زار بريطانيــا .  )1(وزيـر الـدفاع الربيطــاين إىل املطـار

خــالل املعركــة، وكــان الســبب الظــاهر هــو العــالج مــن آالم يف  ،)1966 /23/2(رجع يــوم ثالثــة  أشــهر،
الظهر ويف الرقبة، وهذا التربير غري مقنع، فقد ترك الـبالد يف مرجـل يغلـي، والصـراع قـائم بـني القيـادة القوميـة 

أي بعـد  –ة، ومن يصدق أن العالج يتطلـب ذلـك السـفر، وكـان قائـدًا للقـوى اجلويـة، وبعـد شـباط والقطري
وكــان بإمكانــه وهــو قائــد القــوى اجلويــة صــار وزيــرًا للــدفاع، عودتــه مــن لنــدن مباشــرة ؛ رفــع إىل رتبــة لــواء و 

مـن أسـرار حياتـه  إحضار الطبيب واجلهـاز الـذي يلــزمه إىل مكتـب عملـه، ولكـن هـذا السـفر واإلقامـة هنـاك
  .املكتومـة 

يرمحـه اهللا ) 2009( األخ أبـو بــدر الـذي تـويف يف الريــاض ل، وهـو ــ روى أحـد زمـالء حممـد ربـاح الطويـ 6
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مــدرس مــن مجاعــة اإلخــوان املســلمني، التقــى مــع حممــد ربــاح الطويــل يف ســجن املــزة العســكري، وكالمهــا ،
مـــع بعضـــهما وقـــال حممـــد ربـــاح الطويـــل موصـــيًا زميلـــه  معتقـــل، يف الســـبعينات، وحتـــدث الـــزميالن القـــدميان

. سلم يل على والديت، ملا خترج، وطمنها عين، وقل هلا صـحيت جيـدة واحلمـد هللا، والتقلـق علـي : اإلخواين 
؟ !!!سـبحان اهللا، أنـا وأنـت يف السـجن، وأنـت البعثـي الـوزير، تظـن أن يفـرج عـين قبلـك : فأجابه اإلخواين 

شـرح لـك ملـاذا ؟ كـي أأنـا لـن يفـرج عـين، وسـوف أمـوت يف السـجن، وسـوف : ويـل فأجاب حممد رباح الط
تصدق، وكي حتفظ هذه الشهادة للتاريخ، أنا شاهد على جرمية العصر، وسوف أموت يف السجن، وهؤالء 

  ؟!!!الرفاق معي، كلنا سنموت يف السجن، ألننا شهداء على جرمية العصر 
حضـر مـن ) 1966(يف عـام : ؟ أجاب حممد رباح الطويل !!العصر وماهي جرمية : قال املدرس اإلخواين 

ـم حيملـون جـوازات اليهود الواليات املتحدة األمريكية وفد من  الصهاينة األمريكـان، ووصـلوا إىل دمشـق أل
، وكلهــم مــن كبــار أثريــاء العــامل، جــاءوا يعرضــون علينــا يف القيــادة  م أمريكيــة أيضــًا ســفر أمريكيــة، وجنســيا

مجـاع مـن ورفض هذا الطلـب باإل!!!أن نؤجرهم هضبة اجلوالن، أو نبيعها ونطلب الثمن الذي نريد  القطرية
القيادة القطرية، وسافر الوفـد إىل بريوت متهيدًا لعودته إىل واشنطن، ويف بريوت حلقهم، وزير الدفاع يومذاك 

اســـطة املخـــابرات املركزيـــة حـــافظ األســـد، وتعهـــد هلـــم بتســـليمهم اجلـــوالن، وتعاقـــدوا علـــى أن يســـاعدوه بو 
األمريكيـة علــى اسـتالم احلكــم يف سـوريا، مث ثبيــت حكمـه فيهــا، وتعهـد هلــم بتسـليم اجلــوالن، وحصـل علــى 

، وبقيــة الــدفع عنــد االســتالم  ــا) 1967(وهكــذا كانــت حــرب ...ســلفة مقــدمًا ( كمــا عــرف العــامل كلــه أ
احلـــرب .. رة، وكلكــم تعرفــون جمــرى احلـــرب وكلكــم تعرفــون إذاعــة بيــان ســقوط القنيطــ.  )اســتالم وتســليم 

اخليانــة، الــيت اعتقلنــا حنــن عنــدما قــررت القيــادة القطريــة تنحيــة حــافظ األســد عــن وزارة الــدفاع، ومصــطفى 
طــالس عــن رئاســة األركــان، وهــذا أقــل ماجيــب فعلـــه لــنحفظ مــاء وجـــه احلــزب، فكانــت النتيجــة كمــا تــرى، 

فظ األسـد رفاقـه أعضـاء القيـادة وزجهـم يف الســجن، ولـن خيرجـوا إال احلركة التصحيحية اليت اعتقل فيهـا حـا
  ).انتهى كالم رباح الطويل (. أموات كما أعتقد 

] ً أي بعــد ثالثــني عامــًا ) 1997(وقــد الحظنــا يف عــام  . ]واألغلــب أنــه أجرهــا للصــهاينة ملــدة ثالثــني عامــا
ســد جيتمــع وحــده مــع كلينتــون يف علــى حــرب حزيــران حيــث ســلمت اجلــوالن للصــهاينة، الحظنــا حــافظ األ

جنيف، مدة ساعات، وخيمن بعض السياسيني أن الصهاينة ممثلني بكلينتون عرضوا عليه متديد املدة ثالثـني 
  . أو حىت إشعار آخر مقابل مساعدة حافظ األسد على توريث احلكم اجلمهوري لولده بشار  ،سنة أخرى

جيــة األمريكيــة يومــذاك ؛ حتضــر جنــازة حــافظ األســد، وجتتمــع وزيــرة اخلار ) مــادلني أولربايــت ( وقــد الحظنــا 
ببشــار بضــع ســاعات علــى انفــراد كــذلك، وال تغــادر دمشــق إال بعــد أن اطمأنــت علــى تثبيــت بشــار خلفــًا 
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أن مصــطلح اجلــوالن مل يــذكر ) 2005(حلـافظ األســد، كمــا ظهــر يف املــؤمتر القطــري العاشـر حلــزب البعــث 
  .يف هذا املؤمتر البتـة 

ـــ  آخــر حتليــل لشخصــية حــافظ األســـد عنــدي أنــه متمركــز جــدًا حــول عبــادة الــذات، يعشــق ذاتــه حــىت  7 
 ً   :ومل يصرح ألحد بذلك ولكن هذه أدليت . العبادة، أي جيعل من نفسه إهلا

أزاح العقيــــد زيــــاد احلريــــري، والصــــويف،  عنــــدماكــــان يعتقــــد أنــــه يقــــوم بعمــــل مشــــروع وأخالقــــي  .1
بدون ضباط، ) 67(وهو يدمر اجليش السوري، حىت دخل حرب  واألتاسي، بل مئات الضباط،

مجع بعض املعلمني العلويني الذين سـبق هلـم اخلدمـة يف اجلـيش، وأعطـاهم رتبـًا عسـكرية، ومراتـب 
وهــو يعلــم أن هــذا ســيمهد لــه الوصــول إىل إحــالل ... بعثيــة، وهــم اليفقهــون شــيئًا يف العســكرية 

 .يضيع اجلوالن، أو يسلمها للصهاينة واليهم إذا كان س. ذاته على العرش 
أزاح رفـــاق الســـالح واحلـــزب الـــدروز واإلمســـاعيليني، بـــني قتيـــل وســـجني ومشـــرد، مـــن أجـــل تعبيـــد  .2

 .الطريق كي يصل إىل العرش 
غريهم كثري ,أزاح مؤسسي حزب البعث، عفلق والبيطار، واحلوراين، والرزاز، والعيسمي، واجلندي  .3

وكـــل ذلــك ســـيحقق لـــه . درجــات الســـلم الــيت صـــعد عليهــا  مــع أن حـــزب البعــث هـــو أول.... 
 .الوصول إىل العرش 

ومئـــات مـــن ، مثـــل عمـــران وجديـــد ،)رفـــاق الســـالح واحلـــزب والعقيـــدة (أزاح كثـــريًا مـــن العلـــويني  .4
 .وغريهم ليصل إىل العرش  أنصارهم الضباط،

أن أخـاه كــان  علـى الــرغم مـن أن كــل منصـف يعــرف. أزاح أخـاه، كــي ميهـد الطريــق خلالفـة ولــده  .5
اليد اليمىن له، وإن رفعت ارتكب آالف اجلرائم كي يثبـت حكـم أخيـه، وسـيبقى منبـوذًا يف سـوريا 

 .والعامل أمجع بسبب هذه اجلرائم  
وظين أن حافظ لو عاش طويالً، وشعر أن ولده باسل ينافسه يف احلكم لـتخلص منـه كمـا ختلـص  .6

 .من جديد وعمران ورفعت 
ا  ن نقمـة على حافظ ــفقد عبد حافظ األسد نفسـه، وهكذا كانت بسطة اجلسم والذه )عبادة الذات ( إ
يف نـار جهـنم، وسـبب ] أقول ألنـه مـات علـى ذلـك [ وسيحشر مع الطواغيت ... د، ومل تكن نعمـة ـاألس

  .  ذلك أن اهللا عزوجل أعطاه بسـطة يف اجلسـد والذهن، فاجنرف بسببها إىل عبادة الذات أجارنا اهللا منها
وقــد الحظنــا عنــدما مــرض وشــكل اللجنــة السداســية لتســيري األمــور يف غيابــه، والحــظ هــؤالء املختــارون يف 

الـذين ميسـكون البلـد أن رفعـت اليصـح ... ) دوبـا، وأصـالن، وفيـاض (اللجنة مع كبار الضـباط أيضـًا مثـل 
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الجتمــاع طــارئ، وقــد حضــر  أن يغيــب عــن هــذه اللجنــة، وملــا حتــدثوا يف ذلــك، ورأوا دعــوة القيــادة القطريــة
كندر أمحد كان يصارع سكرات املـوت، وقـررت القيـادة ـمحد اسأاجلميع ماعدا حافظ األسد تغيب ملرضه، و 

ــا أعلــى مســتوى يف الســلطة مــن حــافظ نفســـه ( القطريــة  ــتم هــي نفســها بتســيري )املفــروض أ ، قــررت أن 
، وهو خطوة انتقالية لتكليف رفعت ألن   اً نطقيشئون البلد، وليس اللجنة السداسية، وكان هذا القرار م جدًا

( مـع كـراهتم لرفعـت ـ يرونـه الوريـث الشـرعي ألخيـه، نظـرًا خلدماتـه الكثـرية والكبـرية ـ كـل الضـباط األقويـاء، 
الـيت قـدمها رفعـت لتثبيـت حكـم أخيـه، ولكـن حـافظ األسـد ملـا شـفي مـن مرضـه، ،)اإلجرامية حبق الشعب 

؟  فقراره أعلى من قرار القيادة القطريـة !!!ملاذا مل يتقيدوا بأمره ... ) , با، وأصالن دو ( وبـخ كبار الضباط 
ـــه، ولــيس رفعــت،  -كمــا يفهــم حــافظ األســد- وتعليــل ذلــك أنــه قــرر مــن يومهــا علــى خالفــة ولــده باســل ل

    .والولد مقدم على األخ يف اإلرث كما هو معلوم 
ــــري حممــــد الغضــــبان حد ــــه ســــوريا يف قــــرن فيقــــول  هيثــــوخيــــتم األخ الــــدكتور من ( عــــن حــــافظ األســــد يف كتاب

يأ لـه السـبل،وتذلل أمامـه العقبـات إال ضـمن ) : ( 1/446 مل يكن حلافظ األسد أن تفتح له األبواب، و
 ،والتخلــي عــن الفــدائيني كــان االمتحــان الثــاين ،فتســليم اجلــوالن كــان االمتحــان األول....خطــة مدروســة 

هـذه االمتحانـات  ،لعمل خالل احلدود السورية ملهامجة إسرائيل االمتحان الثالثوكان حظر الفدائيني عن ا
والتعامل مع إسرائيل هو امليـزان السـتقرار أي حـاكم  ،جعلته حمط أنظار العامل ليؤدي دورًا جديدًا يف املنطقة

ل االسـتقرار  فلـم تعـرف إسـرائي ،وقد فعل خالل عامني ماعجزت إسرائيل عن حتقيقه خالل قـرن ،يف املنطقة
  حيث صارت حدودها آمنة مستقرة التتعرض لطلقة رصاص واحدة من أحد  ،كما يف عهد أسد

 . يب .يب :(مــع  يف القــدس) إبــراهيم احلمـرا( رب اليهـود الســوري خــالل مقابلـة حلــعنـد وفــاة حـافظ األســد و و 
سـئل عـن عالقـات  اوعنـدم ،" صلَّت هذه الطائفـة يف الكنـيس اليهـودي ودعـت لألسـد" :  قال فيها) سي

للمباركـة لـه يف رئاسـته  ،م1972 عـام لقـد زرتـه مـع وفـد يهـودي" :  اليهود باألسـد يف سـوريا أجـاب بقولـه
) كـم4(كنا ال نستطيع التجول يف سوريا أكثـر مـن  األوىل، وطلبنا منه بعض التسهيالت للطائفة، فبعد أن

 ،م1979ومسـح بعـد ذلـك يف عـام .  وريا كلهـاالتجـول يف أحنـاء سـ متكنـا مـن ،واخلـتم األمحـر علـى هوياتنـا
مسـح ملــن و  ،فتـاة يهوديـة للــزواج مـن أهـل الطائفـة يف اخلـارج )350(عـددهن إىل  بسـفر عـدة فتيـات وصـل

 –لنــدن  ـيب يب ســي (ىل أوربــا وأمريكــا للعــالج أو التجــارة، بشــرط أال تســافر العائلــة كلهــاإالســفر  يشــاء
د وجـد اليهـود كــل عنايـة مـن األســد، حـىت إنـه مســح لليهـود ببيــع لقــ ) . مبناسـبة مراسـم جنــازة حـافظ األسـد
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م ا، أما املسلمون فهم حمرومون من جـوازات السـفر، ومـن )1(واستالم جوازات سفر ممتلكا بيـع  يسافرون 
ا، ومن أبسط حقوقهم املدنية حتت أي ذريعة م والتصرف    . ممتلكا

  :ينبغي االستفادة من هذه الدراسة يف مايلي  :وأخريًا  .... )نقالً عن تاريخ سوريا احلديث لألنصاري ( 
ــذا الشــعار، )وحــدة، حريــة، اشــرتاكية ( ـ أن اليــنغش املســلمون بــالظواهر  1 ، مث يقــودهم هــذا الطاغيــة 

  .ويسخرهم ليصعد فوق رؤوسهم، ومجامجهم، إىل عرش ذاتـه 
و العمل الفردي، يسقط من احلركة، والينقـاد ـ أن اليتساهل املسلمون بالعمل الفردي، وكل من ينحو حن 2

وقــد الحظنــا أن حــافظ األســد وبــخ الضــباط . لــه اآلخــرون، جيــب أن يرســخ يف أجيالنــا العمــل املؤسســايت 
وهــو يــرى أن قــراره أهــم مــن قــرار  ،الــذين التزمــوا بقــرار القيــادة القطريــة عنــدما كــان حــافظ يف العنايــة املركــزة

  .كبار الضباط صدقوا، وانقلبوا على رفعت بعد أن كانوا معـه   ومن املؤسف أن... القيادة 
 : لرتمجة حافظ األسد خالصة 

، ونشأ ودرس يف الالذقية، وصار ضـابطًا طيـارًا يف اجلـيش العـريب السـوري، )2(حافظ األسد يف قرية القرداحة  ولد
موعة لبعـث بعـد حلـه خـالل الوحـدة، مث اليت أعادت تشكيل حـزب ا)3(ويف خالل فرتة الوحدة كان واحدًا من ا

موعـة، الـيت دفعــت  فصـلت احلـزب عـن أكــرم احلـوراين، وكـان مـع رفيقــه صـالح جديـد الـركنني القــويني يف هـذه ا
طــردت عشــرات الضــباط الكبــار الــذين  كمــا زيــاد احلريــري لتنفيــذ انقــالب الثــامن مــن آذار، مث طردتــه مــن ســوريا

ثـل الفريـق لـؤي األتاسـي، واللـواء راشـد القطيـين، ومـن بعـد قامـت باحلركـة وضعوا يف الواجهة خـالل العـام األول م
ــنيني، وقــد وصــلت هـــذه  التصــحيحية األوىل وختلصــوا مــن أمــني احلــافظ والقيــادة القوميــة وكثــري مــن الضــباط السـ

                                     
 .يف الوقت الذي كان حيرم املواطنني السوريني من جواز السفر السوري، فيضطرون إىل شرائه بآالف الدوالرات  -1
من زعماء الطائفة  وأبوها(ـ1975وكانت زميليت عام  –الشيخ عبد الرمحن اخلري  الدكتورة سلمى بنتين تحدث: حدثين من أثق بـه قال ـ  )2(

جاء إىل القرداحة من جهة ما، وسكن عند  )الوحش ( من املعروف يف قرية القرداحة أن سليمان :  تقال) العلوية ومن وجهاء قرية القرداحة 
،  )سليمان حسنة ( مدخل القرية، وكان هو وأوالده فقراء جداً الأمالك هلم، وكان أهل القرية يتصدقون عليهم حىت عرفت هذه األسرة باسم 

ويرى الباحث تناقضًا يف هذه الرواية من ) . سليمان الوحش (رف عن سليمان وأوالده الشراسة والقوة اجلسدية والفتوة حىت صار امسه كما ع
 حيث أن سليمان األسد من املوقعني على وثيقة قدمها بعض العلويني للفرنسيني يطلبون منهم البقاء يف سوريا وعدم اجلالء عنها، ووقع على

ومما يدعم هذه الرواية أن سليمان األسد اليوجد له أشقاء  ،)1/255(انظر سوريا يف قرن للغضبان (  اعتباره من وجهاء الطائفة،الوثيقة ب
  .!! .    ومن الالفت للنظر أن حافظ األسد كان زعيمًا طالبيًا يف املدرسة الثانوية كما روى زمالؤه من أبناء الالذقية . واهللا أعلم . مطلقًا 

د عمران ـحمم: خالل الوحدة من الضباط املنقولني ملصر وهم  1959تكونت القيادة العليا للجنة العسكرية البعثية عام :  59ـ يقول فان دام ص ) 3(
  ) . إمساعيليان ( ري ـد املـدي وأمحـم اجلنـد الكريـ، وعب)ون ـعلوي( افظ األسـد ـد وحـوصالح جدي
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موعة إىل إقامة اجليش العقائدي كما ـ.أسـلفنا ا ا المتـس خمططهـم وأماهزمية حزيران فالتعين شـيئًا بالنسـبة هلـم أل
  . وأهدافهم

وزيرًا للدفاع وقائدًا للقوى اجلوية، وكان صالح جديد األمـني العـام حلـزب  حافظ األسدصار )1966(منذ و 
إىل  البعــث، ورئيســـًا لألركــان، وكـــان صـــالح جديــد الرجـــل القــوي يف ســـوريا، وكانـــت السياســة منحـــازة علنـــًا

ـــــني الفلســـــطينيني واألردنيـــــني يف أيلـــــول  املعسكرالشـــــيوعي،وحماربة علنـــــًا للرجعيـــــة العربيـــــة، وحصـــــل قتـــــال ب
من الفرقـة األوىل لـدعم ) 76(، وقفت سوريا إىل جانب الفلسطينيني يف الظاهر، وبعثت اللواء )م1970(

  ) .1(الفلسطينيني، ولكن بعض وحدات اللواء األربعني األردين دحرته وهزمته شرهزمية
ة ضــد األردنيــني، لكــن حــافظ األســد رفــض ذلــك، واحتــدم وأراد صــالح جديــد اســتخدام الطــائرات الســوري

رم  احلموي(الصراع حىت قام حافظ األسد بدعم من قوات الشرطة العسكرية بقيادة املقدم علي املـدين، ) ا
/  16/11(باعتقال أعضاء احلكومة مبن فيهم رفيقه صالح جديد، وأعلن عن قيام احلركة التصـحيحية يف 

  ) . م 1970
قـــام جبولــــة يف ، بعـــد أن )2(انتخـــب حـــافظ األســـد رئيســـًا للجمهوريـــة العربيـــة الســـورية) م 1971(ويف آذار

حمافظات القطر، قابله الشعب بالرتحيب ألنه خلصهم من زمرة املاركسيني، وانفتح حـافظ األسـد علـى الشـعب، 
ـم وعني مجيع خرجيي اجلامعات، وكان أكثر من مائة خريج من كلية الشريعة ترفض احلكومة ا لسـابقة تعييـنهم أل

. رجعيـــون يف نظرها،كماأصدرحافــــظ األســـد قانونـــًا يقضـــي بقبـــول مجيـــع خرجيـــي الثانويـــة يف اجلامعـــات واملعاهـــد

                                     
بني عقائدي هدفه محاية النظام السوري فقط، وهذا اليصلح واليتقن فن احلرب، وبني بقية من الضباط )  76( ـ كان ضباط اللواء املدرع ) 1(

اللواء من األردن،  بعد عودة هذااملالزم أول حسني النواف يومذاك  مع احملرتفني الذين دخلوااحلزب من أجل دخول الكلية احلربية، وقد سهرت
حيث . ومتهم، كما فهمنا منه عدم قناعته بقتال األردنيني،  وهذا من إرهاصات احلركة التصحيحية الثانية اعرتف بشجاعة األردنيني وبسالة مقا

  مل يكن حافظ األسد قانعًا بقتال األردنيني من أجل الفلسطينيني  
ا للج ،ـ حدثين شاهد عيان أثق به عن االنتخاب يف اجليش) 2( ً وقفت الكتيبة يف : مهورية قال عندما انتخب حافظ األسد للمرة األوىل رئيس

سـاحة العلم، وصار أمني سـر الكتيبة ينادي على اجلنود وضباط الصف بأمسائهم، فيقف من يسمع امسه باستعداد ويقول بأعلى صوته الذي 
عقيد يونس يونس قائد اللواء ، أما الضباط فقد احرتموهم قليالً حيث أدخلوهم إىل خيمة قائد الكتيبة، فوجدوا ال)موافق ( تسمعه الكتيبة كلها 

اولة ومعه ضباط أمن اللواء كلهم، وقدم قائد اللواء البطاقة االنتخابية للضباط بيده بشكل فردي، وأعطاه القلم ليمأل املوافقة أمامه على ط
من الكتيبة كلها قال بأعلـى املكتب، وصارت هذه عادة يف انتخابات الرئيس حافظ األسد، ومن تقدير اهللا أن جنديًا دمشـقيًا واحدًا فقط 

أنا أقصد أن يبق أبو سليمان وزيراً للدفاع ألن : ، فاقتاده عناصر األمن وحققوا معه، وضربوه وعذبوه، حىت صار يقول هلم )غري موافق (صـوته  
ند بعد أن أوسعوه وراء هذا احلدث ) امربيايل رجعي(وزارة الدفاع أهم من الرئاسة يف نظري، وبعدما تأكدوا أنه اليوجد خمطط تركوا ذلك ا

  .شتمًا وضربًا 
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  .)1972عام (  كماأمر بقبول كل معلمي االبتدائي ممن حيملون مؤهالًجامعيًا يف التعليم الثانوي
مثـل األردن والسـعودية علـى غـري عـادة البعثيـني، كمـا  كماأظهر حافظ األسد ود ًا حنوالدول العربية احملافظـة

  . شاع لدى الناس أن حافظ األسد مييل إىل الغرب أكثر من الشرق
قابل الشعب العريب السوري حافظ األسد بالرتحاب ألنه خلصه من زمـرة البعثيـني اليسـاريني، وألن الشـعب 

اية النظام االشرتاكي على يده، كما كـان حـافظ األسـد ذكيـًا جـدًا يف  شم عنده رائحة التوجه حنوالغرب، و
،وأمحل املسـدس، ،ياماألتصرفاته املنفتحة على الشعب، ويف أحد  كنت واقفـًا عنـد حيث كنت مالزمـًا جمنـدًا

يقف يف ،موكـب الـرئيس حـافظ األسـد حيث مـر،أنتظر سيارة عابرة للنزول إىل دمشق،مفرق الشيخ مسكني
ومل تكـن هنـاك محايـة كبـرية، وكـان أي واحـد ، يـويب رئـيس جملـس الـوزراءسيارة مكشوفة إىل جانب حممود األ

مل يكـن أحــد يفكـريف ذلــك ألنــه  مـن الــواقفني علـى املفــرق يسـتطيع اغتيالــه مبسـدس بســيط أو خنجـر، لكــن
أمااحلمويون فقد ذبح له أهل احلاضـر بالـذات بعـريًا مبالغـة  ة،مخلص من زمرة صالح جديد املاركسيجاء ك

  . اةـكرامه واالحتفال به، عندما زار محمنهم يف إ
ويف العام األول والثاين من عهد حـافظ األسـد انفـتح اإلخـوان املسـلمون يف أنشـطتهم، وطـرح الشـيخ سـعيد 

، يف املسـاجد ومـع  ؛حوى يرمحه اهللا اسرتاتيجية تقول جيـب أن يكـون مخـس وتسـعون باملائـة مـن عملنـا علنيـًا
خاصــة يف شـــهر ربيــع األول؛ حيـــث االحتفــاالت يف عيـــد املولــد النبـــوي العلمــاء، وازدهرالعمــل املســـجدي و 

الشــريف، وأحــىي املنشــد أمحــد بربــور حيفظــه اهللا ليلــة تارخييــة يف املســجد الكبــري حبمــاة، وكــان املســجد يغــص 
شباب اجليل لإلسالم عـودوا فـأنتم روحـه ( برجال وشباب اإلخوان املسلمني، وكانوا يرددون بناء على طلبه 

ً )يسـود وبكم مـن جانـب احملـراب يبـدأ سـرينا (، مث ينفـرد املنشـد أبـو عبـداهللا بربـور بصـوته العـذب القـوي قـائال
عـن  )أبو أميـن حفظـه اهللا( ، وحتدث األستاذ الفاضل عبد الرزاق شيخ بكرو)للمجد ال من جانب املاخور 

نـه، ويف اخلتـام حتـدث قائـد صفات احلاكم املسلم كما هي عند اخلليفة الثاين عمر بـن اخلطـاب رضـي اهللا ع
اهـدين الشـيخ مـروان حديـد يرمحــه اهللا  بـدأ الصـوت عنـدما أخـذ مكـرب ومل يكـن لـه دور يف الربنامج،وإمنـا ،ا

ـــاكفر ،النــاس ينصــرفون وعلــى املســلم أن يتــوب ويعـــودإىل  ،فاســتمع لــه النـــاس ودعــاإىل تــرك االشــرتاكية أل
؟ وهــــذه حــــاهلم منــــذ ســــنتني، !!التوجــــدخمابرات يف محــــاة كأنــــه  :وبــــدا احلــــال للمراقــــب احلــــذر. اإلســــالم

)    1( وهذاردهم على احتفال البعثيـني بعيـد مـيالد احلزب،وفرصـتهم لـدعوة النـاس اىل اإلسـالم، واهللا هوالسـتار

                                     
ـ تبني فيمابعدأن مهمة حافظ األسد القضاء على اإلخوان املسلمني يف سوريا، وأن هذااالنفتاح خالل السنتني األوليتني، مكنه ومكن ) 1(

  .رجال خمابراته من معرفة الكثري عن تنظيمهم 
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.  
ويف بداية عهدحافظ األسد صار معظم ضباط اجلـيش مـن العلـويني املـوالني لـه، وقـل االعتمـاد علـى الـدروز 

ـم مـن أنصــار صـالح جديـد، كمــا سـرحت أعـداد قليلــة واإلمسـاعيليني ، وسـرحت مــنهم أعـداد كبـرية علــى أ
، واضطرحافظ األسد إىل االعتماد جزئيـًا علـى بعـض الضـباط البعثيـني مـن ذراري  من الضباط العلويني أيضًا

مـن غـري ومـن املهـم أن حـافظ األسـدأول رئـيس للجمهوريـة . السنة مـن األقليـات القوميةكاألكرادأوالشـركس
 ،الدخـان بـال نـار[  املسلمني السنة، وقد نشرت املخابرات إشاعة مفادهـا أنـه شركسـي سـكن بـني العلـويني

، مث صـارت سـلطات األمـن تعلـن وتفـاخر بأنـه علـوي، وأحيانـًا يقولـون ]وهذا يؤكد أنه وافـد علـى القرداحـة 
  . إنه أول رئيس عريب حيكم سوريا

الــدفاع الــيت  ربــه، فصــار أخــوه العقيــد الــركن رفعــت األســد قائــدًا لســراياواعتمــدحافظ األســد علــى أســرته وأقا
. صـارت مــن أفضــل قـوات محايــة النظــام، وتفوقــت علـى قــوات الفرقــة األوىل املدرعـة املعســكرة حــول دمشــق

أمــاأخوه مجيــل األســد فقــد شــكل حزبــًا سياســيًا مســاه ... عــدنان األســد قائــدًا لســرايا الصــراع  كماصــارالرائد
كمامجع أقاربه السلطة والتجارة اخلارجية بيـدهم حـىت صـاروا . املرتضى وكان له هدف طائفي واضح مجعية 

   . من أكرب أغنياء العامل العريب خالل عشر سنوات فقط
    )م1973( حداث الدســتور أ

 وضع الدستور السوري بعد االستقالل، وسـاهم فيـه الـدكتور مصـطفى السـباعي يرمحـه اهللا، وكـان فيـه بعـض
   الفقرات اليت تؤكد انتماء سوريا اإلسالمي مثل

  . ودين الدولة اإلسالم. ـ دين رئيس اجلمهورية اإلسالم 1
ــ هــدف التعلــيم إنشــاء جيــل يــؤمن بدينــه ويعمــل مــن أجــل أمتــه ووطنــه2 ( وأثنــاء تعــديل الدســتور عــام  .ـ

   :   مت تغيري هاتني الفقرتني إىل) 1973
  . مره أكثر من أربعني سنةـ رئيس اجلمهورية عريب سوري ع1
  . ـ يهدف التعليم إىل إنشاء جيل علمي التفكري2

   وقد أعلن الشعب العريب السوري معارضته هلذا التغيري، ومتثلت هذه املعارضة مبايلي
ــا طــالب املـدارس املتوســطة أعلنــوا فيهـا معارضــتهم هلــذا الدسـتور 1 وأشــهرها مظــاهرات . ــ مظــاهرات قـام 

  . محاة كما سأبني
ــ بعــض اخلطــب يــوم اجلمعــة وأشــهرها خطبــة اجلمعــة يف جــامع جــورة الشــياح حبمــص الــيت قــدمها فضــيلة 2 ـ

الدسـتور، بعـد مناقشـة بنـوده وإظهـار أخطارهـا، وقـد  وبني فيهارفض الشـعب هلـذا،الشيخ حممد علي مشعل
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  . انتشرت أشرطة الكاسيت اليت نشرت هذه اخلطبة يف أرجاء سورياوالعامل العريب
ملظاهرات اليت متت يف محاة، فقد خطـط منظموهـا خلـروج طـالب املـدارس املتوسـطة لإلعـالن عـن رفـض أماا
معاديــة حلــزب البعــث، ورفعــت شــعارات الدســتور، فخرجــت معظــم أو مجيــع املــدارس، وهتفــت هتافــات  هــذا

لـى احلكومـة، إسالمية، ولكن كما هي عادة احلمويني دخـل يف املظـاهرة عناصـرغري معروفـة مـن الشـعب احلاقـد ع
ـر العاصـي، يقـدم اخلمـر  ووجهوا املظاهرة إىل مقصف الغزالة الذي أقيم قبل سنوات قليلة جدًا فوق جسر علـى 

أدواتــه ومقاعــده يف النهــر، بينمــا هــرب صــاحبه بدفرتاحلســابات ناجيــًا  لزبائنــه، فــدمرت املظــاهرة املقصــف، ورمــوا
يف مدينة محـاة، وأخـريًا هتـف بعـض املتظـاهرين بـأعلى صـوته  بروحه، كمادمرت املظاهرة بضعة حمالت تبيع اخلمر

فتوجهـت املظـاهرة كالسـيل الغاضـب إىل قيـادة حـزب البعثيـني يف الباشـورة، ففرأعضـاء الفـرع ،)إىل قيـادة احلـزب ( 
  . ، بينماأشعلت النريان وأحرقت مكاتب احلزب)أمني فرع احلزب ( وعلى رأسهم يوسف األسعد

ا بغزارة يف اهلواءومع الظهر دخلت السي   . ارات العسكرية املصفحة شوارع محاة، وفتحت نريا
أصيبت حكومـة البعثيـني بصـدمة عنيفـة ؛ عنـدما رأت تالميـذ املرحلـة اإلعداديـة يهتفـون ضـدها، وقـد ولـدوا 
م واعتقلــت الســلطة عشــرات املدرســني واملعلمــني مــن  وتربــوا خــالل حكــم البعثيــني، لــذلك كشــروا عــن أنيــا

ان املسـلمني يف محـاة، ومثـل ذلـك مـن سـائر احملافظـات، وهكـذا بـدأت املعركـة بـني اإلخـوان املسـلمني اإلخـو 
  . وحافظ األسد اليت استمرت طويالً وجرت على البالد ويالت وخيمة

درسني بدأت احلكومة باعتقال املدرسني واملعلمني خاصة، واختذت القيادة القطرية قرار التعليم العقائدي، فبدأوا بنقل امل
  . ) 1( واملدرسات اإلسالمني من التعليم إىل وظائف كتابية يف الربيد أو املواصالت وغريها

ً ويف محــاة خاصــة تصــرف يوســف األســعد أمــني فــرع حــزب البعثيــني  وهــو علــوي مــن قريــة ســلحب  تصــرف  ا
ً متطرف ً جد ا م، وقـال  نريـد أن عندمامل يسـمح لنقابـة املعلمـني بـدفع نصـف راتـب املدرسـني املعتقلـني ألسـره ا

  .)2(خترج هؤالء احملجبات إىل الشوارع ميتهن  الدعارة إلعالة أوالدهن 
كماكشر حافظ األسـد عـن أنيابـه وقـال للشـيخ خالـد الشـقفة يرمحـه اهللا وهـو عـامل فاضـل صـويف ليسـت لـه 

مـة وأهــايل سـم مجعيــة العلمـاء للتوسـط بــني احلكو اصـلة تنظيميـة بــاإلخوان املسـلمني  قــال لـه عنـدما ذهــب ب

                                     
ا  يف محاة لوا معلمة ابتدائي للصف األول االبتدائي من آل العظم ـ وكانواجادين يف علمنة التعليم، حيث نق) 1( من التعليم إىل الربيد ؛ أل

تم بتعليم الوضوء لألطفال بشكل عملي ورغبة ذاتية عندها    .كانت 
هذاأكثر من ربع قرن  ـ وفات هذاالنذل أن تنظيم اإلخوان ضاعف من اشرتاكات األعضاء وقدم الرواتب هلذه األسر، واستمر التنظيم على) 2(

  .بعون اهللا وفضله 
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ّ اليد اليت مل يسـتطع عبـد  محاةكماكانت احلال أيام الشيخ حممد احلامد والفريق أمني احلافظ قال له ألقطعن
  ).1(الناصر أن يقطعها

ـــد إىل منــزل مــروان حديــد لقتلــه يف البيــت . )2(وذهبــت عناصــر مســلحة مــن ســرايا الــدفاع بــأمر رفعــت األسـ
ىل دمشــق ليختبــأ فيهــا ويــدير منهــا قيــادة الطليعــة حــىت اعتقالــه مث ولكــن اهللا محــاه مــنهم حيــث غــادر محــاة إ

  . استشهاده يرمحه اهللا
، وركــزت ) 76-75(وبــدأت ســلطات األمــن بتنظــيم ملفــات لكــل مــواطن متــدين،وذلك خــالل الســنوات

وقد سارت حكومة البعثيني على رفض كل مدرس متقـدم . على املدرسني؛ كي حتقق مبدأالتعليم العقائدي 
مســـابقة انتقـــاء املدرســـني إذامل يكـــن بعثيـــًا أو صـــديقًا هلـــم، وصـــار التقريـــر السياســـي أهـــم مـــن الشـــهادة  إىل

وأدى هذااملبدأالـــذي فرضـــه البعثيـــون إىل انتشـــار االنتهازيـــة والنفعيـــة يف صـــفوف احلـــزب، وبـــني )3(اجلامعيـــة،
عن الوظيفـــة واخلبـــز، أل ـــًا ن احلـــزب منـــع الوظيفـــة الشـــعب أيضـــًا عنـــدما دخـــل يف احلـــزب مئـــات األلـــوف حبث

احلكوميـة عــن غـري البعثيــني، وكانـت الوظيفــة احلكوميـة ذات دخــل كـاف للمعيشــة الكرميـة خــالل الســتينات 
وتكــــدس . والســـبعينات، مث أذل اهللا الوظيفـــة ومســـخها، بعــــد أن صـــار النـــاس يـــذلون أنفســــهم مـــن أجلهـــا

فية يف التعلـيم مـن خـارج املـالك عنـد اجلامعيون اإلسالميون بدون عمـل، ورمبـا تعطـى لبعضـهم سـاعات إضـا
وبقـــي مئـــات مـــن اجلـــامعيني اإلســـالميني مـــن خرجيـــي كليـــة الشـــريعة . الضرورةلســـدالعجز يف شواغراملدرســـني

األسد إىل السلطة وانفتح على الشعب يف بداية حكمه فعـني مجيـع واآلداب بدون وظائف حىت وصول حافظ 
، وكان آخرها تعيـني كـل مـن شـارك يف ) 73ـ  72ـ 71(يف األعوام  اجلامعيني ؛ دون النظر إىل التقرير السياسي

  . ؟!!حرب تشرين التحريرية
                                     

ـ وهكذاكشف حافظ األسد عن هويته، ومهمته اليت جيء به إىل السلطة من أجلها، وقد ناضل طوال ربع قرن من أجل تنفيذ هذه املهمة ) 1(
  .وهي القضاء على اإلخوان املسلمني، وحىت كتابة هذه الكلمات مل يتمكن من ذلك 

( م وحكم عليه باإلعدام، مث أفرج عنه بعد بضعة شهور، مث أعيد اعتقاله بعد احلركة التصحيحية األوىل 1964قل عام ـ  مر معنا أنه اعت) 2(
مع الصهاينة حيث أفرجوا عن السياسيني كلهم مبافيهم مروان ) م 1967(، مث أفرج عنه يوم العاشر من حزيران خالل حرب )م 1966شباط 

ارًا من أجل تكوين الطليعة املقاتلة ، وقد خدمته التغريات اجلديدة، واحناز له  حديد وأمني احلافظ، وبالطبع كان مروان يواصل العمل ليالً و
  .عدد غري قليل من شباب اإلخوان املسلمني 

ني ناجحون يف يف مسابقة املدرسني بدمشق أن مجيع املتقدم)  بعثي علوي(، ى ـ صرح املفتش األول ملادة اللغة العربية  سليمان العيس) 3(
العامة يف الرتبيــة ) الدبلوم ( على الرغم من أن بعضهم حيمل . االختبار، ولكن التقرير السياسي هو الذي حيدد قبوهلم يف التعليم أو عدم قبوهلم 

، وقبل األسد كانت هذه اليت سبق واخترب عند قبوله فيها ليكون صاحلًا للتعليم، مث درب عامًا كامالًعلى طرق التدريس وعلم النفس الرتبوي
، وكانت تسمى سابقًا أهلية التعليم الثانوي    .الشهادة تعني حاملها يف التعليم فور خترجه منها مثل أهلية التعليم االبتدائي متامًا
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وأدت حماربة الناس يف لقمة عيشها وخبزهاإىل نقمة واسعة بني املواطنني، كانـت عامالًمشـجعًا ملـا قامـت بـه 
  . الطليعة املقاتلة 
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  الفصل الرابـع

 ةــة املقاتلـالطليع

ازر يف سـوريا، إفــراز طبيعـي لسياسـة حـافظ األسـد، فمنـذ البد من اإلشارة إىل   أن الطليعة املقاتلة، وكل ا
معـه، ورفع السالح ضـده، كـي  وهو يدفع حسب خطة مرسومة الشباب املسلم إىل االصطدام) م1963(

لــى يتخــذ ذلــك مــربرًا لضــرب احلركــة اإلســالمية يف بــالد الشــام، وهــي املهمــة الــيت وظــف مــن أجلهــا ملكــًا ع
  ...  سوريا 

ليس مجيع أبنـاء الطليعـة مـن شـباب اإلخـوان املسـلمني، بـل هـم مـن بعـض شـباب اإلخـوان الـذين اسـتطاع و 
، مـع مـروان، ومـع اإلخـوان، ومـنهم مـن  ً مزدوجـًا م مـن اإلخـوان، أو ممـن كـان هلـم والء مروان يرمحه اهللا جذ

نـــــــا أن الفصـــــــائل اإلســـــــالمية وقـــــــد مـــــــر مع شـــــــباب احلركـــــــات اإلســـــــالمية األخـــــــرى مـــــــن غـــــــري اإلخـــــــوان،
ومـنهم مـن الشـباب املسـلم السـوري  رفعوا السالح ضد النظام األسدي قبل اإلخـوان،) غرياإلخوان(األخرى
ومـنهم البعثـي النقيـب إبـراهيم اليوسـف يرمحـه اهللا (  الذي دفعه ظلم حافظ األسد إىل رفع السـالح ،العادي

بشـــكل متواليـــة هندســـية، وخاصـــة يف  ،ركـــب الطليعـــةلقـــد كـــان الشـــباب الســـوري يتســـابق إىل اللحـــاق ب ،)
عتقل مروان حديـد يرمحـه اهللا مـن مسـجد السـلطان الـذي اعدأن ،وب) 1981، 1980، 1979(األعوام 

هدمتــه ليقــوم بعمــل سياســي،وهو االعتصــام، ليشــجع علــى اإلضــراب، ولكــن ) 1964(اعتصــم فيــه عــام 
علـى بـال مـواطن سـوري، عنـدما رأى اجلـيش العقائـدي وبعـد أن رأى بعينيـه مـامل خيطـر  ، سدينيدبابات األ

،ووصـل إىل قناعـة مؤداهـاأن هـذا يهدم املسجد،وهناك الجيـدي معـه  العـدو يف الزنزانـة املنفـردة فكرمـروان مليًا
وحاولـت مجاعـة اإلخـوان  كماهومنهج اإلخوان املسلمني احلايل، بل البدمن اجلهاداملسلح،،اجلهادالسياسي

من ،)1(ولكنها أخفقت ،عندهتغيري هذه القناعة  صـيف (وشاء اهللا عزوجـل أن يفـرج عـن مـروان ويظـل طليقـًا
مث اختبــأ يف دمشــق  )2(،)م1973وحــىت شــتاء 1967صــيف (مث مــن)م 1966وحــىت شــتاء( ،)م1964

                                     
مجاعة  –التظيم  أخريًا اقتنع الشيخ مروان بعدم جدوى حماوالته حلمل  قيادة: [ يقول ) . 2/508( انظر منري الغضبان، سوريا يف قرن  -1

، فقرر إنشاء مجاعـة خاصـة من شباب املسلمني  -اإلخوان  جًا عسكريًا والدكتور منري من قيادات ) ] الطليعة ( مساه ...على أن تنهج 
 ...اجلماعة آنذاك ومازال 

السالح، مث يقضي على احلركة اإلسالمية، يبدو يل أن النظام األسدي ترك مروان يرمحه اهللا، يعمل مايريد، ليدفع الشباب املسلم إىل محل  -2
 الساحل بعد أن جيعل ذلك مربرًا وسببًا أمام الشعب السوري والعريب، فقد قام مروان يرمحه اهللا بإقامة خميم دوار اجلاجية، وخميم البدروسية يف

. هاد املسلح ضد النظام األسدي السوري، وكان يتحرك بكثرة بني محاة وحلب ودمشق، يدعو الشباب املسلم، وحيشدهم ويعدهم للج
= 
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مث استشـهاده يف صـيف ،)م 1975(حىت اعتقاله بعد معركة شرسـة شـاركت فيهـا طـائرة عموديـة يف صـيف 
وكانــت هــذه الفــرتات كافيــة لبنــاء الطليعــة املقاتلــة، وقيــل أن مــروان أراد  .رمحــه اهللايف الســجن ي) م 1976(

موعــة مــن ثالثــة عناصــرمقاتلة، منتشــرة يف ســائرأرجاء ســوريا، وتقــوم هــذه  تشــكيل ألــف جمموعــة، تتكــون ا
موعــات حبــرب عصــابات ترهــق النظــام األ  ومتكــن. وتشــجع الشــعب علــى الثــورة ضــده يف النهايــة ســدي،ا

الـــذين ربـــاهم اإلخـــوان املســـلمون واجلماعـــات اإلســـالمية  ،مـــروان يرمحـــه اهللا مـــن اســـتثمار الشـــباب الصـــغار
كجماعـة زيـد يف دمشــق وكثـري مــن  تالميـذ العلمــاء يف حلـب، فهــؤالء الشـباب زرع يف عقــوهلم أن ،األخرى

مــروان حيقــق هلــم مــاتربوا عليــه و ـوأن املــوت يف ســبيل اهللا أســـمى أمانينــا، وهاهــ ،اجلهــاد يف ســبيل اهللا طريقنــا
  . نظريًا 

وعنــد  قــرب بانيـاس، يف البدروسـية وقـد أقـام مــروان يرمحـه اهللا عــدة خميمـات للشــباب علـى السـاحل الســوري
ــدف إىل تربيــة الناشــئة علــى اخلشــونة وشــظف العــيش وتقويــة أرواحهــم   دوار اجلاجيــة قــرب محــاة، كانــت 

م، كماكـــان  ـــخـــيم املوأبـــدا طئ العاصـــي قبـــل دخـــول النهـــر مدينـــة محـــاة بـــالقرب مـــن قريـــة دائم علـــى شـــاال
فقدكان يرمحه اهللا مهتمًا برتبية الناشئة، وكان الناس يعجبون من ذلك املنظر الغريب عندما يرون ). اجلاجية(

  . مروان يرمحه اهللا وحوله جمموعة من األشبال الصغار ميشون حوله ذاهبني إىل املسجد أو عائدين منه 
رب عـــددٌ مـــن شـــباب اإلخـــوان يف أماالتـــدري ب العســـكري فقـــد نفـــذ بعضـــه يف بســـاتني محـــاة، وأمـــااألهم فقـــد دُ

وشــاركوا يف معركــة الكرامــة واستشــهد عــدد مــنهم يــرمحهم اهللا ،)م1969(معســكرات فــتح يف الضــفة الغربيــة عــام
مع ،شام جنباظ وغريهموه ،الستارالزعيم تعاىل، وقد اشتهرت قاعدة الشيوخ اليت ضمت مروان يرمحه اهللا مع عبد

، وقـدأحاط اإلخـوان ذلـك الصـهاينةالشيخ الشهيدعبد اهللا عزام يرمحهم اهللا رمحة واسعة،وخاضوا عـدة معـارك ضد
م كان هلم صـلة قويـة مبـروان، وكـان مـروان اليـزال  يف مجاعـة ) مـن الناحيـة الشـكلية (بسرية بالغة،وبعد عود عضـوًا

موع تـــدريبانتهـــاء مـــدة ال اإلخـــوان املســـلمني،وبعد نـــواة  ليؤســـس( روان بعضـــها إىل حلـــب ـد مــــة،أوفــــوعـــودة ا
أبقى بعضه يف مدينة محاة، وتوجه بنفسه إىل دمشق ليبدأ هناك تأسيس نـواة  كما) الطليعة ( لتنظيمه الذي مساه 

  .)1( )تنظيمه اجلهادي

=                                      
 ...واملخابرات األسدية تراقبه وتتابعه عن كثب 

، من املخطوط على اآللة الكاتبة قبل الطبع، ويفهم من 30ـ عمر عبد احلكيم، الثورة اجلهادية اإلسالمية يف سوريا،آالم وآمال، ص ) 1(
اهدين ب  اهدون الذين ( يقول )  33( ولكن يقول الكاتب نفسه يف ص ) طليعة ال( هذاأن مروان يرمحه اهللا هو الذي مسى هؤالء ا تابع ا

حاملني فكر اإلخوان ) الطليعة( والذي اقرتحه األخ القائد عدنان عقله فك اهللا أسره كون) الطليعة املقاتلة لإلخوان املسلمني ( اختذوااسم 
= 
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 الــيت نفــذها ،عيــة يف حلــبوألول مــرة فيمــا يبــدو يل بعــد جمــزرة مدرســة املدف،وقــد أعلــن رمسيــًا عــن التســمية
ـا)البعثي(يرمحه اهللا  النقيب إبراهيم اليوسف األول علـى جـدار مدرسـة املدفعيـة  ، حيـث أعلنـت الطليعـة بيا

   . كتيبة الشهيد مروان حديد،)الطليعة املقاتلة لإلخوان املسلمني ( باسم 
   السـلطة تبـدأ مـسلـسل الـدم

ية تتـابع املوضـوع جبــد، ومتكنـت مـن إلقـاء القـبض علـى بعــض كانـت املخـابرات السـور ) م 1975(يف عـام 
الشـــباب احلمـــويني يف بســـاتني محـــاة، معهـــم أســـلحة وقـــد حفـــروا خنـــادق دفاعيـــة، وإزاء ذلـــك اســـتخدمت 

واألخ زلــف حســن عصــفور (املخــابرات أقســى أنــواع التعــذيب وحشــية ملعرفــة أســرار ذلــك، واستشــهد األخ 
 :وين وشـــاع اخلـــرب يف محـــاة عـــن استشـــهاد األخـــ ،مألهلهـــا جثـــثهم و حتـــت التعـــذيب وســـلم ،)اهللا  مـــايرمحه

ـم اكتشـفوا، وأن املخـابرات  وزلف عصفور حتت التعذيب، وفهم الشباب الذين هلم صـلة بـاألخ عصـفور أ
أو يصبحوا عمالء للمخـابرات  ،ستلقي عليهم القبض وسيحقق معهم بنفس الطريقة ليموتوا حتت التعذيب

اكـل مـايعرفون  ، ومـن أجـل ذلـك قـرر هــؤالء األخـوة أن يتـواروا عـن األنظـار، وأن اليفـارقوا ســالحهمويعطو
ومــاتوا يف ميــدان املعركـة ألنــه أشــرف وأســهل مــن ، مــادامهتهم ســلطات األمـن قاتلوهــا ، حــىت إذا)الكالشـن(

  .  )1(املوت حتت سياط التعذيب
ــــــدأت املعركــــــة املســــــلحة بــــــني  وهكــــــذا مية ممثلــــــة بشــــــباب الطليعــــــة مث احلركــــــة اإلســــــالالنظــــــام األســــــدي و ب

عنــدما نفــذت عمليــة الباصــات ) م1986(إلخــوان املســلمني، ودامــت هــذه املأسـاة حــىت اامتداألمرليشـمل 
املشـــهورة، وخســـرت ســـورياآالف الشـــباب مـــن األطبـــاء واملهندســـني وأســـاتذة اجلامعـــات والضـــباط وطـــالب 

خـرية أبنــاء سـوريا يف دول اخللــيج العــريب  الضـباط واجلنــود، ومليـارات الــدوالرات، وشـردت آالف األســر مــن
وكــان الســبب األول واألهــم هــو تطــرف أجهــزة . والــيمن والعــراق واألردن وأوربــا وأمريكاوأفغانســتان وغريهــا

املخابرات يف تعذيب الشباب بأصناف من العـذاب الختطـر علـى ذهـن اإلنسـان العـادي، أسـاليب تـنم عـن 
ون إىل الـدفاع عـن أنفسـهم عنـدما تطلـبهم قـوات األمـن ليموتـوا حقد تارخيي دفني، مماجعـل الشـباب يضـطر 

=                                      
ويفهم من هذا املخطوط أن مروان مساهم ). ان املسلمني وماضيهم وأجمادهم املسلمني احلقيقي، ولكي تفيد احلركة الناشئة من مسعة اإلخو 

  .واهللا  أعلم مث حذفت الزيادة فيما بعد،الطليعة فقط، فأضاف عدنان عقلة الطليعة املقاتلة لإلخوان املسلمني، 
1-  ً له للقضاء على احلركة االسالمية يف بالد  وهذا يدعم نظرية أن النظام األسدي دفع الشباب املسلم حلمل السالح، كي جيعل ذلك مربرا

  ...وقد نفذ ذلك ...الشام 
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رة، الــذي ـحممــد غــ علــويواتضــح اآلن غبــاء وحقــد الرائــد ال. )1(يف امليــدان قبــل أن يصــلوا إىل أقبيــة املخــابرات
أثنــاء التعــذيب، ومــن غبائــه أنــه ســـلم اجلثــث لــذويهم، ) عصــفور و زلــف ( قتــل اثنــني مــن شــباب اإلخــوان 

أو كـان ذلـك ضـمن خمطــط (  واحلـرق بالسـجاير  والصـعق الكهربــائي واضـحة يف أجسـادهم، وآثـار الضـرب
ولـومل يكـن حاقـدًا السـتكمل التحقيـق ،)بالتفاهم مع حافظ األسد لـدفع الشـباب املسـلم إىل محـل السـالح 

خفـوا ملا سـلم اجلثث إىل ذويهم،ولو أخفى هذه اجلثـث كمـا أ؛على مهل دون تلك الوحشية،ولومل يكن غبياً 
واهللا أعلـم . من جثث األخوة الـذين أعـدموهم يف تــدمر، ملاوقعـت الكارثـة  بضعة عشر ألف جثةبعد ذلك 

 .  
كانت تلك الرصاصة اليت قتلـت الرائـد حممـد غـرة ؛يل أن الرصاصة األوىل اليت أطلقتها الطليعة املقاتلة ويبدو

راجة نارية بالقرب منـه وهـو خـارج مـن ، عندما مرت د)م 16/2/1976(قائد األمن القومي يف محاة يوم 
، وعلى الدراجة شابان مـن شـباب الطليعـة، األول يقـود الدراجـة والثـاين يـده يف جيبـه علـى زنـاد  بيته صباحًا

مث فــرت . واحــد منــه أطلقــوا عليــه رصاصــة واحــدة يف قلبــه  مــرت وملــا صــاروا علــى بعــد،)ملــم7(املســدس عيــار
ة منــع ركــوب الــدراجات الناريــة داخــل املــدن مــن ذلــك احلــني ورمبــا الدراجــة ومــن عليهــا، لــذلك قــررت الدولــ

  . الزال القرار ساري املفعول حىت اآلن 
   الــسلطة تتـهـم العــراق

وتفجــريات )  78، 77، 76(يف الغالــب خــالل األعــوام علويـــة ومــرت عــدة اغتيــاالت لشخصــيات بعثيــة 
ـا أعـدمت بعض مواقع قوات األمن،كانت السلطة تتهم البعث اليمي ـا، حـىت أ ين املساند من قبل العـراق 

م بالصلة مع العراق وتنفيـذ بعـض هـذه  مواطنني أحدمها من آل تركاوي من محاة بعد حماكمات صورية، وا
ويف حقيقة األمر كانت الطليعة املقاتلة هي اليت تنفـذ هـذه العمليـات، ومل تشـأ السـلطة أن تعلـن . احلوادث 

يم الطليعة، وإما هلدف أمين كانت تراه كي تتابع أفراد الطليعة وتعتقلهم قبل أن يفروا ذلك، إما جلهلها بتنظ
  . ـ وهو األرجح ـ 

                                     
وهنا نالحظ الفرق بني الفريق حممد أمني احلافظ وبني هؤالء احلاقدين ؛عندماقبل وساطة الشيخ حممد احلامد يرمحه اهللا وأفرج عن مروان  -) 1(

موعة اليت حكمت باإلعدام كلها، وكان هدفه أن  ورمبا ألن السلطة كانت ضعيفة  .اليصعد العداء بني احلركة اإلسالمية والسلطة يرمحه اهللا وا
يومئذ التقدر على املواجهة ، ورمبا مت ذلك بضوء أخضر من حافظ األسد الذي خيطط لدفع الشباب املسلم إىل محل السالح ليتخذ ذلك 

كة املقاومة عامة كما فعل يف لبنان ، وبالنظر إىل املآالت جند أن ذريعة أمام الشعب وأمام العرب للقضاء على احلركة اإلسالميةخاصة وحر 
  .... حافظ األسد وفر حدوداً آمنـة للصهاينة 
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كمـــا أن الســـلطة ماكانـــت تصـــدق بســـهولة أن الشـــباب املســـلم الـــذي عـــاش يف املســـجد؛ ينفـــذ مثـــل هـــذه 
شـــأن احلركـــة  العمليـــات املتقنـــة مـــن حـــرب العصـــابات، ومـــاأرادت أن تعلـــن ذلـــك للشـــعب ألنـــه يرفـــع مـــن

للشــباب املســلم الختتلــف عــن  اإلسـالمية يف قلــوب املــواطنني، خاصــة وأن كثــريًا مــن املــواطنني عنــدهم صــورة
ذه العمليات وهي يف منتهى التخطـيط والدقـة  ،صورة الدراويش، وعندمايسمعون أن الشباب املسلم يقوم 

حوهلـا خاصـة وأن هــذه العمليـات تشـــفي  يف التنفيـذ؛ عندئـذ ترتفــع أسـهم احلركـة اإلســالمية ويلتـف الشــعب
اف األمر وبعد أن عرف أن هذه العمليات ـماحصل فعالً بعد انكش طهدواملظلوم، وهذاضغليل الشـعب امل

  . الشباب املسلم  نفذها
يف حــي املزرعــة بدمشــق، )م 29/5/1975( حــىت املعركــة األخــرية الــيت خاضــها مــروان حديــد يرمحــه اهللا يف

الذي كانوا حيضرونه مـن إدلـب ليحلـق لـه )جريو مصطفى(مالء املخابرات مكانه وهوبعد أن كشف أحد ع
ألنه من الثقات، ويبدو أن األمن استطاع الوصول إليه، أو أنه أصالً من رجـال املخـابرات، وبعـد انكشـاف 

اكتيبة مــن قــوات اجلـــيش، ودارت معركــة اســتمرت مع ظـــم العمــارة الــيت يقــيم فيهـــا مــروان يرمحــه اهللا،حاصـــر
النهار، وانتهت املعركة بعـد أن هبطـت طـائرة عموديـة علـى سـطوح العمـارة، ونـزل منهاعـدةمغاوير، يف حـني 
انتهت الذخرية املوجودة عند مروان ومرافقيه، وكلهم جرحى، بعـد استشـهاد األخ زكـي الصـفدي يرمحـه اهللا، 

ح ويف غيبوبــة، ومتكــن أحــد فألقــت الســلطة القــبض علــى البطــل الشــيخ مــروان حديــد يرمحــه اهللا، وهــو جــري
  .)1( مرافقيه من الفرار

د العسكري للطليعة   املقاتلة مرحلة ا
كانــــت الطليعــــة املقاتلــــة حتــــت إمــــرة مؤسســــها الشــــيخ مــــروان حديــــد يرمحــــه اهللا حــــىت اعتقالــــه يف صـــــيف 

لرعيـل األول ، فانتقلت إىل الدكتور عبدالسـتارالزعيم يرمحـه اهللا، مـن األسـراملعروفة يف محـاة،ومن ا)م1975(
الــذين تربــوا يف مدرســة اإلخــوان املســلمني، طبيــب أســنان مل يعمــل يف مهنتــه،وإمنا الزم الشــيخ مــروان يرمحــه 
اهللا،وتـدرب معــه يف الضــفة الغربيــة مـع فــدائيي فــتح، وكــان الرجـل الثــاين يف الطليعــة املقاتلة،وأكثرصــلةوتفامهًا 

  . ان املسلمنيو مع اإلخ
ًا تقيًا ورعًا يرمحه اهللا، لذلك بدأت العمليات خالل فرتتـه منذالرصاصـة األوىل عبدالستارحكيمًا شجاع كان

                                     
امن صنع عمالء النظام اليميين يف العراق ) 1( ا دمشق كلها، أذاعت وسائل اإلعالم احلكومية أ وهذا يؤكد . ـ حىت هذه املعركة اليت مسعت 

اأن السلطة كانت تعرف  األول  احلقيقة ولكنها كانت ختفيهاللمصلحة األمنية والسياسية، ومل تعرتف السلطة بذلك حىت وزعت الطليعة بيا
  .املدفعية  بعد جمزرة مدرسة
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بإيقاع منتظم، وانتقاء جيد، ومركزيـة ) 79-78-77-76(يف قلب الرائدحممد غرة،واستمرت خالل عام 
جمــزرة مدرســة املدفعيــة  بعــد ،)م1979(إىل حــد بعيــد، وتنفيــذ دقيــق، حــىت استشــهاده يرمحــه اهللا يف صــيف 

يت نفذها عدنان عقلة نائبه يف حلـب دون موافقتـه يرمحـه اهللا،وبعـد جمـزرة املدفعيـة بقليـل نصـبت املخـابرات ال
بعــد أن نــزل مــن  ،محــص، واضــطرإىل االشــتباك مــع كمــني املخــابرات -لــه كمينــًا علــى الطريــق العــام دمشــق 

ً وبعد وفاته ساءت أحـو . الباص وابتعد عن املدنيني ونال الشهادة يرمحه اهللا وصـارت عبـارة . ال الطليعـة كثـريا
  . عن عدة تنظيمات حملية، وعجزت عن التعاون أو التنسيق بينها

ً  اليت أوجعـت السـلطة ،وخالل فرتته مل تستطع السلطة أن تعلن عن املنفذ احلقيقي لعمليات االغتيال ، جـدا
ــــا تعلـــم احلقيقة مـــن العســــكريني  ،ســــؤولنيواســــتطاع يرمحـــه اهللا أن يــــزرع الرعـــب واهللــــع يف قلـــوب امل،مـــع أ

 ً كبـري مثـل قـادة فـروع لكل مسـؤول ،واحلزبيني ورجـال املخـابرات، واضـطرت الدولـة إىل تـأمني محايـة كبـرية جـدا
احلزب، وقادة فروع املخابرات، وقادة ألويـة اجلـيش، ناهيـك عـن قـادة الفـرق، وأعضـاء القيـادتني القطريـة والقوميـة، محايـة 

وراء الشــعور الطويلــة والشــوارب  ،وكــان شــباب الطليعــة يتقنــون التمويــه. د التنقــل والســفرهلــم يف العمــل ويف البيــت، وعنــ
   . إخل...املفتولة، وحلق اللحى، والسراويل احلديثة 

، وكــي جيتازاملســافة الــيت (...) وقــد رأيــت مــرة أمــني فــرع احلــزب يف حمافظــة خيــرج مــن بيتــه يف الثامنــة صــباحًا
ُ يف الشـارع فتقـف سـيارتاتفصل باب العمارة إىل موقف الس ـع السـري قَط ُ ، ي  يارة، اليت التزيد على مخسني مرتًا

كمـــايقف بضــعة عناصــر مســلحني يف هـــذه  مســـلحون إليقــاف الســري يف الشــارع، فيهمــا )النــدروفر( أمــن
املسدس يتلفت مينة ويسرة، والرعب يلمح منه علـى مسـافة  األمتاراخلمسني، ومع ذلك خيرج ويده على زناد

وهــو يعلـــم أن . أو تزيــد، حــىت يـــدخل يف الســيارة فيتــنفس الصــعداء ويطمـــئن إىل ســالمته هــذااليوممائــة مــرت 
  . معظم االغتياالت متت عند خروج املسؤول من بيته إىل وظيفته

   ة حبلبـمدرسـة املدفعيجمزرة 
لـة بالتعـاون مـع وقـد نفـذها عـدنان عق ،تعترب جمزرة مدرسـة املدفعيـة حبلـب بدايـة الفوضـى يف الطليعـة املقاتلـة

إبــــــراهيم اليوســــــف ضــــــابط األمــــــن يف املدرســــــة، دون موافقــــــة الــــــدكتور عبدالســــــتارالزعيم  البعثــــــي النقيــــــب
اهدي الطليعة يومذاك ومماالشـك فيـه أن ، كمـا أن حسـين عـابو يف حلـب مل يوافـق عليهـا، وهوالقائدالعام 
ذلك أن عددطالب مدرسة املدفعية حـوايل باملائة، ويؤكد )  9( .ة ـحكومة البعثيني صارت طائفية إىل درج

ــــنهم) 300( باملائــــة، ولكــــن كــــان األوىل باحلركــــة ) 10(فقــــط أي غريالعلــــوينيفقــــط مــــن ) 30(طالــــب بي
كانـــت اغتيـــاالت الطليعـــة لعناصـــرالنظام ناجحـــة ويرحـــب .مثلهـــا اإلســـالمية أن التواجـــه الطائفيـــة بطائفيـــة
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ـم يـتـو قوكلهـم ممضـباط املخـابرات  أو ،االشعب ألن املغتالني مـن عمـالء املخـابرات ذحبون الشـعب ون أل
رم حممد غرة، واللواء عميـل إسـرائيل املكشـوف عبـد الكـرمي رزوق ، لـذلك  )1(ويدنسون كرامته أمثال الرائد ا

. كـان الشـعب جبميـع فئاتـه حـىت بعـض العلـويني يفرحـون لسـقوط هـؤالء الرموزالـذين باعواأنفسـهم للشـيطان
بعــدوفرزالطالب أماانتقــاء تالميــذ  ، فهــذا هوأســلوب  غــري العلــوينيضــباط مل يقرتفــوا ذنبًا مــنهم مث قــتلهم غــدرًا

الســـلطة الـــذي قمناوقـــام الشـــعب ضـــده، وصـــارت الســـلطة تقتـــل املـــواطنني علـــى اهلويـــة، فقتلـــت الوحـــدات 
م احلزبيــة بعــدأن أظهــروا ،)م1982(اخلاصــة وســراياالدفاع عــددًا مــن احلمــويني البعثيــني عــام الــيت مل  بطاقــا

وهذاهوأســلوب الســلطة الــذي . دفــني علــى احلمــويني، حــىت لوكــانوا بعثيــني كــره وحقــد ممــادل علــى. متــنفعه
  . رفضه الشعب عندمابارك الثورة اجلهادية املسلمة 

 علـويبعدأن امتأل قلبه حقدًا على العلويني، وكل ضابط غـري ) 2(وشاء اهللا أن يقدم النقيب إبراهيم اليوسـف
ألكثـرمن عشرسـنوات، أقـدم إبـراهيم  احلقـد وبعدأن ترسـب هـذا. علويني ميألون قلبه حقدًا عليهمخيدم مع ال

اليوسف بالتنسيق مع عدنان عقلة، فجمع طالب املدرسة يف النادي حبجة إلقاء حماضرة عليهم، بعـدإخراج 
صــل شــباب وهــم ثالثــون طالبــًا فقــط، وضــع بعضــهم يف الســجن وأجــاز بعضــهم اآلخــر، مث و غــري العلــويني 

م اليدويــة داخــل النــادي،  الطليعــة فطوقواالنــادي وفتحــوانريان أســلحتهم الرشاشــةمن النوافــذ، وقــذفوا رمانــا
ـــــوي  طالـــــب ضـــــابط ) 255(فســـــقط  ـــــد احلكـــــيمعل ـــــذ ). 33ص(كمـــــايقول عمرعب ووزعـــــت الطليعـــــة يومئ

ــزرة إليهـــا، فرتكـــت بيانــات باســـم الطليعــة املقاتلـــة لإل ــااألول تنســـب فيــه هـــذه ا خــوان املســـلمني كتيبـــة بيا

                                     
ـ ومن عادته إقامة عرض عسكري كل ) وكانت يف املعسكر اخلامس ( ـ كان عبد الكرمي رزوق قائد مدرسة املدفعية عندما كانت يف قطنا ) 1(

، ومن )ضباط عاملون، وطالب ضباط عاملون، وطالب ضباط احتياط، وتالميذضباط صف كثريون (مخيس، تشارك فيه املدرسة كلها 
ضد الدبابات ؛ وهي أحدث سالح يف اجليش السوري يومذاك ضد الدبابات، وحني ) مالوتكا ( الدورات املشاركة يومذاك أول دورة صواريخ 

طائرت : م، شوهدت طائرات يف مساء منطقة قطنا؛ فأخربوا العميدرزوق قائد املدرسة فقال هلم 1970صيف العرض ذلك اليوم يف بداية 
صديقة، واستمر العرض، وقد جتمع مجيع الضباط وطالب الضباط وتالميذ الرقباء يف سـاحة املدرسة للعرض وعندئذ انقضت عليهم الطائرات 

) مالوتكا ( صدهم بالرشاشات، وخالل دقائق معدودة قتل مئات الضباط ومعظم أفراد دورة صواريخ اإلسرائيلية ترميهم بالقنابل والصواريخ وحت
رم عبد الكرمي رزوق اغتاله جماهدو الطليعة قبل عام    ) .م 1979( يرمحهم اهللا تعاىل، هذا ا

 السنة إذا أرادأحدهم دخول الكلية العسكرية؛ سين من الباب حمافظة حلب، ومثل غريه من أبناء املسلمنيبعثي إبراهيم اليوسف مسلم -) 2(
، لذلك ينتسب عشرات األلوف من أبناء املسلمني السنة حلزب البعث العريب ا من أجل اخلبزكالوظيفة أواملنصب،  ،شرتاكيالالبد أن يكون بعثيًا

من الذكاء ما مكنه من الوصول  أزالم السلطة، ويبدوأن فيهوفيه جذور إسالمية عميقة من الرتيبة البيتية أو البيئة احمللية،وإميان عميق جعله يكره 
إىل منصب ضابط أمن مدرسة املدفعية، واليصل هذااملنصب إالاحلزبيون الثقات، وقد عرفت الطليعة حقده وكرههه للسلطة فاتصلت به، ونفذ 

زرة الرهيبة، ومل أمسع حىت اآلن أن إبراهيم اليوسف ترىب يف أسر اإلخوان، ي   . رمحه اهللا تعاىل تلك ا
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وألول مــرة يعلــن التلفزيــون الســوري هــذا النبــأ وتعــرتف الســلطة الســورية بــأن الطليعــة  ،مــروان حديــد الشــهيد
ـزرة وهـذا اعـرتاف أيضـًا بـأن مسلسـل االغتيـاالت الـذي تعيشـه . املقاتلة لإلخـوان املسـلمني ارتكبـت هـذه ا

    .البالد منذ أربع سنوات من تنفيذها
  أخـًا من قيادي اإلخوان املسلمني)  17( عدم السلطة ت

ا وقابلت جمــزرة مدرســة املدفعيــة بإعــدام ســبعة عشــر أخــًا مــن قيــادي مجاعــة ،طاشـت الســلطة وفقــدت صــوا
الـدكتور حسـني خلـوف يرمحـه اهللا، بعـد مـنهم . اإلخوان املسلمني، سـبق وأن اعتقلـتهم خـالل العـامني املاضـيني

م من قيا ألن حقـد  ،دة التنظيم، ويالحظ أن النظام مل يفرق بني شـباب اإلخـوان والطليعـة املقاتلـةأن توقعت السلطة أ
دف إىل القضاء على احلركـة اإلسـالمية،السلطة على احلركة اإلسالمية أعماها عن التوصل إىل حقيقة املوقف، ا   وأل

ــا المية، وجتمعــات العلمــاء وتالميــذهم، علــى اإلخــوان املســلمني قاطبــة، ومــن مث علــى ســائراحلركات اإلســ فأعلنـت حر
املسـاجد يف مدينـة محـاة، وذبـح ت دمـر  وحلقات املتصوفة ومريديهم، مث طوروها حىت صارت حربًا على اإلسالم عندما

   . ن حىت البعثيني منهمو العلماء وذبح احلموي
دفعيـة حبلـب، ببيـان نشـرته جملـة على الرغم من أن قيادة اإلخـوان املسـلمني سـارعت إىل نفـي عالقتهـا مبجـزرة مدرسـة امل

تمع يف العدد ونص البيان على أن اجلماعة العالقة لـه حبادثـة ) . م 1979املوافق متوز  ،هـ1399، شعبان 452(ا
امحلت السالح ضدالدولة  ورغم ذلـك كلـه فقـد . مدرسة املدفعية، ونفت كذلك عالقتها باألحداث اجلارية، ونفت أ

ن قيـادات اإلخـوان، وفـرمن متكـن إىل األردن، وزجـت السـلطة مبئـات ورمبـاآلوف اإلخــوان يف اعتقلـت السـلطة أعـدادًا مـ
ومن املالحظ أن الطليعة تركت منشورًا تنسب حادثة املدفعية هلا ، ووزير الداخلية يعلن احلرب ضـد اإلخـوان . السجون

   .كة اإلسالمية يف بالد الشام املسلمني وهذا يؤيد النظرية القائلة أن حافظ األسد يريد القضاء على احلر 
   ذروة اهللــع عنـد السـلطة

استمرالعمل اجلهادي بعد استشهادالقائد العام الدكتورعبدالستارالزعيم يرمحه اهللا، استمر بشكل المركزي،حيـث صـارت 
األخ حلـب حتــت قيــادة املهنــدس عــدنان عقلــة، ومحــاة حتــت قيــادة األخ هشــام جنبــاظ يرمحــه اهللا، ومحــص حتــت قيــادة 

ً يف الســــاحل  عبـــداملعني الســــيد يرمحــــه اهللا، ودمشــــق حتــــت قيــــادة األخ أميــــن شورجبي،وتشــــكلت خاليــــا صــــغرية أيضــــا
إىل )م1980(وجسرالشــغور وإدلــب وديــر الــزور ودرعــا، وارتفعــت وتــرية االغتيــاالت حــىت وصــلت يف حلــب أوائــل عــام

 ً ـا، ويف محـ ،عشرة أشخاص يوميًا أحيانا اة كـان بسـام األرنـاؤوط يرمحـه اهللا يقتـل عمـيالً للسـلطة من أزالم السلطة وأعوا
ً علـى مـدارأكثر مـن شهرونصـف، حـىت استشـهد علــى يـد شـرطي مـرور يرمحـه اهللا فخرجـت املدينــة ممثلـة بطــالب  ،يوميـا

  . وطالبات املدارس يهتفون حبياة الشهيد بسام األرناؤوط وموت أعدائه،وبيعت صوره لدى حمالت التصوير 
سيطرت قيادة الطليعة يف حلب ومحـاة تقريبـًا علـى الشـعب، وصـارت تبعـث ) م 1980، وأوائل 1979ر أواخ( ويف 
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م من احلزب والتوبة إىل اهللا يف مسجد يعني له، ومعظم هؤالء كـانوا  رسائل إىل بعض احلزبيني تطلب منهم إعالن براء
أنـا فـالن بـن فـالن أشـهداهللا وأشـهدكم  :يقـولينفذون مايؤمرون به، حيث يقف بعد تسليمة اإلمام من صالة اجلمعة و 

   . أين انسحبت من حزب البعث وأتوب إىل اهللا من ذلك
اهــدين تأمراملــدارس بإقامــة صــالة الظهــر والعصــرمجاعة يف املدرســة، وختصــيص قاعــة مناســبة للصــالة،  وكانــت قيــادة ا

حلـــب ومحـــاة هـــذه التعليمـــات ومئـــات ومنعـــت املـــدارس مـــن ترديـــد شـــعاراحلزب يف الصـــباح، وقـــد نفـــذت املـــدارس يف 
  ).1(السوريني يشهدون على ذلك

وممـا قالـه ) م 1980(ومثل عجز السلطة أصدق متثيل خطاب الرئيس حافظ األسد يف عيـد ثـورة الثـامن مـن آذار عـام
  : بعد أن ترك املكتوب على الورق وصار يتكلم بلهجة شبه عامية ويقول

الإلــه إال يريــدون، أنــاواهللا مســلم وأشــهد أن  إيل ويقولــون مــاذا ، لــو يــأتوا)2(ســلمونأمتــىن أن أعــرف مــاذا يريــد اإلخــوان امل
ً، وأنــاأعرف أنــه يوجــد نــاس عــاقلون يف اإلخــوان ،اهللا وأشــهد أن حممــد رســول اهللا، وأنــا مواظــب علــى الصــالة منــذ ثالثــني عامــا

قتـل املـواطن الـربيء ؟ مـن هواملسـتفيد مـن حـوادث  يريـدون، هـل جيـوز قتـل املسـلم ؟ هـل جيـوز مـاذا إيل ويقولوا املسلمني، يأتوا
م أعداء هذاالبلد وأوهلم اإلمربيالية والصهيونية وإسرائيل  .)3(القتل هذه ؟ إ

                                     
من املضحك أن مديرإحدى الثانويات كان يتهم بالشيوعية، وعند هذه التعليمات صار قبيل الظهر ينادي :حدثين مدرس أثق به قال ) 1(

مرته هات يل القبقاب أريدأن أتوضأ، ويتوضأ فعالًويؤم الطالب يف الصالة كماأ ،)يقصد الفر اش ( أبو حممد بصوت عال يسمعه الطالب يا
اهدين، ومثة إداري آخركأنه ظن أن  اهدين فقاد ألحد املدرسنيقيادة ا إىل غرفته وأغلق الباب، مث أظهر ورقة دفرت عادية مقسومة  هصلة با

 قرب بيته، والظهر مع الطالب يف املدرسة، وأنه مراقب وإن مل) كذا( أن يؤدي صالة الفجر يف مسجد  بالنصف، وكتبت له رسالة مؤداها
ذا طالب له معك ثأرأراد أن يلعب بأعصابك، فلم يصدق ه:ل اقفروعه  هدأيأن  املدرس حاول ، وعندما)القتل(ينفذ سينفذ فيه حكم اهللا 

واليوم عن صالة الفجر، جزاهم اهللا خريًا لقدعودوين على صالة الفجر وهذا  واهللا من يومها ماغبت  الشكل رسائلهم من هذا هكذا وقال
  ..ملصلحيت 

  .ـ مل يذكر الطليعة البتة يف خطابه اهلام هذاوكأنه اليفرق اإلخوان عن الطليعة ) 2(
أريد أن أوضح أمرًا :(يقول حافظ األسد: فقد أثبت يف دراسته مايلي ) فان دام(مسعته بأذين من إذاعة دمشق، أما أذكر أنين ـ هذا ما) 3(

مون يف سوريا ليسوا مجيعًا مع القتلة، بل كثري منهم، القسم األكرب منهم، ضد القتلة يتعلق حبزب اإلخوان املسلمني يف سوريا، اإلخوان املسل
ويدين القتل، وهذا القسم يرى أنه جيب أن يعمل من أجل الدين ورفع شأن الدين، المن أجل أي هدف آخر، هؤالء أيها الشباب الخالف 

، بل حنن نشجعهم، حنن نشجع كل امرئ يعمل من أجل الدين، ومن أجل تعزيز القيم الدينية، وهلؤالء احلق بل وعليهم واجب  لنا نعهم إطالقًا
أن يقرتحوا علينا، وأن يطالبونا بكل ما من شأنه خدمة هذا الدين ورفع شأن الدين، وحنن لن نقصر، بل لن نسمح ألحد بأن يسبقنا يف هذا 

ال، وحنن نشجع من يعمل من أجل الدين، وحنارب من يستغل الدين  ألهداف غري دينية، وحنارب الرجعيني الذين حياولون أن يستغلوا ا
  . 142ص ) .  املتدينيني يف بالدنا ملصاحلهم وأغراضهم السياسية القذرة 
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  امسالفصل اخل
  دمهم وعرضهماإلخوان املسلمون يدافعـون عـن 

الفرتة  األستاذ عدنان سعد الدين املراقب العام لإلخوان املسلمني يف سوريا خاللفضيلة يقول 
، 1ط) م1982ـ1975(سلمني يف سورية من عام مسرية مجاعة اإلخوان امل(يف كتابه) 1980ـ1975(

) من القول (ال أعلم حكمًا أشد قسوة وأكثر جورًا على مجاعة اإلخوان املسلمني يف سورية : ( 107ص 
ا بدخول املعركة ومواجهة قوات النظام يف سورية  ً والمناص من الشرح الوايف . ..إن اإلخوان قد اختذوا قرار

واملتدينني )1(من أهدافه األساسية أن يقضي على اإلخوان املسلمني للقضية إذجعل نظام حافظ األسد
                                     

  :من األدلة على أن مهمة حافظ األسد هي القضاء على احلركة اإلسالمية  ــ) 1(
) 8/3/1963(رك اآلخرين من وراء ستار، ومنذ وكان حي) 1963(من البدهي أن حافظ األسد هو احملرك النقالب  - 1

  .كان اإلعالن صباح مساء يف وسائل اإلعالم مجيعها أن الرجعية أخطر من إسرائيل، وجيب القضاء عليها قبل إسرائيل 
أما اإلخوان املسلمون فالينفع معهم غري : يقول حافظ األسد ) 1965(يف املؤمتر القطري حلزب البعث عام  -2

 ...هذا موجود يف مقررات ذلك املؤمتر االستئصال، و 
كما كان يفعل ـ  م خالل معركة الدستور ذهب الشيخ خالد الشقفة يرمحه اهللا وقابل حافظ األسد 1973يف عام  -3

ألقطعن اليد اليت مل يستطع : ـ ليتوسط للمعتقلني فتهدد حافظ األسد أمامه وتوعد وقال  الشيخ حممد احلامد يرمحه اهللا
 .صر أن يقطعها مجال عبد النا

، مما دفع مروان حديد إىل تغيري قناعته ومنهجه من العمل السياسي إىل )1964(تدمري مسجد السلطان يف محاة  -4
العمل العسكري، وحافظ األسد يريد ذلك، وقد كان مروان رمحه اهللا يبين ويؤسس الطليعة على مدى سنوات حتت 

 ...ضرب احلركة اإلسالمية فيما بعد، كما حصل يف الثمانينات بصر ومسع حافظ األسد، ليتخذ فيما بعد مربراً ل
م الطليعة املقاتلة لإلخوان املسلمني، وبعد  - 5     استنكر اإلخوان املسلمون جمزرة املدفعية، كما أعلن منفذوها عن أنفسهم بأ

  ) : 3/1980/ 23(يف  دمشقنقالً عن إذاعة  2ط  142فان دام يف ص  يقولكما : سـنة يقول حافظ األسـد 
  :كما جاء عند فان دام   الرئيس حافظ األسد  قال
 كثري بليف سوريا، اإلخوان املسلمون يف سوريا ليسوا مجيعًا مع القتلة،  املسلمنيأريد أن أوضح أمرًا يتعلق حبزب اإلخوان ( 

من أجل الدين ورفع شأن الدين جيب أن يعمل  أنهوهذا القسم يرى  منهم، القسم األكرب منهم ضد القتلـة ويـدين القتل،
خالف لنا معهم إطالقاً، بل حنن نشجعهم، حنن نشجع كل امرئ  الهؤالء أيها الشباب . دف آخر ـال من أجل أي ه

بكل ما  يطالبوناأجل تعزيز القيم الدينية وهلؤالء احلق بل وعليهم واجب أن يقرتحوا علينا وأن  ومنيعمل من أجل الدين 
ال  أنن ورفع شأن الدين وحنن لن نقصر بل لن نسمح ألحد من شأنه خدمة الدي ومع ذلك يعلن ) .  يسبقنا يف هذا ا

= 
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، بالسجن أواإلعدام و التعذيب وغسل األدمغة، أو شراء الذمم والضمائر أو الطرد من سوريا  ،قضاء مربمًا
لنفسها اإلعالن الصريح عن عزمها على إبادة اإلخوان سوغت السلطة  ،حادثة مدرسـة املدفعية وبعد... 

  :يلي  املسلمني؛ بالرغم من استنكار اإلخوان للحادثة، فقامت مبا
  .م 1979ـ أعدمت مثانية عشر أخًا من األخوة الكرام األطهار يف صيف 1
لسان نائب وخارجها، وجاء ذلك على  بتصفية اإلخوان املسلمني وقتلهم داخل سوريا ـ أصدرت قرارها 2

احلاكم العريف؛ وزير الداخلية عدنان دباغ، ووزير اإلعالم أمحد اسكندر ومصطفى طالس والشهايب وغريهم 
.  

أخ من خرية أبناء  أكثر من ألف ودارت طاحونة القتل، وبعد عام كانت مذحبة تدمر اليت راح ضحيتها
لس شورى اإلخوان أن جيتمع يف ؛ حىت يسراهللا )م 1979(سوريا، واستمرت سياسة اإلبادة طوال صيف

مازال كالم األخ عدنان، وكان يف كواالالمبور [  أيلول خارج سوريا، ومل أكن حاضرًا ذلك االجتماع،
املناقشات رأى األخوة أن األخ املطارد مستهدف يف دمه،وإذا سلم نفسه فإن مصريه أشد  وبعد،]يومها

نه قتل بالرصاص قبل اعتقاله، بعدما يالقي من أصناف لو أ ؛قسوة من قتله، فتكون أمنيته اليت ضاعت
أنه السبيل أمامهم سوى ؛العذاب اليت الختطر بقلب بشـر، وإزاء ذلك رأى األخوة أعضاء جملس الشورى

الدفاع عن النفس وعدم االستسالم؛ كيال جيلسهم اجلالدون على قضيب الفوالذ احملمي بالنار ليمزق 
مامهم من خيار إال الدفاع عن النفس، فهم مل يتخذوا قراراحلرب؛ بل اختذه أحشاءهم وأمعاءهم،ومل يكن أ

م، وال أظن عاقالً  عدوهم، ومل يقرروا اهلجوم على الدولة بل السلطة هي اليت قررت اهلجوم عليهم وإباد
ً  غري يقرر تخذوا إن اإلخوان مل ي. بل لوقفت معهم ورأيت رأيهم خالفتهم، ملا هذا القرار، ولوكنت حاضرا

قرار احلرب واملواجهة، بل كان موقفهم دفاعيًا أمام موت يأتيهم من كل مكان، ومن الظلم أن يقال 

=                                      
م : يقول باإلذاعة والتلفزة  1979عدنان دباغ وزير الداخلية يف حزيران    !!!اقتلوا اإلخوان املسلمني أينما جتدو

ب املسلم إىل محل السالح، لتربر ضرب احلركة وكل من تتبع أحداث الثمانينات جيد أن السلطة كانت تدفع الشبا -6
 ... اإلسالمية

يف أحداث مسجد السلطان كان باإلمكان تطويق املسجد وقطع املاء والكهرباء وإجبار املعتصمني على  - 7
  .التسليم،كما تفعل احلكومات العادلة 

ا حصار محاة، ملدة شهور، والتفاوض مع املقاتل)1982(ويف عام  - 8 ني للخروج من املدينة، وتدخل كان بإمكا
    ....جهة ثالثة عربية أو دولية، وبذلك حتقن دماء عشرات األلوف من الشعب معظمهم من النساء واألطفال 
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 أخطأت اجلماعة باختاذ قرار لقد: للجماعة اليت القت ماالقاه احلسني رضي اهللا عنه يف كربالء؛ أن يقال
  .      انتهى كالم األستاذ عدنان حفظه اهللا )الدفاع عن النفس

ً إن مو  حتت  ااستشهدن ذيلال ،)وزلف عصفور(وينمثل موقف زمالء ورفاق األخ قف اجلماعة متاما
أن اليسلموا  :قرروا األخوة زمالء هؤالءالتعذيب، على يدي الرائد حممد غرة مدير األمن القومي يف محاة، 
ا أن يدافعوا ؛ لذلك قررو ينالشهيدهذين أنفسهم لسلطات األمن؛ اليت ستقتلهم حتت التعذيب كما قتلت 

  .)1(عن أنفسهم؛ عندما تصل إليهم سيارات األمن العتقاهلم
والسلطة هي اليت أعلنت احلرب على مجيع اإلسالميني، ومل تكن تفرق بني الطليعة واإلخوان، مث مشلت يف 

ا مجيع احلركة اإلسالمية؛ ن مما دفع اإلخوا مث توسعت فقتلت أبناء محاة حىت من البعثيني والنصارى،حر
جمزرة مدرسة املدفعية   سوريا إىل محل السالح للدفاع عن أنفسهم، ومع أن اإلخوان استنكرواني يفاملسلم
مثانية ) م1979/  6/  28(منها؛ ومع ذلك أعدمت السلطة بعد اثين عشر يومًا فقط أي يف وتربأوا

  .عشرأخًا من قيادات اإلخوان املسلمون يرمحهم اهللا تعاىل
مثل ،)2(السالح ضد السلطة قبل اإلخوان اإلخوان محلوا الفصائل اإلسالمية من غري ومن املؤكد أن بعض

 أنفسهمالسالح للدفاع عن  وقد محلواومجاعة زيد يف دمشق،مجاعة اهلدى وبعض تالميذ العلماء يف حلب،
، والقضاء على إخوان وغري إخوان فكلهم رجعيون، ( ،لطة استهدفت مجيع أبناء احلركة اإلسالميةـألن الس أيضًا

حافظ مثل  ،، وهذا من احلقد التارخيي الدفني عند عناصر السلطة)الرجعية مقدم على القضاء على إسرائيل 
وشفيق فياض وغريهم من القتلة السفاكني، فقد كانوا متشوقني إىل قتل وغازي كنعان رفعت أسد وعلي حيدر و 

  . املسلمني عامة وأبناء الصحوة اإلسالمية واحلمويني خاصة 
مروان حديد يرمحه اهللا القيام بعمل  فقد أراد ،)1964(ويذكرنا هذا بتدمري مسجد السلطان يف محاة  

، وأراد أن يعتصم مبسجد السلطان وحيث الناس على اإلضراب، فماكان من )اإلضراب(سياسي متحضر

                                     
وتسليم جثمان األخوين عصفور وزلف إىل ذويهم من األدلة على أن السلطة كانت تدفع الشباب املسلم إىل محل  - 1

مية، ولو كانت السلطة التريد ذلك لكتمت أمر جثة األخوين ـ كما كتمت إعدام بضعة السالح لتربر ضرب احلركة اإلسال
فيهم يرمحهم اهللا ـ ولو كتمت خرب موت الشهيدين عصفور وزلف، ملا  49عشر ألف أخٍ يف سجن تدمر مت تنفيذ املرسوم 

  ...دفعت الشباب املسلم إىل القتال، لكن النظام األسدي يريد ذلك 

يف املدينة املنورة ك املراقب العام لإلخوان املسلمني علي صدرالدين البيانوين، من خالل مقابلة خاصة معه لبذـ صرح ) 2(
  .م 1998عام يف موسم حج 
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ئة مواطن من محاة، وقتل حوايل ما،إال أن أمرت اجليش العقائدي فدمر املسجد واملئذنة األسديةالسلطة 
واعتقل مروان الذي عاهد اهللا لئن أطال عمره لينازلنهم بالسالح ألنه اقتنع أن هؤالء اليفهمون سوى لغة 

  .السالح 
عسكريًا ؛ أسندت قيادته إىل الشهيد جهازا وقيل أن اإلخوان أنشأوا ً يرمحه اهللا،  ( .....) األستاذ ◌

م من االلتحاق بالطليعة املقاتلة لإلخوان ا ويدعي الطليعيون أن اإلخوان أنشأوا هذا لتنظيم ليحفظوا شبا
م السلطة اليت أعلنت على املأل يف وسائل اإلعالم استقتل اإلخوان املسلمني  ؛املسلمني، بعد أن أجرب أ

   . داخل البالدوخارجها،واهللا أعلم
م مع العراق واألردن والسعودية، وطور  احلرب اإلعالمية والسياسية  واواستخدم اإلخوان املسلمون صال

السوريني لصاحل  التربعات الوفرية من اإلخوان املسلمني، ومن السوريني وغري النظام السوري، ومجعوا ضد
 ً   . احلركة اجلهادية، وقدمت األردن والعراق هلم تسهيالت كبرية جدا

   التمـشيط
كان املقاومون يف حلب  اة، حىتبعد سيطرة احلركة اجلهادية على حلب ومح) م 1980(منذ ربيع عام 

، وعلى مرأى من رجال املخابرات بالخوف منهم، وكانوا ميشون يف شوارع حلب  يوزعون جملة النذير علنًا
بأسلحتهم، كماكانوا يعطون التعليمات للشعب لينفذها يف محاة، كاالنسحاب من احلزب وإقامة الصالة 

خطاب الرئيس يف آذار عام  إخل، وبعد...ملدارس يف املدارس، ومنع ترديد شعار حزب البعث يف ا
الذي أظهر مدى ضعف السلطة يف مواجهة احلركة اجلهادية، بدأت السلطة تستخدم اجليش ) م1980(

وبشكل مباشر يف قمع احلركة اجلهادية، وكانت املعركة فيما سبق تدور بني أجهزة األمن   ،بكثافة
ألمن القومي،وأمن القوى اجلوية، وفصائل احلزب والعمال كاملخابرات العسكرية، واألمن السياسي، وا
   .والفالحني املسلحة، وبني املقاومني املسلمني
اية آذار فرز وتقدمت ألوية من الوحدات اخلاصة، بعد  ،)م1980(عناصرها،وطوقت مدينة محاة يف 

اة بيتًا بيتًا على وفتشت بيوت مح،وعزلت املدينة عن العامل، وعزلت األحياء بعد ذلك بعضها عن بعض
، وكانت تبحث عن السالح، وعن أمساء أعضاء من احلركة اجلهادية توصلت إليها  ،مدى أسبوع تقريبًا

مل  التمشيط وتعذيبهم بشكل وحشي، وأغلب ظين أن هذا،سلطات األمن بواسطة التحقيق مع املعتقلني
أية قاعدة للمقاومني، إال أن بعض  السلطة من خالله على أي عنصر ممن تريدهم، كمامل تعثر على تعثر
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 ،وهو من ذراري السنة(  -األهايل وعاملوهم بقسوة ونذالة، كما فعل الرائد خالد األمحد  الضباط أهانوا
وهكذا مشطت حلب وإدلب .  )1( بأهايل حي الشريعة حبماة ـ ) من قرية تل قرطل قرب محاة

،  واستمرت الكفة راجحة يف جانب احلركة اجلهادية وجسرالشغور عدة مرات، ومل جيد ذلك التمشيط نفعًا
.  

   تالحم الشعب مع احلركة اجلهاديـة سر جناحهـا
رمني، وقالت السلطة ؛ عندما كادت السلطة أن تنهار استنجدت خبرباء روس متخصصني يف مالحقة ا

 عدة مرات ومل نعثر يقاتلوننا منذ أكثر من ثالثة أعوام، وقد مشطنا املدينة ،مائتا جمرم يف محاة يوجد
م على  عليهم، كما وضعنا دوريات من اجليش يف شوارع املدينة بشكل دائم، ومل نستطع إيقاف هجما

  :  السلطة ورووا هلم احلادث كما جرى مت فيها اغتيال أنصار ؛رجالنا، وأخذ اخلرباء الروس إىل عدة أماكن
ً أو السابعة واخلامسة واألر ،يف الساعة السابعة والنصف خيرج املوظفون وطالب املدارس إىل ،بعني صباحا

ً ،أعماهلم، ومتتأل الشوارع بالناس، وعند موقف الباص مر عليه شاب ناداه بامسه  حيث كان الضحية واقفا
بينما مشى  ،أودع الشاب رصاصة واحدة يف قلب الضحية الذي سقط على األرض فالتفت إليه، وعندها
رم بني الناس، وملا رم، حىت لو  ورية بعدوصلت الد ا مخس دقائق يف العادة مل تستطع أن تكتشف ا

  . م مسدسًا أو أي سالح غريهنهاحتجزت عددًا من الناس الجتد مع أي م
 ً اهد النار على ذلك العميل للسلطة، مث ميشي ،وبالفعل كان التخطيط والتنسيق عاليًا جدا حبيث يطلق ا

املهم ... أقرب زقاق بعد ذلك، أو يرمي سالحه يف متجر قريب عاديًا بني الناس بضعة مرتات، يدخل 
اهد، وحدث ذات مرة أن امرأة  ،ماكنت ترى مواطنًا واحدًا يندهش من االغتيال فيصرخ ويشري إىل ا

اهد عليه النارخرب عميل السلطة، كانت متشي جبوار ذلك امل،قروية فسقط جبوار املرأة  ؛الذي أطلق ا
 ال وقال هلا ،شت فحاولت أن تولول، وخبفة الربق وضع أحد الرجال جبوارها يده على فمهاالريفية اليت ده

ً  تصرخي امش يف طريقك وال ختايف وال   . تفتحي فمك، وكان ذلك فعال
م أو قواعدهم إذا لزم األمر، ويدخلون بيوت املواطنني بعد  أضف إىل ذلك كان املقاومون خيرجون من بيو

                                     
وكان قد . النار علويونالرائد يف لبنان على أثر مشاجرة مع زمالئه من أجل داعرة، حيث أطلق عليه زمالؤه ال ـ قتل هذا) 1(

ته ألحد احلمويني، وبىن عليها قصراً كبرياً جداً، بآالت اجليش واإلمسنت واحلديد املسروقني من اجليش  اغتصب أرضاً يف قري
القصر، مث يقتل يف أحضان داعرة، وحيضرون  كذلك، والعمال هم اجلنود، وشاء اهللا عزوجل أن ينتهي من إعداد هذا

  .ر، مث إخراج اجلنازة من القصر، ألنه مل يدخله حيًا جثمانه إىل والده يف القرية، فيصر على إدخال اجلثمان يف القص
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 ً كثرية تبادلية ميكنهم استخدامها إذا لزم  ون بالرتحاب، حىت كانت للمقاومني قواعدفيقابل اإلذن طبعا
يسره أن يقدم خدمة للمقاومني؛ ألن معظم الشعب  -بعض النصارى وقيل -األمر، وكان معظم املواطنني

  . حاقد على السلطة اليت أذلته وأهانت كرامته
 صهاينةوهم (مل اجلهادي بعد أن قال اخلرباء الروس املقاومون هذا التالحم وبدأ احندار الع ولكن خسر

 جتد تقولون عددها مائتان فقط، هذه املدينة اليت ال مدينة محاة كلها جمرمون، وليس عصابة كما): طبعًا 
رم ليدل رجال اجليش عليه، هذه املدينة كلها جمرمة ونقرتح ما مواطنا فيها واحدًا يشري بيده إىل ا ً   : يلي ◌
رمون أحد اغتال إذا ً  ا  ،على األقل رجالكم يف حي من هذه املدينة، فليسرع اجليش إىل مجع مخسني رجال

م رشـًا باألسلحة النارية أمام اآلخرين، ونفذت الوحدات  ،من املكان الذي وقع فيه االغتيال ويقتلو
ل هضبة اجلوالن، اخلاصة وسرايا الدفاع اليت دربت منذ عشرسنني على قتال املدن، ومل تدرب على قتا

اهد الذي  وصار اجليش العقائدي يذبح املواطنني دون أن يعرف أمساءهم، يقتل مخسني أو مائة لعل ا
، مثل مذحبة هنانو )م1981(ونفذت جمازر مجاعية يف محاة وحلب يف العام . نفذ العملية يكون بينهم

الشغور وإدلب وقراها، وعندئذ رجحت   يف حلب، ومذحبة باب البلد يف محاة، ومثلها يف جسر يوم العيد
األهايل أن حيذروا املقاومني من االقرتاب منهم، حفاظًا على أرواحهم بعد أن  كفة السلطة، حيث اضطر

ازر أن يفصلوا تالحم الشعب  واستطاعوا). الصهاينة(اخلرباء الروس  الوحشية اليت اقرتحها رأوا بأعينهم ا
  . مع احلركة اجلهادية

ذبح ـحىت حافظ األسد ورفعت وعلي حيدر وغريهم أن ي ؛من السوريني أحد يف خلد مل يدر ومرة أخرى
م مواطنون فقط، تواجدوا يف تلك البقعة من الوطن، يف تلك مائهم، ـة أسـون دون معرفـاملواطن يذحبون أل

اجليش أن يهدم ) م1964(عام أحد قبل اقرتاح اخلرباء الروس ذلك، كما مل يدر يف خلدو . الساعة
  . مسجد السلطان، وكان هلذه املفاجآت دوركبري يف فشل احلركة اجلهادية

   السـلطة تفـاوض اإلخوان املسـلمني
كانت الطليعة تتفوق عسكريًا على السلطة األسدية، وهذا هو سر خطاب حافظ ) 1980(يف عام 

( ابه الذي ألقاه يف آذارحافظ األسد يف خط أكداألسد ومناورته التفاوض مع اإلخوان املسلمني، فقد 
 اإلخوان؟ وهكذا أنه يوجد رجال عقالء يف اإلخوان املسلمني، وأنه يتمىن لو قالوا له ماذا يريد) م1980

وهو مسؤول سابق يف مجاعة اإلخوان، لكنه ترك العمل السياسي منذ زمن )أمني يكن(أرسل حافظ األسد 
لطة مستعدة للتفاوض معهم، فأبدت قيادة اجلماعة بعيد، أرسله إىل عمان خيرب قيادة اإلخوان أن الس

الذي  ،األول وقدمت اجلماعة مطلبها ءالتفاوض، ومت اللقا الدين قبوهلا األستاذ عدنان سعد فضيلة برئاسة
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يؤكد الرئيس فيه جديته يف موضوع التفاوض، وهو إطالق سراح عددكبري من اإلخوان املوجودين داخل 
ا من أجل إيقاف  من القياديني، مقابل أن ومنهم عددكبري ،سجون سوريا تقوم اجلماعة بكل إمكانا

ا الطليعة ضد السلطة،و  من  تقف عمليات االغتيال، مث تعقد اجلولة الثانيةالعمليات، اليت تقوم 
( العز وأبو ،الطنطاوي األخ:وفعالً أطلقت السلطة سراح عدد كبري من قياديي اإلخوان منهم. املفاوضات
وفاروق بطل وغريهم، وجهدت اجلماعة يف إقناع عدنان عقلة إليقاف عمليات االغتيال  ،)واين نعسان عر 

والقلب يدمي أملًا   -يتبني خالهلا مدى صدق الدولة اليت صدقت يف تنفيذ املطلب األول، ولكن  ؛فرتة
 ؟ وال رأسه وجن جنونه،كيف تتفاوض قيادة اإلخوان مع الدولة عقلة ركب عدنان - كلما تذكر ذلك

ومن جهة أخرى كانت )  ( ...  56ص ( حتضره أو تشركه يف املفاوضة، يقول الطليعي عمر عبد احلكيم 
ا اجلهات اإلسالمية ،عروض التهدئة كاإلفراج عن املعتقلني، !!!وكانت تافهة  ،مقابل طلبات تقدمت 

اء األعمال اإلرهابية، وإعادة املوظفني واملدرسني اإلسالميني إىل  وظائفهم، يف حني كانت أهداف وإ
مل  لذا ،(!!!!)إلقامة حكم إسالمي حمله )النصريي(جذرية، تريد إسقاط االحتالل)يقصد الطليعة(احلركة

  ) .أشـد مماكان عليه  احلال إىل االنفجار هذه املفاوضات أذنًا صاغية،وعاد) الطليعة يقصد( املقاومون يعر
شل خطة اإلخوان املسلمني يف التفاوض، وظنت السلطة وضاعفت الطليعة عمليات االغتياالت لتف

ا خدعتاألسدية  ا تظن أن لإلخوان سلطة على الطليعة ،أ فندمت على إطالق سراح املعتقلني، ،وكأ
 سوريا منهم، ومل تتابع اجلولة الثانية من التفاوض ألن اإلخوان عجزوا عن تنفيذ البند اعتقلت من مل يغادرف

م،  ا، وفوت عدنان عقلة الفرصة الذهبية اليت  بينمااألول اخلاص  نفذت السلطة البند األول اخلاص 
يف  وهجرة ألوف األسر وتشريدها،)1982، 1981( وجل لتجنيب سوريا حمنة مذابح  اهللا عز هيأها

اورة ودول اخلليج، فوت عدنان عقلة لى الفرصة الذهبية، جلهله بالعمل السياسي، ومترده ع )1(البلدان ا
كانت كفة احلركة ) م1980(مبدأ الشورى اإلسالمي، فالتفاوض دائمًا يف جانب القوي، ويف عام 

                                     
هناك رأي آخر يرى أن رفعت األسد وأمثاله من صقور النظام هم الذين فوتوا هذه الفرصة، ومل يكونوا راضني عن تفاوض حافظ مع  - 1

كالمه، وأرجح أن عدنان عقلة فوت تلك   اإلخوان، وأنا أرجح القول األول ألن حافظ األسد كان ممسكًا بزمام القيادة، واجلميع يسمعون
، بعد أن حيتوي ....الفرصة الذهبية  أما سر ميل حافظ إىل التفاوض فله تفسري عميق جداً وهو ميله إىل القضاء على احلركة اإلسالمية سياسيًا

ـا، وقد خطـا خطوة حنو ذلك  ، مث يكمل عليها عسكريًا بعد )تمعالدكتور حسن هويدي يرمحه اهللا يف جملة ا تانظر مذكرا( بعض قاد
، فنجح يف ذلك يف حدود  ، أما الذي حصل فهو حماولة القضاء عليها عسكريًا ، فيكون القضاء مربمًا ، لكن احلركة % ) 60(إسقاطها سياسيًا

ف عدد من السياسيني السوريني، اكتسبت قوة سياسية كبرية، جعلتها أول حركة سياسية وطنية سورية يف العقد األخري من القرن العشرين، باعرتا
 .الذين كانوا خصومًا أساسيني للجماعة 
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اإلسالمية راجحة لصاحل املقاومني، وكانت السلطة مستعدة لتقدمي بعض مايطلبه اإلخوان املسلمون، وكان 
  .، على مدار التاريخ مثلهاوال أي بلد عريب سوريا رـمن ذلك كله جتنيب البالد واملواطنني حمنة مل ت األهم
كما -وهي أن السلطة جتاوبت للمرة األوىل واألخرية وكانت جادة: ة اليت أعرفها ـمن ذكر احلقيق والبد

ألنه كان يف موضع الضعف كماكشف  -آنذاك -يف التفاوض، وكان حافظ األسد يفضل التفاوض -بدا
؛ )املراقب العام لإلخوان املسلمني يومذاك(،ومتكن األستاذ عدنان سعد الدين)م1980( خطابه يف آذار

، )ذ اخلطوة األوىل ـوغالبًا مايفشل املتفاوضون حول من ينف(خلطوة األوىلامن دفع السلطة إىل أن تنفذ 
ي اجلماعة، خرج معظمهم خارج يوكانت خطوة حامسة حيث أفرجت السلطة عن مائيت أخ من قياد

ا سوريا، ومازالوا ميألون مكاتب اجلماعة و  ا وإدارا   .مؤسسا
الناس يشمون روائح االنفراج، حيث قبلت دفعـة من  وعاشت حلب ومحاة حوايل شهر واحد صار

ذلك كله بني  من السجناء، وانتشر وأطلق سراح عدد املعلمني وداومت يف شهر أيار، الطالب يف دور
، لكن راعهم تصاعد عمليات االغتيال، مث املواطنني فاستبشر  اعتقال السلطة ملن أفرج عنهم، الناس خريًا

  . يف دوامة الدم الكربى ودخلت سوريا
  حماولة اغتيال حافظ األسـد

من قرية كفرنبل، وتفامهوا معـه على اغتيال  ،يقال أن املقاومني توصلوا إىل ضابط صف يف احلرس اجلمهوري
أمام ،يودع رئيس مجهورية النيجر عندما كان الرئيس) م 1980(رئيس اجلمهورية، ومت التنفيـذ يف شهرحزيران 

 أو ثالث، فأصيب حافظ األسد يف ساقه وسقط مغميًا عليه، نيعلى الرئيس رمانات يقصر الضيافة حيث ألق
عن حافظ األسد  لتنفجرحتته فيصد ؛من االنكفاء على إحدى الرمانات) ضابط فلسطيين(ومتكن مرافقه 

بينهم، وعلى  دى الرمانات ويرميها بعيدًا قبل انفجارهااستطاع نفس هذا الضابط أن ميسك إح جبسده، كما
خلع قبعته ذلك العنصر هذا يبدو أن واحدة فقط انفجرت على مقربة من الرئيس فأغمي عليه، ويقال أن 

ً (وهو مغمى عليه  ا دـظ األسـوضرب وجه حاف،العسكرية خبطوات سريعة إىل الشارع  مث قفز ،)ويظنه ميتا
اور  أشد) كفرنبل(وجل من الفرار، فنكلت السلطة يف قريته  اجليب يف انتظاره، ومكنه اهللا عز ليجد سيارة ؛ا

 أما ،حمنة من أقسى احملن حبجة البحث عنه يف قريته، وقتلت السلطة مجيع أفراد عائلته وقاسى أهلها ،التنكيل
صفوف املقاومني طوال سنة وقاتل يف  ،الذي نفذ العملية فقد وصل العراق، وبقي فرتة مث دخل سوريالشخص ا

ًـ مازال حياستشهد بعد ذلك، وقيل أو سنتني مث خرج ثانية من سوريا وقيل    .، واهللا أعلم  ا
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  الفصل السادس

  ماذا تعرف عن رفعـت األســد ؟
  

ما نقوله عن رفعت، ينطبق جزء كبري منه على عشرات الضباط الكبار يف النظام األسدي، غري أن رفعت 
صفات، منها كونـه من أوائل الذين سلكوا طريق النهب والسلب من ثروة الشعب السوري، يتميز ببعض ال

بعد شقيقه حافظ، ومنها وصوله إىل أرقام قياسية يف هذا السلب والنهب، مل يسبقه سوى أخيه حافظ 
  . أيضًا 

  :م 1963رفعـت قبل الثامن من آذار 
ب من حلبة املصارعة، عندما صرع املصارع أبوه علي سيلمان الوحش، وقد حصل جده على هذا اللق

، مث )فقط( ، كانوا يعرفونه سليمان )1(الرتكي الذي كان اليقهر، ومل يكن أهل القرداحة يعرفون له لقباً 
حصل على لقب الوحش، أما علي سليمان الوحش، فقد تعلم وكان مشرتكًا يف جريدة تصله بالربيد إىل 

ة الثانية، وكان يف بيته خريطة للعامل، يتابع عليها أنباء احلرب العاملية ، خالل احلرب العاملي)2(القرداحة 
الثانية، ومل نتمكن معرفة املكان الذي تعلم فيه علي سليمان الوحش، وقد ورث علي عن أبيه سليمان 

ة القوة اجلسدية، وهذه القوة مع التعلم ساعداه على رفع مكانته االجتماعية يف القرداحة، ليلتحق بقبيل
، كما أنه صار من وجهاء القرداحة، وممن يسعى إليه الناس يف حل )3(الكلبية، إحدى قبائل العلويني األربع

  . علي سليمان األسـد، وليس الوحش : اخلصومات، وعندها اجتمع وجهاء القرداحة وقالوا له أنت 
ويكربه مجيل بأربع . )4(، وهو آخر أوالد أبيه، وأمـه )1937(ولد رفعت علي سليمان األسد عام 

                                     
يعمل عندها، وغالباً يكون األجري وافداً على ) بأجري(توجد يف الريف أسر ميسورة، عندها أعمال كثرية، لذلك تستعني - 1

عرفت بضعة منهم، عاشوا بضع القرية من منطقة أخرى، وقد يكون شابًا هرب من أهله أو أقاربه لسبب ما، هذا األجري 
، ومع ذلك كله مل يعرف له سـوى امسه الشخصي فقط، ال أحد يعرف اسم أبيه وال جده،  سنني، أو بضعة عشر عامًا

ويبدو يل أن ...والسبب يف ذلك أن أحداً ما الخيطر يف ذهنه تزوجيه أو تزوج أخته، لذلك اليهمه معرفة اسم أبيه وجده 
    .كان وافدًا على القرداحة، وقد قدمت عدة أدلة على ذلك )جد حافظ األسد(سليمان

  .29ـ باترك سيل، الصراع على الشرق األوسط، ص  2
  .وما وقع االختالف إال بسبب الغموض . فيقول أنه من قبيلة املتاورة، واهللا أعلم ) فان دام (ـ هذا ماقاله باترك سيل، أما  3
، إمساعيل )1912(حسيبة ) 1968-1911(، إبراهيم )1975-1910(،أمحد )1909(هالة: ـ أوالد علي سليمان األسد هم  4

= 
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وكان لرفعت عشرة من األخوة )  . م1930(،  أما حافظ فهو مواليد )1933( سنوات، فهو مواليد
ر أبوه على  رم الثمانية األول منهم من التعليم، لعدم وجود مدرسة يف القرداحة يومها، مث أصّ ُ واألخوات، ح

التعليم، وفتحت يف القرداحة مدرسة ابتدائية،  أن يتعلم الثالثة الباقون، ويف الثالثينات أدخل الفرنسيون
  . ومتكن علي سليمان من إدخال أوالده فيها 

انتقلت عائلة علي سليمان األسد كلها من القرداحة إىل الالذقية، ملدة سنة من أجل ) م1949(يف عام 
يف ذلك )لثانويةيعين اإلعدادية وا(اإلشراف على أصغر أبنائها رفعت، الذي كان سيبدأ دراسته الثانوية

 ً حافظ (،يف أحد املساكن،وراحوا يراقبون النشاط السياسي الذي راح ولدهم )واحدة(العام،فاستأجروا غرفة
مة وإقبال شديدين )    .، والذي مل يكونوا موافقني عليه متامًا (!!!!)ميارسه 

ضى راتبًا اليزيد عن موظفًا بسيطًا يف اجلمارك، يتقا مث تابع رفعت حىت حصل على الثانوية، مث صار
، وخالل خدمته العسكرية اليت قضاها برتبة ) 55(لرية سـورية تعادل يومها ) 200( ، )عريف (دوالرًا

ند حممد اخلطيب، الذي عامله يومها معاملة حسنة،  وهي أدىن الرتب العسكرية،تعرف على املالزم ا
  . فكافأه رفعت فيما بعد وجعله وزيرًا للرتبية يف السبعينات

   :م 1963رفعت يف عام  
ا )م1963(عندما قامت ثورة الثامن من آذار  ،سرحت دفعة كانت يف الكلية العسكرية، التحقت 

م، وحىت الثامن من آذار  1961خالل آخر عهد دميوقراطي عاشته سوريا، وكان ذلك من سبتمرب 
واللياقة البدنية، ودون  م، كانت هذه الدفعة منتقاة من الشعب السوري كافة، حسب الكفاءة1963

، وجلبت دفعة بديلة على عجل، معظمها من املعلمني من )1(سرحت هذه الدفعـة. اعتبار للتقرير السياسي
خترجت هذه الدفعـة بعد سنة .  ،وغريهم)عبد اهللا طالس ( ، و)رفعت أسد(طوائف معينة، وكان منهم 

=                                      
يجة )1913( جت )1976- 1920(، حممد)1918(،   - 1933(، مجيل)2000 -1930(، حافظ ) 1942 -1923(، 

مها، وشيخوخة والدهم، والثمانية األول حرموا من التعليم لفقر والدهم، وعدم وجود مدرسة يف القرداحة يو ) .  1937(، ورفعت )2005
انظر باترك سيل، الصراع على الشرق . مث أصر علي سليمان أن يتعلم أوالده الثالثة الباقون . فقد ولد حافظ وعمر والده مخس ومخسون سنة

  .  30األوسط، ص 
رحيه إىل ومن املسرحني األخ الداعية عادل حسون يرمحه اهللا شقيق األخ احلاج خالد حسون، الذي سافر بعد تس - 1

، وتويف يف الكويت يف ) 1938( وهو من مواليد السلمية . اجلزائر، وكان من املؤسسني للصحوة اإلسالمية فيها تقريبًا
ً تقريبا) 2005( ◌. 
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  .ونصف فقط، ومسيت بدورة البعث األوىل 
  : م 1970وحىت  1965رفعت من 

موعة اليت قادها سليم حاطوم )1966شباط  23(بعد خترجه بسنة ونيف شارك يف انقالب  ، يف ا
) 200(واعتقلت الفريق حممد أمني احلافظ؛ رئيس جملس الرئاسة يومذاك، بعد معركة راح ضحيتها 

ة الدولة حسب رواي) م 1967(حزيران ) 5( عسـكري وهو ضعف ماخسره اجليش السوري يف حرب 
  .يومذاك 

من بلدة السلمية، ) عبدالكرمي اجلندي(يف القوة اليت حاصرت العقيد ) رفعت(ساهم) م1969(ويف عام 
قائد املخابرات العامة يومذاك يف عهد صالح جديد، وقتلته أو دفعته إىل االنتحار عند بوابة اللواء السبعني  

 .  
ومن أعضاء , ي من أنصار جديد، وهو قائد املخابراتكان العقيد عبد الكرمي اجلند: يقول باترك سيل

-25(قد اكتشف أن اجلندي خيطط الغتيال شقيقه حافظ، ويف األيام  )1(اللجنة العسكرية، وكان رفعت 
وقع شبه انقالب قام به حافظ ورفعت، حركت الدبابات إىل مفاصل العاصمة، )  1969شباط  28

  .ومتكن رفعت من اعتقال سائقي اجلندي 
أدرك اجلندي عندما فقد أسطول سياراته أنه انتهى، وبعد مشادة كالمية مع علي ظاظا مدير املخابرات و 

ً . العسكرية؛ قتل اجلندي نفسه بإطالق النار على رأسه وتعززت . وبعد أسبوعني انتحرت زوجته أيضا
  .مكانة رفعت، كذراع األسد اليمىن، وجزع أتباع جديد، وكسب األسد جولة هامة 

مث أغتيل من ( كان عمران منفيًا يف لبنان، : ذا من بني األعضاء اخلمسة املؤسـسني للجنة العسكرية وهك
، وكان أمحد املري قد طرد إىل إسبانيا، واجلندي قدمات، وبقي األسد وجديد يتصارعان من )قبل األسد

  .   )2(أجل الوصول إىل قمة السلطة 
تالية يف مدرسة املدرعات بالقابون، وهي دورة قائد سـرية، مث دورة وخالهلا كان رفعت قد التحق بالدورات ال

                                     
ونقل بعد االنفصال إىل وزارة الداخلية ) 1959(، وسيق للخدمة العسكرية )1952(ـ انضم رفعت للحزب يف اخلامسة عشر   1
عني نائبًا لقيادة وحدة عسكرية كلها من احلزبيني كانت بقيادة حممد عمران، وسيطر عليها رفعت بعده، ولعبت دورًا ) 1965(،ويف )اجلمارك(

قام حافظ ) 1969شباط  28ـ  25(، واكتشف رفعت أن جديد واجلندي خيططان الغتيال شقيقه حافظ، ويف املدة )1966شباط23(يف 
  . ورفعت بشبه انقالب 

  .ن خمطط األسد، أما صالح جديد فلم يكن طامعًا يف االنفراد بالسلطة، ألنه كان حزبيًا حىت العظم ـ هذا كا  2



                                     
  

  152

، وكان أول نقيب يف اجليش السوري )أركان حرب( وأحلق بدورة ) نقيب ( قائد كتيبة، مث أعطيت له رتبـة 
، وما )النقيب عبداهللا طالس ( التقيت بزميله وابن دورتـه ) م 1970(يلتحق بدورة األركان، ويف عام 

وكل ماعرف عنه بعد قيام أخوه باحلركة ) رائد، مقدم، عقيد( كيف حصل رفعـت على رتب أدري  
ألف عسكري، فيها أحدث دبابات ) 55( التصحيحية أنه قائد سرايا الدفاع ووصل تعدادها يومذاك إىل 

ا )72مث ت  62ت (اجليش السوري وكانت يومذاك  ا العمودية اخلاصة  ماد ويشري الع. ، وفيها طائرا
كان الشخص الوحيد   حافظ األسد ن الرئيسأإىل ؛ )ثالثة شهور هزت سوريا(مصطفى طالس يف كتابه

والقنوات سرية ألن . الشؤون األمنية لسرايا الدفاع اليت يقودها شقيقه" عرب قنوات سرية للغاية"الذي يتابع 
كرية، األمر الذي جعل العميد رفعت كان يسجن أي ضابط يف السرايا له عالقة مع املخابرات العس

وكانت سرايا الدفـاع حتيط بدمشـق، وحتمي كرسي احلكم،  ". غيتو خاص يصعب انتهاكه"السرايا مبثابة 
  ) .م 1967(حزيران ) 5(ومل تشارك يف حرب 

  :رفعت أسـد طالب يف جامعة دمشق 
مما دفع بعض حصل رفعت على ليسانس يف التاريخ مث ليسانس يف احلقوق من جامعة دمشق،        

ومن لطائف ما يرويه األساتذة الشرفاء إىل اهلجرة من سوريا كلها، كي اليروا بأعينهم هذه املهازل 
يف قسم  عن العميد رفعت حني كان طالباً )ثالثة شهور هزت سوريا( مصطفى طالس يف كتابه  العماد
أن رفعت ) : لوزير الدفاع(  أن رئيس القسم الدكتور حممد خري فارس شكا له ،ة دمشقـخ جبامعـالتاري

ً أيأيت مع مفرزة من احلرس إىل اجلامعة  ، فماذا يام االمتحان، وال أحد جيرؤ من املراقبني أن يقول له شيئا
ً [: أفعل؟، وكان رد العماد ً ألنه لن يعمل لديكم أستاذ ال تفعل شيئا على أن . !!]!وال غريه تاريخلل ا

ما كاد رفعت ينهي [: بالسلطة يف تلك األيام األمثولة التالية أمجل ما يرويه العماد عن عالقة العلم
وابنه دريد، وكانوا يقدمون االمتحان معًا  ااإلجازة يف التاريخ حىت تسجل يف كلية احلقوق هو وزوجته لين

ً ،يف غرفة رئيس اجلامعة الدكتور زياد شويكي م  حرصا على أمن الطالب وأمن املعلومات، وعندما جاء
ستاذًا أابعثوا لنا ... العمى يف قلبكم:  مع فناجني القهوة وكتب السنة األوىل قال هلم رفعتاألسئلة 

 .    !! ]!يدلنا أين توجد األجوبة هلذه األسئلة
ومن  املعروف أنـه بعد حصوله على الليسانس من جامعة دمشق، حصل على الدكتوراة من موسكو يف 

، على أطروحة عن الصراع ا ا من تأليف أمحد داود العلوي الذي التاريخ أيضًا لطبقي يف سوريا، ويعتقد أ
  !!! .جييد اللغة الروسية 

  : رفعت أسـد يهرب ذهب سوريا إىل الغرب
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لرية سورية ) 500(وبدأ يلمع اسـمه كثريًا بعد انتخاب حافظ أسد رئيسًا لسوريا، ورأينا الورقـة املالية ذات 
بعد أن رفض مدير البنك املركزي توقيعها، هذه الورقة اليت كان  بامسه الصريح؛) رفعت ( اليت وقعها 

، وقام أزالم رفعت ) رفعت ( يطلب منها الكمية اليت يريدها، وكان مدير املصرف املركزي ينفذ طلباته جمربًا
ذه األوراق، وأخرجـه إىل حساباته يف أوربا وأمريكا، وهذا  بشراء الذهب من سوريا خالل عقد السبعينات 

يار اللرية السورية    .أول اسفني دق يف االقتصاد السوري، مما أدى بعده إىل ا
  :  رفعت أسـد تاجر املخدرات الدويل

الشعالن، ) لورنس( الريشـة بلدة يف أطراف سـوريا، حماذيـة للمثلث األردين السـعودي السوري، زعيمها 
اورة، حىت ال ختضع لنفوذ سوريا، وبعض اهلاربني جنائيًا يصلون وهذه البلدة الختضع لنفوذ أي من الدول ا

، فال تستطيع احلكومة السورية القبض عليهم، وهذه معلومات بديهية )لورنس ( إليها وحيتمون بزعيمها 
هي أنـه شريك لكبار الضباط يف احلكومة ) )1(لورنس الشعالن( عند أبناء البادية السورية، وسر قوة 

املخدرات الدولية، وعرفت مرة أحد أفراد قبيلة املشارفة وامسه أمحد الضاهر، السورية، شريكهم يف جتارة 
وهو مشهور يف بادية الشام، اشتبك مع الشرطة قرب محاة، وأطلق عليهم النار حىت نفذت ذخريته، 

( من يصدق أنه خرج من السجن بسند كفالة ...!!!! وعندئذ استطاعت الشرطة القبض عليه، مث 
يف ) رفعت أسـد ( ؟؟ وعندما تعجبت من ذلك حبثت وعرفت أنه من أزالم !!ية فقط لرية سور ) 5000

حيميه من ) لورنس ( حيث زعيمها ) الريشـة ( ريب املخدرات، وبعد خروجه بساعات كان قد وصل 
  . مجيع دول املنطقة، ألنه زعيم أكرب عصابـة لتهريب املخدرات يف العامل 

، وجعل نفسه شريكًا رئيسيًا لـه يف جتارة املخدرات، حىت ذاق طعم عرف رفعت أسد الريشة ولورنس  مبكرًا
املاليني، استقل رفعت يف سهل البقاع اللبناين، وسبق لورنس الشعالن يف هذه التجارة، بل صار لورنس 
من تالمذته، ألن رفعت سـخر سيارات اجليش وطائراته العمودية يف زراعة وصناعة وتصدير املخدرات يف 

                                     
الذي ) لورانس ( على اسم ضابط املخابرات الربيطاين ) لورانس ( مسـاه أبـوه وهو من قبيلة عنزة فخذ الرولـة سـماه  - 1

ة ضد العثمانيني، ومن أهم اجنازاته ختريب سكة حديد اخلط عاش يف بادية الشام سنوات طويلة، ودفع العرب إىل الثور 
احلجازي الذي كان ينقل احلجاج من إيران وتركيا وبالد الشام إىل املدينة املنورة، ودفع العرب إىل ماعرف بالثورة العربية 

يل أحد أقاريب عسكري  وذكر). لورانس ( الكربى، وقد أحبه البدو جلهلهم، ولذكائه وحنكته، فسموا هذا الطفل على امسه
بدوي كان يف اهلجانة ـ حرس احلدود ـ حكايا خيالية عن لورنس الربيطاين الذي أتقن حياة البدو، وأحب العيش بينهم، 

     ...وصار يفلي ثيابه من القمل كما كان البدو يف أوائل القرن العشرين )  فارس ( حىت مسى ولده 
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البقاع، بل بىن ميناء قرب الالذقية التعرف اجلمارك السورية شيئًا عنه، وال عن البضائع اليت تصدر  سهل
منه أو تستورد عن طريقه، واستمر هذا امليناء حىت أواخر التسعينات، حيث قاد بشار األسد قبل وفاة 

عسكري ) 500(من اجلانبني قرابة والده لواء مدرعًا استطاع أن حيتل هذا امليناء ويدمره يف معركة قتل فيها 
  . من اجلنود 

[ وكانت زراعة وصناعة وتصدير املخدرات يف سهل البقاع حتت عيون املخابرات الصهيونية واألمريكية،
) 41 - 34، ص 1987يف عددها الصادر يف شهر مايو (ادعت  اليتاإلكسربس الفرنسية  انظر جملة

الرئيس السوري رفعت أسد ضالع  نائبوأن  ،املخدرات اللبنانيةبأن هناك صلة للسلطات السورية يف جتارة 
قامت السلطات اإلسبانية بطرد  1985 مايوويف شهر . يف تسويقها لدى شبكات التجارة العاملية

بسبب انكشاف دورهم يف شحنة هريوين مت  ،السوريةالقنصل العام واملسؤول األمين يف السفارة 
) وهو شخص مقرب من رفعت أسد(السوري يف إسبانيا  للسفريا بأن مصادرتـها، وادعت الصحافة يومه

  .دور يف هذه الصفقة كذلك
حتقيقًا مطوالً حول تورط رفعت أسد يف ) 1869(وقد نشرت جملة اإلكسربس الفرنسية يف عددها رقم 

ن طريق ع ،واألسلحة وضلوعه يف عصابات سرقة السيارات من أملانيا وإيطاليا وبلجيكا ،جتارة املخدرات
مث نشرت جملة إنرتبيو اإلسبانية حتقيقًا آخر حول صلة رفعت باالستخبارات . شبكة يديرها ابنه فراس

وعن أنشطته غري املشروعة بالتعاون مع التاجر السوري منذر الكسار يف جتارة  ،الفرنسية واإلسبانية
ورية وحمامي رفعت أسد على وبالرغم من االحتجاج املتكرر من قبل السلطات الس. األسلحة واملخدرات

عندما اشتبكت القوات السورية مع  1999فإن احلقيقة ظهرت يف شهر أكتوبر  ،هذه احلملة الصحفية
حراس رفعت يف ميناء يسيطر عليه بالالذقية، وكانت األسباب الظاهرية هي أنشطة رفعت احملظورة يف 

  . جماالت التهريب عرب هذا امليناء
  :مينـاء رفعـت  

، يقع قرب مدينة الالذقية، الخيضع للحكومـة السوريـة، واستمر رفعت يهرب منه البضائع وقد م ر ذكره آنفًا
من وإىل سـوريا قرابة عشرين سنة، دون أن يتمكن أحد من ضباط اجلمارك أو األمن بشىت فروعـه؛ من 

  .دخول هذا املينـاء الذي سكنت فيه عدة عوائـل من أنصار رفعت األسـد 
ب وسلب ورشـوة واختالسترسخت و  مذ وقعت سورية الغاليـة بني براثن  ،ظاهرة الفساد وما تفرزه من 

حكم قمعي وحشي منذ أكثر من ثلث قـرن، ومن اجلدير ذكره  أن السلطة السوريـة عندما حاصرت موقعًا 
ء غري مشروع يستخدمه إنه مينـا: قريبًا من الالذقية تعـود ملكيته لرفعت األسـد قائلة  ،مطـالً على البحـر
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اليت ميلكها ولـده  ) .a.n.n(أجاب عرب احملطـة الفضائيـة وملا سئل رفعت عن هذا امليناء . رفعت للتهريب 
بت   -اجلنـاح احلاكم على حـد تعبيـره  –وهل أبقت السلطات : سومر  ريبـه بعد أن سلبت و شيئًا ميكن 

ريـة على احلـل، وكيف ال تستعصي وأقطاب النظام كل شـيء ؟، لقد استعصت ظاهـرة الفساد يف سو 
ب الثروات العامـة ويبتزون املواطنني وحىت !! وسدنتـه هـم الذيـن يقودون محلـة الفساد ؟ ويتسابقـون على 

م وما ميلكون  ب أرزاقهـم وأقوا لقد أكد الباحث السوري مسيـر سعيفان أن مشكلة . الفقراء منهم يف 
ا تؤثر بقـوة يف موارد الدولة واألداء االقتصادي  التهرب والتهريب ، وأ يف سوريـة من احلجم الكبري جدًا

والبنيـة األخالقيـة للمجتمع، وقد قـدر الباحث سعيفان حجم التهرب الضرييب يف سورية بنحو مخسني 
ً مليـار ليـرة سورية    . سنويا
  :الزوجـة الـرابعــة 

ت الرابعـة وقيل اخلامسـة، وهي ابنة ضابط كبري شركسي من جيل أخيه ويف بداية عقد السبعينات تزوج رفع
حافظ، رأى رفعت هذه الفتاة يف الشارع، وعرف بيتها واسم أبـيها، وملا عرف أن والدها زميل أخيه، طلب 
من أخيه أن خيطبها لـه، فطلب حافظ من زميله الشركسي مقابلته، وملا حضر أعلمه أن شقيقه رفعت قرر 

، واألفضل أن يوافق ليتم الزواج بأمن وسالم، وخاف !!!وج ابنتـه، وأنـه إن مل يوافق، فسوف خيطفها أن يتز 
  . الضابط الشركسي على شرفه وابنته فوافق، وكان ذلك 

  : التطهري الوطين وختضري الصحراء
ماليني يف أيها الرفاق إن ستالني قضى على عشرة : يقول رفعت أسـد يف املؤمتر القطري حلزب البعث 

سبيل الثورة الشيوعيـة، واضعًا يف حسابه أمرًا واحدًا فقط، هو التعصب للحزب ولنظرية احلزب، ولو أن 
لينني كان يف ظرف ستالني لفعل مثله، أيها الرفاق حتتاج األمم اليت تريد أن تعيش أو تبقى إىل رجل 

  .. متعصب، وإىل حزب ونظرية متعصبة 
اعتقال كل معارض : أسـد مشروعه للتطهري الوطين وختضري الصحراء وخالصته  ويف هذا املؤمتر طرح رفعت

لسياسات احلزب ووضعـه يف سجن تدمر، وتعذيبـه، مع إلقاء احملاضرات عليه، ومطالبته حبفظها 
ا، كي يغسل عقلـه مما فيـه من أفكار تعادي مسرية احلزب، واالستفادة منـه يف األشغال الشاقة  ومذاكر

إىل امتحانات يتأكد فيها من تطهري عقوهلم ) املعذبون ( وخيضع هؤالء . األشجار يف الصحراء  وزراعة
لد الرابع ـ جتد خطاب ( من كل مايعادي مسرية  احلزب  ويف مذكرات األستاذ عدنان سعدالدين ـ ا

  ) .رفعت كامالً 
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  : )1(مذبـحـة تـدمـر األوىل
رس اجلمهوري مبحاولة الغتيال حافظ أسد، وجرح يف سـاقه، قام أفراد من احل) م 1980(ويف حزيران 

بتكليف جمموعتني من سرايا ) زوج ابنته متاضر ( فأرعـد رفعت وأزبـد وكلف رفعت صهره حممد ناصيف 
الدفاع، مت نقلهم بالطائرات العمودية إىل سـجن تدمر الصحراوي، وتـم إطالق النـار على السجناء داخل 

رابة ألف مواطن معظمهم من اإلخوان املسلمني، من األطباء واملهندسني واملدرسني الزنازين، فقتلوا ق
، كما نشـر ذلك الصحفي نزار نيوف  وطالب اجلامعات، ومت دفنـهم مجاعيًا باجلرافات وبعضهم مازال حيًا

مت اعتقاهلم وكما أفاد عناصر من سرايا الدفاع أرسلوا لألردن الغتيال رئيس الوزراء مضر بدران، و . الحقاً 
م على التلفزيون األردين    .    واستجوا

  دور رفعت يف جمزرة محـاة الكبـرى
 : قائد ميداين يف مأساة محاة  األسـد رفعـت

لس عني مرًا عرفيًا آرفعت األسد  اللواء)  م1981(األمين األعلى للنظام يف أيلول  ا
رفعت ( وىل، خاضعة للحاكم العريف أ عملياتملناطق محاة وحلب ودمشق، وتسمية محاة منطقة 

[ وكان املقدم علي ديـب . فورًا إىل محاة  الدفاعجندي من سرايا ) 12000(، وأرسل )أسد 
، كان ] 1991جنبًا إىل جنب مع األمريكيني يف عام  العراقينيقائد القوات السورية اليت قاتلت 

ع، وصل رفعت ـبأول، حىت انفجر الوض على سري العمل يف محاة أوالً  يطلعهنائبًا لرفعت يف محاة، 
عمليات القتل اجلماعي وتدمري املدينة بنفسه، والتقطت بعض مكاملاته الالسلكية  ليديرإىل محاة 

   .يف محص  وهو
رأى رفعت يف ثكنـة مدينة محاة  هاليوم الثالث لألحداث فقد ذكر شاهد عيان أن يف أما

امللعب البلدي ليشرف بنفسه يوم اخلميس األول من ر العاصي، وانتقل إىل جنوب  علىاملطلة 
 جنوباقرأ جمزرة [ من األبرياء ) 1500(على أول جمزرة مدبرة يف محاة ذهب ضحيتها  املأساة

ازر من هذا الكتاب  امللعب البلدي يف   ] . فصل ا
اليت ) علي حيدر( وكانت قوات سـرايـا الدفاع املقاتل الرئيسي إىل جانب الوحدات اخلاصـة بقيادة     

  .  قتلت عشرات األلوف من املواطنني األبرياء معظمهم من األطفال والنساء والشيوخ 

                                     
ازر - 1  سيأيت احلديث عنها يف ا
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وقد سبق لرفعت أسـد أن صرح مرات عديدة أنه سيمحو مدينة محاة من اخلريطـة، وسيبين بدالً منها 
) محـاة ( دينة تسمى كانت هنا م: وسيجعل املؤرخني يقولون . حدائق وحانـات للخمر، ونـوادي للرقص 

.  
  :) م 1984: شباط ( حماولـة انقالبـه على حافظ 

ب  يف عقد السبعينات، كان رفعت أسـد الساعد األمين لشقيقه حافظ وكان عونه يف ذبـح الشعب، و
طالبان اليشبعان طالب [خرياته وثرواته، وكان ينتظر موت أخيه ليتسلم الرئاسة بدالً منه، ألنه كما قيل 

، لذلك مل يكتف أن يكون نائبًا لرئيس ]وطالب مال علم  ، ورفعت طالب مال، واجلاه وسيلة للمال أيضًا
اجلمهورية لشئون األمن، ومل يقبل أن يتسلم احلكم ابن أخيه باسل حافظ األسد بعد موت أبيه، وقد 

قرر رفعت أن ينقلب على ليخلفـه يف الرئاسة، وبناء عليـه ) باسـل ( شاهد أخاه حافظًا يهيئ ولـده البكـر 
ّ بذلك لوال أن أخاه عرف بنوايا شقيقه مسبقًا من  أخيه ويتسلم احلكم بالقـوة، فحرك الدبابات وهم
جواسيسه يف سرايا الدفاع، فأحبط االنقالب مبساعدة مصطفى طالس وعلي دوبا وعلي حيدر الذين 

ثالثة شهور هزت [ مصطفى طالس كما يتضح من كتاب . يكرهون رفعت كثريًا لتجربه وتكربه عليهم 
وانتهت هذه احملاولة بنفي رفعت خارج سوريا بعد أن دفـع لـه أخوه عشـرات املاليني من ] . سوريا 

ا من القذايف    :يقول العماد طالس يف كتابه . الدوالرات استدا
  :رفعـت يعـد أتبـاعـه بالدولة العلويـة 

ً يدغدغ أحالم امل"يكشف طالس أن رفعت كان  بأن وعدهم أنه سيقيم  تعصبني طائفيا
قام اليهود الدولة العربية يف فلسطني، وكما كان غالة املتعصبني من املوارنة أالدولة العلوية هناك كما 

ً  حيلمون بإقامة الدويالت الطائفية اليت ستدور يف فلك إسرائيل قوال ◌ ً ويبدو أن رفعت ".   واحدا
ا مع مريكا سو أ"تشجع يف مشروعه لعلمه أن   ". ي تفكك لألمة العربيةأف ترحب بالفكرة أل

رفعت األسد "بدأت تظهر على جدران الالذقية عبارات  متجد شخص رفعت مثل و 
م موجودون بقوة "وبدأ أنصاره ينصبون ". الشمس اليت ال تغيب احلواجز الطيارة إلشعار املواطنني أ

سقط رأس الرئيس، حبسب العماد ويبدو أن قصد رفعت من السيطرة على م". على الساحة
إذا كان أخي ال يستطيع السيطرة على احملافظة اليت ولد فيها فهو : "طالس، أن يقول للعامل

  .فظات باألحرى غري قادر على السيطرة على باقي احملا
  :حافـظ ينفي أخـاه رفعت 

فاتصل ) حافظ (شقيقه  وى قد مال لصاحلـزان القـن ميأد رفعت ـتيقن العمي )م1984( يف أواخر نيسان
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ً  ومع أن الرئيس األسد معروف عربياً . خيه الرئيسأبشقيقه مجيل األسد ليمهد له املصاحلة مع  بأنه  ودوليا
يار رفعت، وهذا ألن األخري سيد من  سيد من أتقن فن لعبة عض األصابع فقد كان ينتظر بفارغ الصرب ا

ج من سوريا حىت بدأ يساوم على املبلغ الذي حيتاج إليه إذ ما إن وافق على اخلرو . ابتز أخاه وغري أخيه
دأ العاصفة ً   ( ..... )هذا مع أن . لإلقامة شهورًا عدة خارج البالد حىت  )  5( كان يدفع له شهريا

ر معه الشيخ    .إخل)  ...( .....ومثله ياسر عرفات والشيخ (......) ماليني دوالر، كما مل يقصّ
 ً ً   طلب رفعت مبلغا خطر للرئيس فبالقطع النادر مل يكن متوافرًا يف املصرف املركزي،  كبريا

ن املال الالزم إلشباع  ،ميكن أن يكون الشخص الذي حيل املشكلة )1(األسد أن العقيد القذايف ّ ويؤم
وحني التقاه موفد الرئيس كان القذايف واحلمد هللا مبزاج حسن، وتذكر مواقف األسد ، فم أخيه

ً القومية يف دعم الثو  ا، ورد على رسالة األسد ردا ً  رة الليبية ومؤازر ، ومت حتويل املبلغ بكامله إىل مجيال
 ً للطوارئ االقتصادية  احتياطاً  اآلخرمنه وبقي اجلزء  املصرف املركزي، وأعطى الرئيس شقيقه جزءا

  . )مازال الكالم ملصطفى طالس (  اليت كانت تعصف بنا
ِّ رفع  .عن شؤون األمن ت نائبًا لرئيس اجلمهورية مسؤوالً ومت حتجيم سرايا الدفاع وعني

ً  ) .م1998(واستمر يف هذا املنصب حىت عام  ألن الرئيس األسد  ،غري أن تعيينه كان نظريا
م أمنه الشخصي وأمن البالد لرجل أأحرص من    . يتآمر على كرسي احلكم  ن يسّل

ق فياض وعلي حيدر، وتضمن االتفاق أن يسافر رفعت إىل موسكو ومعه اللواءان شفي
طلب أن يسافر معهم  رئيس إدارة املخابرات اجلوية  ،وليطمئن رفعت أن الطائرة لن تنفجر يف اجلو

  .اللواء حممد اخلويل 
يف حالة  حترتمبأن مصاحله وأرصدته سوف  ،رفعت الذي اختار أن يقبل تعهد حافظ ووافق

  ) .نتهى كالم طالس ا(   م1984سحب قواته من العاصمة ومغادرة البالد عام 
أمضى رفعت ثالثة أيام يف املشفى مع أخيه بال نـوم، وقد صعق ملرض : يقول باترك سيل  

مشارقة، خدام، األمحر، : أخيـه، ومن سريره أرسل حافظ األسد أمرًا بتشكيل جلنة سداسية من 
  .فعت واحدًا منهم لتدير البلد يف غيابه، والغريب أنه مل جيعل أخاه ر . الشهايب، الكسم، وطالس 

م رأوا أنه أفضل من حيمي النظام، باعتباره شقيق  واجته قادة البلد العسكريون إىل رفعت حبثًا عن قيادة، أل
األسد، وقد انتصر على اإلخوان املسلمني، أكرب خطر داخلي، ورأوا فيه أنه سوف خيلف أخاه، ويبقى كل 

                                     
  من المؤكد وجود رابطة ما بین القذافي والنظام األسدي، سوف تكشفھا األیام ن شاء هللا تعالى   - 1
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  .منهم يف مكانه 
ؤالء الستة، الذين مل يروا فيهم سوى موظفني تنفيذيني موهوبني،وليسوا ومل يوافق كبار الضباط على ه

وبناء على حتريضهم قام الشهايب وخدام بزيارة رفعت، ليخربوه أن رجالً مثله ال ميكن . دعائم للنظام 
الس احلاكمة يف البلد، أما رفعت فقال إنه ميتثل لرغبات الرئيس  إبعاده يف مثل تلك اللحظات عن ا

  .ي مل جيعله أحد الستة الذ
ولكن سرعان ما اقتنع رفعت معهم مث عقد اجتماعًا كامالً للقيادة القطرية مل يغب عنه سوى حافظ األسد 

وقررت القيادة القطرية أن جتعل من نفسها . ووزير إعالمه أمحد اسكندر الذي كان على فراش املوت 
  .متقنة جللب رفعت  بديالً عن اللجنة السداسية، وكانت هذه طريقة أنيقة

وملا علم األسد وهو يف النقاهة سخط سخطًا شديدًا ألن أي احنراف عن الطاعة الكاملة اخلالية من أي 
فاستدعى كبار ضباطه ووخبهم على االبتعاد عن تنفيذ رغباته الصرحية، .  )1(تساؤل كان يثري شكوكه 

ع رفعت إىل املقدمة كان خطة أمريكية ـ سعودية أومل يروا أن دف: وبذلك فتحوا الباب ألخطار غري متوقعة 
  ؟ )2(إلزاحته عن احلكم 

، وجتمع الضباط حول رفعت، فجأة ظهرت يف كل مكان يف )1983(وملا مرض حافظ يف نوفمرب 
  .العاصمة دمشق، صورة لرفعت تظهره يف أوضاع قيادية آمرة وقد ارتدى زي املظليني 

م أخاه املتمرد األصغر على احرتامه، وكان رفعت يشبه حافظ يف يكرب حافظ رفعت بسبع سنني، وكان يرغ
البنية اجلسدية القوية، والذكاء الالمع، ولكنه خيتلف يف أنه أكثر ضحكًا من حافظ، وميال للمتع ومندفع، 
مك رفعت يف بناء  ، ا مك حافظ بكرسيه مشغوالً يف شؤون الدولة كليًا وكرمي إىل حد اإلفراط، وبينما ا

ا الدفاع، كجنود خملصني له، وكان رفعت ميارس سلطات مطلقة،  وقد أثرى هو وأصدقاؤه احلميمون،  سراي
ا  كما كان يذهب يف مهمات سرية إىل األصدقاء واألعداء على السواء، ويشرتك يف مشاريع أخرى حييط 

  .)3(الظالم والضباب يف عامل السياسة والتجارة يف البالد العربية 
  ) :م1994(ت أسـد عام بعض أمالك رفع

                                     
، ومتمشيًا مع العمل اجلماعي   1 ـ وهذا من أوضح األدلة على أنه فردي ديكتاتوري مستبد، فالتصرف الذي سار عليه أخوه كان منطقيًا متامًا

  .بعينات ومهشه ومل يعد له مكانة عنده املؤسسايت، ولكن حافظ كبح احلزب منذ الس
  .ـ هذا التربير اليستند إىل أساس من املنطق، وإمنا حافظ خيطط لتوريث احلكم لولده باسـل   2
  .ـ يقصد سيل جتارة املخدرات اليت جىن منها رفعت مليارات الدوالرات، وجعلته من أغنياء العامل، كما بينت يف دراسيت عن رفعت   3



                                     
  

  160

  .               ـ كازينـو ضخـم يف إيطاليـا    1
  .ـ فنـدق مخسـة جنـوم يف مرسـيليا 2
  .ـ مصــنع إسـمنت يف بيـروت  3
  .ـ دار نشـر يف باريـز  4
  .، وغريها حمطات راديو متعددة)a.n.n( ـ امرباطورية إعالمية يف لندن، منها قناة  5
نفـق حبر املانش بني فرنسا وبريطانيا، وهو من أوائل أغنياء العامل املسامهني يف هذه ـ أسـهم يف شركة  6

  .الشركة 
  .ـ عقارات سكنية يف سـويسرا وفرنـسا  7
  . مليون دوالر )  60( ـ جممع سكين يف إسبانيا كلف بناؤه  8
  .ه حافظـ كان ميلك ميناء خاصًا يف الالذقيـة قبل أن دمـره بشار األسد يف عهد أبي9

  . ـ طائرة خاصة أو أكثر من طائرة، تنقله مع أفراد حاشيته يف قارات العامل 10
؛ وصلت إىل مخسة مليار فرنك )  150-100(ـ وصلت فاتورة إقامته الشهرية مع حاشيته 11 شخصًا

  .فرنسي، دفعتها اخلزينة السورية عدة سنوات 
يف الوقت الذي وصل فيه . مليون دوالر ) 8( ار ـ خسـر رفعت أسـد يف ليلة واحدة على موائد القم 12

  .التضخم يف سوريا إىل مائة يف املائة، وعجز املواطن الشريف عن تأمني خبز أوالده وطعامهم 
  :رفعـت أسـد يف نظـر بعض أنصاره اآلن 

بًا يقول الدكتور خليل أمحد احلسن أحد أعضاء رابطة اخلرجيني اليت شكلها رفعت األسد وأراد منها حز 
  :خاصًا بـه يف داخل حزب البعث، يقول 

، وإمنا وصلت إىل القشة اليت قصمت )م1984(مل تظهر خالفات رفعت مع النظام السوري يف عام 
  :ظهر البعري يف ذلك العام، فمنذ سنوات ورفعت خيتلف مع النظام السوري مبا يلي 

رابطة اخلرجيني اجلامعيني ( دها، لذلك شكل ـ مل يكن واثقًا من إخالص احلزب للعملية الثورية اليت يري 1
، صاروا منافسني حلزب البعث، واستمرت هذه ) 22(، من البعثيني أنصاره الذين وصل عددهم إىل ) ألفًا

أسس العميد رفعت  :يقول طالس . فحلت يومذاك ) م1984(الرابطة حىت نفي رفعت من سوريا عام 
وقد برر ". مظلة قانونية لعمله"، وذلك كي تكون 1974 الرابطة بعد نيله اإلجازة يف التاريخ عام

 يبق انتهازي أو متسلق مللكن ". سات العليا موالني للنظاماي الدر جيخر "تشكيلها أمام أخيه الرئيس جبعل 
  .طالس  ، حبسب الكاتب"أو متطلع إىل السلطة أو التقرب من وهجها إال واخنرط فيها
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لسوفيايت، وكان يزداد كرهًا لالشرتاكية يف كل مرة يرى فيها الفقـر ـ قام رفعت بعدة رحالت لالحتاد ا 2
والتشرد والقهـر والظلم، وصار يصرح بذلك حىت اعتربه االحتاد السوفيايت عميالً للغرب، وطلب من احلزب 

  .الشيوعي السوري مهامجة رفعت إعالميًا 
ر ( ـ ويقول  3 ّ إن رفعت أسـد سيقوم حبركة تصحيحية : وهو من أنصار رفعت بل من أزالمه ) حارث اخليـ

ا حافظ األسـد عام    ) .م 1971(ضـد احلركة التصحيحية اليت قام 
جعل حافظ األسـد وأزالمـه رفعت األسـد مسؤوالً عن الفسـاد يف سوريا، : ـ مث يقول الدكتور خليل  4

املسلمني يف اخلطر على النظام وحذروا البعثيني منـه ومن مجاعة رفعت، وجعلوها مساوية جلماعة اإلخوان 
  .السوري 

  :وكان رفعت يعارض سياسات أخيه حافظ يف عدة أمور منها 
عدها عن أمريكا 1 ُ   .ـ اعتماد سوريا أكثر من الالزم على السوفيات، وب
  .ـ تورط سوريا يف لبنان  2
  .ـ يعارض دعم املنشقني عن فتح مثل أيب موسى وأيب نضال  3
ع إيران،ويقول ماذا خيتلف هؤالء عن اإلخوان الذين قاتلناهم يف سوريا،كيف ـ ويعارض التحالف م 4

؟هل كان الصراع ضد اإلخوان !!ميكن للنظام أن يتبع سياسة يف محاة، وأخرى خمتلفة عنها يف طهران 
ل إننا نتحدث عن احلريـة، ولسنا أحرارًا إال يف أن نأك: ؟ ويقول رفعت !!!املسلمني صوريًا أم عقائديًا 

  .ونتزوج فقط 
دأ فيها (!!!!!) أرسلت طائرة حمملة بسبعني من كبار الضباط ) 5/1984/ 28(ويف  إىل موسكو لفرتة 

الختافوا على : النفوس، وكان من بينهم رفعت األسـد، وملا أعلن بعضهم خوفـه على النظام قال له حافظ 
  .النظام بل خافوا على أنفسكم 

وصل رفعت إىل جنيـف، وكان يرافقه أكثر من مائة، ) 5/6(دا رفعت،ويف مث مت استدعاؤهم مجيعًا ماع
وقيل مائتني من حراسه ومساعديه، وهذه حاشية باهظة التكاليف تكفل القذايف بتمويلها كي يبقى رفعت 

  .يف اخلارج 
. فرنسا، انتقل إىل -بعد أن عاد الكثري منهم إىل سوريا -انتقل رفعت مع بقية طاقمه) 1984(ويف أيلول 

زار رفعت دمشق، وزار القصر ) 26/11(، ويف )نائب رئيس اجلمهورية (وظل رفعت حمتفظًا بلقب 
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ومنع من زيارة سرايا الدفاع، وحضر رفعت . )1(ولكن أخاه مل يساحمه  -اجلمهوري، وركع وقبل يـد أخيه
د واهلجوم، وكان مبثابة ألنه عضو قيادة قطرية، تعرض رفعت لكثري من النق)1985يناير (املؤمتر القطري 

نحت الصالحية حلافظ األسد كي يعني اللجنة املركزية كيفما  ُ ام، ويف هذا املؤمتر م من يقف يف قفص اال
  .يريد، اليت تنتخب القيادة القطرية 

  ) .99ر 97(وبعد ثالثة أسابيع انتخب حافظ رئيسًا للجمهورية للمرة الثالثة بنسبة 
بزيارة غري معلنة لربيطانيا، وقد سبقه أربعة من حراسـه الشخصيني  قام رفعت)  1986(ويف مايو 

مسلحني حيملون جوازات سفر مغربية، وهبطت بعدهم طائرتان خاصتان حتمالن رفعت وأفراد عائلته 
، واخلدم واحلشم ورجال األمن، وكان جمموعهم أربعني شخصًا معظمهم حيمل )زوجاته وأوالده الصغار(

  . جوازات سفر مغربية
وصار حافظ األسد وأزالمه يرمون كل فساد حصل يف سوريا على رفعت األسد، وقد تبني أن هذا غري  

  ) .   م1984(صحيح، ألن الفساد استمر بل ازداد بعد خروج رفعت من سوريا عام 
 ً   : وأخيـرا

مقابل أن واآلن حياول رفعت استالم حكم سوريا بشىت السبل، حىت أنه عرض على الصهاينة أن يساعدوه 
يقيم معهم عالقات تطبيع كاملة، من سفارات وتبادل جتاري وثقايف، كما عرض نفسه على أمريكا وتعهد 
أن يقدم هلا كل ماتريده، كما حاول أن يكذب على املعارضة السورية يف اخلارج، ومنها مجاعة اإلخوان 

  .هو املسؤول األول واألخري عنها املسلمني مدعيًا أنه ليس مسؤوالً عن مذحبـة محاة، وأن شقيقه حافظ 
ب مليارات الدوالرات من الشعب السوري  مع أنه يف الواقع قتل عشرات األلوف من الشعب السوري، و

 .  
   

   زرة تـدمررفعت األسـد قتل السجناء يف جم
من سرايا  أصاب أخاه، جن جنونه وكلف معني ناصيف زوج ابنته أن يقود ثالث سرايا عندما مسع رفعت األسد ما

  . الدفاع ويقتل اإلخوان املسلمني املعتقلني يف سجن تدمر العسكري
دعيت جمموعتان من سرايا الدفاع )  27/6/1980( ويف متام الساعة الثالثة والنصف من صباح يوم

زوج بنت (الذي يقوده الرائد معني ناصيف ) 40(لالجتماع بلباس امليدان الكامل، األوىل من اللواء 
                                     

  .هذا كله فيما بعد أنه من أجل توريث احلكم إىل ولده باسل ـ تبني   1
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الذي يقوده املقدم علي ديب، وكل جمموعة تزيد على مائة ) 138(، والثانية من اللواء )سدرفعت األ
  . عنصر

باكري،  بقيادة العملية، ويساعده املالزم أول ياسر) 138(أركان اللواء  وكلف املقدم سليمان مصطفى قائد
 عشر طائرات هيلوكبرت أقلعت ومحلوا جنودهم يف. واملالزم أول منري درويش، واملالزم أول رئيف عبد اهللا 

يف اخلامسة صباحًا من دمشق ووصلت تدمرالساعة السادسة، وقد أخربت الشرطة العسكرية املكلفة 
عنصرًا بدخول السجن ومسيت )  80(حبراسة السجن، وأوهلم قائد السجن املقدم فيصل غامن، وكلف 

) 10-  6(قتحام إىل جمموعات من جمموعة االجمموعة االقتحام، وبقي اآلخرون للحراسة، مث قسمت 
وصبت عليهم نريان  ،عناصر، يقود كل جمموعة ضابط، وأخرج املساجني من بعض املهاجع  إىل الباحات

تافات  مع ) اهللا أكرب ( األسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية وقاذفات اللهب، وتعالت أصوات السجناء 
   . صرخات األمل والشكوى إىل اهللا

م بأرجلهم وجيهزون على اجلرحى، مث جتمع القتلة وانطلقوا ،تلة ضحاياهممث تفقد الق إىل بقية  يدوسو
املهاجع وقررالضباط دخول املهاجع وقتل املعتقلني فيها، ففتحت أبواب كل مهجع وألقيت فيه الرمانات 

ض على الرقيب أحد األبطال يف دورة املياه مث انق اختبأ) 5(اليدوية، ورشت فيه النريان، ويف املهجع
أمحد وأخذ منه سالحه وقتله به، وجرح اثنني غريه، بينما تلقى مئات الرصاصات من رفاقهم  اسكندر

  . فسقط شهيدًا يرمحه اهللا
 -700(ويف أقل من ساعة قتل مجيع املعتقلني يف سجن تدمرالعسكري ويرتاوح عددهم بني  وهكذا

رجيي اجلامعات والضباط  واألطباء واملهندسني، مواطن أغلبهم من اإلخوان املسلمني، من خ)  1000
م،  ً مع إخوا م، ومع ذلك أصرالقتلة على دفنهم أحياء ومع أن بضعة أفراد جنوا لوقوعهم حتت جثث إخوا

وبعضهم جرحى، وقليل منهم أحياء،  حيث حفرت حفرتان كبريتان بواسطة اجلرافات، وألقي الشهداء فيها
ودفنـوا بالقرب من تدمر، عند جبل عويـمر، وهو منطقة عسكرية حمظورة، ويف اب مث رمت عليهم اجلرافـات الرت 

اليوم التايل أحضر بعض عناصر البلدية لغسل السجن، مث أعيد طالء السجن إلزالة الدماء اليت لطخت 
  . اجلدران، وظن القتلة أن اجلرمية لن تنكشف، ولكن سرعان ماأظهرها اهللا بالتفصيل

الذين كلفتهم سوريا باغتيال معايل السيد مضر بدران رئيس وزراء األردن حبجة تعاونه فقد كشف اجلنود 
رم أكرم بيشاين،  رم عيسى إبراهيم فياض، وا مع اإلخوان السوريني، واعتقلتهم املخابرات األردنية وهم ا

دثوا عن تفاصيل مذحبة الدفاع، وأثناء التحقيق معهم على التلفزيون األردين حت وكالمها علويان من سرايا
م كانوا من العناصر املنفذين هلا، ومسعهم القاصي والداين كما نشرت أقواهلم يف الصحافة األردنية  تدمر أل



                                     
  

  164

   . والعربية والعاملية يومذاك
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  الفصل السابع
  النظام األسـدي بعض جمازر

همة املوكلة له وهي القضاء من أجل احملافظة على كرسي احلكم ؛ الذي ميكن حافظ األسد من تنفيذ امل
على احلركة اإلسالمية واملقاومة عامة يف مشال دولة الصهاينة، كمايفتح كرسي احلكم الباب أمام الزمرة 
األسدية على مصراعية للسلب والنهب والسرقة من أموال الشعب السوري واللبناين والعريب؛ من أجل ذلك 

عوان النظام األسدي عشرات األلوف من املواطنني قتل حافظ األسد وأخوه رفعت،ومن ساعدهم من أ
السوريني، مبجازر مل يرتكب مثلها املغول وال التتار وال الفرنسيني، جمازر اليصدقها من مل يـرها،يعجز القلم 

ا خارقة للمنطق والعقل وخارقة لكل شيء    ...عن وصفها، أل
الـرجعية : الشعار القائل ) 8/3/1963(من جهة ثانية نفذ حافظ األسد شعاره الذي طرحه منذ يوم 

أخطـر من إسـرائيل، وجيب القضاء عليها قبل إسرائيل، والرجعية هي احلركة اإلسالمية بشىت فصائلها، وقد 
نفذ حافظ األسد تعهده للصهاينة وأسياده بالقضاء على احلركة اإلسالمية، وقد اجتهد وناضل وكافح من 

ألف مواطن سوري، من خرية أبناء الوطن، ورمبا يزيد عن ذلك أجل حتقيق ذلك، وقتل قرابة مائة 
: تدمر شاهد ومشهود، حملمد سليم محاد األردين، وكتاب : كتاب   -أخي القارئ-وأفضل دليل تقرأه ....

مخس دقائق تسع سنوات يف سجون األسد لألخت هبة الدباغ، وكتاب مأسـاة محـاة الذي أصدره املكتب 
  : وكتاب يف القـاع لألخ خالد فاضل،وهذه بعض التفاصيل ....وان املسلمني اإلعالمي جلماعة اإلخ

  :  اخلـرباء السـوفييت 
أن قدم اخلرباء الروس نصيحتهم بقتل الشعب، كي يبتعد عن املقاومني واليقدم هلم أي معونة،  بعد

ً ارتكبت السلطة السورية ممثلة بأجهزة املخابرات، وسرايا الدفاع، والوحدات اخلاص  ة، وسرايا الصراع، عددا
ازر الوحشية واليت راح ضحيتها آالف املواطنني األبرياء من األطفال والنساء وهذا سرد ألهم  كبرياً من ا

ازر    :هذه ا
   

زرة الكربى يف مدينة مح - 1   ]نقالً عن املنظمات الدولية [ اةـا

ات العمودية، وهدمت ثلث أحياء املدينة، وقتلت قصفت السلطة املدينة برامجات الصواريخ والدبابات والطائر 
معظمهم من النساء واألطفال والشيوخ، وهدمت أحياء  ،من املواطنني األبرياء)50000ـ  30000(حوايل 
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، وثالث كنائس، وذلك يف شباط وسوف نذكر هنا  ،م) 1982( )فرباير(بكاملها، ومثانية ومثانني مسجدًا
  .   و الدولية، مث سأعود هلا من مصادر مجاعة اإلخوان ماجاء عنها يف تقرير منظمة العف

  : جاء يف تقرير منظمة العفو الدولية 
قبل الدّخول يف  .1982شباط  2أكرب جمزرة يف العصر احلديث، كما وصفتها وسائل اإلعالم العاملية يف 

زرة الرهيبة، عرب شهادات حية، نضع هنا أمام أعني القارئ شهادات أخ رى ألناس ليسوا عربًا تفصيالت ا
وليسوا سوريني، إمنا هم صحفيون أجانب أىب ضمريهم اإلنساين، وإخالصهم للحقيقة املوضوعية، إال أن 

هؤالء  .يسامهوا يف إماطة اللثام عن شيء من احلقيقة املفزعة، وكشف وجه النظام اهلمجي األسود
زرة من مصادر بعيدة، بل مكثوا  طويالً يف دمشق، ينتظرون أن تسمح هلم الصحفيون مل يسمعوا عن ا

ديد كل صحفي يفكر .. السلطة بدخول املدينة ا األمر إىل  لكنها مل تفعل، وظلت تراوغ، بل وصل 
وكانت ،صحفي واحد استطاع الدخول إىل املدينة بعد عشرين يومًا من احلصار. باالقرتاب ودخول محاة

وننقل بعض . نقل إىل العامل رواية موضوعية عن مشاهداتهاملذحبة قد قاربت على النهايات، ومع ذلك، 
م   :النماذج لشهادات صحفيني أجانب أدلوا بشهادا

  :1982نيسان  30ذكرت صحيفة النوفيل أوبزرفاتور الفرنسية بتاريخ 
حافظ (لقد غزا.. يف محاة، منذ عدة أسابيع، مت قمع االنتفاضة الشعبية بقساوة نادرة يف التاريخ احلديث"

مدينة محاة، مبثل ما استعاد السوفيات واألمريكان برلني، مث أجربوا من بقي من األحياء على ) أسدورفعت 
ً السري يف مظاهرة تأييد رغم ما حدث، : للنظام، صحفي سوري مندهش قال موجهًا كالمه ألحد الضباط ا

ولكن الذي بقي أقل  نعم،:  أجاب الضابط وهو يضحك. فإن هناك عددًا ال بأس به يف هذه املظاهرة
  ".من الذين قتلناهم

ذكرت صحيفة لوماتان الفرنسية يف عددها رقم « يف سورية، اإلرهايب رقم واحد هو الدولة: "وحتت عنوان
  :1982نيسان  24تاريخ  1606

 600.000قتيل يف محاة، ) عشرة آالف( 10.000سجني سياسي، ) عشرون ألف( 20.000
  .الالئحة السوداء شخص موضوعون على) ستمئة ألف(

مثانني ( 80.000ورمبا وصل العدد إىل (سجني سياسي ) عشرون ألف( 20.000هنالك على األقل 
 ً إن جهاز القمع التابع للنظام . يف سوريا، حيث العنف واإلرهاب السياسي مها اليوم عملة رائجة) ألفا

عدنان أسد، الوحدات اخلاصة بقيادة  سرايا الدفاع بقيادة رفعت أسد، سرايا الصراع بقيادة: مدهش للغاية
وقد اشرتت وزارة الداخلية مؤخرًا من شركة فرنسية عقالً إلكرتونيًا ميكن له .. علي حيدر، املخابرات العامة،
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ّش"أن    .شخص دفعة واحدة) نصف مليون( 500.000) أي يضع على اللوائح السوداء" (يفي
يقصد الطليعة املقاتلة [  سلموندها اإلخوان املبطوله قيام عمليات مسلحة يقو  1981لقد شهد عام 

وكانت املواجهات بني الطرفني تدوم عدة أيام، آخذة . ضد السلطات يف مدن حلب ومحص ومحاة،]
وبني سرايا دفاع رفعت ، ]يقصد الطليعة املقاتلة[ أحيانًا شكل حرب حقيقية بني اجلناح العسكري لإلخوان

ولكن من بني كل هذا  .وكانت الضحايا تتساقط باملئات. للنظام التابع" احلرس اإلمرباطوري"أسد، 
، ونتج عنه عدد  األحداث، فإن حدث محاة األخري الذي دام عمليًا طيلة شهر شباط، كان األكثر عنفًا

  .من الضحايا أكثر مبا ال يقارن
أن يشك بعدائه ، على حد قول دبلوماسي سوفيايت، ال ميكن طبعًا "إنه أكرب جمزرة يف العصر احلديث"

قتيل، ولكن مصادر أخرى تتحدث ) عشرة آالف( 10.000لقد كان هناك على األقل . أصالً للنظام
ً ) (30.000(عن  وهو رقم قريب من الواقع إذا تذكرنا أنه، لكي يقضي على االنتفاضة فقد ) ثالثني ألفا

ا املدنيني، مما أدى إىل هدم أجزاء  زج النظام بآالف من سراياه، كما أنه قصف املدينة بالطريان فوق سكا
  ."كبرية من املدينة

  :1982وذكرت جملة الفيزد الفرنسية يف عددها الصادر يف أيار 
املدفعية الثقيلة "..  ."]يقصد حرب تشرين [  )يوم الغفران(وكان القمع مميتًا أكثر من يوم حرب الكيبور "

. ة تساقطت آالف القذائف والصواريخ على محاةوطوال أربع وعشرين ساع. تطلق قذائفها على اآلمنني
 ً ع سكين وكل منزل كان مستهدفا ّ   .كل جمم

 1941عام  اإنه أعنف قصف حدث منذ حرب سوري: "يقول دبلوماسي غريب وصل مؤخرًا من دمشق -
  ".بني أنصار حكومة فيشي من جهة وأنصار فرنسا احلرة والربيطانيني من جهة أخرى

األسبوع املاضي، استطاعت الدبابات اخرتاق املدينة وطوال أيام كاملة، كانت وأخريًا وحوايل منتصف 
هذا وتتكتم الدولة على . من بيت إىل بيت، أو باألحرى من أنقاض إىل أنقاض. املعركة مستمرة وبشدة

ً . عدد القتلى واجلرحى من اجلانبني ز ولكن الطلب على الدم يف املراك: "ويضيف الدبلوماسي الغريب قائال
 .اليت سببت يف سوريا آالفًا من القتلى واجلرحى)تشرين (" حرب الكيبور"الطبية كان كثريًا وكثريًا مثل أيام 

 ً " فرصوفيا أخرى"ميكن القول إن ما جرى يف األسبوع املاضي يف محاة هو : "وخيتم الدبلوماسي حديثه قائال
  ".نه فعالً، موت مدينةإ... أي مثلما حدث لفرصوفيا أثناء احلرب العاملية الثانية

إن "  :حتت عنوان أهوال محاة 1982) مايس(كما ذكرت جملة اإليكونومست يف عددها الصادر يف 
ميالً مشال دمشق العاصمة  120القصة احلقيقية ملا جرى يف شهر شباط يف مدينة محاة الواقعة على بعد 
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 ً ّ شهران قبل أن تسم. مل تعرف بعد ورمبا لن تعرف أبدا ح احلكومة السورية للصحفيني بزيارة خرائب لقد مر
ونتيجة لذلك فإن قسمًا  . املدينة اليت استمرت حتت قصف الدبابات واملدفعية والطريان ثالثة أسابيع كاملة

ي مؤخرًا بواسطة اجلرافات ّ ، وسو ي متامًا   .كبريًا من املدينة القدمية القائمة يف وسط البلد قد حمُ
كما تقول ) مبا يف ذلك طبعًا خسائر اجليش(شخص  30.000كثر من إن عدد القتلى يرتفع إىل أ
فقط ولكن ذلك رقم رمسي معطى من  9.000التقديرات األخرى تقول بـ . تقديرات اإلخوان املسلمني

مل يوفر القصف . وال يأخذ بعني االعتبار األناس الذين دفنوا دون أن يدخلوا املستشفى،قبل املستشفيات
مسيحي من طوائف خمتلفة، ومنذ قرون، وهم  8000يف محاة يعيش حوايل. (لكنائسال املساجد وال ا

  )."يعيشون بسالم كامل، وتآخٍ حقيقي مع أكثرية الشعب املسلمة
أما جريدة ليرباسيون الفرنسية، فقد ذكرت على لسان الصحفي شارل بوبت، وهو صحفي فرنسي حمرر يف 

إنه الصحفي الوحيد  .خل إىل قلب مدينة محاة أثناء األحداثالفرنسية استطاع أن يد" ليرباسيون"صحيفة 
  .وحبيلة ذكية... من بني كل الصحفيني العرب واألجانب الذي متكن من الدخول إىل هذه املدينة

ويف محص وأثناء اسرتاحة قصرية . وحينما مسع باألحداث استقل الباص باجتاه حلب.. كان يف دمشق
مث حبث عن تكسي لكي تنقله إىل مداخل محاة أو ضواحيها حبجة أنه  ،اختفى وترك الباص يتابع سريه

  .سائح يبحث عن اآلثار
 ً وبعدما عاد إىل فرنسا نشر .. قضى يف املدينة وقتًا ال بأس به، مث سلم نفسه للسلطات السورية متويها

نا شهادة حية مثينة، إنه يقدم ل .حتقيقًا مطوالً يعترب أخطر ما كتب يف الصحافة العاملية عن هذه املذحبة
، مل ينقل أخبارًا  وقيمتها مزدوجة الطابع، ألن صاحبها حمايد يف الصراع، وموضوعي يف احلكم، وألنه ثانيًا

ال يتسع  .سي وأهوالآمسعها عن روايات وصلته بالتواتر، وإمنا حيكي لنا هنا ما شاهده بنفسه، ورآه من م
فلنرتك له الكالم الذي  .للغاية سنكتفي فقط برتمجة أهم فقراتهفهو طويل " الريبورتاج"املقام هنا لنشر كل 

  :1982نشرته الصحيفة املذكورة يوم االثنني يف األول من آذار 
" ً كل شيء يف طور اإلعمار، أو كان  ! تبدو محاة مدينة غريبة، حركة عمران.. الساعة السابعة صباحا

ا ومبحاذاة البيوت التقليدي. كذلك، وفجأة توقف كل شيء ة القدمية، كانت األبنية احلديثة تبدو كأ
الطوابق األرضية ظاهرة، واألعمدة اليت تستخدم عادة حلمل . حيوانات ضخمة جرحية واقفة على ظهرها

الطوابق األخرى كانت عارية، ومتجهة حنو السماء بشكل مستقيم، وعلى قمتها قضبان حديدية ملتوية 
اإنين أمشي اآلن وسط بيوت مته. وصدئة . دمة، وأشجار مكسرة، وأعمدة ملوية أو منزوعة من مكا

إنه هنا حدث القتال وما يزال مستمرًا من . ومثلهم فإنين أتنقل حبذر أثناء املسري. هناك قليل من السكان
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اية معركة كانت على ما يبدو . صباح هذا اليوم من شهر شباط ا ليست احلرب، ولكن باألحرى،  إ
  .رهيبة

وأمامنا عائالت بأكملها تبكي، جثث جتر من . ومن فوقنا متر طائرة هيلوكبرت. يت إىل بيتننتقل من ب
أرجلها أو حممولة على األكتاف، أجساد تتفسخ وتنبعث منها رائحة قاتلة، وأطفال تسيل منهم الدماء 

ا ليست زيارة متفقًا عل. امرأة ترفض أن تفتح لنا منزهلا. وهم يركضون الجتياز الشارع إنين غري . يهاإ
يم على وجوهنا أنا ومرافقي . مرغوب يف مثل هذه الساعات ذا  -و أحد أبناء املدينة الذي تطوع 

ولكن كنا حمتاجني ألن نبقى ضمن األحياء اليت ما تزال يف أيدي الثوار اليت تضيق رقعتها شيئًا  -العمل
 ً ا ختبئ زوجها. رأة لتوسالت مرافقي وتفتح لناوأخريًا تستجيب امل. فشيئا ها هو ذا أمامنا مسجَّى على . إ

وهكذا فإن كثريًا من الناس خيبئون جرحاهم، خشية أن جتهز !!! شباط 5األرض، دومنا رأس، ميتًا منذ 
م بسرعة. عليهم القوات احلكومية إذا أمكن، فيما أصبح يطلق عليه . أما األموات فإن أهاليهم يدفنو

بضع طلقات نارية صوب اجلنوب  ).اليت مت نسفها كليًا فيما بعد. (وية الكيالنيةاليوم مقربة الشهداء يف الزا
وخالل عشر دقائق كانت القذائف تتساقط كاملطر أينما كان، وحيثما تسقط كنت . تتبعها رشقات قوية

تسمع صرخات الرعب ونداءات التوسل إىل اهللا على بضعة أمتار منا، شاهدنا رجالً يتمزق متامًا ويسقط 
ومل أصدق عيين، ولكن عندما ظهرت الطائرات من جديد فوقنا، . فوق جدار، كما لو أنه هيكل عظمي

  ". هاهم يعودون"دفعين مرافقي لتحت منزل، صارخًا 
وبكل سرعة يناولين الطبيب هذا بضع أوراق، ... إنه طبيب. يف الطريق يصادفنا رجل يقدمه مرافقي يل

ً : "ويكتب يل أمساء ضحايا  10.000أو   8.000ليس أقل من . ال أعرف: أجاب.. سألته" كم قتيال
مصطفى شامية، طارق : "حىت يعرف العامل كله احلقيقة سجل. (أمسك.. لقد رأينا ضحايا يف كل مكان

وبإشارة أفهمه أنه ال فائدة من االستمرار ألنين ال أستطيع أن ". عبد النور، أديب السبع، أمحد الشليب
إبراهيم الطرقجي، فؤاد : "يستمر وبكل عصبية ويطلب مين بطريقة األمر أن أسجلأسجلهم كلهم ولكنه 

  .جودت، غسان جلوسي دهيمش
الفزع حني أتذكر أنه وال مرة واحدة خالل هذه األيام والليايل اليت ... أترك محاة مبزيج من الرعب والفزع

أن املآذن نفسها قد انكمشت على قضيتها هناك مسعت صوت املؤذن يدعو املؤمنني إىل الصالة، كما لو 
 ً   ."نفسها تلقائيا

مذحبة كما " :تقريرًا عن جمازر محاة حتت عنوان 2/4/1982ونشرت صحيفة دي تسابت األملانية بتاريخ 
  :جاء فيه" كيف ابتلى أسد مدينة محاة باملوت والدمار  -يف العصور الوسطى 
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كان هذا تعليق الرئيس أسد على أخطر ) نتهىإن ما حدث يف مدينة محاة قد ا: (اية آذار -دمشق "
، فقرابة أربعة أسابيع يف شباط أُغرقت محاة 1970أزمة داخلية هزت سورية منذ توليه السلطة عام 

مدرعات ومدفعية وطائرات مروحية ومظليني وقوات (ألف رجل  11بالدماء واآلالم من قبل قوات بلغت 
لقد انتهت فرتة القتل والنهب واحلرق اليت تذكر بالقرون ) دولةمحاية النظام اخلاصة وقوات محاية أمن ال

 ً   .الوسطى، وسكتت املدافع وغدت املدينة أنقاضًا ورمادا
ر العاصي) يف الوصايا القدمية(إن مدينة محاة اليت ذكرت يف اإلجنيل  هي واحدة من أقدم .. تقع على 

األسطورية اليت كانت منذ قرون متأل القناطر لقد توقفت النواعري . تعد اآلن موجودة؛مل مدن العامل 
ومستودعات املياه، ومل يبق من املدينة ومن متاحفها ذات املاضي البابلي واآلشوري والسليماين إال بقايا 

ويلجأ امللحقون العسكريون الغربيون إىل انطباعات وأمساء من احلرب العاملية الثانية لتصور أبعاد . تعيسة
ويف اخلرائب اليت  .وستالينغراد 1945ملدينة، أمساء وانطباعات عن برلني عام الدمار الذي حل با

م مشلولون، وحوهلم  استحالت إليها أحياء الكيالنية واحلميدية والزنبقية يبحث ناس حائرون صامتون وكأ
ا يف أكي م اليت حيملو اس نايلون ال تتوقف اجلرافات عن العمل حىت يوم اجلمعة، فهي تزيل بقايا ممتلكا

دم اخلرائب وتردم القبور اجلماعية ولقد وعدت احلكومة بأن تعيد بناء املدينة إال   .وهي أكوام أنقاض، و
أن األهايل يعتقدون أن هناك خمططًا يهدف إىل أن ال يبقى يف مركز املدينة القدمي حاليًا إال العشب 

ل إبعاد األحياء السكنية عن بعضها من األخضر، كما يقال إن املخطط يهدف إىل تغيريات أساسية مث
  .أجل السيطرة عليها، وقهرها وكذلك ختفيف الكثافة السكانية، بإسكان علويني من القرى احمليطة

ويتنبأ مهندس درس يف أوروبا أن مدينة محاة اجلديدة ستكون بشوارعها العريضة قابلة متامًا للسيطرة عليها 
اء محاة وقتلها، واآلن مت هلم ذلك لقد كانوا: بسهولة ويقول جامعي آخر ويسمي سفري . دائمًا يريدون إ

على كل فإن محاة قد انتهت اآلن، خمربة « استئصال دمل املعارضة يف محاة إىل األبد»عريب إعادة البناء 
 ً ا(،مهجورة ومنهوبة كليا إن ما  .على حد تعليق تاجر مسيحي منكوب ،)كما لو أن جنكيز خان مر 

اآلن هو الذعر وسوء الظن املقيت واحلرس ووحدات رفعت أسد اليت تشيع اإلرهاب، وكل  حيكم محاة
حرب (حديث يزيل بعض الستار عن صور املأساة يف ليليت الثاين والثالث من شباط عندما اندلعت 

 رجالً أمام املستشفى 70إعدام مجاعي لرجال حي بكامله أمروا من اجليش بتوزيع اخلبز وإعدام ): محاة
ما إىل حد رهيب لطبيب عيون مشهور وطبيب  19البلدي يف  ُشِّع  شباط، وجثتان عرضتا هناك أيضًا وب

ّ مل يسمح هلا طيلة أسبوع بدفن جثة ابنها الذي قتل أمام املدينة، كلهم مل يسألوا عن أمسائهم  داخلي، وأم
م أو عن الذنب الذي اقرتفوه وتتقاتل على غنائم الذهب مما يسمى جنودًا تقاتل ) قطعات. (وهويا
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ا من البقايا  وهرات، وتلطخ بصورة بذيئة جدران البيوت بأمساء البنات والنساء املغتصبات اليت يكتبو وا
  .املتفحمة ألثاث مستشفى خاص، حيث أقاموا فوق سطحه نارًا يشوون عليها ستة خراف

جمزرة محاة القصة احلقيقية باألمساء : (ابوما بعدها من كت 34الوقائع اليومية للمجزرة جاءت يف الصفحة 
  ) ...مازال النقل من التقرير (  ):والوقائع واألرقام والصور ألكرب جمزره يف العصر احلديث

  نيـانـني ومثـام اثنـع.. باطــش
ر العاصي على غري عادته يف تلك املواسم ال يسرع يف  الشتاء شاحب يغلف وجه املدينة بلونه الرمادي، و

شباط األسود، أرخى سدوله .. سكت العاصي حزينًا على محاة.. توقفت النواعري عن الدوران ...رياناجل
يوم الثالثاء يف الثاين منه، ومنذ اآلن، سيكون هلذا اليوم وقع خاص، فسورية الوطن، ومنذ ذلك التاريخ، 

هول، وأصبح مستقبلها على كف شيطان كون الكلمات عاجزة التفاصيل املرعبة للمجزرة ست. دخلت ا
عن نقلها وتصويرها، لكننا نرتك لألحداث اليت عشناها عن قرب، وكنا شهودها منذ اللحظات األوىل، أن 

نعرج على .. تقول جزءًا من احلقيقة، وستكون رحلتنا يف دهاليز اجلرمية واملوت يومًا بيوم، وحىت آخر شباط
ز    .رةاملناطق واألحياء اليت شهدت شيئًا من فصول ا

  الثالثاء الثاين من شباط: البداية
ّب على عمليات االقتحام والقمع داخل املدن فقط، واملتمتع ) جيش النظام الطائفي(سرايا الدفاع  املدر

تلك الليلة السوداء كانت البداية الفعلية اليت . بامتيازات مادية هائلة يعود إىل املدينة مساء ذلك اليوم 
الً، ضجت املدينة بأصوات الرصاص واملدافع والقاذفات بدءًا من الساعة استمرت بعد ذلك شهرًا كام

سرايا الدفاع مع قوات مكثفة من اجليش النظامي واملرابط هو اآلخر على أطراف .. التاسعة ليالً 
تلك الليلة كانت البداية  .وتشتبه بأنه مركز للمعارضة ضد النظام) حتاصر منزالً يف حي البارودية(املدينة

السلطة احلاكمة عمدت إىل إغالق كل خمارج املدينة، وعزلتها عن العامل اخلارجي، . علية للمجزرة الف
  .ورافق ذلك انقطاع الكهرباء، ومعظم أجهزة اهلاتف، وغرقت املدينة منذ ليلة الثالثاء يف ظالم طويل

، إىل تدمري اجلوامع إن كل عمليات اإلبادة اليت متت حبق املدينة من إعدام اآلالف إىل هدم األحياء
على ) جيش السلطة احلاكمة(كل ذلك مت فعليًا بعد أن سيطر اجليش و.. والكنائس، إىل نبش املقابر

، وأصبحت بكل شرب فيها حتت بطشه ويف قبضته   .املدينة كليًا
  األربعاء الثالث من شباط

لمة اآلمنة، وقد أطبق املدينة حتت احلصار الكامل مكممة مطوقة، ألوف الناس داخل البيوت املستس
لقد . . السلطة احلاكمة جبيوشها اجلرارة تدخل من كل أطراف املدينة .عليهم اجلحيم رجاالً ونساء وأطفاالً 
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منذ صباح هذا اليوم استطاعت كتائب  .وها هي جهنم تبدأ بابتالع املدينة الشهرية.. حانت الساعة
منذ سنوات أن تضع يدها على كل شارع وكل زقاق، اجليش التابع للسلطة، والقابع على أطراف املدينة 

ومن شقوق النوافذ املغلقة أن نرى أرتال اجليش الزاحف والراجل  -لقد استطعنا حنن احملاصرين   .وكل بيت
الفرقة  -  .املدرع 47اللواء  - .وبأشكال متنوعة من اللباس -عشرات األلوف من اجلند .. والراكب

آالف من  -  .آالف من جنود سرايا الدفاع بلباسهم وسالحهم املميز  .ظاميالثالثة التابعة للجيش الن
قوات سريعة التحرك تابعة لسرايا الدفاع  -  .جمموعات من سرايا الصراع - .جنود الوحدات اخلاصة

  .برئاسة علي ديب
ته السلطة احلاكمة القتحام املدينة.. كل هذه الفرق، وكل هذا العدد الوفري من اجليش ، وملالحقة عدد أعدّ

أن هذا اجليش قد احتل البلد .. كان من الواضح يف تلك اللحظات .حمدود من املعارضة، حسب زعمها
د إليها الضربة القاضية، عند هذا قد يكون مفيدًا أن نورد احلادثة الواقعية التالية اليت جاءت على  ليسدّ

أثناء "  :يقول هذا املسؤول.. ة احلاكمةهو عضو يف اجلبهة التابعة للسلط.. لسان مسؤول حكومي كبري
أحداث محاة، زارين أحد األصدقاء املقربني من السلطة، وكان قلقًا من احلد الالمعقول الذي وصلت إليه 

وكان قد اجتمع مع بعض . السلطة يف قمع املدينة، ملا سيرتتب على ذلك من نتائج مستقبلية خطرية
حضورهم اجتماعات قيادية يف مدينة محاة، وقبل عدة أيام من ضباط سرايا الدفاع، وهؤالء حدثوه عن 

عرض عليهم فيها الضابط املسؤول خرائط ميدانية ) الثامن والعشرين من كانون الثاين(املذحبة، وبالتحديد 
ا وشوارعها هل : وقد سأل بعض الضباط أثناء االجتماع  .مسبقة معدة القتحام املدينة من كافة جها

علي (ويدعى  -هايل املدينة أم مع ما بقي من املعارضة؟ فأجاب الضابط املسؤول حرفيًا هي معركة مع أ
لقد أعطانا الفريق حافظ أسد : -قائد اللواء املتحرك التابع لسريا الدفاع، واملتواجد داخل املدينة) ديب

جري  -مروعلينا تنفيذ هذه األوا -األهايل قبل املقاتلني  -أوامر صرحية بضرب كامل املدينة  والغاية قتل و
هذه  .وعند هذا احلد أيقنت أن املطلوب تدمري املدينة: يتابع العضو املذكور .أكرب عدد ممكن من أهلها

لقد .. وقد ورد مثلها يف أحاديث كثرية، بعضها كان يرد على ألسنة اجلنود أنفسهم.. الواقعة صحيحة
كانوا . ا الضابط أن نقتل كل األهايل دون متييزطلب إلين" :مسعناهم يقولون بوضوح وبشكل صريح معلن

ب  حيددون لنا الشوارع، ويطلبون منا الدخول إىل كل بيت فيها، تاركني لنا حرية التصرف من قتل و
لقد سرق رفاقنا الكثري من .. واعتداء، وكل ما نفعله لسنا مسؤولني عنه، وكل ما حنصل عليه ملك لنا

م على الشاحناتأما الضباط الكبار، فل. الذهب ، نقلوا مسروقا ومل نصدق مجيعًا أن محاة .. م يرتكوا شيئًا
وهكذا دون مواربة أو خجل، ودون حاجة إلخفاء العورات، كان هدف   !!!"غنية على هذا النحو
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 ً ّ معاملها، وهدم شوارعها  ..السلطة واضحا هذا النظام يريد أن تصبح محاة مدينة أخرى، لذلك غري
ض جوامعها وكنائسهاوأسواقها، ومس ّ حىت . ح تارخيها، وقضى على املتحف والبيوت األثرية فيها، وقو

ّ اسم املدينة دون  .املقابر درسها، فمات األموات مرتني، حىت النواعري مل تسلم من حقده لو تسىن له لغري
ا نقول.. شك ا ناسًا آخرين، وكنّ ل بسكا ر العاصي لو استط: ولبدّ ّ جمرى  اعتقادنا،  !اع؟هل كان يغري

  .بعدما رأيناه، أنه كان يفعل
  ما الذي حصل؟.. هذا اليوم الثالث من شباط سيكون من أيام احلزن السوري

بشوارعه وأزقته الضيقة، كان فيه بعض جيوب املقاومة الوطنية، وقد حانت الفرصة اليت ) احلاضر(إن حيَّ 
ا السلطة طويالً، فحملت رامج أعايل األبنية املتواجدة يف ساحة العاصي، مقابل ات الصواريخ إىل انتظر
، ومن هناك بدأت عملية دك املدينة) احلاضر(سراي احلكومة، حبيث تصبح منطقة    .مكشوفة متامًا

ّ البيوت القدمية على ك انت الصواريخ تنقض مبعدل عشرة أو أكثر يف الدقيقة الواحدة، ومع كل صاروخ ختر
بأكمله يشتعل ببيوته وأزقته وسكانه الذين يتجاوز ) احلاضر(كان . لنساءساكنيها من الرجال واألطفال وا

تعدادهم مئة ألف مواطن، من استطاع منهم اهلرب باجتاه القرى الشمالية فقد أسرع تاركًا ركام البيت، 
ار البيت عليه، أو احرتق وهو فيه   .وجثث األعزاء، ومن مل يستطع، ا

ً دقيقًا خلسائر هذه املنطقة القدمية، فهناك عائالت  ال يستطيع أحد.. وحىت هذه اللحظة أن يعطي إحصاء
وهناك بيوت اختلطت على بعضها بأكوام هائلة من  .أبيدت بأكملها، وذهبت حتت الركام أو احرتقت

ائيًا بعد .. الرتاب واألحجار حبيث بات يصعب حىت تقدير عدد املنازل املتهدمة، فضالً عن جرفها 
باختصار، كان هذا احلي القدمي منذ يوم األربعاء، سحابة كثيفة  .إىل ساحات ترابية هائلةذلك، وحتويلها 

كان .. من الغبار األسود املختلط برتاب احلجارة املنهارة، ودخان احلرائق املتصاعدة من معظم األمكنة
تضخيم ما لذلك، مهما كذبت السلطة يف  .حيرتق بأكمله، وينهار بأكمله، وميوت بأكمله) احلاضر(

ا للمدينة، فإنه يبقى فضيحة  ميكن وجوده من أشكال املقاومة العنيفة داخل احلي القدمي، لتربر ضر
ألن احلي القدمي كان يشتعل من كل جوانبه بصواريخ السلطة منذ اليوم األول، وال جمال من .. معلنة

احملرتق وتلفتنا حنو ) احلاضر(إذا تركنا  .الناحية املنطقية حلدوث مقاومة مؤثرة على النحو الذي صوره النظام
.. عصب املدينة التجاري) منطقة السوق(اجلانب اآلخر من النهر، جند أمامنا املنطقة األخرى وهي 

يف هذا اجلانب من محاة كان القصف أخف وطأة تناول بصورة رئيسة  .وحيث تقع أهم وأكرب األسواق
ة عشوائية تنهال من كل املرتفعات، وتقع دون حتديد على أي مع قذائف صاروخي.. األحياء احمليطة بالقلعة

  .حي أو بيت
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ُ معظم البيوت يف الشوارع الرئيسة من زيارات صاروخية كانت تلتهم سقفًا أو حائطًا بلمح  هذا اليوم مل تنج
يف ) والعنف الثوري(لكن منطقة السوق ستكون بعد يومني مسرحًا آلخر منجزات حضارة القمع  .البصر

ً  .اإلبادة والنهب واالعتداء فن لقد عمدت السلطة إىل أسلوب .. يف هذا اليوم أيضًا بدأنا نرى شيئًا هاما
ون الشوارع واألزقة، حيث استتب االنتشار الكثيف، فرتكت اجلنود من سرايا ووحدات وجيش نظامي ميأل

وفعالً .. اب، ويطلبون الطعامكان اجلنود يقرعون األبو  .األمر كامالً يف منطقة السوق، بعد سقوط القلعة
مت هلم كثري من البيوت الطعام والشراب واألغطية أحد اجلنود كشف عن احلقيقة حني قال إلحدى .. قدّ

 ،)املدينة مفتوحة وهي لكم بكل ما فيها(قالوا لنا  ،)لقد تركنا الضباط دون طعام أو شراب: (النسوة
 ً مكانت خمازن األ.. معظم اجلنود مل يتعبوا طويال فتحت من مساء .. وفعالً .. سواق مألى بكل احتياجا

 ً قبل .. ذلك اليوم خمازن املدينة بكاملها، وبدأ النهب الفعلي املنظم والذي سيستمر طوال اليوم التايل أيضا
االنتقال إىل عمليات اإلبادة، وحىت ميارس اجلنود عملهم القادم براحة ونشاط، وبعد أن يكونوا قد حصلوا 

  ..م ال تصدقعلى غنائ
.. نعم .ممن تواجدوا داخل األحياء، وعلى مسافة من األسواق، كانوا ضيوفًا على كل البيوت.. جنود كثر

ّ يوم تقريبًا الطعام والشراب والشاي واألغطية للجنود الذين  مت يوم األربعاء بل كل محاة املدينة الصابرة قدّ
  .يشري إىل ذلك باألمساءقتلوها، ويف التفصيالت اليت سنذكرها فيما بعد ما 

  الرابع من شباط: اخلميس
نون الذي بدأ منذ منتصف الليل وما يرافقه من موت عبثي حمتم  .هو سيد املوقف.. ال يزال القصف ا

م، ستكون بعد قليل مسرحًا ألكرب مشروع من مشاريع  منطقة السوق اآلهلة بالسكان، بل املكتظة 
  .محامات الدم عرفه التاريخ

لقد فتحوا منذ البارحة . سيكون بالنسبة جلنود السرايا والوحدات يوم الغنيمة الكربى.. هذا اليوملكن 
، فال تسلم دكان واحدة، وبدأت عملية النهب املنظم تركزت  .بعض األسواق واليوم يطبقون عليها كليًا

يف حفر خمفية داخل  يف الصناديق احلديدية، أو.. السرقات أوالً على األموال املودعة داخل املخازن
 ً بأيديهم وأنوفهم املدربة، وحىت دوائر الدولة، فقد مت فتحها .. اجلدران، يستطيع اجلنود االهتداء إليها جيدا

بعض هذه األموال كانت رواتب املوظفني البسطاء عن .. (وسرقت كل األموال املودعة داخلها.. بكاملها
  ).شهر شباط اليت مل يتم قبضها كلها بعد

لقد حوله اجلنود عن عمد إىل مستودع .. سراي احلكومة مل يسلم من التخريب والتدمري والسرقات وحىت
لت هي األخرى، .. احملاكم داخل السراي .للقاذورات والنفايات ّ مع دوائر السجالت املدنية والعقارية، حتو
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زقة واملرمية داخل الغرف إىل صناديق قمامة، فيها آالف األوراق املم) احلضارية اجلديدة(بفضل السواعد 
كان اجلنود وهم يبحثون عن الصناديق احلديدية واألموال املودعة .. ويف املمرات ويف احلديقة اخللفية

قون كل شيء، وال يبقون على شيء ّ   .داخلها، ميز
 وفعالً استطاع.وقد باتت مدينة محاة اليوم بدون وثائق ومستندات تضبط امللكية أو العالقات بني السكان

اجلنود والضباط، بعد أن وضعوا أيديهم على كل األموال املودعة يف األسواق ودوائر الدولة، أن حيصلوا 
أخذوا .. أن اجلنود حني سرقوا سوق اخلضار.. يروي شهود عيان .على غنائم حقيقية توزعوها فيما بينهم

أما األوراق النقدية ذات اللرية . .وكانت بكميات كبرية.. األوراق النقدية من فئة املائة لرية أو اخلمسني
ا بأحذيتهم ا على األرض، ويدوسو م مل تعد تتسع.. الواحدة فكانوا يقذفو ويقول شهود .ألن جيو

إن اجلنود كانوا يقايضون املائة وعشرين ورقة نقدية من فئة اللرية الواحدة بورقة : العيان من مدينة محص
التجار يف محص على هذه املقايضة، حىت يسهل عليهم محل النقود نقدية واحدة من فئة املائة، وجيربون 

م أو قراهم وكان جيش السلطة الطائفية مشغوالً حبصر .. وهكذا فإن يوم اخلميس كان يوم النهب.إىل بيو
  .الغنائم وتوزيعها

ذا ولتحقيق ه.. البد بعد ذلك من تغطية السرقات.. لكن األمر مل ينته يف األسواق عند هذا احلد
وفعالً وخالل ساعات .. أمر الضباط املكلفون مجيع اجلنود حبرق احلوانيت بالقنابل احلارقة.. الغرض

هات سوداء ّ أما البضائع فكانت مرمية على األرصفة، يدوسها اجلنود .حتولت مجيع األسواق إىل فو
  .بأرجلهم، حيملون منها ما استطاعوا، ويرتكون الباقي جلوالت قادمة

ً : لعيانيقول شهود ا وكانت البضائع تتكدس يف الشوارع، مث تأيت .. كان اجلنود هذا اليوم مشغولني جدا
ُحمل غالبًا إىل عيادات األطباء الفارغة،  السيارات العسكرية فتحمل ما استطاعت منها، أما ما تبقى، في

  .أو الدوائر احلكومية املستباحة، لتتحول هذه وتلك إىل خمازن لتجميع املسروقات
  اخلامس من شباط: معةاجل

كانت . يالحظ سكان املدينة أن أعدادًا إضافية من اجلنود أخذت تفد على املدينة من فجر هذا اليوم
ة اليت مل ينقطع صعودها أو هبوطها ّ تة، ترافقها أصوات الطائرات املروحي در فوق الشوارع املزّف .. الدبابات 

كان معظم .. ا ألف سؤال عن طبيعة مهمته القادمةومظهر اجليش على هذه الكثافة أخذ يطرح أمامن
  .اجلنود يرتدون الدروع الواقية، وبعض اجلنود ارتدوا أقنعة بيضاء على وجوههم

كما لفتت األنظار كتائب مميزة تعتلي سيارات مصفحة سريعة وصغرية احلجم، وكانت تضع هي األخرى 
ا تتلقى األوامر مباشرة ) كتائب الشطب(تسمى  أن هذه.. وعرفنا فيما بعد.. الدروع واألقنعة البيضاء وأ
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ويف تلك اللحظات الرهيبة من صباح هذا .. وهكذا تدخل املدينة محام الدم.من القيادة العليا لسرايا الدفاع
  .كانت السكاكني فوق أعناق اجلميع ودون استثناء.. اليوم

أدى . إنه اإلنذار ببدء عمليات الذبح.. ينهمر وابل الصواريخ جبنون على منطقة السوق:  ظهر اجلمعة
دمي عدد جديد من البيوت، مما دفع بعض الناس إىل اهلرب والتجمع يف بعض  إطالق الصواريخ إىل 

لت على كتائب الشطب املهمة .األقبية القدمية ّ فكانوا يدخلون األقبية .. جتمعات األهايل املذعورين سه
بدأت عمليات اإلعدام اجلماعي بصورة فعلية، وقبل أن ندخل  يف هذا اليوم .ويعدمون اجلميع على الفور

 ً    ..يف التفاصيل الرهيبة، نقف عند مالحظة هامة جدا
بدأ النظام احلاكم يستبيح األرواح وحيصدها بال هوادة ويف هذا اليوم بالذات كانت املدينة يف قبضة النظام 

بوا األسواق يف اليوم السابقكان اجلنود قد سيطروا على الشوارع واألزق. بصورة كاملة .. ة والبيوت، و
وتتوجه اجلهود .. من منطقة السوق -على األقل-وكان من املفرتض أن يرفع احلصار، ويسحب اجليش 

يف هذا اليوم تصور البسطاء من أهل املدينة أن . القدمية) احلاضر(بعد ذلك للسيطرة الكلية على منطقة 
، وال حاجة ملزيد من الرصاص والصواريخاحلياة الطبيعية ستعود، ألن اجل دم ما .. يش قد سيطر كليًا فلقد 

  .ويكفي السلطة ذلك.. دم من املدينة
ونقالً عن ضباط سرايا الدفاع الذين تسربت على ألسنتهم ..رهيب وعجيب وخميف.. لكن الذي حدث

ال اإلعدامات، بعد أن عرفنا أن األوامر قد صدرت عن رئيس الدولة، مبباشرة أعم.. بعض الروايات
ذه الغاية، فقد قسمت املدينة إىل أقسام، ووضعت حتت إمرة  . استتب األمر للجيش بصورة كاملة و

كتائب الشطب، وطلب منها أن تنفذ بكل األهايل اإلعدام الفوري، مع استخدام كل الوسائل اليت من 
ا أن تشيع احلد األقصى من اإلرهاب ملمارسة كل االنتهاكات أثناء  وإعطاء الضوء األخضر.. شأ

ب واعتداءات على النساء مع حرق البيت وهدمه كليًا إذا اقتضى األمر.. عمليات اإلعدام   ..من 
وهكذا استبيحت املدينة، وهي مستسلمة كليًا للجيش، ودون أن يكون يف شوارعها مقاتل واحد، ماخال 

.. وهذه كان ميكن حصرها وتطويقها بسهولة) اضراحل(بعض أشكال املقاومة الفردية احملدودة يف منطقة 
، حول تصميم السلطة على اغتيال املدينة وذحبها من الوريد إىل الوريد يف هذا  .مما يدعم ما قلناه سابقًا

ازر يف حي الدباغة، وشارع أيب الفداء ونرتك للتفاصيل أن تتحدث   .اليوم ارتكبت ا
  :ةـاغـزرة حي الدبـجم
، ويتفرع هذا احلي تسكنه   أعداد وفرية من األسر امليسورة واملتعلمة، ويقع هذا احلي يف قلب املدينة متامًا

كانت بأكملها ذلك اليوم هدفًا للموت اجلماعي، تطل معظم البيوت على .. عن هذا احلي شوارع جانبية
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به يف اليوم السابق.. السوق التجاري الرئيسي هد الرعب يروي األهايل مشا..هذا السوق الذي مت 
وأخرجونا حنن النساء من البيوت، ومجعونا .. انتشر اجلنود الغاصبون يف الشوارع كاجلراد.. يقولون.. املروعة

وا املازوت أمامنا على أبواب .. وبالفعل... سنحرقكم مجيعًا وحنرق بيوتكم: يف الشوارع، وقالوا ّ صب
طلبوا منا بعد ذلك الدخول إىل .. وسلوحنن نصيح ونت.. الدكاكني، وأخذوا يشعلون النار من حولنا

ُساقون أمامنا كاألغنام.. رأيناهم.. وكانوا قبل ذلك قد مجعوا كل الرجال.. مرة أخرى.. البيوت كان .. ي
وبعد دخولنا إىل .. كانوا ميشون مع اجلند صامتني.. معظمهم بثياب النوم، وبعضهم مل يرتد حذاءه

مر الرصاص جبنون، .. البيوت بدقائق أن كل الرجال قد .. عرفنا مجيعاً .. واشتعل اجلحيم يف احلي كلها
ففي داخله .. استشهدوا وحىت اليوم سيظل بناء األوقاف الرابض يف أول هذا احلي، شاهدًا على اجلرمية

ومل يكتف اجلنود بذلك، بل عمدوا إىل بعض احلوانيت .تكدّست جثث الشهداء، وكان عددهم يناهز املئة
وا عليهم الرصاصالفارغة، وأدخ ّ أحرقوهم .. وحني اطمأنوا إىل مصرعهم.. لوا الرجال إليها، وهناك صب

اية األحداث : من جمازر هذا احلي نسوق قصة واحدة..وظّلت اجلثث املتفحمة داخل احلوانيت حىت 
ا من جتار األحذية املعروفني يف املدينة) مفتاح(عائلة  ل دخ.. تسكن يف منتصف هذا السوق، وأصحا

لكن اجلنود، حني .. استطاع بعض األهايل إدخال اجلثث إىل املنزل.. اجلنود عليهم، فأعدموا كل الرجال
فاضطر .. عمدوا إىل حرق السوق، واجلثث داخل احلوانيت، امتدت النار إىل منزل هذه العائلة املنكوبة

حىت يكون و  .يف هليب النارتاركني جثث الشهداء تتهاوى وحترتق .. من بقي على قيد احلياة إىل اهلرب
احلريق أشد مشوالً يف هذا احلي، عمد اجلنود إىل سكب كميات كبرية من املازوت على أثاثات البيوت من 

لت منطقة .. الداخل ّ مة) الدباغة(وهكذا حتو   .بفعل املوت والدمار واحلريق إىل جدران سوداء مهدّ
  داءـارع أيب الفـجزرة شـم

ازر بصورة أبشع وأشدّ مهجية.. متاماً ) الدباغة(املوازي حلي ) أيب الفداء(أما يف شارع  كان  .فقد متت ا
وعلى اجلانبني، على طول الشارع اجلميل املمتد من .. اجلنود ينتقلون بنظام من بيت إىل بيت، وبالتتابع

ا ً وأ.. ساحة العاصي حىت القلعة، ويقومون بعملية اإلعدام داخل البيوت ذا فون .. طفاالً رجاالً ونساء وخيّل
من مآثر ضباط سرايا الدفاع يف هذا احلي نروي و  .البيت وراءهم مليئًا باجلثث، منهوبًا يف معظم األحوال

  :الوقائع التالية
يقول شاهد عيان استطاع أن ينجو من املذحبة بأعجوبة، حني اختبأ فلم يره اجلند املنهمكون يف  -

وبعد االنتهاء استدار أحد اجلند إىل اجلثتني، فرأى الذهب، فعاد .. قتلوا ابنيت وزوجيت أمام عيين: عملهم
استعصت عليه، فقطع بكل بساطة األذن ومحلها يف ) احللق(لكن األقراط .. وسحبه من األيدي واألصابع
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ل أنه كابوس وليس حقيقة. جيبه مع األقراط ّ   .كان مشهدًا خرافيًا ظللت وقتًا طويالً أختي
دخل عليهم اجلنود وقتلوا ".. املوسى"ء طابقي يسكنه إخوة عديدون من عائلة بنا.. مأثرة أخرى -

مت اجلثث من الرجال .. حىت الطفل الرضيع على ثدي أمه.. اجلميع ّ مل ينج من املذحبة أحد، وتكو
  .والنساء واألطفال داخل املنزل املنكوب

أة من نسوة احلي مع األطفال جتمعت حوايل أربعني امر : جرمية أخرى تبعث على الذهول والتساؤل -
لكن ماسورة املياه .. اليت تقع يف قبو أحد األبنية احلديثة يف هذا الشارع.. داخل عيادة أحد األطباء

.. فاضطروا لالنتقال عرب النوافذ الداخلية إىل قبو جماور لعائلة طيفور.. انفجرت عليهم من تأثري القصف
زرة ود وأخذوا يشتمون ويضربون بأعقاب البنادق، مث فتحوا النار على دخل اجلن.. ويف هذا القبو حدثت ا

من  .قبل أن يسلمن الروح.. بعض النسوة ظللن فـي حالة نـزف ساعات طويلة.. مجيع النسوة مع أطفاهلن
لكنه ظل يرضع الدم من ثديها .. أن طفالً رضيعًا جنا من املذحبة ووقع حتت جثة أمه.. املفارقات الرهيبة

زرةو ..مني قبل أن يعثروا عليهطوال يو  ان: من شهيدات هذه ا ر مسّ ّ والشهيدة حياة .. الشهيدة ميس
  .والشهيدة زوجة املقدم فيصل دهيمش مع بعض أوالده.. األمني

وينتهي يوم اجلمعة األسود، والدم يغسل قلب املدينة، والليل يرخي سدوله على جثث شهداء مظلومني ما  
م   .مواطنون يف عهد حافظ أسد كان هلم من ذنب سوى أ

  السادس من شباط: السبت
مة . السوداء) اجلمعة(لن يكون خريًا من ) السبت(هذا . يوم جديد وجمازر جديدة ستعمل كتائب املوت 

 ً ارا   ).سوق الشجرة(، و)جنوب امللعب(يف حي .. ونشاط، وستسيل الدماء أ
  :بـوب امللعـزرة جنـجم

ذا االسم لوقوعه .. والبيوت يف هذا املكان جيب أن تكون آمنة.. فعالً جنوب امللعب البلدي مسي احلي 
دها عن املراكز املشتعلة ْ ع ُ ا من املستشفى الوطين.. لوقوعها على أطراف املدينة وبـ .. يضاف إىل ذلك قر

لى الذي عسكر جنود السرايا والوحدات حوله منذ اللحظات األوىل، بل كانوا ضيوفًا يف معظم األوقات ع
بعد أيام أربعة من .. وكانت املكافأة يوم السبت.بيوت هذا احلي، حيث يقدم هلم األهايل الطعام والشراب

حبجة إلقاء بعض ) كل الرجال(وبدأ اجلنود عملهم كالعادة، بقرع األبواب، واستدعاء الرجال  ..األحداث
وكان الرصاص هو .. أقوال اجلنود خرج األهايل اآلمنون، وقد صدقوا. األسئلة حول بعض القضايا األمنية

  .السؤال الوحيد الذي تلقاه هؤالء الشهداء
  .. وتتكوم اجلثث يف األزقة احلديثة والطرقات املزفتة.. ويسقط اجلميع صرعى
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إن عددهم يرتاوح ما بني : يف جنوب امللعب مل يبق اليوم سوى األرامل واليتامى، واإلحصاءات تقول
من سالح الصواريخ مل تشفع له رتبته فقتله ) أمحد عزيز(د النقيب منهم الشهي) 2000 - 1800(

عناصر سرايا الدفاع وهو بلباسه العسكري والشهيد القاضي حممد الواهب مع زوجته اليت استغاثت فقتلوها 
مل تشفع له أيضًا .. والشهيد مدير السجن املدين يف محاة وهو مواطن من مدينة دير الزور. على الفور

وبعضها اآلخر فقد .. فبعضها فقدت كل الرجال.. أما األسر .مله كمقدم يف سلك الشرطةطبيعة ع
ً (معظمهم، مثل عائلة الالذقاين  عائلة قوجة ).سبعة شهداء(عائلة الريس  ). فقدت تسعة عشر شهيدا

  :وعند هذه العائلة األخرية املفجوعة قصة تروى).تسعة شهداء بينهم سبعة إخوة(
لقد اقتادوا أوالدي السبعة مع اثنني من : (الفاين، والباقي الوحيد على قيد احلياة يقول األب الشيخ"

بل .. لكنهم مل يفعلوا.. األقرباء، قتلوا اجلميع أمامي أنا ابن السبعني، توسلت إىل اجلنود أن يقتلوين معهم
ك اليوم، وقد األب املفجوع هام على وجهه منذ ذل "!!!حىت متوت ببطء.. ضحكوا وقالوا هكذا أفضل
  .تركته املذحبة شبه فاقد العقل

  :جرةـوق الشـجزرة سـم
. هذا احلي يقع داخل منخفض من األرض، وميتد عرب طريق طويل متعرج آخذًا يف العلو حىت منطقة احملطة

مل يبق منه اليوم سوى ساحة (يتصل من اجلانب اآلخر حبي املرابط، ويف الوسط يقوم جامع أثري قدمي 
دخل اجلنود هذا احلي املكتظ بالسكان، حيث تتداخل البيوت القدمية بصورة كثيفة داخل ).اسعةترابية و 

ً .. أزقة ضيقة متعرجة كانت العملية .. ومجعوا كل الرجال من معظم البيوت، وطلبوا إليهم الوقوف جانبا
ف احلي وأحنائه، بدءًا توازعوا كل أطرا) جنود السرايا واضعي األقنعة والدروع(تتم على أيدي عدد كبري من 

ايته ودخل عدد آخر من اجلنود . وقف الرجال على احلائط حبراسة اجلنود املدججني .من مدخله وحىت 
مع ذلك ادعت .. كان احلي فعالً خاليًا من السالح.إىل البيوت حبجة التفتيش عن مقاتلني خمتبئني

وبعد التفتيش مل يقع اجلنود على .ض ساكنيهووزعوا السالح على بع.. السلطة أن املقاتلني قد مروا منه
أخذوا يضربون الرجال العزل .. وبعد أن اطمأنوا إليها.. لكن حصيلتهم من الذهب كانت وافرة.. شيء

.. بعد دقائق.. بأعقاب البنادق، ويطلبون من النسوة البقاء على أبواب املنازل، للتفرج على ما سيحصل
وظل بعضهم ينزف .. سقط معظمهم على عتبات البيوت.. خرأعدم اجلنود الرجال واحدًا بعد اآل

غادر .. آخر هذا اليوم..ودون أن يسمح لواحد من األهايل باالقرتاب.. ساعات قبل أن يسلم الروح
ماخال بعض الدبابات الرابضة على مداخله، وظلت جثث الشهداء مرمية على األرض .. اجلنود أزقة احلي

وبعد أيام عشرة محلتهم اجلرافات إىل احلفر .. ايل يقرؤون الفاحتة على أرواحهماملبللة باألمطار، بعض األه
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  ..اجلماعية
وظلت اجلثث أمام عينيها .. يف احلي هناك أمٌّ قتلوا هلا كل أوالدها على عتبة الدار: (يقول شهود العيان

، وقراءة طوال أيام عشرة يهطل عليها املطر، ويغطّيها الرتاب وهي ال تستطيع شيئًا سوى  البكاء أحيانًا
إىل أن جاءت اجلرافات ونقلتهم مع اجلثث .. كانت خترج كل يوم تغطيهم وتعود. القرآن أحيانًا أخرى

ازر. األخرى فقد تسربت إىل املواطنني .. جديرة بالرواية.. ويف هذا اليوم تستوقفنا حوادث أخرى غري ا
فقد الحظ األهايل أثناء .. اجلنود أنفسهمحكايات متعددة عن حدوث حاالت اقتتال عنيفة بني 

املدامهات والتفتيش، أن بعض اجلند كان حياول التعبري عن أمله وضيقه مما حيصل مظهرًا عجزه أمام األوامر 
ً  .العسكرية اليت حتتم عليه التنفيذ قد أقام صالت إنسانية مع بعض األهايل .. وكان بعض اجلند أيضا

  ..أو احلليب لألطفال.. مفجلب هلم الطعا.. احملاصرين
يقول -نعود إىل الواقعة . أن يتماسكوا) وهم بشر(مل يستطيعوا .. وعرب مشاهد املوت والدم.. هؤالء اجلند

) جنوب امللعب(إن كتيبة سرايا الدفاع اليت نفذت حكم اإلعدام يف الشهداء من أهايل  -اجلنود أنفسهم
ات فعل حادة من ق بل بعض اجلنود التابعني للسرايا بالذات، حيث عمد قد تعرضت يف داخلها إىل ردّ

هذه الواقعة حصلت يف  ..هؤالء إىل فتح النار على رفاقهم، وحاولوا الوصول إىل الضابط املسؤول الغتياله
مباشرة، لكن اجلند املتمردين أعدموا على ) جنوب امللعب(، وبعد االنتهاء من جمزرة )العلمني(شارع 

، تؤكد أن اجلندي  ).بعةس(الفور، وكان عددهم  ال ميكن ) اإلنسان(وقائع أخرى ميكن أن نسردها سريعًا
 ً  ..يبقى احلس الوطين يف النهاية هو األقوى.. وبالرغم من كل عمليات غسل الدماغ.. القضاء عليه كليا

اع أن فإن جنديًا استط.. يف شارع أيب الفداء بالذات، وحيث كان القصف قد مشل البيوت واألهايل مجيعاً 
ً .. ينقذ أسرة كاملة بينما األسرة خمتبئة يف .. حني ادعى أمام الضابط، أنه مل جيد يف البيت الصغري أحدا

ً .. الداخل .. طلب بسرعة من أفرادها اهلدوء واالختفاء داخل اخلزائن.. وحني رآها اجلندي، وكان وحيدا
وقال للضابط .. ، وقنبلة حارقة يف الزقاقوعاد أدراجه بسرعة، بعد أن أطلق عيارات نارية على باب املنزل

ً : املكلف   .املنزل فارغ مل أجد أحدا
-  ً   ..حكاية أخرى من شارع أيب الفداء أيضا

اقتادهم . وكانت جراحهم طفيفة.. عثر جندي بني جثث القتلى على ثالثة من اجلرحى وقعوا حتتها
وكان مركز .. لب إليهم اهلدوء الكاملبسرعة، وأدخلهم إىل خمزن قريب جانيب، وأقفل عليهم الباب، وط

اية األحداث .. هذا اجلندي كان يأيت يوميًا باألربطة والطعام والشراب.. وحدته يف الشارع بالذات حىت 
م يف عداد .. وانسحاب اجليش من الشوارع، إىل أماكن التجمع حيث خرج اجلرحى الثالثة، وكان الظن أ
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  .والثالثة اليوم أحياء يرزقون.. ورددوا القصة العجيبة.. القتلى
  السابع من شباط: األحد

م على مساء املدينة األسود.. املدينة احملاصرة تتنفس عن صباح جديد ّ .. رائحة املوت والدم والبارود ختي
كان اجلو ثقيالً على الذين ال يزالون حتت احلصار .. الشيء يوحي بأن هذا اليوم سيكون أخف من سابقه

ً و .. داخل البيوت   .رهيبًا على الذين شاهدوا أحبتهم يذحبون أمام أعينهم، دون أن يستطيعوا حراكا
، )حي جنوب امللعب(، و)الدباغة(، وشارع )أيب الفداء(كانت املدينة حتتضر، والدم الندي يغسل شارع 

ّ على ساكنيها الشهداء) احلاضر(وكل بيوت    .اليت ختر
 ً ن جوالت .. تطعن يف كل أحناء جسدهاواخلناجر .. كانت محاة تسقط رويدًا رويدا ّ لكن املوت الكلي دو
  ).احملطة(و) الوادي(جديدة ستكون اليوم يف حي 

  : واديـي الـزرة حـجم
يقع هذا احلي داخل منخفض من األرض، كانت تقوم على جنباته املغاور أصالً، ومنذ عشرات السنني، 

، معظم الساكنني كانوا إىل وقت قريب  يزدحم هذا احلي بأكثر الشرائح االجتماعية يف املدينة فقرًا أو بؤسًا
هؤالء انتعشت أحواهلم املادية ).. بائعون متجولون أو محالون على الظهور أو احلمري(دون عمل ثابت 

ً .. قليالً حني قامت يف املدينة بعض املصانع ا تعطيهم دخالً شهريًا ثابتًا .. فاخنرطوا فيها صغارًا وكبارا أل
هذا احلي بسكانه الفقراء كان هدف .. كما يقال) مستورة(استطاعوا تأمني حياة .. عدمونهؤالء امل
أن هذا احلي كان من أكثر األماكن : والسبب على لسان السلطة.. صباح يوم األحد) الثورية(السلطة 

قيًا يف قد يكون هذا الكالم صحيحًا ومنط.. وقد التحق بعض رجاله للقتال.. تأييدًا للمعارضة املسلحة
لكن ذلك ال يربر اجلرمية، وال يربر بقاء مئات .. ضوء البؤس االجتماعي الذي يعاين منه سكان هذا احلي

الزوج والولد : األطفال يف حالة يتم داخل بيوت أشبه باجلحور، مع مئات األرامل اللوايت فقدن كل معيل
  .واألخ

وها دخل اجل: (النسوة من أهل هذا احلي يتحدثن بصراحة ووضوح نود علينا من كل منافذ احلي، وسدّ
ا آوت بعض  بالدبابات، وأخذوا يطلقون الرصاص يف كل اجتاه، وحيرقون بعض البيوت اليت يشتبهون أ

ا من تأثري القصف.. املقاتلني دم بعض جدرا أخرجوا .. أكثر بيوت الوادي كانت قد تشققت أو 
وتركونا مع .. حىت مل يبق أحد فوق الرابعة عشرة.. احليالرجال من كل البيوت، وساقوهم كالقطيع خارج 

انتظرنا طويالً دون . مل جيدوا ما يسرقونه.. لعلهم أشفقوا علينا.. بيوتنا أثارت امتعاضهم ..األطفال فقط
الواقعة ) املرأة العربية(مث أخربنا الناس بعد ذلك عن جثث كثرية مرمية يف حديقة مدرسة .. أن يعود أحد
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ً .. خلف احلي أكثر البيوت مهدمة، وال تصلح للسكن، والزوج .. هناك قتلوا كل رجالنا، ومل يرتكوا لنا شيئا
الدخول إىل هذا احلي بعد قتل كل رجاله مسألة تبعث على الذهول ".واالبن واألخ ذهبوا إىل غري رجعة

 ً ة يف برد الشتاء قد فقدوا مرة هؤالء األطفال اليتامى احلفاة العرا.. هؤالء الفقراء املعدمون.. واجلنون معا
حىت الراتب الشهري قطعته الدولة حبجة أن الشهداء يعتربون من املفقودين وليس هناك . واحدة كل شيء

م، وال جيوز إعطاء الراتب قبل التأكد من ذلك  وكيف يتأكد األهايل وآالف اجلثث (ما يثبت وفا
ومن يستطيع من ) جندي عن اسم شهيد واحد؟ املتفسخة يف احلفر اجلماعية قتلت، ودون أن يسأهلا

م : هؤالء الفقراء أن يقول للسلطة احلاكمة ا، قد قتلوا هلم أوالدهم وإخو إن اجلنود العاملني حتت إمر
  وأزواجهم وبأوامر منها؟

ر.. من األمثلة احلية املوجعة يف هذا احلي ّ ًا مع وكانت مؤلفة من ستة إخوة يسكنون بيتًا واحد.. عائلة العوي
وظلت األم العجوز الفانية مع األرامل .. قتل مجيع اإلخوة.. زوجات أربعة، وأم عجوز وجيش من األطفال

ً .. وبدون أي دخل مادي.. واألطفال   ..حيث قطعت رواتب هؤالء الشهداء مجيعا
  :ةـزرة احملطـجم

منها حي .. األحياء احمليطة وهي تتفرع إىل عدد كبري من.. احملطة من املناطق احلديثة نسبيًا يف املدينة
ر عدد القتلى يف هذه املنطقة حبوايل مخسمئة شهيد ينتمون ألكثر من مائة عائلة تسكن .. احلوارنة وقد قدّ

  .هذا الطرف من املدينة
، واجليش عسكر  ورغم أن املنطقة مل تطلق رصاصة واحدة ضد السلطة، ومل تشهد شوارعها مقاتالً واحدًا

ومع ذلك كانت هذه املنطقة السكنية مسرحًا . ى أبنيتها، واحتل الكثري من منازهلامن ليلة األحداث عل
  .لعمليات اإلبادة طيلة يوم األحد الدامي

سرايا الدفاع متركزت بصورة مكثفة داخل شوارع منطقة احملطة، واختذت من بعض البيوت أماكن إقامة ثابتة 
ا بالرحيل خل هذه البيوت، عمد اجلند من اليوم األول إىل سرقة  ودا. هلا، بعد أن قتلت أو أمرت أصحا

  ..مل يرتكوا حىت املالعق والصحون.. وكان األثاث ينقل أمام أعني اجلميع على الشاحنات... كل شيء
كسروا األبواب والنوافذ، وأشعلوا فيها .. بعد ذلك عمدوا إىل ختريب البيوت من الداخل بشكل مقصود

لوا الغرف إىل مراحيض، وتركوا داخلها أكوام النفايات .. دران ببقايا الطعام لوثوا اجل.. النار للتدفئة  ّ حو
  .والقاذورات

م بعد رحيل عناصر السرايا   :يقول أولئك الذين عادوا إىل بيو
« ً سرقوا كل شيء حىت الصحون والثياب  -ال ندري-ماذا كانوا يفعلون فيها . كانت البيوت شيئًا فظيعا



                                     
  

  183

م... عن الذهب واألثاث واألدوات الكهربائيةفضالً .. الداخلية كانت البيوت .. لوثوا اجلدران بفضال
  .«كانوا حيوانات.. مزبلة

بها هلان األمر -يف منطقة احملطة-لكن األمر  لقد عمد جنود السرايا . لو اقتصر على احتالل البيوت و
عدد ممكن من الشباب، معظمهم يف وبأوامر مباشرة من ضباط الكتائب، ظهر يوم األحد، إىل مجع أكرب 

اقتادوهم من البيوت، وأدخلوهم باحة حمطة القطارات خلف السكة احلديدية، وطلبوا من .. سن العشرين
وهناك فتحوا النار على األجساد الغضة، .. أصحاب البيوت املطلة، أن خيرجوا ليتفرجوا على احتفال املوت

هم طيلة تلك الليلة تنهشها الكالب اجلائعة املنتشرة يف وبقيت جثث.. وسقط الشهداء مضرجني بدمائهم
اورة   .الرباري ا

املرأة (وأعدموهم داخل مدرسة . ويف أحياء أخرى من منطقة احملطة، مجعوا أعدادًا أخرى من الشباب
وبعد يومني جاؤوا باجلرافات، ونقلوا اجلثث إىل حفرة ).. مدرسة العميان(أو على جدار ).. العربية
  .تقع خلف السكة احلديدية قرب املقربة.. ةواسع

وكنا .. لو استطاعت السلطة لصادرت هواء املدينة.. طيلة يوم األحد كان املوت يسعى من بيت إىل بيت
هل يعقل أن يصل السلوك البشري يف هذا الزمن احلضاري إىل هذا القعر من التوحش : نتساءل مشدوهني

ا مؤامرة مدروسة، من أجل أن يكرب نزيف الدم حىت يغطي  . ةلكن املوضوع ليس حمض جرمي. واجلرمية؟ إ
م دون شك يذحبون سورية. كل مواطن   ..نعم كانوا يذحبون سورية عرب محاة. إ
  :باطـامن من شـاالثنني الث

ال تزال على .. أمل يسمع مبوت مدينتنا أحد؟ اإلذاعة السورية.. نتعقب اإلذاعات.. يوم أسود جديد
الشعب الذي يؤيد السلطة (عن ).. سوريا الصمود(عن ).. الثورة(ث عن املواطن يف ظل تتحد.. عهدها

  .كان صوت املذيع أقسى وقعًا من املوت.. يا هلذا اإلعالم الفضيحة.. عن. عن) .. ويلتف حوهلا
صمت عريب مريب وغريب مشبوه، ال يتحدث إال يف اللحظة . ال شيء. حىت اإلذاعات األخرى ال شيء

لن خيتلف أبدًا عن األيام السابقة  -االثنني-هذا اليوم .. بة له وحسب عالقته بنظام احلكم السورياملناس
باب  -حي املرابط -مع حي الباشورة .. وسيكون املوعد. ستستمر محالت اإلبادة بشراسة وقوة -

  .القبلي
  :ورةــي الباشـح

األوىل هدفًا مباشرًا للصواريخ تدك معظم وكان منذ اللحظات ).. الدباغة(وهو حي مرتفع مالصق ملنطقة 
  .بيوته اليت تنهار على جثث ال حصر هلا
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وهؤالء . استطاعوا عرب مساعدة بعض اجلنود اهلرب إىل أحياء أخرى.. هذا احلي مل ينج منه إال القليل
ً .. اجلنود كانوا يفعلون ذلك خفية، حتت تأثري الدوافع اإلنسانية   .لكنهم مل يكونوا كثرا

  :يقول بعضهم وهو يضحك.. مسعناه من ألسنة اجلنود.. صل داخل هذا احليما ح
  ".مل نرتك حىت الرضيع، لقد ساعدوا املقاتلني ضد السلطة) لباشورةا(قتلنا اجلميع يف "

قتلنا يف : "يقول بعضهم بكل تبجح ووقاحة.. كان اجلنود يتحدثون حبرية وال مباالة تصل إىل حد اهلوس
  ".وتركنا اجلثث للكالب والقطط.. لرجال والنساء واألطفالمئات ا) الباشورة(

لكن جنودًا آخرين كانوا يبدون خماوف وحتفظات واضحة، ويقولون مبا يشبه اإلحساس بالعجز إزاء كل ما 
  ".يقتلوننا إذا مل ننفذ.. حنن مأمورون: "حيدث

  :طـوق املرابـس
إنه ربيع املوت يزهر يف كل شوارع .. من األحياءويريدون قتلى من بقي .. الضباط ميسحون خرائط املدينة

هذا احلي التجاري املكتظ بالبيوت .. واليوم سيحل البالء على سوق املرابط . محاة دون استثناء
من .. كما سيشهد هذا احلي معركة ضارية بني عناصر سرايا الدفاع وعناصر الوحدات اخلاصة.. والسكان

ً أجل الوصول إىل سوق الصاغة واحتال   ..له، هذا السوق الضيق الذي يقع يف منتصف سوق املرابط متاما
ا للجنود، فيتم العفو  أليام خلت استطاع سكان حي املرابط أن يفتدوا أرواحهم باملمتلكات، يقدمو

خرج رجاله من البيوت اآلمنة على أيدي .. وحني وصل التعداد إليه.. لكن ذلك مل ينقذ احلي.. عنهم
وقد بلغ عدد الشهداء من عائلة واحدة يف هذا احلي . مث اإلعدام.. هم الضرب واجللداجلند، وكان يصيب

ً " النوري"هي عائلة    .أربعني شهيدا
اورة على قيد احلياة وهددهم اجلنود جبعل .. فقد مجعوا أرتاالً أرتاالً .. أما ما تبقى من الرجال يف األحياء ا

ال إله إال اهللا : (رات اليت تقدس حافظ أسد وشقيقه رفعتالدبابات متشي فوقهم، إذا مل يرددوا الشعا
بالعامية ويردد املساكني واجلنازير  ،)بيعطي على اهللا الحة.. قائدنا من القرداحة( ،...)حافظ ويل اهللا 

  .وأعقاب البنادق تنهال على رؤوسهم
الصناعية مشيًا على  يساق اجلميع بعد ذلك إىل معتقل املدرسة. . وال تنتهي املسرحية عند هذا احلد

رول أمام اجلند حافية تتلقى الضربات  األقدام وعلى طول الطريق عرب شارع العلمني كانت أفواج املعتقلني 
فمعظم .. فإن أحدًا لن يستطيع أن يتوقع خروج رجل واحد.. وحني تصل إىل املعتقل.. بصمت وصرب

  .يقة املستشفى الوطيناملعتقلني كانوا يعدمون على الفور، وتلقى جثثهم يف حد
  :ةـاغـوق الصـركة سـمع
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 ً ا تقدم فكرة واضحة عن .. تستحق هذه املعركة أن نتوقف عندها قليال ا ) األخالق الثورية(إ اليت يتمتع 
ق حبراسة مشددة ويبدو .. عومل سوق الصاغة من بداية األحداث معاملة خاصة  .حراس النظام ّ فقد طو

بعدم االقرتاب من املخازن إال بإشراف الضباط الكبار .. اجلنود الصغار أن األوامر كانت صرحية إىل
  .املسؤولني

ة كل من  ،بدأ الصراع حقًا بداية األحداث بني ضباط الوحدات اخلاصة ّ وضباط سرايا الدفاع حول أحقي
ب السوق ر هذا الصراع يوم االثنني إىل صدام عنيف على مدخل السوق، وقد .. الطرفني يف  ّ وتطو

على أثر ذلك حصلت مداخالت من قبل رجال . استخدم الطرفان املتصارعان السالح اخلفيف والثقيل
السلطة، وعلى أعلى املستويات، تقرر بعدها أن يكون سوق الصاغة من نصيب السرايا التابعني مباشرة 

يسكن  حيث ،)املدينة(على أن يسمح للوحدات أن تقوم بنفس اليوم بتفتيش منطقة  ،)لرفعت أسد(
م، وكانت حجة ضباط .. معظم الصاغة والبدّ أن يكون هؤالء قد احتفظوا بشيء من الذهب يف بيو

السرايا منطقية ألن جنودهم كانوا مشغولني طيلة األيام املاضية بعمليات اإلبادة، وما تسىنَّ هلم السرقة كما 
بوا، ومجع . وا الذهب من معظم بيوت املدينةجيب، بينما استغل ذلك جنود الوحدات اخلاصة، فسرقوا و

 ً وضع ضباط السرايا أيديهم على سوق الصاغة، وأقاموا هلم مركزًا لتجميع املصوغات يف أحد .. وفعال
  .املخازن

وحني فرغت .. بالطبع مجع الذهب بكامله، وفتحت الصناديق احلديدية بدقة وعناية، وعلى أيدٍ مدربة
، تركها ضباط السرايا  نظيفة إال من الصندوق احلديدي الفارغ الذي احتفظ به ومعظم املخازن متامًا

  .للذكرى.. الصاغة فيما بعد
  :ةـة واجلرامجـي واملدينـحي باب القبل

من األحياء املتطرفة عن املدينة، وهو يشكل مع منطقة اجلرامجة حزامًا من الفقر، حييط ) باب القبلي( 
  .واضعة تؤوي يف داخلها أللوف من كادحي هذه املدينةحبماة من جهة اجلنوب، بيوت هذه األحياء املت

منذ الساعات (أقدم جامع يف سورية، كانت هدفًا ) اجلامع الكبري(تلك األحياء اليت تنتهي عمليًا عند 
زًا هلجوم الصواريخ، فاحرتقت بيوت، وهدمت بيوت) األوىل   ..مركّ

  ..والسرقات واالعتقال.. انات واملدامهاتالضرب واإله.. فقراء هذه األحياء تعرضوا لكل أشكال القمع
م اجلند .. اصطف الرجال بالعشرات. يوم االثنني كان املوعد الذي ال ينسى على حائط اجلامع الكبري ضر

وعلى باب  ،)سنقتلكم اآلن.. لن يكون هناك رب حيميكم: (وقالوا هلم باحلرف.. بأعقاب البنادق
ً .. الرتاب املبلل مباء املطر بالدماء الطاهرة وامتزج.. سقط الشهداء.. املسجد الكبري مث .. ظلت اجلثث أياما
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  ..محلت باجلرافات إىل احلفر
بينهم األطفال الذين مل يتجاوزوا الثانية .. كان عدد شهداء حي باب القبلي فقط أكثر من مئة شهيد

اية حي باب القبلي) املدينة(أما منطقة ..عشرة من العمر اعتبارًا من اجلامع الكبري وتبدأ .. فتقع عند 
  .املتصل حبي الدباغة.. باجتاه شارع ابن رشد

ا املقر الطبيعي والدائم لسكان املدينة من املسيحيني ويعرف هذا احلي جبماله لقربه  ،تتميز هذه املنطقة بأ
ر العاصي، وباألبنية الفخمة فيه، مع الكنيسة اجلديدة اليت تقوم يف منتصفه   .من 

أغار أوالً جنود الوحدات  ،كباقي األحياء هدمًا وسرقات وإعدامًا مجاعياً ) املدينة(كان حي   هذا اليوم
مث مجعوا الشباب من .. ضربوهم وأسالوا الدم من أجسادهم حبثًا عن الذهب.. اخلاصة على بيوت الصاغة

موهم بتأييد املعارضة ضد السلطة.. ووجهوا إليهم اإلهانات والشتائم.. احلي احلجة اليت كانت (.. وا
ا السلطة لذبح املدينة لقد دفعت . ، بعد ذلك اختاروا العناصر الشابة وأعدموهم على الفور)تتذرع 

  .الثمن غاليًا من دم رجاهلا املنتسبني إىل كل الطوائف جزاء وعيها الوطين) محاة(
  التاسع من شباط: الثالثاء

ا خترق اآلذان كسكني حادةوكانت .. مل ينقطع إطالق الصواريخ.. طوال الليل تتوجه عرب الظالم .. أصوا
وكنا نتوقع دائمًا أن تكون . حنو بيت تعيس سيحرتق مع سكانه بعد حلظات -وبصورة عشوائية-الدامس 

  .يطلع الصباح عن يوم ال يقل سوادًا عن الليل. يف عداد األهداف الصاروخية
أثناء النهار خف إطالق الصواريخ على .. ت جديدةالبيوت احلزينة الصامتة، سيكون أمامها اليوم جوال

  .منطقة احلاضر -واقتصر على اجلانب القدمي .. منطقة السوق
يف هذا اليوم ستقوم السلطة جبمع اجلثث من الشوارع الرئيسية، ودفنها على عجل وفعالً نشطت 

بالرصاص، واألحذية املدماة، اليت خلفت وراءها األلبسة املثقبة .. اجلرافات، وانشغل العساكر جبر اجلثث
  .وبقايا الشعر البشري الذي ظل ملتصقًا باألحجار والرتاب

فكان البد أن حيتفل .. وأهيل فوقها الرتاب.. كانت أكثر اجلثث داخل احلفر اجلماعية.. عصر هذا اليوم
  .وبدأ االحتفال حوايل الساعة الثالثة بعد الظهر.. جنود سرايا الدفاع على طريقتهم

كان اجلنود ) إحدى املناطق احلديثة(حىت منطقة البياض ) املرأة العربية(طول الطريق املمتد من مدرسة  على
وكانت .. يدفعون أمامهم أعدادًا غفرية من األهايل، معظمهم من النساء واألطفال، مع عدد من الرجال

باهلتاف، تعاجله أعقاب  ومن ال يرفع حنجرته.. اجلموع تردد اهلتافات حبياة حافظ أسد وشقيقه رفعت
ومن ال تفعل فستنال جزاءها .. الرقص) وهم يقهقهون(طلب اجلنود من النسوة . البنادق واهلراوات
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  .برصاصات سريعة
كان الرجال قد حنوا رؤوسهم إىل .. أسد: وسط ضحكات عناصر األخوين.. رقصت النسوة وهن يبكني

  .وت يف تلك اللحظات أهون مما جيري أمامهمكان امل..مل يستطع أحدهم أن يرى املشهد.. األرض
  العاشر من شباط: األربعاء

هدأ إطالق الصواريخ هذا الصباح، واقتصر األمر على الرصاص الذي كان ينهمر بال سبب واضح بني 
منطقة السوق ستكون اليوم أهدأ من أي يوم سابق، أما احلي القدمي من املدينة، فال يزال   .دقيقة وأخرى

لقد بدا واضحًا أن األحياء املتقدمة من اجلانب .. م، وال تزال الصواريخ تدك ما تبقى من بيوتداخل جهن
: أحياء.. .القدمي للمدينة، قد أصبحت تالالً من الركام املختلط مبئات اجلثث من املواطنني األبرياء

واحلقد .. ايف والسكاين يتغريووجه املدينة اجلغر ...صارت أثرًا من األطالل... الزنبقي -الشمالية-البارودية 
اية من منطقة السوق يستطيع بعض  -ويف بعض الشوارع الرئيسة  -هذا اليوم . على محاة إىل ماال 

لقد مسح اجلنود لسكان بعض األحياء بالتجول، يندفع األهايل .. احملاصرين اخلروج إىل مسافات حمدودة
ً مباشرة إىل أماكن اإلعدام اجلماعي، لكنهم ال جيد ومن .. واأللبسة املثقبة.. يقلبون األحذية.. ون شيئا

كانت الدماء بقعًا واسعة مل يستطع املطر اهلاطل منذ يومني أن ميحو  .خالهلا يتعرفون على بعض أهليهم
ً  .بعض آثارها ً .. كان مشهد املدينة فظيعا تصور إال يف األحالم والكوابيس.. وخرافيا ُ محاة يف اليوم . ال ي
  .ليس فيها سوى الدمار والدم وسارقي احلياة.. زرةالثامن للمج

  احلادي عشر من شباط: اخلميس
لقد ألفوا . بعد تسعة أيام من احلصار واملوت واجلوع، يصبح اخلوف يف نفوس األهايل الصابرين ال مربر له

راه نساء وأطفاالً ميشون يف الشوارع، ال يصدقون ما ت.. لذلك خيرجون من البيوت.. املوت وألفهم
م   ..عيو

بل كانوا يشجعون البعض على الذهاب إىل األسواق لرؤية الدمار .. بال مباالة.. اجلنود ينظرون إىل األهايل
الصورة األكثر تعبريًا عن حضارة ) املدينة املدمرة(كانوا ال خيفون محاسهم هلذا اإلجناز الرائع .. احلقيقي

األسواق .. ملذبوحة أقسى من كل مشاهد املوت اجلماعيكان مشهد املدينة ا)..النظام الطائفي األسدي(
منظر ..مع فتحات سوداء كانت تعرف فيما مضى بالدكاكني.. ركام من األخشاب واألحجار واحلديد

اية، داخله أكوام من احلجارة السوداء احملرتقة، .. سوق الطويل يبعث على القشعريرة نفق مظلم دون 
  ..يف كل اجتاهتعلوها بقايا البضائع املرمية 

محاة يف يومها احلادي عشر ال ختتلف عن صور املدن القدمية البائدة اليت كان يرتكها الغزاة وراءهم أثرًا بعد 
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ة، فقلب عاليها على سافلها. عني ّ ّها بقو أو كأن يدًا شيطانية آمثة عصرت قلب املدينة .. كأن زلزاالً قد هز
 ً ار كل شيء على كل شيء.. عصرا اليوم احلادي عشر، يستطيع األهايل، وخالل ساعات وبعد ..فا

سيارات .. اليت كانت تفد على املدينة من القرى.. حمددة، التجول لتأمني احلد األدىن من مستلزمات احلياة
كان يعرب عن عمق املأساة اآلنية .. مشهد األهايل الصامتني الباقني على قيد احلياة..اخلبز واخلضار

  ..ن كل شيءبعد فقدا.. والقادمة
  :الثاين عشر من شباط

مل يكن أخف وطأة، بالرغم من رفع احلصار النسيب عن بعض الشوارع، .. هذا اليوم وما تاله من أيام احملنة
، على هوله، ال يشكل إال جزءًا  فقد بدأت ترد القصص تباعًا على ألسنة الناس، وكان كل ما مسعناه سابقًا

تستطيع الطاقة البشرية احتمال تفاصيله، وبدأنا برحلة تقصي حقائق  بعض القصص ال. يسريًا من احلقيقة
مبجزرة األطفال، مبجزرة مفيت املدينة وشيوخها، مبجزرة .. ومسعنا للمرة األوىل مبجزرة العميان.. جديدة

 النساء يف احلمامات القدمية، جبرائم املستشفى الوطين، حبكايا املعتقالت مع عشرات القصص املروعة اليت
ا العقل البشري ذاهالً مشدوهًا وعاجزًا عن التصور والفهم، ناهيك عن املنطقة القدمية اليت ال  يقف دو

  ..وجثثًا تقذف حتت الركام والرماد.. تزال جحيمًا يشتعل
مأساة احلي القدمي ال ميكن حصرها وال رصد صورها، ألن شهودها يقبعون اليوم يف احلفر اجلماعية، أو 

ر العاصي، ومع ذلك، تسربت فيما بعد، بعض احلكايا اليت تعرب عن جانب يسري من مأساة  حتت مياه 
ا وتداخلها حيث يشكل كل إنسان هنالك مأساة متكاملة ننتهي  .احلي القدمي ال نستطيع سردها لكثر

ازر   .من يوميات احلزن، لنعرج على تفصيالت بعض ا
  

  :انـجمزرة العمي
م القرآن واللغة العربية.. لمكفوفنييف منطقة احملطة مدرسة ل ويقوم على التدريس فيها شيوخ عميان .. تعّل

.. مل جيدوا يف داخلها سوى الشيوخ.. أثناء األحداث داهم جنود سرايا الدفاع املدرسة.. مقيمون
يبدأ  .لنستمع إىل التفاصيل. وبعضهم متزوج وعنده عدد من األوالد.. ومعظمهم ناهز الستني من العمر

لكن اجلنود لن .. يتوسل املكفوفون.. فتسيل الدماء من رؤوسهم وأيديهم.. جلنود بضرب الشيوخ باجلنازيرا
يبكي .. يطلبون من الشيوخ العميان أن يرقصوا  ما هي الشروط؟.. يتوقفوا عن الضرب إال بشروط

ا على حلى املكفوفني.. هؤالء ق الشعر األشيب وحيرت .. لكن العساكر يشعلون قطعة من اخلشب ويضعو
ً  -يف الوجوه الطاهرة، ويهدد اجلنود من جديد  .. فريقص الشيوخ العميان.. إما الرقص وإما املوت حرقا
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يتقدم اجلنود بكل بساطة، ويشعلون النار يف ثياب .. وحني تنتهي املسرحية.. واجلنود يضحكون
  .جثثهم تتابع االحرتاق املكفوفني، مث يطلقون الرصاص، ويتلوى الشهداء، ويسقطون صرعى، لكن

زرة الشيخ شكيب وهو كفيف ناهز الستني من عمره، والشيخ أديب كيزاوي وعنده  ،من شهداء هذه ا
  .تسعة من األطفال، والشيخ أمحد الشامية مقرئ القرآن الضرير

  :اءـيت والعلمـزرة املفـجم
م، واقتادوهم واحدًا بعد اآل بدؤوا أوالً مبفيت محاة الشيخ بشري . خرأما علماء الدين فقد تبعوهم إىل بيو

.. ذهب اجلنود إليه، وأخرجوه من داره مع جمموعة من أقربائه.. املراد، ويقع بيته يف منطقة باب البلد
ذهب من .. (وقاموا بسحبه على األرض، مث أحرقوه وهو حي.. ويـعفرون حليته بالرتاب.. وأخذوا يضربونه

  ).ن علماء الدينهذه العائلة تسعة شهداء كلهم م
، وكانوا قد أعدموا ابنه الشهيد رائد .. أما الشيخ منري حوراين، فقد اقتادوه مع ولديه - وأعدموهم مجيعًا

  .احلوراين قبل سنوات
طلب منه اجلنود .. اقتادوه من أحد املالجئ وكان مع جمموعة من أهل احلي: الشيخ عبد اهللا احلالق -

ً  ساخرين أن يتلو القرآن، عسى أن أطرق الشيخ اجلليل الشجاع، وقرأ بعض آيات القرآن ! جيد اهللا له خمرجا
إن ربك لن ينجدك، لقد حانت ساعتك، وسنضعك يف : "لكن الضابط املسؤول سخر وقال له.. الكرمي
أحرقوا هذا الشيخ .. نعم.. اقتادوه إىل سوق احلدادين، وسكبوا عليه برميل املازوت، وأحرقوه" جهنم

ً دون أن يتحرك فيهم عصب، أو يرفّ هلم جفنالوطين اجلل ◌   .يل ابن الثمانني عامَا
عرف منذ شبابه مبواقفه النضالية . ناهز الثمانني من العمر.. وهو عامل ضرير: الشيخ عبد الرمحن اخلليل

هذا الشيخ الفاين يسكن يف حي احلاضر، وقد احرتق . ضد كل أشكال التسلط السياسي واالجتماعي
يقول شهود العيان من جريانه الذين أخذوا باهلرب حني بدأت البيوت  .. القصف الصاروخيمنزله أثناء 

لكنهم ألقوا .. إنه أخذ يستنجد ويطلب من اجلنود الذين حوله أن يساعدوه على اخلروج: كلها تشتعل
 ً .. عليقنرتك هذه األحداث دون ت .واحرتق الشيخ داخله.. على املنزل قنبلة حارقة، فتهاوى البيت كليا

  .فالكلمات واللغة عاجزة عن الوصول إىل التعبري املناسب
  : الـزرة األطفـجم

اية شارع الثامن من آذار، حيث يقوم تقاطع مع سوق الطويل، يقع مسجد يسمى  ) اجلامع اجلديد(يف 
يالً إىل وكان الناس قد بدؤوا خيرجون قل.. يف داخله وقعت جمزرة رهيبة بعد أربعة عشر يومًا من األحداث

أسرع األطفال،وكانوا .. طلب اجلنود من األهايل التوجه حنو سيارات اخلبز يف طرف الشارع. الشوارع
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وطلبوا إليهم الدخول إىل اجلامع اجلديد،وهناك ..اعرتضهم اجلنود.. بالعشرات، محلوا اخلبز وقفلوا عائدين
اهرة على اخلبزالذي كان يف األيدي وسقطت األجساد الطرية، وسالت الدماء الط.. فتحوا عليهم النار

  .الصغرية
  :مةـديـات القـامـاء يف احلمـزرة النسـجم

كان اجلنود يدخلون إىل املالجئ، وينتقون .. يرويها الناس جبنون وذهول.. القصص هناك ال تصدق
 ً سوق  يف محام األسعدية الكائن يف منتصف.. .الفتيات الصغريات، وال يعرف األهل بعد ذلك عنهن شيئا

  .الطويل، وجدت جثث كثرية لفتيات معتدى عليهن ومقتوالت
  :وطينـازر املستشفى الـجم

ازر فاقت الوصف والتصور داخل املستشفى كانت واحدة من فرق املوت التابعة لسرايا الدفاع،  ..وهذه ا
قول شهود ي. قد متركزت بصورة دائمة طوال األحداث، وكان عملها أن جتهز على اجلرحى من األهايل

، القتلى بالعشرات ميألون املمرات واحلديقة اخلارجية: العيان .. كان الوضع يف داخل املستشفى رهيبًا فظيعًا
.. ويف بعض األماكن تكدست اجلثث فوق بعضها، وبدأت تفوح منها روائح األجساد امليتة املتفسخة

حيث ميوت  .. شفى يف املدرسة الصناعيةمعظم هؤالء القتلى من الذين كان يرسلهم املعتقل املالصق للمست
، وكان من الصعب التعرف ...كل يوم العشرات أكثر اجلثث كانت مشوهة أو مقطعة أو مهروسة أحيانًا

جتمع كل يوم أكوام اجلثث يف سيارات النفايات، وتنقلها الشاحنات إىل احلفر . على أي واحدة منها
  .اجلماعية

ً .. اجلرحىأحيانًا كان يفد إىل املستشفى بعض  فإن فرقة املوت تباشر .. هؤالء كانوا ال ينتظرون طويال
مة ونشاط   .وبالسكاكني والسواطري تعمد إىل تقطيع اجلسد اجلريح.. عملها 

ً .. يف إحدى املرات والشهيد الذي .. هذه القصة ليست خرافية.. وأخرج أحد اجلنود قلبه.. قتلوا جرحيا
ً .. .حي احلاضرمن ) مسري قنوت(أخرجوا قلبه يدعى  حيث حتول .. قصص املستشفى الوطين كثرية جدا

  .هذا املكان إىل مسلخ بشري ال مثيل له يف التاريخ القدمي واملعاصر
  :التـرائم املعتقـج

اهلمجية اجلديدة تتفوق على اهلمجية القدمية يف فن االعتقال والتعذيب حىت املوت حرقًا أو جوعًا أو 
املعتقالت يف محاة أثناء األحداث كثرية متعددة، لكن أشهرها معتقل ...كنيتقطيعًا بالسواطري والسكا 

وتكدست األجساد البشرية املنهكة .. هذا املعتقل حشدت السلطة يف داخله اآلالف.. املدرسة الصناعية
  .داخل الغرف الواسعة الباردة



                                     
  

  191

.. بشيء من املاء واخلبز اليابس ..يدخل عليهم اجلنود بعد يومني.. كان املعتقلون يظلون أيامًا بال طعام
وخيضع املعتقلون إىل عمليات حتقيق يتخللها تعذيب ...وينثرون ذلك أمامهم كما تطعم الكالب والقطط

وغالبًا ما تنتهي هذه التحقيقات بالسجناء، وقد حتول معظمهم إىل .. وحشي على أيدي اجلنود والضباط
بعض ...عضهم هرست رؤوسهم مبلزمة احلدادين هرساً جثث مشوهة ومضروبة بالسكاكني أو البلطات، وب

وبعض السجناء كان يطلب .. السجناء كان حياول االنتحار ختلصًا من العذاب النفسي واجلسدي الطويل
قصص ال تصدق يرويها ...من اجلنود أن ينفذوا حكم اإلعدام فيه على الفور، وسريعًا ما يلبون الطلب

  .رة جهنم نظام أسد القابعة يف املدرسة الصناعيةبعض الناجني من املعتقالت عن صو 
ففي معمل البورسالن وحتت إمرة اجليش مباشرة اقتاد اجلنود .. يف معتقالت أخرى كانت األمور أدهى -

وكالعادة كانت التحقيقات تنتهي .. تركوهم يف العراء وحتت املطر والربد بال طعام.. اآلالف من الرجال
بل تتلقفها األفران ذات احلرارة املرتفعة .. ه املرة يف حديقة املستشفى الوطينال تقذف هذ.. جبثث جديدة

وهكذا يتكشف علم اجلرمية عن آخر منجزات .. جدًا يف معمل البورسالن، داخلها ُأحرقت مئات اجلثث
وقد ) مصرع الدكتور حكمت اخلاين(ومن معتقل البورسالن نقدم صورة واحدة معربة ). األسدية(احلضارة 

وبدؤوا يسألون عن بعض .. كان اجلنود قد مجعوا املعتقلني أرتاالً ...مت على يد اجلنود وأمام جمموع املعتقلني
، وهذه صفة ...وكان الطبيب الشهيد مع السجناء.. األمساء عرف اجلند أن من بني معتقليهم رجالً طبيبًا

  .جيب أن تأخذ حقها من العقاب يف عرف السلطة الغامشة
ً  سحب اجلنود فجأة رأيت الدكتور : يقول أحد املعتقلني.. وبدؤوا بضربه وركله.. الدكتور اخلاين ورموه أرضا

تقدم اجلالدون بعد ذلك وبدؤوا بضربه . اخلاين يتدحرج كالكرة على األرض، وتنفر الدماء من رأسه
ً .. سنقتلع عينيك.. أنت طبيب عيون: بالبلطات وهو يتلوى، مث صاح أحدهم قتالع عيين مت ا.. وفعال

الدكتور على مرأى من املعتقلني وبقايا احلياة ال تزال تسري يف جسده مث سحبت اجلثة ورميت يومني على 
  .هذه عينة واحدة من جرائم املعتقالت وهي غنية عن التعليق. باب املستشفى الوطين

زرة، حىت لنلق أوالً نظرة على واقع املدينة بعد أسابيع ثال.. بعد ذلك، هل اكتفت السلطة؟ ثة من بداية ا
  :العشرين من شباط كانت التقديرات األولية على النحو التايل

 ً نسبة اخلراب الكامل حيث حتولت األحياء إىل ساحات ترابية بلغت .. عدد القتلى يقارب الثالثني ألفا
بها احلياة االقتصادية معدومة كليًا بعد التخريب الكامل جلميع ا...من مساحة املدينة% 40 ألسواق و

الوضع ...وحرقها فضالً عن استشهاد أو اختفاء العدد األكرب من التجار أصحاب احملالت التجارية
وتدل اإلحصاءات أن الفاجعة كانت من الشمول حبيث مل تبق عائلة واحدة يف املدينة .. السكاين رهيب
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 ً   ..مل تفقد بعض رجاهلا أو كلهم أحيانا
سنرتك اإلجابة ألحد كبارهم الذي مل ترِو دماء الثالثني ألفًا .. ر من ذلك؟ماذا يريد مصاصو الدماء أكث

  .عطشه
  الثاين والعشرين من شباط 

يزور رفعت أسد .. حدثت الواقعة التالية، وهي باتت معروفة للجميع يتناقلها اجلنود واألهايل على السواء
بعد ذلك يعقد اجتماعًا يف .. جم الدماراملدينة وحيوم فوقها بطائرة هيلوكبرت، حىت يتأكد بنفسه من ح

، : يقولون. املطار مع كبار ضباط سرايا الدفاع، ويسأهلم عن التقديرات األولية لعدد القتلى عشرين ألفًا
هذا الرقم قليل بالقياس إىل تعداد سكان املدينة البالغ أكثر من مئيت : لكن اجلالد ال تسره اإلجابة فيقول

لقد اعتقلنا معظم الرجال الباقني، واحتجزناهم يف : جييب أحد الضباط.. قمجيب أن يرتفع الر .. ألف
  .املعتقالت، لكن عددًا ال بأس به من أبناء املدينة، استطاع اهلرب أثناء األحداث باجتاه القرى

بالتحديد أن يوعز اجليش املتواجد يف محاة إىل السكان أن األمور قد انتهت عند ) رفعت أسد(هنا يطلب 
اية األسبوع هذا وفعالً بدأت يف اليوم التايل .. احلد، وأن منع التجول سريفع عن املدينة اعتبارًا من 

سيارات اجليش تذيع مبكربات الصوت انتهاء منع  ،)حتديدًا يف الثالث والعشرين من شباط مساء الثالثاء(
رب بسرعة، وعاد عدد كبري من شاع اخل) الرابع والعشرين من شباط(التجول اعتبارًا من صباح األربعاء 

م) اخلامس والعشرين من شباط(املهاجرين إىل محاة مساء يوم اخلميس  م وممتلكا وكانت .. إىل بيو
  .الواقعة الرهيبة يوم اجلمعة السادس والعشرين من شباط

  ):اجلمعة احلزينة(جمزرة السادس والعشرين من شباط 
در شاحنات اجليش على الطرق ات وتظهر حركة غري عادية من تنقالت اجلنود الذين منذ الصباح 

زرة كانوا يف الشوارع أو على أبواب . انسحبوا ومتركزوا يف معظم األبنية املرتفعة م ا بعض الناس ممن وفر
يف أزقة جانبية تكاثر جتمع األهايل أطفاالً ونساء وعددًا . وكان اجلميع يتناقلون األخبار بذهول.. البيوت

يبدأ عمل األهايل . ال الناجني، وهذا طبيعي بعد السماح بالتجول وبعد حصار دام أسابيع ثالثةمن الرج
هم من املعتقالت، وحني ال يكون العدد وفريًا  ّ ويقودون ما تيسر منهم شيوخًا وأطفاالً ورجاالً خرجوا لتو

شاحنات قد امتألت مبا يقارب ويطلبون املزيد ومل يأت عصر هذا اليوم إال وال) دون متييز(يقرعون األبواب 
وكان ظن اجلميع أن العملية .. الثالثة آالف من املعتقلني بينهم رجال شيوخ جتاوز بعضهم الثمانني عاماً 

) سرحيني(لكن الشاحنات توجهت إىل مقابر .. وقائية المتصاص ردات الفعل على إثر فتح التجول
مر عليهم اجلحيم واملوت دفعة واحدة من وداخل عشرات احلفر املتسعة ُأجرب املعتقلون على ا لركوع وا
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رصاص املئات من جنود سرايا الدفاع املدربني جيدًا على معاجلة حاالت كهذه، وانتهى يوم السادس 
والعشرين من شباط األسود وقد ارتفع عدد الشهداء يف املدينة إىل ما يقارب اخلمسة والعشرين ألفًا من 

الت اجلثث عليه. ة سوى رجل واحدالشهداء، مل ينج من املذحب انتظر هبوط الظالم وغادر .. حني ا
املقربة عرب البساتني والقرى وكان هو الشاهد الوحيد الباقي على قيد احلياة الذي روى حقيقة املذحبة على 

 ً   .النحو الذي وصفناه آنفا
 مديح حافظ أسد مل تنفعه وهو شاعر وله قصائد متعددة يف.. عبد الرمحن نعيمي: من شهداء هذه املذحبة

املواطن . ه مجعة وهو من األعضاء البارزين يف احلزب الشيوعي التابع خلالد بكداشـاحملامي تاي. يوم املذحبة
ً ) منقذ ريس. (مسيحي ويبلغ الثمانني من العمر) عيسى عرجة(   .وعمره أحد عشر عاما
  :باطـد شـبع

ل شهر آذار ميتد العقاب ليتناول هذه املرة حجارة املدينة وطوا.. لكن السلطة مل تنته بعد.. وينتهي شباط
ً .. وقبورها وآثارها وجوامعها وكنائسها حممد يامسني واحد من . وهكذا يرتدي احلقد الطائفي ثوبًا جديدا

ا حترك  أبرز ضباط سرايا الدفاع عينته السلطة خالل آذار حاكمًا عرفيًا على املدينة، لكن املساجد مبآذ
دم كل اجلوامع.. ويصدر يامسني أوامره.. لوالغني بالدمأحقاد ا يف  .. وتبدأ املعركة مع احلجارة.. جيب أن 

بدؤوا باجلامع الكبري وعمره آالف .. كل يوم تتكفل أطنان من الديناميت بقتل املقدسات والرتاث والتاريخ
، جامع السلطا.. ظلوا يومني يعملون حىت استطاعوا تقويض أركانه.. السنني ن مل يستطيعوا هدمه كليًا

فضربوا املئذنة والسقوف واتكأت احلجارة البيضاء احلزينة على بعضها وانتثرت املصاحف بينها واختلطت 
األوراق املقدسة بالركام، وعلى مدى أسبوع كانت مساجد املدينة تالالً من احلجارة واإلمسنت والرتاب، 

سرقت األيقونات املقدسة والثريات والتحف ..  الكنائسلكن احلقد مازال يشتعل يف الصدور وسيمتد إىل
األبنية القدمية يف حي الكيالنية ...حتولت الكنائس إىل خراب ودمار. مث جاء دور التدمري.. منها أوالً 

  .حتولت بفعل التلغيم والتفجري إىل فجوات ترابية هائلة.. ويف منطقة احلاضر.. األثري
د وأصبح اليوم نفقًا طويالً من احلجارة والركام واجلدران املهشمة .. مه كلياً سوق الطويل بعد حرقه قاموا 

املتداعية، حىت املقابر نالت نصيبها من احلقد الطائفي، وعلى مدى أسبوع تكفلت اجلرافات واملداحل 
  .وهكذا استوى يف املدينة الشهيدة األحياء واألموات.. بتسويتها مع األرض

  ملاذا؟.. ماةـجزرة حـم
ذه املدينة املغدورة من فظائع وأهوال، ينتصب السؤالا  ّ ملاذا؟ ملاذا .. جمزرة محاة: آلن وبعد أن رأينا ما حل

لنرتك النظام أوالً . إن اجلواب على هذا التساؤل يكشف كل أبعاد احلقيقة... سوريا، وملاذا محاة بالذات؟
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رم يربر لآلخرين جرميته.. يقدم إجابته لة الطليعة الصادرة يف باريس نقالً عن مسؤول يف روا: لنرتك ا ية 
واحتلوا املدينة  1982عام ) فرباير(مسلح نزلوا يف ليل الثاين من شباط  200أن حوايل "سوري رمسي 

شخصًا من أتباع النظام، وسيطروا على املراكز اهلامة، وأعلنوا العصيان املسلح، عند  90وصفوا حوايل 
  ".املدينة منهم، وإعادة األمن إىل املدينة) بتنظيف(ية الختاذ القرار ذلك اضطرت السلطة السور 

ذه الطريقة يدين ! انتهت الرواية الرمسية السورية، من فمك ندينك إن النظام األسدي بعرضه للمسألة 
إذا كان مئتا شخص قد متردوا على السلطة، فلماذا قتلت الدولة ثالثني ألف إنسان؟ وملاذا هدمت : نفسه

لنفرتض جدالً أن مئيت مسلح يف مدينة تعدادها ربع مليون، أعلنوا عصيانًا ..كثر من ثلث املدينة؟أ
ل  ّ ، فهل حيق للحاكم أن يدمر املدينة بأهلها من النساء واألطفال، أي أن حيم " ربع مليون إنسان"مسلحًا

  ؟!مسؤولية مئتني فقط
  !ريان ورمجها بالصواريخ؟أمل يكن باإلمكان أي حل آخر؟ غري قصف املدينة بالط -
أي حاكم يف الدنيا جمنون ينتفض ضده مئتا إنسان، فبدل أن يالحقهم أو حياكمهم أو يفاوضهم،  -

يضرب املدينة اليت هم منها بالصواريخ واملدفعية والدبابات، فيقتل األطفال والنساء والشيوخ واملدنيني 
ا؟ وتكون ا   ..لنتيجة ثالثني ألف إنسان ما بني قتيل واآلمنني، ويهدم املنازل على رؤوس أصحا

يف حرب محاة مل يكن هنالك جرحى، ألن قوات أسد كانت تالحق اجلرحى حىت املستشفيات : ملحوظة
مرة أخرى نعود إىل سؤالنا احلار  !!!).جيب أن نثمن معًا هذا الوجه احلضاري اجلديد( .وجتهز عليهم

  ملاذا؟: واملدهش
ا إذا ما لقد أراد النظام على ما  يبدو أن يعطي درسًا بليغًا لكل املدن السورية لكي تتذكر دائمًا وأبدًا أ

ملاذا؟ معلقًا : ومع هذا وذاك يبقى التساؤل املرير. فكرت يومًا بأي حترك ضد النظام فستلقى نفس املصري
  .يلح يف طلب اجلواب

ي، البد من اإلمساك بالبعد التارخيي من أجل ذلك البد من وضع مأساة محاة يف سياقها السياسي والتارخي
ألن احلدث مل خيلق من فراغ، ومل يهبط فجأة من سابع مساء، وإمنا سبقته أحداث متصلة ببعضها  -أجل-

، بل يستمر ..  واحلاضر الدامي هذا هو من نتائج املاضي وعصارته.. البعض هذا املاضي ال ميضي أبدًا
  .يف على احلاضر ليصوغ معه آفاق املستقبليلقي بظله الكث.. فينا ويف دورة احلياة

  :1983أما منظمة العفو الدولية فقد ذكرت يف تقريرها الذي أرسلته إىل حافظ أسد عام 
 2أنه يف يوم  -وقد محلت الصحف بعض تلك األنباء -تقول األنباء اليت تلقتها منظمة العفو الدولية "

اجلنود السوريني النظاميني مهامجة أحد البيوت يف بعد الغروب بقليل حاول بعض  1982) فرباير(شباط 
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بيتًا ) مالزم(جنديًا على رأسهم ضابط  90املنطقة الغربية القدمية من مدينة محاة، وحاصرت قوة عددها 
يشتبه أنه حيتوي على مستودع كبري لألسلحة، ميتلكه اإلخوان املسلمون، وعند بدء اهلجوم متكن املقاومون 

ص للجنود والقبض عليهم أو قتلهم بعد معركة دارت بينهم، مث نزعوا عنهم مالبسهم املسلمون من الرتب
ن الثوار على أسطح املنازل واألبراج   .العسكرية، وحتصّ

فما كان من احلكومة إال أن طوقت املدينة، وأرسلت عددًا من اجلنود يرتاوح بني ستة آالف ومثانية آالف 
عرض التلفزيون السوري فيلمًا ) فرباير(شباط  11ويف يوم . صةاخلا 21جندي بينهم وحدات من اللواء 

ا وجدت يف محاة، منها  قاذفة صواريخ  40بندقية أمريكية و 500ميثل مستودع األسلحة اليت قيل إ
  .حتمل على األكتاف مع صواريخ خترتق الفوالذ، وكذلك ترسانة ضخمة للسالح والذخرية

لقدمية من املدينة ضربت بالقنابل من اجلو لتسهيل دخول القوات إن األحياء ا: ويقول بعض املراقبني
الذي حمقت الدبابات بيوته خالل األيام ) احلاضر(العسكرية والدبابات خالل الطرقات الضيقة، مثل حي 

بعد عدة أيام من قذف القنابل الشديد أعلن وزير ) فرباير(شباط  15األربعة األوىل من القتال، ويف 
ي اللواء مصطفى طالس أن الفتنة قد أمخدت، غري أن املدينة بقيت حماصرة ومعزولة، واستمر الدفاع السور 

التفتيش واالعتقال على نطاق واسع خالل األسبوعني التاليني، وانتشرت أخبار متضاربة عن الفظائع اليت 
على وجه ارتكبتها قوات األمن، وقتل السكان األبرياء باجلملة، وليس من السهل معرفة ما حدث 

َ خارج املستشفى  ◌ التحديد، غري أن منظمة العفو الدولية قد مسعت عن إعدام مجاعي لسبعني شخصًا
لقوا حتفهم على أيدي سرايا الدفاع يف نفس اليوم، ) احلاضر(وأن سكان ) فرباير(شباط  19املدين يوم 

ا مساكن وأن أوعية معبأة بغاز السيانيد قد ربطت بأنابيب من املطاط يف مداخل امل باين اليت يظن أ
ا، وأن الناس مجعوا يف املطار احلريب وملعب املدينة ويف . املتمردين مث فتحت فيها وقضت على مجيع سكا

  .الثكنات العسكرية وتركوا يف العراء أيامًا بدون مأوى وال طعام
اوزة للقانون اليت أوردناها هنا هي خمالفة خطري  ة للحق يف احلياة، ذلك احلق إن أحداث القتل واإلعدام ا

املقدس الذي نص عليه اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، واالتفاقية الدولية بشأن احلقوق املدنية والسياسية 
  ):16املادة (
لكل إنسان احلق الطبيعي يف احلياة، وحيمي القانون هذا احلق، وال جيوز حرمان أي فرد من حياته بشكل "

ر الدويل وكل ماسبق عن جمزرة محاة من تقرير منظمة العفو الدولية ومن تقرير رقيب انتهى التقري( ".تعسفي
وسأعود إىل مأساة محاة مرة أخرى من أفواه بضعة أفراد من املقاتلني الناجني منها كما ) . الشرق األوسط 

  ...سنرى 
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زرة إىل قضاء عا رمني الذين ارتكبوا هذه ا دل، يف الدنيا، كي يعترب البشر والنريد إال أن يقدم هؤالء ا
  ... ومصريهم جهنم وبئس املصري ... ويف اآلخرة سيقدمون إىل أحكم احلاكمني ... 

  )م 1980(جمزرة تدمر الكربى يف حزيران  ـ2
مع مراجعة لغوية فقط، من تقرير منظمة رقيب الشرق ) نسخ ولصق ( يف هذا املوضوع سأنقل 

... الدولية، فأنا أنقل لكم، لعلكم مل تقرأوا هذين التقريرين األوسط، ومن تقرير منظمة العفو 
وأقصد من ذلك أن أكون . ولعل كل باحث عن احلقيقة يرجع هلما يف توثيق كتاباته عن سوريا 

يف كامل املوضوعية، فأنا ناقل عن مؤسسات إنسانية عاملية، ليست من أحد األطراف املتنازعة 
  .يف سوريا 

  ) :1990(قيب الشرق األوسط لعام يقول تقرير منظمة ر 
والعشرين من حزيران كاد عدد من أفراد احلرس الرئاسي ينجحون يف اغتيال أسد  السادس يف

 املسلمنيمحّل رفعت أسد اإلخوان . هرب متأثرًا جبرح بسيط يف يده جراء قنبلة يدوية الذي
ه خطط لعمل انتقامي من نزالء سجن تدمـمسؤولية هذا العمل ومن ت ّ الكثري  حيثر العسكري و

  .من اإلسالميني حمتجزون فيه يف ذلك الوقت
والعشرين من الشهر املذكور، أرسل مغاوير سرايا الدفاع، الذين  السابعالساعة الثالثة من فجر  يف

م من  مجيء  يف دمشق يتزعمهم معني ناصيف صهر رفعت أسد، إىل مطار املزة  ثكنا
قطع مائتان . )  138 ( من لواء أمن علي ديب ذي الرقمم مغاوير  التحقالعسكري حيث 

ميالً ليطأوا أرضًا يف منطقة بالقرب من سجن تدمر ) 250(ة ـمساف اهليلوكبرتمن اجلنود بطائرات 
. كان مثانون من هؤالء اجلنود املدججني بالسالح قد تلقوا أمرًا بدخول السجن. الصحراءوسط 

  :يأيتلالذقية ما حدث بعد ذلك داخل السجن وكما روى أحد اجلنود العلويني من ا لقد
نا إىل السجن حيث مت توزيعنا على سبع حضائر) دودج(وصلت حاملة " يف  معيكان . لتقّل

سجناء مجاعية،  زنزانةفتحوا لنا باب .. حضرييت أحد عشر جنديًا تقريبًا بإمرة املالزم منري درويش
) 60(كان عددهم   فيهاوقتلنا كل من كان  اقتحم ستة أو سبعة جنود من صفوفنا الزنزانة

، فأنا أمحل بندقية سريعة )70(شخصًا أو  ّ وقد قتلت برصاص سالحي  اإلطالقات،، بالنسبة إيل
) 550(قتلهم فقد أقدره حبدود  عليناشخصًا أو ما يقرب من ذلك أما جمموع من كان ) 15(

ا الدفاع وجرح اثنان منهم فقط، سراي أفرادمات أحد . شخصًا من اإلخوان املسلمني القذرين 
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اهللا ليغسل يديه ورجليه من آثار الدماء اليت  عبدبعد ذلك غادرنا السجن، ذهب املالزم رائف 
،   نصفغطتها، مل تستغرق العملية أكثر من  ساعة، كانت حالتنا النفسية أشدّ ما تكون رعبًا

، غادرنا عائدين " أكرباهللا "متتزج مع صيحات  اليدويةكانت أصوات انفجارات القنابل  وأخريًا
الدليل  إن. "حسن أدائنا على املزة رحب بنا الرائد ناصيف وشكرنا ويف ،برتكبطائرات اهليلو 

  . سجني يف ذلك اليوم) ألف(الواقع، يوحي متامًا مبوت ماال يقل عن  يفاألخري 
شخص ) 600(دمر هو عن عدد القتلى يف جمزرة ت املقبولالرقم اإلمجايل  ) :حاشية يف التقرير( 

اجلد إذ أفاد بتحليل قام به أحد أفراد أجهزة األمن بأن  بعنيوحنن منيل بأخذ تقرير ميشيل سريو 
  ].91ص ) الدولة والربيد( سريو[. ضحية)  1181(الرقم يشمل

  :رفعت األسد يقول :ويستمر التقرير 
إذا كان من : "ال فيهاافتتاحية وقعها رفعت أسد ق" تشرين"متوز نشرت جريدة  مناألول  يف

 مبليونفإننا مستعدون لالشتباك يف مائة معركة وحنطم ألف قلعة حمصنة، ونضحي .. الضروري
  . "شهيد الستعادة السالم واحلب، وقدسية الوطن وشرف املواطن

أي بعد جمزرة تدمر (  متوزويف السابع من : ويتابع التقرير : ) 49(جملس الشعب يقر قانون 
معتربًا العضوية ) 49(أقر جملس الشعب قانونًا برقم ؛ ) ليربر لسـرايا الدفاع جرميتها  بعشـرة أيام،

عمالً خارجًا عن القانون متامًا وجعل عقوبتها تصل إىل املوت،  -يف حركة اإلخوان املسلمني 
اإلخوان املسلمني مهلة مخسني يومًا ملراجعة أنفسهم على هذا  أعضاءلذلك منح القانون 

  . ضدهم القانون بصورة حامسة تنفيذوجتنب األساس 
  :وجـاء كذلك يف تقرير منظمة العفـو الدولية   

لد ) 9(ذكرت منظمة العفو الدولية يف العدد   مذحبة يف : سورية: (1980الصادر يف أيلول سنة  10ا
  ).أنباء عن مئات القتلى.. سجن تدمر الصحراوي

 1980حزيران  27ن الصحراء يف تدمر يف سورية قد قتلوا يف أفادت األنباء بأن مئات املساجني يف سج
واستنادًا إىل التقارير العديدة اليت تسلمتها منظمة العفو الدولية، فإن التقديرات لعدد املساجني الذين قتلوا 

وطلبت منظمة العفو الدولية إىل الرئيس حافظ أسد أن يؤلف جلنة . معتقل 1000إىل  300ختتلف من 
  ).ن مذحبة سجن تدمر، ويعلن عن نتائج ما توصلت إليه اللجنةللتحقيق ع

زرة املروعة، فقد أرسلت ورغم ستار الكتمان الكثيف الذي فرضته السلطات احلاكمة على هذه ا
السلطات السورية جمموعة من املسلحني الغتيال رئيس وزراء األردن السيد مضر بدران وقد مت إلقاء 
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موعة كانا قد اشرتكا يف القبض على أفراد هذه ا ّ أن عنصرين من هذه ا موعة، وأثناء التحقيق تبني
مذحبة سجن تدمر الصحراوي، واعرتفا بتفاصيل اجلرمية، وألول مرة، يعرف العامل التفاصيل الدقيقة لتنفيذ 

لذين وقد نشرت جريدة الرأي األردنية تفاصيل اجلرمية كما وردت على لسان العنصرين ال. هذه اجلرمية
  ) :ويكمل التقرير (  :وقد جاء يف أقواهلما .اشرتكا فيها، ومها عيسى إبراهيم الفياض، وأكرم البيشاين

زرة قد اشرتك يف تنفيذها " عنصر من اللواء ) 100(و ) 40(عنصر من اللواء ) 100(إن هذه ا
) 38(ة قائد أركان اللواء طائرات هليكوبرت بقياد) 10(من سرايا الدفاع، محلتهم من مطار املزة ) 138(

زرة، وعشرين آخرين ) 80(املقدم سليمان مصطفى، ويف مطار تدمر انتقى قائد العملية  عنصرًا لتنفيذ ا
  .أما بقية العناصر، فوضعت يف حال احتياط. حلراسة الطائرات

تدمر،  بالسيارات إىل سجن 27/6/1980وتوجهت العناصر املنفذة حوايل الساعة السابعة من صبيحة 
وعندما وصلت إىل السجن، كانت . بعد أن قسمت إىل جمموعات، كل جمموعة مؤلفة من عشرة عناصر

زرة، وأجرت تفقدًا للمعتقلني قبل بدء اجلرمية، لتتأكد من  عناصر احلراسة فيه قد هيأت اجلو لتنفيذ ا
  .موجود مجيع املعتقلني يف مهاجعهم، ولتومههم بأن السلطة قررت اإلفراج عنه

موعات على املهاجع، لتحصد برصاصها أرواح املعتقلني العزل، وترميهم بالقنابل واملتفجرات،  وتوزعت ا
معتقل، واستطاع أحد املعتقلني أن ينتزع ) 700(وتقضي خالل نصف ساعة من الزمن على أكثر من 

  .سالح الرقيب إسكندر أمحد، ويرميه برصاصه مع آخرين قبل أن يلفظ أنفاسه
ام املالزم رئيف العبد اهللا، واملالزم منري درويش، كل واحد منهما مع جمموعته، بتفريق اجلثث، كل على مث ق

وأخذت تركل اجلثث .. حدة، لتتأكد من قتل مجيع من يف السجن، ولتقضي على من فيه بقية من حياة
ٍ شرق مث محلت اجلرافات اجلثث إىل سيارات كبرية، ورمتها يف حفر . وتدوسها باألقدام معدة مسبقًا يف واد

وبعد أن نفذت عناصر اإلجرام مهمتها، عادت بالطائرات إىل دمشق،  ،)قرب جبل عومير (  تدمر،
وموزعًا ) بالبطولة والرجولة(واصفًا عملهم الوحشي ) رفعت أسد تبنمتاضر زوج (ليستقبلهم معني ناصيف 

ولقد اطلعت جلنة حقوق اإلنسان التابعة  .س مكافأة على ما اقرتفته يداه.ل) 200(على كل واحد منهم 
ا السابعة والثالثني، على وقائع جمزرة تدمر، خالل  ملنظمة األمم املتحدة، واملنعقدة يف جنيف، يف دور

من جدول األعمال اخلاص بانتهاكات حقوق اإلنسان يف العامل، ووزعت على اللجنة  13مناقشتها للبند 
 تضم إفادات املشاركني يف جمزرة تدمر، ومها أكرم بيشاين، وعيسى اليت 4/3/1981الوثيقة رقم تاريخ 

  .إبراهيم الفياض
مضمون املذكرة، وشارك يف النقاش مندوبو  9/3/1981تاريخ  1632وناقشت اللجنة جبلستها رقم 
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  .األردن، والعراق، وسورية
زرة سجن تدمر؟ غري دورية تصدرها جلنة لقد نشرت جملة املنرب وهي نشرة   ما هو الوصف القانوين 

جمزرة تدمر جرمية دولية بنظر القانون "  :الدفاع عن املعتقلني يف سورية حبثًا قانونيًا عن جمزرة تدمر بعنوان
  "الدويل

إن وقائع جمزرة تدمر، كما جاءت على لسان بعض املشاركني يف تنفيذها، تتعدى حدود جرائم القتل 
ا وكافة منفذيها مسؤولني العمدي املعاقب عليها مبوجب قانون ا لعقوبات السوري، حيث يعترب اآلمرون 

زرة   .جنائيًا عن هذه ا
زرة تثري أإذ  مسألة قانونية دولية هامة، وهي التكييف القانوين الدويل لتلك  -باإلضافة لذلك-ن هذه ا

زرة، واملسؤولية اجلزائية الدولية ملرتكبيها   .ا
زرةوكمقدمة البد منها، جيب تشخ   :يص الوقائع، كما وردت يف إفادات املشاركني يف ا

زرة صدر عن رفعت أسد، بناء على توجيه من حافظ أسد، ووضعت التفاصيل  - 1 إن األمر بارتكاب ا
التنفيذية من قبل الرائد معني ناصيف، وأشرف على التنفيذ املقدم سليمان مصطفى، وشارك يف اجلرمية 

  .لدفاععنصرًا من سرايا ا) 80(
زرة هي اإلبادة اجلماعية للمعتقلني السياسيني يف سجن تدمر يوم  - 2   .27/6/1980إن الغاية من ا
  :إن املعتقلني الذين كانوا ضحية اإلبادة اجلماعية، خيتلفون عن اآلمرين واملنفذين للمجزرة يف ناحيتني - 3

  .يةسياسية باعتبارهم من الفئات املعارضة للحكم يف سور : األوىل
كون املعتقلني ال ينتمون إىل املذهب الطائفي الذي يدين به مجيع اآلمرين : مذهبية وطائفية: الثانية

  .واملنفذين للمجزرة
زرة اليت تؤكد هاتني الناحيتني(  وعلى ضوء هذه الوقائع، نشري إىل ).تراجع لطفًا إفادات املشاركني يف ا

  :النقاط القانونية والدولية التالية
إن حق احلياة يعترب جوهر حقوق اإلنسان األساسية، وإن خرق هذا احلق ال يعترب انتهاكًا خطريًا  - 1

  .وفاضحًا حلقوق اإلنسان فحسب، وإمنا جرمية معاقب عليها
إن انتهاك حق اإلنسان باحلياة، عندما يتخذ شكل سياسة منهجية من الدولة، وبأمر من املسؤولني  - 2

، يعرب يف هذه فيها، بغية إبادة أو إف ناء جمموعة من املواطنني، لبواعث سياسية، أو طائفية، أو كلتيهما معًا
احلالة عن شكل من أشكال جرمية إبادة اجلنس البشري، املعاقب عليها باالتفاقية الدولية ملنع ومعاقبة 

   .م 1980 كانون األول  9جرمية إبادة اجلنس البشري الصادرة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 



                                     
  

  200

لقد استقر االجتهاد الدويل من خالل تقنني قواعد املسؤولية الدولية على أن اخلرق اخلطري على  - 3
نطاق واسع اللتزام دويل ذي أمهية جوهرية للمحافظة على الكائن اإلنساين كتلك االلتزامات اليت حتظر 

من  18الفقرة جـ من املادة (دولية  االستعباد أو اإلبادة اجلماعية أو التمييز العنصري، يشكل جرمية
و  1402جبلستيها رقم  1976مشروع جلنة الصياغة املعتمد من قبل جلنة القانون الدويل يف عام 

1403..(  
ال يقصد منه أن ركن اجلرمية الدولية ) على نطاق واسع(ويبدو من مناقشات جلنة القانون الدويل أن تعبري 

كما أن . ى إرادة الدولة، بانتهاج سياسة خمالفة للكرامة اإلنسانيةمتوقف على عدد األشخاص، وإمنا عل
ال يعين احملافظة على حياة اإلنسان فقط، وإمنا احلفاظ على كرامة الشخص ) الكائن اإلنساين(تعبري 

  .اإلنساين أيضاً 
، ميكن تكييف وبناء على ما تقدم من وقائع جمزرة تدمر، ومقارنتها بالنقاط القانونية املشار إليها أعاله

ا تشكل انتهاكًا خطريًا حلقوق اإلنسان يف العامل أمجع، وجناية قتل عمد  جرمية جمزرة تدمر، باإلضافة لكو
ا على ضوء القانون الدويل حلقوق اإلنسان، تعترب جرمية دولية ال تتقادم   .يف التشريع الداخلي السوري، فإ

الدولية ملنع ومعاقبة جرمية إبادة اجلنس البشري، أو قواعد وهذا التكييف الدويل يظهر سواء يف االتفاقية 
  .املسؤولية الدولية

  : ويقول اجلندي أكرم بيشاين
  : كما نشر يف التلفزيون األردين، والصحف األردنية   

ظلت هناك يف املطار، ملا طلعوا العناصر من السجن كان فيه بعض  اليتأنا كنت مع جمموعة االحتياط 
م بالدماء، بعرف أمساء الناس ملطخني  م بالدماء  تتلطخ الذينبالدماء، ملطخني ثيا املالزم  :  ثيا

  .رئيف عبد اهللا، املالزم منري درويش، الرقيب علي حممد موسى وطلعنا  على الطائرة
عسكري ( كان معنا واحد . بعد تنفيذ املهمة  وصلنا إىل مطار املزة حوايل الساعة الثانية عشرة الظهر ـ 

قال وجه   40والشي اللي خالين أعرف أنه انصاب معنا واحد فيه املالزم ياسر باكري من اللواء )مصاب 
كالمه لكافة العناصر أنه قائد اللواء بده جيتمع فينايف السينما إذا سأل عن اإلنسان ياللي انصاب قولوا له 

وطلعنا بالسيارات . اشي احلالقلنا له م. أنه طلقة مرتدة ضربت يف احلائط ورجعت عليه بعدين انصاب
  .واجتمعنا يف قاعة السينما 40واجتهنا اجتاه اللواء 

انتو قمتوا هأل بعمل بطولة بعمل رجولة : الرائد معني ناصيف ألقى فيهم كلمة شكر بذكر منها أنه ـ  :ج
يك مهمة إنسان  بعدين طلعنا من قاعة السينما وأخذ يعين كل.. مع العلم أنه ألول مرة بنكلفكوا 
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يتحدث مع زميله فالتقيت أنا مع أحد زمالئي هناك وهو الرقيب علي حممد موسى من مفرزة حراسة الرائد 
.. معني ناصيف سألته ألنه هو من اجلماعة ياللي دخلوا على السجن نفسه انه اشلون هناك متت العملية

وكل جمموعة تسلمها  عناصر 8قال يل إنه قسمونا على شكل جمموعات، وكانت كل جمموعة حوايل 
كانوا يفوتوا إىل الغرفة ياللي فيها السجناء يفتحوا الباب   -حسب ما قال يل-ضابط كانوا يفوتوا يعين 

قال كانوا . فقلت له طيب هذوالك ما كانوا يستنجدوا. ويطخوهم مباشرة بدون سؤال بدون أي كالم
مشان أختك ما .. مشان أمك.. منشان حممد. .يستنجدوا ويقولوا اهللا أكرب كانوا يقولوا لنا منشان اهللا

ً . تقتلنا ائيا   .قال يل إنه ما كانوا يستمعوا هلا حلكي 
وهم بعدين طلعوا قلت له طيب قديش تقدر عدد القتلى ياللي داخل السجن من السجناء قال يل . وطخّ

الثاين وزعوا لكل قتيل من السجناء هذول ياللي يف السجن ويف اليوم  600أو  500عدد القتلى يطلعوا 
  .لرية سوري 200الناس هاللي اشرتكوا لكل الزمالء ياللي اشرتكوا باملهمة كل واحد 

العملية؟: س   مني تعرف من اللي اشرتكوا 
العريف غسان شحادة من قضاء  وعرف العريف ناصر عبد اللطيف من قضاء طرطوس أو الالذقية أ: ج

العريف طاهر زيادي من قضاء و الالذقية أو قضاء محص  الرقيب علي حممد موسى منو الالذقية علوي 
الالذقية علوي والرقيب طالل حمي الدين أمحد علوي من الالذقية والرقيب نزيه بلول علوي من قضاء محص 

  . والعريف حسني عيسى علوي من قضاء محص والرقيب مهام أمحد علوي من الالذقية
  من تعرف من الضباط اللي اشرتكوا؟ : س
سرايا الدفاع قضاء الالذقية علوي، واملالزم  40ملالزم رئيف عبد اهللا من كتيبة املشاة التابعة للواء ا:  ج

سرايا الدفاع قضاء الالذقية علوي، واملالزم أول ياسر  40منري درويش كمان من كتيبة املشاة تابع للواء 
  .كمان علوي من قضاء محاة  40باكري من اللواء 

  زرة تدمر من املخططني واملنفذينأمساء املشرتكني يف جم
  .قائد سرايا الدفاع -العقيد رفعت أسد  - 1
ونائب رفعت أسد يف  .حمافظة الالذقية -من سرايا الدفاع / 138/قائد اللواء  -املقدم علي ديب  - 2

، وقائد القوات السورية اليت قاتلت اجليش العراقي إىل جانب القوات األمريكية )1982(تدير محاة 
)1991.(  
  .من سرايا الدفاع/ 40/قائد اللواء  -الرائد معني ناصيف  - 3
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  .حمافظة الالذقية -من سرايا الدفاع/ 138/قائد أركان اللواء  -املقدم سليمان مصطفى  - 4
  .اةـحمافظة مح -من سرايا الدفاع/ 40/من اللواء -املالزم أول ياسر باكري  - 5
  .حمافظة الالذقية -من سرايا الدفاع/ 40/ من اللواء-املالزم منري درويش  - 6
  .حمافظة الالذقية -من سرايا الدفاع / 40/من اللواء  -املالزم رئيف عبد اهللا  - 7
  .حمافظة الالذقية -من حراسة منزل معني ناصيف  -الرقيب حممد عمار  - 8
  .حمافظة محص -من سرايا الدفاع / 40/من اللواء  -الرقيب علي موسى  - 9

  .جبلة -من سرايا الدفاع / 40/من اللواء  -الرقيب مهام أمحد  - 10
  .حمافظة محص -من سرايا الدفاع / 40/من اللواء  -الرقيب نزيه بلول  - 11
  .حمافظة الالذقية -من سرايا الدفاع / 40/من اللواء  -الرقيب طالل حمي الدين أمحد  - 12
  .حمافظة الالذقية -نزل معني ناصيف من حراسة م -الرقيب عيسى إبراهيم الفياض  - 13
  .حمافظة طرطوس -من حراسة منزل معني ناصيف  -العريف أكرم بيشاين  - 14
  .حمافظة محص -من سراياالدفاع / 40/من اللواء -العريف إبراهيم يونس - 15
  .منطقة جبلة -من سرايا الدفاع / 40/من اللواء  -العريف إبراهيم مكنا  - 16
  .حمافظة الالذقية -من سرايا الدفاع / 40/من اللواء  -زباري رالعريف طاه- 17
  .منطقة مصياف -من سرايا الدفاع / 40/من اللواء -العريف علي صاحلة -18
  .من سرايا الدفاع/ 40/من اللواء  -العريف عبد الرمحن هدالن  - 19
  .وسحمافظة طرط -الدفاع من سرايا/40/من اللواء -عبد اللطيف العريف ناصر-20
  .حمافظة الالذقية -من سرايا الدفاع /40/ءمن اللوا-العريف غسان شحادة-21
  .منطقة جبلة -من سرايا الدفاع / 40/من اللواء  -الرقيب بدر منصور  - 22
  .حمافظة محص -من سرايا الدفاع / 40/من اللواء  -العريف حسني عيسى-23
  .حمافظة محص -دفاعمن سرايا ال/ 40/من اللواء -العريف بشري قلو  - 24
  ) .انتهى التقرير الدويل  (  .املشرف على سجن تدمر -املقدم فيصل غامن  - 25

  
هذه واحدة من جمازر نظام حافظ ورفعت، وأدعو اهللا أن الينس الشعب السوري حقه، وأن يقدم من بقي 

رمني إىل احملاكمة، إىل القضـاء العادل، كي يلقـى كل منهم جزاءه يف الدنيا، مث يلقاه يف  من هؤالء ا
  .اآلخرة، يف جهنم وبئس املصري 
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  املستمرةجمـزرة تـدمـر ـ 3
القاضي بإعدام كل من انتسب لإلخوان ) 49(بدأ النظام األسدي بتنفيذ املرسوم ) م1984(منذ عام 

، وذهب ضحيتها حوايل سبـعة )1990(املسلمني، واستمرت املذحبة املستمرة يف سجن تدمر حىت عام 
ومن املؤكد أن بعض الشهداء كان يعرتف أنه من تنظيم اإلخوان (  عشـر ألفـًا من اإلخوان وأنصارهم

استمر تنفيذ اإلعدام يف تدمر، حيث  .)املسلمني ليعدموه، ألن املوت أسهل من التعذيب يف سجن تدمر
تبني من   ياً، وقدحياكم األخوة حماكمة صورية، مث تنفذ األحكام خالل يومي االثنني واخلميس أسبوع

لألخ األردين حممد سليم محاد أطال اهللا عمره ؛ أن اإلعدام كان مستمراً يف  )شاهدومشهود: تدمر (كتاب
تدمر، وقدم الكاتب قوائم مبئات األمساء اليت عرف أنه نفذ فيها اإلعدام يف تدمر، حيث مسع اجلالدين 

ستدعي عدد منهم رمحهم اهللا من نفس املهجع ، كما ا)اهللا أكرب(ينادون على األخ، مث تسمع هتافات 
واألفراد ) : ( 54ص ( الذي كان فيه األخ األردين حممد سليم محاد، ويقول األستاذ عدنان سعد الدين 

مل يبق فيها إال ) 200ـ 150(القليلون الذين خرجوا من سجن تدمر حتدثوا عن مهاجع كانت تضم مابني
، وكان السجناء يسمعون تكبريات الشهداء قبل شنقهم يف بضع وعشرون بعد إعدام معظم من فيها

الذي يودع به ) اهللا أكرب ( تاف !!!) املتحضرة جداً (األسبوع مرتني أو ثالث، مث ضاقت السلطة 
ألوراق الالصقة على أفواه الشهداء لتحرمهم من النطق بالشهادة االشهيد دنيانا التافهة، فصارت تضع 

مرت عمليات اإلعدام ودفن الشهداء يف مقابر مجاعية على طريقة الصرب اليوغسالف تـاسأقول . قبل املوت 
حبوايل  قرب جبل عومير، ؛ ولكن يف صحراء تدمر وليس يف البوسنة، وقدر البعض من دفنوا يف صحراء تدمر

  ..)عشـرين ألفاً 
الربنامج الذي اعتدنا عليه  واستيقظنا يف يوم من تلك األيام ننتظر أن نبدأ: يقول األخ حممد سليم محاد 

وبدأنا نضب بطانياتنا وجنمع العوازل من حتتها حني نادى علينا الشرطة من ..  وتأقلمنا معه إىل حد كبري
  :  شراقة الباب فجأة وبشكل إيعاز

  .  وة والـالكل ضبوا جل

وإن هي إال برهة حىت !  فسارعنا ونفذنا األمر وجتمعنا كلنا يف أقصى املهجع نستعيذ باهللا من شر ما خلق
وأحسسنا وكأمنا هناك محولة من اخلشب ترمى على ..  بلغتنا من الباحة أصوات وضجيج غري مألوف



                                     
  

  204

وبيننا وبني الباب مسافة مل جنرؤ أن نغادر زاويتنا ..  والنوافذ عالية النستطيع أن نطل منها..  األرض
اقة فوق املهجع فيعاقبونا مبا حنن يف غىن ونسرتق النظر من شقوق فيه خشية أن يرانا الشرطة من الشر 

  .  عنه

ورأينا ظالل الشرطة على ..  وتتابع صوت ارتطام اخلشب بأرض الباحة اإلمسنتية..  لكن اجللبة استمرت
وبدأنا نتوقع شر ..  فشعرنا بقلق وانقباض..  جدران املهجع تعرب من النوافذ العليا كاألشباح

م سيدخ..  حتماالتالا لون اآلن ويطلقون علينا النار كلنا كما فعلوا قبل أقل من عام يف نفس وحنسب أ
ً الومل يطل بنا ا.  املكان وسجناء ..  فما هي إال برهة حىت مسعنا أصوات التكبري تتعاىل..  نتظار كثريا

ومن بني هؤالء ال أزال أذكر اسم األخ حممد ناصر .  ينادون أمساءهم ويقولون أخوكم فالن يوحد اهللا
  .  أخوكم حممد ناصر البيك يوحد اهللا:  لبيك من محص، الذي بلغتنا تكبرياته وعبارته األخرية يقولا

ا عملية إعدامات جتري اآلن.  فعرفه إخوة من مدينته يف املهجع معنا وأن جمموعة من السجناء .  وأيقنا أ
 وجتمدت على ألسنتنا..  العربات واختنقت فينا..  فاحتبست أنفاسنا مجيعاً .  يعلقون على املشانق بالفعل

وبدأت األمور ..  وسكنت احلركة..  ومل تنقض أكثر من عشر دقائق حىت خفتت األصوات..  العبارات
وأحضر ..  لكن التفقد تأخر وألغي التنفس يف ذلك اليوم..  خارج املهجع تعود إىل طبيعتها بالتدريج

  . دث بشيءالشرطة الطعام من غري أن يشريوا إىل ذاك الذي ح

   لهـاء الــًا بلقــمرحب

يئة  دخل الشرطة صبيحة ذلك اليوم املرير وقرؤوا أمساء املطلوبني فيما كانت إجراءات نصب املشانق و
وكانت مفاجأة لنا أن عددًا ممن تليت أمساؤهم كانوا .  مراسم اإلعدام تتم يف الباحة أمام مهجعنا مباشرة

م حكموا باإلعدام قد خرجوا إىل احملكمة وقتها ومل م كاآلخرين أ فلما مسع اإلخوة أمساءهم .  يبلغو
وأيقنوا املصري تراكضوا إىل احلمام فتوضؤوا ومدوا شيئًا هناك وصلوا عليه ختفيًا من الشرطة خشية علينا حنن 

م غري الذين عرفنا كل هذه األيام.  ال على أنفسهم مطمئين ..  وخرج الركب أكثر من عشرة كأ
واستطاع بعضنا أن .  مقبلني بكل جوارحهم على اهللا راضني بقضائه..  مشرقي القسمات..  فوسالن

ال زلت أذكر من أمساء تلك الدفعة اإلخوة .  وخرج اآلخرون حىت من غري كلمة وداع..  يعانق عددًا منهم
ساعة كيف أن وال زلت أذكر كأنه ال.  حسن الصغري، وعبد الغين الدباغ، وبسام كالو وكلهم من محص

خريًا إن شاء :  سألوه.  رأيت اليوم مناماً :  األخ بسام استيقظ صباح ذلك اليوم مبكرًا وقال إلخوة حوله
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وسارعوا إىل مغفرة من ربكم وجنة ( رأيت قول اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي :  ؟ قال ماذا رأيت..  اهللا
نودي لإلعدام رمحه اهللا بعد ساعة أو أقل،  ومل يلبث أن.  )عرضها السماوات واألرض أعدت للمتقني 

  .  وتقبله وغفر له وأنزله اجلنان إن شاء اهللا هفأحسسنا أن اهللا سبحانه حقق له منام

  هداءــة الشـأرجوح

وعلمنا .  "الورشة"وساقوا اإلخوة أول األمر إىل مهجع يف أقصى الباحة يسمى ..  وأقفل اجلالوزة الباب
ب يأيت بنفسه ليتأكد من األمساء واألشخاص ويتلو عليهم ديباجة احلكم، ويأيت من بعد أن سليمان اخلطي

  :  زمة املعتادة قائالً المعه أو يتبعه مدير السجن الذي كنا حنس بقدومه من صوت املساعد يقدمه بال

  .  الباحة جاهزة للتفتيش سيدي العقيد.  د......استع..  رح.....است

ً وبعد هذا اإلجراء يبدأ الشرط وعندما بدأ ذلك هرعت من فوري إىل .  ة بسوق اإلخوة إىل املشانق تباعا
واإلخوة اآلن وقد باتوا على ..  شق صغري يف باب مهجعنا فرأيت املشانق منصوبة على امتداد الباحة

م ويهللون ويساق أحدهم بعد اآلخر مغمض العينني مكبل اليدين إىل ..  حافة الردى يكربون بأعلى صو
خيالف يف ..  يتدىل منها حبل كحبال الغسيل البالستيكية..  ة اليت انتصبت على قوائمها الثالثاملشنق

هذه املواصفات وتلك الوضعية أبسط الشروط اليت يفرتض أن تتوفر يف مشنقة اإلعدام املخصصة 
اثنان من  ورغم ذلك يؤمر األخ باجلثو أمام املشنقة دون أن يدري ماذا أمامه، وعن جانبيه!  للمجرمني

فإذا أشار إليهما تناوال حبل املشنقة .  ينتظران اإليعاز من الشرطي الذي يقف يف مقابل األخ" البلدية"
وال يلبث الشرطي أن يصدر اإليعاز .  مث تأخرا إىل الوراء فأمسكا بقائمة املشنقة..  فطوقا به رقبة السجني

ويشهق ..  فريتفع األخ يف اهلواء بلمحة عني..  وتنتصب املشنقة..  اخلشبة" البلدية"فيشد ..  األخري
فإذا بدت منه حركة تدل على احتمال استمرار احلياة فيه .  شهقته األخرية وتزهق روحه خالل حلظات

  .  ثانية فجذبا األخ وتعلقا به حىت يشتد إطباق احلبل على رقبته إىل أبعد مدى" البلدية"تقدم عنصرا 

فتعاد املشنقة إىل وضعها، ..  أن يتقدم فيجس النبض، ويتأكد من الوفاة وال يلبث الطبيب يونس العلي
. ويرمي به القتلة جانبًا بدم بارد، فيما يعد الشرطة األخ التايل لإلعدام..  ويفك احلبل عن رقبة الشهيد

 تحىت إذا اكتمل العدد ونفذت اجلرمية وتكومت اجلثث، دخلت الساحة شاحنة عسكرية، وتقدم
لتمضي إىل حيث ال يعرف مبصريهم ..  فحملوا أجساد اإلخوة واحدًا بعد اآلخر وقذفوهم فيها "البلدية"

حنتسبهم يف عداد الشهداء ..  ويف هذه الدفعة قدرت أن أكثر من مخسني أخًا قضوا حنبهم.  أحد إال اهللا
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  . األبرار إن شاء اهللا

  اءـقــوداع األش

وكان من أشد .  ساق إىل حتفها على أيدي الزبانية الطغاةوتتابع نصب املشانق وتكرر مشهد الزهرات ت
املشاهد إيالمًا كما بلغين يوم أن مسع أخ من بيت العابدي من دمشق اسم أبيه يطلب لإلعدام من مهجع 

وكان الولد قد .  ورآه يساق أمام عينيه من خالل ثقوب الباب فتزهق روحه على حبل املشنقة.  جماور
  !  بن مخسة عشر عامًا يف مرحلة دراسته اإلعداديةاعتقل مع أبيه وهو ا

ومل يكن أقل إيالمًا يوم أن طلبوا فيما بعد اثنني من الشباب املعتقلني معنا لإلعدام مها طريف حداد وملهم 
وعندما .  وكان معهما يف نفس املهجع شقيقامها بشار حداد ومطاع أتاسي.  األتاسي وكالمها من محص

واحلمد هللا أن رزقك .  واللقاء يف اجلنة..  اثبت واصرب: اه طريف ثابت اجلنان قال له تقدم بشار ليودع أخ
  .  وال تنسانا من الشفاعة.  الشهادة

مث مل نلبث .  كذلك خرج من بيننا أخ آخر للقاء اهللا يف تلك األيام العصيبة هو عبد الغين دباغ من محص
وقد عرف فيما بعد [ .   ا بعد مدة وجيزة من الزمانأن مسعنا بأن أخوين اثنني له يف مهجع آخر أعدم

م يف أخدود قرب جبل عومير القريب من تـدمـر  م كانوا يدفنو   ] ...أ
..  فها حنن اآلن أمام املوت وجهًا لوجه.  وأغلق الباب علينا بعد ذلك لتلفنا دوامة القلق والتساؤالت

وإذا كان ..  على بعد خطوات منا وحسب واإلعدامات اليت كنا نسمع عنها ونتخوف منها حدثت
زرة الكربى قبل عام قد قضوا نتيجة نزوة كما ظن البعض أو ثأر بعد حماولة اغتيال رأس النظام،  شهداء ا
فإن ما نراه اآلن ونسمعه جيعلنا حنس أن األمر منظم يف احلقيقة ومقرر، وأن هناك برناجماً لتصفية السجناء 

 ً ً .  إذا بعد اآلن أن نقف أنفسنا هذا املوقف وتلتف حبال املشنقة على أعناقنا حنن بعد  ومل يعد مستبعدا
  ! حني

وهذا يفسر لنا مصري ثالثة وعشرين ألف مفقود من خرية أبناء سوريا، معظمهم من اجلامعني، وفيهم [ 
يف سجن ) 49(األطباء واملهندسون، واألدباء واملدرسون، والعلماء، وطالب اجلامعات، نفـذ فيهم املرسوم 

تدمـر،على مدى بضع سنوات خالل عقد الثمانينات، خالل يومي االثنني واخلميس من كل أسبوع كما 
ازرتابع ]. جاء يف هذا الكتاب، يرمحهم اهللا تعاىل    :املستمرة يف سجن تدمر العسكري  ا
ابرات العسكرية يف العقيد غازي كنعان مدير املخ األوىل قاضيها ،شكلت السلطة ثالث حماكم ميدانية
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عسكري، والثانية قاضيها النقيب سليمان لا احملكمة يف سجن تدمر محص وأحد أقارب الرئيس، ومقر
باشرت عملها يف سجن كفرسوسة مث نقل إىل تدمر، والثالثة فيها ثالثة قضاة وتتلقى األحكام  حبيب

  . جاهزة من العقيد علي حيدر والعقيد علي دوبا وكالمها من أركان السلطة
يقوله القاضي حتت سياط اجلالدين،  املتهم مبا دقائق يقر فيها)  5 -3( وكانت مدة احملاكمة تستمر 

  : حكام بنيوترتاوح األ
  . ــ اإلعدام ملن غلب على ظنهم أنه من اإلخوان املسلمني1
  . السجن املؤبد ملن كانت له عالقة ضعيفة باإلخوان املسلمني ــ2
  . السجن مخس عشرة سنة ملن تعاطف مع اإلسالميني أوأسدى معروفًا إىل أحدهم ــ3
  . نوين يف السجن أعدمواالسن القا ــ السجن ست سنوات على األحداث، حىت إذا وصلوا4
، حيث أفرج 5 ــ الرباءة مع االحتفاظ به يف السجن حىت إشعارآخر وصل عند البعض إىل مخسة عشر عامًا

  .م 1995عنهم يف عام 
الليل، وقد نصبت خشبات  بعد مضي أيام على احملاكمات ينادى على احملكومني باإلعدام يف آخر

وجيمع احملكومون يف غرفة الورشة مث تقيد أيديهم )  6، 5( الباحتني  اإلعدام أمام اجلدار الغريب املطل على
وكانت مواعيد اإلعدامات . سجينًا يف املرة الواحدة )   80 -30( وراء ظهورهم، وينفذ اإلعدام يف 

، وأثناء التنفيذ كانت صيحات  متأل ) النصر لإلسالم ... اهللا أكرب وهللا احلمد ( االثنني واخلميس أسبوعيًا
  ... املكان، مث متكن اجلالدون فيما بعد من تكميم أفواه األخوة قبل إعدامهم رمحهم اهللا تعاىل

  

  )م  1980/ 3/ 10(جمزرة جسرالشغور يف -4
ونتابع ماكتبه تقرير منظمة رقيب الشرق األوسط عن القمـع الرهيب الذي مارسه النظام اإلرهايب السوري 

  .على شـعبه املغلوب على أمـره 
بأن الدولة ستلجأ إىل ) 1980/ 3/ 9(رت جريدة تشرين لسان حال نظام أسد يف افتتاحيتها يوم أنذ

إال أن االضرابات عمت حلب ومحاة ثانية يف اليوم .. استعمال العنف الثوري املسلح لدحر العنف الرجعي 
ُرع بإعداد محلة القمع اليت  خطط هلا النظام الثاين عشر والسادس عشر من الشهر نفسه، ومنذ ذلك شـ

  .منذ حيـن 
وضرب النظام ضربته األوىل يف العنف الثوري يف مدينة جسر الشغور، تلك املدينة الصغرية اليت تقع يف 

ليس ( تظاهر سكان املدينة ) 1980(ففي يوم األحد التاسع من آذار . اجلبال بني حلب والالذقية 
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واحلزب زاحفني حنو مقرات البعث حىت أشعلوا النريان ضـد احلكومة ) الطليعة وال اإلسالميني وإمنا سكان 
ا، وقد اقتحم بعض املتظاهرين الثكنات العسكرية القريبة واستولوا على أسلحة وذخرية فيها مل  يف بنايا

  . يستطع البوليس احمللي مطلقًا استعادة النظام فهرب من الساحة 
مولة ـ باهليلوكبرت ـ املوجودة يف حلب، فوصلت لذلك أمرت السلطات العسكرية فورًا القوات اخلاصة احمل

هذه القوات يف آخر العصر قبل الغروب، وقصفت املدينة مبدافع ـ املورتر ـ الرشاشة والصواريخ حىت 
  .خمزنًا ومتجرًا ) 50(منزالً و ) 20(استعادت السيطرة عليها ؛ ولكن بعد تدمري

يف احلال، دون معرفة شيء عنه، وهكذا قتلوا  وتقتلهالوحدات اخلاصة تعتقل كل من تصل يدها له  وبدأت
ً قرابة مخسني مواطنًا مسلمًا  م . وكل من وقع يف يدهم خالل الليلة األوىل  ومسيحيا حرقوا قرابة أكما أ

ً ثالثني  بوا مافيها من البضائع، ومنها حمالت الذهب،  حمال األقمشة  وحمالتجتاريًا للمواطنني بعد أن 
داسوا مصاحفها ومزقوها قبل ) األخ عبد الباسط حلي يرمحه اهللا ( ت الكهربائية، ومكتبة وحمالت األدوا

  .، يف الشارع الرئيسي للبلدة حرقها
مث قاموا بتمشيط املدينة يف الليل املظلم . وقتلوا أو جرحوا عشرات املواطنني منهم من األبرياء املتفرجني  

مواطن رهن ) 200(اطنني قرب منازهلم، مث أخذوا معهم قرابة وقد أعدمت الوحدات اخلاصة عددًا من املو 
  .احلجز واالعتقال 

ويف اليوم التايل عقدت السلطة حمكمة عسكرية ميدانية برئاسة الرفيق توفيق صاحلة عضو القيادة القطرية 
 :حلزب البعث الذي وصل بالطائرة من دمشق، جعلت من مكتب الربيد مقرًا هلا، وشارك فيها كل من 

رئيس فرع (، ومحدوحجو)قائد الوحدات اخلاصة(،وعلي حيدر)وزير الداخلية (ناصر الدين ناصر 
  ) .رئيس شعبة احلزب يف اجلسر (،وحممد أنيس )احلزب

  .وأصدرت هذه احملكمة حكم اإلعدام على كل من مثل أمامها  
ها من النتائج اليت شاهدها وعلى الرغم من بقاء تفاصيل احملاكمات طي الكتمان ؛ فإن املرء يكاد يعلم 

معتقل من سكان جسر الشغور، حىت وصل عدد ) 100(الناس تنفيذًا ألحكام اإلعدام حبق أكثر من 
  . مواطن ) 200 – 150(ماقتل من سكان املدينة إىل 

  :وصربت جسر الشغور ثالثة أيام ذاقت فيها املر والعلقم، ومن جرائمهم اليت يندى هلا جبني البشر 

  .جسم طفل اليزيد عمره عن ستة أشهر إىل قسمني، أمام أمـه، اليت سقطت ميتـة من هول املنظر ـ شـق 1
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  .ـ قتل فىت ارمتـت أمه عليه لتحميه من القتل، فقتلوها معه  2
  .ـ التمثيل جبثث بعض الضحايا إلرهاب املواطنني  3

ىي حاج حيىي، وحيىي تلـجو، بيت نور الدين اخلطيب، والشاعر األديب حي: ـ حرق عدة بيوت منها  4
  .وعبد الرحيم منصور، وعبد الكرمي النايف 

ب مافيـه، وذلك بعد استشهاده بيومني  5   .ـ حـرق دكان الشهيد سليم احلامض بعد 

اجلثث من الشوارع ودفنوها يف حفر مجاعية بدون كفن  بتحميلاليوم الثاين أو الثالث قامت اجلرافات  ويف
  . )تهى التقرير الدويل ان(  أو صالة جنازة

  )1(من التعذيب لقطات
  :أحد الناجني من مذحبة جسر الشغور ) أبو حيان اجلسري (  يقول

كتيبة ( الليلة األوىل بعد أن بدلت الكتيبة األوىل  مساءيب يف الثانية والنصف من ـمن بيت قري اعتقلوين
وأراين آثارها ( ا رجلي بقطعة أسالك شائكة ، وربطو )كتيبة التعذيب (  الثانيةواستلمت الكتيبة ) الذبح 

وكذلك ربطوا يدي خلف ظهري بأسالك شائكة، كانت تدخل يف يدي وقدمي كلما  ،)سنة  عشرينبعد 
ال علي الضابط ضربًا بكل ماميلك من قوة، بالعصا . بأحذيتهم  ركلوين وحبذائه  والكابالتمث ا

إدخال العصا يف بطين  حياولندي معه عصا صار العسكري، حىت تعب الضابط من الضرب، فسلمين جل
الربيد فشاهدت عددًا خميفًا من حيث  إىلمن اجللد، واستمر احلال حىت الفجر حيث نقلوين بعد ذلك 

 عندنا، وحاملا شاهدوين هجموا علي املميزةوهلجتهم  املربقعالكثرة من جنود الوحدات اخلاصة بلباسهم 
جم الوحوش  ، واللكم على فر  اجلائعةكما  يستها، وشحطوين من السيارة على سلم الربيد شحطًا

  .حىت تغمدين اهللا برمحته فأغمي علي ملدة تزيد على يوم كامل  مستمروالضرب 
م صاروا  ويقول هذا رمى : مات، فطـس، وكانوا يقولون عين :  نيقولو يل أحد املمعتقلني زمالئي أ

( ويف يوم األربعاء استيقظت على صوت عدنان عاصي هبوطها،  قبلبرشاش على الطائرات العمودية 
أين وضعت الرشاش، ووجدت يف جيويب طلقات من الرصاص، بعد أن  يسألين ،)مدير خمابرت إدلب 

                                     
أبو حيان اجلسري، مواطن سوري من جسر الشغور، التقيته يف موسم احلج، وقص علي األحداث اليت مرت عليه، وهو يعيش يف دول  - 1

  .اخلليج بعد أن كتبت له احلياة 
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: هذه الطلقات، وملا أنكرت ذلك قال يل ووضعوا بدالً منها ،ونقودي من جيويب وساعيتأخذوا أوراقي 
  .لطلقات مازالت يف جيبك نكاره، هذه اإتستطيع  مادي وال دليلنا

الطائرات، ومل يتمكن أزالم األسد من معرفة هؤالء  على أطلق النار املواطننيفيما بعد أن بعض  وعرفت
م متكنوا من معرفة هؤالء الذين )األوىل الليلةورمبا قتلوا يف (  واطنني،امل  أطلقوا، وأرادوا أن يثبتوا لرؤسائهم أ
  .ر على الطائرات االن

اجلنود فأوجعوين ضربًا حىت متنيت املوت كي أخلص  وأحضر، زاـدنان عاصي حيرق حلييت بوالعة الغع وبدأ
م، وصاروا يتندرون علي ويقولون يل  جسديمن هذا العذاب، حيث صار  صرت من : مربقعًا مثل ثيا

كذبت ( ،ستانأنا أطلقت النار على الطائرة، والرشاش دفنته يف الب :لذلك قلت هلم . الوحدات اخلاصة 
الراوي أنه مل يفعل ذلك، ولكنه قال يل وأقسم (  ،ذا الكشف ففرحوا، )عليهم ألخلص من التعذيب 

، فذهب معه جمموعة من اجلنود إىل البستان إلحضار )فريتاح من العذاب  يقتلونههلم ذلك لعلهم 
 له أين ال فأقسمتيقتلوننا، أنت تأخذنا إىل البستان وهناك رفاقك :  ، ويف الطريق قال قائدهمالرشاش

  . البستانأعرف أين هم، ومع ذلك عاد ومل جيرؤ على دخول  أعرف أحدًا منهم وال
لتحمل فصرخت اإدلب وضعوين يف الدوالب وعددت أربعني ضربة، مث صرت أصرخ ومل أعد أطيق  ويف

  .وقلت هلم أعرتف لكم بكل ماتريدون 

، ورميت على الطائرة املظاهرةيوم  أنا منظم مع اإلخوان، ودخلت مقر احلزب(  (  ... )، وأخذت سالحًا
سنة أنه مل يسبق له دخول أي تنظيم، وأنه ليس له سوى احملافظة على  عشرينمث أقسم باهللا أمامي بعد 

ا رسول اهللا  ،اللحيةدينه ومنه  وأنه قال هلم ذلك على أمل أن يقتلوه فريتاح من  . وهي واجبة أمر 
  . )تعذيبهم 

نفرج عنك بعد كل ذلك إذا وعدتنا أن تتعاون  سوفوقالوا يل  ،هذا االعرتاف صاروا يتوددون إيل بعدو 
أعدهم بذلك، على أن أعود إىل حملي التجاري يف جسر الشغور،  أنمعنا ملصلحة وطنك، وقد أهلمين اهللا 

  .الشغور  خربهم بكل ماشاهدت ومسعت عن جسرأل، وميرون علي دورياً كانتوأطلق حلييت كما  

وخاصة من جروح رأسي اليت كادت أن  ،يل الشفاء اهللاخروجي استمر العالج تسعة شهورحىت كتب  وبعد
اهللا تأشرية عمل يف إحدى دول اخلليج، فخرجت من بلدي ومل أعدله  رزقينمث . تقضي علي لوال رمحة اهللا

دت يل الصحة والعافية وهللا ، وتابعت العالج خارج سوريا حىت عا)سنة  مخس وعشرين بعد(حىت اآلن 
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] وكشف عن رأسـه فبدت آثار اجلروح العميقة اليت أىب الشعر أن ينبت عليها بعد أكثرربع قرن [  . احلمد
.  

جسر الشغور كانوا يف اجلبل، ومل جترؤ الوحدات اخلاصة  أبناءني من املطلوبمن التنويه إىل أن األخوة  والبد
مت من أهليهم كما فعلت يف محاة وحلب وإدلب وغريها، بناء على انتق ولكنهايومها على مهامجتهم، 

  .اجلرمية الروس  خرباءنصيحة 

  :)م  1980/ 4/ 12ـ   5( يف زرة محاة األوىل جم - 5
يف أول متشيط للمدينة من قبل الوحدات اخلاصة، حيث قطعت املدينة عن العامل وحبست عنها املاء  

ا والكهرباء، وفتشت بيتاً بيتاً مع ا لضرب والنهب والشتم، وقتلت عدداً من أعيان املدينة وشخصيا
عاماً، رئيس مجعية أطباء العيون يف سوريا، لذلك قلعوا عينيه ) 54(الشعبية مثل الدكتور عمرالشيشكلي 

عاماً وهوأحد زعماء الكتلة ) 80(وخضرشيشكلي. وألقيت جثته يف حقل قرب قرية جماورة للمدينة 
الفرنسي، وقد حرقوه بصب األسيد عليه يف بيته،  االستعمار ت األمة أيام اجلهاد ضدالوطنية وصاحب بي

بوا ) 37(والدكتور عبدالقادر قنطقجي وهو طبيب جراحة عظمية. التحف األثرية املوجودة يف البيت  مث 
 ً اعتقلت  كما. أصابعه قبل أن يقتلوه  أظافره وقطعوا عاماً، قلعوا) 55(واملزارع أمحد قصاب باشي. عاما

  . السلطة مئات املواطنني وزجوا يف السجون
  
  
ازراجلماعية يف جبل الزاويـة  -6   )م 1980/ 5/ 15ـ13( بتاريخا

  :ـ ريـف إدلـب               
ميتاز ريف إدلـب بانتشار الصحوة اإلسالمية، وخاصـة يف جبل الزاويـة، حيث يغلب على أهلـه التديـن، 

اهللا عزوجل، ويكثر عدد األخوة الذين استشهدوا من ريف إدلـب، كما يكثر عدد  وحب اجلهـاد يف سبيل
  . األخوة املنفيني من هذا الريف، وخاصـة من جبل الزاويـة 

استقدم النظام األسـدي خـرباء اجلرميـة السـوفييت، الذين مترسـوا من خالل املذابح ) 1980(ويف أوائل عام 
ضـد املسلمني السوفييت فقتل منهم املاليني، هؤالء اخلرباء اخلبثـاء نصحـوا  اجلماعيـة اليت نفذهـا ستالني

نظـام األقليـة يف سوريا باستخدام املذابح اجلماعية، يف األماكن اليت يتواجد فيها عناصر الطليعة اليت قادت 
الضغط املعارضة املسلحة ضد نظام األقلية األسدي، وقد ساعدها على ذلك انفجار الشعب من شدة 
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  .واالستبداد، فالتحق بصفوفها أصناف شىت من الشباب املسلم 
ومن أجل قتل عنصر واحد من الطليعة املقاتلة ؛ المانع عندهم من قتل مخسني مواطن بـريء معـه، ومن  

أجل التخلص من الطليعة املقاتلة المانع من قتل عشرات األلوف من املواطنني األبرياء، وهذا ما طبقـه 
  .، وهذا منوذج ملاحدث يف سوريا باختصار )م1980(ألقليـة يف سوريا منذ عام نظام ا

 :يف أرحيــا  -1

بلدة أرحيا على أصوات الطائرات املروحية  يفاستيقظ املواطنون ) م13/5/1980(فجر يوم الثالثاء  يف
طويق املدينة الفرقة الثالثة بقيادة العميد شفيق فياض بت قامتفقد . وهدير الدبابات ودوي القنابل 

معركة  نشبتواملصفحات  يف منطقة جبل األربعني، اجلهة اجلنوبية من البلدة، حيث  الدباباتمستخدمة 
رحيا، وجبل األربعني أ ـطريق حلب : وعناصر من الوحدات اخلاصة يف ثالثة مواقع هي  الطليعة املقاتلةبني 

ا لدك مواقع  مابين. ـ اجلهة اجلنوبية، وجبل األربعني ـ اجلهة الشرقية  ركزت قوات حافظ األسد دبابا
بالرد على  املقاتلون من الطليعةومدافع اهلاون، وبدأ األخوة  الصواريخبقنابلها مع رامجات  مقاتلي الطليعة

ك ف مقاتلو الطليعةسـرهم، ومتكن أملوها يتقدمون حنوهم بغية تطويقهم و ابدأ ح اليتنريان األسلحة اخلفيفة 
 ،من االنسحاب واإذمل يتمكن) املدجنة (توزعوا يف منطقة اجلبل، عدا املنطقة الشمالية احلصار عنهم و 

م من منطقة تواجد الوحدات اخلاصة،  يف الدفاع عن مواقعهم، إال أن الدبابات  املقاتلون واستبسل  لقر
اواملدفعية ركزت  عبد  زهديحممد : حىت استشهدوا مجيعًا وهم كل من األخوة هـم على مكان تواجد  نريا

وحسان عبد  ) ثانويطالب (وأمحد صفوت ) موظف(قيقه صفوح ـوش) ة ـسنة أخرية هندس( الكرمي 
 .يرمحهم اهللا تعاىل . ) طالب ثانوي ( وطلعت خربوطلي ) طالب ثانوي ( احلميد 

دات ـمع الوحيف اجلبل، بعد اشتباك  وتوزعوا مقاتلو الطليعةيف املنطقة اجلنوبية الشرقية فقد خرج  أما
من أسـر مخسة  الطليعة؛  متكنتذخرية  لنفاذاخلاصة،ومتكنت السلطة بعد أربع ساعات من املعركة ونتيجة 

م تنزف، حيث إدلبوسلمتهم إىل فرع املخابرات العسكرية يف  أفراد منهم صب عليهم أقسى  وجراحا
 .أنواع العذاب مث أعدموا رميًا بالرصاص 

 ،وعناصر السلطة استمرت زهاء ساعتنيمقاتلي الطليعة فقد نشبت معركة بني أحد يف املنطقة الشرقية أما
وضربومها ) عامًا  60 (والدتهأحضروه إىل مث وأصيب عدة إصابات مث نفذت ذخريته فألقوا القبض عليه، 

  .معًا مث أعدم أمام أمه 

البلدة فعاثت فيها الفسـاد والقتل داخل إىل  اخلاصةانتهاء املعارك حول بلدة أرحيــا اجتهت الوحدات  وبعد



                                     
  

  213

مواطن منهم دون اخلامسة عشر من العمر، وأدخلوا سجون املخابرات  مائةوالتخريب، واعتقلت أكثر من 
مخس عشرة سنة وألنه  األسـد والتحقيق انتقامًا من البلدة، ومن مث أودعوا يف سـجون للتعذيبالعسكرية 

 .بعد ذلك  عنهمالذنب هلم أفرج 

 حممبـل ةقريـ يف -2
الطائرات املروحية وهدير الدبابات وأزيز  أصواتعلى )  1980/ 5/  13( الناس فجر الثالثاء  استيقظ

ىل قرية حممبل على طريق حلب ـ الالذقية ويبلغ عدد إ مروحيةالرصاص، فقد حضرت أربع عشرة طائرة 
ا ثالثة آالف نسـمة    .سكا

ً واحدكيلو مرتاً  يبعدبل الذي الطائرات محولتها من اجلنود على اجل أفرغت القرية، وجاءت طائرتا  عن ا
مع جمموعة من عناصر املخابرات العسكرية والوحدات اخلاصة، اليت متركزت  القريةاستطالع تستكشف 

من  ودخلت عشر جمموعات للتفتيش يقودها ضباط ،)ملم  80( مع نصب مدفعي هاون  ،القريةشرق 
م نظام األقلية، موا قا البيوتفوق أسطحة املنازل، وخالل تفتيش ) آرجبي ( وقاذفات  ونصبوا رشاشا

املنزلية والكهربائية،  األواينبضرب النساء والرجال واألطفال وكسروا الثالجات وأثاث البيوت، ومجعوا 
وسـرقوا احللي الذهبية وسلبوا ما وجدوه  ،القواتتمركز قيادة توأرغموا صاحب البيت على محلها إىل حيث 

 .ن مال مع املواطنني م

ال عليهما  من النظاممالزم  وأحضر م، بالكرابيج والعصي أمام  بالضربغالمني دون العاشرة وا  أمها
ما يصرخون ويستغيثون، عمدوا  مقاتلي الطليعةوملا فشلت احلملة يف القبض على بعض  والغالمان ووالدا

اعتقلوا اثنني وثالثني مواطنًا من أبناء القرية، وبعد أن والكرز، مث  الزيتون جارإىل كسر نوافذ البيوت وأش
منهم  لبواـوسة ـمنهم شىت أصناف العذاب يف مدرسة القرية، نقلوهم إىل حلب بالطائرات العمودي لواان

م وما  ) .أجرة ركوب الطائرة كما قالوا هلم ( لديهم من نقود  ساعا

يف ست عشرة مروحية وضربوا النساء  القرية عادت الوحدات اخلاصة إىل)  15/5/1980( يوم  ويف
ت امعينة، وأحرقوا الكتب املوجودة يف البيوت، وأتلفوا مزروعأسـر واألطفال والشيوخ، وركزوا هذه املـرة على 

ً  اعتقلواالقرية مث   . إىل حلب  أخذوهم عشرين مواطنا

بإطالق النار على ثالثة منازل أت دوب مصفحاتالساعة الثانية عشرة ليالً حضرت إىل القرية ثالث  ويف
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ً فيها قبيل مدامهتها، مث اعتقلوا   .وعادوا إىل حلب  مواطنا

ً عادوا إىل القرية وفتشوها )  1980/  5/  25( يوم  ويف بيتًا حىت املسجد دخلته عناصر الوحدات  بيتا
املصاحف ورماها  على املنرب ونزع اآليات القرآنية، ومزق طائفياخلاصة بأحذيتها القذرة، وصعد ضابط 

 .قائد احلملة إمام املسجد بعد إهانته وتعذيبه مبغادرة القرية  أجرببأرض املسجد،مث 

اورة حىت بلغ أبناءتابعت احلملة اعتقال طالب الثانوية ومعظمهم من  مث ن طالبًا مع يعشر  وا القرى ا
 .مجيعًا إىل مقر الوحدات اخلاصة يف حلب  وسيقواعشرة مواطنني آخرين، 

  بلـني قـريـة يف -3
نومهم مذعورين على أصوات الطائرات  منهب أهل قرية بلني )  1980/ 5/ 13( فجر الثالثاء  يف

لوحدات اخلاصة يف هذه القرية الوادعة، وبعد ا مناملروحية، وهدير املصفحات، ونزل أربعمائة عنصر 
ا متامًا كي  التفتيش املعززة بعناصر محاية  أحد منها، بدأت جمموعات اليهربتطويق القرية وحماصر

ظري الرصد، ومجع أصحاب كل بيت يف اونصبت عليها الرشاشات والقواذف ومن املنازلواحتلت أسطحة 
م مبا حيلو هلم من التعذيب والضرب والشتم وكسر األشجار وخاصة  الدارساحة  الكرز، أشجار وتصرفوا 

احلائط، على مرأى من األطفال  إىلوصفوا ووجوههم  مث مجع عدد من أهايل القرية يف السـاحة الرئيسية،
ً والنساء والشيوخ، واستمر الضرب حىت يسقط الرجل  عليه أمام ذويه وأطفاله ونسائه، مث أخذوهم  مغميا

 .معهم إىل حلب 
الفرنسيون عن إخضاعهم، والذين شهد  عجزانتصر جيش األسد على أبطال جبل الزاوية الذين  وهكذا

انتصر عليهم بدباباته ومروحياته وأسلحته احلديثة اليت دفع الشعب املسكني مثنها من  لتهم،الفرنسيون برجو 
عرق اجلبني، وكـد اليمني، وحرم صغاره اخلبز واحلليب، ليشرتي أسلحة حيرر فيها اجلوالن، ولكن األسـد 

رمون، نقلوا هذه األسلحة من مواجهة العدو الصهيوين  ـ الذي سيتضح عما قريب الطاغية وأزالمه القتلة ا
أنه صاحبهم ـ نقلوها من هناك إىل محاة وحلب وجبل الزاوية، وغريها لقتل الشعب اآلمن، وقتل الشباب 

ب  املسلم كي ترضى الصهيونية العاملية وتقر عينها؛  ب، وأتلف من  منفقتل منهم ماقتل و أمواهلم ما
يف سـجون األسـد، مع التعذيب والشتم والضرب،  ودعهمأحماصيلهم الزراعية الكثري، واعتقل منهم املئات 

  .ضد سـلطة األسـد مقاتلي الطليعةخوفًا من أن يساعدوا 

  :سـبوع الـدم يف حلـب أ -7
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) 1980(وأوائل ) 1979(ركزت الطليعة املقاتلة جهودها يف حلب، مث محاة، وذات يـوم من أواخر 
لشـارع، وسيارة األمن العسكري تراقب وترى، والجترؤ على علنًا يف ا) النذير (صارت الطليعة توزع جملة 

وحسـب نصيحة خرباء اجلرمية السوفييت الذين استقدمهم نظام األقلية يف ... منـع أفراد الطليعة من ذلك 
اليت ترهب الشعب، ألن معظم الشعب ضـد النظام، ويتمىن زوالـه، ) املذابح اجلماعية (سوريا، وخالصتها 

أن معظم الشعب ضـده، لذلك قـرر أن ينتقم من الشعب، من معظم الشعب، بشىت أديانه،  وأدرك النظام
مسلمني ومسيحيني، ريف ومدينة، املهم جيرب الشعب على الرضوخ حلكم األقلية، والستبداد أسرة األسـد 

 .  
، وغريها، وكان وهلذا قام نظام األقلية بعدة مذابح مجاعية، يف حلب، ومحاة، وجسر الشغور، وجبل الزاوية

حللب نصيبها من هذه املذابح، منها جمزرة هـنانـو يوم العيد، ومنها هذا األسبوع الدامي من التمشيط، 
والتربير موجود وجاهز كما . على األعراض، واألموال، واألرواح ) اجليش العقائدي ( حيث تعدى جنود 

  :ســنرى 
احتل عسكر حافظ األسـد مدينة حلب ) 1980(سان ني الثاين عشر من  ممنذ اليوم اخلامس وحىت اليو 

وارعها اجلديدة عشرات الدبابات وعشرات املصفحات، وصدرت ـرخيية القدمية ويف شاونشروا يف أزقتها الت
، فمات بعض املرضى حيث تعذر إحضار الدواء هلم، وشرع عساكر الفرقة  األوامر مبنع التجول منعًا باتًا

، وكعادة التتار امتدت أيديهم إىل االثالثة بقيادة شفيق فياض  لي واألموال حلبتفتيش البيوت بيتًا بيتًا
واألجهزة الكهربائية والسجاد العجمي والغساالت والثالجات، وإذا اعرتض صاحبها أطلقوا عليه النار 

  .وزعموا أنه من اإلخوان املسلمني 

  :املسيحيون أعداء للنظام أيضًا 

سرقة والسلب والنهب هلان األمر، ولكن الناس فجعوا بأعراضهم، فقد ولو أن األمر وقف عند حـد ال
عدة حوادث اعتداء على األعراض،  عتاآلمثة إىل أعراض الناس، وقد وق يامتدت العيون الوقحة واأليد

نذكر منها هذه احلادثة يف حي السليمانية فقد دخلت جمموعة من الفرقة الثالثة إىل بيت فيه عجوز قال 
  .سيدي سكان البناية كلهم مسيحيون وأنتم تبحثون عن اإلخوان املسلمني اي :للمالزم 

( فما كان جواب املالزم إال أن يصفع العجوز كفًا جعله يرتنح ويسقط على األرض، مث يتقدم املالزم 
ة ـواحلادث) وفهمكم كفاية ( مع عساكره يدوسون على جثته مث يعبثون يف البيت ماشـاء هلم العبث ) اهلمام 

أن بيوت املسيحيني مملوءة بالنفائس اليت ) العقائديون ( ويتوقـع هـؤالء اجلنـود  .ان كل حليب ـعلى لس
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م الكبار  ا، على مرأى ورضى من قاد   .يبحثون عنها، واألموال اليت جيمعو
ما اللتفتيشه وكان فيه أبوان عجوزان مع بن تويف حي العزيزية دخل التتار األسديون إىل أحد البيو  بايا صا

الثالث، فحجز التتار األبوين العجوزين يف إحدى الغرف وقفلوا عليهما الباب، وسحبوا البنات إىل الغرف 
ن تقطع أقسى القلوب ومتزق أعصاب األخرى ال ن وهن يصرخن ويستغثن ويولولن، وكانت أصوا غتصا

ملطل على الشـرفة وصار األبوان يستنجدان األبوين الكبريين، فما كان من الوالد إال أن فتح باب الغرفة ا
م عليهما فأردومها قتيلني، وتكلم املالزم قائد  ويصرخان، وعندها صوب أبطال األسـد نريان رشاشا

موعة  لقد ظهرت مقاومة من أحد البيوت يبدو أنه قاعدة لعصابة اإلخوان، : قائالً جبهاز الالسلكي  ا
د، الحظ ـليشهد بطولة جديدة من بطوالت عساكر أس) معال ( قدم ولكننا قضينا عليهم، وملا حضر امل

، ودخل البيت وشاهد جثيت العجوزين )أنطون قطوش ( قطعة من املرمر على باب البيت مكتوباً عليها 
ة وعليهن آثار اللكمات والكدمات وهن يولولن ويبكني أبويهن ـعورهن منفوشـوشاهد ثالث صبايا وش

  ...املغدورين 

وحانت ... ولت منعنا من القيام بواجبنا اإن هذه العائلة من اإلخوان، وقد ح: املالزم يقول لقائده  وأسرع
وجبواره  حنو اجلدار فرأى يف صدر الصالون صليبًا كبريًا من املعدن األصفر،) معال ( التفاتة من املقدم 

  .فعالً هذه العائلة من اإلخوان : فقال صـورة كبرية ملرمي العذراء، 
صار يعين كل معارض لنظام األقلية الفـاشي، كل مدافع عن دينـه، وكل مدافع عن ] اإلخوان [ فمصطلح 

[ عـرضـه، وكل من تتحرك عنـده بقايـا النخـوة واملـروءة، حىت لو كان بعثيـاً، كل معارض للنظام األسدي من 
   ] .اإلخوان املسلمون يف سوريا[ وهذا وسام شـرف ناله ] . اإلخوان 

   جمزرة  هـنانـو -8
) 1980(وأوائل ) 1979(ركزت الطليعة املقاتلة جهودها يف حلب، مث محاة، وذات يـوم من أواخر 

علناً يف الشـارع احلليب، وسيارة األمن العسكري تراقب وترى، والجترؤ ) النذير (صارت الطليعة توزع جملة 
  .على منـع أفراد الطليعة من ذلك 

اجلرمية السوفييت الذين استقدمهم نظام األقلية يف سوريا، وخالصتها أن هؤالء وحسـب نصيحة خرباء 
اليت ترهب الشعب، ألن معظم ) املذابح اجلماعية (اخلبثاء السـوفييت نصحوا نظـام األقليـة يف سوريا بتنفيذ 

د الطليعة الشعب ضـد النظام، ويتمىن زوالـه، وأدرك النظام أن معظم الشعب ضـده، ومن أجل ذلك يساع
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املقاتلة، ومماالريب فيـه أن غري قليل من الشباب املسلم التحق بالطليعة، وبعض الشباب العاديني، ممن مل 
يسبق هلم مالزمة املساجد مدة كافية، وذلك ألن معظم الشعب يكره النظام املستبد الذي احتكر أقوات 

بها، وحول أموال الشعب السوري إىل حسابات ضباط ا ملخابرات يف أوربا وأمريكا، عرف الشعب و
النظام أن الشعب ضـده، لذلك قـرر أن ينتقم من الشعب، من معظم الشعب، بشىت فئـاته، مسلمني 

واختذ . ومسيحيني، ريف ومدينة، املهم جيرب الشعب على الرضوخ حلكم األقلية، والستبداد أسرة األسـد 
مواطن يف احلي الذي تقتل الطليعة ) 100ـ  50( ئدي القرار يف أعلى املستويات بأن يقتل اجليش العقا

  .فيه عنصرًا واحدًا فقط من أزالم النظام 
وهلذا قام نظام األقلية بعدة مذابح مجاعية، يف حلب، ومحاة، وجسر الشغور، وجبل الزاوية، وغريها، وكان 

ربة اليت وقعت فيها املذحبة، حيث حللب نصيبها من هذه املذابح، منها جمزرة هـنانـو يوم العيد، نسبة إىل املق
اهد السوري إبراهيم هنانو، الذي قاد الثورة السورية ضد الفرنسيني، وتسمى أيضًا جمزرة  تضم قرب ا

  .املشارقة نسبة إىل احلـي 
ا صباح يوم عيد الفطر لعام  زرة أ ، يف اليوم الذي )11/8/1980( هـ املوافق  1400واملميز هلذه ا

زرة إلرهاب الشعب العريب السوري، وإجباره يزور فيه ا م يتفقدون أحواهلم، كانت هذه ا ملسلمون أقار
  . على اخلضوع لنظام األقلية 

ورمبـا اغتالت الطليعة املقاتلة عنصرًا من خمربي األمن يف حي املشارقة، وعمالً بنصيحة اخلرباء السوفييت 
ق فياض، الذي كلف بإخضاع حلب، قامت هذه العناصر قام جنود الوحدات اخلاصة، بقيادة العميد شفي

م  ، دون معرفة أمسائهم وال انتماءا صبيحة يوم عيد الفطر، جبمع عدد من أهايل حي املشارقة عشوائيًا
م من حي املشارقة، واقتادوهم إىل مقربة هنانو، حيث فتح جنود الوحدات  السياسية أو الدينية، املهم أ

تهم الرشاشة اليت اشرتاها الشعب السوري من مثن طعامه وشرابه وحليب أطفاله اخلاصة النار من أسلح
ا  ا الشعب الذي دفع مثنها ليحرر  ا اجلوالن ـ كما يظن الشعب ـ، وإذ باجليش العقائدي يقتل  ليحرر 

  . أرضـه 
من القتلى الدكتور مواطنًا بريئًا يرمحهم اهللا تعاىل، وجرح مئات آخرون، وكان ) 83( ســقط على الفـور 

كما قتل عدد من موظفي احلكومة املوالني . عبد الرزاق عرعور األستاذ يف كلية اهلندسة حبلب، وهو بعثـي 
، وهو أن اجليش العقائدي قتلهم لسبب واحد فقط، !!كيف يقتل هؤالء . هلا  ؟؟ واجلواب بسيط جدًا

م من حي املشارقة، حيث اغتيل عنصر واحد فقط من خم وهكذا نصحهم اخلبثاء . ربي السلطة وهو أ
  . السوفييت 
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ا ثغرات للهجوم على خنادق  مث حفرت قوات اجليش العقائدي باجلرافات اليت كان املفروض أن تفتح 
الصهاينة الذين احتلوا اجلوالن، بدالً من ذلك استخدم اجليش العقائدي هذه اجلرافات يف حفر خنادق 

حفرت اجلرافات خندقًا يف مقربة هنانو، . الذين قتلوا ومل يسألوا عن أمسائهم  يدفن فيها املواطنون األبرياء
مث حرثت . وهكذا فعلت عدة مرات  يف جمازر محاة الفرعية . وطمرت جثث األبرياء يف هذا اخلندق 

ا باألرض  الذي حارب ] إبراهيم هنانو[ املقربة اليت يرقد فيها البطل السوري . املقربة كلها وسـو
  .لفرنسيني، وأقض مضاجعهم، مل حيرتموا اسـمه وقبـره، بل حرثوا املقربة املسماة بامسه يرمحه اهللا ا

زرة    :وهذه أمساء بعض الضحايا األبرياء يف هذه ا
  

 االسم العمر االسم العمر
 احلاج أمحد عرعور سنة70 حممد عرعور 50
 حممود عرعور 40 عبد القادرعرعور 40
 زهري عرعور 38 علي عرعور 22
 عبد الرزاق عرعور 28 عبد الفتاح عرعور 29
 حممد عرعور 20 بكري عرعور 16
 غسان عرعور 24 عمر حوري 40
 حممد حوري 15 حسن حوري 28
 عبد القادر حوري 29 خالد حوري 17
 صاحل حوري 16 امحد دايــة 27
 حيىي دودان 45 عبدو دودان 17
 امحد دودان 38 عمر دودان 40
 حسن دودان 37 مصطفى دودان 35
 صبحي الفيل 35 امحد الفيل 55
 عبد اهلادي الفيل 25 ابن صبحي الفيل 11
 حسين الفيل 12 مروان الفيل 20
 امحد درويش 41 حممد مجال جمدمي 20
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 عماد درويش 21 اياد درويش 18
 امحد فارس 17 حممد فارس 35
 يوسف قوجا 18 امحد دياب 35
 عبد الرزاق اطرش 22 حممد اطرش 29

  
ومما جيدر ذكره وهو يف غاية األمهية أن ذلك كله جيري مبرأى من األقمار الصناعية األمريكية، وبرضى 
ا حتارب اإلرهاب، ألن القتلى من املسلمني، وألن أمريكا تساند الطغاة املسـتبدين  أمريكي اليت تدعي أ

هكذا يفعل النظام األسدي يف سوريا، وللذكرى أذاعت إذا حققوا أطماع الصهيانة يف العامل العريب، و 
اخلارجية األمريكية نبأ اهلجوم على محـاة يف اليوم فقط، مث سكتت ومل تتكلم، ألن حافظ األسد ينفذ 

  .خمططًا تـم االتفاق عليه مع الصهيونية العاملية وحليفتهم أمريكا  

  بعض جمازر الالذقية -9
ا من احملافظات السورية، مثل محاة وإدلب وحلب وجسر الشغور ومحص، عانت مدينة الالذقية مثل غريه

زكريا قعقع ( عانت من ظلم النظام املسـتبد، نظام األقليـة، ففي بداية الثمانينات أراد رفعت األسد ومعاونه 
كي . رئيس فرع املخابرات العسـكريـة يف الالذقية أن يقضيا على أي معارضة حمتملة يف مدينة الالذقية ) 

يتفرغ النظام لذبح املواطنني العـزل يف محاة وإدلب وحلب، حيث ثورة الشعب العارمة ضد نظام القمع 
ازر . واالستبداد    :وهذا موجز لبعض ا

ـ أرسلت كتيبة من سرايا الدفاع تسندها عناصر املخابرات العسكرية لتهاجم مركز املدينة الشيخ ضاهر،  1
كالرعـد، فقام شباب املدينة برد هذا اهلجوم واستطاعوا أن يطردوا قوات نظام ولكن كان رد فعل األهـايل  

  .األقلية األسدية إىل مشارف املدينة، حيث حي رمل العلويـة وما بعده من قراهم 
ـ كررت قـوات السرايا واملخابرات العسكرية اهلجوم على أحياء الصليبة والقلعة والعوينة وسـكنتوري، 2

وقد أذاعت لندن خرب ) نادر حصري ( املسلم يف الدفاع عن املدينة، وسقط أول شـهيد واستمر الشباب 
  .استشهاده 

، ومشت اجلنازة وسط التكبري، وبدأت اجلنازة من )نادر حصري (ـ خـرجت املدينة يف جنازة الشهيد  3
اية شارع القوتلي كان ت قوات سرايا بيت الشـهيد يف حي الصليبة، واجتهت إىل الشـيخ ضاهر، ويف 

الدفاع مرتبصة على سطوح مدرسة جـول مجال ففتحوا النار على املشيعني، وكانت أول جمزرة ترتكبها 
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قوات األسد يف الالذقية، فسـقط كثري من الشـهداء واجلرحى منهم الشهيد علي حممد مفيت، وأحد أبناء 
  .، وكثري آخرون يرمحهم اهللا تعاىل )غزال (أسـرة 

( هر املقاومني للنظام، والذين أرعبوا قوات األسد أبو علي اجلندي، وعصام بدوي امللقب ـ كان من أش 4
، وأبو ديـب، وأبو عنتـر، وصبحي شريقي، وعندما كانت املخابرات العسكرية تبحث عنهم )أبو حسني 

م، انتقامًا منهم    .قتلت من مل يفـر من آبائهم  وإخوا
الشـيخ عبد السـتار عريوط، والدكتور ممدوح جوحلة، والشيخ حممد   ـ كان من ضحايا النظام اإلجرامي 5

  .منال، والشيخ حممد صاحل، والشيخ زهري مجال 
ـ أما يف جمزرة العـوينة وذلك عندما مل تستـطع قوات النظام القبض على أحد املطلوبني من آل  6

م، ووالدهم الفاروسي، أخذوا أخويه إىل ساحة العوينة، ورموهم بالرصاص أمام وا   .لد
ـ ركزت قوات النظام األسدي على اغتيال األطباء والصيادلة واملهندسني يف أماكن عملهم كما حصل  7

  .للدكتور من آل عثمان، حيث ذحبوه يف عيادته 
ازر اليت نفذها النظام األسدي يف عروس الساحل مدينة الالذقية    .هذا غيض من فيض من ا

       

  
حيث ضربت السلطة مسجد األحدب وأحرقت عدداً ) م 1980/  5/  12( الثانيةجمزرة محاة  -10

  . من املنازل يف حي باب القبلي والربازية، وقتلت مؤذن املسجد وأحد عشر مواطناً آخرين
ازر اجلماعية بناء على نصيحة خرباء اجلرميـة :  باب البلد يف محاة جمزرة حيـ 11 وكانت هذه ا

ستقدمهم نظام الطغاة بعـد أن كادت تسحقه ضربات الثورة الشعبية املسلحة اليت السوفييت، الذين ا
اجلرمية السوفييت، والشك ) خبثـاء (نشبت يف محاة وحلب وجسر الشغور وغريها، عندئذ وصل خرباء أو 

م  ر، ، وعاينوا مكان وزمان وقوع اغتيال عمالء النظام، وعرفوا أن الشعب متعاون مع الثوا)صهاينة (أ
ومتضامن معهم، ونصحوا النظام أن يقتل مخسني مواطنًا على األقل يف مكان وزمان االغتيال، عسى أن 
يكون القاتل أحدهم، وعسى أن يفصلوا الشعب عن الثـوار، فيستطيع النظام عندئذ السيطرة على الطليعة 

 ) .1980(من عام  املقاتلـة، اليت كانت تلقن عمالء النظام دروسـًا موجعة خالل النصف األول
) م 1982(محاة عام  سـاةأم، أكربها وغريهااة ـمذابح مجاعية كثرية يف محولذلك نفـذ نظـام الطغيان 

مما جعل يوميًا كذا مواطن من محاة،  يقتلحيث اتضح أن حافظ األسد نفسـه أعطى تعليماته للجيش بأن 
الفوري حيرم املخابرات فرصة التحقيق وكشف  حيىي زيدان مدير املخابرات العسكرية يعرتض ألن هذا القتل
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  . اهللاشاء  وألمهية ذلك أفردت له فصالً خاصًا قادمًا إناملعلومات الضرورية والالزمـة، 

ازر الثانوية :   لدـاب البـجزرة بـم أما وقد متكنت من ) م 1982( جمازر  بعدفهي إحدى ا
ماً من إحدى دول اخلليج، وكان من املواطنني الذين يف موسم احلج وكان قاد مقابلة أحد الناجيني منها

  .ورواها يل كما وقعت  اكتووا بنارها، وجناه طول األجل،

م ) أبو حيان احلموي ( يقول  كنت زائرًا عند بعض أقاريب يف حـي باب البلـد، أتفقدهم لغياب رب أسر
اهللا عزوجل أن أشهد أقسى جتربـة الذي غيبته املخابرات العسكرية، ومازال غائبًا حىت اليوم، وشاء 

  :يشاهدها إنسان يف حياتـه، عندما يشاهد املوت على بعد ثوان فقط منـه 
ختتبأ يف مقربة باب البلد،  الطليعة املقاتلة من  جمموعةم كانت 22/4/1981: يف الرابعة من فجر يوم ( 

معها، وقتلوا منها،  اصة اشتبكوا، وملا مرت سيارة للوحدات اخلاخلاصةوتكمن منتظرة سيارات الوحدات 
م متكنوا من الفرار  ويبدوا   .أ

اور للمقربة وهو  منقرر قائد الكتيبة االنتقام  لذلك عمالً  ،ةـالربازيوجبواره  حي باب البلداحلي ا
) م1980(، الذين استقدمتهم احلكومة السورية عام )الصهاينة( باالستشارة اليت قدمها اخلرباء السوفييت 

دراسـة احلالـة األمنيـة يف محاة، وقد عاينوا عدة مواقع يف محاة جرى فيها اغتيال بعض أعوان السلطة، وكان ل
يقتل ضحيته ) املخرب(،ألن )املخربني(خالصة تقريرهم أن هذه املدينـة كلها جمرمـة، وهي متعاونـة مع هؤالء

ليه، أو على األقل إرشاد وحدات اجليش ويفر مث خيتبئ أمام هؤالء املواطنني، واليسهمون يف القبض ع
املنتشرة يف كل مكان من املدينة، واليت تصل إىل موقع االغتيال بعد بضع دقائق فقط، وال تتمكن من 
القبض أو معرفة اجلاين، لذلك ننصح بقتل عشرات املواطنني، يف املوقع الذي جرى فيه اغتيال أي عميل 

م من ذلك املكان، كي جنرب أهايل للسلطة، حاالً وبدون حتقيق، وبدون ال تعرف على األمساء، يكفي أ
م من البقاء بينهم أو التحرك )أفراد العصابـة(مدينة محاة على الوقوف مع السلطة ضد ، وعلى األقل مينعو

هكذا كانت نصيحة اخلبثاء اليهود السوفييت، وطبقها النظام السوري حبذافريها عام . يف حيهم 
هذه النصيحة بدايـة رجحان الكفة عسكريًا حنو جانب السلطة، بعد أن كانت ، وكانت )م1981(

  ) . 1980، 1979(الكفة العسكرية ترجح حنو مقاتلي الطليعة خالل 
اذي لكلية الطب البيطري، وأخذت املواطن وحدات خاصة من الشارع احمل تقدمتيف اخلامسة فجراً 

مث أخذوا سبعة مواطنني  ،)ويسكن محاة منذ ربع قرن أصله من قرية بسريين، ( من بيته  ديابمصطفى 
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بيت من أوالد أيب صاحل الزعيب، مث أخذوين من  شابني، مث أخذوا ولدين )عفشـة ( وجدوهم يف فرن 
، ولكن  وكنت احلادي عشر، أقاريب، م مل يعرفوا أنين من خارج احلي، ولو عرفوا لقتلوين منفردًا واحلمد هللا أ

م ماكانوا يسألون أحدًا عن امسه،شاء اهللا أن أبقى  ،أل باب البلد صفونا يف  شارعوقبل وصول  حيًا
م علينا يتفرجون احلـي وأهلالشارع   ، وقد أصابتين ثالث من نوافذ بيو ، ورمونا بالرصاص فوقعنا مجيعًا

، وتركونا ممددين يف الشارع غريرصاصات إصابات   وتابعوا، قاتلة والفضل هللا، وكان غريي جرحيًا أيضًا
وهو صاحب بقالة كبرية (  سريهم إىل باب البلد فأخذوا املواطن خالد الرزوق وأوالده الثالثة من بيته

، وأخذوا املواطن )ومشهورة يف املنطقة، يشتهر بدماثة خلقه ومساحته يف البيع، وغريته على الدين يرمحه اهللا 
ويدخل يف زقاق جانب  خلفهممن األب يهرب  استطاع أن( أكرم احلالق وولده،  اـمشدين امللـي، وأب

( نعم حداد مث أخذوا عبد امل ،)بن الا وقتلواخان سليم محادة ومل يلحقوه وبقي ابنه معهم، فنجا األب 
آل الربازي وآخر من آل تركماين، وكلما وصل عدد املواطنني  منومواطن ) شقيق الشاعر عبد القادرحداد 

كما أخذوا عددًا من املواطنني . وهم يف الشارع وتركوهم ممددين حتت املطر رشـ عشـرةمعهم إىل مايزيد عن 
م من شارع أيب الليث الذي يصل الربازية مع باب البلد ورشوهم عند سوق  من   . النحاسنيبيو

م، وقد إىل  اليومعدد املواطنني الذين رشوهم يف صباح ذلك  ووصل اثين وسبعني مواطناً أخذوهم من بيو
  .ان كنت أحدهم ـمنهم سبعون يرمحهم اهللا، وجنا منهم اثن استشهد

وكنت ممددًا على بطنـي، وشعرت أن املوت اقرتب مين، وصرت  ،إليناممددين حىت السادسة صباحًا حيث رجعوا  بقينا
ّ أمهس يف قليب ـ دون أن أحرك عيين املغمضتني، وكنت أمتىن لو أستطيع أن أسد أذين كي ال أسـمع اجلندي وهو  يطلق علي

 علىام ـد ذاك الذي نـتفق: وقال أحدهم لزميله القريب مين  يرمحه اهللا،وأجهزوا على مصطفى دياب رصاصات اإلجهاز، 
ألن أجلي مل ينتـه [  ومل يتفقدين الضابطمث ناداه الضابط بسرعة فذهب إىل  ،دو أنه مل ميت، واقرتب العسكري مينـبطنه يب

حىت العاشرة صباحًا حتت املطر، حيث انسحبت كتيبة الوحدات اخلاصة من وأقاربنـا أهلنا وبقينا ممددين أمام أعني  ،]
  .املكان 

من ذهاب الوحدات اخلاصة أسرعوا إلينا، ووجدوين  أهلونامصابًا جبرح كبري حول الكلية، وملا تأكد  كنت
، فأعادين إىلهم حيًا فنقلين أحد  ويف شارع العلمني صادفتنا  خمفر الشرطة لكنهم رفضوا أن يفعلوا شيئًا

دمها ينزف،  مازالاإلسعاف فأوقفهم ومحلتين إىل املستشفى الوطين، وهناك وجدت عشرات اجلثث  سيارة
؛ ] وألن أجلي مل ينتـه [  معي اووجدت مسؤولني من املخابرات وغريهم من وحدات األمن وملا حققو 

وغالبًا يكونوا من  جمهولنيإمنا قلت هلم مجاعة م أن الوحدات اخلاصة ضربوين، و هداين اهللا ومل أقل هل
فكان مكتظًا باجلرحـى، ومل تسمح لـي املخابرات املستشفى تركوين وشأين، أمـا  عصابة اإلخوان، لذلك
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العسكرية باملعاجلة فيه، فأعادين أقاريب إىل بييت، ألعاجل هناك حبقن مضادة لاللتهاب، وينظفون يل اجلرح 
  .فيه حىت كتب اهللا يل الشفاء  يوماً سة عشر وبقيت مخباملعقمات، 

ت األمنية اإىل دمشق للعالج، وملا حققت معه الوحد أهلهعرفت فيما بعد أن جرحياً كان معنا نقله  وقد
  .أجهزوا عليه يف احلال  اخلاصةوقال هلم ضربتين الوحدات 

زرة مجاعية يف حي وقعت جم املساءويف ) م22/4/1981( يف املستشفى أنه يف نفس اليوم  وعرفت
  .بستان السعادة ذهب ضحيتها قرابة سبعون مواطنًا 

ازر اجلماعية اليت ارتكبها النظام األسدي يف سوريا، ارتكبها ضد املواطنني األبرياء، عمالً  هذه عينة من ا
خرة، وأن نسأل اهللا عزوجل أن ينتقم من الظاملني يف الدنيا ويف اآل. بنصيحة أسياده الصهاينة السوفييت 

  ..نرى بأعيينا ذهلـم ومهانتـم، واهللا على كل شيء قدير 
حيث أعادت السلطة متشيط املدينة وقتلت ثالثة ) م 10/10/1980( يف جمزرة محاة الثالثة  -12

 ً   . عشر مواطنًا بريــئا
اقرتفت السلطة جمزرة احلجاب حني نزعت بالقوة ) م 1980/ 9/ 29( يف جمازراحلجاب  -13 

لنساء املصونات يف شوارع دمشق، وسقطت ضحايا بريئة من النساء والرجال ولعدة أيام، حجاب ا
  . وانتقلت انتهاكات احلجاب وردود الفعل إىل احملافظات األخرى
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  لثـامنالفصل ا

  )1(مأسـاة حـماةعـودة إىل 
سبعة وتسعني  محاة مدينة سورية تقع مشال العاصمة دمشق بنحو مائيت كيالً، وشرق بانياس الساحل ب

ا من نصف مليون نسمة حاليًا يف التسعينات  رالعاصي، ويقرتب سكا كيالً، تشتهر بنواعريها على 
امليالدية، مجيعهم من املسلمني السنة، ماعدا حي للنصارى يسمى حي املدينة يف وسطها، ويغلب على 

ا احملافظة على اإلسالم وتقاليده، واحملافظة على العادات العر  بية األصيلة ألن محاة سوق للبادية سكا
السورية حيث القبائل العربية، ويكثر تعامل أهايل محاة مع البدو حىت صارت محاة من أكرب أسواق البادية 

يف املنطقة الغربية من احملافظة،  علويونوحييط حبماة ريف مكتظ بالسكان، يكثر فيه ال. يف سوريا
 علوينيوأهايل محاة عداء تارخيي قدمي، إذكانت مجوع ال علوينيني الواإلمساعيليون يف املنطقة الشرقية، وب

أواخر الربيع وأوائل الصيف ( تفرتش الساحات العامة يف مدينة محاة خالل مواسم حصاد القمح والشعري 
  . يف محاةفسقة ، يبحثون عمن يستأجرهم ليحصدوا له زرعه، وكانوا أحيانًا يلقون ظلمًا من بعض ال)

، وعدم وجود غرياملسلمني السنة )ربع مليون نسمة يف الستينات ( حجم املدينة الصغري أسهم  وقد
، ووجود علماء أفاضل مثل الشيخ حممد احلامد يرمحه اهللا الذي نذر نفسه وعمره لتعليم أهايل محاة )2(فيها

 إليها اليت هاجر من املدن دينهم، أسهم هذا يف طبع مدينة محاة بالطابع اإلسالمي الذي ميزها عن غريها
أحياء كبرية، واختلط الناس وعم  فيها ، هربًا من الفقر والقحط يف اجلبل، وشكلواعلويةال ألوف األسر

  . الفساد والبعد عن العادات واملظاهر اإلسالمية
 ً احلركة ربت مئات الدعاة والقادة يف  من معاقل احلركة اإلسالمية يف سوريا، وقد هلذاكله تعترب مدينة محاة معقال

 الشقفة والشيخ حممود احلامد يرمحه اهللا، والشيخ خالد احلصر، الشيخ حممد اإلسالمية منهم على سبيل املثال ال
اهللا احلالق،  الشقفة، والشيخ سعيد حوى، والشيخ أديب الكيالين، والشيخ حممد علي مراد، والشيخ عبد

الزعيم، وهشام جنباظ، وعمر  الستار الدكتور عبدالدين، والشيخ الشهيد مروان حديد، و  واألستاذ عدنان سعد
ومئات القادة الشباب الذين استشهدواخالل احلركة اجلهادية، وعشرات األخوة القادة ... جواد، وعمرمرقا،

                                     
منظمة العفو الدولية، وهنا أحتدث عنها حسب رواية بضعة أخوة من الطليعة   سبق احلديث عن جمزرة محاة الكربى كما وردت يف تقرير - 1

 ...كتب اهللا هلم النجاة، ووصلوا بغداد، ومن أقواهلم نشر اإلخوان كتاب محاة مأساة العصر 
  .ـ  أماالنصارى احلمويون فكانت نساؤهم يرتدين الثياب الساترة متشيًا مع عادات املسلمني حىت اخلمسينات ) 2(
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  . الذين مازالوا يقودون احلركة اإلسالمية
، )م1973(يف عام ومن أصدق الصوراملعربة عن هوية املدينة أنه بعد عشر سنوات من حكم البعثيني أي 

، عندئذ خرجت اماميت فيه إىل اإلسالم ولو  الدستور وألغوا أراد البعثيون تغيري عندما مظاهرة عارمة مسيًا
، وقامت هذه املظاهرة برفع )أي تربوا خالل حكم البعثيني ( ـ املتوسطة ـ  يقودها طالب املدارس اإلعدادية 

واحنرفت املظاهرة عن خمططها كعادة الشارع  زب البعث، رفعت شعارات العداء حل شعارات إسالمية، كما
وكانت هذه . املوجودة يف املدينة  أحرقت مكتب حزب البعثيني، وحطمت مقصف الغزالة واخلماراتاحلموي،ف

   . من جهة ثانيةة األسـديـة المية عامة من جهة والسلطـاة خاصة واحلركة اإلسـة بني محـة املعركـاملظاهرة بداي
العاصي يف محاة ويقسمها إىل احلاضر وهو القسم الشرقي من املدينة، والسوق وهو غرب النهر، وميتاز  رمير 

م أكثر شجاعة والتزامًا باإلسالم وتقاليده  واحلاضر سوق لبادية الشام، حيث منتجات البادية . أهل احلاضر بأ
  . من احلليب واللنب واجلنب والسمن والصوف واملاشية

م 1964(أسلفنا، ويف محاة حصل أول اصطدام مع البعثيني عام  أ مروان حديد يرمحه اهللا كمايف محاة نش
وكان خميمه الدائم عند  الطليعة املقاتلة،، ويف محاة رىب مروان حديد يرمحه اهللا الرعيل األول من شباب )

املوت يف سبيل اهللا يعج باألشبال الذين رباهم مروان يرمحه اهللا على حب اجلهاد و ) اجلاجية ( دوار 
والذين جعلوا حافظ األسد وشقيقه رفعت يفقدون  ،فيمابعد باسم الطليعة املقاتلة عزوجل، الذين عرفوا

يارعام  م ويصلون إىل حافة اال رمني الروس، وينفذوا قبل أن يطبقوا) م 1980( صوا ازر  نصيحة ا ا
  . اجلماعية باملواطنني

ينتظرون الفرصة املواتية لتدمري مدينة محاة، وقد صدرت عدة تصرحيات من  علوينيالبعض لذلك كله كان 
ا إىل حديقة عامة ومراقص وحانات، واحلقد يعتلج  مسؤولني كبار م سيدمرون املدينة وحيولو مثل رفعت أ

سأجعل ( وقد نقل عن رفعت األسد أنه يقول  . آبائهم منذ مايزيد على مائة سنة  يف صدورهم وصدور
من املدن  وأنه سيبيد أهلها لتكون عربة لغريها... ؤرخني يكتبون  أنه كان يف سوريا مدينة امسها محاة امل

  ).1(السورية
  اجلــو العـام قبل مأسـاة حـمــاة

   حصار السلطة ملدينة محــاة

                                     
  . 42كتاب محاة مأساة العصر، من منشورات التحالف الوطين لتحرير سوريا،ص :ـ  انظر ) 1(
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ة محاة، أنه رأت السلطة أن الوقت مناسب لتوجيه الضربة احلاقدة التارخيية ملدين )1(روي مصادرالطليعةت
ا تضم مئات املقاومني املسلحني، فضربت السلطة حصارًا يتكون من ثالثة أحزمة من اجليش  خاصة وأ

  . حول محاة، وبدأت بالتمشيط واالعتقاالت والتعذيب لكشف التنظيم يف محاة ومعرفة القواعد العسكرية
  عدنان عقلة يدخل محاة قبيل املأساة وخيرج منها

ارغم األحزمة الثالثة  منفصلة الطليعة و مدينة محاة متكن عدنان عقلة من الوصول إىل محاة،  اليت أحاط اجليش 
أن حصل على وعود عراقية بتقدمي أسلحة له حىت الدبابات إذا متكن من حماربة  ونزل عدنان بعد  ،عن اإلخوان

   . الذي زاد دعمه إليران احملاربة للعراق يومذاك األسد
لة على أن السلطة تريد إخراج املقاومني من قواعدهم للصدام العلين مع اجليش، أطلع أبو بكر عدنان عق

 وأنه بسب االعتقاالت اجلماعية والتعذيب الوحشي، متكنت السلطة من كشف خطوطهم، وأنه اليستبعد
، وأنه المفر من الصدام، فالدولة تعمد إىل نسف كل بيت  أن تكون قاعدته القيادية مكشوفة أيضًا

استمرت احلال فإن معظم القواعد وفيها مئات املقاومني ستدمر  يه على رؤوس أصحابه، وأنه لويشكون ف
، وأنه يأمل أن الصدام سيحرك )م 1982/  25/1( الصدام فجر يوم  ولذلك قرروا.  )2(بدون مثن

د السلطة مع تكبي يف الشارع يف اهلواء الطلق؛ ضمائر بعض الضباط يف اجليش، فإن مل يكن فاملوت العزيز
خري من املوت حتت الركام، مث محل عدنان رسالته األخرية إىل القيادة مع نداء ؛أكرب قدر ممكن من اخلسائر
م مؤثر للمشاركة يف املعركة مبا   . وسعهم ونبذ خالفا

ً  وعد عدنان أبابكر  أن خيرج ليأيت بالطليعة كلها للمشاركة يف الصدام، وأقنع أبابكر بتأجيل الصدام أسبوعا
ونشر عدنان ) م 1982/ 24/1( ليتمكن من العودة، وخرج عدنان من محاة إىل العراق، ووصل يف 

 ً للنزول إىل محاة، وانتقل  بعد أن فشل يف اقناعهاالقيادة  نص رسالة أيب بكر على قواعد اإلخوان متجاوزا
عي مصادر الطليعة أن وتد. عدنان مع مائة من شبابه إىل العراق، لكن مل يتمكن من الدخول إىل سوريا

   . اإلخوان والعراق منعوه من ذلك
  جمـرى أحـداث املأسـاة يف حـمـاة

أن  روى األخوة املقاومون الذين كتبت هلم احلياة، وخرجوا من قبو بيت العروانة ليالً بعد انتهاء املعارك، بعد

                                     
  . 28ـ عمر عبد احلكيم، الثورة اجلهادية يف سوريا، آالم وآمال، ص ) 1(
م السلطة ــ  وهذا دليل آخر على أن السلطة  وليس اإلخوان  هي املسؤولة عن مسلسل الدم الذي غمر سوريا عامة ومحاة خاص) 2( ة، فهؤالء املقاومني حصر

  .يف ميدان املعركة وليس حتت الركام  وأحكمت عليهم احلصار، ومل يبق أمامهم إال املوت، فقرروا أن ميوتوا
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م املقاومني يف محاة حتت قيادة األخ الشهيد أيب بكر ير  شاركوا األخ أبو عارف يرمحه محه اهللا، مث مع إخوا
  .)1(من محاة، رووا مايلي تب اهللا هلم البقاء فخرجوااهللا ،و 

ً ) م 1982/ 2/2(يوم الثالثاءيف  عنصر ) 500(قامت قوة عسكرية قوامها ويف الساعة الواحدة والثلث ليال
حة، وتقول الطليعة أن الدفاع بتطويق حي البارودية الشعيب، ووصلت عشرون سيارة اقتحام مصف من سرايا

التقط مكاملة السلكية عسكرية مفادها أن هذه القوات متجهة إىل قاعدته القيادية، وقامت ) أمحد جواد( أبابكر
هب املقاومون من خمتلف اجلهات، ومتكنوا من  املقاومون، عندها السرايا بتفجري بعض البيوت اليت خيتبأ فيها

الدفاع املتمركزة  املقاومون بضرب وحدات سرايا وبدأ. من حي البارودية وهرب عناصر السلطة ،تدمري هذه القوة
  .يف املدينة 

وقامت السلطة بإنزال جوي شرق محاة، وحاول اللواء  ،)حمردة (وصلت الوحدات اخلاصة من قرية يف الصباح و 
ً  ،من شارع العلمني) 54ت (الدخول بدبابات) 47( يوم األول منها، ومضى ال لكنه أخفق وأعطبت كثريا

  .بإخفاق السلطة من دخول حي البارودية 
واطنون اتضح أن السلطة تريد احتالل وتدمري األحياء القدمية، فدافع امل :م 1982/  3/2( األربعاء 

  .عنها ببسالة وصدوا قوات السلطة عنها
( ت اللواء امليكانيكي بعد تدمري معظم آليا) 21(تربز ظاهرتان األوىل زج اللواء)  4/2(ويف اخلميس

ازر اجلماعية، ونفذت هذا)47 اليوم جمزرة جنوب امللعب البلدي وقتلت ألف  ، وشروع السلطة با
م ومجعتهم يف الساحات، أو أخذت بعضهم إىل  ومخسمائة من املواطنني العزل، بعد أن أخرجتهم من بيو

. األسرة  بقية أفراد بيته، مث قتلواأسرته عند باب  مقربة سرحيني لقتلهم هناك، أو قتلت بعضهم أمام أفراد
، ومل يفكر املقاومون يف ذلك، حيث أن  مع أن هذا احلي العالقة له باملقاومني، والتوجد فيه قواعد أبد ًا

، ومما قتلتهم السلطة ضابط محوي )2(كاألحياء القدمية ميكن االستفادة منه عسكرياً  احلي حديث وال هذا
ز وهو الرائد أمح(  كان يف إجازة ّ وهو بعثي ابن بعثي، ووالده من قيادات العمال،كما ) دعبد احلميد عزي

م احلزبية أبو ) عمر جواد ( اليوم استشهد األخ  ويف هذا. ومل تنجيهم من القتل قتل بعثيون أظهروا بطاقا
  . أصيب من جراء قذيفة دبابة يرمحه اهللا، فخلفه األخ أبو عارف بكر يرمحه اهللا، عندما

                                     
زرة )49( اعتمده اإلخوان يف كتاب محاة مأساة العصر بدء من الصفحة ما ـ وهذا) 1(   .حتت عنوان يوميات ا
ي هلذه اهلمجية فهو أن احتالل هذا احلي سهل جداً، واليكلف السلطة أية خسائرألنه مسامل، وسـتخاف بقية ـ أما التفسري العسكر ) 2(

  .  ) اضرب الضعيف خياف القوي (، وهذا مبدأ عنرتة األحياء عندما تسمع ماحل به من القتل اجلماعي
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ا بالقصف  اقتحمت السلطة بعض األحياء الشعبية، وشرعت بالتدمري) شباط  5( جلمعة يف يوم ا الشامل لبيو
ً لصاحل امل. من املواطنني األبرياء  ومن فيها والتفجري على مافيها   .ـواطنني املقاومني ومازالت  متيل الكفة عسكريا

طراف املدينة، وعلى القلعة وأبيد قسم  قامت السلطة بثالثة إنزاالت جوية على أ) شباط  6( يف السبت 
وبادرت السلطة إىل . يظهر منذ اليوم  دأقاومني بأن نقص الذخائر لدى امل كبري من هؤالء اجلنود، إال

اليوم ارتكبت  ويف هذاقاومون، امل مع عناصرها كي اليغنمها ،)جي . ب . آر ( تقليل كمية ذخرية ال 
ً السلطة جمزرة حي سوق الشجرة وقتل في ومازالت السلطة تعجز عن . ها مايزيد على مائة وعشرين مواطنا

ا بعد تكبيدها خسائر فادحة بالعتاد  دخول األحياء القدمية، وتكرراحملاولة كل يوم، لكن املقاومني يصدو
تودع ارتكبت السلطة اليوم جمزرة دكان احللبية وقتلت فيه قرابة مائة مواطن وأحرقتهم أحياء يف مس كما. والرجال 
وقتلت مخسني شخصًا وألقيت جثثهم يف حوض  ،ارتكبت السلطة اليوم جمزرة حي البياض كما. احلبوب

  .خملفات معمل البالط أمام مسجد الشيخ حممد احلامد
أن متكنت السلطة من السيطرة على  القدمية، بعد ظهر تشبث املقاومني باألحياء) شباط  7( يف األحد 

ب البيوت واحملالت التجارية، وطوراملقاومون قتاهلم باخرتاع  األحياء اجلديدة، واستمرت ازر، و سياسة ا
  .متفجرات ضد الدروع، وزرع األلغام

بعض اجليوب، واستمرت الظواهر السابقة  عدا ،اليوم سقطت منطقة السوق يف هذا :)شباط  8( االثنني 
والعسكريني وعمالء السلطة على أيدي ونفذت السلطة حوايل عشر جمازر، وقتل عدد كبري من احلزبيني 

م محويون قوات السلطة نفسها ، وتوسع اجلنود بعمليات النهب والسلب، والقتل من أجل النهب )1(أل
ازر فهي جمزرة حي الدباغة، وجمزرة سوق  وأحبطت ثالث حماوالت لدخول احلميدية، أما. والسلب  ا

رة دكان عبد املعني مفتاح، وجمزرة منشرة آل البدر، وجمزرة الطويل، وجمزرة دكان عبد الرزاق الريس، وجمز 
واستمرت املعركة، . ، وجمزرة آل موسى، وجمزرة آل الصمصام، وجمزرة عائلة الكيالين )2(حي الباشورة

  . واملقاومون يدافعون عن احلاضر
وبدأت السلطة  انقطع االتصال بني جماهدي الكيالنية، وجماهدي البارودية،) شباط  17(يف األربعاء 

  . بالغارات الليلية

                                     
ً عدو هلم جيب قتله على احلمويني، فكل محالعلويني ـ  وهذا دليل على احلقد التارخيي عند ) 1(   .وي  حىت لو كان بعثيا
زرة أسرة كاملة من آل الدب) 2( ا كانت ) هبة الدباغ ( اغ وعددها عشرة أفراد ومعهم األم واألب، ومل ينج منها سوى ــ  قتل يف هذه ا أل

  .معتقلة يف دمشق، وشقيقها صفوان كان يف عمان 
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باتت املنطقة اليت يدافع عنها املقاومون التتعدى عشرين منزالً، حماطة ) شباط  22( يف يوم األحد 
  . بالدبابات من كل جانب، ومل يبق لدى املقاومني سوى البندقية

للمقاومني عن حي  آخر دفاع تنطوي مالحم البطولة الشعبية، بانتهاء) شباط 23( يف يوم الثالثاء 
وهو ) أبوعارف( واستشهد البارودية، وفيه املعارك األخرية يف البارودية، واملقاومون يف قبو بيت العروانة،

بقية املقاومني يف قبو بيت العرواين، وعجزت  اهللا، ومتركز أيب بكر يرمحهما استشهاد املقاومني بعد قائد
. آر( مدخل القبو، بعد أن ألقوا فيه عدة قنابل وقذائف  علىالرتاب باجلرافات  السلطة عن دخوله، فهالوا

ً  ،)جي . يب  وظل  وآالف الطلقات عن بعد، ودخل الرتاب يف بنادق املقاومني، وكان الوقت عصرا
   .وهم مثانية املقاومون حىت الثامنة مساء، حيث فتحوا ثغرة يف الرتاب وانسحبوا

وم التايل بتفجري عدد كبري من املساجد وهدمها، واعتقلت حوايل انتهاء املقاومة قامت السلطة يف الي وبعد
مواطن معظمهم من العلماء ومدرسي الرتبية اإلسالمية وموظفي األوقاف ومعهم مفيت محاة ) 1500( 

م قتلوا ودفنوا يف مقربة مجاعية . الشيخ بشري مراد  ومازال مصريهم جمهوالً، إال أنه يغلب على الظن أ
  .ية براق بالقرب من قر 

واعتقلت تسعة مواطنني منها،  ،طوقت السلطة قرية طيبة اإلمام بإنزال جوي) شباط  28(ويف يوم األحد 
  . يرمحه اهللا  منهم القاضي حممد أمحد قناص

  :القـوات املشـاركة فـي مأسـاة حـماة  
من سرايا ) 138(اء إنزال جوي، واللو ) 41(ميكايكي، والفوج) 21(دبابات، واللواء ) 47(اللواء      

من سرايا الدفاع، والفوج ) 22(دبابات من سرايا الدفاع، والفرقة االنتحارية) 142(الدفاع، واللواء 
          مدفعية ميدان، وهكذا تكون جممل األسلحة)  114(
  . 72، وت 62دبابة من طراز ت  248ـ 1
  .كلم )  25( ملم ومداه ) 130(مدفع ميدان عيار  108ـ 2
  . )ملم 160(مدفع هاون عيار   48ـ  3
  . قاعدة إطالق صواريخ 248ـ 4
  . )جو ـ أرض( دة بصواريخ مضادة للدروع و ـ استخدمت احلوامات املز  5
  . الدفاع بكثافة وفعالية ـ استخدمت وحدات رامجات الصواريخ الكورية امللحقة بسرايا6
  . جندي) 25000( ـ حوايل 7

باملائة من الضباط، ويف اللواء ) 70(باملائة من اجلنود، و)  30(إىل ) 47(يف اللواء  علوينيوتصل نسبة ال
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)  45(علويون والباقي من البعثيني، أما الوحدات اخلاصة فاجلنود ال علوينيباملائة من ال)  80) (21(
تصل  علوينيالدفاع فمجموع نسبة اجلنود مع الضباط ال باملائة، أماسرايا)  95(باملائة، أما الضباط فهم 

  . باملائة)  90(إىل 
ا أهايل محاة مل تكن خمططة، وإمناكانت دفاعًا عن  وعلى الرغم من أن االنتفاضة الشعبية اليت قام 

،  ورغم التكتيكات املرجتلة والبسيطة، ورغم أسلحة املقاومني اخلفيفة اليت التكافئ أسلحة )1(النفس
النقص املريع لدى املقاومني يف  انت لتجتاح محاة لوالالسلطة، بالرغم من ذلك كله فإن قوات السلطة ماك

 املقاومون املقاومون داخل محاة عن تعويضه واستكماله يف الوقت املناسب، كماعجز الذخرية، والذي عجز
وقد حاولوا  بسبب احلصاراحملكم على املدينة، وقد أدركت السـلطة ذلك  مليدان املعركةعن إيصال الذخرية 

  . كي التقع بأيدي املقاومني) جي . يب . آر( ناصرها اليومية إىل النصف، وخاصة قذائف فأنقصت ذخرية ع
  يف محـاة  سـياسـة الـمجـازر

رم ستالني يف تصفية املسلمني السوفييت، وقتل منهم عدة  ازر اجلماعية هي األسلوب الذي ابتدعه ا ا
الذي بنت عليه  ،ء الروس كان القتل هواألساسماليني، وعند السلطة األسدية اليت أخذت بنصيحة اخلربا

،  أن أوامر يلفت النظر يف معاجلة موضوع محاة، ومما السلطة اسرتاتيجيتها القتل تأيت أحيانًا حمددة عدديًا
من قبل السلطات العليا، فيأيت األمر بأن يكون القتلى اليوم سبعة آالف، ويف يوم آخر جيب أن تزيد إىل 

عتقال فهو وسيلة مساعدة للهدف االسرتاتيجي وهو القتل، وقد اعرتض العقيد اال عشرة آالف، أما
حيىي زيدان قائد املخابرات العسكرية على القت؛ ألنه حيرم املخابرات العسكرية من خيوط علوي ال

 ،املوضوع إىل حافظ األسد، الذي حتدث مع املقدم علي ديب يف هذا التحقيق، وقد رفع احتجاجه هذا
دم ديب  سيدي املعتقالت التتسع أين أضعهم ؟ مع أننا مل نرتك مدرسة أو معمالً إال فقال املق

الثلثني للتحقيق،  الثلث من رجال احلي ويعتقلوا أن يقتلوا استخدمناه فأين أضعهم ؟ فقرر حافظ األسد
ً  مع التقيد بالعدد  ،ع وقت ممكنللقتل، فالسياسة العليا ترمي إىل تصفية شعب محاة يف أسر  احملدد يوميا

لقطع الطريق على انفجارات جديدة يف القطر، وإعادة القطعات العسكرية إىل لبنان، للحاجة هلا هناك، 
اشرتكوا يف تدمري محاة، ، عنصر) 600(األتراك وهم حوايلعلويني املرتزقة ال واخلوف من انكشاف أمر

                                     
م محويون لذلك هبوا  ي، وهو حي مسامل للسلطة، فعرفوامبجزرة جنوب امللعب البلد ـ وقد مسعوا) 1( أن السلطة تريد قتل احلمويني أل

وهكذا أدت جمزرة جنوب امللعب عكس مأراد األسديون، أرادوا أن خياف احلمويون فيستسلموا للقتل كالنعاج  .للدفاع عن أنفسهم 
  ....قتلهم على أية حال لذلك ظهرت منهم مقاومة عجيبة  والدجاج، ولكن احلمويني استسـأدوا عندما عرفوا أن السلطة تريد
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اية الصراع وكان من األوامر اليت صدر . فالوقت اليسمح باملزيد من التحقيقات ت من حافظ األسد يف 
/ 25/2( القتلى إىل رقم حمدد، حدده بنفسه، مساء يوم اخلميس  املسلح مع املقاومني، رفع عدد

وسيقت جمموعة للقتل  ،ويف صبيحة اجلمعة قامت القوات حبملة اعتقاالت واسعة ،)م 1982
م دفنوا يف منطقة بينهم مفيت محاة ورئيس مجعية العلماء وعدد  ،مواطن) 1500(فيها من العلماء، وقيل أ
  . )املرجع كتاب محاة مأساة العصر (  .أو على طريق حمردة يف حفرة مجاعية) براق ( قرية 

، واعتقل قرابة ست وهكذا  ألفًا بقي كثري نيوصل عدد املواطنني الذين قتلتهم السلطة إىل قرابة أربعني ألفًا
  . تمنهم طوال مخسة عشر عامًا يف املعتقال

  :اةــل حمـوالت أهـن بطم

من املعروف لدى احلمويني والباحثني أن الوحدة األوىل من سرايا الدفاع أوالوحـدات اخلاصـة اليت 
ومصطلح دمرت العسكري يعين قتل ( شنت اهلجوم األول على البارودية حيث قيادة املقاومني دمرت 

ا بعضها وجرح بعض آخر وهرب الباقون، كما تعطلت معظم آ ، وكذلك اإلنزال املظلي على القلعة، )ليا
ولكن جرت العادة أن اهلزمية تغطي ...من شارع العلمني، وغريه كثري ) 47(وكذلك أول هجوم للواء 
  :وهذه بعض األمثلة وليست للحصر ......  البطوالت اليت كانت قبلها 

ليها أحد إج فخر  ،يف منطقة الكيالنية احملاصرة حاولت دبابة الدخول إىل احلي -1
ً  ببندقيتهاملقاومني  ولكنه أخاف الغزاة فلم جيرؤ أحد منهم على  ،فاستشهد فورا

  .ل هذه العملية االستشهاديةخمافة مث اقتحام احلي بدبابته
وبيده بندقية، فتصدى  حدى الدبابات أحد املقاومنيإت دويف منطقة الطوافرة طار   -2

ء اهللا أن تصيب رشة مدفع الدبابة هلا جماهد غريه، وأطلق النار من رشاشه، وشا
 .فأعطبته

ق طفل يف الشرقية على دبابة، وبيده سكني، وقبل أن يتمكن        -3                                                                                  وتسّل
ىل الضابط سأله الضابط، وقد أحد عناصرها بسكينه هامجته عناصر أخرى واعتقلته، وملا قدموه إ عنمن ط

  كم عمرك؟ : رآه طفالً 
 ملاذا تفعل هذا؟   -     .سنة 12 -
  .ألنكم قتلتم أيب ودمرمت بلدي: أجاب الطفل برباطة جأش -
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         كما حاول أحد األشبال التسلق على دبابة، وأمسك مبسكات الصعود          -4
عناصر منعه من ذلك، فحرك برج الدبابة وحاول أحد ال ،ليقذف بالرمانة اليدوية داخل الربج

  .وقتل من فيه جلكن الشبل كان مصممًا على فعله، ومتكن من قذف القنبلة داخل الرب 
ولكنه أصر على متابعة  ،سنة برتت ساقه يف أثناء املعارك) 18(ومثة جماهد شاب عمره      -5

ت يف حي الشرقي،  القتال بساق واحدة، ومتكن من قتل قائد كان يشرف على حركة الدبابا
وأخرياً استشهد وهو يدافع عن بيت اجلرحى، بعد أن أردى  ،كما أصر على عدم االنسحاب

  .عددًا من العناصر املهامجة
ا أطفال دون الثانية عشرة من أعمارهمو          :من هذه البطوالت اليت قام 
ا ربه، أن طفالً يف حي الزئبقي طلب من أمه أن تلبسه ثيابًا جديدة ألنه  -6   يريد أن يلقى 

  .مث ودعها وانضم إىل املقاومني خيدمهم ويقاتل معهم إىل أن استشهد ،وامتثلت أمه لطلبه
ومن هؤالء األطفال كان هناك طفل يف الثانية عشرة من العمر يقوم بعمليات القنص من  -7  

وعندما رآه  ه،القناص وقتلوانتبه اليه أحد الضباط فأمر عناصره بالصعود إىل ذلك  ،حدى البناياتإفوق 
ذا الغالم وسأله. العناصر طفالً احتالوا عليه إىل أن متكنوا منه واستاقوه إىل الضابط كم : أعجب الضابط 

ليه يريدون إوفيما الضابط حياوره والعناصر ينظرون . كثري: عنصراً قتلت؟ قال الشبل بقوة وبرباطة جأش
  .فقتل عدداً منهم، مث ارتفعت روحه إىل عليني متزيقه، باغت أحدهم وأخذ منه بندقيته،

فهجم عليه طفل يف احلادية عشرة  ،ويف حي احلاضر جرح جندي وسقطت بندقيته إىل جانبه -8  
ا حىت وصل إىل البندقية، فأخذها وساق العنصر اجلريح أمامه، وسلمه  من عمره وهو حيمل لبنة خييفه 

يح هذا الشبل لصغر سنه، ولكنهم اآلن فرحوا به، وتركوا له موعة من املقاومني كانوا يرفضون تسل
  .بندقيته

حدى يديه مسلوخة إوكانت  ،املقاومني ىوأدخل شبل يف الثالثة عشرة من العمر إىل مستشف -9  
وكان حيمل بيده  ،"اهللا أكرب"، وراح الطبيب جيري له العملية الالزمة، والشاب الصغري يبتسم ويهتف لداجل

فامتنع، مث خرج  ،نة يدوية حاول املقاومون والطبيب عبثًا انتزاعها منه، فأحلوا على معرفة امسهاألخرى رما
  .كان ذلك يف اليوم اخلامس الجتياح محاة. يقاتل، وملا يتماثل للشفاء

ويف قذفها على  ،وكان عدد من األطفال يساعدون املقاومني يف تعبئة زجاجات مولوتوف -10  
  .آذار 8حصل هذا يف أكثر من حي، وخاصة يف شارع  ،الدبابات املهامجة
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ومن النساء امرأة مؤمنة كانت تؤوي ثالثة من املقاومني اجلرحى يف بيتها تداوي جراحهم،   -11
م كما فعلت بكثريين قبلهم وبعدهم م، وترفع من معنويا ذا إوفيما هي كذلك، . وتبث احلمية يف قلو

وأطلقت النار على الدورية  ،ن تناولت السالح الذي كان جبانبهاأال إدورية تداهم البيت، فما كان منها 
م قتلى، مث جلست متأهبة مرتبصة بآخرين   .املؤلفة من ثالثة عناصر فأرد

وأرادوا انتزاعه منها ليقتلوه،  ،عناصر السلطة الباغية دخلت البيت على امرأة حتمل طفلها -12  
فعاجلها . فحطمتها هم النحاسي ونزلت به على مججمة أحد )اهلاون(ال أن محلت يد إفما كان منها 

ا وحياة طفلها) أبطال(   .أسد برشات أودت حبيا
ويف البارودية امرأة مؤمنة محلت الطعام للمراكز األمامية للمقاومني، وسألتهم عن بيت اجلرحى،  -13

وحذروها من . ال بيديإ. ال: فأبت وقالت ،فأظهر املقاومون االستعداد حلمل هذا الطعام، وأصروا عليها
فأوصلته . واهللا لن يوصله أحد غريي ،حيايت ليست أغلى من حياتكم: فقالت. أن تناهلا رصاصات العدو
  .وأطعمت اجلرحى بيديها

م قائلة -14   أهال : ويف حي العصيدة دخل مسلحون بيت امرأة فظنتهم من املقاومني ورحبت 
  .ال رميها بالرصاصإفما كان من أزالم السلطة . اهللا ينصركم.  الشعب كله معكم ملقاومني،وسهالً با
على الرغم من أنه  (حدى النساء كانت زائرة يف حي الشرقية شاهدت تراجع املقاومني إو  -15  

وأخذت بندقية وبدأت . الشباب بتهرب) ياحيف( :فقالت ،)كان تراجعاً منظماً الستدراج قوات السلطة
ا على الدبا   .بة املتجهة حنوها، فأثارت خنوة اخلائفني فاندفعوا إىل املعركةتكرب وتطلق 

امرأة من شدة  25ليه إيف حي باب اجلسر دخلت جمموعة من العناصر أحد األقبية جلأت  -16  
فقامت النسوة قومة واحدة يصرخن  ،وأراد عناصر البغي سيب فتاة منهن ،القصف املدفعي والصاروخي
خذوا ما تشاؤون : حدى النساءإفقالت هلم   ووقفوا جامدين  يء،املوقف اجلر  ويولولن فبهت العناصر هلذا

وخرجوا وهم  ،وأخذت صنائع أسد كل ما معهن من ذهب قدر بعشرة كيلوغرامات. ودعوا هذه الفتاة
  .ختف شيئًا من ذهبها خمافة تفتيشها ملمتأكدون أن واحدة منهن 

هانة ناسه، فهبت امرأة مؤمنة تنادي إشيطه و ويف حي السوق، تدفقت عناصر أسد تريد مت -17  
ضت بندائها هذا مه: بصوت عال الشباب الذين هبوا للذود عن النساء  مأين أهل النخوة والشهامة؟ فأ

  .سقط فيها من اجلانبني الكثري ،وكانت معركة ،والشيوخ واألطفال
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فحميت أنوف  ،طائفي ويف حي الشمالية اعتقل اجليش اثنتني من النساء استاقهما ضابط -18  
وفاجؤوه  ،فتسلل أربعة منهم عرب ثغرات حمفورة يف اجلدران. أهل احلي وتكفل املقاومون باستخالصهما

طالق النار عليه، وخلصوا الفتاتني الطاهرتني، واستشهد منهم واحد واعتقل آخر وهو جريح، مث أجهزوا إب
  .عليه رميًا بالرصاص

رمة رب البيت من آل السواس، مث أراد اآلمثون يف منطقة الباشورة قتلت عن -19   اصر السلطة ا
ال أن يصبوا املازوت إفما كان من اجلبناء . االعتداء على شرف زوجته الطاهرة، فقاومتهم مقاومة األبطال

  .فاحرتقت وذهبت إىل بارئها أطهر من ماء السماء ،فوقها ويف أرجاء غرفتها ويشعلوا النريان فيها
 منخرى قاومتهم واستبسلت يف مقاومتهم، وملا يئسوا أحاولوا االعتداء على امرأة  وعندما -20  

م حىت ماتت   .تسليمها طعنوها حبرا
يف املستشفى الوطين كان ضابط يتحدث مع أحد العاملني يف املستشفى عن املرأة اجلرحية  -21  

ا كانت تقدم القنابل أ ،يغطيها الشيب انظر إىل هذه املرأة العجوز اليت: املشرفة على املوت أمامه فيقول
اينوالرصاص إىل هذا الشيخ اخلرف، زوجها املتمدد جانبها وهو مثخن جبراحه، وكان العجوز يرم   . ا 

رفض العجوز  ،وعندما أراد أحد املقاومني توصيل شيخ عجوز، يعرب به شارع سعيد بن العاص -22
وقطع  ،أنا العجوز أستطيع تأديب هؤالء مبسدسي هذا :وأخرج مسدسًا من جيبه، وقال قاوم،محاية امل

  .الشارع مبفرده
وما كان فيها من جرأة نادرة . خطبة الشيخ زهري يف اجلماهري احلموية الناس ولن ينسى -23  

دارة إرد الشيخ أمحد على الضابط الطائفي الذي أمر العلماء ب الناس ما لن ينسىك  .دـحتدى فيها زبانية أس
حنن العلماء ما اعتدنا أن ندير ظهورنا  :أجاب الشيخ أمحد. الوراء لريميهم بالرصاص وجوههم إىل

  .بصدورنا حنن نتلقاه. للرصاص
فانقض على . رافع اليدين الشهيد راغب يف حي السوق، اعتقلته عناصر أسد وساقوه إىل املوت -24 

خر شهيدًا برصاص اآلخرين، وفعل أحد العناصر وخطف منه بندقيته، وقتل أربعة من عناصر السلطة، مث 
اهد  جت يف حي احلاضرأبراهيم يف حي السوق و إبو أمثله ا   .بو 

املقاومني وبني أعداد كبرية من عناصر السلطة داخل أحد  منوحصل اشتباك بني أربعة  -25  
وهناك  .وقاتلوا حىت نفدت ذخائرهم واستشهدوا ،مث حوصر املقاومون بأعداد كثيفة ،اخلانات الضخمة

طفال يف أحد شاب يف السابعة عشرة من عمره كان خمتبئًا مع جمموعة كبرية من الشيوخ والنساء واأل
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عناصر السلطة الباغية تداهم ذلك امللجأ، وتقتل من تراهم فيه، فانقض بذا إو  ،املخابئ يف حي الوادي
م يهربون من وجوه الشاب عليهم واستخلص منهم بندقية مث اشتبك معهم ليشغلهم عن أهله لعله

   . السفاحني، وقتل منهم مقتلة عظيمة مث استشهد
ّ اهللا تعاىل واإل -26 .. سالم وويف معتقل البورسالن وقف ضابط طائفي وشتم الرسول عليه السالم وسب

ذا ما إاجلبار حىت  فتقدم منه عبد. له فاستأذنه املواطن عبداجلبار من حي احلاضر يف الكالم فأذن.. و
ً  مقربة منه لكمه لكمة قوية جبمع يديه على صدغه صار على اجلبار ذا جسم  وكان عبد. فأرداه قتيال

ً إال أن يوجهوا إقوي، فما كان من صنائع أسد    .ليه نريان رشاشتهم فسقط قتيال
اهد أبو الفداء من حي السوق، وهو شاب حدث مل  -27   تجاوز اخلامسة عشرة من يوا

طة يف حي الكيالنية، وأصيب بشظية يف كتفه األمين فبرتت يده اليمىن، ومع عمره، اشتبك مع عناصر السل
ال أن يستمر يف القتال بيده اليسرى، واستشهد حتت أنقاض حي الكيالنية الذي دمره قصف إذلك أىب 

  .أسد
ّخ أحد عناصره وهو يصف -28   إن  :أحد املقاومني األسرى ويشتمه وقال له عأحد الضباط وب

اهد  ينه كان يهجم بالبندقية على الدباباتهذا ا   . الذي 
قال . وعندما اشتد القصف على الكيالنية بشكل مكثف ودقيق يف اليوم السابع عشر -29

 ن بني األنقاضمم يقاوموننا إ ،يا سيدي ماذا نفعل؟ ماذا أقصف؟ مل يعد هناك بناء: أحد اجلنود لسيده
)1(.  
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  الفصل التاســع
  األسـد التعذيب يف سـجون

تدمر شاهد ومشهود : إليكم صورمن التعذيب يف سجن تدمر كما ذكرها األخ حممد سليم محاد يف كتابه 
واألخ حممد سليم محاد أخ أردين كان يدرس اهلندسة يف دمشق، واعتقل بتهمة التعاون مع اإلخوان : 

لعذاب، ورزقه اهللا املسلمني السوريني، ومكث إحدى عشرة سنة يف سجن تدمر، قاسى وعرف أصناف ا
  ...ذاكرة قوية ساعدته على كتابة أعظم مرجع عن التعذيب يف سجن تدمر خالل احلكم األسدي 

وكما ذكرها األخ خالد فاضل، الذي اعتقل سنتني يف تدمر، والصلة له باإلخوان، وال الطليعة، ومحاه 
حيفظه اهللا، وكذلك األخت ) اع يف الق( طول أجله، فخرج وعاد إىل احلياة، وكتب هذا السفر العظيم، 

هبـة الدباغ اليت اعتقلت تسع سنوات رهينة عن شقيقها الذي خرج من البالد وهو مالحق ألنه متهم 
  ...    بالعمل مع الطليعة املقاتلة 

  :يقول أحد املساجني من دمشق بعد أن فك اهللا أسـره :  الصورة األوىل 
ربوين مائة مرة على األقل، على قدمي، ويف األخري تورمت وض) تاير (يف البدء وضعوين يف دوالب ( 

على األرض إلكمال ) يسحلوين (قدماي، وسالت منهما الدماء لدرجة مل أعد أستطع املشي، لذا كانوا 
  .التحقيق 

أحدهم ضربين بعنف على ظهري وعمودي الفقري مباشرة، مث أطلقوا التيار الكهربائي يف جسمي، حىت 
ومل ... عن الوعي عدة مرات، فيلقون باملاء على وجهي، ويكررون التيار الكهربائي  فقدت رشدي، وغبت

واعتقل أحدهم خطأ أيضاً،  ومكث عشرين يوماً نقص وزنه فيها . [ يقدموا يل طعاماً ملدة أربعة أيام قـط 
  ] . عشرين كيلو غرامًا 

أعلى وبدأوا يركلوين بشدة ويضربونين  ومرة ربطوين باملقلوب إىل السالمل، رأسي إىل أسفل وجسمي إىل( 
بالسوط، ورفسوين على وجهي باحلذاء العسكري حىت سالت الدماء من وجهي، وغطت فمي و أنفي 

  .وجتلطلت الدماء فوق أنفي ويداي مربوطتان، فصرت أتنفس بصعوبة 
ا من بييت ا واستمر حايل هذا أكثر من شهر، وكان لباسي الثياب الداخلية اليت أخذوين  ، واليت صار لو

حىت اقرتبت من . ، ومل يكن عندي حىت بطانية أنام فوقها أو حتتها )سحلي على األرض (أسودًا من 
  ) .املوت 

  :االزدحام والطابور أمام املرحاض 
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كنا مثانني سجينًا نعيش على مساحة سبعني مرتًا مربعًا فقط، مع مرحاض واحد يف ( ويقول سجني آخر 
هذا فكنا نفضلها على غرف التحقيق حيث التعذيب اجلهنمي، وال أشد عذابًا من انتظار الزنزانة، ومع 

دور احلمام يف الصباح، ولك أن تتصور املأساة عندما يفقد بعضهم املقدرة على ضبط جسمه، فينفلت 
  ) .وخترج رائحته بني السجناء،قبل أن يصله دور املرحاض 

الرابعة قبيل الفجر بدأ أحد السجناء معي  يف زنزانيت يتلوى ويشكو يف الثالثة أو : ( ويقول أحد السجناء 
ليس  : من صدره، وأمجعنا أن معه أزمة قلبية، فصرخنا نطلب احلارس ليطلب الطبيب فـرد احلارس بربود 

  ..هو أول من ميوت يف السجن، اآلن يف هذه الساعة اليوجد طبيب 

  ) :م عن إحدى حفالت التعذيب معه األخ حممد سليم محاد يتكل(الصـورة الثانية 
غرفة جماورة، وأنا ال أزال على  وسرعان ما انتزعين ذاك من مكاين وساقين يف املمر الذي جئت منه إىل

ً .  حاليت عاريًا مقيدًا مغطى العينني قاسية تتناولين من جديد فرتفع القيد عن يدي من  ووجدت أيديا
ما لألمام وتعيد ، مث تعود األيدي اليت متتد من كل اجتاه فرتفعين من وسطي عن تقييدمها اخللف، وجتذ

ّ لألعلى األرض، مشبوحًا   ويف حلظة واحدة أفلتين اجلميع، فوجدتين.  وتتوىل أيد أخرى جذب ساعدي
وبدأت أوىل حفالت  .. كالذبيحة متامًا إىل السقف، ورجالي ختبطان يف اهلواء ليس حتتهما شيء

  ! التعذيب

أن أحدهم ناداين مع ابتداء التعذيب   مقتبل الشباب، وكانت عافييت حبمد اهللا وافرة، حىتكنت أيامها يف
   : ساخراً يقول

نْت ..  وال ِ   ؟ بتلعب حديد) أي أنت ( ه

دي، َل َ .  وتفقدين الوعي بعد عشر دقائق لكن عملية الشبح وحدها كانت كافية لتمزق أعصايب وتتلف ج
تتناوشين جمموعة من الكبالت والعصي جتلدين   ، فسرعان ما انطلقتغري أن األمر ما كان كذلك وحسب

لسعات الكهرباء تتخري أكثر مناطق احلساسية يف اجلسد  كأسياخ النار، تبعتها من حيث ال أدري
يف  ..  يف شحمة األذن..  يف العينني..  يف العورة..  مرة، ومرة يف الشفتني يف األنف: فتصعقها بال رمحة 

  ! مع فيه مراكز اإلحساس ومواطن الشعور باألملتتج كل مكان

وازدادت حدة اللسعات !  انتشاء بذلك انفجرت بالصياح من شدة األمل املتفجر فكأمنا ازداد اجلالدون
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   ! والصعقات من غري أن يسألين أحد أي شيء

شيئاً ومن غري أن أبصر  كنت أمسع وسط دوامة األمل صياحهم وهياجهم كالكالب املسعورة حويل،
م رمبا كانوا قرابة العشرة، ومع كل ضربة كانت تطرق أذين شتيمة جديدة وألفاظ كفر باهللا  أحسست أ

حتمال وحىت على الصياح الوقد فاق األمل قدريت على ا ومل ألبث أن وجدتين.  تزلزل السماوات واألرضني
، ألصحو ال ينهش األمل أطرايف وتشتعل األوجاع أدري مىت فأجدين يف زنزانة منفردة  أغيب عن الوعي متامًا

  . ثنية من ثنيات بدين نرياناً يف كل

  فنون التعذيب األسدي: الصورة الثالثة 
أنواع التعذيب حتت عنوان ) 1990(يف تقرير منظمة رقيب الشرق األوسط لعام ) 1(جاء امللحق رقم 

  :يقول التقرير ... قائمة منظمة العفو الدولية :  يف سوريا
يأيت تفاصيل التعذيب واملعاملة السيئة اليت جتمعت لدى منظمة العفو الدولية خالل سنوات عديدة فيما  

مع مالحظة أن هذه األنواع مل تستعمل كلها مرة واحدة، ومع سجني ...من السجناء واحملتجزين السابقني 
  ...واحد 

تعمال قبضة اليـد واألقدام على مجيع  أقسام اجلسم باللكم والصفع والركل والرفس، باسالضرب  – 1
وحبال اجللد واألحزمة والعصي واألسواط واملطارق والكيبالت الفوالذيـة املضفورة أو الكيبالت داخل 

  .األنابيب البالسـتيكية ذات النهاية املفتوحة واملهرتئـة 
ا : الدوالب  – 2 الً أو امرأة رج( تعليق الضحية بشدها إىل دوالب مشـدود يف اجلـدار أو السقف وضر
  .بالعصي واهلراوات والكيبالت أو األسواط ) 
بالعصي أو األسواط أو الكابالت حىت تتمـزق القـدمان، ( الضرب على باطن القدمني :  الفلقـة -3

  . وتنزف منها الدمـاء، ومن مث تتورم، واليتمكن السجني من املشي عليهما 
ا  شـد وثاق الضحية إىل قطعة: بسـاط الريـح  – 4 رجالً ( خشب هلا شكل اجلسم البشري، ومن مث ضر

  .أو توجيه صدمة كهربائية إىل كل أجزاء اجلسم ) أو امرأة 
من ذراعيها املوثقتني ) رجالً أو امرأة ( شـد وثاق الذراعني خلف الظهر، وتعليق الضحية :  الشــبح – 5

  .أو القدمني، وتضرب بالعصا أو توجه هلا الصدمات الكهربائية 
( شـد وثاق الضحية إىل آلـة متحركة عندما تتحرك تطلق سـيخاً معدنياً يدخل يف خمرج :  العبـد األسـودـ  6

  .الضحيـة ) دبـر 
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كرسي معدين له أجزاء قابلة للحركة يشد غليها وثاق الضحية من اليدين :  الكرسـي األملاين – 7
يسبب توسعًا كبريًا يف العمود الفقري وضغطًا مؤملًا يتجه مسند الكرسي اخللفي إىل الوراء ف... والقدمني 

ويقال أن نتيجة هذا التعذيب حصول حالة يصعب فيها التنفس حىت حيصل . على عنق الضحية وأطرافها 
  .االختناق، مع فقدان الوعي، ويف بعض األحيان تتكسر الفقرات 

ن على الكرسي األملاين حيث وهو تعديل  أدخله خرباء  التعذيب السوريو : الكرسي السوري  – 8
أضيفت له شفرات معدنية على األرجل األمامية للكرسي يف موضع شـد قدمي الضحية مسببة نـزفًا دمويًا 

  . حادًا يف رسـغ القـدم، وكاحله  
الصنع حلرق أجزاء من اجلسم كالصدر أو الظهر، أو األعضاء التناسلية، أو  وسائل حمليةاستعمال  – 9

حيث يضغط جسم الضحية إىل ) أوعية مياه حارة ( مثل املراجل الكهربائية ... قدام األرداف أواأل
ومنها .... ومنها مواقد البارافني املغطاة بقطع معدنية يكره الضحية على اجللوس عليها ... داخلها 

  ..وأدوات اللحام الكهربائية األخرى ... احلديد املكهرب 
يشبه حوض ماكينة الغسيل احمللية الصنع، حيث جترب الضحية على طبل مغزيل أجوف : الغســالة  – 10

مـد يـديه أو يديها إىل داخله حىت يدخل الذراعني كلهما مما يؤدي إىل سـحق الذراعني أو اليدين واألصابع 
.  

وضع قطعة من القطن أو الصوف مبللة بالنفط على خمتلف مناطق اجلسم مث إشعاهلا، أو :  احلـرق  -11
  ..نفط على قدمي الضحية وإشعاهلما سكب ال

  .ظهر الضحية أو صدرها بقضيب معدين مدبب وساخن ثـقب ـ  12
يف األجزاء احلساسة من اجلسم، واستعمال الوالعات حلرق اللحى أو الشارب أو  إطفاء السجائر -13

  .شعر أي منطقة يف اجلسم 
ك األذنان واألنف واللسان والرقبة يف أي جزء حساس من اجلسم مبا يف ذل استعمال الكهرباء – 14

  .واليدان واألعضاء التناسلية واملخرج والقدمان 
  .مع جروح الضحية وحرقـها ) احملاليل احلامضية (  ةـاألمالح واملواد القلوياســتعمال  – 15
  .وجـه الضحية الشفتني واألذنني واألنف، بسكني حادة أو موسى احلالقة  تشريط – 16
حافية القدمني إىل اجلدار ويداها موثوقتان فوق الرأس، وسحق الوقوف ضحية على إجبار ال – 17

  . القدمني 
  .املوجـه إىل مناطق حساسة يف اجلسم، ومنها الوجـه  النفـخ – 18
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ا  تعليق – 19   ) .رجالً أو امرأة ( الضحية من اليدين والقدمني إىل عمود السرير أو الدرابزون وضر
د الضحية إىل مزالج دوار من اخلشب يشبه شرحية الدوست وجعلها هدفًا للضرب شـ:  الفـروج – 20

  .بالعصي 
  .الضحية من العنق بطريقة التكسر الفقرات  تعليق – 21
م وهي تدور  مبراوح السقفتعليق الضحية  -22   .وضر
  .ماء ليلة كاملة ) بانيـو ( بكامل الثياب يف  االستلقاء – 23
  .خن من الدوش بشكل متوايل، مث يعقبه ماء بارد جدًا السا املـاءصب  – 24
  ) .الباليس ( اجللد أو لف الشعر بالكالبتني قـرص  – 25
  .اليدين والقدمني  قلع أظافر -26
  .أو االعتداء على احلرمات وهتك العفـة  االغتصاب اجلنسي -27
  .ج واملستقيم أو دفع القناين أو العصي داخل الشر  اجللوس فوق أعناق القناين – 28
، أو اجلـري مع محل أثقـال  الوقـوف على رجـل واحـدة – 29   .مـدة طويلـة جـدًا
  .والضحايا يف النوم ملدة أيـام  األنوار الساطعةإبقاء  – 30
لنقل اجللبة والضوضاء واملوسيقى الصاخبة، وعويل ناس يتعذبون مكربات الصوت استعمال  – 31

  .ويصرخون 
  . زنزانة صغرية مظلمة من غري اتصال مع أي إنسان ملدة أيام يف العزل التام-32
  .رأس الرجل أو املرأة يف املاء حىت حلظة االختناق  تغطيس – 33
االضطجاع على الظهر يف مواجهة شفرة تتقدم حنو الضحية قبل أن متس العنق مباشرة :  املكسالـة – 34

.  
  .كالتعذيب و االغتصاب اجلنسي أو برت األطراف ) أة رجالً أو امر ( ديد الضحية بأحد القارب  – 35
  .سجناء آخرين حبضور الضحية وأمامها  تعذيب – 36
  .مع الشتم ) رجالً أو امرأة ( أمام اجلنس اآلخر التعـري  – 37
  .الضحية من النوم أو الطعام أو املاء أو اهلواء النقي أو املرحاض أو املعاجلة الطبية  حـرمـان – 38
  ) .انتهى التقرير الدويل . ( يف السقف من اليدين  التعليـق – 39

  
  ربـــالج : الصورة الرابعــة 
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ة ّ فمع ازدياد العذاب واإلعدامات اخنفضت كمية الطعام املقررة .  وطالت احملنة كل أوجه هذه احلياة املر
ا مل تكن تكفي لتقيتنا باألصل ع املاء عنا حىت أننا وصارت إدارة السجن تتعمد قط.  للسجناء رغم أ

وكان موردنا الوحيد عن طريق بيدونات ميلؤها .  عانينا خالل صيف ذلك العام شهرًا كامالً من غري ماء
وقتذاك عمت القذارة املهاجع غصبًا عنا وباتت رائحتها ال .  الشرطة لنا وقتما شاؤوا وبالعدد الذي يريدون

واحدًا من )حممد سليم محاد ( انتشارًا كبريًا كنت أنا نفسي  ومل يلبث أن تفشى اجلرب بيننا وانتشر.  تطاق
  .  ضحاياه

يف جلده سرعان ما تؤدي إىل تورمه  ةواجلرب كما هو معلوم مرض جلدي يصيب اإلنسان حبكة شديد
فمن املمكن أن يصيب الرجلني واليدين .  وليس هناك مكانًا حمددًا يكتفي به هذا الداء..  وتقيحه

ا والصدر والظهر وعالوة على األمل الشديد الذي يسببه اجلرب فإن انتقاله بني الناس .  واحملاشم ذا
 26ولقد حدث ذلك يف مهجعنا .  ولو مل يعاجل املصاب فقد ميوت من املرض.  املتجاورين أمر حمتم

ن دير الزور وال أزال أذكر كيف دهم هذا املرض أخاً م.  الذي انتشر اجلرب فيه مثلما انتشر ببقية املهاجع
امسه عبد الكرمي الصاحل، فالتهب جلده كله وانتفخ، وظل يعاين قرابة الشهر يصيح من شدة األمل وليس 

وعندما أبلغ رئيس املهجع الشرطة حباله وكرر عليهم البالغ مل .  بيدنا شيء نقدمه لنخفف عنه إال الدعاء
  !  ع ليموتيزيدوا عن أن أمروه أن يكف عن الشكوى وأن يرتكه يف املهج

لكن تزايد اإلصابات وانتشار املرض يف املهاجع األخرى جعل إدارة السجن بعد حني تتنازل وحتضر 
ومت تعيني مسؤول صحي لكل مهجع من السجناء أنفسهم تكون مسؤوليته تقدمي .  للمصابني دواء اجلرب

نفسه والتعرض تقرير باحلالة الصحية إىل طبيب السجن حىت ال يضطر ذاك إىل فحص املرضى ب
َ األخ الطبيب قاسم موسى مسؤوالً صحيًا !  الحتماالت اإلصابة بالعدوى منهم ِّ ويف هذا السياق عُني

مث ملا تزايدت احلاالت أكثر فتحوا للمصابني مهجعًا خاصًا كما حدث أيام الكولريا، ال رمحة .  ملهجعنا
ك فقد مات بسبب اجلرب من مهجعنا وبقية ورغم ذل.  م بالتأكيد وإمنا خشية أن تنتقل العدوى إليهم

املهاجع األخرى عدد غري قليل من اإلخوة، وقدر لألخ عبد الكرمي الصاحل أن يتعاىف بالتدريج، حىت إذا 
  .  شافاه اهللا بعد حني أتاه النداء، وسيق مع دفعة من دفعات اإلعدام إىل الردى رمحه اهللا

  اياــجل الضحــمن س

سجن قد توقفا عن احلضور للمهجع قرابة اخلمسة أشهر خالل أحداث محاة وكان املمرض وطبيب ال



                                     
  

  242

وانتشرت معه أمراض أخرى مل نستطع أن نعرف .  وبعدها، مما ضاعف اإلصابات وأسرع يف انتشار اجلرب
ا أو نوعيتها بالتحديد ولكم كان اإلخوة .  فكنا حنار يف أمرنا ونفعل ما بوسعنا ملساعدة املصابني.  أسبا

م املرضى من أي عذاب أو جهد وإيثارهم حبفنة الطعام املخصصة للواحد منهميت .  سابقون لفداء إخوا
م فريسة األمراض .  لكن ذلك مل يكن كافيًا لوقف املرض أو إنقاذ املصابني ُ ه َ بـ ْ وقضى عدد من اإلخوة حنَ

وهشام .  لذهيب من دمشقواألوبئة فبلغوا قرابة الستة عشر، ال زلت أذكر منهم كمال أندورة ومأمون ا
  .  جمندف وبسام اهلامشي وسامي وحود من محص

.  وكان أول من مات بني أولئك مجيعًا معتقل من قرية صوران قرب محاة امسه عبد العزيز عوض السامل
وعندما أخرب رئيس املهجع أبو الفضل الرقيب أن لدينا .  أصابه السل كما يبدو حىت أصبح يبصق الدم

  :  الة خطرة أجابه باحلرف الواحدمريضًا يف ح

  !  بس ميوت دق الباب..  وال

وبعد شهرين من املعاناة وبعد ظهر أحد األيام إتكأ األخ على صدر شقيق له كان سجينًا أيضًا وأخذ 
فلما تأكدنا من وفاته طلب شقيقه من .  يذكر اهللا ويردد الشهادتني حىت لفظ آخر أنفاسه رمحه اهللا

م .  ه قبل أن خنرب الشرطة باألمراحلضور أن يغسلو  لكن اإلخوة خافوا أن تصيبهم العدوى أو أن تنزل 
.  وتوكلت على اهللا وتقدمت.  فلما مل يتقدم أحد رأيت أن األمر ال بد وأن حيسم.  من الشرطة بلوى

.  يهمومن يومها تعلم اإلخوة علي وأوكلوا إيل هذه املهمة ما دمت ف.  وأدخلته احلمام وغسلته وحدي
فلم .  بعدها قرع أبو الفضل الباب وأخربهم بوفاة األخ.  فغسلت كل الذين ماتوا من بعد ذلك يف املهجع

.  فتعاونت معه ومحلناه، وعدت أنا وبقي أبو الفضل لربهة.  يزيدوا عن أن طلبوا منه أن خيرجه إىل اخلارج
م أرادوا أن يتأكدوا من موته فتقدم أح  توجاء..  دهم منه وركله بقدمه وحسبوعندما عاد أخربنا أ

  !  فأخذوه ومضوا" البلدية"

 لــــالس:    الصورة اخلامسة 

كت إىل أبعد احلدود بعد سنني من العذاب املستمر واجلوع واحلرمان والعيش  كانت أبدان السجناء قد أ
دث إال أن الوقت كان نفراج الظاهر الذي حوعلى الرغم من هذا اال.  يف أسوأ الظروف الصحية والنفسية

وتزايدت حاالت الوفاة املرضية واإلصابات املزمنة، حىت ..  وبدأ عدد الضحايا يرتفع من جديد.  قد فات
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م حقيقة  مات من مهجعنا وحده قرابة األربعة عشر أخًا مل ندر إال بعد أن قضوا رمحهم اهللا أن الذي أصا
ذا املرض اخلبيث ووجدنا من يفقهنا يف أعراضه وأشكاله وعندما تطورت معرفتنا .  األمر كان مرض السل

علمنا أنه ال يصيب الرئة وحسب، وإمنا هناك سل يصيب األمعاء وسل بالكلى وثالث بالعظام ورابع 
ومل يكن يف مهجعنا حىت تلك الفرتة الطبيب املتخصص الذي يقدر على تشخيص الداء، مثلما .  وخامس

  .  حىت إذا علمنا به واكتشفناهمل يكن لدينا العالج املطلوب 

وهو واحد .  بالباحة األوىل 6-5يف املهجع  1982وواقع األمر فإن مرض السل مت اكتشافه منذ عام 
ولقد قدر أن يكون أحد .  كبري املساحة مظلم اجلنبات شديد الرطوبة.  من أقدم مهاجع سجن تدمر
محاة، الذي كان أحد أطباء قسم األمراض الصدرية  حمافظة) قرية مورك (  نزالئه الطبيب حممود العابد من
لكن اإلخوة وقتها ومن خوفهم من بطش الشرطة وإحساسهم بانعدام .  يف إحدى مستشفيات حلب

غوا عن املرضالتجاوب أو اال فلما الحظت إدارة السجن ازدياد الوفيات وتوافق ذلك مع .  هتمام مل يبّل
  .  23لولني مهجعاً خاصاً يف الباحة الرابعة هو املهجع نفراج العامة تلك فتحوا للمسحالة اال

الذي بات اآلن يف عهد والية أيب عوض القسرية عليه أحد مهاجع السجن  26ونعود إىل مهجعنا 
 ً اتفاق إدارة السجن مع أيب عوض  -كما ذكرت   -وأما السبب فكان .  اخلاصة إن مل يكن أخصها مجيعا

صحاب الزيارات والواسطات إىل مهجعنا ليكونوا حتت عينه ورقابته على حتويل السجناء املوسرين وأ
وتكون الزيارات والنقود اليت يرسلها أهاليهم املساكني أدىن إىل جيب أيب عوض وأسياده من ..  الدائمة

ا أنفسهم   !  جيوب أصحا

شقيني أذكر ويف هذا السياق وضمن عمليات النقل والتحويل جاء إىل مهجعنا جمموعة من اإلخوة الدم
، وعدنان املؤيد، وأخ من )طبعًا دمشقي وليس من األسرة احلاكمة (  منهم حممد احلوراين، وسليم األسد

بعد أن تعلم من الدكتور  6-5وكان سليم األسد طبيبًا من دمشق نقل من مهجع .  بيت دبش وغريهم
نبأ اكتشاف إصابات سلية بني ونقل لنا وقتها .  حممود العابد هناك فحص املسلولني وتشخيص إصابتهم

 )ادلب ( للمسلولني، وأن أخًا آخر هو زاهي عبادي من  23وأخربنا عن ختصيص مهجع .  السجناء
والذي كان يف سنته الرابعة بكلية الطب تطوع للذهاب إىل نفس املهجع واإلشراف على إخوانه املسلولني، 

  .  العدوىمث مل يلبث رمحه اهللا أن أصيب نفسه باملرض عن طريق 

ويف يوم من األيام كنا يف التنفس أنا واألخ صبحي بركات أحد أفراد جمموعيت ففوجئت به يستند إىل 
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ذراعي بادي اإلجهاد، وقال يل وهو ال يقوى على إخراج الكلمات أنه حيس بالغثيان وبالدوار وال يقوى 
يلبث األخ صبحي أن تقيأ وسقط  وهناك مل.  له من الرقيب إذنًا بدخول املهجع فطلبنا.  على احلركة

وعندما حضر الشرطة .  وعندما عدنا من التنفس فحصه األخ سليم فتبني له أنه السل.  حملول القوى
يف الباحة السابعة والذي خصص بدوره يف تلك الفرتة للمسلولني  35وأخربناهم أسرعوا ونقلوه إىل املهجع 

م مهجع    .  23بعدما ضاق 

وسعال ..  ارتفاع يف احلرارة، وقلة شهية للطعام:  أجدين أعاين من األعراض نفسها ومر شهر آخر وإذ يب
وبعد أسبوع من املعاناة فحصين األخ الطبيب سليم أسد فوجدين أصبت بالسل .  وتعرق وإجهاد متزايد

 ً س وعندما أخرب إدارة السجن بذلك نقلوين بدوري إىل مهجع السل، وكان ذلك يف الشهر الساد.  أيضا
  .  وبعد أيام قليلة من حماضرة فيصل الغامن العامة أمام السجناء 1983من عام 

 !ذاب ـة العـرعـج  

أكثر من مائة من اإلخوة ألقى !  يف الباحة السابعة فوجدت ويا هلول ما وجدت 35دخلت املهجع 
ويف يده علبة فهذا ال يكف عن السعال .  املرض بكلكله عليهم فسلبهم نضارة احلياة ومست العافية

وثالث .  وذاك يتقيأ بني فينة وأخرى وال يستطيع أن ميسك نفسه.  صفيح صدئة يبصق فيها البلغم والدم
ووجدت املصاب بسل اخلصيتني، وسل العظام، !  أصاب السل كليتيه فانتفخ جوفه وكأنه امرأة حامل

مام نفسه وأن ننام متجاورين وكان على كل أولئك وعلي أن نستخدم احل..  وسل السحايا، وسل الرئتني
  .  نتبادل العدوى ونتلقاها شئنا أو أبينا

ا  ولقد كنت أظن أو أؤمل أن تكون ظروف مهجع املسلولني أفضل من غريها، لكنين وجدت األمور كأ
والشراقة والنوافذ املفتوحة كتلك اليت يف بقية ..  فالبطانيتان اليتيمتان والعازل على حاهلم.  مل تتغري

وهناك برنامج غري منقوص من التفقد إىل .  واحلرس على الباب وفوق املهجع يروحون ويغدون.  ملهاجعا
وعندما نكون يف الساحة أو يرى الشرطة منا ما ال يسرهم كنا .  التنفس إىل سوء الطعام ورداءة الظروف

.  اء يف مهاجع أخرىننال من الضرب واجللد والعذاب ما مل خيتلف عن ذاك الذي يناله اإلخوة األصح
 ً ا وحسب..  ولعل ميزة املهجع الوحيدة كانت يف نزالئه املسلولني مجيعا !  ويف جرعة الدواء اليت خصونا 

فال يكاد ينقضي شهر على توفرها حىت تنقطع ..  وحىت جرعة الدواء تلك كانت أداة تعذيب وابتزاز لنا
خوف انقطاعها ونرتقب وصوهلا فنزداد قلقاً على قلق فإذا عادت جعلنا نت.  وتغيب أسبوعني أو عشرة أيام
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  .  وعذابًا على عذاب

وهكذا، ومع اضطراب تعاطي الدواء واستمرار سوء التغذية وقساوة الظروف استمر اإلخوة يتساقطون 
ومن هؤالء أذكر .  موتى واحدًا بعد اآلخر حىت عددت أكثر من عشرين أخاً ماتوا من مهجعنا حنن فقط

 ً .  من محص امسه عبد الرمحن فليطاين، وآخر امسه عبد الساتر مصطفى من نفس املدينة اآلن أخا
ً .  قرب مدينة حلب بجومصطفى املصطفى من قرية من   .  وآخر امسه األول مصطفى من حلب أيضا

  ةـة قلبيـوبـن

ومن شهداء مهجع السل أيضًا حتضرين قصة األخ حممد حسن عجعوج من محاة الذي كان من مجاعة 
والذي قامت املخابرات السورية باعتقاله من لبنان بعيد اعتقال الشيخ مروان، . الشيخ مروان حديد األوائل

تقال يف بداية العومع تطور األحداث وتصاعد موجات ا.  وأودع سجن املزة مع بقية من اعتقل وقتها
زرة الكربى اليت حدثت هنا  9وتنقل من مهجع .  كالثمانينات نقل األخ حسن إىل سجن تدمر بعد ا

  .  35أللتقيه وقد أصابه السل آخر األمر يف مهجع  11إىل مهجع 

وهناك ويف يوم من األيام وصل حممد حسن عجعوج نبأ استشهاد أسرته مجيعًا أثناء أحداث محاة قبل أقل 
ً أومسع بأن واحدًا من .  من عام َ يف شوارع املدينة سحال ل حِ ُ  وأصيب بنوبة فلم يتمالك رمحه اهللا.  خوته س

  .  قلبية قضت عليه

وخنربه بوفاة أحد املرضى، مث نلتفت إىل  ،وصار أمراً اعتيادياً بيننا أن ننادي الشرطي صباح كل بضعة أيام
إحساسنا بالغبطة أن قبضه اهللا إليه فاسرتاح من  نكاد ال حنس جتاه األخ الفقيد باحلسرة قدر ،برناجمنا ذاته
  هذا العذاب

  اـترييـهس

من مشاهد مهجع السل اليت ال تنسى مشهد األخ بسام احلافظ من محص الذي فقد القدرة آخر األمر و 
فوجدناه يف ليلة من .  على حتمل كل هذه العذابات والضغوطات النفسية وما عاد يقدر على تلقي املزيد
وكان .  بالصراخ والعويلالليايل ينهض وسطنا وقد امحرت عيناه فكأمنا مها من دم أو نار وراح يطلق عقريته 

 ً دأته ازداد انفعاالً وتأزما   .  اإلخوة كلما حاولوا 
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فلم .  ودخل الشرطي املناوب يستطلع األمر، وأمر املسؤول الصحي األخ زاهي عبادي أن يسكته بالقوة
رج ويف الصباح نادى الشرطي املسؤول الصحي ليخ.  جيد األخ إال أن يعطيه إبرة مسكنة هدأته بالتدريج

ال الشرطة عليه ضربًا وجلدًا وأعادوه يكاد يسلم الروح.  هذا األخ إليه لكنه .  فلما خرج املسكني ا
.  فعاد األخ زاهي وأعطاه إبرة ثانية مهدئة.  وعندما حل املساء عاد وانتفض وكرر ما حدث ليلة األمس

ووعده .  ميلك من أمره شيئاً  وعندما أتى الشرطي من جديد رجاه أن هذا السجني مصاب باهلسترييا وال
ونصبوا .  بعدها طلب زاهي منا أن نكف عن حمادثة األخ بسام.  ته وعالجهئأن يبذل أقصى جهده لتهد

وظل املسكني قرابة الشهرين معزوالً عنا ال .  له يف زاوية من زوايا املهجع ما يشبه اخليمة وأجلسوه فيها
مث جرى نقله بعدها إىل مهجع آخر ومل نعد .  سن بالتدريجأخذ خالهلا يتح..  يكلمنا وال نكلمه بشيء

  .  ندري ما الذي انتهت به احلال إليه
ومما هو جدير بالذكر أن اللواء غازي كنعان كان من أبطال هذه الفنون، ومنهم أيضًا اللواء حسن خليل، 

ذا اخلصوص، وغريهم، واللواء على دوبـا، والعماد مصطفى طالس الذي اعرتف أخرياً أنه كان يوقع أوا مر 
، ومدراء سجن كفر سوسة، والقلعة، )غامن ( .... وعلى األخص مدير السجن العسكري يف تدمـر 

  . واحللبوين، وفرع فلسطني، وغريها كثري 
ومن العدالـة، أن يقدم هؤالء إىل حماكمـة دوليـة عادلـة، تعاقبهم العقاب العادل على هذه اجلرائم الوحشية 

واملطلوب من كل سجني كتب اهللا لـه النجاة واحلياة أن يتقدم مبثل هذه ... كبوها حبق املواطنني اليت ارت
  ... الشكاوي إىل حماكم دولية 

رمني، إنه على كل شيء قدير    .ونسأل اهللا عزوجل أن نرى عـدله يف هؤالء ا
  

  صـور من تعذيب النساء يف سجون األسـد
  

ة يف كلية الشريعة بدمشق، وهي محوية، ألن شقيقها مطلوب وهو خارج اعتقلت األخت هبة الدباغ طالب
وكتب اهللا ) 1982(البلد، وبقيت تسع سنوات تعاين من العذاب، واستشهد أهلها كلهم يف مأساة محاة 

مخـس ( هلا البقاء، فخرجت من السجن، وتزوجت، وعاشت خارج سـوريا وكتبت هذا الـسفر العظيم 
  :،وهذه بعض الصور من هذا الكتاب )يف سـجون األسـد  تسـع سـنوات: دقائق 

  التحقيق مع األخت هبـة :  الصورة األوىل
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ومن غري أن يلفظ أي كلمة أو يسألىن أي سؤال مل أحس إال وصفعة مفاجئة تأتيين على حني غرة  
مي أربعة اصطدم رأسي من عزمها باجلدار وارتد، وصارت الدنيا تدور كلها يف، وصرت أرى الرائد أما

إذا . . انظري  -: مل يزد عن أن قال ! ، وأرى رأسي أسفل مين ورجالي فوق الرأس وفوقي أشخاص معاً 
  . ما بدك حتكي ما بتعريف ما الذي سيحصل لك 

  !ح ـريـاط الــبس
خرج الرائد ثلجة برهة مل أكد أمتالك فيها نفسي حىت عاد مع ناصيف ورئيس الدورية اليت أحضرتنا من 

شو ما بدك حتكي ؟ ما   ..وليك -: وابتدرين ناصيف يقول . وشخص رابع مل أعرف من كان  البيت
  إذا أين هو ؟: قال . أخي ليس هنا :بدك تقري وتدلينا فني أخوك ؟ قلت له 

وواقع األمر فإن أخي صفوان كان قد أخرب أمي عندما . ال أعرف الظاهرأنه ذهب ليكمل دراسته : قلت 
تذكرت . إذا سألك أيب أين أنا فقويل له ذهب ليكمل دراسته يف الباكستان: ا ـوقال هلزارته يف األردن 

ذلك مبجرد أن سألين عنه، ومل أكن أدري وقتها بأن أمي كانت معتقلة يف نفس السجن معي، وأنه سأهلا 
أعفاين  كالمي مع كالمها يف هذه النقطة، األمر الذي قبل دقائق عن أخي فأجابت اجلواب نفسه، والتقى

أنت تعرفني بأن أخاك هنا، وسوف تأخذيننا  -: من التعذيب على ذلك السؤال، ولكنه سألين بلؤم 
نادى على ف. . ال أعلم أي شيء من هذا : قلت . وتدليننا عليه، أو على رفاقه والبيت الذي جيلسون فيه 

وح من اخلشب له أحزمة تقدم العنصر مين وطرحين على ل. ضعها على بساط الريح : أحدهم وقال له 
ا رقبيت ورسغي وبطين وركيب ومشط رجلي، وملا تأكد من تثبييت رفع القسم السفلي من لوح  طوق 
اخلشب فجأة فبات كالزاوية القائمة، ووجدتين وأنا بني الدهشة والرعب مرفوعة الرجلني يف اهلواء وقد 

الشتوي الطويل، وال قدره يل على حتريك أي  سقط اجللباب عنهما ومل يعد يغطيهما إال اجلوارب والسروال
ا ليست .. انظر سيدي  -: وبكل وقاحة صاح العنصر يقول . . من مفاصل جسمي  أرأيت ؟ قالت إ

ا منهم وجمهزة نفسها للفلقة . . من اإلخوان  !  ]يقصد تلبس سرواالً طويالً [ ولكن انظر كيف أ
وقبل أن أحاول إعادة لوح اخلشب إىل . . فما استطعت  حاولت دفع أي من القيود اجللدية عن مفاصلي

 ً للسرت كانوا قد علقوه من جنزير مثبت به إىل السقف، وتقدم رئيس الدورية اليت اعتقلنا  استقامته طلبا
ديد صريح  وبيده خيزرانة طويلة رفيعة وسألين   شوما بدك حتكي ؟ -: بلهجة 

ً يف نفس الوق. ليس لدي أي شيء ألحكيه :قلت  ً   ت كان الرائد ثلجة فوق رأسي جيهز مولدا مربع  كهربائيا
ا مين وأطبقها فجأة على أصابع يدي  الشكل موصوالً  ا ومالقط قر وفيما هوى . . بالفيش وله يد يدار 

، فقال دون أن يلتفت ذاك باخليزرانة على بطن رجلي أطلق هذا شحنة من الكهرباء سرت كالنار يف بدين



                                     
  

  248

أرأيت  : قال بربود . قلت لكم ماعندي شيء للحكي : سه مابدك حتكي ؟ صرخت هه إل-: لصرخيت 
حىت ولو كان، هل أعرتف بأشياء أنا مل أفعلها : قلت ! كم كانت الكهرباء قوية؟ هذه أخف املوجود لدينا

 بدك تقومي اآلن تأخذينا وتدلينا على البيت الذي يسكن. . أنت تكذبني وختبني علينا . . ال : قال ! 
ا من وجه! ال فسنأخذك إىل تدمر إفيه أخوك ورفاقه و  هل  -:  وسألين يوأقبل ثلجة هنا بصورة قر

لكن هذا رفيق : قال . ال:كيف ؟ أال تعرفني رفاق أخيك ؟ قلت : قال . ال:تعرفني هذا الشاب ؟ قلت 
الوشاية الرخيصة اليت أال تعرفينه ؟ قلت حبزم وقد تأكدت يل . . هذا عبد الكرمي رجب . . أخيك احلميم 

تبسم الرائد ثلجة ابتسامة صفراء وشرع يقرأ من جمموعة أوراق بني يديه . ال أعرفه  ..ال: حيكت يل 
اشرتت  ..منظمة مع اإلخوان وتتعامل معهم: هبة الدباغ  -: انفعاالت وجهي  بعبعني، وعينه األخرى تتا

 ً صرخت بانفعال وأنا أمسع قائمة . .  لسيد قطب يف مساجد دمشق  و  هلم بيتا، وتعطي دروسا
دس الرائد ثلجة . ال أعرف أي شيء تتحدث عنه  .. كذب..كذب: امات الكاذبة للمرة األلف الا

هو . . كله من اعرتافات الرجب . . أال تري ؟ هذا كله مكتوب هنا  -: األوراق بوجهي وهو يقول 
ذا، وهو من اإلخوان مائة يف املائ ً  ة ويعرف عنك كل شيء وال بدوالذي تكلم عنك  .  أنك تعرفينه أيضا

وعاد التعذيب من جديد، وصار رئيس الدورية يضرب قدمي بكل عزمه، حىت . . عدت إىل قولة كال . 
وي عليهما تشق اهلواء بصوت كالصفري، وجاء عنصرآخر خبيزرانة ثانية وجعل  أصبحت اخليزرانة عندما 

العزيز ثلجة فقبع فوق رأسي وجعل يكوي أصابعي بالكهرباء من يشارك معه الضرب، فيما عاد عبد 
لكنين مل أعد أستطيع . . يا اهللا : وكنت يف البداية أصيح . . كان األمل أشد من أن يوصف . جديد 

م بعد عشر دقائق . . خر األمر أن أخرج صويت، فصرت ألوح برأسي فقط ومل أعد أحس بشيء آ ووجد
! إىل تدمر -: صل يتوقفون فجأة، ومع الشتائم والعبارات البذيئة طرق مسعي عبارة تقريبا من الضرب املتوا

وسرعان ما انفكت القيود عن مفاصلي، وسحبين عنصر من غرفة التعذيب عرب املمرات والسالمل ثانية إىل 
ً أركبانا . سيارة متوقفة عند الباب، ففوجئت برفيقيت ماجدة قد سبقتين إليها حبراسة عنصر آخر  ولكنين  معا

 وانطلقت السيارة حبركة مسرحية إىل أن بلغت الباب اخلارجي، فسألين. . أن أحتدث معها بشيء  مل أجرؤ
: لسه ما بدك حتكي ؟ أحسست وكأن أعصايب املشدودة تصيح كلها معي بصوت واحد -: من جديد 

عليكم فقط ؟ هل  هل تريدون أن أكذب. . أنا ال عالقة يل بأحد . . ء أحكيه يما عندي أي ش-
توقفت السيارة، ومل يلبث السائق أن عاد بنا إىل املبىن من جديد، وأعادوين مرة أخرى إىل ! تريدون 

امات تطرح علي، لكن الضرب والتعذيب اشتد أكثر، وزاد عدد الوعادت نفس األسئلة وا. . التعذيب 
وي عصو عدد الاملشاركني بتعذييب حىت مل أعد أستطيع أن أعرف عدد من حويل أ ي واخليزرانات اليت 
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والناس فيها من كثرة أسئلتهم كالضفادع تنق . . وخيزرانات  وبدأت أرى الغرفة كلها عصياً . . على رجلي 
وأتاين صوت الرائد ثلجة من جديد ! فلم أعد يف النهاية أجيب على أحد . . وتنق بصوت واحد غامض 

ا منظمة وهي ليست من . . روا إليها انظ. . أنت إذا مسلحة . . ها  -: يقول  تدعي الرباءة وتنفي أ
ً . . اإلخوان وحسب  مة أكرب تلفق يل هذه املرة فصرخت بعصبية ! ولكنها مسلحة أيضا : أحسست أن 

ولكن رفيقتك ماجدة هي اليت قالت ذلك : قال . وأنا لست مسلحة . . بأحد  أنا ال عالقة يل. .ال 
رمبا قالت ذلك من خوفها حىت تنجو من . . أحضرها لتقول ذلك أمامي . . ال تصدقها : قلت . عنك 

تكلمت عن كل شيء وما تعذبت، . . أصدق منك  يه. . رفيقتك ال تكذب . . ال : قال . الضرب 
وتقدم ثلجة من جديد حنوي وبيده بطارية كهرباء . حىت حتكي  وأنت أذا مل تتكلمي فستبقي تأكلي ضرباً 

. . ما عندي شيء أحكيه : ن تتكلمي ؟ قلت اآل-: مباشرة وقال بلهجة التهديد وضعها على فمي 
 ً وهنا صاح . فما عندي شيء أحكيه ولن أكذب على نفسي  مهما وضعت يل الكهرباء أو أطعمتين ضربا

ضها وأعطها ورقة لتكتب ما لديها من معلومات وسنرى بعدها  -: ناصيف بضجر  والتفت . هيا أ
 ً إذا مل تتحدثي بكل شيء هذه املرة فاعلمي أن لدينا عناصر الواحد منم كالوحش -: قول ي حنوي مهددا
لشوايا الديرية كيف يكون شكلهم ؟ إذا مل تعرتيف فسأدخلهم اهل تعرفني  -: وأضاف . يسد الباب 

  ! عليك وسنرى بعدها 
   !ن ـمؤمـة الـوت راحـامل

ضوين عن  غري أن أشعر، وكنت كأمنا أغمي علي أثناء  فوجدت نفسي مبللة من" بساط الريح "أ
من  تلفت حويل كالسكرى فرأيت الغرفة خلت تقريباً . التعذيب فدلقوا علي سطل ماء حىت أصحو 

، فقدرت أن ساعتني أو الناس، وأدركت من خالل نافذة كانت فوق رأسي أن الدنيا قد أصبحت ليالً 
أزال أحاول استعادة توازين جاء أحد العناصر بورقة وقلم  وبينا أنا ال! ثالث انقضت علي وأنا يف التعذيب 

إذا حكيت فستساعدي نفسك، وإال فستطمسي أكثر مما أنت . . انظري  -: وجلس أمامي يقول 
وال . . ال أحد يأتون به إىل هنا وما عنده شيء : قال . ماعندي أي شيء أحكيه : قلت له . طامسة 

 ً وأعطاين . أنت حرة : قال . ولكن أنا ليس لدي أي شيء : قلت له  . أحد يصل هنا إال إذا كان مذنبا
أجبت مبا أعرف . . استمارة معلومات عامة عن دراسيت ومدارسي مث عن عالقيت بتنظيم اإلخوان 

ا ومالمح الغضب بادية على  ا، ومل يلبث أن عاد الرائد ثلجة يلوح  وأعطيت الورقة للعنصر فذهب 
ا يا أخت ال  -: وجهه وهو يصرخ يف  واندلقت كل الشتائم . . . هل هذه أجوبة تلك اليت أجبت 

ا كانت تنتظرفرصتها لإلفالت وىف آخرعبارة أطلقها مسعته  والعبارات البذيئة دفعة واحدة من لسانه  وكأ
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ا ال يسكن فيه أخوك ورفاقه وبدك تدلينا عليه اآلن لكن أنا أعرف ملاذ يأنت تعرفني هذا البيت الذ:يقول 
وسجل دون أن أرد عليه بعض الكلمات على  بالوقت حىت يهربوا يتريدين أن متاطل. . تريدين ذلك 

زلك إىل القبو،والقبوإذا نزلت إليه ال ـإذامل تتكلمي فسنن -: معه وخرج ومل يلبث أن عاد وقال  وراق اليتاأل
  ! املوت راحة املؤمن . . أحسن: قلت له  منه حىت متويت يخترج
مل حتسي كم  أكلت من قتل ؟ أال تفكري يف أن أوجتيبني بكل وقاحة وكل عني خيرب بيتك :بغيظ قال 
. لكن أناليس لدي أي شيء حىت أعرتف به :قلت له .  من هذا العذابي لتخلص نفسك وتعرتيف يترمح
 أقول ذلك للرائد يف تلك اللحظة دخل ناصيف خري بك  ومسعين: ء  يش يقلت لكم ماعند. 

.. ن إذا مل تعرتيف بكل شيء اآل -فابتدرين بتكشرية ونظرة مرعبة وقال والشتائم البذيئة  تسبق كلماتهثلجة،
قال . حكيه أعندي شيء  ما ناألكن :هزين التهديد فسوف أعريك من ثيابك  صحت وقد. .مباشرة 

قال أالتريدين . ة وقفت هنا ونظرت إليه واخلوف احلقيقي يغمرقليب ألول مر .خلعي جلبابك ا:بلهجة األمر
ً . سأخلعه لك أن ختلعيه؟  أنا ففي .   وتقدم مين فمد يده يريد أن يفك أزرار اجللباب فما وجد شيئا

تفصيلة ذلك اجللباب كانت األزرار خمفية، فحول يده وأنا أحاول مدافعته إىل رأسي لينزع حجايب فلم 
ً  يأمسكين من شعر . . يستطع  ً وقتها  حتت احلجاب وكان طويال للخلف أمسكين منه وبدأ يشده  وملفوفا

وسيل الشتائم البذيئة يرافق ذلك  . .إرادة مين إليه،مث يعود وخيبطه باجلدار  فينجذب رأسي كله من غري
كله،لكنه مل يتمكن رغم ذلك من نزع احلجاب ألن غطاء الصالة كان قد نزل يف أكمامي عندما لبست 

وتقويل عن نفسك أنك لست من اإلخوان وثيابك كلها :  فصاح يب . عتقال الاجللباب فوقه ساعة ا
  ! . خر جتهيزآواجللباب أزراره سرية وخمفية وجمهز  ملتصقة ببدنك التصاقاً 

ووقتها  . . وسيل الشتائم منه نادى أحدهم ليعطيه الكبل أو اخليزرانة ليجدد ضريب  ومع استمرار صميت
ال تريدين : لبس احلذاء، فقال وهويتناول ماطلب بإمكاين كانت قدماي قد تورمتا من الضرب ومل يعد

. . وتقدم ليبدأ ضريب، فركضت بعفوية منه والتجأت وراء الطاولة فركض ورائي "  الكالم ؟ أنا سأريك 
خيرب بيتك  كل هذا التعذيب والضرب : وبدأت أركض وأدورحوهلا وهويركض ورائي ليمسك ىب ويصيح 

 تقدم العنصر أمسكها من عندك  فلما: دى احلاجب وقال له ونا يوالزال فيك روح لتنطي وتركض
ال أريد أن . . خذها إىل املنفردة . .  يخذها تنقلع من وجه. . خذها : وأمسكين صاح ناصيف فيه 

إال  ةىل املنفردإمل أصدق أن حفل التعذيب قد انتهى ومل أعي مامعىن أن أذهب . أراها أكثر من ذلك
هذه املرة عربالسالمل واملمرات ثانية نزوالً  وجعل يقودين ةخارج الغرف وجذبين يلإ يعندما دفع العنصر حذائ

. . ملاذا؟  ملاذا مل تتكلمي ؟ أما كان ذلك أفضل لك ؟ كنت على األقل رأفت حبالك : وهويقول ىل
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نظري كيف انتفخ وجهك وازرقت يداك وتورمت رجالك وأكلت قتل الدنيا حىت مل تعودي تستطيعني أن ا
لكلمايت  باالً  يوأضفت وقد فاض يب األمر ومل أعد ألق. ماعندي شيء أحكيه : قلت . بسي حذائك تل
ً . . اهللا ال يعطيهم العافية هؤالء الظالم :  ً  لكنه وكأمنا كان يؤدي دورا مل يلتفت لعباريت وأكمل  مرسوما

أن الذي يصدق أنا ال أكذب وأعلم  -:قلت .  لكن لوأنك كذبت عليهم كنت خلصت حالك: يقول 
م مل يصدقونين  -: وكيف عرفت ذلك ؟ قلت :  بدهاء سألين. هنا أو يكذب فنتيجته واحدة  . . أل

ً ! قلت هلم احلقيقة فلم يصدقوا فكيف سيفعلون إن أنا كذبت عليهم  ، كنا قد وصلنا باب القبو أخريا
األعلى يطل علينا بوجه العنصر الذي كان يشارك قبل قليل يف تعذيب الشاب يف . . فوجدت حسني 

ا نافذة يف بيت خرب مظلم وقد فتح فمه على ابتسامة سخرية تكشف سناً  . . مقلوعة ىف الوسط فكأ
ً . .  أهالً -: استقبلين وبيده كبل يتلوى مثلما تلوت كلمات الرتحيب الساخر على فمه وهو يقول   أهال

 ً   !واهللا نورت . .  وسهال
ثاين  إىللدرجات اخلمس إىل أسفل، واقتادين من جديد عرب املمر املعتم من كتفي وأنزلين ا حسني أمسكين

غرفتك . . هذا مكانك -زنزانة منفردة يف ممر آخر ال يكاد يبدو آخره، وقال وهو يشري إىل الداخل 
ووحشة املكان وكنت ال أزال متوترة  الظلمةأحسست بالنفور من ! ن شاء اهللا نومة هنية إو . . العامرة 
ً األعصا ً . . ال واهللا  -: فقلت بال وعي  ب جدا -: قال وهو يدفعين إىل الزنزانة بغلظة !  ال أدخلها أبدا

التفت إىل أبواب الغرف األخرى فلمحت صديقايت زميالت السكن معي . إي بدك تدخلي بكسر رأسك 
. فالنة . . ة فاطم: الزنازين اليت وزعوهن عليها، فركضت حنوهن وأنا أصيح  طاقاتيطللن بوجوههن من 

مسعت  وفجأة! هل تظنني نفسك يف فندق أو يف زيارة . . تعايل . . تعايل : بقوة وهو يقول  فجذبين. 
ا مسعت صويت أيضا )  24رقم (من آخر الزنازين  تدعو عليهم بصوت  فبدأتصوت أمي اليت يبدو أ

واهللا أنا طول عمري أمسع ! ة رمح عندكمما . . هؤالء حرميات تتقوون عليهن يا ظالم  -: وتصيح  عالٍ 
وركضت ثانية باجتاه مصدر . . رتين املفاجأة !  بعيينأنه ال رمحة يف قلوبكم ولكنين أرى ذلك اآلن 

ا ؟ إخويت صغار وأيب مريض . . أمي هنا ؟ اهللا خيرب بيتكم  -: الصوت وأنا أصيح بدوري  ماذا تفعلون 
ً  حولوال . .  ؟  وإخوتكوما حاجتنا ألبيك  -: ين حسني وهو يقهقه بسخرية فنادا. هلم وال قوة  مجيعا

ً ! حنن نريد أمك فقط  وأنا أحاول املقاومة  املنفردةمث عاد يدفعين إىل  وذهب فأغلق نوافذ املنفردات مجيعا
ً  ئوأتك . ن فسأحضر كل عناصر الفرع ليدخلوكآلا تدخليإذا مل  -:  على زاوية الباب، فقال يل مهددا

ً املك: قلت  نظرت فإذا بعلبتني من . هيا ادخلي . . اآلن ستنورينه  أنت: أجاب بسخرية !  ان معتم جدا
واهللا : قلت له . . فيها خبيص من أرز أو برغل مع مرق ويف الثانية ماء  واحدةالصفيح يف زاوية الزنزانة 
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 املنفردةفدخلت . ليلة هذا عشاؤك ال: قال ! وهذه واهللا مثل معاملة احليوانات . . قن الدجاج  مثلهذا 
ا أن غاب وسط قهقهات . . وصوت أمي ال يزال يبلغ مسمعي  وصياحهم  العناصرمث مل يلبث صو

ون احتفاالً  فيما لفتين يف وحديت ! السنة إ رأسبليلة  وهذرهم، وعمت املكان رائحة اخلمر وصيحات ا
 ً   . ن أغري جلسيتحىت أ أستطعومل  الظلمة ووحشة املكان فازدادت أعصايب توترا

  قطعوا لسان احلاجة مدحية  :  الصورة الثانية
ً  ةكانت احلاجة مدحية يف األربعينيات من عمرها، وهي امرأة معروف يف الدين يف حلب تدرس النساء دروسا

ا تكادتكون أمية التقرأ و  تكتب وكانت قد جعلت من بيتهاقاعدة سكن فيها بعض العلى الرغم من أ
ادة من ـالة ألقوا القبض عليها نتيجة فسـخارج البيت لتسليم رس كانت ذاهبة إىل موعد  املالحقني،وبينما

ومحلوها مباشرة إىل فرع  -وجاسوسهم داخل تنظيم اإلخوان  عميل املخابرات اآلخر -ي ـامح كيالنـس
ذيب خمابرات أمن الدولة، وهناك ازدادت نقمة رئيس الفرع عمرمحيدة عليها حينما استطاعت رغم التع

متفقني عليها  مضي فرتة أمان كانوا من اهلرب بعد الشديد أن تراوغهم فرتة كافية متكن الشباب يف بيتها
ً . . فيما بينهم  ا وصالبة ردودها ازداد محيدة غيظا قص هلا منها فختم هلا حفلة التعذيب بأن  ونتيجة جرأ

ا باملقص  ينا أن محيدة عراها يف البداية من ولقد قصت عل! وفقدت قطعة منه بالفعل . . طرف لسا
ا على هذه احلالة ويسمعها  مالبسها وعلقها إىل السقف من يديها املكبلتني خلف ظهرها، ومضى يعذ

ذه احلالة وس . .أقذع الشتائم وأبشع العبارات  هل :له أمث أمر بإحضار أخيها األصغر وعرضها عليه 
فأغمي على الولد . أختك مدحية : أجاب محيدة بتشفي  !من هذه . . ال : عرفتها؟ قال الولد بصدق 

 ً واستمرت حفلة التعذيب ساعات .  .ومل يعد حيس بشيء، وأعادوه إىل البيت وهو ال يزال يف غيبوبته  فورا
عديدة تأكدت بعدها أن الشباب غادروا البيت كما يفرتض فدلتهم عليه، وملا مل جيدوا هناك إال آثارهم 

وقصه . . يقسم أنه سيقص هلا هذا اللسان الذي كذب عليهم وخدعهم  ضباً وحسب عاد محيدة غا
لكنها وهللا احلمد شفيت بسرعة وعاد اللسان فنما بشكل طبيعي، بل إن مدير السجن املدين ! بالفعل 

ً  يئبدوما املقدم عماد وكان س قطعنا لك لسانك ليقل كالمك  -: قال هلا بعد ذلك بسنوات  اخللق جدا
ً  وبعد اعتقاهلا الذي كان قد مضى عليه حنو الشهر!  ال ازداد طوالً فال أراه إ ا إىل كفر سوسة مرورا  أتوا 

أم شيماء، وزوجة عبد العزيز سيخ، وعائشة ق : بسجن املسلمية حبلب مع جمموعة السجينات األخريات 
. . . ، و . . . . .ء سنا -فيما روين لنا  -خر من البنات والنساء كانت بينهن آفيما أفرجوا عن عدد . 

وكانت تسكن مع احلاجة مدحية وتالزمها يف بيتها، ولذلك كانت تدعوها احلاجة ابنتها، وزوجة عبد 



                                     
  

  253

 ً ا من بيت القطان، وسيدة أخرى وكانت عروسا يف شهرها السادس ويف السادسة  القادر حربلي ووالد
وجعلوا يعذبونه ليعرتف مبكان  اً عشرة من عمرها، أمسكوا زوجها نتيجة وشاية من سامح كيايل أيض

م أنه يديرها، ً  القاعدة اليت ا واعتدوا عليها أمامه قبل  فلما مل يفعل أحضروا الزوجة بأمر من محيدة أيضا
 ً زرة الكبرية اليت جرت  أن يرسلوه إىل تدمر فيقتل الحقا   . . هناك يف ا

  ـنيوربـها جـرك لـوت
ومن ورائهما  . أم شيماء، وعائشة ق : ا، وتبعتها بقية البنات تقدمت احلاجة مدحية ختفف عن أمي وعن
وأما عائشة فهي طبيبة من حلب قامت بعالج جريح ! وتبتسم  كانت منرية اليت فتشتين أول دخويل تنظر

 ً أتوا إليها   من الشباب املالحقني فبلغ النبأ املخابرات واعتقلوها من بيتها، وقالت هلم وقتها إن أشخاصا
ً  كأي طبيب ففعلت، ومل تسأهلم عن هويتهم ألن مهمتها اإلنسانية خدمة الناس  وسألوها أن تعاجل جرحيا

ا تداوي كل جرحى املالحقني ومصابيهم، وقد  ا مل يرق هلم، واعتقدوا أ ال التحقيق معهم، لكن جوا
: حجاب ؟ قالت  أترضي أن تبقي بال-: توىل التحقيق معها مصطفى التاجر أول األمر فسأهلا يف البداية 

 ً رم : قال . .  ال طبعا فما رأيك إذا أن تبقي بال جلباب ؟ فانتفضت تتطلع إىل مكان تلتجئ إليه، لكن ا
ا قطعة بعد قطعة وهي مكبلة  ا وهو ميزق ثيا مل يرتك هلا فرصة وهجم عليها كالوحش يصفعها ويضر

ا قال هلا فلم. . تقاوم بكل ما أوتيت من قوة دون أن تستطيع الدفع  : ا مزق كل شيء ووصل إىل جوار
: ومر عليها بكافة أنواع التعذيب " بساط الريح "وأمر فمددوها على ! سأتركهم عليك حىت ال تربدي -

ا من استعماهلا فرتة من الزمن . . اخليزران والعصي والكهرباء  ا الطبية وحرما مث . . عالوة على نزع نظار
سها على كرسي وقد كبل أيديها وأرجلها من اخللف ببعضهم البعض وجعل أتى دور عمر محيدة فأجل

ً أيطفىء أعقاب السجاير ىف  اليطفىء بعضا من  ةويودعها الزنزان سودمن نريان حقده األ عف منطقه ببد
موع ةن تنقل مع بقيأيام قبل أمث بضعه    . ةىل كفر سوسإ ةا

  ! ب ـذيـون التعــفن
راجعة إىل بيتهم مع زوجها وابنتها الرضيعة شيماء وكانت يف الشهور السبعة " ءأم شيما. "كانت إميان ت 

ميان إ أو الثمانية من عمرها، وعندما بلغوا مدخل البناية الحظوا مؤشرات غري طبيعية يف املنطقة، فتقدمت
ت حىت ووضعت املفتاح يف القفل لتفتح، فيما كان الزوج والطفلة معه ينتظر أسفل الدرج، فما أن فعل

صوت تلقيم السالح من الداخل، فأعطته إشارة سريعة باهلرب، يف الوقت  أحست كما روت من بعد
ا وسحبوها إىل الداخل، ويف إحدى غرف البيت  الذي فتح عناصر املخابرات الباب بسرعة وأمسكوا 

م دخلوه ومل دورية يسأهلا عن زوجها وعن الشباب الذين كانوا معها يف البيت ألـدخل عليها رئيس ال  
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 ً ً  يكن فيه أحد، وهؤالء مجيعا ا ال تعرف شيئا وال تعرف أين ذهب  أبلغ عنهم سامح كيايل، فقالت إ
عتداء عليها إن مل تبلغه املعلومات فأصرت على اإلنكار، الفجعل يهددها بازوجها وال من كان معه، 

ديده بالفعل وحاول فعل ذلك، لكنها قاومته بشدة وراحت  تتصارع معه فأجناها اهللا وألقى يف قلبه فنفذ 
وبعد ذلك نقلوها إىل الفرع عند عمر محيدة الذي اتبع نفس الطريقة . . الرعب فلم يتمكن منها كما أراد 

معها، فشبحوها يف السقف بأن كبلوا أيديها خلف ظهرها وعلقوها منهما مرفوعة عن األرض فكأمنا هي 
ا وهي على هذه احلالة ال حول هلا وال قوة، مث وضعوا الذبيحة بني يدي اجلزار، وجعلوا ي ا ويعذبو ضربو

وبعد انتهاء التحقيق ومن غريأن . . هلا الكهرباء يف صدرها واحلليب يقطر منه زيادة يف التعذيب واإلهانة 
ياهن يف هذا املهجع إتدان املسكينة بشيء نقلوها إىل كفر سوسة مع عائشة واحلاجة مدحية، لنجتمع و 

  ! املقيت 
  تلىـحل القــس

هذه . أما رابعة نزيالت املهجع وقتها فكانت أما من إدلب ألربعة أو مخسة أوالد من إدلب امسها فوزية ح 
م حبلب، وقامت السلطة بعد مقتله بسحل جثته  السيدة استشهد زوجها وهو يقاوم أثناء مدامهة قاعد

ا مل . للسجن وعذبوها أشد العذاب أمامها بالدبابة يف شوارع املدينة مث اقتادوها  وعلى الرغم من أ
 ً ثار التعذيب على أرجلها آوكانت من النوع الذي يؤثر الصمت إال أننا بقينا نرى  تتحدث عن ذلك كثريا

والزرقة مكان أظافرها املقلوعة إىل حني، وبقيت فوزية يف الشهور األوىل معتدة على زوجها ال تكاد تكلم 
 ً   . ا فتحوا الباب أو الطاقة فتغطي رأسها بالبطانية وتدير وجهها إىل اجلدار وتسارع كلم أحدا

  !ام ـضد النظ الطائفـة العلـويـة اءــأبن
لتعاون مع اإلخوان، وأما اخلامسة منرية كامل انتساب أو هؤالء كن السجينات األربع املتهمات باال

مل جتاوز الثامنة عشرة من عمرها  كانت البنت اليت: خر وحال خمتلف آمصطفى فكانت من تصنيف 
 ً ا وبعض أصدقائهم تنظيما ضد الدولة  واحدة من بنات القرى الساحلية العلويات، شكل والدها وأخو

الذي  شيوعي التوجه وصاروا يصدرون منشورات حتض على كراهية النظام، وكانت معتقلة مع أخيها أيضاً 
م مل يكن جياوز السادسة عشرة من عمره، فاعتربومه ا جمرد مراهقني يقومان بأعمال طائشة، وقالوا بأ

ا يف السجن حىت يكتمل عقلها وينضج تفكريها، وكنا ىف البداي ً  ةسيرتكو ا مجيعا وحنذر أن تكون  ،نشك 
 ً لتها مرة بني املزاح أوطيبة القلب، حىت أن احلاجة مدحية س متعاملة مع املخابرات، لكنها كانت لطيفة جدا

ن لن نبني لك أي شيء ولن نتكلم أمامك عن وضعنا ألننا خناف أن تذهيب إىل املقدم حن -: واجلد 
ً : فأجابتها منرية بطيب خاطر . . وحتكي له  أنين لست من هذا النوع، ولو كنت ملا وجدتين  تأكدي متاما
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ا ظلت متمسكة بشيوعيتها بعد العديد من املناقشات بينها وبني. معكم هنا   البنات، وعلى الرغم من أ
ا كانت حترتم تديننا، فكانت ختفض صوت الراديو إذا كنا يف صالتنا أو تالوتنا وتراعي مثل هذه  إال أ

  . األمور، وعندما أضربنا يف وقت الحق شاركت معنا ووقفت إىل جانبنا حىت النهاية 
  

ً في سجن واحد: الصورة الثالثة    ھبة وأمھا وأخوھا وارف معا

ا، فما يف يوم من األيام  صلت أمي التهجد مث الفجر، وانتظرت فصلت الضحى مث اتكأت لتنام على عاد
ا إال وقد انتفضت فجأة من نومها تقول يل  ! مسعت صوت مشي أخيك وارف يف السجن  -:وجد

فال . . والعناصر نائمة على األغلب . . وكان السجن وقتها يف غاية اهلدوء، فالشباب عادوا من اخلط 
وتقدمت من شق الطاقة . . ما هذا الكالم ؟ ال يوجد أي صوت  -: فقلت هلا . . حس  تسمع أي

م يقودون أخي وارف بالفعل من طرف سرتته البنية اليت أعرفها وقد طمشوا له عينيه وكبلوا  ألتأكد فوجد
لكنين قلت .  هيا إىل املنفردة -: ورأيت حذاءه الرياضي األبيض وحسني يسوقه ويقول له . . يديه للوراء 

وغمرتين . . غري أن قليب كان كأمنا هبت النار فيه . ال أحد هناك : ألمي وكأنين أحدثها من عامل آخر 
وبعد فرتة وعندما أضربنا . . أحد، لكنين مل أستطع فعل أي شيء أمام أمي  رغبة يف البكاء وحاجة إلخبار

 ً ا تصادف أن وضعوا أمي وأم شيماء يف زنزانة واحدة عقوبة لن إضرابنا الثاين وأخرجونا إىل املنفردات فعال
 ً ً معا فيها، يف تلك اللحظات كانت أمي تتصنع وأم شيماء البكاء  ،  نفس الزنزانة اليت كان وارف معتقال

ا تريد أن تدق الباب على السجان فرأت على اجلدار رسم  لرتققا قلوب السجانني علينا، والتفتت أمي كأ
الشهيد حممد وارف . . ال إله إال اهللا واهللا أكرب وهللا احلمد : حتته بنفس الطريقة مسجد حمفور وقد كتب 

ً .  دباغ ، وصارت تنادي عليهم تريد أن تعرف أين ولدها فانقلب البكاء الذي كانت أمي تتصنعه حقيقيا
ً . . ومىت اعتقل  ا الظنون وتقتلها احلرية وال من جميب. . مل جيبها  لكن أحدا   .... وظلت تعذ

   األخت أم معقـل : الصورة الرابعة 

قرار حتويل املدرسني املشكوك يف  مشلهاأم معقل فكانت معلمة مدرسة . وأما ثالثة السجينات مطيعة ح 
اإلدارية، فمنعت من التدريس ومت حتويلها إىل أحد  الوظائفوالئهم للنظام وحتويلهم أواخر السبعينات إىل 

ذلك لوحق زوجها ولكنه متكن من اهلرب، فأتوا واعتقلوها مكانه  وأثناء. .  إداريةاملستوصفات كموظفة 
أيام اعتقاهلا يف أواخر الثالثينات من عمرها وأما ألربعة  مطيعة وكانت  !إىل اعتقال والده كرهينة إضافة

 هازوجيف آخر شهور احلمل، لكن ذلك كله مل يشفع هلا، فأتوا وأخذوها رهينة عن  اخلامسأوالد، وحتمل 
 ً اليت اعتقلوها فيها  احلجرةيف مستوصف عسكري تابع لألمن السياسي باجلسر، وهناك ويف  ووضعوها مؤقتا
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غري موعد، فجعلت تدق الباب عليهم  علىونتيجة اخلوف والتهديدات اليت أمسعوها إياها جاءها الطلق 
ا تضع مولودًا دون أن  لود وعال بكاؤه مسحوا إلحدى أحد، فلما خرج املو  جييبهاوتستغيث وهي ختربهم أ

ااملمرضات بالدخول إليها  وبعد ذلك نقلوها واملولود إىل فرع ! لكن كل شيء كان قد مت . .  ملساعد
 وملبدمشق وبقيت هناك عدة شهور قبل أن ينقلوها إىل سجن قطنا فنلتقيهما هناك  العسكريالتحقيق 

تيمنا  معقلولقد أطلقت حليمة عليه اسم .  .يكن معقل قد جاوز شهوره السبعة أو الثمانية بعد 
اوعلى الرغم من . . بالصحايب معقل بن يسار إضافة إىل أنه ولد يف املعتقل  كانت غاية يف الصرب إال   أ

ا ذاقت املر كثريًا من أجله،  وهي ترى ابنها يقضي طفولته الغضة يف  املستمرةعلى لوعتها  وعالوةأ
. . جمهوالً كمستقبلها رهن املهاجع والزنازين والسجون  مستقبلهوترى  السجن من غري ذنب وال سبب،

فقد كانت أشد ما تعاين بشأنه وهي تراه بني أيدي اجلميع ووفق هواهن  املؤملعالوة على ذلك اإلحساس 
ما يروق  تعلمهتفرغ فيه شوقها لبنيها أو تسلي به مللها من رتابة احلياة حوهلا فتحاول أن  منهنوكل . . 

ولقد تسبب هلا بعض ! ذلك  يرضهاوجتذبه إليها أو تستبقيه معها حىت ولو مل ! هلا حىت ولو مل يرق لألم 
بالتحديد تعلم الولد أول ما تعلم النطق أن  تدريفمن أين ال . . من ذلك بكثري من املشاكل واحلرج 

رة مرض معقل وازدادت وذات م. . فكان كلما مسع امسه أو رأى صورته قال ذلك . . "أسـد طظ"يقول 
 فماإىل املستوصف للكشف عليه، وهناك وهو حبالته تلك رأى صورة الرئيس معلقة،  بنقلهشكاته فسمحوا 

مرة تالية وعندما  ويفومل تدر أمه وقتها كيف جنت لكنها . . بني الناس ) أسد  ظط(ها حىت صاح آأن ر 
معقل فرأى متثال  التفتكانوا أمام اللجنة   فلماعها، أخذوها إىل احملكمة امليدانية كان ال بد وأن تصطحبه م

ً  منه رأس األسد يف زاوية الغرفة قريباً  إىل  فبصق عليه وقال نفس العبارة، فأمر الضابط باقتياد األم وابنها فورا
ت أن تسكته أو لحاو  كلماوصارت أمه  .  ".أسد طظ"للتأديب، فجعل معقل يبكي وهو يصيح  املنفردة

ً تسد له فمه ا تتحمل املعاناة يف املنفردة من جديد بسببه أو  أنوكان عليها . . للعبارة  زداد صياحًا وتردادا
  !  الثمنبسبب من لقنوه العبارة ومحلوها 

  

   هبـة تتلقى نبأ استشهاد أهلها كلهم يف محاة: الصورة اخلامسة 
تصال الايل السجينات قبلنا امن أه لنطلبوكانت ليلة ال توصف وحنن ننتظر أول يوم مجعة بعد وصولنا 

م أن يفعلوا ذلك مع أهلي لعلهم  فلمابأهالينا وإخبارهم بانتقالنا ومبكاننا،  حضر أهل غزوة حينها رجو
ً  ،التاليةحيضرون اجلمعة  م قد قضوا حنبهم  ومل أكن أعلم أن أحدا  قبلمنهم مل يعد على قيد احلياة وأ

ا نفسها  علىأهل غزوة كانوا يعلمون بالطبع، عالوة  لكن حوايل مثانية أشهر يف أحداث محاة، أن والد
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م مل يعرفوا مكان أهلي بعد التغيري  واعتذروااستشهدت يف األحداث، لكنهم عادوا يف األسبوع التايل  بأ
ً  وجعلوا. . الكبري الذي حصل يف املدينة  ً  حيدثونين عن األحداث ولكن أحدا عن أهلي  مل يذكر شيئا

م أن يذهبوا إىل دار عميت يف دمشق  الزيارةويف . . وعائليت   وخيربوهاالتالية حضر أهل رفيقيت سناء فرجو
م  اؤواشيبانتقايل، فلما اجتمعوا معها وعلموا أخبار أهلي منها أشفقوا علي ومل  إخباري، وأجابوين يف زيار

م مل يستدلوا على البيت، ويف  وها عن ألم ذهبوا فوجدوها مريضة ومل يساليت تلتها قالوا أ الزيارةالتالية أ
ً  أحسأهلي، وبدأت  . . تعايل ألقول لك  -: غريطبيعي،فلما ذهبوا قلت لسناء مواجهة  أن يف األمر شيئا

 ً وردت  نفسهافماذا هناك ؟ هل مات أىب فلم تتمالك . .  أمك ذهبت إىل عميت وعميت قالت هلا شيئا
هكذا بكل : فقالت يل . إذا كان مات فاهللا يرمحه . .  يرمحه اهللا: قلت . اهللا يرمحه : بصوت خافت 

ماذا ميكن أن . . اهللا يرمحه : كل شيء   اإلنسانسهولة اهللا يرمحه ؟ قلت هلا وكأن أمل السجن يسهل على 
ا تبكي وبقايا كالم ال تزال على شفتيها، ! فلن يرجع  باجلدارأفعل له إذا مات ؟ لو نطحت رأسي  فوجد

اهللا : أمي ماتت ؟ قالت : قلت هلا . خر معه ؟ فأشارت يل نعم برأسها آأحد  ماتهل : ا فقلت هل
ً . . ويل : صحت .  يرمحها  ترتكهممل ترض بأن . . ذهبوا مع أمك : ؟ فقالت يل  وأين إخويت إذا

م معها  اهللا . . إي كلهم :  قالت! هل متزحني ؟ كل إخويت ماتوا . . مباذا خترفني : قلت هلا ! فأخذ
قلت وأنا كمن يتخبط يف  ! عليه  بالكأليس ذلك أحسن من أن يبقى أحد منهم وينشغل . . يرمحهم 

 . .أريد أن أفهم أي شيء أو أمسع املزيد  عدتوما . ال تزيدي . . إي طيب خالص : كابوس مرعب 
ا تلبس السوا الزيارةومل تلبث عميت وعمي أن حضرا يف  : ها مستغربة ألتد وسالتالية فلفت نظري أن وجد

هل توفيت : قلت هلا ! هيك واهللا جاي على بايل األسود : األسود ؟ فقالت يل  تلبسنيملاذا . . عميت  -
، لكنين املوضوعغمزين عمي بطرف عينه ألغري ! إذا ملاذا تلبسني األسود : قلت . ال : ؟ قالت يل  جديت

يل وهو ال يريد إعادة القصة  قالهل هناك شيء ؟ !  ملاذا تغمزين. . عمي  -: مل أمتالك نفسي وقلت له 
 ً صحيح : فقلت هلا من جديد . حدث  شيءال. . الشيء -: مبا حدث  أمام عميت اليت صدمت جدا

لينها أكيف تس  -: يل ابتسامة حزن وابتدرين عمي بقوله  فابتسمت! ملاذا تلبسني األسود؟ ترى نقز قليب 
عندي . . نعم :  ؟ قلت وكأين عدت إىل ذاكريت تلك اللحظة وحسب اخلرب تعرفنيأال . . هذا السؤال 

ا تلبسه . . استشهدوا، لكن أنا أساهلا ملاذا هي البسة األسود  أهليخرب بأن  . أهلي  علىومل خيطر يل أ
 . ً ا متشحة بالسواد حزنا : أمامه أتصرف ببالهة  يراينفقال يل عمي وهو ! على بيت أخيها  ونسيت أ

مرة ثانية ستأتني البسة أسود لعندي فال  إذانظري، ا: قلت هلا ! هل فهمت . . انة على أهلك إي حزن
م أحياء فال تأيت لعندي أردتذا إألن الشهيد حي مو ميت، و . . تأيت    . أن حتزين عليهم أل
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  !هود ـالش ابـوش
أن عميت انفجرت  أقسى على نفسي وأشد، ورغم كانتالعبارة قاسية على عميت، لكن احلالة   كانت

ا تفهمت حاليت ال ريب،  روعهامن  ئوقتها يف البكاء وأخذ عمي يهد فما سكتت إال بصعوبة، إال أ
 أملكنين مل أمسع قصة أهلي بالتفصيل إال من . . أتت وقد غريت السواد بالفعل  التاليةوملا عادت يف املرة 

الذي  املتحركب الذي غطى رأسه والكرسي ماجدة اليت حضر والدها أول مرة فلم تكد تعرفه من الشي
ا فال  وقدنبأ اعتقاهلا عليه، فلما تأكدت أنه أباها جعلت تقفز من فرحتها  أقعده عقدت الفرحة لسا

اتستطيع الكالم، فلما استدركت نفسها قالت ألبيها  . . تاري شايب . . واهللا ما عرفتك  -: تعتذر  وكأ
ً !  يتبنواهللا شيبتيين يا : فقال هلا  ضد اإلخوان فتوقعت أن تكون لديه ردة فعل ضدها  وكان والدها حزبيا

 ً ٍ آأنا . . انظري  -: ها أول ما حضر بكى وهو يقول آملا ر  لكنه، أيضا  واحلمدورافع رأسي ويل الشرف  ت
ً . هللا  ما أم ماجدة أول  وأبلغتينا ال توصف،  ويف الزيارة التالية حضرت أم ماجدة فكانت فرحتنا معا

ا، فقالت بأن امل أبلغتين باستشهاد أخي وارف، خابرات كانوا بعد خروج وقصت علي القصة من بدايا
 ً أن إخويت سيأتون للسالم على أمي بعد خروجها  ظنهميف بيتنا ويف  أمي من السجن قد استبقوا كمينا

م، فلما مل جيدوا جدوى  عذيب على أيب، ذلك ومل حيضر أي منهم جعلوا يعتدون بالت منفيعتقلو
حديقة كبرية كانت أمام بيتنا على طرف العاصي ويعذبونه أمام الناس فيها،  إىلفيخرجونه بني فينة وأخرى 

ً  له مرة، وحيرقون له ذقنه مرة، وجيرجرونه يف الشارع أخرى، إهانة وإذالالً  فيضربونه وكانت . . لغريه  وختويفا
سلمينا أوالدك لنكف عن زوجك  -:  الدوريةمسؤول أمي خترج عليهم وهي تصيح وتدعو، فيقول هلا 

ا . . ونعطيك ابنتك  حىت أراها بعيين وأمسكها بيدي . . سلمين إياها بيدي : فرتد عليه بتحد كعاد
ً  لكنألقول لك أين بقية أوالدي،  ا غري موجودة أمام عيين فلن تأخذ شيئا مث  . ولو قتلتين  واهللا طاملا أ

ً  18وكان عمره (حينما استشهد أخي وارف يف حلب  التالية الفاجعةكانت   مدامهةأثناء ) وحسب  عاما
أهلي، وبرغم  استشهاديوما فقط من  16بيت أوت إليه جمموعة من املالحقني كان من بينهم وذلك قبل 

تذهب عند أم ماجدة وخترج صورة  فكانتثرت أن تكتم اخلرب عن أيب وهو حبالته تلك آالفاجعة فإن أمي 
لكن ذلك مل مينعها أن .  فتعود إىل البيت  قلبهاحرقة  ئهناك وتبكي عليها ما شاءت حىت تطف وارف

حتاول زياريت يف السجن بأي وسيلة، ومل متنعها النوازل أن متضى إىل كفر سوسة مع أم ماجدة مرة فتقابل 
ً  ألهوتسناصيف من جديد  ا به  إذنا سم غري موجود ال، هذا اواهللا آسفني -: بزياريت، فكان كل الذي أجا

 نافذةوعندما تركت مكتبه وقفت أمام . . كما روت يل أم ماجدة أن جتن   -فكادت أمي !  عندنا
راجية أن خيربها ولو  لهأتسوالتفتت إىل أحد العناصر من هلفتها مهجعنا املطلة على ساحة الفرع الداخلية 
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ارة وغادرت ملوعة ـحتظ حىت بتلك اإلش مل بإشارة من طرف عينه إن كنت ال أزال هناك أم ال، لكنها
ً  وظلت. . القلب دون أن تراين أو تسمع عين أي شيء  على حالتهم تلك حىت كانت بداية  وظلوا مجيعا

  . األحداث يف محاة 
  اءـأحي هداءـش

لكننا يف عزلتنا  82محاة الشهرية يف شباط  أحداثال نزال يف سجن كفر سوسة حينما تفجرت  كنا
، وعلى الرغم من تسرب بعض األنباء لبعض البنات بيننا إال أن عنهاوقتذاك مل نسمع بأدىن خرب  املفروضة

أشد التحذير من أن يتحدثن عنها أو أن يعلمنين بشيء عن مصريأهلي، فلما نقلنا  حذرهناملقدم ناصيف 
، فلما حضرت وهناكا اليت ال تصدق والفاجعة الرهيبة تبلغين من هن صقطنا بدأ اخلرب يصل إيل والقص إىل

رمحهم اهللا، وقالت بأن البداية   بأهليأم ماجدة روت يل املزيد من تفاصيل ما جرى وخاصة فيما يتعلق 
على سرير واحد ولكنهم غارقون يف املاء، وأحست  ينامونكانت حينما رأت يف منامها أن إخويت الصغار 

م برغم غرقهم فقد كانوا  مث رأت أمي تدخل وترقي عليها . . هم أحياء يف املاء الصايف و  يتمايلونأ
فلما استيقظت حدثها قلبها بأن أهلي يف خطر، فقامت من فورها . . إىل قسمني  حجرهافتنقسم يف 

م معه إىل البيت، وملا كان  ورجت ماجدة قد  أهلزوجها أن يذهب ويستطلع أمرهم، وجيهد لكي يعود 
ً  علىإىل حي جديد  فيه طويالً جاورونا  الذي" الطوافرة حي"انتقلوا من  من  طريق محص، مما جعلهم عمليا

حىت يبلغ حميط املدينة القدمي، فلما خرج بعد  طويلةسكان الضواحي، فقد كان عليه أن يقطع مسافة 
وجدها مطوقة من كل مداخلها، فلم يستطع التقدم أكثر وعاد  محاةصالة صباح ذلك اليوم وشارف 

 ً وانقطعت محاة عن العامل بينما املذابح . . وعم القتل والتدمري . . األحداث  وانفجرت. . بنفسه  ناجيا
دمشق إىل  منوأثناء ذلك حاولت عميت من جهتها الذهاب . . يف شوارعها وأهلها ميوتون باملئات  جتري

م يف شيء، ورغم أن حماولتها تلك كانت  ا مل يوافقها عليه انتحاريةمحاة الستطالغ حال أهلي ومساعد
ا أصرت على احملاولة، ومتكنت من  املدينة بالفعل حىت شارفت على احلي الذي  دخولحىت زوجها، إال أ

انسكن فيه، إال أن القوات العسكرية  ووقتها كانت أربعة أيام قد ستمرار، المن هناك وما مسحوا هلا با رد
  ! ملقى يف الشارع ال جيرؤ أحد حىت على رفع جثته  وهومضت على أيب 

  !ب ـوحس زـخب ةر ــكس
املقاومة يف حينا واستعصى على القوات احلكومية  منحادثة استشهادهم فبدأت عندما اعتصم أفراد  أما

املؤن والكهرباء واملاء عن احلي كله، واستمر احلصار لسبعة أيام   ومنعوااقتحامه، فأحكموا احلصار حوله 
 احملاصرةء شيء، فخرج أيب وجعل يسأل طليعة القوات مل يبق يف بيتنا من الطعام أو املا حىتكما مسعت 
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على املكان أن  املطلبعض ما يقيت األطفال، وروى يل خايل الذي كان يشهد احلادثة من شباك بيته 
 ً أن يسكت جوع األطفال،  ليستطيعمل يكن  اجلندي انتهر أيب وأمره بالعودة من حيث أتى، لكن أحدا

ً . خبزللصغارفقط نريد قطعة  -: فخرج أيب مرة أخرى يقول للجنود  رجع أحسن ا :  فأجابه اجلندي منتهرا
ً أأيب إال لربهة، عاد للمرة الثالثة بعدها يس يردلكن ذلك مل . ما أرشك وأرميك باألرض  فاألوالد  هلم خبزا

 من وصاح خايل. . يف تلك املرة مل جيبه اجلنود إال بزخة رصاص أردته على باب بيته . . يكادون ميوتون 
 ً اجلنود فالقوا على  حملهاعليه، فلما ركضت زوجة ابنه لتحمله  بيته املقابل وسقط من هول املنظر مغشيا

يف كل مكان فيه متدرعني بالنساء  وانتشرواالبيت قنبلة ضوئية لتكشف كل ما فيه واقتحموا عليهم 
ماهر الصوت من قبو  أيب برصاص اجلنود مسع أخي سقطيف تلك اللحظات وعندما . . واألطفال فيه 

ً  فخرجالبيت حيث كان اجلميع قد التجأ  أمامه ارتد إىل حجرته  ليستطلع األمر، فلما رأى أباه صريعا
 ً جاوز الثالثة  قديكن عمره  ومل" سلموه إياه ليدافع عن أمن الثورة قد" الثورة شبيبة"كان   وتناول سالحا

أباه، فأصاب منهم من أصاب  قتلواى اجلنود الذين واندفع ماهر خارج البيت يطلق النار عل! عشرة بعد 
 ً بك ملاجدة ولبقية رفيقايت بعد ذلك عنه بكل  خريولقد قال ناصيف . .  قبل أن يردوه هو اآلخر قتيال

ولذلك جعلنا الصغري فيهم . . هؤالء كلهم خونة . . به  فقتلناأعطيناه السالح ليحمينا به -: صراحة 
بعد ذلك خرجت أمي تدعو عليهم وتبكي وتستنزل ! وكان سيطلع إخوان  إخوانأربع قطع ألن بذرته 

ً  فأكملوااللعنات،   بقيمث دخلوا على البيت فأجهزوا على كل من . .  جرميتهم ورشوها أمام الباب أيضا
قد دخلت املدرسة يف  كانتياسر ابن أربعة أعوام، وقمر ابنة مخسة، ورنا يف السادسة، وصفا اليت  : فيه 

ً   اليتنة هلا وقد بلغت لتوها السبعة أعوام، مث أخيت ظالل أول س وأما أخويت . .  كانت يف العشرين تقريبا
سورية، وغسان وسامر متخفيان يف حلب، فكانوا الناجني من  خارجالثالثة املتبقني فكان صفوان أوهلم 

ً  اليتبني بقية األسرة   يفالقتلى يف البلد ودفنوا ، وبالطبع فقد مت مجع جثث اجلميع مع بقية قضت مجيعا
وعندما متكن . .  بأياممقابر مجاعية دومنا متييز وذلك قبل أن يتم رفع حظر التجول ووقف القتل والتدمري 

ما حدث مل جيدوا إال غطاء رأس أمي  لريواخر األمر وتوجه عمي وزوجته آالناس من اخلروج من خمابئهم 
على جدران القبو وفوق أرضه دم إخويت البقية وال أثر  ووجدوا عند بوابة البيت وسط بقعة كبرية من الدم،

  . جلثة أي منهم 
  ادـى اجلهـعل يـح

ً  عمرهأخي عامر الذي كان يف الرابعة عشر من  وأما عن أهلي يف شارع  فقد استشهد يف نفس الفرتة بعيدا
ً عامر وكانت أمي قد أرسلت . ذار آ 8 ىل السعودية حىت ال يأيت إ ليجلس مع جدته يف بيت أخيها املسافر ا
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ً  وجيدوااملخابرات  م، لكنهم ملا أتوا للتفتيش فعلوا ما هو أسوأ  البيت خاليا فعندما . . فيسرقونه كعاد
 ً مك بقيتهم يف العبث  وجدوا عودا الغرف األخرى  مبحتوياتمن ممتلكات خايل جلسوا يدقون عليه وقد ا

م الفاجرة بال رقيب أو حسيب، مث طلبوا من جديت وسط ق هلم، يف الوقت الذي  صتقوم فرتق أنهقها
منها أن يتمادوا معها أو أن يعثروا على أخي  وخشيةاختبأ عامر حتت السرير فما وجدوه، ومن رعبها 

يبتها ووقارها وتقاها هلم  السبعنيقامت جديت بسنها الذي قارب  فلما انصرفوا وقد . . فامتثلت ورقصت 
بواوحطم أرادوابوا ما  ساعته وتوضأ وصلى ركعتني سنة الشهادة ودفع إليها  أخيخلع ، وا أكثر مما 

وخرج .. ذكرى مين خليها معك وأعطيها ألمي ذكرى وادعي يل  الساعةهذه  -: بالساعة وقال هلا 
 ً ورأته آخر ما رأته وقد دخل سوق الطويل ، . . يا عامر تعال وهو ال يستجيب  أنوجديت تناديه  راكضا

هلا أن أحايف القدمني ممزق الثياب يس القريباتخيرج بعدها إال مرة واحدة طرق الباب فيها على إحدى  ومل
ومل يكن . . ، وأخربها بأن رفاقه يكادون ميوتون من اجلوع والربد لديهامتنحه أي نوع من الطعام أو اللباس 

  وكنزاتمن جاكيتات  عطته ما توفرمن األوالد إال البنات، فاحتارت أول األمر، مث أ العائلةلدى هذه 
ا، وأعدت له بعض الطعام وأشياء أخرى  ب، ويف ـوذه أخذهاكبرية احلجم ميكن للشباب أن يستخدمو

 ً مسجد هدمته املخابرات، وبعد  مكانيف نفس الشارع، فأتى رفاقه ودفنوه  اليوم التايل وجدوه مستشهدا
، ولكننا مل نعرف لألسف أين بالتحديد ألن الذي دفنه املقربةانتهاء األحداث حفروا ثانية ونقلوا اجلثة إىل 

 ً نبأ استشهاد والدي ومخسة من إخويت مرة واحدة، وبلغين اخلرب الذي   تلقيتوهكذا !  استشهد أيضا
ً  البناتكانت  ً  اخلرب، إال أنين سبحان اهللا مل أحس يعل ختفينه عين طوال شهور رمحة حبايل وإشفاقا   مفجعا

م يف كما ظن اآلخر  م أل . . هذه شهداء إن شاء اهللا  حالتهمون، ومل أحزن عليهم حزين على أحبة فقد
ً  وكل منا يدعو اهللا متمنياً  ً  منه أن يرزقه الشهادة كرما ا أحب سبحانه وفضال ، فكيف حيزن إن أكرم اهللا 

وأما الشهادة . . انمتحخناف من املوت فقط حيث احلساب والسؤال واال إننااألحبة وأقرب الناس إليه ؟ 
  .ال يلقاها إال ذو حظ عظيم  ، وهي النعمة اليتاحلقيقيةفهي احلياة 

  سنتان يف سجن تدمر: يف القــاع 
سنتان يف سجن تدمر، يذكر فيه صورًا من التعذيب، الذي مارسته : وكتب األخ خالد فاضل يف القاع

  :القــاع املخابرات العسكرية على املواطنني السوريني، وهذه صورمن 

فتح السجان الباب وأمرين باخلروج واقتادين إىل غرفة جانبية :  الصورة األوىل قبل الوصول إىل تدمر -1
شعرت . وجاء مبنديل أسود فعصب به عيين جيدًا واقتادين إىل ممر مث دخل يب إىل قبو التحقيق وأوقفين فيه
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ذه اهلجمة أين أقف أمام إنسان ما، فألقيت السالم فلم يعجبه ذلك فق ّ ضربًا فوجئت  ال علي ام إيل وا
مث أمرين أن أحدثه عن .. املنكرة، وصدمت رغم أين كنت أتوقع ذلك وأكثر منه، ومل أكن أتصور كيف

  .تنظيم اإلخوان املسلمني بالتفصيل
ً : قلت   .ال أعرف عنهم شيئا
  ..يا إما حتكي بالطيب وإال واهللا بسلخك؟ احكي مني اللي نظمك؟: قال
أنا موظف بسيط من بييت لعملي وهذه هي حكاييت فعالً وبكل . أنا لست منظمًا يا أستاذ: تقل

.. احكي مني اللي نظمك يف اإلخوان املسلمني؟ مني تعرف منهم وبدك حتكي كل شيء: قال.صراحة
  ..حنن نعرف كل شيء عنك لكن بدنا أنت حتكي

،.. صحيح: قلت أنا ال . أنا أقول الصدق وال أكذب عليك أنتم تعرفون كل شيء وأنا ال أعرف شيئًا
أنت ما بتفهم : قال .أعرف شيئًا عن اإلخوان املسلمني وال بعمري التقيت بواحد منهم هذا هو الصدق

  ؟..باملعروف ولك
ّ شخص آخر وألقاين أرضًا ووضع رجلي يف دوالب، وأدخل رأسي فيه  واندفع يصفعين ويضربين وهجم علي

  ..كذاب ولك: فصرخ ..واهللا قلت الصدق: ؟صرخت)رب ماذا فعلت يا(فجمع رأسي إىل رجلي 
ّ ضربًا باخليزرانة على رجلي وعلى ظهري وجانيب، بدأت أشعر بأمل يف جسمي كله، وكأنه  الوا علي وا

  :يكوى بالنار، وأن هذه النار تضرب يف العظم وصرت أتأوه وأصرخ
ّ ..ل عينأنا مايل عالقة بأحد اسأ. يا أستاذ يا سيد أنا بريء بدك حتكي غصبًا .. كذاب ولك: فصرخ يف

ودارت اخليزرانات تأكل من .. كان األمل رهيبًا فارتفع صويت بالصراخ والتأوه. وصرخت رغمًا عين ..عنك
  .جسمي من الرجلني واجلانبني والظهر ومن كل مكان، وأنا أستغيث وال مغيث مث وقفوا بعد أن تعبوا وكلوا

 ً رين قائال   ؟..ولكبتحكي : و
هات لنشوف مني اللي نظمك وإيش بتعرف عن اإلخوان : قال ..نعم حبكي ايش برتيدوا؟: قلت

ّ على أسنانه وقال .واهللا ما بعرف شيء عن اإلخوان: قلت املسلمون؟ وعاد ..خود... ما بتعرف يا: فصر
ا النار تكوي العظام، وتناولتين اخل يزرانات تلدغ بسمها الفلم من أوله، وتوالت الضربات على رجلي كأ
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ا األفاعي تنهش من حلمي وعدت أصرخ   :مجيع بدين كأ
م محوا أكثر فكأن كالمي الزيت يلقى على النار فغبت عن  ..أنا بريء.. دخيل اهللا يا اهللا أنا بريء - وكأ

م وعادوا إىل احملاورة.. الوجود   :وهدأت محى عذا
إيش برتيدوا , ائلة وأطفال صغار، ما عندكم أطفالأنا رب ع. نعم حبكي دخيلكم: لتق بتحكي ولك؟ -

  مني اللي نظمك؟ ماذا تعرف عن اإلخوان املسلمون؟: قال  مين؟
وعادت اخليزرانات تلعلع وتأكل من  ..انتو بتعرفوا.. واهللا يا ناس ما بعرف شيء واهللا ما بعرف: قلت

  ..كهرباءال - :رجلي وجسمي وعدت أصرخ وقد جفّ حلقي وضعف صويت وقال أحدهم
  :ووقف الضرب وجاؤوا بسلكني فربطوا كل واحد منهما بإصبع من إحدى رجلي وقالوا

يا سيدي واهللا حكيت وحبكي إيش : فصرخت...بتحكي ولك وإال منشويك بالكهرباء مثل العصفور؟ -
  ..برتيدوا

ي رجفة وسرت الكهرباء يف األسالك وكأمنا هي العقارب تدب وتلسع يف رجلي مث اشتدت فأخذت جسم
شديدة والنار تسري يف دمي وعظامي وتأخذ بقليب تريد أن حتنقه وتقتله وصرت أصرخ ملء فمي بال 
ّ شيطاين، وكأمنا ركب يف رجلي زنربك كما يف لعب  شعور وأنتفض كاملذبوح وكأن جسمي أصابه مس

  .ووقفت الناراألطفال، فهي تتحرك آليًا يف انتفاضة مستمرة والنار تسري يف دمي وجسمي حىت كللت 
ً ..واهللا حبكي يا سيدي حبكي: وصرخت بصوت ضعيف مني اللي نظمك وإيش : فصرخ احملقق منتصرا

واهللا ما حدا نظمين يا ناس ال أعرف اإلخوان، كل عمري ما : قلت بأمل بتعرف عن اإلخوان املسلمني؟
  .شفت شخص من اإلخوان املسلمني من أين أعرفهم ما حدا قال يل أنا من اإلخوان

ا دمي، وأصبح صراخي ضعيفًا وصويت هلاثًا ال يكاد يسمع  وعادت النار تسري يف جسمي ويغلي 
ا رياح عاصفة من كل مكان، ووقفت النار وعادت احملاورة القاتلة وال أدري   وجسمي ينتفض كريشة تضر

ما الدهر، وأخرجوين من غرفة التحقيق إىل املمر مث إ , ىل الغرفة اجلانبيةكيف مرت ساعتان من حيايت كأ
، وتلقاين  ونزع السجان العصابة عن عيين وأعادين إىل الزنزانة وأنا أستند إىل اجلدران وأجر نفسي جرًا

ّ وقال أخ مهندس   ..شد حيلك هي ساعة وتزول: األخوة يواسونين ويهونون علي
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الدموع تسيل من  وكانت.. ال:هل تورطت يف الكالم؟ وأشرت برأسي كالذي يناطح الصخر: وسألين آخر
. أردت أن أضطجع فما استطعت. عيين ورجالي متورمتان مشققتان، وساقاي جمروحتان يف عدة مواضع

كان جسمي يؤملين أشد األمل، وجالت يف نفسي خواطر، ما أحلى أن يصاب اإلنسان يف سبيل مبدأ سام 
دد من أهل احلي يف العمل شريف، تذكرت أنا كنا منذ فرتة نسعى لبناء جامع يف حينا، وشاركت مع ع

ذا املشروع، وكان هناك احلاج معروف صاحب أرض البناء الذي تربع باألرض كلها والتاجر يونس الذي 
وزلقت رجلي يومًا .. وكنت أساعده. دفع مبلغًا كبريًا والبناء أبو خالد يشارك باستمرار يف العمل واإلشراف

علي ذلك أن هذا يف سبيل اهللا واليوم يصيبين هذا  فوقعت وكشطت ركبيت وتأملت كثريًا ولكن هون
َ يارب؟ إن مل أكن من تنظيم اإلخوان فأنا مسلم وأنت يا ريب كرمي، فإين أرجو أن تكون هذه : العذاب مل

ا لظلم واقع يب من هؤالء الطاغني، وأنت يا ريب ال حتب الظلم وال يضيع عندك  اآلالم يف سبيلك، وأ
ماللهم انتقم منه.. شيء 

كان مسري الدج يعمل مع أبيه يف مقهى صغري جبانب سوق امليكانيك يف مدينة جسر : الصورة الثانية  -2
) 16(وهو شاب لطيف طيب القلب عمره .خل إىل املدينة من جهة طريق حلباالشغور على اليمني الد

ً كان طيبًا بكل ما يف الكلمة من معىن ذهب مع أب. مل يتمرس بشقاوات األوالد،سنة  ،يه إىل املقهى صباحا
فقد كانت خطة معروفة أليب مسري أنه ال يفتح مقهاه  ،وقبيل املغرب محل غلة املقهى وحلق بأبيه إىل البيت

 ً ويف الطريق ملح الشاب عساكر .وال يسمح للمقامرين أن يقامروا فيه مهما كان األمر ،يف الليل أبدا
ً وك ،الوحدات ذوي البدالت املربقعة تقطع الطريق فأحداث اجلسرمل يكن قد  ،ان اجلو العام يف البلدة قامتا

ورآه أحدهم فصرخ به فأرعبه وأربكه  ،مضى عليها إال قليل، فانفتل الشاب عائدًا ليغري طريقه بعيدًا عنهم
ولكن الروسية كانت ملقمة واليد على الزناد فبادرته برشة من الطلقات النارية، فسقط  ،فأراد االبتعاد

رم ضحكة السعادة الفاجرة، وجاء ينظر إىل الضحية ويغنم غلة املقهى الغالم مض رجًا بدمائه، وضحك ا
 ً مات (ويقرر من عنده  أمل ميت بعد؟: اليت تعب الغالم وأبوه فيها طوال النهار، ويتساءل الضابط شامتا

 ً  ،غري بعيد، فيلقونه فيهافيأتيه اثنان منهم فيجرونه من رجليه إىل السيارة الشاحنة الواقفة  ،)وشبع موتا
ويقف القاتل واضعًا رجله على جثة الطفل الضحية يف وضع بطويل حيتاج إىل صورة تذكارية، والروسية 
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  .مهيأة واإلصبع على الزناد وتنطلق السيارة
ا وقطعت شعرها وعولت وألقت نفسها على األرض وهي تبكي ووضع األب يديه على .. مزقت األم ثيا

د با  ) 10(وقبض القاتل املكافأة .. يا مسري.. يا مسري يا ولدي يا مسري: كيًا يف حزن يهد اجلبالرأسه وا
، ورفض ضابط الوحدات اإلجابة عن أي سؤال، ورفض تسليم اجلثة إىل  آالف لرية كاملة ال تنقص قرشًا

، وسارع الوال دان إىل مكتب الدفن ذوي القتيل بل سلموها ملكتب دفن املوتى يف احملافظة ليتوىل دفنها سرًا
وأشفق عليهما املسؤولون ومسحوا هلما برؤية ولدمها القتيل فألقيا النظرة األخرية على طفلهما وأكبا يقبالنه 

ماذا تفعل األحزان؟ وماذا تفعل .. ويشمانه وهو جامد بارد فاغر الفم ويف صدره ينابيع دم متجمدة
رم على اآلالم؟ لن تفعل شيئًا إال أن حتفر يف القلب جر  وحًا غائرة ال ميحوها إال عدل إهلي يعاقب ا

  .  ألف لرية بدل عشرة آالف) 20(جرميته، بل لقد ارتفع مثن القتل كما عرفت مؤكدًا فأصبح 

 يف تـدمـر حفل عذاب االستقبال: الصورة الثالثة  -3

دخلنا إىل باحة كبرية وملا اكتمل العدد ساقونا يف صف طويل متعرج ال يرتكونه يسري إال بالضرب حىت 
، وأمرونا أن خنلع مالبسنا كنا يف آب فصل احلر  مفروشة باإلسفلت وصفونا على اجلدار واحدًا واحدًا

 ..الشديد، لذلك كانت الثياب خفيفة جدًا فنزعناها بسرعة

أمسك أحدهم بشعر حلييت  ،فجمع أحذيتنا وأخذها وبدأ عندها التفتيش ،)البلدية(وجاء شخص يسمونه 
 .ومن صدري اخلصلة تلو اخلصلة، وملا تأوهت لكمين على وجهي ،نتف منهي

وسلقونا بالكرابيج على مؤخراتنا مع البصق والكالم الفاجر، وبدأت  ،أمرونا بإنزال اللباس الداخلي ففعلنا
دًا أوقفونا واحدًا واح. تشكلت جمموعتان للتعذيب وفرقة جوالة والكل مزودون بالكرابيج ،احلفلة الرهيبة

موعة على الواحد بالضرب الرهيب وتقوده إىل الدوالب فيضعونه فيه  ،ووجوهنا إىل اجلدار وتنقض ا
ا النار  ،ومن مث ينهال عليه ثالثة جالدين بالضرب الشديد على رجليه ،ويضبطون رجليه بعصا الفلقة فكأ

، ولكن الضرب يشتد على احملرقة تكوي العظام، ويشتد األمل ويتعاىل صراخ املعذب ويتأوه متأمل ًا شاكيًا
فيصيح ملء الفم زعيقًا وعويالً هو أبعد ما يكون عن  ؛املعتقل يف دوالب التعذيب والكرابيج تطحنه

قمونه احلذاء ويدسونه يف فمه، فإذا أبعد وجهه ركلوا رأسه وداسوا لوينفتح الفم إىل آخره في ،صوت البشر
حىت يضج به املكان فينربي الرقيب  ،مل والعذاب يف تلك الباحةرقبته، ويعلو الزعيق والصراخ من شدة األ
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وكأنه قائد أوركسرتا يضبط النغم  ،)سكوت ولك: (العتيد يصرخ زاجرًا ناهيًا بصوت مدو يأمر بالسكوت
يستعمل الصراخ الناهر بدل عصا األوركسرتا فيلجم اخلوف األفواه وختتنق صرخات  ،يف حفلة صاخبة

 .األمل

لك املوقف أصحاب األخدود والنار ذات الوقود وإلقاء املؤمنني يف وقدة النار وما نقموا منهم تذكرت يف ذ
إال أن يؤمنوا باهللا العزيز احلميد، كانت عناصر الفرقة اجلوالة تطوف على الواقفني املنتظرين بسيل من 

وهو عبارة (اج الثقيل الضربات العارمة جتعل الواحد حين إىل دوالب املوت أن يدركه، فسمع صوت الكرب
ينهدّ على ظهر املعذب أو على رأسه فريجتف ويكاد يصعق، ويئن ويصرخ بالصوت ) عن قشاط دبابة

 .املخنوق املرة تلو األخرى

يا مسيع يا بصري يا من ال : كنت أقف ووجهي إىل اجلدار أنتظر دوري يف الدوالب الرهيب، وأناجي ريب
رمون جنود .. سماء، يا رب رمحتك غوثكخيفى عليه شيء يف األرض وال يف ال هاهم اجلالدون ا

 ..يا اهللا يا اهللا.. الشيطان ينقضون على عبادك املستضعفني بالعذاب

وثالثة من  ،وجاء دوري وطحنين اجلالدون بكرابيجهم وأنزلوين يف الدوالب واشتد البالء بضرب رهيب
ً اجلالدين عاري الصدور والظهور وبأيديهم الكرابيج كأ رجليه جاثيًا  ا اللهب، يقف الواحد منهم مباعدا

على ركبتيه رافعًا يده بالكرباج إىل األعلى والوراء، حىت ترى عفرة إبطه، وينزل به كأنه الصاعقة املاحقة، 
ر وحتّطم ولكن لطف اهللا أعظم ّ  .تريد أن تدم

إيش برتيدوا دخيلكن؟ أما نبيل فقد   :كان الشاب الصغري إمساعيل يصرخ متأملًا باكيًا شاكيًا مستغربًا يقول
كان يعلن براءته مايل عالقة واهللا ما عملت شيء دخليكن أنا بريء، وهم يزودونه بالكرابيج ويلكمونه 

وغاب عن الوعي أو   ،مث ألقوه أرضًا وأوسعوه ركالً وضربًا حىت سالت الدماء من وجهه وشفتيه ،ويرفسونه
كوه ووجهوه إىل اجلدار  ،العذابكاد فأدخلوه يف الدوالب وأذاقوه من  وا وأ مث أقاموه بعد أن تعبوا وكّل

 .حيث العصا الرهيبة يف االنتظار تفلق الرؤوس وحتطم الظهور وتدفع من انتهى أجله إىل القبور

صربت قليالً على الضرب والتعذيب ولكن رجلي أصبحتا وكأن فيهما مجر نار حيرق العظام، فنفد الصرب 
الزعيق فما شعرت إال بوصرخت مرة ومرات مث انفتح فمي  ،وكدت أغيب عن الصوابوضاق يب األمر 
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وحذاء ضخم يصك أسناين ويكاد يسد حلقي ولكين كنت يف شغل عنه وغبت عن الوجود، فما دريت 
وأبصرت أمامي نفرًا من إخواين بعضهم واقع على األرض،  ،إال وأنا أساق دفعًا وركالً إىل مكان ما

أو يتحرك يف حال مأساوية، دماء نازفة ووجوه مألى باجلروح وأرجل قد متزقت وسالت منها والبعض يقفز 
 .الدماء وصراخ يقطع األكباد

ا ظهري ّ عسكري جالد، وانقض آخر بعصاه فحطم  فوقعت بني املوت واحلياة وصرخت  ،وصرخ يف
وبادرين آخر بالزعيق لكي  ،)يا اهللا يا اهللا(صرخة انطلقت خمنوقة من صدري الذي ظننته قد انشق نصفني 

وجاء . ولكن الركل والضرب أجرباين على القيام فقمت وكنت أظنين ال أقوم ،أستجيب وأقوم فما استطعت
ً  ،شخص باملاء فرشقنا به م يل على أهلي أنا بدي  - :وإذا يب قرب نبيل وهو يبكي ويتمسك يب قائال سّل

 ..أموت

 ..اصرب يا رجل: فقلت

واستدعانا الرقيب الكبري فإذا به جالس على كرسي يف الظل بارز .. خذنا من كل جانبوإذا بالصراخ يأ
 :الصدر مستقيم الظهر منفوش كالديك فأخذ يستجوبنا

 ؟...إيش كنتو عم حتكو يا -

ر له أشياء غريبة، البد أننا نتآمر عليهم أو على سالمة النظام ّ إنه يقول يل : قلت. كان عقله املريض يصو
م على أهليأنا بدي  واهللا يا : قال نبيل إيش كنتو عم حتكوا؟) كذاب ولك: (فصرخ بغضب  .موت سّل

 ..سيدي هيك قلتلو

ال علينا مارد عاري الصدر ..) سلخن هلا الكالب( :مث أشار للجالد وقال ..كذابني ولك حقراء  - وا
ا لسحنة  معروفة وهلجة غري خافية حنيل الوجه مليء اجلسم، فكان وجهه وجه فأر وجسمه جسم محار وإ

ّ ضربًا حىت وقعت على األرض أصرخ، فلم يرتكين حىت ...) متحكوا يا حقريين يا: (وهو يقول ال علي وا
 ً  .شفى غيظه وحقده مين وأعادين إىل مكاين مع نبيل بعد أن ضربه أيضًا ضربًا شديدا

، سجينًا قضائيًا من سجن كان كما علمنا بعد ذلك) البلدية(وجاء من يرش املاء علينا ويسمونه 
وال أدري ممن بدرت بادرة خري ولعلها من نوع الرأفة ) البلدية(العسكريني يعمل هنا يف اخلدمة اليت يسمونه 
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 .اسقيه: باحليوانات فقال أحدهم للبلدية

كانت شفتاي مشققتني من الضرب، وحلقي جافًا من العطش، والصراخ واللهاث وحايل بالغة السوء، 
ً ) البلدية(فناولين  فاندفعت أشرب منه بضع .. تفضل: سطالً من البالستيك فيه ماء قذر وسخ قائال

مث أخذوا املاء ومل يسقوا . جرعات ومل أعده إليه بل ناولته لنبيل فشرب وسقى شخصًا آخر أو شخصني
مسعي وصوت ترن يف ) تفضل(كانت كلمة . الباقني، وكنا بال طعام وال شراب منذ أربع عشرة ساعة تقريباً 

 .اشرب يا أخي فداك روحي: واجف يقوهلا وكأنه يقول

أربع ساعات من القهر والعذاب والتحطيم ال يعلم ما قاسينا فيها إال اهللا والذي عاشها من نزالء تدمر، 
وكل معتقل يأيت تدمر البد أن يطبق له االستقبال اللعني فتطحنه رحى العذاب ويذوق املوت يف ذلك 

ً الدوالب، وينظ  .ر بوحشية بين البشر اليت فاقت وحشية وحوش الغاب سوءًا وضراوة وغدرا

وهو  ،أبو أنس مغمى عليه ملقى يف الزاوية) م ع(بعد خروج اجلالدين كان األخ :  الصورة الرابعة  -4
عامًا وقد خصوه بأكرب ) 23(وعمره .. طالب جامعي يف فرع اهلندسة الكهربائية ويف السنوات األخرية

م فطنوا ملا ذكره عند تسجيل األمساء عن عمله، فكان ذلك دافعًا لزيادة قسط م ن العذاب، ويبدو أ
ال أحد يدري من أي مبدأ استوحوا القاعدة اليت .. العذاب عليه وهذه فلتة من فلتات عبقرية اجلالدين

ا يف معاقبة وتعذيب محلة الشهادات دون غريهم، لذلك كان األخ املهندس  جييب إذا سأله ) ش س(يتبعو
ومل يكن ذلك ليصرف عنه العذاب، ولكنه  .. نصاب عواميد كهرباء: اجلالدون عن عمله بعد ذلك يقول

  ..دعاين بعضهم أن أقوم ألنظر حال األخ أيب أنس. كان ينجيه من غضبة اجلالدين
ه من إغماءته وكان منهكًا .. فقمت إىل األخ أغالب ما يب ّ ً كان أبو أنس قد استفاق لتو   - :قلت.. مرهقا

  ..احلمد هللا: الق ؟..كيف حالك يا أخي
 ً ه، وجسم منهك وكشف : وجاء شاب كان جيلس قريبًا منه كان يف حالة سيئة جدا ّ وجه متعب مشو

القميص عن منظر مثري، ظهر متعط جلده وتسلخ وظهرت فيه جروح غائرة وحلوم مشرشرة، وكان ينزف 
  ..هحىت صبغ القميص بل غمر .. ًا ودماً حقي

ً ) ع(كان هذا الشاب يدعى    ..وهو من جهات الساحل السوري، وعمره ستة عشر عاما
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ً ..شفلي ظهري أستاذ: قال   .ورأيت ظهره واعتصر األمل قليب، ألين مل أكن أستطيع له شيئا
 احلالقة يف سجن تدمر: الصورة اخلامسة  -5

وال واحد يبقى يف .. كللكم.. بسرعة يابرا .. برا ولك حقراء.. (قذف الرقيب بأوامره مع السباب الشنيع
فنفذنا األمر، !! ودون خمالفات كنا نعاين من العذاب والضرب وغريه، فكيف مع املخالفة؟)..املهجع

 .وأسرعنا خارجني، حنمل املرضى واملصابني

 من لدن الباب مث قادونا يف رتل أحادي ميسك كل منا بظهر الذي.. وأخذ اجلالدون يسلقوننا بالكرباج
والضرب شديد واجلالدون حولنا كالكالب املسعورة يصرخون .. أمامه ويسري مطأطئ الرأس حمين الظهر

وأدخلونا من أبواب وأخرجونا من أخرى، ) ولك لك.. هنت مرتفع راسك يا.. هنت متطلع يا حقري(
ا بعدة أبواب، وحنن مغمضو األعني ال نعرف أين نذهب، وكلما وصلنا بابًا اشتد الضرب علينا عنده ومررن

اية املطاف وال أين املستقر  ..سلمنا األمر إىل اهللا سبحانه، والتجأنا إليه وتوكلنا عليه.ومل نكن ندري 

 ً متطاوالً فيه من جهة اليمني أعمدة وشرفة واسعة قدرنا ذلك مما حملناه من .. حىت جاؤوا بنا مكانًا ضيقا
مسنتية، وأخذ نفر من اجلالدين يطوفون علينا ويضربوننا ظل، وأجلسونا دون الشرفة يف مكان كأنه ساقية إ

وكان نفر آخر من اجلالدين من ناحية أخرى يقومون بعمل .. بالكرابيج على رؤوسنا وظهورنا بقسوة وحقد
واجلالدون يصرخون .. آخر، فكنا نسمع أصوات التعذيب والضرب لنفر منهم بصورة أقسى وأرهب

 ..بوحشية

فيضربونه ويعذبونه وحيقرونه، وهو صامت أو متأوه متحسر، أو صارخ مستغيث كانوا يأخذون الواحد 
.. قعود: كنا نسمع أوامر متلى على هؤالء مثل.. وبعد أن ينهكوه يسلمونه آلخرين -إذا اشتد العذاب0

: وكلمات ساخرة هازئة.. تعال هلون: وأوامر.. وقف.. أغمض عينيك يا.. ال تتحرك.. قرب.. قرفصة
مع ألفاظ بذيئة ويعقبها صراخ التأمل واالستغاثة من املعتقل .. بودرو هلا الكلب.. طرو هلا احلقريع.. سلقاه

 ..وتوسل وعويل

وسأله .. عرفنا ذلك من صوته املميز، وكان له حلية طويلة. وأخذ الشيخ أبو سيد، فكان يضرب ويعذب
م إن عمله إمام مسجد، فأحنقهم فأجاب بشيء مل أمسعه عرفت بعد ذلك أنه قال هل: اجلالدون عن عمله
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ظهم، فأخذوا يضربونه ويسبونه ويشتمونه، مث وصموه بأنه يعمل عمل قوم لوط وأمروه أن يقول غاذلك وأ
وما زالوا يعذبونه  -أي يقوم بعمل قوم لوط يف مكان كذا ملكان اجلامع الذي مساه–ذلك عن نفسه 

 .ا روادها بالفاحشة مما يعف اللسان عن ذكرهويضربونه حىت قال ما أرادوا فسبوا املساجد ووصمو 

..) ولعت –شوى (ومسعت صرخات وآهة من الشيخ أيب سيد وكلمات هزء وسخرية من اجلالدين مثل 
وانتشرت رائحة الشعر احملرتق، علمت بعدها أن اجلالدين قد أحرقوا حلية الشيخ بقداحات الغاز، وأخذ 

 ..ستغاثاتهأيضًا شاب صغري فعذب حىت تعاىل صراخه وا

مث دفعا .. وجاء دوري فأخذين اثنان من اجلالدين فضرباين على ظهري ورأسي بالكرباج وعلى يدي ورجلي
يب إىل مقعد حمطم فأجلسوين عليه ويداي خلف ظهري وعيناي مغمضتان، وأخذ شخص حيلق يل شعر 

د، فضربين ووجهين دفعًا إىل رأسي بعنف وبسرعة مث دفعين وأمرين بالقيام، فما كدت أحترك حىت تلقاين جال
حائط قريب حيث وقفت وعيناي مغمضتان، ويداي خلف ظهري، وما لبث أن تناولين شخص آخر، 
وضع على وجهي معجون حالقة، وأخذ يدلكه بالفرشاة وهو يسب وجيدف مث دفعين دفعة شديدة إىل 

شعر معها أن شيئًا غري قليل احلائط وجذبين آخر وهو يصرخ يف وأخذ حيلق يل حلييت بسرعة غريبة كنت أ
، فأخذين نفر من  من جلد وجهي قد كشط أو اقتطع، عدا اجلروح يف هذه اجلهة أو تلك، وفرغ مين سريعًا

ً (اجلالدين وعملوا يل حفلة   ..وهي ضرب شديد بالكرابيج على اليدين وغري اليدين إىل آخره) نعيما

ذا باحلالقة يف تدمر عملية غامضة مرعب فيها كلنا نعرف احلالقة عملية حمببة كلها لطف وأدب، فإ
 .العذاب والضرب واإليذاء، وفيها التنكيل واجلرح والتشويه واإلذالل

  : التنفس يف سجن تدمر : الصورة السادسة  -6
واندفعنا مسرعني مطأطيء الرؤوس واألوامر اليت تتواىل مع لسع ..) بسرعة يا.. اثنني اثنني لربا ولك كالب(

  ..)غمض عينيك يا حقري يا.. أسرع يا كلب(: الكرباج
وأمرونا أن نسري رمالً على أطراف الباحة مث دخل نفر من اجلالدين إىل الباقني يف املهجع وهم من املرضى 

م م ويعذبو   .واملصابني العاجزين عن السري وأخذوا يضربو
 ً وهجم ) ارفع رجليك.. منبطحاً : (وأمرنا اجلالد بصوته الكريه أن ننبطح على األرض ونرفع أرجلنا قائال
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علينا اجلالدون بالكرابيج يضربون أرجلنا وظهورنا ورؤوسنا بضربات شديدة وهم يصرخون مزجمرين ويسبوننا 
  .بأقذع السباب، ويكفرون باهللا ويشتمون النيب صلى اهللا عليه وسلم

، فانطلق صراخ ا ملعذبني ميأل املكان بأصوات وصربنا على الضرب ولكن الضرب كان شديدًا واألمل رهيبًا
ا  متأملة شاكية تنفطر هلا القلوب القاسية، أصوات منكرة غريبة ال تعرف فيها صوت أحد وال متيزه كأ

  .آهات ثكلى أو زفرات حمرتقني أو صرخات مرتدين يف هاوية
 سكوت يا حقري يا حقراء. سكوت: (وينربي اجلالد يصرخ بالصوت الزاجر الرهيب يأمر بالسكوت

ّ فتعود  ،..)سكوت فتخمد األصوات كلها إال أصوات الكرابيج، ولكن اآلالم ال حتتمل واملوت مر
األصوات املتأملة إىل االرتفاع والناس بني واقع به العذاب فهو يتقلب حتت الكرباج ظهرًا لبطن وبطنًا لظهر 

  .ذابوبني منتظر أن يأتيه اجلالدون بالكرابيج فهو يف رعب وكرب وعذاب قبل الع
كم : ويدور يف نفسي حوار: ومير الوقت متباطئًا ال يريد أن ينقضي، والشمس ترسل أشعتها فتغمر املكان

يتكتمون علينا ويضيقون؟ ولكن أمرهم مكشوف وسرهم مفضوح، واألرض تشهد واجلدران والشمس 
،: تشهد على ما جيري حتتها من ظلم ومن ظالم، وجاء األمر من الرقيب اجلالد رمالً مث جاء األمر  واقفًا

واقفًا رمالً إىل املهجع، : اء األمر من الرقيبمث ج...وعاد الفلم.. منبطحًا ارفع رجليك يا: من جديد
وعلى الباب وقف اجلالدون يودعون الداخلني بضربات الكرباج الثقيل يصبون فيها كل حقدهم 

  .ووحشيتهم
اروا أو أغمي عليهم أو أص يبوا، وقد ردد رئيس املهجع الالزمة وأغلق الباب ودخلنا حنمل بعضًا ممن ا

وانطلقت حسرات حرة . (وقذفونا بأشنع ما مسعناه من شتائم وسباب وفحش ووعيد بالقتل والشنق وغريه
ّ البعض ساجدين، وتبعهم اآلخرون حيمدون اهللا الذي ال حيمد على مكروه سواه   ).وخر

مل وكان كانت حصيلة حفلة العذاب عددًا كبريًا من املشو  ُ هني واجلرحى أصيب أبو أمحد يف صدره فح
محل إىل  رجالً ضخمًا ممتلئًا يف العقد الرابع من عمره، وقع مغشيًا عليه بني أيديهم، فلم يرمحوه، وملا ُ

م وأصيب أبو  .الداخل أمرونا أن نسعفه فبادر بعض القريبني ليسعفوه، فانقضّ عليهم اجلالدون يضربو
ودهاه من العذاب أمر عظيم، فكان يف حالة دنف وإرهاق ملا أصاب رأسه  سيد وقد متزقت رجاله
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فقد كسرت رجله قرب الكعب خالل وقوعه حتت أيديهم، ..) ن(وأصيب أبو  .وجسمه من ضرب وركل
ولكنه رغم الكسر قام حيجل على رجل واحدة حىت دخل املهجع، ال يكاد يشعر من اخلوف بأمل رغم أنه 

وأصيب األخ عزام الذي أقعده عن اخلروج مرض القلب الذي ثار عليه يوم  .يعاين من أمل شديد
االستقبال، فلم ينج اليوم منهم رغم عدم استطاعته اخلروج، حيث دخلوا عليه وعذبوه وضربوه حىت غدا 

ضربوه على ظهره حىت سال منه الدم وانتكأ ما كان قد التأم من .. أصيب عصامو  .بني املوت واحلياة
  . يكن هناك أحد إال وأصيب إصابات خمتلفةومل .جروحه

ا تنفس. ما هذه احلفلة التعذيبية: ترى م يقولون أ   !!إ
  :اإلعدام يف جمزرة تدمر املستمرة : الصورة السابعة  -7
 جاء زبانية السجن يف أول الليل والظالم قد خيم على الوجوه، فقرعوا باب املهجع بضربة كرباج قوية

، وقرأ قائمة )ولك عرصات، امسعوا، اللي بيطلع امسوا بقول حاضر: (وصرخ أحدهمدوى هلا املكان، 
، كان من بينها أمساء مثانية من األخوة املعتقلني يف مهجعنا، وأمساء  طويلة من األمساء تزيد على ستني امسًا

اور : بأمسائهموقال اجلالد ملن نودي  ،)كما علمنا بعد ذلك( ،سبعة وثالثني معتقالً من املهجع ا
 ).حضروا حالكن ولك، بكرة عندكن حماكم(

 ،فالتبس األمر علينا ألننا فيما نعلم قد عرضنا مجيعًا على احملكمة امليدانية يف معتقل كفرسوسة بدمشق
ديدات  واليت كان قاضيها النقيب سليمان حبيب، ولكنه مل يبلغ أيًا منا أي حكم إمنا كان كالمه جمرد 

  .رةخفية، وإشارات عاب
وا األغراض القليلة اليت كانت لديهم استعدادًا   ّ م وصر حضر أولئك األخوة املطلوبون أنفسهم ولبسوا ثيا

هولة ر أغلبهم ونووا الصيام وقاموا يصلون.. للرحلة ا ّ ويف الساعة الرابعة صباحًا قبيل الفجر جاء ...تسح
 .وا أعينهم واقتادوهم خارج املهجعالزبانية ففتحوا باب املهجع وطلبوهم، فربطوا أيديهم وعصب

كانت هذه احملاكم لغزًا مل نكتشفه إال بعد مدة طويلة، وبعد أن حاول كثري من األخوة املعتقلني التغطية 
م، ولكن احلقيقة املرة تكشفت وظهرت جبالء ووضوح، فكان من يطلب بعد  عليها إشفاقًا على إخوا

ربه، فيودع إخوانه وهو ثابت اجلنان ووجهه مشرق باالبتسام، يدرك أنه ذاهب للقاء " حماكم"ذلك باسم 
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  ....يا مرحبًا بلقاء اهللا: ولسانه يرتجم عن قلبه
،وما تدري نفس بأي أرض متوت... ( يف  مرة أخرى، جاء اجلالدون) .. وما تدري نفس ماذا تكسب غدًا

م  الصباح الباكر قبل موعدهم اليومي املعتاد يف السادسة والنصف، جاؤوا يف اخلامسة والربع، ومسعنا أصوا
وهم يقرأون قوائم طويلة أمساء طويلة على أبواب املهاجع، كما مسعنا أصوات تقدمي الصف، كان اليوم هو 

 ..املعتادين املعروفني السبت واألربعاء) أحد يومي اإلعدام(السبت 

استيقاظ ولك : الفق. ولك، فرد رئيس املهجع حاضر سيدي) 27(مهجع : وصرخ أحد الزبانية
فصرخ رئيس املهجع يطلب منا االستيقاظ، فاالستيقاظ ممنوع يف نظام السجن قبل السادسة، .. حقريين

 ً  ..انتبه استاعد، املهجع جاهز للتفتيش حضرة الرقيب: فجلسنا وقدم رئيس املهجع الصف فورا

ولك كل واحد بيطلع امسو (ووقفنا باستعداد مطرقي الرؤوس، وصرخ الرقيب من نافذة الباب الصغرية، 
ا قد نقصت إىل النصف ..) يقول حاضر، ويأيت فورًا لعند الباب مث أخذ يقرأ القائمة الطويلة، وال شك أ

ّت قبله بعشرين مهجعًا على األقل ومل يبق إال مهاجع  ا قد مر بل إىل الثلثني قبل أن تصل إىل مهجعنا، أل
ً .. معدودة ، فسأله واندفع أخ و .. مثانية تقريبا قد صرخ بامسه جييب حاضر، اجته حنو ناحية الباب فورًا

وأمره بالوقوف قرب الباب وتابع الرقيب القراءة، وخرجت .. الرقيب عن امسه واسم والده ووالدته وتولده
أمساء مخسة أخوة آخرين من مهجعنا فوقفوا رتالً أمام الباب، وكانوا مجيعًا من الشباب الصغار من سن الـ 

عامًا وملا انتهى الرقيب من القائمة وقد قدر عدد األمساء فيها حبوايل الثالثني امسًا قال هلؤالء ) 18(
 ؟..حضروا أغراضكم انتو مطلوبني حماكم: األخوة

اورين ليقرأ قائمة األمساء عليهما وترك هؤالء الشباب أماكنهم أمام الباب  وذهب الرقيب إىل املهجعني ا
، إىل داخل املهجع، وكا م فورًا ا قبالً لتوديع إخواننا، فقد كانوا يطلبون اإلخوة ويأخذو نت فرصة مل حنظ 

م، .أو كنا ال نعلم شيئًا عن املصري كما حدث يف أول مرة واندفع األخوة يعانقون هؤالء الشباب ويقبلو
واألمل واحلزن، ال  وقد اضطرمت املشاعر يف الصدور، فكان اجلميع يف حالة ال يعلمها إال اهللا، من القهر

الدموع على الوجوه، وتأخذ الغصات باحللوق، تكاد متزق احلناجر، يقول  ريدري أحد ماذا يقول وتنهم
 .توكلوا على اهللا: اهللا معكم، والبعض اآلخر: بعضهم
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م مث يوارون وجوههم عنهم وجيهشوا يف بكاء شديد م ويقبلو  .وكان كثريون يعانقو

شابًا طويالً رقيقًا مل ينبت الشعر يف وجهه بعد، وقد حفظ تسعة وعشرين ) اسبكري فتحي حن(كان األخ 
وملا رأى تكاثر األخوة حوله .. يا أخوة ال يقبلين أحد: جزءًا من القرآن الكرمي أبعد املتزامحني حوله وقال

م وأملهم عليه وعلى رفاقه، أخذته غضبة فاندفع يقول بشدة ينون؟ ال مالكم؟ مل أنتم حز : (وشديد حز
حتزنوا حنن ذاهبون إىل رب كرمي، أما أننا قد شبعنا من طعامكم هذا من الربغل والرز والصمون، تركنا لكم 

 ..).هذا كله، إنّا مشتاقون إىل ربنا ولسنا آسفني على دنياكم هذه، فلم احلزن

ب جديدة، ولبس ثيابًا وانطلق بامسًا عريض االبتسامة، فوزع ما لديه من متاع قليل، ونزع ما عليه من ثيا
قة وهو يقول ِ احلي أوىل باجلديد من امليت، ونزع ساعته وحزامه فأعطامها إلخوانه وسارع يتوضأ هو : خل

آخر ركعتني من الدنيا، وجاء ) ركعيت الشهادة(وإخوانه املطلوبني لإلعدام، مث صلى كل واحد منهم ركعتني 
بهم الرقيب فجاؤوا سراعًا ال يرتددون، وطلب منشفة الرقيب يفتح الباب، وقدم رئيس املهجع الصف وطل

ا مث أخرجوا من املهجع م   .من كل واحد منهم وعصب عيو

كان مسئولو السجن يتخذون إجراءات عديدة مشددة للتكتم على موضوع اإلعدامات خاصة، وعلى  
رقيب خالل إدخال كل أخبار سجن تدمر عامة، ويظنون أننا ال نعرف عن اإلعدامات شيئًا فقد منع ال

الفطور يف الساعة السادسة والنصف، منع السخرة من اخلروج إلدخال الطعام أمام باب املهجع، وصرخ 
 ..دا يطلع ولكحال : فيهم

م قد وضعوا على النافذة الصغرية املوجودة يف  وقام أحد عناصر البلدية بإدخال طعام الفطور، وتبني هلم أ
 .نع النظر من خالهلاكبرية مت) كرتون(الباب قطعة 

م قد نصبوا املشانق يف الساحة  لت هذه اإلجراءات بأ ّ لكي ال نعرف أن يف ) فهم ال يريدون أن نراها(وأو
سجن تدمر إعدامات باجلملة، وموت باملفرق، ومل يدركوا أننا حنس باألمر وأننا قد وعيناه متامًا وأدركنا 

بعدوا عن .. جلوا.. ولك حقراء: (صرخ أحدهم فيناوجاءت دورية من فوق السطح و . صورته وأبعاده
فلما ابتعدنا إىل منتصف املهجع وجتمعنا يف النصف الداخلي، ..) الباب ولك جلوا يا كالب يا أنذال يا

ً .. جالسًا ولك(أمرنا باجللوس وهو يصرخ  وجلسنا متقاربني مرتاصني وامجني، فقد كنا ) ما حدا بيوقف أبدا
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عملية اإلعدام على وشك أن تتم، ومضت الدقائق ثقيلة بطيئة والكل مطرق نعلم أن معىن ذلك أن 
، فال تسمع أي صوت فال  متحري حمزون مقهور، وبدا السجن هادئًا على غري العادة، هادئًا هدوءًا مريبًا
أبواب تفتح، وال جالدون يصرخون أو يسبون ويشتمون، حىت وال صوت بلدية ممن يعملون يف جلي 

 ..فراغ أوعية القمامة إال حركة يسرية كسري أحدهم مسرعًا يف طرف الباحة البعيدالطشوت أو إ

، اجلو مشمس واهلواء ضعيف، والعصافري تغدو وتروح وأصوات  كانت الساعة تشري إىل التاسعة إال ربعًا
يق محار، نداء طفل وشق السكوت صوت جلي .بعيدة تأيت من املدينة تبدو واضحة، صوت سيارة مارة، 

اهللا أكرب وكأنه يستبق الزمن، حتفزت األعصاب وأرهفت اآلذان، وانقطعت كل نأمة يف : يصرخ بقوة وسرعة
املهجع مجيعه، وبدا اجلميع مطرقني وامجني كأن على رؤوسهم الطري ومل نسمع إال صوت نسمات اهلواء 

ّ السكون صوت آخر أقوى وأوضح صكّ أمساعنا وقرع قلوبنا وأعقبه .. اهللا أكرب: اخلفيفة وحفيفها، وشق
يتبع بعضها حشرجات النزع واحلبل .. اهللا أكرب.. اهللا أكرب، اهللا أكرب: شخري حاد، وتتاىل النداء العظيم

يشتد على العنق، وكانت كلمة اهللا أكرب خترج مقطوعة بعض األحيان حيث تعاجل احلبلة املسكني وتقطع 
 ً وبعد مضي ساعة ونصف تقريبًا عاد السكون  .احلشرجاتوتسرع .. اهللا أكرب.. عليه نداءه فيخرج مبتورا

فسرت هذه .خييم من جديد، كان آخر شيء مسعناه هدير حمرك السيارة وهي تنطلق وصوت أخشاب تلقى
ا صوت الشاحنة اليت تنقل جثث الشهداء إىل مثواهم األخري يف صحراء تدمر، حيث يلقون  األصوات بأ

ا خشبات املشانق تعاد إىل ) زربلدو (يف حفرة كبرية ويهيل عليهم  الرتاب وينتهي األمر، أما األخشاب فإ
 .مستودعها بعد أن أدت مهمتها يف انتظار مهمة جديدة

 1981كانون أول   15

عمليات اإلعدام مستمرة مبعدل مرتني كل أسبوع، فنحن دائمًا على صلة باملوت واآلخرة، وأصبحت رحلة 
ا انتقال من مهجع إىل آخر، أو من سجن إىل احلرية ومن اخلوف إىل األمان،  املوت شيئًا قريبًا سهالً وكأ

وكانت الدنيا هينة جدًا على قلوبنا مجيعًا ملا نعانيه من ظلم ومن قهر ومن عذاب، فكانت عمليات 
  . اإلعدام فرصة للخالص

وكنا  1982طلب عدد من املعتقلني الشباب يف مهجعنا لإلعدام وذلك يف أوائل أيام شهر شباط،
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نودعهم يف أمل عميق ودموعنا تنهمر رغمًا عنا وحنن نرى هؤالء الشباب الذين هم كالزهور يف رقتهم 
م وصمودهم، نراهم أمام كل هذا الكيد والغل والغدر،  م، وكاجلبال الراسيات يف ثبا ولطفهم وأد

 .يتواصون فيما بينهم بالثبات وعدم اخلوف، والتكبري قبل تنفيذ اإلعدام

م املعتقلني،  م وخيرجون نقودهم فيعطون كل هذه األشياء إلخوا م اجليدة اجلديدة وساعا مث ينزعون ثيا
الذين هم حباجة إىل هذه األشياء ويسارعون إىل الوضوء وإىل صالة ركعتني سنة الشهادة، وملا جاء الزبانية 

 .ضما عندي أغرا: ألخذهم لإلعدام وسألوهم عن أغراضهم قال كل منهم

اهللا : مجع زبانية السجن يف هذه املرة عددًا كبريًا من املعتقلني إلعدامهم، وفجأة ارتفعت أصوات التكبري
أكرب اهللا أكرب، وكانت تردد هذا النداء أصوات مجاعية خمتلطة متفقة، وتبع ذلك أصوات ضرب بالكرابيج 

ر الذين أخذوا يعتدون على هؤالء وكان هذا الفعل املنكر أشنع تصرف لزبانية سجن تدم .وصراخ األمل
م شاكني متأملني  .الذين سيواجهون املوت بعد حلظات، ويلقون وجه ر

ا السكينة تتنزل على قلوب هؤالء  عم السكون والصمت املطبق واهلدوء الغريب جنبات سجن املوت، إ
بشعة اليت تقرتفها أيدي الذاهبني إىل اإلعدام، وكان كل شيء يف الدنيا قد وقف يرقب عملية اإلجرام ال

 .الطغاة وزبانيتهم وأزالمهم يف خفاء سجن املوت يف تدمر

حضر ضباط كبار لإلشراف على العملية، وحضر مدير السجن الرائد فيصل غامن، ويف الثامنة والنصف 
، املشانق واجلالدون والطغاة الكبار فة الورشة واملطلوبون لإلعدام يف غر .. صباحًا كان كل شيء جاهزًا متامًا

م ويدعونه اللهم اجعل دماءنا نارًا على الظاملني، ونورًا للمسلمني وللدنيا : يصلون ويتوجهون إىل ر
م يقتلوننا ظلمًا وجورًا يف سبيل تسلطهم وفسادهم، اللهم فتقبلنا يف رحابك تائبني  أمجعني، اللهم إ

ً منيبني، اللهم احصهم عددًا واقتلهم بددًا وال تغادر منهم أ  .حدا

وبدأت العملية الرهيبة تتم وسط السكون املخيم، ففتح باب الورشة وأخرج هؤالء املعتقلون وصفوا يف 
طرف الباحة قرب اجلدار أرتاالً وهم معصوبو األعني موثقو األيدي إىل اخللف، وكان يتقدم رجالن من 

ونه خالل ذلك ويشاغلونه وميوهون الزبانية ليمسكا األخ املعتقل من عضديه ويسريان به إىل املشتقة ويعلم
فإذا وصال به إىل املشنقة .. بدنا ننقلك إىل سجن آخر.. عليه فيقولون ما امسك؟ ومن أي مهجع أنت؟
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 .قاال هذه هي السيارة ويضعان احلبل يف عنقه

ا قد أمسكا باملشنقة الثالثية األرجل وأماالها جهة املعدم فإذ) البلدية(ويكون اثنان من خدم السجن 
وضع احلبل يف عنقه أقاماها بقوة حىت تقف على قوائمها الثالث، ويرتفع املعدم حمموالً من عنقه ويصرخ 
ا الزمن ويثبتها يف سجل احلياة اهللا أكرب، وقد يعاجله  يف هذه اللحظات القصرية بكلمة التكبري يسابق 

زبانية فكانوا ميسكون املعدم من احلبل عن إمتامها فيزفر وحيشرج حشرجات املوت ويسلم الروح، أما ال
وحىت بعد إنزال اجلثث كان الزبانية يعتدون على أجسام  ،رجليه ويشدونه إىل األسفل ليسرعوا عملية املوت

م ،الشهداء بالضرب والركل والدوس  ّ ومن أين للزبانية الفهم  ،ال حيرتمون وال يقدرون املوت الذي حل
وهو يرفس جثة الشهيد حيىي الشامي " وازـف"ير، وقد شوهد اجلالد والعقل حىت يكون لديهم احرتام وتقد

وبعد أن متت عملية . ويدوس رأسه، والشهيد حيىي الشامي رمحه اهللا من كبار ضباط اجليش السوري
م إىل مثواهم  اإلعدام محل الزبانية والبلدية اجلثث فوضعوها يف سيارة زيل عسكرية ضخمة مث انطلقت 

شهيدًا دفعة واحدة ) 65(ضخمة يف صحراء تدمر وهكذا متت العملية الرهيبة وإعدام حفرة ... األخري
  .يف خفاء سجن تدمر
ا ليست حباجة إىل   ،صوت آلة جديدة لإلعدامويف يوم آخر مسعنا  يستعملها جالدو سجن تدمر ويبدو أ

هذا الصوت يتكرر كثري تعب، كانت تصدر حني تشغيلها صوتًا يشبه الضرب بالرجل على األرض، وكان 
رمون . بني الفينة واألخرى م ا ونسمع بعض األحيان ضحكة هستريية جمنونة رغم رهبة املوت املسيطرة، إ

العتاة فقط الذي يضحكون، ومن حيلو له الضحك يف مثل هذا املوقف غريهم، كما كنا نالحظ أيضًا 
فما هذه اآللة  .السكون مث اختفتوانطلقت صرخة واحدة شقت . أصوات اضطراب وارتطام وزفري شديد
 ؟؟...اجلهنمية اجلديدة اليت ختتطف األرواح

من ... وأمر آخر كان قد تكرر مرات وحنن يف أشد االستغراب والعجب منه هو اختفاء أصوات التكبري
حىت نقل إلينا أحد املعتقلني الذين شاهدوا عمليات اإلعدام، وكيف أن جالدي سجن  ..قبل املعدمني

قد أزعجهم وأقلق خاطرهم صوت تكبري الشهداء ساعة اإلعدام، بل وأرعبهم بقوته وعظمته تدمر 
وباإلصرار الذي يف، لذلك فإن الزبانية أخذوا منذ مدة، يضعون على أفواه املعدمني شريطًا الصقًا 
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وكيف يسد أفواههم ومينعهم من صراخ التكبري، وحدثنا عن مشاهدات رآها يف ساحة اإلعدام، ) بالسرت(
م،  أن بعض زبانية السجن كانوا ينقضون على الشهداء بعد أن تفارق أرواحهم أجسادهم فيمثلون 

ا كانت تؤدي يف بعض ) مرسه(وكيف أن حبل املشنقة كانت عبارة عن حبل رفيع  من خيوط النايلون، وإ
الذي يزفر من حنجرته والذي كان يتعذب حينذاك فرتة طويلة، هو . األحيان إىل قطع حنجرة األخ املعدم

رمني يسابقون ...املقطوعة تتالت أفواج الشهداء املعدمني يف الباحة اخلامسة يف سجن تدمر وكأن الطغاة ا
 ).وميكرون وميكر اهللا واهللا خري املاكرين(الزمن ليقضوا على أكرب عدد من املعتقلني 

  :الكـولـريا : الصورة الثامنة  -8
، سوى أن ظهرت منذ أيام إسهاالت ش  ديدة بني عدد كبري من األخوة املعتقلني دون أن نعرف هلا سببًا

) خليكن متوتوا يا كالب: (أبلغنا مسؤويل السجن مبا نعانيه، فكان رد الزبانية..الطعام ملوث وغري نظيف
، واشتد أخريًا املرض على عدد من املعتقلني منهم املعتقل مصطفى قامسو، وهو رهينة عن أخيه املتواري

 .واألخ مصطفى راشد ذي النون الدمشقي وغريمها، وغدا هؤالء األخوة حنيفي األجسام شاحيب الوجوه

ترافق اإلسهال الشديد بقيء متكرر لدى األخ مصطفى راشد منذ البارحة، وساءت حاله أكثر واشتد 
املراحيض ليتمكن من عليه الدوار والدوخة حىت مل يعد يستطع القيام، فكان األخوة حيملونه باستمرار إىل 

م السابق ذاته : قضاء احلاجة، وملا أبلغ رئيس املهجع زبانية السجن عن حالة األخ اخلطرية، كان جوا
وتفاقمت املشكلة أكثر حني مل يعد األخ املريض يتمالك نفسه من  ،)خليكن متوتوا كلكم يا عرصات(

 ً  .م وتيبس يف مفاصله وأطرافهالآيشعر بملوثًا ثيابه وأغراضه، وكان  ،التقيؤ والتربز ال شعوريا

ّ الظالم كان األخ املعتقل مصطفى راشد ذي النون يف سكرات املوت، وبلغ بنا  ويف املساء وحينما حل
فأبلغناه بأن أحد املعتقلني ميوت،  ،فضربنا باب املهجع حىت حضر احلارس الذي على السطح ،األمل مبلغه

فأخربناهم عن حالة األخ فطلبوا إخراجه إىل الباحة، فحملناه على  فسبنا وشتمنا وجاء الزبانية بعد مدة
م مل حياولوا إسعاف األخ أو معاجلته،  ،بطانية وأخرجناه إليهم وراقبناهم من وراء الباب املغلق، فتبني لنا أ

هول، فعليه رمحة اهللا ورضوانه، يف الوقت نفسه   كان وأنه ترك حىت مات مث محل من هناك إىل مثواه ا
 .معتقل آخر قد اشتد عليه القيء واإلسهال حىت أنه مل يعد يتماسك نفسه متاماً 
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قرر بعض ذوي اخلربة الطبية من األخوة املعتقلني أن ما نعاين منه ما هو إال جائحة وباء الكولريا، وأننا 
ذا الوباء راحة، فقرر األخوة إبالغ مسؤويل السجن عن الوضع ص.. معرضون مجيعًا خلطر املوت 

م، ولكن الزبانية اجلبناء أرعبهم وباء الكولريا فلم يرتددوا  متحملني ما قد يناهلم من بغي الزبانية واعتداءا
هذه املرة يف استدعاء طبيب السجن وهو طبيب شاب حديث التخرج قليل اخلربة، فاستعان بطبيب آخر 

وكشفا على املرضى واستجوبا عددًا أكرب سنًا وأكثر جتربة، وهو طبيب مستوصف مدينة تدمر، فجاءا 
 ..تشري إىل أن هذه احلاالت وباء الكولريا) التشحيص السريري(منهم، وكانت كل الدالئل 

أكياس -بادر الطبيبان باختاذ بعض اإلجراءات، فعزل املصابني باإلسهال مباشرة، وأعطى للمدنفني منهم 
شرجية هلؤالء وأرسلت للمخترب ولكن توقفت  إضافة إىل الدواء املناسب، كما أخذت مسحات -السريوم

ملاذا حدث ذلك؟ مل نكن حنتاج إىل كثري تفكري لندرك أن مدير سجن ..اليوم كل هذه اإلجراءات فجأة
رم فيصل غامن(تدمر مل يرضه أن يعامل املعتقلون معاملة إنسانية، فأمر بإلغاء كل صورة من صور  )ا

 .عاجلة الشكلية ومبا يوزعه املمرض من عالج بسيطاملعاجلة الواقعية، واالكتفاء بامل

  :عقوبـة على الصالة : الصورة التاسعة  -9
، .. جاء الرقيب فواز   من على السطح يراقب املعتقلني، ويضبط املصلني يف الرابعة والنصف صباحًا

ّ وشتم.. وضبط بعض الذاهبني إىل الدورة، فاستشاط غضباً  ولك شو .. ولك حقراء: (وصرخ حبقد وسب
 ..).ولك.. متسوي هنت

يا حقريين .. الصبح بتشوفوا يا حقراء واهللا لربيكم يا: وبادر كل منا إىل االضطجاع، وهدد فواز وتوعد
ديدات اجلالدين..يا ، وأن ال نلتفت إىل  وكان معلومًا لدينا أن .. كان بعض األخوة يرون أن نصلي جهرًا

نتائجها، وكنا موقنني أنه لن يصيبنا إال ما كتب اهللا لنا، ولكن ترك عقوبة الصالة رهيبة، وال ميكن التكهن ب
 ..اختاذ األسباب عجز وغباء

ويف الصباح حني إدخال الفطور جاء فواز مع نفر من اجلالدين ومعهم الكرابيج مدالة فدخلوا علينا، 
حسب التعليمات،  وطافوا بيننا وأخذوا يضربوننا ضربات شديدة رهيبة، وحيث أننا كنا مغمضي األعني

فلم نكن ندري مبا حيدث إال أننا كنا نسمع األصوات واجللبة والصرخات الواهلة، وصوت الكرباج وهو 
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، كان هلذه الضربات  فال هي من اهلابدة على الظهر وال الصافعة على  .وت خمتلفصيدق جسمًا صلبًا
ا ضرب على اجلدار الكتيم، وأتاين الدور فدار رأسي بضربة هائلة وغامت  اليد أو اجلسد العاري، بل كأ

 .ضربات أخرى) كما عرفت بعد ذلك(تلتها  ،عيناي ودار يب املهجع، فتهاويت على األرض

مضى بعض الوقت حىت صحوت إىل نفسي، كان أحد املعتقلني ميسح وجهي باملاء، فحاولت أن أجلس 
تدويان بطنني مستمر، علمت أن   فشعرت برأسي يضج بأمل شديد، وأذناي قد فقدتا حاسة السمع، فهما

ت رؤوسهم فهي تنزف بالدم، فاحلمد هللا على كل حال ّ . كثريين من املعتقلني مصابون أكثر مين، وقد شج
؟ أين حرية العقيدة، أين احلرية ..ما تضركم صالتنا؟ وما يزعجكم منها: فقلت يف نفسي خماطبًا اجلالدين

   !!الشخصية؟ يا من تتبجحون باحلرية؟
رم ويف  وقبيل جميء اجلالدين يف ) الصبح بفرجيكن.. متصلوا يا عرصات( ) :فواز( يوم آخر صاح ا

الصباح، كان يف املهجع كمواقف إيثار رائعة، فقد طلب رئيس املهجع مثانية معتقلني ليقدمهم للعريف فواز 
م اآلخرين ليتحملوا العقوبة الرهيبة عن زمالئهم، فتقدم املعتقلون الشباب يف رجولة يقدم ون إخوا

رمني  اهم ا بأنفسهم، وجاء العريف مع عدد كبري من الزبانية وكلهم ممتلؤون حقدًا وغالً، وطلب من مسّ
ا وحشية ) اللي ميصلو( م بوحشية دو م ويعذبو فخرجوا إليه فانقضّ عليهم اجلالدون وأخذوا يضربو

شتط بدافع من حقده وأن الرقباء واملسؤولني ي" وازـف"وحوش الغاب، وظن بعض املعتقلني أن العريف 
بل " فواز"اآلخرين ال يقرونه على فعله وإجرامه، فتجرءوا  وشكوا إىل أحد الرقباء ما جرى وما فعل العريف 

هل الصالة ممنوعة؟ فثار احلقد األسود يف قلب الرقيب وانقضّ مع الزبانية : سأل بعض املعتقلني الرقيب
م بأكعاب أحذيتهم، على املعتقلني هؤالء و  م ويرفسو ، وأخذوا يدوسو م حىت ألقوهم أرضًا أخذوا يضربو

م أعنف  م أشد العذاب، ويضربو ومل يشتفوا أو يكتفوا فأخذوا نزالء املهجع جمموعة وراء جمموعة يعذبو
ا إىل حوايل  ا) كغ10(ضرب، ومحل الرقيب الفاجر قطعة ضخمة من اإلمسنت يصل وز  وأخذ يهبد 

عرف املعتقلون اجلواب على أسئلتهم، وكان نتيجة هذه احلفلة الرهيبة .. املعتقلني على ظهورهم يف وحشية
، فقد حتطمت خمن العذاب إصابات كثرية منها إصابة املعتقل أبو  ليل الذي يبلغ من العمر السبعني عامًا

وهو موظف يف العقد الرابع " أبو أسعد"أضالعه وأصيب ظهره، فحمل إىل املهجع محالً وأصيب املعتقل 
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من عمره أصيب بضربة على كليته، فساءت حاله وأخذ يبول الدم، وارتفعت حرارته حىت غدا بني املوت 
 .واحلياة

 اكلهاـة ومشـافـالكث:  الصورة العاشرة  -10

معتقالً، كما اشتدت الكثافة يف  ) 143(اشتدت الكثافة يف مهجعنا وأصبح عددنا فيه .. 1981آب 5
ل مهاجع السجن، فقد كنا نسمع صوت رؤساء املهاجع اآلخرين خالل التفقد حني يسأهلم الرقيب ك

كذا : قديش عنك ولك؟ أي كم عدد املعتقلني يف هذا املهجع، فيجيبه رئيس املهجع: السؤال التقليدي
 .وكذا يا سيدي الرقيب

صة الفرد من أرضية املهجع وظهرت مشاكل كثرية وصعوبات مجة نتيجة هذه الكثافة، فقد تضاءلت ح
 .فقط) 2سم350(

وحيث أنا جمربون حسب نظام السجن الذي يفرض علينا أن ننام من الساعة السادسة مساء وحىت 
الساعة السادسة صباحًا دون أي حركة أو قيام، فقد كنا نظل مضجعني هذه الفرتة متالصقني متدافعني 

ضيق، حىت كنا نعاين من مزعجات هذه النومة أكثر على أرض املهجع اليت ضاقت على من فيها أشد ال
مما نرتاح، وكان هلذه النومة سلبيات وأخطار أخرى منها عدم إمكانية استعمال املنافع واملراحيض إال 

ساعة هذه، فالنظام املفروض مينع أن ال يتواجد يف املنافع أكثر من ) 12(بشكل حمدد خالل مدة الـ 
 .النوم هذهشخص واحد ال غري خالل فرتة 

ورغم أن أفواج املعدومني كانت ختفف كثريًا من الزحام الشديد يف املهجع، فإن أفواج املعتقلني املستمرة  
كالسيل، كانت تعوض هذا النقص وتزيد وبالتايل فإن الكثافة كانت تشتد باستمرار، وقد قدرنا عدد 

متوسط عدد املعتقلني يف × مهجع  32عدد املهاجع املستعملة : معتقلي تدمر يف هذه األيام كالتايل
وأن دفعات املعتقلني اآلتية إىل  .معتقالً يف سجن تدمر 4480=  140×  32) = 140(املهجع 

ً  50 - 25سجن تدمر، تأيت مرتني أو ثالثة يف األسبوع، وعدد الدفعة يرتاوح بني   .معتقال

معتقالً بعد ) 150(ا فيه اآلن نا نتساءل هل ميكن أن يستوعب مهجعنا أكثر مما فيه اآلن وعددنك
سم مربع، ) 375(تأرجح بني الزيادة والنقصان، وهكذا فإن حصة املعتقل من أرض املهجع ال تتجاوز 
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ولكن ما نلمسه هو اندفاع املسؤولني إىل كل ما من شأنه أن يزيد يف عذابنا وإيذائنا بل وموتنا، وهذا 
 .م وسوئهم وإجرامهم من حدود تقف عندهاجيعلنا نعتقد متامًا وبشكل واضح أنه ليس لشره

كانت أرض املهجع مستغرقة حىت آخر شرب فيها، ومل يبق فيها موطئ لقدم، حينما مسعنا حركة يف املهاجع 
والزبانية يتنقلون بسرعة من مهجع آلخر، وملا وصل الدور إلينا فوجئنا بعدد من املعتقلني اجلدد مطأطئي 

سيدي ما يف موضع، : ال أدري كيف جازف رئيس املهجع بالكالم فقالرؤوسهم يتدافعون على الباب، و 
خلي ينامو وين بدن، : وقال) أبو جهل(فغضب املساعد . املهجع مليان، سيدي والناس عبتنام يف الباب

ولكنه أشار من طرف خفي إىل اجلالدين وحنن مغمضو العيون ال نبصر املناورة، فاندفع اجلالدون 
وابتعدنا عن الباب فدخلوا وأخذوا يضربوننا .... يا.. يا حقريين... وا يا كالبجلوا ولك جل: يصرخون

بالكرابيج ميينَا ومشاالً، وتراكمنا فوق بعضنا يف آخر املهجع، وهم يتبعوننا بالضرب وصعد بعضهم فوق 
ً .... الكوم البشري فضرب ودعس فيه  .نتيجة االعرتاض البسيط.. وعشنا وقتًا عصيبا

 6/1/1982يوم 
، ففتحوا باب مهجعنا وأدخلوا جمموعة من املعتقلني اجلدد، وبعد ذهاب الزبانية كنا نود  جاء الزبانية ظهرًا
التعرف على هؤالء املعتقلني اجلدد، وقد هالنا ما كانوا فيه من حالة سيئة، أرجلهم وأيديهم متورمة ممزقة، 

شج شجة منكرة حتت وقع ضربات ووجوههم مألى باجلروح والكدمات، بينما كان رأس أحدهم قد 
الكرباج الكثرية، وقد جتمدت الدماء فوقه ولوثت ثيابه، وظهر معتقل آخر قد متعط وتسلخ نتيجة اجللد 

ة به، ومع ذلك فإن شخصيات هؤالء كانت طاحذلك مما يصعب حصره واإل الشديد بالكرباج وغري
 ..أعجب من أحواهلم

 7/1/1982يوم 
م وعة اليت أدخلت مهجعنا البارحة، من كبار السن أو باألحرى ممن ختطوا سن معظم املعتقلني يف ا

، ومعظمهم من سكان  الشباب ودخلوا يف سن الكهولة، وكانت أعمارهم بني األربعني والستني عامًا
م( األرياف، فهم بسطاء طيبون كرماء أتقياء، ذوو  ،)من الفالحني الكادحني الذين يتاجر األسد بشعارا
، و ثري عيال ك ن وأراض زراعية يعملون فيها، ولقد علمت أن جمموع عيال أحدهم يصل إىل العشرين نفسًا
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ما بني امرأة وصغري وعاجز، وكلهم يعتمدون عليه يف إعالتهم وإقامة أودهم، ولكوين ريفي األصل فقد  
ن تركتهم وال معني كنت من أشد املتأملني حلال هؤالء اإلخوة، وذكرتين حاهلم وعياهلم حبايل وعيايل الذي

هلم إال اهللا سبحانه وتعاىل، وكان ذنب هؤالء هو كرمهم الذي دعاهم ال طعام أو إيواء املتوارين من 
  . اإلخوان املسلمني

صدمت بنبأ مؤمل مفاده أن الطبيب االختصاصي والعالمة الكبري نزار الدقر كان أحد أفراد جمموعة 
الدكتور حممد نزار الدقر حاصل على شهادات علمية  .املعتقلني اجلدد، وصعب علي تصديق النبأ

اختصاصية عالية من معهد العلوم الطبية واألمراض اجللدية يف موسكو، وهو رئيس دائرة األمراض اجللدية 
يف وزارة الصحة بدمشق، وله حبوث طبية وجتارب علمية مستفيضة يف عالج عدد من األمراض واحلاالت 

ال عنوانه املستعصية، وخاصة فيما يت العسل فيه شفاء (علق بالعالج بالعسل، وله كتاب طريف يف هذا ا
 .وله عالقات فعالة مع عدد من املؤسسات العلمية الدولية ،)للناس

بقريب وذلك خالل إحدى حفالت التعذيب، ويف " نزار"انتهزت فرصة غري سارة وجدت فيها الدكتور 
ين عاطفة الفرح بلقياه، واألمل حلاله وما هو فيه من بالء غفلة من أعني اجلالدين سلمت عليه تتجاذب

وحمنة، فلقد كان يوم جميئه أول البارحة متسلخ الظهر، متورم الرجلني واليدين، ووجهه ورأسه مليئان باجلروح 
 .والكدمات

موعة اجلديدة من املعتقلني، فقد خصهم زبانية سجن تدمر بع ا أول حالقة هلذه ا ذاب واليوم رمبا أ
شديد، وكان وجه الدكتور حممد نزار بعد حفلة العذاب هذه، مليئًا باجلروح والكدمات والدم يسيل من 
شفتيه، والحظت وأنا أراقبه أن سبابته اليمىن كانت ترسم يف الفراغ كالمًا وكتابات جمهولة، هكذا يعامل 

 .العلماء والنوابغ البارزون، وهكذا حيطون يف سجن تدمر

 يبـرب الرهـاجل: احلادية عشرة الصورة  -11

مل يعد أحد يشكو باملرة من اجلرب أو القمل مرضي الوساخة، فقد أصبح أمرًا مفروغًا منه وال جدال فيه 
 ً اللي ما بيقمل ما هو : (أن يصاب كل املعتقلني باجلرب وبالقمل والصيبان أيضًا حىت قال بعضهم مازحا

ها أجدت شيئًا وال االحرتاز وال أي شيء أجدى أمام زحف فال إجراءات النظافة اليت حاولنا) رجال



                                     
  

  284

يف هذه البيئة املساعدة املهيئة حيث الكثافة الشديدة وعدم إمكانية النظافة .. القمل واجلرب الرهيبني
 .والغسيل والتطهري وعدم وجود أي عالج

اآلليتني، وتثري هذه القضيب واملقعدة و : الدمامل املقيحة تنبت فجأة يف األماكن احلساسة من اجلسم
انفقأت وسال منها القيح والدم، ) والبد من ذلك(الدمامل حساسية شديدة وحكة حارقة، فإذا حكت 

) شحاطات(ولوثت ونشرت عدواها سواء باأليدي امللوثة أو الثياب أو البطانيات، وحىت باألحذية 
يبكي أملًا يف الليل أو النهار  يكاد) صاحب حمل(ويعقب احلكاك أمل رهيب شديد، فكان األخ أبو عبدو 

من قضيبه الذي أصبح مليئًا بالدمامل النازفة بالدم والقيح، وقد تورم فإذا حكه تأمل، وإن تركه تأمل فكان 
 ..!!يتمىن لو اقتطعه واسرتاح؟

وقد امتدت الدمامل املقيحة النازفة ) رماد السجاير(ومل جيد األخ عبد الستار ما يداوي به نفسه سوى 
رتاصة لتأخذ مساحة واسعة امتدت من قمة آليتيه إىل حمزمه حبيث ال يستطيع اجللوس وال االضطجاع امل

على ظهره، فجمع كمية من رماد السجاير وجاء يطلب من أحد األخوة أن يذر هذا الرماد فوق منطقة 
 ً  .القيح والنزف، ففعل ومل يغن هذا العالج شيئا

لب احلادي عشر النحيف اجلسم، ممتلئ اجلسم بالدمامل املقيحة كان األخ سامل ابن السابعة عشرة طا
ا ومن مث تنزف بالقيح والدم  ،ذات الرؤوس الصفراء، واليت تثري حكة شنيعة فيضطر إىل حكها ونزع قشر

 ،ليتاه مث بطنه وذراعاه وصدره، واشتد هجوم اجلرب على األخ ساملإامتألت من هذه الدمامل ساقاه مث 
مامل جديدة تنبت يف خمتلف أحناء جسمه وهي مقيحة صفراء الرأس حىت وصل األمر إىل ففي كل يوم د

ا األطباء من اإلخوة املعتقلني يف املهجع، فقد نبتت الدمامل يف راحيت   ا وحار  حالة مل أرها ومل أمسع 
 ..كفيه برؤوسها الصفراء املقيحة

ار، إمنا يسكن قليالً ويعود إىل احلك واهلرش، ومل كان األخ سامل ال يستطيع النوم بتاتًا ال يف ليل وال  
ا، بل كانت هناك حاالت صعبة عديدة، فكان األخ جابر يكشف عن  تكن هذه احلالة الوحيدة يف شد
، وقد مسيت تلك  ركبتني متورمتني منتفختني وقد تراصت فيها الدمامل حىت غدت كل منهما دمالً واحدًا

 .يقشر الدمامل ويعتصرها وجيفف القيح والدم بقطعة قماش وكان ،)ركبة اجلمل(احلالة 
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 ً سوى أن املريض مضطر إىل فعل شيء هلذه الدمامل اليت تثري احلكة  ،مل تكن هذه العملية املؤملة تفيد شيئا
حالة، وكنت منهم فكنت ال أستطيع نوم شيء من ) 40(احلارقة، وكان عدد احلاالت الصعبة أكثر من 

ال شعوريًا لتحك وتكشط الدمامل، وكان أصعب شيء موضوع التلوث وعدم إمكانية  ويدي متتد ،الليل
وكان معناه العدوى املستمرة، العدوى الذاتية أو العدوى للغري، فال حول وال قوة إال .. التنظيف والتطهري
 .باهللا العلي العظيم

  : لعبـة الشـنق : الصورة الثانية عشرة  -12
وهكذا اختاروا أحد املعتقلني ممن توخوا فيه األمهية واملكانة،  ،)لعبة الشنق(مسه ا عذاباً ن و اجلالد ابتكر

اييت العصا وفتلوا العصا حىت اشتد احلبل  فوضعوه يف وسط الباحة وأدخلوا رأسه ضمن احلبل املربوط إىل 
 ..واهللا لنشنقك يا كلب: على عنقه، والعصا على رقبته وهكذا أعلن فواز للمعتقل املسكني

ورفع اثنان من اجلالدين املعتقل بالعصا إىل األعلى حمموالً من رقبته، فزفر املعتقل واختنق وختاجل واضطرب 
بقوة، وحاول بيديه الضعيفتني ختليص رقبته من احلبل الذي يضغط عليها، ولكن يديه خانتاه وغامت 

يلعنون وجيدفون ويضحكون عيناه وغاب عن الوجود ومات، كان اجلالدون يصرخون يف هسترييا يسبون و 
 ً عمتعمل حالك ميت يا  : جبنون، وألقوه أرضًا ال حراك به، ورفسه فواز اللعني ووصمه بالكذب قائال

مث .. كلب؟ ولكن أىن للميت أن جييب، فأمر فواز اثنني من املعتقلني فحماله إىل املهجع وجيء بآخر
 .آخر وآخر

وقد ألقي يف املهجع إىل جانب إخوانه أولئك،  ،وقنيهو ضابط صف أحد أولئك املشن) ش(كان املعتقل 
وأخذ بعضهم ميسح وجهه ويدلك له رقبته، وقد أحس احلرارة يف اجلسم، ولكن بال طائل، وبعد ساعتني 

ال أعلم : من إغمائه وكأنه بعث من بعد موت، وملا سئل عما حدث له قال) ش(تقريبًا صحا املعتقل 
 .سوى أين كنت يف حلم مجيل

بت لعبة الشنق فواز اللعني والطغاة الصغار، وهكذا أخذوا أحد املعتقلني وأدخلوا رقبته يف احلبل أعج 
وفتلوا العصا ورفعها اثنان منهم، واشتد اهلرج والصياح واهلزء، واملعتقل املسكني يغالب املوت واحلبل خينقه 

ات الرقيب فواز وصراخه، فلما وحيطم حنجرته وألقوه جسدًا هامدًا ال حراك فيه، ومل يتحرك رغم رفس
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سكني يغالب املوت، وبعد داخل املهجع والرجل امل آيسوا منه أمر فواز اثنني من املعتقلني فحماله إىل
 .ومل يأبه فواز وال الطغاة الصغار باألمر.. ساعة من الزمن فارق احلياة

و واحد من كثريين استشهدوا وأما القتيل الشهيد فيدعى أبا حممد رجل حليب يف الثالثني من عمره، وه
ذه الوسيلة أو بوسائل وطرق أخرى، وطبعًا مل جير أي حتقيق أو سؤال للقتلة، بل كوفئوا  حتت التعذيب 

 .على ما اقرتفوه من جرائم

مجع عدد من احملكومني بالرباءة من خمتلف املهاجع وساقونا إىل باحة املكاتب : الصورة األخرية  -12
.. من هنا مررت منذ عامنيوتذكرت  نها، وأخذ كاتب هناك يتحقق من أمسائنا،فأجلسونا يف طرف م

وها أنا ذا شبح  ،عامني مل أمت فيهما ألنه مل ينته أجلي.. عامني من العذاب والقهر واآلالم واملوت
كين املرض والنحافة واجلرب والسعال والتهاب الرئتني الشديد والتهاب الكلي والبيلة الدموي ة، إنسان أ

ا اواحلمد هللا على كل حال ونعوذ باهللا من حال أهل النار، إن هللا يف رقابنا عهودًا قطعناه أن : ولن خنو
رمني، حنارب الظلم  نكون هللا عاملني وعلى دينه مستقيمني ولنبيه متبعني مقتدين ال منالئ الظاملني ا

 .هللا رب العاملنيوالظاملني، جناهد يف اهللا حىت يأتينا اليقني شهداء، إن شاء ا

خرجنا من باب سجن تدمر الكاحل وتسلمنا عناصر املخابرات ونقلونا بسيارات مغلقة كل معتقل إىل 
احملافظة اليت اعتقل فيها، وبعد بضعة أيام يف زنزانة املخابرات جاء خالهلا زبانية املخابرات ليتفقوا معنا على 

مث . فلم نلتفت إىل ذلك حقًا فنحن نعرف احلقيقة ونعيهاصيغة للوشاية بكل من حيمل أفكارًا ال توافقهم، 
 .أفرج عنا

ا، وضج الناس بالبكاء وهم يرون أمامهم شبح  كاد األهل يصعقون لتلك املفاجأة اليت ما كانوا يتوقعو
: رجل عاد إليهم من العدم، ولقد رأيت أحد الشيوخ حيدق يب بعينيه الكليلتني وهو دهش، يتمتم لنفسه

 ".رج من قربكأنه خا"

كغ فقط،   45كغ إذا به اآلن / 85/كان منظري حينها مرعبًا حقًا فوزين الذي كان قبل االعتقال 
ووجهي شاحب وعيناين غائرتان وخداي بارزان ويداي حنيفتان معروقتان، وبكى أيب الشيخ الكبري وبكى 

 .الناس من حويل، فأبكوين لبكائهم حىت ما عدت أمتالك نفسي
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ذه حال عائلة واحدة فكيف هي أحوال آالف العائالت املنكوبة بفقد أبنائها، وهل يهنأ يل فإذا كانت ه
عيش مع أهلي وعيايل وأنا أرى آالم األهل والعيال على أبنائهم ومعيليهم، وأعرف ما يعاين أبناؤهم يف 

 سجن املوت سجن تدمر العسكري الصحراوي؟؟

 أنواع التعذيب يف سجن تدمر -13

 .باجللد على الرجلني بالكرباج بعد وضع املعتقل يف الدوالب وضبط رجليه بعصا الفلقة التعذيب - 1

التعذيب باجللد بالكرباج على اجلسم العاري والظهر والصدر واجلانبني، أو الضرب بالكرباج على  - 2
 .الرأس

 .التعذيب باجللد بالكرباج على األيدي وجهًا وقفا - 3

، أو بالدوس باحلذاء على الرقبة أو  التعذيب باخلنق باليدين - 4 أو الشنق بعصا الفلقة املذكورة سابقًا
 .الضغط على احلنجرة بالركبة

 .التعذيب باللكم والرفس والدوس على خمتلف أحناء اجلسم - 5

م على الظهر أو الرأس أو )1.25(وطول ) سم8 - 7(التعذيب بالضرب بالعصا الغليظة قطر  - 6
 .األطراف أو البطن

 .التعذيب بالوخز باملسلة وراء األذن ويف اآلليتني والكتفني والوجه وغريه - 7

 .التعذيب بالضغط على اخلصيتني أو رفسهما - 8

 .التعذيب بالضرب باحلذاء على الوجه - 9

: التعذيب بوضعية اجللوس، حيث جيرب املعتقلون على اجللوس بأوضاع مرهقة فرتات طويلة منها - 10
اليدان خلف الظهر، ومنها القرفصاء واليدان خلف الظهر والرأس حمين بشدة والقدمان جلسة السجود و 

 .منصوبتان وغريه

هدة - 11  -القرفصاء  –مشي البطة  -) التمرين السادس(رقصة روسية : التعذيب باألعمال الرياضية ا
 .الضغط وغريه -سري القرد 

 .دان مرفوعتان إىل األعلى ساعات طواالً التعذيب بوضعية الوقوف على رجل واحدة والي - 12



                                     
  

  288

13 -  ً    .التعذيب بالتجويع وقلة الطعام كمًا وكيفا
 

 جهاز معتقل تدمر العسكري الصحراوي
رم فيصل غامن : مدير السجن -أ  طائفي متوسط القامة ممتلئ اجلسم حليق  علويسنة " 34"الرائد ا

سود على املعتقلني، لذا فهو مولع حبفالت ألبه حقد يتميز بالقسوة البالغة الدموية ميأل ق. الشاربني
وعويل املعذبني من  ،ومولع بصراخ املعذبني ال يرتاح إال إذا مسع صوت ضرب الكرباج ،التعذيب الصاخبة
. وهو متكرب متغطرس ال يكلم مرءوسيه إال باستعالء واحتقار دون أن يلتفت إليهم. باحات السجن

ً  والرائد فيصل من املقربني من م كثريا وقد هيئت له كافة اإلمكانيات ليقوم مبهمته  .الطاغية أسد وممن يثق 
رم فيصل بأن أسند إليه . يف ضبط معتقل تدمر والسيطرة عليه والتعتيم على ما فيه وعززت إمكانية ا

منصب قيادة سرية التأديب املوجودة يف نفس الثكنة اليت يقوم فيها سجن تدمر، ومنصب ضابط أمن 
اتف خاص يتصل مباشرة مع 2ملطار العسكري الذي ال يبعد عن مدينة تدمر إال ا د أيضًا  ّ ، وزو كم تقريبًا

 .مكتب الطاغية حافظ أسد

طويل القامة حنطي اللون، وهو ضالع أيضًا يف جرائم سجن . وهو برتبة نقيب: معاون مدير السجن –ب 
 .تدمر

 :صف عرفنا منهم ضابط) 15(ضباط الصف ويبلغ عددهم حوايل  -جـ 

اجلسم، له صوت رفيع حاد مميز، وهو من  يءسنة، متوسط القامة، أمسر مل 34املساعد األول أمحد  – 1
رم بأنه شديد القسوة واجلشع واملخادعة، فهو الذي يقود و .بلدة القريتني التابعة حملافظة محص يتميز هذا ا

نقل من سجن . يتواىن عن سرقة أموال املعتقلنيعمليات التعذيب، ويوجه اجلالدين ويدفعهم، وكان ال 
وخلفه الرقيب علي شعبان يف منصب رئيس االنضباط، يعاونه الرقيب  1981تدمر يف أواخر عام 

 .األشقر

طائفي، وهو معتز بنفسه، نزق غضوب،  علويسنة، أمسر طويل القامة،  32الرقيب علي شعبان  – 2
 .وإذا غضب اشتد شره وأذاه
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 .طائفي علويسنة، ممتلئ اجلسم،  30: ألشقرالرقيب ا – 3

سنة، متوسط القامة، ممتلئ اجلسم أمسر، يلبس الثياب الضيقة، متعجرف ال يأبه  30: الرقيب جهاد – 4
 .بأرواح املعتقلني، مندفع إىل تطبيق برنامج التعذيب على املعتقلني

اللون، متكرب متبخرت نشيط يف  طائفي، متوسط القامة أمسر علويسنة،  30: الرقيب األول فيصل – 5
 .برنامج التعذيب

سنة، متوسط القامة، أميل إىل النحافة، له شاربان رفيعان أسودان  28عمره : العريف فواز حسني – 6
كان مولعًا بتعذيب املعتقلني وإيذائهم، . متعصب مليء باحلقد، ميت الضمري علويوصوت حاد، وهو 

عليهم، ال يرعوي عن سفك دمائهم الربيئة بشغف زائد، وال وممارسة شىت صنوف البطش واإلرهاب 
 .وقد رقي فواز بناء على هذه املواصفات إىل رتبة رقيب. يرعوي أمام جالل املوت الرهيب

 ).علوي: (الرقيب منري – 7

 ).علوي: (الرقيب علي ديوب – 8

ملحد  علويلصوت، وهو سنة، طويل القامة ممتلئ اجلسم، أمسر اللون، أجش ا 25: العريف شعبان – 9
يتميز من بني جالدي سجن تدمر بأنه كثري العنجهية، بالغ القسوة والعنف . فاجر شرير، مليء باحلقد

على املعتقلني، فهو من عتاة اجلالدين يف سجن تدمر، ويف رقبته كثري من الدماء واألرواح الربيئة اليت قضى 
 .عليها

 .علويسنة، أمسر،  25: الرقيب عادل – 10

حاقد شرير، قتل معتقالً صغري السن يدعى علوي سنة، ممتلئ اجلسم، أشقر  24: العريف األشقر – 11
 .أمحد طوير، أثناء احلمام

ولك باللهجة اجلبلية ويل، وهو يف العقد الثالث : وهو لقب له ألنه يتلفظ بكلمة): ويل(العريف  – 12
 .علويمن عمره، متوسط الطول أبيض ممتلئ اجلسم، 

 .املساعد ذو الشاربني الكبريين وهو رئيس قلم السجن – 13

وهو أمسر طويل القامة، يعمل بنشاط يف مهنته، خيفف آالم ): املمرض(املساعد أبو بسام  – 14
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م  .السجناء ومعانا

أغلب  .عنصر 300العساكر اجلالدون، وهم من عناصر الشرطة العسكرية، ويبلغ عددهم حوايل  –د 
، وبعضهم من الشوايا والبدو، وبعضهم من احلزبيني املوالني، ومجيعهم يهيمن عليهم العلوينيهؤالء من 

. ويغلب على أكثرهم أصالً فجور وسوء خلق واحنالل ذايت.. فكر خبيث موجه، وجهل باحلقائق مطبق
 ..استغله أسيادهم فرتاهم مندفعني إىل عملهم اإلجرامي بال شعور أو تفكري

يزوا بالعتو واإلجرام، واشتهروا بنشاطهم واندفاعهم إىل إيذاء املعتقلني واإلعنات من هؤالء اجلالدين نفر مت
 :عليهم، وممارسة شىت صنوف القمع واإلرهاب عليهم ومن هؤالء

يف العشرين من عمره، أمسر الوجه حنيف اجلسم، له شاربان أسودان ): حيو(قب لالشرطي مسري امل – 1
) حيو(فاجر، كان يردد دائمًا جمون السكارى، ويكثر من ترديد كلمة مربومان يف وجه متطاول وهو سكري 

ا بعد ذلك  ..اليت لقب 

باطين حاقد ميقت املعتقلني أشد املقت، ويسبهم بألفاظ بذيئة، ويتوعدهم بالشر والسوء، ) حيو(واجلالد 
اء بنذالة ال مثيل وهو شرير جمرم ينتهز كل فرصة لالنقضاض على املعتقلني وصليهم بصنوف الضرب واإليذ

 .هلا

يف الثانية والعشرين من عمره، متوسط القامة أبيض اللون أجش الصوت، وهو : الشرطي صالح – 2
من قرية حريصون القريبة من بانياس على الساحل السوري، وهو كسابقيه من اجلالدين معروف  علوي

خ اجلالد صالح يف املعتقلني فإن باحلقد فالغل والفجور والتجرد من كل الصفات اإلنسانية، وحني يصر 
كما كان ال يتمالك نفسه فينفث ما يف قلبه .. صوته يشي مبا يف قلبه من غل وحقد وسعار على املعتقلني

ديدًا بشكل علين صريح، فكان يصرخ مهددًا وهو يغلي غيظًا  ً وسبابًا بذيئًا و من حقد على املصلني إيذاء
 ".فضي التالتني ببطنوواهللا اللي ميصلي ل: "وغضبًا ويقول

طويل القامة أمسر الوجه، عمره قريب من اخلامسة والعشرين، موطنه األصلي اجلزيرة : الشرطي نعيم – 3
الفراتية، وهو من طائفة اآلشوريني، فهو ملحد فاسد العقيدة وهو فظ األخالق ملئ بالشر، ال يقل عن 

 .أقرانه السابقني يف السوء واإلجرام
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حاقد لئيم، يندفع إىل  علوييف العشرين من عمره، قصري القامة حنطي اللون، وهو ) هوجي(الشرطي  – 4
تعذيب املعتقلني وإيذائهم يف كل مناسبة، وكان مظهره يوحي بأن عمره ال جياوز اخلمسة عشرة عامًا لذا  

ا أنه كان جيرب وكانت تصرفاته تتسم بالسخافة والصبيانية، منه. يا صغري: كان بعض الرقباء ينادونه قائلني
مث يقدم له الصف يف املهجع، وهو يضرب رجله باألرض وكانت ) شحاطة(رئيس املهجع أن يلبس حذاء 

 .جممل تصرفاته توحي بالغرور واحلقد واجلهل الذي ميأل رأسه

 .وكان يظهر أو يدعي كراهية للتعذيب وال يتورع عن فعله وتعذيب املعتقلني: الشرطي النصراين – 5

دون الباقون، فمنهم من مل يربز ومل يشتهر امسه يف مهجعنا، ومنهم من كان حيرص على التعمية أما اجلال
ّ صوته وخياطبنا بأصوات خمتلفة  .وعدم معرفة امسه، حىت كان بعض هؤالء اجلالدين يغري

 أعداد املعتقلني يف سجن تدمر

م يف من الذين يقومون بضبط أعد ،صرح أحد الرقباء العاملني يف سجن تدمر اد املعتقلني، خالل مناوبا
معتقل، كان ذلك يف ) 3500(معرض تسخطه أو تفاخره بعمله أنه يعمل يف سجن حيوي أكثر من 

، وعدد املهاجع ) 110(وكان متوسط عدد النزالء يف املهجع الواحد  1981أواسط  معتقلني تقريبًا
، وكان احلساب التايل ) 32(املستعملة يف السجن  ً  3520= 110×32مهجعًا اية عام . معتقال ويف 

معتقالً، وكان عدد املعتقلني يف السجن كله يساوي  140كان معدل نزالء املهجع الواحد   1981
وحىت بعد استغراق املهاجع اجلديدة  1982معتقالً، أما يف منتصف عام  4480=  32×  140

 32×  170لعدد الكلي يف السجن معتقالً، فأصبح ا) 170(األربعة فكان معدل نزالء املهجع الواحد 
م، اليت  2م1معتقالً، ومعىن هذا أن كل ثالثة معتقلني حصتهم  5440=  يعيشون عليه كل حيا

ا يف سجن تدمر فاحلياة يف سجن تدمر وضمن مهاجعه املغلقة مشكلة يف أساسها، فكيف إذا  ،يقضو
 ،1981دأت كمشكلة منذ أوائل عام كثافة واالزدحام بالأضيفت إليها مشاكل أخرى، وهكذا جند أن 

زرة الرهيبة أما بعد ذلك يف  .أي بعد بضعة شهور من بداية استقبال السجن للمعتقلني بعد إفراغه يف ا
فإن الكثافة غدت رهيبة وأصبحت احلياة يف مهاجع سجن تدمر صعبة  1982وعام  1981أواخر عام 

 .قاسية، ونبتت مشاكل عديدة وأخطار شديدة



                                     
  

  292

  العاشـر الفصل
  

  )م1982(بعـد حمنــة 
  

  عجـزالسوريون يف كل مرة عن التنسيق بني املدن
الصدام بني اإلسالميني والسلطة البعثية، كانت السلطة تنفرد باملدن السورية واحدة واحدة،  منذ أن بدأ

لزور ذهب وفد من أهايل محاة منهم رياض العظم يرمحه اهللا، إىل دمشق ومحص وديرا) م 1964(ففي عام
وحلب،ومل يتمكنوا من إثارة أي من هذه املدن، سوى جمموعة من اإلخوان يف محص يقودها 

،اعتصمت يف مسجد خالد بن الوليد رضي اهللا عنه، حىت دخلت الدبابة إىل صحن )........(األستاذ
  . املسجد واعتقل األخوة كلهم

ملصري والسلطة يف اجلامع األموي، أمني ا حدث صدام بني جمموعة الدكتور حممد) م 1965( ويف عام 
  . وكذلك دخلت الدبابات إىل صحن اجلامع األموي واعتقلت األخوة وأرهبت املصلني

كانت أحداث الدستور يف محاة مع مشاركة صغرية من محص فقط، ويف احلركة ) م 1973( ويف عام 
دأ كانت املعركة تشتد يف حلب) 1979،1980،1981،1982(اجلهادية يف األعوام  يف محاة، ، و
دأ يف محاة وحلب، لعجز مث تشتد يف جسر الطليعة عن تكوين قيادة مركزية بعد استشهاد  الشغور، و

ً  الستار الدكتورعبد ، وضعيفة يف محاة،  )م1979(يف حلب خالل  الزعيم يرمحه اهللا، كانت املعارك قوية جدا
  .ذا، بعد أن ضعفت يف حلب، وهك)م1980(وقوية يف محاة خالل 

زرة الكربى يف مأساة محاة، وحركت السلطة مخسة وعشرين ألفاً من سرايا الدفاع  وأخري وقعت ا
والوحدات اخلاصة لقتل احلمويني، ولو قامت انتفاضة يف حلب أو دمشق يف نفس الوقت لكانت كفيلة 

يار معنويات أزالمها، وزيادة احتمال التمرد يف اجليش، ول كن بقيت محاة قرابة بتشتت قوات السلطة وا
   . عشرين يوماً، وبقيت املعارك الشرسة حىت آخر يوم يف املعركة، ومل تقم انتفاضة يف حلب أو دمشق

   ختلخـل الصف اإلخواين بعد مأسـاة حـماة
 ً ً  كانت مأساة محاة امتحاناً قاسيا االمتحان أن  فرض على مجاعة اإلخوان املسلمني، كشف هذا جدا

، وأن اجلماعة مازالت الجتيد غري الدعوة فقط، والتتقن العمل اجلماعة ضعيفة عسك رياً وسياسياً وإعالميًا
السياسي واإلعالمي والعسكري، فثارت نقمة الشباب املسلم على قيادات اإلخوان، وجرى مامساه الشيخ 
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ن كانت يف ة للجميع، بعد أفأي صارت القيادة مكشوفة ومعرو ) تعومي القيادة (  يرمحه اهللا سـعيد حـوى
م تقدر على أشياء  ااملاضي سـرية واليعرفها إال رجال الصف  ألول فقط، وكان الشباب يتصورون أن قياد

الذين عاشوا يف بغداد قرابة شهر أو يزيد حمبطني، وبعضهم ناقم على القيادة،  كثرية، ورجع شباب النفري
ات السورية متكنت من اخرتاق احلركة املخابر وقد وصلتهم إرجافات العدو وإشاعاته، وسبق القول أن 

اإلسالمية عامة، والطليعة خاصة، وفتح شباب الطليعة الذين مل يسبق ملعظمهم التحلي باخللق اإلخواين، فتحوا 
دف إىل زعزعة الصف . أبواقهم ومدوا ألسنتهم، ونالوا من القيادة الشيء الكثري  وكانت هذه الشائعات 

  .اإلخواين، وقد مت ذلك فعالً 
يف صفوف اجلماعة رأي يرى أن  اصعدت السلطة بعد مأساة محاة من مساعي التفاوض مع اإلخوان، حىت من

رأي آخر معاكس له يرى أن  االذي حيفظ أرواح من بقي من شباب اجلماعة، بينما من التفاوض هواحلل األخري
  .متابعة العمل العسكري املسلح هو احلل الوحيد 

 ،مثل اإلخوان فيها)م 1984( ضات يف األسبوع الثاين من كانون األولوقد جرت جولة من املفاو 
هشام خبتيار  وإثنان من قيادة اإلخوان، كمامثل السلطة العقيديرمحه اهللا ؛ الدكتور حسن هويدي 

ومصطفى خليل وعلي دوبا وكلهم من ضباط املخابرات الكبار، متت املفاوضات يف أملانيا، ونقل يل أحد 
دف إىل زعزعة الصف اإلخواين، ونثر بذورالشك بينهم، وعندما هااملشاركني في قدم  أن السلطة كانت 

اإلخوان مطالبهم اليت تتلخص يف انتخابات نيابية حرة، والسماح للحركة اإلسالمية بالعمل السياسي،  وفد
م السلطة أن  د، مل يستطع وف.)1(وإطالق سراح مجيع املعتقلني، وعودة املهاجرين إىل عملهم وجامعا

انسحب من املفاوضات وسافر إىل دمشق دون إعالم الطرف  يسمع هذه املطالب حىت النهاية، وإمنا
  . اإلخواين

   التحالف الوطين للشعب السوري
هل  :يقول  يف دمشق، وكان واثقًا مما من أقاريب الضباط الكبار قال يل أحد ،)م 1979( يف صيف 

                                     
أعلن ذلك يف بيان وزعه اإلخوان جاء فيه  تقدم وفدنا باملطالب التالية للجماعة والشعب يف أول لقاء بيننا جرى يف األسبوع الثاين ـ ) 1(

ً ـ إلغاء قان 1) : م1984(من كانون األول  ـ تعليق  2. ون الطوارئ واألحكام العرفية اليت يرزح الشعب حتتها منذ أكثر من عشرين عاما
ـ إعالن احلريات العامة وضمان حرية التعبري عن  3 . الدستور الذي وضع ليخدم حافظ األسد يف استبداده، ريثما يوضع دستور جديد

ـ 6.  ـ تشكيل هيئة تأسيسية لوضع الدستور 5. إىل انتخابات حرة ونزيهةالدعوة  - 4. ياسية جلميع املواطننيـالرأي، واحلقوق الس
  .اعتباراجليش مؤسسة وطنية متثل الشعب كله 
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يستحيل، ما الفرق بني صدام وحافظ : م حسني ؟ فأجبت على الفور صحيح أن اإلخوان حتالفوا مع صدا
الشيخ  لقد سافر :يبدو أنك بعيد عن الساحة السورية،وكان واثقًا مما يقول لذلك تابع القول : ؟ قال 
 ،)م 1977(وكان الشيخ سعيد مقيمًا يف عمان بعد خروجه من السجن عام(،حوى إىل بغداد سعيد

 بدأاسم الشيخ سعيد يرمحه اهللا  مسعت وملا. هناك  السيد طه ياسني رمضان لعراقيوالتقى نائب الرئيس ا
  . الشيخ سعيد يرمحه اهللا املرن والتكتيكي عند أعرفه عن التفكري تفكريي مييل إىل التصديق ملا

وفعالًجرت لقاءات عديدة، بني اإلخوان املسلمون وحزب البعث السوري املهاجر يف العراق ويسمون 
رئيس جملس الرئاسة السوري ( وحممد أمني احلافظ ) مؤسس احلزب ( ادة القومية وفيهم ميشيل عفلق القي

وشبلي العيسمي ومحود الشويف وغريهم، وفيهم عدد من ،)1963عند استالم البعثيني للحكم عام
لقوات املسلحة، غري مكشوفني يف ا مازالوا الضباط العسكريني الفارين إىل العراق أو املسرحني يف سوريا أو

وأسهم كذلك يف هذه اللقاءات االشرتاكيون بزعامة أكرم احلوراين، والناصريون بزعامة حممد اجلراح وجاسم 
مثل الدكتور سليمان األمحد الذي انضم للتحالف بعد  علوينيعلوان، وبعض األفراد املستقلني من ال

  . وغريهم،)1(قيامه
إىل اإلعالن عن تشكيل التحالف  )2(وسداها املسلمون حلمتها ووصلت هذه احملادثات اليت كان اإلخوان

أعلن اإلخوان ذلك يف بيان هلم بتاريخ احلادي عشر من آذار  كما( الوطين للشعب السوري ويهدف إىل 
  ) .م 1982

ـ العمل اجلاد والدؤوب إلسقاط النظام احلاكم يف سوريا باعتماد كافة الوسائل السياسية واإلعالمية 1
  . اهريية والعسكريةواجلم

  . النظام عن جرائمهم اليت ارتكبوها حبق الشعب والوطن ـ حماكمة كباراملسؤولني يف هذا2
ـ إقامة حكومة مؤقتة تقوم فور سقوط النظام احلايل، وتعمل بأسرع ماميكن النتخاب جملس تأسيسي 3

ة السلب والنهب والرشاوي، وإنقاذ وتعاجل األوضاع االقتصادية املتدهورة وتنهي حال. يضع دستورًا للبالد 
م   . العمال والفالحني والكادحني من عبث النظام يف مكتسبا

                                     
  .ـ  ومتكنت املخابرات السورية من اغتياله بعد سنوات يف أوربا) 1(
ولكن  بتسلم اإلخوان املسلمون دفة احلكم،التحالف بأن العامل كله وخاصة أمريكا الترضى  ـ برر اإلخوان لقواعدهم أسباب إقامة هذا) 2(

، لذلك أراد ً دوليًا  إقامة دولة وطنية يكون لإلخوان املسلمني فيها ضلع أمر وارد دوليًا للمعارضة اإلخوان أن يكون التحالف الوطين غطاء
  .األسد  ترتيب أوراقهم السياسية ملرحلة مابعد احلسم العسكري واالنتصار على حافظ أرادوا كما.  السورية
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 . ـ اإلسالم دين الدولة والشريعة اإلسالمية هي املصدراألساس للتشريع4
ـ ضمان احلريات العامة جلميع املواطنني، ومنهاحرية االعتقاد والتعبري واالجتماع وتشكيل األحزاب 5

  . السياسية
 . ـ إعادة بناء اجليش على أساس التمثيل الكامل جلميع فئات الشعب6
اء حالة السلب والنهب والرشاوي7  .ـ معاجلة األوضاع االقتصادية املتدهورة وإ
م، والعمل على تعزيز هذه املكتسبات 8  . ـ إنقاذ العمال والفالحني من عبث النظام يف مكتسبا
 . نقاذها من حالة الرتدي الراهنةلدراسية ومجيع مؤسسات الدولة إلـ إعادة النظر يف املناهج ا 9

  . ـ التعويض الكامل لذوي الشهداء واملتضررين10
  . ـ التضامن الكفاحي مع الثورة الفلسطينية12 .     ـ اإلميان املطلق بتحرير فلسطني 11
ـ 15الدول العربية الشقيقة         ـ إقامة أوثق العالقات مع14  ـ النضال اجلاد إلقامة الوحدة العربية13

ـ عدم 16 .إقامة أوثق العالقات مع العامل اإلسالمي شعوبًا ومنظمات، ألن املسلمني سند قوي للعرب
  .     التورط يف الصراعات الدولية

  

م، إىل حد تكفري كل من رضي  وقد اختذت الطليعة هذاالتحالف مناسبة للطعن يف اإلخوان والتشهري 
العزيز بن باز  وسعى عدنان عرعور إىل توريط الشيخ عبد. أعلن ذلك عدنان عقلة نفسه  ف، كمابالتحال

ا كما نشرت فتوى )  م1/1983/ 14( بتاريخ الطليعة يف بيان هلا يف إصدار فتوى حترم التحالف نشر
 ً   . ا التحالفهـذ الجتيـز منها للشيخ ناصرالدين األلباين والشيخ حممد قطب حول املوضوع ذاته، وكال

اجلهل يف  أشاعت الطليعة ومن تعاطف معها من اإلخوان حالة من البلبلة يف الصف اإلخواين، سببها وقد
اإلخوان املسلمني، وعلى الرغم من نقد الصوفيني وبعض مجاعات العلماء  السياسة اإلسالمية لدى قواعد

م يهتمون باجلانب السياسي كثرياً، فقد  تبني جهل قواعد اإلخوان املسلمني لإلخوان املسلمني بأ
التحالف مع أحزاب قومية تعجب كثري من أفراد القاعدة ؛ تعجبوا من  بالسياسة اإلسالمية، عندما

املراقب العام األسبق لإلخوان املسلمني يف ( الغضبان  حممدمنري   الدكتورحدا بالباحث اإلسالمي  وعلمانية، مما
التحالف وبني أصوله يف  لتحالف يف اإلسالم، وضح فيه حيفظه اهللا جوازإىل إصدار حبث مطبوع عن ا ؛)سوريا

أو تركيا مع  اجلزائر أوالسودان أو السنة النبوية، وبعد عشر سنوات صار حتالف اإلخوان املسلمني يف مصر
  . عند الشباب املسلم أحزاب علمانية أمراً مألوفاً ومقبوالً 

وري اإلخوان املسلمني يف سوريا بعداً وطنيًا كبرياً، طاملا وقد أعطى هذا التحالف الوطين للشعب الس
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حاولت األحزاب القومية والعلمانية إبعادهم عنه ووصمهم خبدمة أغراض املستعمر، وهاهم اليوم يقودون 
كما  . األحزاب العلمانية نفسها لتحرير سوريا من الطاغوت األسدي الذي جثم على البالد وأذل العباد

م بعيدون عن الدميوقراطية، وهاهم اليوم ينادون بتعدد كانت هذه األحز  اب تصوراإلخوان املسلمني بأ
  . األحزاب بعد حترير سوريا من الطاغوت

   انقسام مجـاعـة اإلخوان املسـلمني
الصراع السياسي بني طريف اإلخوان، طرف يرى طريق التفاوض وطرف يرى طريق العمل العسكري،  منا

القادة، وحزازات حملية أيضًا بني املدن السورية، وانتهت ذلك  صية بني كبارودخلت فيه حزازات شخ
الفتاح  الشيخ عبد اـإىل انشطار مجاعة اإلخوان املسلمني السورية إىل مجاعتني األوىل يقوده)م1986(يف

كبري التمزق بضعف اجلماعة وقعود عدد  وأسهم هذا. الدين  األستاذ عدنان سعد والثانية يقودها ،أبو غدة
اجلماعة يف البلدان املضيفة كالسعودية واألردن والعراق،  من خرية أبنائها عن العمل السياسي، وهبوط مركز

حيث تأكد كل فريق بأنه عاجز عن تنفيذ خمططه، فالسلطة ) م1992(االنقسام حىت عام  واستمر هذا
العسكري صار شبه مستحيل أن العمل  مل تعد مهتمة بالتفاوض، ومل تقدم أي تنازالت للجماعة، كما

فعادت . بعد حرب اخلليج الثانية وهزمية العراق ووقوف السلطة السورية إىل جانب التحالف األمريكي 
  . دمت جوانب كثرية منه الذي اجلماعة إىل الوحدة وصارت تضمد جراحها وتعيد بناء صفها

  مـأسـاة الطليـعـة
بسنة واحدة أو أقل من سنة، ) م 1981( د وفاق عام سبق القول أن الطليعة انفصلت عن اإلخوان بع

اجم اإلخوان سياسياً وإعالمياً، وتصفهم باجلنب والتخلف، كما أعلن عدنان عقلة كفـركل من  وصارت 
عمر عبد احلكيم، ص (وافق على التحالف الوطين للشعب السوري من قادة اإلخوان واجلبهة اإلسالمية 

وصارت . والعمل من قواعد سرية يف الداخل هوالعمل الصحيح املثمر رياوترى أن النزول إىل سو  .)129
  . الطليعة تعد العدة للعودة إىل الداخل بعد مأساة محاة

ً ـة، خاصة وأن اخرتاق الطليعة كان سـماتريده الطليع لطةـوفهمت الس املخابرات  جداً وقد اخرتقتها هال
  . السورية إىل حد كبري كما سيتضح

الرجل بالطليعة  التحق هذا ولقب نفسه باسم أبوعبداهللا اجلسري، وقد) جاهد دندش(وصل إىل عمان
السابقني يف الداخل، وبقي سنتني يف بيوت الطليعة يف  بعدخروجه من سوريا مدعياً أنه أحد أفرادها

وملا ). 131عمر عبد احلكيم، ص (عمان،وبعد أن وجد فيه عدنان عقلة الرجل الذكي صار يعتمد عليه
ره اإلخوان منه أجاب بأن اإلخوان حيسدونه على كل رجل مهم من رجاله، وينشرون عنه الشائعات، حذ
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ومتكن اجلسري من قلب عدنان عقلة، وعرف شغفه الالحمدود بالنزول إىل سوريا، فعرض عليه أن ينزل 
مع تركيا، وهي يف حمافظة إدلب ومع حدود سوريا ( اجلسري إىل الداخل لرتتيب قواعد للطليعة يف اجلبل 

اجلسري مبعلومات طار عدنان عقلة هلا فرحاًكفرصة  ، ومت ذلك، مث عاد)منطقة مثالية حلرب العصابات 
ساحنة ومت ترتيب نزول أيب اخلري نائب عدنان عقلة مع بعض مساعديه عن طريق تركيا، وهيأت املخابرات 

م من عناصر الطليعة، استقبلوا كالشن ( احلدود وسلموه  اخلري عند أبا بعض عناصرها، يف اجلبل على أ
وكذلك أعطوا مثلها ملرافقيه، ومشوا معهم حىت ابتعدوا عن احلدود مث فاجأهم كمني للسلطة ) بدون إبرة 

فتمكن من القبض عليهم بسهولة، وحتت التعذيب استسلم أبواخلري نفسيًا وعقليًا للعدو، وتعاون مع 
فأرسل رسائل خبط يده إىل عدنان عقلة، حتت إشراف املخابرات، املخابرات على إكمال تنفيذ املخطط، 

سبعني جماهدًا من الطليعة، كانت املخابرات  عددهم إىل ونزل عدنان كذلك وتتابع النزول حىت وصل
اخلري، وسبعني من جماهديهم  وقع عدنان عقلة ونائبه أبو تعتقلهم بصمت بعد بضعة كيلومرتات من احلدود، وهكذا

ومتكن سبعة من هؤالء املقاومني من الفرار بعد اعتقاهلم، ووصل ستة منهم إىل األردن ليضعوا من تبقى من يف الفخ، 
  . الطليعة يف حقيقة املوقف ومينعوهم من النزول

االعتقال إىل اكتشاف مجيع قواعد الطليعة يف حلب واملنطقة الشرقية ودمشق، وقضي عليها،  وأدى هذا
، فعرضت عليه )أبوالعالمدرس رياضيات من ديرالزور ( األستاذ هاشم شعبان وآلت قيادة الطليعة إىل 

السلطة املفاوضات بواسطة املسؤول العسكري للطليعة يف املنطقة الشرقية بعدأن سيطرت السلطة السورية 
 فأخرجته من السجن وأرسلته إىل) وأظنه عبد احلميد الصاحل( وامسه أبو مروان على عقله وجندته خلدمتها

وأيب النور، وأقنعهم جبدوى املفاوضات والصلح مقابل اإلفراج عن املعتقلني،  عمان سرًا فاجتمع بأيب العال
النور وأبو حسني خضرو ملقابلة وفد  العال وأبو القيادة توجه أبو ودون استشارة جملس شورى الطليعة وال

يف أملانيا أرسلت السلطة مفاوضني  من املخابرات السورية يف أملانيا، وبينماكانت املفاوضات مستمرة
البساط من حتت أيب العال  آخرين إىل عمان استدرجا من تبقى فيها من الطليعة إىل النزول فسحبوا

وزميليه، وجروهم إىل مفاوضات يف قربص مث دمشق انتهت إىل أن تعفو السلطة عن كل عنصر من 
تبقى من الطليعة ونزل بضع وعشرون رجالً،  استسلم من الطليعة يسلم نفسه هلا ويتعاون معها، وهكذا

م إىل عبد الستار عبود  فأصدروا ) أبو صاحل ( وبقي يف عمان من الطليعة بضعة عشر رجالًوقد آلت قياد
انتهت  وهكذا. )133عمر عبد احلكيم، ص (م 1985/ 1/ 28بيانًا أدانوا فيه الصلح مع السلطة، بتاريخ 

   . الطليعة املقاتلة 
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  احلادي عشرالفصل 

 
  

  الـهجـرة خـارج سـوريا
عــام  اعتقلـوا، فـاألخوة الـذين وغـريهمميني الاتبعـت السـلطة سياســة فـتح بــاب اهلجـرة لكـل راغـب مـن اإلســ

مسح هلم مجيعًا بالسفر إىل دول اخلليج، وتعاقد معظمهم مع  ،)م1975(وأفرج عن معظمهم ) م1973(
ة املتحدة، ومعظمهم ممن اعتقل على أنه من القيادات احمللية لإلخوان املسـلمني، وكنـا نتوقـع اإلمارات العربي

أن متــنعهم الســلطة مــن الســفر خــارج الــبالد، ففوجئنــا حبصــوهلم علــى جــوازات ســفر وإذن بــاخلروج يف غايــة 
  . السهولة

السـلطة عمـدت  خرجت آلوف األسر من سـوريا إىل دول اخللـيج، ألن) م 1981ـ 1980(وخالل عامي
اهـــد الـــذي تـــوارى عـــن أنظـــار الســـلطة، والغريـــب أن الدولـــة مـــدت مـــدة اجلـــواز  ـــد أو أخ ا إىل اعتقـــال وال
اهــدين، وحيتمــل  الســوري إىل ســت ســنوات بعــد أن كانــت ســنتني فقــط، ومبــاأن الســلطة كانــت تالحــق ا

سـة الثانويـة وخـالل اجلامعـة اعتقاهلم وخالل التحقيـق معهـم سـوف تعتقـل السـلطة كـل أصـدقائهم منـذ املدر 
كمـا مـرت الـبالد أحيانـًا حبالـة مـن التـوتر حبيـث مسـح للجنـود .)1(والعمل، وكل اسم ينطقونه خالل تعـذيبهم

، وكــان  أن احلــواجز يتحــرك لــيالً، كمــا)  ملــتحٍ ( بــإطالق النــار علــى كــل  الثابتــة والطيــارة كانــت كثيفــة جــدًا
. يتمكن أهلـه مـن معرفـة مصـريه يعود إىل بيته، وال ة الشخصية الاملواطن الذي خيرج من البيت بدون البطاق

اهدين، أو كانـت لـه صـلة حبلقـة جتويـد، أو درس فقـه، قبـل  لذلك رأى كل عاقل له قريب أو صديق من ا
عشــرين ســنة، رأى أن اخلــروج مــن البلــد أســلم لدينــه وعرضــه ودمــه، ولــذلك خرجــت آالف األســر مهــاجرة 

  . ها ودمهاخوفًا على دينها وعرض

                                     
ا الثانويـةبعد أن ذكر امسه مـن قبـل أحـد زمالئـه يف ) م 1981( ـ  اعتقل أحد البعثيني الكبار يف صيف  )1( منهـا قبـل عشـرين سـنة  الـيت خترجـ

سـالمية انضـم للحركـة اإل ومن حلقة التجويـد الثانوية،تقريبًا ؛ خالل تعذيبه ذكر أنه كان يف جمموعة تدرس علم التجويد مع أحد املدرسني يف 
مث للطليعة املقاتلة، ومع أن نصف أعضاء حلقة التجويد هذه صاروا بعثيني، ومع أن أحدهم كان مسـلحًا مـن قبـل احلـزب، لـذلك ذهبـت إليـه 

ة عـجمموعة متحسبة منه، وتتوقع أن يشتبك معها باملسدس، وهلذا فاجؤوه بضربات جعلته يسقط مغميًا عليه، مث تناقلوه بينهم من أطرافـه األرب
الكبـار،  املسـؤولني أصـحابإىل السيارة، وخالل أكثر من عشرين يومًا نـزل وزنـه أكثـر مـن عشـرين كـيالً، مث أفـرج عنـه بتوسـط أحـد أقاربـه مـن 

  .بعد أن ظهر هلم أنه بعثي ومن كبار املناضلني معهم 
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وقـد تكـون السـلطة راضـية عـن ذلـك لتقلـل عـدد أعـدائها يف  -اهللا عزوجل أسباب اخلـروج وسـهلها هيأ وقد
يــتمكن مـــن اجلــواز كانـــت الطريــق بـــني  بســهولة، ومـــن ال فالدولــة متـــنح جــوازات الســـفر -ســاحة املواجهـــة 

، واســتمراحلال كــذلك حــىت عــام ،دمشــق وبغــداد ســالكة أن اخلــروج إىل لبنــان  كمــا،  )م981(والبــاص يوميــًا
بالبطاقــة الشخصــية،كماأن البــدو يف الباديــة  بالبطاقــة الشخصــية، وإىل األردن بــاجلواز بــدون تأشــرية، وأحيانًا

خـــالل ليلـــة واحـــدة فقـــط، لقـــاء أجـــرغري  ) عراقيـــة بلـــدة(الســـورية مســـتعدون إليصـــال مـــن يرغـــب إىل الرطبـــة 
  ).1(كثري

   وفـاق اإلخـوان املسـلمون
   :كانت تتحرك على الساحة السورية اإلسالمية التنظيمات التالية ) م 1981(خالل عام 

ــ اإلخــوان املســلمون 1 ويقــوده األســتاذ عــدنان ســعد الــدين، وهــو التنظــيم الفاعــل علــى ) التنظــيم الــدويل ( ـ
  . الساحة السورية عسكريًا وسياسيًا ودعوياً 

   .من مقر هجرته يف أملانيا. عصام العطارويقوده األستاذ ) تنظيم دمشق ( ـ اإلخوان املسلمون 2
ـا إىل عـدنان عقلـة، بعـد استشـهاد األخ3 مـروان حديـد وعبـد السـتار  ـ الطليعة املقاتلـة لإلخـوان املسـلمون، وآلـت قياد

  . يف محص، ومل يبق من قادة الطليعة إال عدنان عقلة) 1980(د املعني السيد عام بهشام جنباظ واألخ عو ,الزعيم 
عات العلماء، حيث التحق بعض تالميذهم بالطليعة، وحاول بعضهم أن يعمل مستقالً، وأمهها مجاعة اهلدى ـ جممو 4
ومــن خــالل جهوداألســتاذ .يف حلــب، ومجاعــة مســجد زيــد بــن ثابــت يف دمشــق، وآل جنيــد يف محــص) البيــانوين ( 

نوين وغريهم، متكن اإلخوان عدنان سعد الدين والشيخ سعيد حوى يرمحه اهللا واألستاذ علي صدرالدين البيا
من تشكيل وفاق ضم اإلخـوان املسـلمني بشـقيهم مـع الطليعـة املقاتلـة، وشـكلت قيـادة متثـل هـذه األطـراف 

  . الثالثة ، بقيادة الدكتور حسن هويدي
العامـة للشـيخ  مث مت تشكيل اجلبهة اإلسالمية لتضم اإلخوان املسلمني، ومجاعات العلماء، وأسندت أمانتها

  . نصر البيانوين يرمحه اهللاأبوال
وبعــد ذلــك بشــهور شــكل التحــالف الــوطين للشــعب الســوري وضــم اإلخــوان املســلمني واجلبهــة اإلســالمية، 

ـــا ( وحـــزب البعـــث العـــريب االشـــرتاكي  ـــادة القوميـــة املنشـــقة عـــن ســـوريا واملوجـــودة يف العـــراق، ومـــن قاد القي
بقيـادة ) الناصـريون ( يون و ادة أكـرم احلـوراين، والوحـد، واحلـزب االشـرتاكي بقيـ)ميشيل عفلق وأمني احلافظ 

                                     
م السلطة خلدمتها، وأغدقت عليهم السالح، )1( فصـار بعضـهم . وعلى زعمائهم األمـوال والسـيارات  ـ تغريت أحواهلم فيما بعد، عندما جند

  . جنود أمن للسلطة 
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  . العقيد حممد اجلراح، وغريهم
ولكن عـدنان عقلـة الـذي أسـند إليـه قيـادة املكتـب العسـكري  يف قيـادة الوفـاق، مل يـتمكن مـن التفـاهم مـع 

ً  بقيــة أعضــاء القيـــادة، وكــان إذا  م التعرفــون اجلهـــادأنـــت :ومل ينــل موافقـــة األغلبيــة يثـــور ويقــول مـــا اقـــرتح أمــرا
 ً  أنـــه مل يكـــن يتقيـــد خبطـــة القيـــادة، وقـــد تعرفونـــه ؟ كمـــا ال والتفهـــون يف هـــذه األمـــور فكيـــف ترفضـــون أمـــرا

 ً التنظــيم  اإلخــوان املســلمون، والــيت أغــدقها إىل الوفــاق ليســتفيد مــن األمــوال الكثــرية الــيت مجعهــا اضطرأصــال
دول اخللـيج وهوعضـوقيادة الوفـاق ومتكـن مـن  عقلـة نانالدويل وخاصة األخوة الكويتيون عليهم، وملازار عـد

  . انفصل عن الوفاق ومل يبق فيه أكثر من سنة واحدة أو أقل ؛إقامة بعض اجلسور ملده باملال
  

   مستجدات يف السسياسة السورية
ــــيت زُرِعَ يف تفكرينــــا  حنــــن الســــوريني الســــابقني ؛ خــــالل املرحلــــة االبتدائيــــة واملتوســــطة والثانويــــة واجلام عيــــة ال

درسناها يف سوريا، ومن خالل وسائل اإلعالم والثقافة الشعبية،أن بلدنا بلد عـريب ذو سياسـة قوميـة الحييـد 
صــراع األحــزاب القوميــة كحــزب البعــث العــريب االشــرتاكي مــع املاركســية األمميــة، وكنــت  عنهــا، وقــد عايشــنا

أحتالف مع القوميني، ومنهم البعثيني، ضد أحيانا ً السـابع  اليت كانت تسحرالشباب خالل العقـد املاركسية ◌
َ ال . ســوريان  القــرن، وكــان التوجــه القــومي بدهيــة الخيتلــف عليهــا مــن هــذا ِ وكانــت ســوريا قلــب العروبــة، مل

   . ودمشق عاصمة داراخلالفة األموية
يف الســــــجون، أو دفـــــنهم أحيــــــاء يف  أن زج أحـــــرار ســـــوريا مث جـــــاء حـــــافظ األســــــد فقلـــــب املـــــوازين، بعــــــد

يتصـــرف حســـب مصـــلحته ومصـــلحة أســـرته  قابراجلماعيـــة، أو شـــردهم يف قـــارات العـــامل اخلمـــس، وصـــارامل
العروبة مبواقف مل تكن ختطـر علـى ذهـن عـريب مسـلم يف يـوم مـن األيـام، وألغـى خـالل  وعشريته، فزج سوريا

لــك مــن خـالل القــرن العشــرين، واتضـح ذ نــادى بـه العــرب يف ســوريا حكمـه املســتمر طـوال ربــع قــرن كـل مــا
  : خالل املواقف التالية

  .ـ السـجون اليت بناها ومألها باملناضلني  1
  .ـ دوره يف لبنـان عندما ذبح من الفلسطينيني أكثر ماذحبه اليهود 2
  .ـ موقفـه مع الفرس ضد حزب البعث العريب االشرتاكي يف العراق  3
البعــث العــريب االشــرتاكي يف العــراق عــام ـ موقفـــه مــع الواليــات املتحــدة األمريكيــة وإســرائيل ضـــد حــزب  4

  .م يف ما يسمى حرب حترير الكويت 1991



                                     
  

  302

  
  السـجون يف سـوريـااألسـد

  : ـ فـي دمشــق1
، و )  12(زنزانة فردية، و)  34( فيه )تابع للشرطة العسكرية (ـ سجن املزة العسكري1  6( مهجعًا كبريًا
ارضــني السياســيني، وكبــار القــوم، وكلمــا قــام انقــالب وقــد ارتــبط اســم هــذا الســجن باملع .مهــاجع صــغرية ) 

  .عسكري مجع من بقي حيًا من رجال النظام املقلوب ليسجنوا يف سجن املزة 
  . زنزانة فردية ومهجع يف كل طابق)  18( فيه ) تابع لألمن السياسي ( ـ  سجن الشيخ حسن 2
( معتقـل، وفيــه)  3000(ألكثـر مــن  ، ويتســع)تـابع للمخــابرات العامـة أمــن الدولـة ( ــ سـجن كفرسوســة3

ــــة، )  250 ــــة )  10(زنزانــــة فردي مهــــاجع كبــــرية، وهــــو جمهــــز بأحــــدث وســــائل التعــــذيب والتصــــنت واملراقب
  . االلكرتونية

يار وهومهدد) لألمن السياسي (ـ سجن القلعة  4   .   باال
  . ـ سجن الشرطة العسكرية 5
اع  6 زنزانـات وفـوق القبـو مبـىن ) 10( غـرف و )  4( يضم ومؤلف من قبو ) ألمن الدولة (ـ سـجن القصّ

  . زنزانة فردية)  22( يضم 
  . مهاجع مجاعية وقبو للتعذيب)3(زنزانات و)10(مؤلف من)ألمن الدولة(ـ سجن احللبوين7
  . وهوخمصص حلاالت التحقيق السريع واإلعدام )لسرايا الدفاع( ق الدويلــ سجن طريق دمش 8
  . ة يف حي الشيخ حمي الدينـ مركز الشعبة السياسي9

  بل املستشفى اإليطايل اـ سجن الطلياين مق10
  سجن الروضة يف حي الروضة   -11
  .وله مسعة سيئة جدًا من حيث بشاعة التعذيب فيه   مركز شعبة فلسطني يف حي املالكي ـ 12
  .    سجن العباسيني مشال ساحة العباسيني  ـ13

  . جن خمابرات القوى اجلويةسـ 14 
  .سجن املخابرات العسكرية قرب األركان العامة   ـ15

ـا سجن قطنا للنسـاء  ـ16  ، وحتـدثت عنـه )مخـس دقـائق تسـع سـنوات ( ، وقـد ذكرتـه هبــة الـدباغ يف كتا
ا موجود على موقع اإلخوان لشبكة االنرتنت    .مبافيه الكفاية، وكتا
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  .  سجن منطقة دوما ـ17
  . سجن منطقة النبك  ـ 18
  جن قوى البادية يف الضمري ـ س19
  . )للمخابرات العسكرية( ـ معتقل القابون 20
  .ـ معتقل الوحدات اخلاصة  يف أبو رمانة 21
  . معتقل الفرع اخلارجي ـ22
  . سجن الضمري الكبري وهو أحدث السجون ـ23

 
   فـي حـلـب: ـ 2
  . سجن أمن الدولة أمام قصر احملافظ  ـ1
   . قرب اجلماركـ سجن أمن الدولة العسكري 2
  . ـ السجن املركزي وهو سجن مدين على طريق املسلمية3
  . ـ فرع املخابرات العسكرية  بقرب حمطة بغداد4
  .)  .الراموسة( ـ مدرسة املدفعية 5
  . ـ سجن ثكنة هنانو6
  .  اجلميلية ـ سجن شعبة األمن السياسي يف7
  . ـ سجن األمن اجلنائي بالعزيزية 8 

رقــــة الثالثـــة مـــن اجليـــــش العقائـــدي الســــوري مدينـــة حلـــب بــــني شـــهري آذار ونيســــان وعنـــدما حاصـــرت الف
   :استخدمت املعتقالت التالية ) م 1980(
  .ـ معتقل فرع احلزب 9

  .ـ معتقل الوحدات اخلاصة يف القلعة10
  . معتقل مركز مديرية الرتبية والتعليم   ـ11
  . كزالثقايفر ـ معتقل امل12
  .  ـ معتقل امللعب البلدي13
  . ـ معتقل مدرسة األندلس14
  . ـ معتقل رعاية الشباب 15
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   .ـ معتقل مدرسة احلكمة قرب أوغاريت16
   .  ـ معتقل مدرسة سعد اهللا اجلابري17
  . معتقل مدرسة األرض املقدسة ـ18
  ـ معتقل مدرسة املرعشلي19

سـجون سـورية مؤقتـة لنزالئهـا  أما احملافظات األخرى فلم تكن أقل نصيبًا مـن منجـزات األسـد، وتعتـرب مجيـع
قصــرية  ماعــدا تــدمر ومعــتقالت ســرايا الــدفاع، حيــث اإلقامــة يف ســجن تــدمر دائمــة، ويف معــتقالت الســرايا

ا تنتهي باإلعدام السريع   . أل
  

  :سـجن تـدمـر العسـكري 
موعـة  العســكرية بـين هـذا الســجن يف أصـله لتأديـب الناشــزين واملنحـرفني مــن العسـكريني، ولـذلك تســمى ا

، وأول مرة تفتح أبوابه العتقـال السياسـيني حـني نقلـت إليـه جمموعـة مـن قـادة اإلخـوان )سرية التأديب (فيه 
م مـنهم مـروان حديـد يرمحـه اهللا، والشـيخ عبـد الفتـاح أبـو غـدة يرمحـه اهللا، ومل 1966املسلمني أواخـر يونيـو 

  .م 1967يفرج عنهم إال يف أعقاب هزمية العرب يف 
ى رفعــت األســـد ـ قائــد ســرايا الــدفاع يومــذاك ـ خطابــاً يف املــؤمتر القطــري الســابع حلــزب البعــث وقــد ألقــ
م قدم فيه مشروع التطهري الوطين، وخالصته أن يسجن كل خمالف للحزب يف سجن تدمر، حيـث 1979

يكـون  يقاسي أشد أنواع التعذيب، حـىت تتغـري قناعاتـه الفكريـة، أو يصـفى جسـديًا يف هـذا السـجن، ويكـاد
الفـرق : هذا السجن وقفًا على اإلخوان املسلمني، وقـد صـرح ممـن أفـرج عـنهم ممـن خـرب هـذا السـجن فقـال 

بني سجن تدمر وسجن املخابرات العسكرية يف دمشق كالفرق بني سجن املخابرات وبيت املـواطن العـادي 
  .بني أهله 

مهجعـاً تطـل ) 41(يتـألف مـن م حمـاط جبـدران عاليـة، و )100(م وعرضـه )125(يبلغ طول سـجن تـدمر 
ويوجــد فيــه قســم للنســاء عنــد مــدخل الباحــة رقــم . م )5×18(باحــات، ومعظــم املهــاجع كبــرية ) 7(علــى 

زنزانـــــات فقـــــط، كمــــــا خصـــــص املهجعــــــان ) 10(كـــــان مستوصـــــفاً يف املاضــــــي، ويف ســـــجن تــــــدمر ) 7(
ة وفيهـا يـتم تنفيـذ أحكـام ويف هذا السجن مكـان يسـمى الورشـــة يف الزاويـة الغربيـ.  لألحداث ) 21،22(

عضـو مـن ) 15000(اإلعدام بعد احملاكمات امليدانية، ومن املؤكـد أنـه أعـدم يف هـذه الورشــة مايزيـد علـى 
كمـا يقـول األخ حممـد سـليم محـاد يف كتابـه ( مجاعة اإلخوان املسلمني يرمحهم اهللا تعـاىل خـالل الثمانينـات 

هــذا الســجن ومــاجيري فيــه مــن فنــون التعــذيب الســادية ومــن أراد التعــرف أكثــر علــى ) . شــاهد ومشــهود 
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  ) . يف القاع (وكتاب ) شاهد ومشهود (والوحشية فليقرأ كتاب 
  

  :سجن صيدنايا 
، وجمهــزًا بوســائل الراحـة يف صــيدنايا، وخصصــته ملــن  وقـد بنــت الســلطة يف عهـد حــافظ األســد ســجنًا كبـري ًا

فة التطهريالوطين، وغري قناعاته ونـدم علـى ماضـيه، وأعلـن تنوي اإلفراج عنه من السجناء بعد أن جنح يف ثقا
السجني من تدمر إىل صيدنايا، ليمكث فيه سنتني، تعود عافيتـه إليـه قبـل أن خيـرج  والءه لألسد، خيرج هذا

وصل بعض اآلباء واألمهات بعد أن دفعوا ماميلكون من  سجن تدمر فقد إىل الشارع العام ويراه الناس، أما
ُأحضر هلـم ولـدهم أنكـروه ومل  عقارات، ومسح هلم مبشاهدة ولدهم مدة ساعة واحدة فقط، وملاالذهب أو ال

يعرفوه، ويف بعض األحيان خافوا من شكله نستعيذ باهللا من الفنت واحملن، ألن السجناء يف تـدمر عبـارة عـن 
ـاهياكل عظمية، وآثاراجلروح بادية يف كل مكان من أجسادهم، امللفوفة بأمسال ممزقة  السـجن قبـل  دخلوا 

  . عشرة أعوام أو تزيد
 أن سـوريا كماحتضـر السـلطة السـورية مجعيـات حقـوق اإلنسـان الدوليـة إىل هذاالسـجن ـ صـيدنايا ـ لتشـهد

ـم  وقـد أنفقـت الدولـة أمـواالً طائلـة يف بنـاء سـجن صـيدنايا ومرافقـه التقـل . حترتم حقوق السجناء وتعتـين 
  . عن تكاليف مباين جامعة كبرية

هذا غيض من فيض، فقد أنفقت حكومات حافظ األسـد على السجون يف سـوريا أضـعاف ماأنفقتـه علـى 
ا  .التعليم، مبعرفـة منــه ومـن شـقيقه رفعـت األســد  وممـا يـذكر لسـوريا األسـد أن أول أجهـزة كمبيـوتر اسـتورد

أواخــر الثمانينــات كــان حكومــة ســوريا كانــت لصــاحل املخــابرات العســكرية، ولــيس لصــاحل اجلامعــات، ومنــذ 
الشعب العريب يف سوريا كله مدخالً يف الكمبيوتر، وتكفـي ثـوان لضـباط املخـابرات العسـكرية أو املخـابرات 
العامة، أو األمن القومي أو األمن السياسي أو أمن القوى اجلوية أو غريها من سـلطات األمـن ؛ كـي يعرفـوا 

اتفـــه، وعنوانـــه، وأمســـاء أوالده وزوجتـــه وأخوانـــه وأخواتـــه اســـم كـــل مـــواطن وعملـــه ومكـــان إقامتـــه، وأرقـــام هو 
  .وأعمامه وأخواله، وسرية حياته، وبالتايل موقفه من النظام 

  .أما االهتمام باحلاسوب يف اجلامعات واحلياة املدنية فقد دخل سوريا مع عهد بشار األسـد فقط 

  لبنـان يستعمرحافـظ األسـد 
واطن السـوري، يتـنفس منهـا عنـدما حتـاول السـلطة السـورية خنقـه، فالسـفر كانت لبنان الرئة االحتياطية للمـ

اقرتبـوا مـن بيتــه، ) املخــابرات ( إىل لبنـان بالبطاقـة الشخصـية، وحاملــا يشـعراملواطن السـوري بــزوار آخـر الليـل 
ظ وأدرك حــاف. يهـرب مــن البيـت، ويف الصــباح يسـتطيع الســفر إىل لبنــان، ومـن هنــاك إىل أي بلـد يف العــامل 



                                     
  

  306

يتـــدخل يف السياســـة  ســـيطر علـــى لبنـــان، لـــذلك بـــدأ أنـــه لـــن يســـتطيع خنـــق الشـــعب الســـوري إالإذا األســـد
وصـار يقـف إىل جانـب فئـة ليقتـل فئـة أخـرى، ) قـوات الـردع ( الطائفية اللبنانية، مث دخل لبنان حتـت مظلـة 

لوف الفلسـطينيني، بعـدأن الـيت قتـل فيهـاأ) تـل الـزعرت( الفلسطينيني، ونفذ جمـزرة  ضد)1(فوقف مع النصارى 
قطع عن احلي املاء والكهرباء والطعام عدة أيام، مماجعل بعض األهايل كما قيل يأكلون الكالب خوفًا مـن 

  .املوت جوعًا 
مث وقـف مـع الـدروز ليقتـل النصـارى، ومـرة أخـرى وقــف مـع مجاعـة أمـل الشـيعية ليقتـل الـدروز، مث وقـف مــع 

يتضــح أن مهمتــه يف لبنــان هــي القتــل، ومل  ني الســنة يف طــرابلس، وهكــذاوالشــيوعيني ليقتــل املســلم علــوينيال
  . ، أماالشيعة من مجاعة أمل وحزب اهللا فقد كواهم بناره أكثر من مرةعلويونينج من رصاصه إال ال

  موافقـة الواليات املتحدة وإسـرائيل
ية ؟ البـد مـن موافقـة لكن كيف يـدخل لبنـان، ويتصـرف فيـه حسـب مصـاحله الشخصـية والطائفيـة والعشـائر 

الواليات املتحـدة وإسـرائيل، وقداسـتطاع حـافظ األسـد أن حيصـل علـى هـذه املوافقـة ؛ عنـدما تعهـد بتصـفية 
) م 1976/ 12/4(املقاومـــة الفلســطينية واللبنانيــة، فقــد نشـــرت صحيفـــة اجلمــاهري األســـرتالية أنــه يف يــوم 

ـــدي(د وـاجتمـع يف جونيــة كــل مــن رفعــت األســ يس األمريكــي وعــدد مــن قــادة اليمــني ـمبعــوث الرئــ) ن راو ـن بــ
تمعون على) الكتائب وأمثاهلا( اللبناين     : واتفق ا

ــــ دعــــم ومســــاندة النظــــام الســــوري، والســــماح للمخــــابرات األمريكيــــة بتواجــــد أكــــرب يف دمشــــق لكشــــف 1 ـ
  . املخططات املعادية للنظام

  . نانالسوري يف لب ـ إضفاء صفة املشروعية على الوجود 2

                                     
إننــا نالحــظ بفــرح وأمــل أن :  هم ألقــى بيـار اجلميــل زعــيم حــزب الكتائــب بيانــًا يف املــؤمتر الســنوي السـادس للكتائــب قــال فيــ9/1973/ 28ـ يف  )1(

ٌ مهمـًا علـى ماكـان م مت عقـد لقـاء بــني 1974/ 10/9ويف ) . وا يتعربونـه انعزاليـة ورجعيـة يف تفكرينـا اإلخـوان السـوريني ؛ يبـدون يف هـذه األيـام انفتاحـا
دا قانصوه صديق قدمي ؛ نتعاون معـه : ممثلني عن الكتائب ووفد سوري برئاسة عاصم قانصوه ـ رئيس البعث األسدي يف لبنان ـ وعلق بيار اجلميل فقال 

ايـة الزيـارة صـرح قـائالً  1975/ 7/12ويف ) . ئمًا لتقريب وجهات النظر بـني حزبينـا  يوجـه : زار بيـار اجلميـل دمشـق واسـتقبل فيهـا كالرؤسـاء، ويف 
ت مـع حزب الكتائب حتية الشكر واإلكبار للرئيس حافظ األسد، ويعترب احلزب ن هذه الزيارة تكمل مابدئ بـه منـذ سـنتني، علـى صـعيد توطيـد العالقـا

انظـر حممـد عبـد الغـين النـواوي، . إن حزب الكتائب أكثر وطنية من بعض الفئات اليت تدعي ذلـك : وه  الشقيقة سوريا، وبعد ذلك يصرح عاصم قانص
وهلذا كـان دخـول اجلـيش السـوري إىل لبنـان إنقـاذاً للموارنـة مـن هزميـة مؤكـدة، وقـد نشـرت األخبـار . وقد نقل عن الصحف اللبنانية مثل صحيفة األنوار 

م 9/8/1976مث وصـل كميـل مشعـون إىل دمشــق يف . لقـد اتفقنـا مـع ســوريا علـى خطـط ترضـينا : يـل مشعـون م قـول كم1976/ 16/6القاهريـة يف 
    .أنه يثق ثقة كاملة بالرئيس حافظ األسد، وأن سوريا هي الدولة الوحيدة اليت تستطيع فرض السالم يف لبنان : وصرح يقول 
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  . ـ التمديد الدوري لقوات الطوارئ الدولية يف اجلوالن3
ا، وتضرب اليسار يف الداخل واخلارج ـ تضع سوريا4   . املقاومة اللبنانية حتت سلطا
  . ـ تتعهد الواليات املتحدة بعدم حترك إسرائيل على اجلبهة السورية5

قـــال  إن الـــرئيس فـــورد ختلـــى عـــن حتـــدث نـــاطق رمســـي باســـم البيـــت األبـــيض ) م 1976/ 1/ 21( ويف 
معارضته لتدخل عسكري خارجي يف لبنان، وإن الواليات املتحدة كان من الضروري عليها، أن تأخذ بعني 

  . االعتبار طبيعة ومآرب سوريا ونواياها
حتـدث نــاطق رمســي باســم اخلارجيــة األمريكيـة قــائالً إن الواليــات املتحــدة تعــرتف )م 1976/ 1/ 29( ويف

  . الدورالذي تقوم به سوريا، بالنسبة لتسوية األزمة اللبنانيةبأمهية 
ــا كانــت تقــوم بنقــل الرســائل مــن ) م 1976/ 1/  27( ويف  نقلــت وكالــة اليونايتــد بــرس مــن واشــنطن بأ

إننـا علـى اتصـال مـع ) فريـدريك بـراون(الكيان الصهيوين إىل سوريا، حول الوضع يف اجلنـوب اللبنـاين، وقـال 
الوضع عن كثب، واعرتفت الصحف اإلسرائيلية بأن اتصـاالت مـن يل وسوريا ولبنان، وإننا نراقب حكومات إسرائ

ا يف اجلنوب إمنا يسـتهدف املقاومـة  النوع قد جرت، وأوضحت أن سوريا هذا أكدت ملسؤولني أمريكيني أن وجود قوا
  . السوري يف لبنـــانوهلذا وقف اليهود واألمريكان إىل جانب التدخل . واليساريني اللبنانيني 

ً يف لبنـان، وإننـا شـجعنا ) م 1976/ 4/  15(ونقلت رويرت يف  قول كيسنجر إن الواليـات املتحـدة تلعـب دورًا رئيسـيا
  . البادرة السورية هناك، وإن الوضع يسري لصاحلنا وميكن رؤية خطوط تسوية

ع األســد بكــارتر يف جنيــف يف تعليــق هلــا علــى اجتمــا ) م 1977/ 8/  18( ونقلــت الشــرق األوســط يف 
  :  تقول

مـــن اســـرتاتيجية  كبـــرية، إلضـــعاف إن عمليـــة إخضـــاع املقاومــــة اللبنانيـــة والفلســـطينية يف لبنـــان، كانـــت جـــزء ًا
املقاومــة ومعارضــي التســوية، وقــدم كــارتر لألســد مكافأتــه باالســتجابة إىل طلبــه واالجتمــاع بــه يف جنيــف بــدالًمن 

  . ن الرؤساء العربواشنطن، كماكان يفعل مع غريه م
قـائالً إن علـى إسـرائيل أن تظـل يف ) م 1976/ 6/  5( وصرح موشي دايان لوكالة الصحافة الفرنسـية يف 

موقــف املراقــب، حــىت لــوغزت القـــوات الســورية بــريوت واخرتقــت اخلـــط األمحــر، ألن غــزو القــوات الســـورية 
  .للبنان، ليس عمالً موجهًا ضد أمن إسرائيل

قـال ) إسحق رابني (ئيل عند بداية التدخل السوري يف لبنان تصرحيًا لرئيس وزراء إسرائيل ونقلت إذاعة إسرا
 إن إسرائيل الجتد سببًا يدعوها ملنع اجليش السوري من التوغل يف لبنان، فهذااجليش يهاجم الفلسطينيني،: 

ات السـورية أثنـاء قتلهـا وتدخلنا عندئذ سيكون مبثابـة تقـدمي دعـم للفلسـطينيني، وجيـب علينـاأن النـزعج القـو 
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  . للفلسطينيني فهي تقوم مبهمة الختفى نتائجهااحلسنة بالنسبة لنا
س تعـن صـحيفة هـاآر ) م 6/1980/ 30(تاريخ )12( ونشرت مؤسسة الدراسات الفلسطينية يف العدد 

   : الصهيونية مايلي
ً )يهــو شــاع ســاغي (يتوقــع رئــيس شــعبة االســتخبارات الصــهيونية اللــواء  يف عمليــات املقاومــة مــن  ، تصــعيدا

م يواجهون مصاعب يف لبنان، وألن اجلوالن مغلقة أمامهم، وإن أخطار نشوب حرب يف العام  األردن، أل
  . القادم ضئيلة، إال يف حال حدوث تغريات مفاجئة مثل انقالب يف سوريا، أو تدهور الوضع يف لبنان

  

   عمليات جيـش األســد يف لبنـان
 ً الــيت دبرهـــا حــزب الكتائـــب ضــد املســـلمني، وانضـــم ) الكارنتينـــا ( واحـــدًا بعــد جمـــزرة  هــب املســــلمون صــفا

القـوات الوطنيـة املسلمون يقاتلون يف إطار منظمة التحرير أو احلركة الوطنيـة أو جـيش لبنـان العـريب، ومتكنـت 
، وأخـذت نصـارىئر السـاو من احتالل  شتورا، وزحلة، وزغرتا، والدامور، والسعديات، ودارت الدائرة على املوارنة 

ــــا،  ــــان العــــريب تــــدك قصرالرئاســــة يف بعبــــدا، فهــــرب رئــــيس اجلمهوريــــة ســــليمان فرجنيــــة إىل زغرت مدفعيــــة جــــيش لبن
وسـيطراجليش العـريب علــى معظـم لبنــان بقيـادة الضــابط أمحـد اخلطيـب، وبــات مؤكـدًا أن الوضــع سـينتهي ملصــلحة 

ظرف احلـرج حتـرك حـافظ األسـد لينفـذ األوامـراليت صـدرت إليـه مـن احلركة الوطنية واملقاومـة الفلسـطينية، ويف هـذاال
  . تل أبيب وواشنطن

ومبجــرد وصــول القــوات الســورية بعــد موافقــة جامعــة الــدول العربيــة الــيت تكفلــت بتغطيــة نفقــات قــوات الــردع 
هكـذا السورية، ختلت الصـاعقة عـن منظمـة التحريـر، كمـا ختلـى حـزب البعـث اللبنـاين عـن احلركـة الوطنيـة، و 

اليوم األول، كماختلت أمل الشيعية عن جيش لبنان العـريب واحلركـة الوطنيـة،  شق األسد املنظمة واحلركة منذ
ـــائج  بعـــد أوامـــر موســـى الصـــدر هلـــم، ووقـــف الـــدروز علـــى احليـــاد يتفرجـــون علـــى ذبـــح املســـلمني،وهاهي النت

  :العسكرية 
ملشـرتكة يف سـهل البقـاع وعكـار واجلبـل وصـيدا، ـ انتصـرت القـوات السـورية انتصـارًا سـاحقًا علـى القـوات ا1

وفرضـــت حصـــارًا يف الـــرب والبحـــر واجلـــو، ومنعـــت وصـــول املـــؤن والـــذخائر إىل املقاومـــة الفلســـطينية واحلركـــة 
 اخلليج إىل القوات املشرتكة الوطنية،واستولت القوات السورية على مواد غذائية أرسلت من الفلسطينني يف

.  
، والتجـار النصـارىة ميناء جونية الـذي يسـيطر عليـه حـزب الكتائـب، ليتـنفس منـه ـ تركت القوات السوري 2

  . من الضباط السوريني الكبار
  . اجليش السوري كل معارض سوري أو لبناين، واعتقله أو قتله إن مل يتمكن من الفـرار طاردـ  3
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احلصـار يف أواخـر حزيـران،  ـ سامهت القوات السـورية يف حصـار تـل الـزعرت، بالتعـاون مـع الكتائـب، وبـدأ 4
بعــد حصــار أكثــر مــن شــهر ونصــف، ومنعــت القــوات الســورية ) م 1976/  8/  14(وســقط املخــيم يف 

وصول الطعام واملاء والذخرية إىل املخيم، كما شاركت يف اإلعـدامات وهتـك األعـراض والنهـب حتـت قيـادة 
رم العقيد علي مدين   . ا

ـــب املصـــارف، والســـيارات  ـ فعلـــت منظمـــة الصـــاعقة وقـــوات الـــر  5 دع الســـورية األفاعيـــل يف لبنـــان مـــن 
   . واملخازن واملستودعات
   األســدحافظ قـال الفلسطينيون عن 

نقل عن ياسـر عرفـات قولـه لألسـد ) :  105( يف الصفحة ) هذه وصييت ( يقول كمال جنبالط يف كتابه 
بلها موجود يف لبنان، وإن إرهـاب اجلـيش إن قلب املقاومة ومستق)  م27/3/1976(عند اجتماعه به يف 

الســوري والصــاعقة لــن يفيــد، وإنــه يعــز علينــا أن نصــطدم بــاجليش الســوري وحنــن علــى مرمــى مدفعيــة العــدو 
لــيس هنـــاك كيــان فلســـطيين، ولــيس هنـــاك ( فكــان رد األســـد  . الصــهيوين واألســـطول الســادس األمريكـــي 

سوري، وفلسطني جزء من سوريا، وإذن حنن املسؤولون شعب فلسطيين، بل سوريا وأنتم جزء من الشعب ال
  )1().السوريون املمثلون احلقيقيون للشعب الفلسطيين

رســالة إىل حــافظ  يف جمالســه اخلاصــة  أرســل ياســر عرفــات اثنــيت عشــرة) أبــو إيــاد ( ويقــول صــالح خلــف 
، وبعـد أن األسد يطالبه بفك احلصار املفروض علينا يف بريوت، وعندما مل يتلق جوابـــًا  أرسـل مبعوثـًا خاصـًا
   :سلم رسالة عرفات، وعرض عليه سوء األوضاع وصلف العدو أجاب األسـد 

لـكوا مجيعـًا ألنكم أوبـاش دأنـاأريـ(                      )أن 
عندئـذ أدركنـا تآمرأسـد علينـا، وأن لـه أوثـق العالقـات مـع إسـرائيل والواليـات املتحــدة : يقـول صـالح خلـف 

  . لكتائبوحزب ا
اجتاحت إسرائيل لبنان، ووصلت إىل بـريوت وحاصـرت الفلسـطينيني،ومل يسـتطع حـافظ ) م1982(ويف حزيران 

األسد أن حيميه منهم، وعندماحاول استخدام السالح اجلوي السوري تساقط كالعصافري بالصـواريخ اإلسـرائيلية، 
ا يومذاك   . ئاً ، ومل تستطع أن تفعل شي)2(وخسرت سوريا معظم طائرا

                                     
  .أكرب احلركات اهلدامة ضد العرب واملسلمني ـ  هذا هو منطق احلزب القومي السوري املنقرض، وهو من )1(
، ومـىت لـوحظ علـى الطيـار أنـه يـؤدي الصـالة واليشـرب اخلمـر، مـن امل تقونــ وسـر ذلـك أن الطيـاريني ينـ)2( تحـررين مـن اإلسـالم عقيـدة وسـلوكًا

ا منه  اليؤمنون بالقتال، واليؤمنون باجلنة والشهادة وهكذا يبقى من الطيارين الذين . ينسق من السالح إىل التدريب أو األعمال الكتابية خوفً

= 
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، كمــا ترســخ الوجــود الســوري يف مشــال لبنــان )احلــزام األمــين ( مث ترسـخ الوجــود اإلســرائيلي يف جنــوب لبنــان 
ـــا ســـرًا بـــني ســـوريا وإســـرائيل بواســـطة الواليـــات املتحـــدة  . ووســـطه، وكانـــت هنـــاك خطـــوط محـــراء معـــرتف 

، )م 1996( عـام) قـانــا ( ذحبـة وصارت إسرائيل تقتل اللبنانيني واجلـيش السـوري يتفـرج علـيهم، كمـا يف م
  . وقانا تبعد عشرات الكيلومرتات عن متركز القوات السورية يف لبنان وعددها قرابة أربعني ألف جندي

، جمـرد قـراءة ولكنهـا ممتعــة ]الصراع على الشرق األوسـط : األسد [ وسوف أقرأ لكم من كتاب باترك سيل 
وأريـد أن . الل مـن الكـذب والـدجل والتضـليل أمـر ممتــع للغايــة جدًا ألن الوصول إىل احلقيقة بـني جبـال وتـ

مليـون دوالر ( أذكر بأن باترك سيل مـن أصـدقاء حـافظ األسـد، وأنـه أخـذ مـن حـافظ األسـد مكافـأة يقـال 
والبــد مــن االعــرتاف أنــين  . ، وهــو متــزوج مــن ســورية،  فكتابــه مــن املراجــع اهلامــة جــدًا عــن حــافظ األســد )

رات والفقرات اليت ختدم فرضييت، ومل أنقل حرفيًا كل ما كتبه باترك سيل، الذي كان حياول كنت أنتقي العبا
أن ميدح األسد على طريقـة البعثيـني الـذين حيـاربون االمربياليـة منـذ نصـف قـرن، مث يقفـون معهـا صـفًا واحـدًا 

 .  1991يف عاصفة الصحراء ) البعثي ( يقاتلون اجليش العريب العراقي 
  ) : 1992(من الطبعة األوىل ) 450(ك سيل، ص يقول باتر 

  : كيسـنجـر هو املخطط 
ان،  ي لبن یحیین ف لمون ضد المس ار والمس دروز والیس طینیون وال الف الفلس د أن تح بع

 ً ً وعسكریا ً سیاسیا   :یقول سیل .. وحقق ھذا التحالف تقدما
بح هــم كيســنجر أن يكســر حــدة أصــ) 1976(وعنــدما كــرب خطــر األزمــة اللبنانيــة واســتطار يف ربيــع عــام [ 

ومل يكـن كيسـنجر يسـتطيع ... هجوم الوطنيني والفلسطينيني اليت انتشـرت كاملـد تكتسـح أمامهـا كـل شـيء 
: أن يتجاهل انتصارات اليسار، فاالحتاد السوفيايت هو الطرف الرابح منها، وكان هناك هم مستعجل أكثـر 

مث خطـرت ... نتـا تريـان لبنـان ضـروريًا وحساسـًا ألمنهمـا فكالمهـا كا. هو ما الذي ستفعله إسرائيل وسوريا 
)  1976/  3/ 29(لكيسـنجر فكـرة أكثـر دهــاء  لعلهـا هبطـت عليـه وهـو متجــه إىل املطـار يف واشــنطن 

  . الستقبال امللك حسني ملك األردن 
بينمـــا يـــرتك كــان اخلـــط املعـــروف يف أمريكـــا وإســـرائيل هـــو ختويـــف األســـد كـــي يبقـــى خـــارج احللبـــة اللبنانيـــة، 

، ولكــن فكرتــه  الفلســطينيون واللبنــانيون يتــذاحبون حــىت النهايــة، كانــت هــذه غريــزة إســرائيل، وكيســنجر أيضــًا

=                                      
  .يف سبيل اهللا، حيبون الدنيا وخيافون من املوت 
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البارعة املفاجئة هي قلب هذا املفهوم رأسًا على عقب، فقد خطر لكسينجر أن السياسة الصحيحة ليست 
إذا دخلت فسـوف : بدالً من القول له ختويف األسد من دخول لبنان، بل ختويفـه من عدم دخول لبنان، و 

  .إذا مل تدخل ؛ إذن إسرائيل ستدخل بالتأكيد : تدخل إسرائيل  فإن الرسالة األكثر دهاء هي أن يقال له 
وقــد اســتطاب لكيســنجر موقــف يضــطر فيــه األســد إىل ســــحق الفلســطينيني بــدالً مــن محــايتهم، ملــنعهم مــن 

  . التسبب يف الغزو اإلسرائيلي 
، فالفلســطينون ســيتم قهــرهم وضــبطهم، واليســار إن الف وائــد ألمريكــا وإســرائيل ميكــن أن تكــون عظيمــة جــدًا

  .يتم احتواؤه، واألسد سوف يتلوث وتنسف مكانته بسسب فعلته الشنعاء عند العرب 
ولكن على كسينجر إقناع إسرئيل بقبول دخول جيش سوريا إىل لبنان، وتطمني سوريا ايضًا أن إسـرائيل لـن 

  ... ارض دخوهلا لبنان تع
وجــادل كيســنجر اإلســرائليني منطلقــًا مــن قولــه أنــه يعــرف مصــلحة إســرائيل أكثــر مــن اإلســرائيليني أنفســهم، 

أخـريًا مت إقنـاع ,رئـيس املخـابرات، ) شـلومو غازيـت ( مدرخاي غور رئيس األركان، و( وحصل على موافقة 
  ...عده عن التفكري يف اجلوالن رابني بأن دخول اجليش السوري لبنان سوف يضعفه، ويب

  

  : اتفاقية اخلطوط احلمـر
وهكـــذا وضـــعت اتفاقيـــة اخلطـــوط احلمـــر الشـــفوية القاضـــية أن إســـرائيل تقبـــل وجـــود قـــوات ســـورية يف لبنـــان  

جنــوب طريـــق دمشــق بـــريوت، وشــريطة أن يكـــون ) ســام (شــريطة أن التتجــاوز مـــرابض الصــواريخ الســـورية 
ل وزير اخلارجية االسرائيلي . دودًا االنتشار يف البحر واجلو حم وهذا الفهم الشفوي للخطوط احلمراء بعث 

وهكـذا صـار بإمكـان السـوريني أن يتحركـوا ... إىل كيسنجر الذي نقلها بدوره إىل دمشـق ) أيغال آلو ن ( 
  .. ضد الفلسطينيني يف لبنان دون تدخل إسرائيل 

ات متتاليـــة مـــع كمـــال جنـــبالط، خرجـــا مـــن اجتمـــع حـــافظ األســـد ســـبع ســـاع)  1976/ 3/ 27(ويف 
 3/ 16حيــث مت اغتيــال كمــال جنــبالط يف  ( االجتمــاع متخاصــمني، ومل يــر أي منهمــا اآلخــر بعــد ذلــك 

فقـد اعـرتض مسـلحون سـيارته وطلبـا مــن احلـراس اخلـروج مـن السـيارة، مث أطلقـوا الرصــاص ) ...   1977/
  .  على رأس كمال جنبالط 

 أن األسـد قـد مـأله الفـزع مـن احتمـاالت وجـود لبنـان متشــدد مغـامر عنـد خاصـرة غـري: ويتابع بـاترك سـيل 
  .سوريا، يستفز إسرائيل، وجيعل الغرب جيفل من إطالق العنان للفلسطينيني 

عـــربت الطـــوابري الســـورية املدرعـــة احلـــدود الســـورية اللبنانيـــة بقـــوة، وعلـــى الفــــور )  1976/ 5/ 31( ويف 
اليســاريني عــن املعاقــل املســيحية، والســيما مدينــة زحلــة اهلامــة يف ســهل البقــاع،  فكـــت حصـــار الفلســطينيني 
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وفيما بعد عندما رفضت القيادة الفلسطينية انذاراته، أرسل املدفعية والطريان لدعم حترك قواته أعمق فأعمق 
يف أرض يف لبنان، ووقعت اشتباكات حادة على طريق بريوت دمشـق ويف مينـاء صـيدا يف اجلنـوب وحولـه، و 

كانــت ) 1976(ويف أواخــر حزيــران  . فــتح علــى ســفوح جبــل الشــيخ وحــول مينــاء طــرابلس يف الشــمال 
القــوات الســورية حتاصــر املعاقــل اليســارية والفلســطينية، وخطــوط إمــدادها ومتوينهــا يف البـــر والبحـــر وتيســطر 

، وتركت القطاع الساحلي اآلهل بالسكان    .على ثلثي لبنان تقريبًا
دخل السـوري الفلسـطينيني واليسـاريني يتحولـون مـن اهلجـوم إىل الـدفاع، كمـا مكـن املسـيحيني مـن جعـل التـ

التحـول إىل اهلجـوم، وخاصــة يف خمـيم تـل الــزعرت الكبـري الواســع يف ضـواحي بـريوت الشــرقية، فحاصـروه وفيــه 
سـني يومـًا مـن بعد حصـار دام اثنـني ومخ)  1976/ 8/ 12(ثالثون ألفًا من الفلسطينيني، حىت سقط يف 

( احلصـار الوحشــي، وقــد مــات فيــه حــوايل ثالثــة آالف مــدين معظمهــم ذحبــوا بعــد ســقوط املخــيم يف أيــدي 
  .جيش كميل مشعون ) النمور 

ويف تلك األثناء كانت إسرائيل تراقب األسد وهـو يتقلـب يف املسـتنقع اللبنـاين دون أن ختفـي سـرورها، وقـال 
وقــد أثبتــت ) . إلرهــابيي عرفــات ( ويش علــى اجلــيش الســوري يف قتلـــه رابــني ســاخرًا إنــه اليــرى حاجــة للتشــ

  ..حسابات كسينجر صحتها 
كيف أمكن لسوريا، قلب العروبة النـابض، : وعلق صالح الدين البيطار يف مقال نشرته اللوموند يقول فيه 

ج غريب عـن تقاليـدها ؟ مث أجـاب عـن السـؤال بطريقـة مؤذيـة بـأن  أن تشرتك مع االنعزاليني املسيحيني يف 
واغتالـت . [ السبب هو طبيعة السلطة يف دمشق، فهي منعزلة منقطعة عن الشـعب، وختنـق كـل دميوقراطيـة 

  ] . خمابرات األسد صالح الدين البيطار بعد ذلك بشهور قليلة 
كانت هناك ميلشيا مسيحية مؤدية إلسرائيل على حدود لبنان يقودهـا ) 1976(وحبلول شهر تشرين أول 

  . الضابط املاروين سعد حداد، وتعمل كجهاز إنذار مبكر على طول احلدود 
  : حكايات واقعيـة 

كنــا متمركــزين يف عمــارة : حــدثين زميــل أثــق بــه أدى خدمتــه العســكرية يف اجلــيش الســوري يف لبنــان يقــول [
، وتــدمر بــالقرب مــن البقــاع، وكانــت املدفعيــة اإلســرائيلية تقصــف املنط) غــري جــاهزة، علــى العظــم ( قــة دومــًا

مواقــع للفلســطينيني واملقاومــة اللبنانيــة بــالقرب مــن مواقعنــا، وملــا امــتألت العمــارة الــيت نســكنها باألوســـاخ، 
إىل عمارة جماورة أخـرى رفـض قائـد الكتيبـة طلبنـا، وبقينـا عـدة شـــهور يف وطلب الضباط الصغار أن ننتقل منها 

ود عمــارات أخــرى فارغــة، واســتنتجنا فيمــا بعــد أن هــذه العمــارة هــذه العمــارة، وقــد امــتألت باألوســاخ ؛ مــع وجــ
ا أثناء القصف املدفعي    .حمملة عند إسرائيل ؛ على اخلرائط العسكرية عندهم، كي يتحاشو
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ـــا ثـــالث دوريـــات علـــى حـــدود احلـــزام األمـــين، دوريـــة ســـورية، والثانيـــة فلســـطينية، والثالثـــة للمقاومـــة  وذات يـــوم كن
ى الـدوريات أن متـر بفاصـل زمـين قرابـة نصـف سـاعة بـني الدوريـة واألخـرى، يقـول مـرت الدوريـة اللبنانية، وكان عل

الفلسطينية، يف سيارة جيب صغرية، ومع ذلك قصفها األسرائيليون وأصابوا السيارة وهـرب الفلسـطينيون منهـا، مث 
كبـرية ) زيـل ( سـيارة شـاحنة جاء دورنا بعد نصف سـاعة، وكررت الشهادتني ألنين أيقنت باملوت عندها، ومعنـا 

لسـيارة الفلسـطينية احملرتقـة ترجلنـا وأزحنـا هـا عـن جدًا وهلا هوائي طويل ويشاهد من مسافات بعيدة، وملا وصلنا إىل ا
ً مـن صـوارخيها ؛ كمـا أطلقتـه علـى  الطريق ؛ مث عدنا إىل سيارتنا الكبرية، وتابعنا املسري بسالم، ومل تطلق علينا إسرائيل أيا

ً ما ألن اإلسـرائيليني مل يقصـفونا، ووصـلوا إىل الدور  ية الفلسطينية، وملا جاء دور دورية املقاومة اللبنانية الذين اطمأنوا نوعا
م    ..املنعطف اخلطري قصفهم اإلسرائيليون وأعطبوا سيار

  البعثي حافظ األسد مع إيران ضد العراق
اإليرانيـة، وكنـت مندهشـًا ومتحـريًا مـن تأييـد النظـام كنت مواظبًا على مطالعة الصحف السورية، إبان الثورة 

بروح إجيابيـة علـى  العلماين البعثي السوري للثـورة اإلسـالمية اإليرانيـة كمـا تسـمى، فكـان ينشـر أخبارهـا يومــيًا
، والعـداء مسـتعر بـني )م 1980(صفحات اجلرائد السورية، مث انفجرت احلرب العراقية اإليرانية أواخر عام 

بعثي السـوري والنظـام البعثـي العراقـي،ومل خيطـر يف ذهـن عـريب يومـذاك أن سـوريا سـتقف إىل جانـب النظام ال
إيران العجم ضد عراق العرب، ووقفت مجيـع الـدول العربيـة إىل جانـب العـراق، وفتحـت دول اخللـيج العـريب 

نـت إيـران تطمـح إىل مـد خزائن أمواهلاللعراق، وكان العـراق يعلـن ويكـرر أنـه حيمـي بوابـة العـرب الشـرقية، وكا
الثورة الشيعية إىل العراق، ونصفه من الشيعة، وفيه حزب شيعي قوي هـو حـزب الـدعوة، وإقامـة حتـالف مـع 
النظام النصريي يف سوريا، ومساعدة الشيعة يف لبنان على اسـتالم احلكـم، وهكـذا تطـوق إيـران دول اخللـيج 

وبلـــد احلــرمني الشــريفني، قبلـــة املســلمني يف العـــامل،  العــريب عامــة، والســـعودية خاصــة، عدوهااللــدود األول،
   :وقدمت النظام السـوري إليران التسهيالت التالية 

منعت العراق مـن تصـدير نفطـه عـن طريـق خـط األنابيـب املـار يف سـوريا، وحرمـت الشـعب السـوري مـن  ـ1
ال موقفــًا حــىت هــذه ومــاز . مليــون دوالر ســنوياًكانت تعــود علــى ســوريا مــن خــط الــنفط العراقــي )  650(

ياراللرية الســورية بعــد  الســاعة، وكانــت هــذه اخلطــوة أول رصاصــة يف قلــب االقتصــاد الســوري، حيــث بــدأا
  .ذلك بعام واحد 

مسحـت للطـائرات اإليرانيـة بـاهلبوط يف املطـارات السـورية، كـي تتـزود بـالوقود، لتعـود إىل قصـف العـراق  ــ 2
ا إىل إيران   . الشقيق يف طريق عود
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وتشـجيعًا لالقتصـاد . ـ اشرتت النفط اإليراين املنقول بالناقالت حماولة لتعويض حصتها من النفط العراقـي 3
  . اإليراين إبان احلرب

استوردت األسلحة من دول غربيـة علـى امسهـا لصـاحل إيـران، عنـدما فرضـت الـدول الغربيـة حظـرًا علـى   -4
  . مبيعات السالح إليران

ا يف جبهـات القتـالأرسـلت ضـباط أمـن ووحـدــ 5 ــ سـهلت وصـول 6  ات خاصـة لتـدريب القـوات اإليرانيـة، ومسـاعد
ومنحـتهم . الشيعة اخلليجيني إىل سورياومنهاإىل إيران للتدرب على األعمـال العسـكرية وعمليـات التخريـب 

  . جوازات سفر سورية هلذاالغرض
أمة عربية واحـدة ( يهتفوا صباح كل يوم وهكذاتناسى حافظ األسد أنه جيرب طالب املدارس يف سورياعلى أن 

، فــأين هــذه األمـة العربيــة الواحــدة عنــدما وقـف مــع الفــرس ضــد )وحــدة حريـة اشــرتاكية ( أهــدافنا ) ذات رسـالة خالــدة 
وزرع بـني الـدول العربيـة أسـافني الكـره . العرب، وأين الوحدة ؟ بعد أن شرذم سورياإىل طوائف حيقد بعضها على اآلخر 

  . إىل أجل غري مسمىوالبغضاء 
منظورًا سـوى إرضـاء الطائفـة  ومن امللفت للنظر أن وقوفه مع إيران اليرضي الواليـات املتحـدة، والحيقـق لـه مكسـبًا
ب األموال السورية والعربية، وإضعاف العراق عدوه  مه من احلكم والسيطرة و النصريية اليت وقفت معه إلشباع 

  .ه على كرسيه ومصاحل أسرته وعشريته وشريكه يف حزب البعث ؛ ألنه خياف

  العريب مع الواليات املتحدة ضد العراق حافظ األسد
أرادت الواليــات املتحــدة حتطــيم اجلـــيش العراقـــي الــذي منــا بشــكل أخــاف إســرائيل خــالل حربــه مــع إيــران، 

مــع إيــران ؛ وبســبب أمــوال اخللــيج الســخية الــيت كانــت جتــري باجتــاه العــراق خــالل مثــاين ســنوات مــن احلــرب 
ــا علــى  مــن الصــواريخ يــرد  امتلــك العــراق كميــات كبــرية مــن األســلحة التقليديــة، واســتطاع أن يطــور عــدد ًا
الصــواريخ اإليرانيــة الــيت كانــت تضــرب عاصــمته بغــداد، وبعــد انتهــاء احلــرب مــع إيــران بانتصــارالعراق حيــث 

، وصـارت قبلت إيران وقف القتال دون أن حتقق ماكانت تصبو إليه، ارتفعت  معنويات اجليش العراقي كثـريًا
الصـحف العامليــة تكتــب عـن القــوة العســكرية اخلامسـة يف العــامل، واألوىل عنــد املسـلمني، واتضــح أن العــراق 

ضـرب ) بـاع إسـرائيل القـوي ( قادر على توجيه الضربات املخيفة إلسرائيل، لـذلك قـررت الواليـات املتحـدة 
لتــتمكن مــن ضــربه وســحق الشــعب  رطــت العــراق يف احــتالل الكويــت،العــراق جيشــًا وشـــعبًا وحضــارة، فو 

العراقـي، وتـدمري البنيـة التحتيـة للعـراق باسـم الشــرعية الدوليـة، وحزبـت الواليـات املتحـدة ثالثـًا وثالثـني دولــة 
  . زقته شـر مـمزقـرته ومـضد العراق مث دم
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، أماوقوفــه مــع الواليــات املتحــدة ضــد ورمبــا بــرر بعضــهم وقــوف حــافظ األســد مــع إيــران تربيــرًا دينيــًا طا ئفيــًا
 ً  حافظ األسد، وفسر بعضهم ذلك اسوى سياسة املكيافيللية اليت آمن  العراق، فلم جيد السياسيون له تربيرا

ا ) م 1996( ستضغط على إسرائيل لالنسحاب من اجلوالن، واتضـح يف عـام  بأن الواليات املتحدة وعدته بأ
امل تف بوعدها أومل    . تستطع ذلكأ
قواتـه لتقاتـل جنبـًا إىل جنـب مـع القـوات األمريكيـة والفرنسـية والربيطانيـة، هـذه الـدول  وأرسـل حـافظ األســد

ـم  أن نشتهما، وحذرنا اليت يسميها حافظ األسد اإلمربيالية، وكم شتمها وعلمنا مـن مكرهـا وخـداعها، وا
مة التعامل م م عمالء هلا، وكان يلصق  عها بكل مـن يعاديـه، وأوهلـم اإلخـوان املسـلمون، بعض العرب بأ

يسـقط االسـتعمار :(حيث كان جيرب تالميذ املدارس يف كل صباح خالل عقد الثمانينات على ترديد مايلي 
، مث هــــاهو يقــــف إىل جانــــب الصـــــهيونية )واإلمربياليــــة والصــــهيونية وعميلــــتهم عصــــابة اإلخـــــوان املســــلمني

     .)1(ة عربية، حيكمها نفس احلزب الذي أوصله إىل السلطة يف سورياواإلمربيالية واالستعمار، ضد دول
  

                                     
بعـد غـزو العـراق ) :268ص : (يقول األمريخالد بن سلطان بن عبـد العزيـزآل سـعود يف كتابـه مقاتـل مـن الصـحراء عـن عاصـفة الصـحراء ) 1(

لينـاقش معـي مـاميكن أن تقدمـه سـوريا، ويعـرف عـن الـرئيس السـوري بغضـه الشـديد  للكويت، أوفد الرئيس حـافظ األسـد العمـاد علـي أصـالن
ـا إىل  لصدام حسني أكثر من بغضنا له بكثـري، كمـا أيقنـت أنـه لـيس مـن السـهل علـى سـوريا بصـفتها حاملـة رايـة القوميـة العربيـة أن تضـم قوا

ــم طــوال املــدة، وقــال يل  قــوات أمريكــا يف شــن حــرب علــى دولــة عربيــة أخــرى، وكــان شــوارتزكوف ينظــر إىل الســوريني بعــني احلــذر، ومل يتصــل 
ــة : العمــاد أصــالن  ــالقرب مــن القــوات األمريكي ــة ....إن القــوات الســورية تفضــل أن التعمــل ب ، مث احبــرت القــوات الســورية حتــت احلمايــة اجلوي

واسـتقبلت القــوات !! شــكل فعـال ملواجهـة خطـر مشـرتك ولفـت نظـري قـدرة دولتـني مل تكونـا علــى وفـاق مـن قبـل علـى التعـاون ب!! األمريكيـة 
ـم أحضـروا دبابـات  م ألنـين أدرك أن علـيهم ) 72ت (فقـط ومل حيضـروا ) 62ت (السورية يف ينبع وأصبت خبيبة أمـل عنـدما عرفـت أ وعـذر

عرفـت أن األمـريكيني الحيبـذون ذلـك وضـعت السـوريني غـرب مشـاة البحريـة األمريكيـة، مث . حشد فرقتني علـى احلـدود العراقيـة ملواجهـة صـدام 
 ألن دبابات السوريني تشبه دبابات العـراقيني وخـافوا مـن التبـاس األمـر علـيهم، لـذلك اسـتبدلت السـوريني باملصـريني، وسـحبت الفرقـة السـورية

طرة اجلويـة األمريكيـة والقـوات وسـارت عمليـات التنسـيق بـني أطقـم السـي....إىل اخللف لتشكل احتياطي القوات املشرتكة يف املنطقـة الشـمالية 
، املشرتكة على مايرام، وكانت العقبة الوحيدة هي أن السوريني مل يتحمسوا كثرياً للعمل مع هـذه األطقـم األمريكيـة، ولسـت ألـومهم علـى ذلـك

تحلـي بالصـرب، وأالترسـلهم إننا حباجة هلا، أرجوا أن تطلـب مـن رجالـك ال: سوف اسحبها فوراً، قلت له : وبدا الضيق على شوارتزكوف وقال 
أرجــوك أن ختــربين إذا كــان لــديكم أوامــر متــنعكم مــن : قلــت لــه ) قائــد الفرقــة الســورية (إىل الســوريني اآلن، ويف اجتمــاع مــع اللــواء علــي حبيــب

ا، نرحـب  أبـداً بـل العكـس، لـيس لـدينا أيـة: العمل مع أطقم السيطرة اجلوية األمريكية، فأنا أقدر مـوقفكم وسـأدافع عنـه، أجـاب  مشـكلة معهـ
كيـة بوجود هذه األطقم معنا، وأخربين فيما بعـد املقـدم طيـار عـايض ثـواب اجلعيـد أن السـوريني يف املسـتويات الـدنيا رفضـوا قبـول األطقـم األمري

م عاملوهم معاملة  م، من قبل، واستغرقت تسوية املشكلة أيامًا عدة، مث وافق السوريون على العمل مع األمريكيني، كما أ طيبة وأكرموا وفـاد
، وسـارت األمـور  وعندما ذهبت لزيارة القوات السورية، تناولت الغـداء مـع الضـباط السـوريني يف حضـور أطقـم السـيطرة اجلويـة األمريكيـة أيضـًا

  .     بني اجلانبني على حنو أفضل مما كنت أتوقع 
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  حمادثات السالم مع إسرائيل
كنت يف بداية اخلدمة العسكرية عندما وافق مجال عبد الناصر على مشروع روجز، الداعي إىل حل سـلمي 

عليـه والصـعود علـى جثتـه،  بني العرب واليهود، واستغل البعثيون ذلك للتشهري جبمال عبد الناصر، واملـزاودة
ــــة، وقــــد تقــــدمت إىل مســــابقة للقــــوات املســــلحة أرادت فيهــــا ابتعــــاث بعــــض  للوصــــول إىل اجلمــــاهري العربي
اجلامعيني لدراسة احلرب النفسية، وكانت جلنة املقابلة الشفوية مكونة من مـدير إدارة شـؤون الضـباط العقيـد 

د عبـد الغـين إبـراهيم، والـدكتور جـورج صـدقين عضـو القيـادة ممدوح عبارة، ومدير إدارة التوجيه املعنوي العميـ
القومية حلـزب البعـث العـريب االشـرتاكي،ورائد شركسـي متعـاطف معـي نسـيت امسـه، وسـألين أحـد العميديــن 

ويتفـــق مــع قنـــاعيت  -مارأيــك مبشــروع روجـــز ؟ فأجبــت مباأمسعــه صـــباح مســاء مــن وســـائل اإلعــالم البعثيــة 
ـــزام أمـــام العـــدو، وخيانـــة لألمـــة العربيـــة، ألنـــه يعـــرتف بالعـــدو  اوقلـــت هـــذ -الشخصـــية طبعـــًا  املشـــروع إ

ا أرض إسرائيلية، ويتنـاقض مـع ) م1948( اإلسرائيلي كدولة ذات سيادة، ويعرتف باألرض احملتلة عام  بأ
إخل، وكنـــت أرى ابتســـامة الرضـــا علـــى وجـــه ) ....كـــل فلســـطني (أهـــداف األمـــة العربيـــة يف حتريـــر فلســـطني

ـــادة القوميـــة حلـــزب البعـــث، وعلـــى وجـــه الرائـــد املتعـــاطف معـــي كـــذلك تور جـــورج صـــدقين عضـــوالـــدك . القي
ألذكر بأطروحات البعثيني اليت زرعوها فينا، طوال مايقرب من نصف قرن، مث هاهو حافظ األسـد  اخلرب وأذكرهذا

  . يغري ذلك كله وينسـاه ؛وجيلسون مع اإلسرائليني على طاولة املفاوضات
بـــل كانــت أول دولـــة عربيـــة تســـتجيب ملـــؤمتر  ســـوريا مـــن الـــدول املســامهة يف مـــؤمتر مدريـــد للســـالم،فكانــت 
  . وهو أول مؤمتر جيلس فيه العرب واليهود علنًا يف قاعة واحدة ويسمعون لبعضهم مشافهة مدريد،

ن جهـة ؛ ومفـاوض مـ )السـفري السـوري يف واشـنطن(وليـد املعلـم  املفاوضـات الـيت جـرت بـني السـفري مث حضرت سـوريا
  . إسرائيلي، وحضرها ذات مرة ضباط من الطرفني ملباحثات إجرائية

 ً اسـرتاتيجي، وأن األرض مقابـل السـالم حـل عـادل  أن خيارالسالم الرجعة فيه، وأنه خيار وتعلن سوريا مرارا
قــيم معهــا بينهــا وبــني إســرائيل، وتقصــد أن تنســحب إســرائيل مــن اجلــوالن، مث تتصــاحل ســوريا مــع إســرائيل وت

  . عالقات سياسية واقتصادية وثقافية، وتطبع العالقات معها كما فعلت مصر واألردن ومنظمة التحرير
جــرت عـدة لقــاءات علنيـة للتفــاوض بــني ) م 1996(الــذي انتهـى عــام ) برييـز ( وخـالل حكــم حـزب العمــل بزعامــة 

ً ني واإلسـرائليـني يف الواليات املتحدة، وكان اخلالف منحصـالسوري   :   يف را
االنسـحاب الكامـل قبـل التطبيـع، تـرى إسـرائيل  التطبيـع أم االنسـحاب ؟ فبينمـا تريـد سـوريا: أوالً  ـ أيهمـا1

  . مث التطبيع  انسحابًا جزئياً 
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   ؟ ـ االنسحاب الكامـل أم اجلـزئـي 2
  .ـ مناطق مراقبة يف مرتفعات جبل الشـيخ حلمـايـة أمـن إسـرائيل 3
   ؟ ات اليهـوديـة أم بقـاؤهـاـ تفكيك املستعمر  4

) نتنيـاهو (وخالل مشاركة حافظ األسد يف تشييع جنازة امللك حسني، أذاعت إسـرائيل نقـالً عـن لسـان رئـيس وزرائهـا 
لقــد جلســت يف خيمــة تبعــد أمتــارًا عــن خيمــة الــرئيس حــافظ األســد، وقريبــًا ســنجلس يف خيمــة واحــدة، وبعــد : يقــول 

  .أن اجتماعًا عقد بني األسد وكلينتون ونتنياهو  يومني أذاعت وكاالت األنباء
واملشــكلة . إذ جــاء مبــامل خيطــر يف بــال عــريب أو مســلم قبــل ذلــك ،راديكاليــًا حبــق وهكــذاكان حــافظ األســد

، والوحـدة العربيـة، )كـل فلسـطني( اجليل الذي رباه على مقولـة حتريـر فلسـطني اآلن أمام حافظ األسـد هـذا
اجليل الذي اليستطيع أن ينسى ماترىب عليه طوال نصف قـرن، ولكـن حـافظ  د، هذاوليس التطبيع مع اليهو 
،  األسد استطاع  كما مر معنا  أن يذبح منه عشرات األلوف، وأن يـزج يف السـجون عشـرات األلـوف أيضـًا

تبقــى يف قفــص حديــدي حياصــرهم اجلــوع والــربد يف  وأن يشـرد مئــات األلــوف مــن أحــرار ســوريا، مث يضــع مـا
ء، وحتصي أنفاسهم مؤسساته األمنية ووحداته اخلاصة وسـرايا الـدفاع، فهـل يسـتطيع حـافظ األسـد أن الشتا

؟ ربــتهم وســائل اإلعــالم القوميــة العربيــة علــى حتريــر !!يغســل أدمغــة مايزيــد علــى ســتة عشــر مليــون ســوري 
بيـة الكــربى، والوقــوف وحتريــر سـائر األجــزاء العربيـة املغتصــبة، وإقامـة الوحــدة العر ) كــل فلسـطني ( فلسـطني 

  ؟ !!؟ هل يستطيع حافظ األسد أن يغسل أدمغة العرب األحرار يف سوريا .!!ضد اإلمربيالية والصهيونية 
   : واتضح اآلن أن مهمة حافظ األسد اليت جاءوا به إىل احلكم من أجلها تتلخص يف

  . ذلك بعد القضاء على احلركة اإلسالمية يف سوريا متهيدًا ملا  ـ1
  . املصاحلة والتطبيع مع إسرائيل لتحقيق حلم إسرائيل الكربى  ـ2

حيـــث اســـتلم حـــزب الليكـــود احلكـــم يف إســـرائيل، وتشـــدد يف مواقفـــه مـــع العـــرب ومـــنهم )م1977( وحـــىت عـــام
يطــرح علــى الســوريني مقولــة الســالم مقابــل الســالم، أي لــن ينســحب مــن اجلــوالن ) نتنيــاهو ( الســوريني وصــار 

ني الطرفني، وراح حافظ األسد يلـوح بإقامـة حتـالف مـع احلركـات األصـولية يف العـامل العـريب ؛ وتوقفت احملادثات ب
كمــا يغــيظ . ليغــيظ أمريكــا الــيت خذلتــه وأخلفــت وعــدها معــه عنــدما قاتــل معهــا ضــد الشــعب العــريب يف العــراق 

  . إسرائيل اليت تتشدد أمامه وختاف كثريًا من األصولية اإلسالمية

  : دـدي خالل حكم األسوراالقتصاـالتده
غين باخلريات، فهي بلد زراعي ممتاز تكثر فيه األمطار، وتتنوع فيـه املزروعـات، أضـف إىل ذلـك  سـوريا بلد 
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، )1(الثروة احليوانية يف باديـة الشـام، وفيـه الفوسـفات واحلديـد، وفيـه مـن الـنفط مايزيـد عـن االسـتهالك احمللـي
خط التابالين القادم مـن اململكـة العربيـة السـعودية، واآلخـر خـط  وفيه خطان دوليان لتصدير النفط أحدمها

النفط العراقي الذي يصـب يف السـاحل السـوري، وحتصـل سـوريا علـى حصـة جمزيـة مـن هـذين اخلطـني، كمـا 
أن سوريا بلد سياحي ممتاز وخاصة ألهل اخلليج العريب، الذين يقصدون سـوريا لـربودة جوهـا صـيفًا وعذوبـة 

  . اكهها وينفقون أمواالً طائلة خالل الصيفمائها وكثرة فو 
، يـــؤمن حاجاتـــه األساســـية بـــل الكماليــة بســـهولة ويســـر  ولـــذلك كـــان لــذلك كـــان الشـــعب الســـوري مكتفيــًا

العامـة، ألن أساسـيات احليـاة واملعيشـة متـوفرة  بالسياسـة واألمـور شعوب العـامل اشـتغاالً  الشعب السوري من أكثر
تعـادل دوالرًا وربـع ( لوكسب يف اليوم مخـس لـريات سـورية ) احلمال(امل البسيطبسهولة لكل مواطن سوري، فالع

أسـرة القريـة فيكفيهـا دخـل ألـف ومخسـمائة  تكفيـه ألسـرة متوسـطة العـدد، هـذا يف املدينـة، أمـا) خالل الستينات 
  . هادوالر فقط، يف العام كله، لتعيش حياة مرفهة ألن معظم غذائها من إنتاج) 400(  لرية  سـورية

، وخــالل مخــس ســنوات علــى األكثــر )مائــة دوالر ( أمــاخريج اجلامعــة العــازب فراتبــه أربعمائــة لــرية ســورية 
أمامــدرس الثــانوي فكــان راتبــه يصــل إىل مخســمائة لــرية ســورية . يتــزوج وميتلــك شــقة ســكنية مــن تــوفري راتبــه 

لبيت والسيارة ويتزوج بعد سـنتني دوالر، لذاكان ممن يشرتون ا)250( على األقل، وقد يصل إىل ألف لرية 
  . فقط من عمله

اعـة الـيت فرضـها تصدق هذا السورية اليت قد ال وحىت تفهم أجيالنا حـافظ  الكالم بعد أن نشأوا يف عهـد ا
اللحـم فحـىت  األسد عليهم أقول كان مثـن الكيلـو غـرام مـن األرز أقـل مـن نصـف لـرية، وكـذلك السـكر، أمـا

لـريات، )  5ــ 2( ريات فقـط للكيلـو غـرام، وخـالل السـتينات كـان يـرتاوح بـني مثنه سـبع لـ) م1974( عام 
) . اللــرية تســاوي مائــة قــرش ( يف الصــيف تصــل إىل عشــرة قــروش للكيلوالواحــد ) البنــدورة ( الطمــاطم  أمــا

 ومثـن الدجاجـة الواحـدة يف الريـف لريتـان فقـط،. وكيلو الربتقال يف الشتاء يصل إىل مخسة عشر قرشًا فقـط 
ونستطيع القـول أن راتـب املعلـم االبتـدائي كـان مـائتني ومخسـني لـرية . والبيضة الواحدة بعشرة قروش أو أقل 

  . دجاجة)  125( ويعادل مثن تسعة خراف أنذاك، أو . دوالر أمريكي )  62ر 5( سورية 
ظيفـة ويـذهب مـع يعمل حـىت الظهـر، مث يقيـل ويتغـدى، ويف العصـر يلـبس ثيابـه الن) احلمال ( وكان العامل 

                                     
ــة أن مثــن )1( ــاء علــى ذلــ ـ يشـــاع يف األوســـاط اإلعالميــة واالقتصــادية العاملي ــة، وبن ــة الدول جهــت إحــدى ك و الــنفط الســوري اليــدخل يف خزين

نسمع أن مثـن الـنفط السـوري اليـدخل يف اخلزينـة السـورية : فقالت الصحفية ) حممد العمادي ( الصحفيات سؤاالً إىل وزير االقتصاد السوري 
  . ي  اخلرب ؟ ومل يتمكن من نف!!النفط السوري يف أيدي أمينة : ؟ فأجاب معايل الوزير 
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، ورمبـــا يلعبـــون الـــورق والطاولـــة، ويشـــربون )السياســـة ( أصـــحابه إىل املقـــاهي، يتحـــدثون يف الشـــؤون العامـــة 
ــالت والصــحف اليوميــة، أو . القهــوة والشــاي وكــذلك املدرســون يقضــون طــوال العطلــة الصــيفية يطــالعون ا

سـاء يف مقـاهي ونـوادي خاصـة، يتسـامرون يسافرون للخارج، أوينامون يف الصـباح ويتجمعـون يف العصـر وامل
العامـــة، كالوحـــدة العربيـــة والقوميـــة العربيـــة، وصـــراع املاركســـية مـــع القوميـــة العربيـــة،أو  ويتحـــدثون يف القضـــايا

مشـروع احلـزب الفـالين يف الوحـدة، أو االشـرتاكية، أو يتحــدثون عـن خطرالصـهيونية وحلـم اليهـود يف إنشــاء 
م الدعويـة الصـيفية مثــل هأمـا املدرسـون الـدعاة فكانـت هلــم مشـاريع. ىل النيــل إسـرائيل الكـربى مـن الفـرات إ

إقامـــة حلقـــات التجويـــد وتـــالوة القـــرآن الكـــرمي يف املســـاجد، وإقامـــة دروس الفقـــه والتوحيـــد والســـرية وتعلـــيم 
يفية و إقامــة معســكرات صــأالنـاس، أو اخلــروج مــع مجاعـة التبليــغ للــدعوة خــارج املدينـة، ورمبــا خــارج سـوريا، 

 كــل هــذا. للشـباب علــى السـاحل الســوري، وغـري ذلــك مــن األنشـطة الدعويــة يف جمـال الصــحوة اإلسـالمية
  . كان ممكنًا ألن املعيشـة كانت متوفرة بسـهولة

، واملعلم واملدرس مرفهني، وكانت الوظيفة مرغوبة، وكان الدافع القوي الذي جعلنا نذاكر على ضوء  كان العامل مكتفيًا
؛ هو أننا سنتوظف ونقبض مائتني ومخسني لرية كل شهر، وكانت أم املوظف تتدلل عنـدما القمر أو  ضوء الشارع أحيانًا
راتبـه  ،ها معلم مدرسـةصهر بين موظف راتبه ثالمثائة لريةكل شهر، وكانت أم العروس تفتخر بأن ابنها وتقول  الختطب 

 ً   .)1( مائتان ومخسون لرية شهريا
ــــــذه اخلــــــريات، وكـــــــان ) م 1971(التصــــــحيحية عــــــام قــــــام حــــــافظ األســــــد باحلركـــــــة  وســــــوريا مغمـــــــورة 

وعرف أسياد حافظ األسـد أن . الدوالراألمريكي أقل من أربع لريات سورية، ورمباوصل ثالث ونصف فقط 
الشــعب الســوري اليذلــه وخيضــعه إالاجلــوع، فصــارالبنك املركــزي الســوري يطبــع الورقــة ذات اخلمســمائة لــرية 

الضباط واحلـزبيني،  السلطة على أزالمها من عمالء وخمربين، وكبار ، وتوزعها)رفعت أسد بتوقيع( بالرصيد 
  . باآلالف وبدأت تظهر طبقة ثرية جديدة يبلغ عددها

وخالل اخلمسينات كانت جمالس املدرسني يف املقاهي تتحدث عن األحزاب ومشاريعها، كما تتحدث عن 
ويف الســـتينات اختفـــى . مثـــل فلســـطني ولـــواء اســـكندرون وغريهـــاالوحـــدة العربيـــة والقضـــايا العربيـــة الكـــربى 

؛ وبــدل باحلــديث عــن )خوفــًا مــن املخــابرات وســلطات األمــن الــيت كممــت األفــواه(احلــديث عــن األحــزاب
خبمــس  وبعــد اســتالم حــافظ األســد دفــة احلكــم يف ســوريا  .إخل..األدب والثقافــة والتــاريخ وطــرق التــدريس

                                     
الشـيوعية تـنجح عنـد شـعب فقـري الجيـد مايأكلـه، : ـ تناقشت مرة مع أحد املاركسيني املثقفـني حـول فشـل الشـيوعية يف العـامل العـريب فقـال  )1(

  .  أما العرب فاخلريات عندهم كثرية، وكل عريب حيصل على أكثر من قوته بسهولة بالغة 



                                     
  

  320

يـــدورحول الـــدجاج ) بســـبب اجلـــوع وارتفـــاع األســـعار ( الس املدرســـنيســـنوات فقـــط؛ صـــار احلـــديث يف جمـــ
، ليسدوا عجـز رواتـبهم  البياض والبقر احللوب، كم يلزمه من العلف وكم يعطي من احلليب أو البيض شهريًا

يظهر منذ منتصف عقد السـبعينات، وصـار املعلـم القـروي يـريب البقـر، وخيدمـه ليسـد عجـز راتبـه،  الذي بدأ
لم ابن املدينة يريب الدجاج على السطوح، ويعلفه وحيصنه ضد األمراض، ويبيع بيضه ليسد بعـض وصار املع

  . العجز املايل عنده
 ً الــدوام، وأفــىت العلمــاء جبــواز دفــع  آخــر بعــد ويف بدايــة الثمانينــات صــار كــل موظــف أو مــدرس يعمــل عمــال

    . الزكاة إىل أي موظف سوري
أيــام يف أحســن األحــوال، وعلــى املوظــف أن )  10ـ  7( يكفيــه ويف التســعينات للموظــف راتــب شــهري 

يبحـث عـن ثالثــة أضـعاف راتبــه مـن الرشــوة  إن متكـن  أو مـن الســرقة  إن وجـد، وســحقت طبقـة املدرســني 
كحفـر األقنيـة ( واملعلمني اليت الجتد رشوة والسرقة، وصاروا يعملون بأخس األعمال بعـد دوامهـم املدرسـي 

ــار التعلــيم، ومســخت )وهــو مــن األعمــال الشــاقة الــيت يــدفع عليهــا أجــر مغــري  عنــد البلديــة بالفــأس ، وا
وصــار البحــث عــن اللقمــة الشــغل الشـاغل ملاليــني الســوريني،أما تــأمني احلليــب لألطفــال والــدواء . املـدارس 

   . للمريض، فالبد عندئذ من الصدقات
أي مائـة (آالف لرية سورية  يف أحسـن األحـوال ومدرس املرحلة الثانويـة املتخرج من اجلامعة يتقاضى مخسة 

أربعــون لــرية ســورية، أو ربــع  ، مبافيهــا تعــويض األســرة، وحيتــاج يوميــًا إىل مخســة كيلــو خبــز مثنهــا)دوالر فقــط
-200(راتبــه مثــن اخلبــز، أمــا الــدجاج فلــو أكلــت أســرته ثــالث دجاجــات يف يــوم واحــد فإنــه يــدفع مثنهــا

ون علــــى أن مصـــــروف األســــرة املتوســــطة للطعــــام والشــــراب والثيـــــاب لــــرية ســــورية، وجيمــــع الســــوري) 250
، أي أن راتب هذا املدرس اجلامعـي يكفيه عشــرة أيـام وحيتـاج  واألحذية، مخسة عشر ألف لرية سورية شهريًا

  . ثـالثة أمثالـه ليسد حاجات أسرته
   التغـرياالجتمـاعـي

طت مكانة املوظف االجتماعية، وارتفعت مكانـة أدى التدهور االقتصادي إىل تغري اجتماعي حاد، فقد هب
العامل احلريف، والفالح الذي ميلك أرض مروية تزيـد مسـاحتهاعلى عشـرة هكتـارات، وصـاحب املـال الـذي 

  . يزيد على ربع مليون دوالر أمريكي فقط
لطبيــب وأدى هبــوط املكانــة االجتماعيــة للوظيفــة عــزوف الشــباب عــن التعليم،وخاصــة التعلــيم العــال، ألن ا

املتخرج من اجلامعة يعطى له راتب اليسد أكثر من ربـع حاجاتـه الضـرورية، وكـذلك املهنـدس، فقـد هبطـت 
تضـاعف راتـب املوظـف مـرتني فقـط، فـاملوظف يف  قيمة اللرية السورية ثالثـة عشـر ضـعفًا إىل األسـفل، بينمـا
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) ( م1995( ام س جيـــــب أن يكـــــون راتبـــــه يف عـــــ.ل) 1000(الـــــذي كـــــان راتبـــــه    ) م 1980( عــــام 
املوظـف يعطـى لـه يف  ، ولكن هذا)م 1980(س حىت تبقى قوتـه الشرائية متساوية مع عام .ل) 13000

  . س فقط.ل)  3000) (م1995( عام           
 ً طبيعيـــًا للموظـــف، بقـــي  وإذاكانــت املشـــكلة شـــبه حملولـــة عنـــد معظـــم املـــوظفني حيـــث صـــارت الرشـــوة حقـــا

من السرقة أو الرشوة، فاضطر إىل القيام بأعمال يدوية بعد الدوام كالعمـل املدرس املسكني حيث اليتمكن 
 ،يف الزراعة أو النقل أو اخلدمة لـدى التجـار؛ ممـا جعـل النـاس ينظـرون إىل مهنـة التـدريس نظـرة بـؤس وشـقاء

فلسـنا كما قال الشـاعر  إذا ضـاقت بنـا سـبل املعـايل وأ(فابتعد الشباب عنها وبقيت ملن الجيد عمالً غريها،
  .  .، وضاعت األجيال، وهذا مايريده أعداء هذه األمة من الصهاينة والصليبني وامللحدين)نصري معلمينا 

   الـرشــوة
 مـن دمشـق إىل بلـديت يعنها مخـس سـنوات ، ويف طريقـ بتعريب إىل سوريا، بعد أن غ من بلدًا عائدكنت 
، ووجدوا سخانًا واحدًا فقـط علـى البوتاغـاز، رآه شاهدوا حقائب سفر يف السيارة دورية مجارك، وملا ناأوقفت

ضابط اجلمارك يف املطار ومل يقل عنه شيئًا البتة، ولكن هـؤالء األفـراد قـالوا هـذا ممنـوع مـن الـدخول، وكيـف 
أدخلتـه معـك، جيــب أن نصـادره ونسـلمه إىل مصــلحة اجلمـارك، فانفعــل ذلـك املـدرس وصــار يـتكلم بقســوة 

وقال له مهسًا اسكت لـو مسحـت، هـذا  ،ره من يده وأجلسه مكانه يف السيارةلكن سائق السيارة ج ،معهم
ومشــت السـيارة ومل يصــادروا الســخان، وبعـد دقــائق قليلــة ،لـيس مــن شــأنك، مث دس شـيئًا يف جيــب أحدهم

دوريـة ثانيـة سـوف تـدفع  الظاهر ياأستاذ صار لك زمان عن البلد، واهللا لـو واجهتنـا:  قال السائق ضاحكًا 
   ؟ ياأستاذ مامسعت شيئًا عن أخبار بلدك. ثانية، وهكذا حىت تصل بيتك عشرة 

وهكـذا فقـد انتشــرت الرشـوة يف ســوريا بشـكل مل تعهــده مـن قبـل، وبشــكل سـبقت فيــه دول العـامل كلهــا يف 
احلاضر واملاضي، وصار من املتعذر إجناز أية معاملـة يف مكاتـب الـوزارات دون دفـع رشـوة، وتفـنن املوظفـون 

ا اجلانــب، فقــد تؤجــل معاملــة الحتتــاج أكثــر مــن تصــديق لعــدة أســابيع، ويف معظــم احلــاالت يطلــب يف هــذ
وتسـعرية املؤسسـة أو الـوزارة، فللجـوازات املوظف مباشرة ودون وسيط، مبلغ حمدد يتناسب مـع أمهيـة املعاملـة، 

  . إخل...تسعرية، ولوزارة التموين تسعرية، وللجيش تسعرية 
يؤدون اخلدمة العسكرية على الشكل التايل  يلتحق املواطن باخلدمة ويفرز إىل إحدى وصار بعض املواطنني 

)  4000ــ 2000(متوسـط شـهري الوحـدات، ويتفـاهم مـع قائـد الوحـدة فيـدفع لـه مايعـادل راتـب موظـف 
اية الشهر يسـافر إىل وحدتـه الع ، ويعود املواطن إىل عمله يف حياته املدنية، ويف  سـكرية فيسـتلم لرية سورية شهريًا

راتبه، ويدفع الرشوة لقائد الوحدة، مث يعود إىل عملـه ومصلحته اليت تعطيه دخالً اليقــل عـن ضـعف مادفــع لقائـد 
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  . )1(الوحدة
وعنــدما زجــت الســلطات األمنيــة آالف املــواطنني يف الســجون، دون أن يعلــم أهلــوهم عــن مكــان وجــودهم 

، عندئذ مشر  شبه مكاتب غري معلنة، للبحث عـن املـواطن فـالن  ، وفتحواعن سواعدهم بعض العلوينيشيئًا
ـــــمـومعرفــــ مــــن ضــــباط املخــــابرات ) شــــركائهم(ة مكــــان وجــــوده،ويف أي ســـــجن هــــو؟ مث الســــعي لــــدى أقار

العســكرية، مــن أجــل تــأمني مقابلــة مــع أهلــه ملــدة ســـاعة واحــدة فقــط، كــل تلــك اخلــدمات مبائــة ألــف لــرية 
، فراحت األمهات حتـت هليـب الشـوق )عة السوري ملدة سنتني كاملتني أي راتب خريج اجلام( سورية فقط 

الــذي  يــبعن أســاورهن مــن أجــل رؤيــة أوالدهــن ســاعة واحــدة فقــط، وتتخلــى عــن حليهــا ،إىل رؤيــة أبنــائهن
اكلها، ومن األسر اليت أثرت من ذلك آل الغامن ؛ ألن مدير سـجن تدمر منهم    .  مجعته يف حيا

رطة، حيث يتذرع الشرطي بقلة راتبه، وكثـرة عيالـه، وحقـه يف خمالفـة صـاحب السـيارة وبدأت الرشوة من الش
ة عنهـــا، أو ـاءة مقطوعــــأن اللوحـــة اخللفيـــة مغـــربة والتـــرى مـــن بعـــد، أو أن اإلضـــ ألســـباب كثـــرية منهـــا مـــثالً 

صـاحب  ، عندئـذ يفضـل السـائق أو)دوالريومـذاك 10( ني لرية سـورية ـإخل، وتغرميه خمالفة تكلف مخس....
الســيارة أن يــدفع للشــرطي رشــوة مقــدارها مخــس لــريات بــدالً مــن دفــع مخســني لــرية غرامــة للدولــة، وانتشــرت 

  . )2(هذه اخلمس لريات، وتفنن رجال الشرطة باحلصول عليها
وكم مسعنا من املسافرين املارين يف سورية، مسعنا منهم التذمر والتعجب من وقاحة موظفي احلدود السـوريني 

، وخاصـة مــن املغاربـة القــادمني عـن طريــق أوربـا، حيــث يكـون القطــع األجنـيب عنــدهم  يف طلـب الرشـوة علنــًا
 ً ومسعنا ذلك أيضًا من اخلليجيني املصطافني يف سوريا، أو املسافرين برًا إىل تركيا، وهم يتعجبـون مـن . حمدودا

                                     
ال  )1( للتوســط عنــده مــن أجــل نقــل أحــد أقــاريب خــالل خدمتــه ) كــذا ( قائــد اللــواء ) فــالن ( إىل العميــد ذهبــت : ــــ حــدثين أحــد الســوريني قــ

كان قريب من أهله، ووجدت شخصًا آخر أعرفه عنده، وكان ذلك الشخص يتكلم مع العميـد بـدون كلفـة، والعميـد متسـاهل مالعسكرية إىل 
أنـت تـذهب إليـه يسـمع منـك، فوافـق العميـد :  العميـد، فأجابـه ذلـك الشـخص اذهب إىل الضابط فالن وقل له أرسلين: معه، قال له العميد 

ذه اجلرأة : حاالً، وبعد أن خرجنا من عنده قلت لذلك الشخص  أخذ مخسني ألف لرية لينقل ولـدي : ؟ فأجاب !!كيف تتكلم مع العميد 
  . إىل قرب أهله 

لى اهللا عليـه وسـلم أدفع الرشوة خوفًا من قول ـ كنت أحتاط لسياريت كي ال )2( ا : (ه صـ ، وأحـاول أن )لعـن اهللا الراشـي واملرتشـي والـرائش بينهمـ
إخل، وذات يـوم مـررت علـى دوريـة الشـرطة فـأقفوين وجـاء الشـرطي وتوقـف عنـد لوحـة .. تكون سياريت كاملة من الغمازات واللوحات والطفايـة 
، مث جاء إىل ماعندك ضوء على اللوحة اخللفية، هات االسـتمارة حـىت نكتـب خمالفـة، : عندي وقال  السيارة اخللفية قليالً، لكين مل أعره انتباهًا

، فقــال لــو مسحــت تفضــل انظـر إليــه، وملــا نزلــت مل أجــد الضــوء فعــالً،  وكنـت متأكــداً أن الضــوء موجــود، فقلــت لــه الضــوء موجـود وقــوي أيضــًا
ائي )رشـوة ( فتعجبـت لـذلك وأعطيتــه مخـس لــريات إنــه : ذهبــت إليـه إلصــالح الضـوء وسـألته عــن سـبب العطــل فقـال ، وملـا وصــلت أول كهربـ

، انظر مازال السلك مل يتغرب بالرتاب    ؟ !!مقطوع باليد حديثًا
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يكملوا هلم إجرا   . ءات الدخول واخلروجتفلت األمور، ووقاحة موظفي احلدود يف طلب الرشوة علنًا
أكثـرهم إىل مشـاركة  واسـتغل التجاراالنتهازيون هذه الظاهرة، فأقاموا عالقات متينة مع كبار الضـباط ، وجلـأ

ــــا يف دوائــــر ) شــــريك وجــــه ( املســــؤول مؤسســــته  وماعليــــه إال أن يضــــمن مصــــاحل الشــــركة ويســــهل معامال
الســفلة مــن زوج إحــدى بناتــه مــن ضــابط  ولــه حصــته مــن دخــل الشــركة، ومــن هــؤالء. ومؤسســات الدولــة

  . ليضمن جتارته وجشعه
ــم كبــار الضــباط مثــل رفعت،ودوبــا، وناصــيف، وحيــدر، وطــالس، واخلــويل،  ــذه األمــور ؟ إ ومــن يــتحكم 

لـرية سـورية، ميلـك اآلن شـركات )  250(راتبـه ) م1961(وهذا رفعت الذي كان عريفًا عـام. وغريهم كثري
ريا، وله ملكية عمارات وقيـل شــوارع يف عواصـم أوربـا، وأمريكـا، ولـه أرصـدة ومؤسسات الحتصى داخل سو 

ا غريه من رجال األعمال الدوليني ، وهـو مـن أول املسـامهني يف شــركة نفـق حبـر املـانش بـني  خيالية الحيلم 
زيــد فقــط؛ ت وذكــرت الصــحف الغربيــة أن تركــة باســـل بــن حــافظ األســـد يف بنــوك سويســرا .فرنســا وبريطانيــا 

  . على مخسة وعشرين مليار دوالر أمريكي، أخذت منها احلكومة السويسرية نصفها ألنه تويف عازبًا 
  الـر شـوة علـنًا  

يل حاجـــة يف دائـــرة قيـــد النفـــوس، فـــدخلت وصـــرت أســـأل املـــوظفني وبيـــدي : الســـوريني قـــال  حـــدثين أحـــد
يل أحـد املـراجعني ضـع معهـا شـيئًا مـن وبعـد أن مللـت قـال  .فاليـرد علـي أحـد؟ هل هـذه عنـدكم  ،املعاملة

لــرية ) مخـس وعشــرين ( وإال لــو انقضـى النهــار كلـه لــن يـرد عليــك أحــد، يقـول فأخرجــت ورقـة ماليــة  ،نقـود
وأعـدت السـؤال علـى املـوظفني  هـذه املعاملـة عنـدك ؟ ) علـى وجـه املعاملـة ( سورية، ووضعتها مع املعاملـة 

ووضــعها يف جيبــه مث أمت يل املطلــوب ) علنــًا ( خــذ منهــا الورقــة املاليــة وأ ،فانتبــه إيل أحــدهم واســتلم املعاملــة
ووصل األمر إىل اجلامعات، فمدرس اجلامعة يطلب من الطالب مبلغًا معينًا لقاء جناحه .أمام زمالئه ورئيسه

يف مادتــه، يتناســب مــع مظهــر الطالــب، أمــا إذا عــرف أن والــد هــذا الطالــب يعمــل يف دول اخللــيج، فــاملبلغ 
يتضاعف بشكل كبري، قال يل طالب جـامعي أن زميلـه تـأخر خترجـه مـن كليـة الطـب بسـبب مـادة أسـتاذها 

: بعثــي كبــري، واليرضـــى بالقليــل، وملـــا ذهــب هـــذا الطالــب يرجــوه ويســـتعطفه؛ أخطــأ الطالـــب وقــال أمامـــه 
دين وسأرضيك يادكتور يل أقارب يف السعودية وينتظرون خترجي حىت يؤمنون يل عمالً عندهم، أرجوك ساع

عشـرة آالف لـرية، وسـوف أسـتدينها مـن زمالئـي، : ؟ قـال الطالـب )1(كم تدفع: ؟ فقال الدكتور !يادكتور 

                                     
م اعتادوا على ذلك، وألن املسؤولني يفعلون ذلك أمامهم ) 1(   .   ـ الحظوا أن الدكتور يطلب علنًا بغري حياء، أل
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جيب أن تدفع مائة ألف وليس عشرة، ولن تنجح يف !! أنت ذاهب إىل السـعودية : فضحك الدكتور وقال 
  . ؟؟؟هذه املادة إال مبائة ألف، هل مسعت 

   ـاع األسـعارالغـالء الفـاحـش وارتف
رتفــاع األســعار بشــكل جنــوين يف ســوريا، وهبــوط قيمــة اللــرية الســورية، ألن هــذه الطبقــة الرأمساليــة اوالنتيجــة 

اجلديدة من ضباط اجليش عامة وضباط الوحدات األمنيةوسـرايا الـدفاع والوحـدات اخلاصـة، وتعـد بـاآلالف 
ــاالتتعامــل بــاللرية الســـورية، وإمنــا تتعامــل بالــدوالر مبا تتــاجر بشــركات دوليــة، وليســت حمصــورة يف  شــرة، أل

وقد استخدمت ميناء جونية يف لبنـان الـذي يسـيطر عليـه . وتستورد ماتريد دون التقيد بأنظمة البلد . سوريا
النصارى، استخدمه كبارالضباط السوريني السترياد البضائع من أوربا وغريها، وإدخاهلا إىل سـوريا عـن طريـق 

  .ب مايسمى بالتهري
وهبطت قيمـة اللـرية السـورية بشـكل مرعـب، وارتفعـت األسـعار نتيجـة ذلـك، وذاب راتـب املوظـف السـوري 
يف هــذا الغــالء كمــا يــذوب امللــح يف املــاء، وصــار راتــب املوظــف الشــهري يكفيــه ملــدة أســبوع أو عشــرة أيــام 

ملـواد الغذائيـة يف سـوريا قبـل فقط يف أحسن األحوال، وهذه بعض املقارنات ألسعار اللرية السورية، وأسعار ا
  وبعد حكم حافظ األسد

  
  جـدول يبني ســعر الدوالر مقارنًا باللرية السورية

      
  قيمة الدوالر باللرية السورية  العام

  س.ل    3.90  م1970
  س.ل     4.10  م1980
  س.ل        12  م1986
  س.ل        48  م1990
  س.ل       52  م1995

  
ـــة عشـــر وهكــذا يتضــح مــن ا جلــدول الســابق أن قيمــة اللــرية الســورية كانــت قبــل مخســة عشــرعاماً تعــادل ثالثـ

تعـادل ألـف لـرية سـورية ) م1995( أي أن الثالثة عشر ألف لرية سـورية عـام . ضعفــًا من قيمتـهـا الــحالية 
اللــرية  ، وبــذلك جيــب أن يرتفــع راتــب املوظــف بــنفس النســبة حــىت يبقــى يف مســتوى قيمــة)م 1980(عــام 
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السورية، لكن راتب املوظف نستطيع القول أنه تضاعف ثالثة أضـعاف يف أحسـن األحـوال فقـط، فاملـدرس 
  ) .م1995(س عام . ل )  4500(صار راتبه ) م 1980(س عام . ل )  1500(الذي كان راتبه 

راتبه سوى ثـالث  املوظف الذي اخنفضت القوة الشرائية ملرتبه ثالث عشرة مرة، ومل يرتفع فكيف يعيش هذا
مـرات فقـط ؟ وهــذا مـن أهــم األسـباب الـيت جعلــت الشـعب العــريب السـوري يـذعن ويســتكني حلكـم حــافظ 
ّ املـواطن البحــث اجلـاد واملسـتمر عـن لقمـة اخلبــز، وصـارت لقمـة اخلبـز تسـتغرق مجيــع  األسـد، حيـث صـارهم

بيـع مـع اليهـود، أو وقـوف سـوريا وقته، فلم يعد لديه وقت للتفكري يف أي شـيء آخـر، حـىت اجلـوالن، أوالتط
مع إيران ضد العراق، مث مع أمريكا ضدالعراق، كـل هـذه األمـور املصـريية مل تعـد تشـد انتباهـه،ومل يعـد يهـتم 

 وقـد. لالهتمام بأي شيء غرياخلبـز إلسـكات بطـون أوالده اجلائعـة  ا،ألنه مل يبق لديه فضل وقت أوجهد
هــود واالســتعمار الغــريب العميــل لليهــود يف شــل مقاومــة الشــعب اســتطاع حــافظ األســد أن حيقــق أحــالم الي

لتصـبح املنطقـة كلهـا مهيـأة . العريب السوري واللبناين، كما أسهم يف شـل مقاومـة الشـعب العـريب يف العـراق 
وتقـوم عندئـذ دولـة إسـرائيل الكـربى مـن الفـرات إىل النيـل . للخضوع ليهود أو مايسـمونه التطبيـع مـع اليهـود

    . تعاىل ولطفه ذلك وشيكًا إ ذا مل تداركنا رمحة اهللاوقد بات 
  

  

  

  

  ) .م 1980( جدول يبنب أسعار بعض املواد الغذائية يف سوريا عام 
  

  سعر الكيلوغرام  املـــادة
  س.ل    0.75  اخلبـــز

  س.ل     1.5  الســكر
  س.ل     1.5  األرز

  س.ل      17  اللحـم
  س.ل   0.25  البندورةيف الصيف
  س.ل        2  البنـدورةيف الشتاء

  س.ل   0.60  الربتـقال يف الشتاء
  س.ل        7  الدجـاجـة الواحـدة

  

كــان يعــيش ) م 1980(س عــام . ل )  1500(ويتضــح مــن هــذا اجلــدول أن املــدرس الــذي كــان راتبــه 
نــزين لـيس مــن أحــالم حيـاة جيــدة مـن راتبــه والحيتـاج إىل دخــل آخـر، علمــًا أن امــتالك سـيارة وحتمــل مثـن الب
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ً  املوظف يف سوريا ً  سابقا ، كان الطبيب وبعض املهندسني، وعدد قليل جدا مـن أسـاتذة اجلامعـات  أو الحقًا
أصبح راتـب ) م 1980(، ومنذ عام )م1975( ميلكون سيارات خاصة ويصرفون عليها من رواتبهم قبل 

صـــار ) م 1980(ن لــرت البنــزين يف عــام الطبيــب أو مــدرس اجلامعــة اليتحمــل بنــزين الســيارة يف ســوريا، أل
بلريتـني سـوريتني، وصــارت الســيارة تكلــف قرابـة ألــف لـرية ســورية شـهريًا أي ثلثــي راتـب املــدرس القـدمي وهــو 

يزيـد فتصــدر منـه، لكــن مــن  علمـًا أن ســـوريا تنـتج مــن الـنفط مــايكفي االسـتهالك احمللــي) س. ل1500(
ً 1 دخل يف خزينة الدولة أبداالبدهيات يف العامل أن النفط السوري الي ◌. 

  
  ) .م 1995( جـدول يبني أسعار بعض املواد الغذائية يف سورية عام 

  

  سعر الكيلوغرام  املـــادة
  س.ل     8  اخلبـــز

  س.ل   25  الســكر
  س.ل   30  األرز

  س.ل  200  اللحـم
  س.ل     5  البندورةيف الصيف
  س.ل   50  البنـدورةيف الشتاء

  س.ل   50  يف الشتاء الربتـقال
  س.ل 150  الدجـاجـة الواحـدة

  
  .)م1995( جدول يبني رواتب املوظفني يف سورية عام 

 
                                     

ملهندس القدمي واملستور اشرتى لولده املهندس الذي تزوج زميلته املهندسة سيارة وقدمها هلما هدية أن زميله ا( ....) حدثين املهندس  - 1
اشكرك ياوالدي ، فقد متتعت بالسيارة : وأعطى مفاتيح السيارة لوالده وقال ) العريس ( العرس ، وبعد بضعة شهور جاء املهندس الصغري 

ياوالدي راتيب : كيف تردها ؟ قال الولد ...ب األب ، ياولدي هذه هدية لكما ، ملك لكما هذه الشهور ، وأريد أن أردها لك اآلن ، أجا
عندئذ قرر األب أن يقدم هلما مساعدة ...  إننا النستحق سيارة يف سوريا األسـد .... وراتب زوجيت يصرف على بنزين ومصروف السيارة 

 .شهرية مالية تعادل بنزين السيارة 
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  الـراتــب  الوظيفـــة
  أربعة آالف لرية سورية  طبيــب جـديـد

  سـورية ثالثـة آالف لرية  مهنـــدس جـديــد
  ألفان ومخسمائة لرية سورية  مدرس متخرج من اجلامعة

  ريةو ألفـان لرية ســ  اهــد متوسـطةخريج مع
  ألف ومخسمائة لرية سورية  عامــل موظف لدى الدولة

 
هــذا وقــد التقيــت بعــدد كبــري مــن الســوريني القــادمني مــن داخــل ســورية، وعرفــت مــنهم أن تكــاليف احليــاة 

  . لألسرة املتوسطة على النحو التايل
  

  فمابعد) م1990(تكاليف املعيشة ألسرة متوسطة يف سورية من عام 
 

ً   أسرة متوسطة يف الريف السوري   عشرة آالف لرية سورية شهريا
ً  سة عشرألفمخ  أسـرة متوسطة يف املدن الصغرية   لرية سورية شهريا
ً   أسـرة متوسطة يف املدن الكربى   عشرون ألف لرية سورية شهريا

 
مصــروف األســرة الشــهري إىل وجــدت الســيارة فريتفــع  إذا املصــروف الشــهري بــدون امــتالك ســيارة، أمــا هــذا

 ً   . ثالثني ألف لرية سورية شهريا
عن تدريس أوالدهم يف اجلامعة، حىت لو كانت اجلامعة  األسدخرجيو اجلامعات يف سورية  - اليوم  - يعجز  وهلذا

 موجودة يف مدينتهم، ألنه اليستطيع شراء املالبس الالزمة لطالب  أو طالبة اجلامعة، والكتب وغريهـا مـن أدوات
الدراسة، وإذا مل يتمكن الشاب أو الفتاة من مزاولة عمل ما أثناء الدراسة اجلامعية ؛ فلن يستطيع دخول اجلامعـة 

بـل كـان بعـض . اليت دخلها والده قبل ربع قرن، وكان جده فالحاً أو عـامالً أوموظفـاً صـغرياً يف أحسـن األحـوال 
م داخلها ،املوظفني الصغار يرسلون أوالدهم للدراسة خارج سورية    إن مل تتحقق رغبا

وهكذ استطاع حافظ األسد أن يكبل املسلمني يف سوريا، عندما صارت لقمة اخلبز بعيدة املنال، وتستغرق 
اعــة تــتمكن املخــابرات واألجهــزة القمعيــة  معظــم أو كــل الوقــت املتــاح للمــواطن الســوري، ويف مثــل هــذه ا

من أبنـاء الشـعب، ومـن األسـر احملافظـة، واملتدينـة، بـل مـن أقـارب  وزبانية الطاغية من جتنيد أكرب عدد تريده
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املعارضني املوجودين داخل السجون أو خارج سـوريا، مـن أجـل لقمـة اخلبـز، وتسـابق كثـري مـن املـواطنني إىل 
ــا رمقهــم، ولقــاء محــايتهم ومحايــة  خدمـة الســلطات األمنيــة لقــاء ماتقدمــه هلــم مــن مكافــآت ماليــة يســدون 

م م   .ن بطش زبانية السلطةأقار
وحققت الصهيونية هدفها الكبري وهو إخـراج الشـعب العـريب املسـلم مـن املعركـة، فـاملواطن العـريب  اليـوم  يف 
العراق وسـوريا ولبنان ومصر اليوجد لديه فائض من الوقت ليفكر يف شيء آخر غـري لقمـة اخلبـز، أمـا حتريـر 

تعمار فقــد  ـامــة الوحــدة العربيــة، أو حماربــة الصــهيونية واالســإخل أو إق...فلســطني وعربســتان وســاقية الــذهب 
ــا حــافظ األســد وأمثالــه ليتمكنــوا مــن رقــاب الشــعب، مث  كانــت شــعارات قبــل أكثــر مــن ربــع قــرن؛ تــاجر 

مــع اليهــود، فيوافــق العــرب بعــد أن صــاروا أذالء، ويتحقــق حلــم الصــهيونية يف إقامــة إســرائيل يفرضــوا علــيهم الصــلح 
  .الكربى 

كن سـنة اهللا ماضية وقد أخرج البخاري وأمحـد عـن أيب هريـرة رضـي اهللا عنـه أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه ول
التقوم السـاعة حىت يقاتل املسلمون اليهود، فيقتلهم املسلمون، حىت خيتبئ اليهـودي مـن : ( وسلم أنه قال 

يهـــودي خلفــي تعـــال فاقتلـــه، إال يامســـلم ياعبــد اهللا هـــذا : وراء احلجــر والشـــجر ؛ فيقـــول احلجــر والشـــجر 
  .)1()الغرقد فإنه من شجر اليهود

  : وبعــد
، يف اليوم الذي أعلن فيـه سـقوط القنيطـرة، وسـلمها للصـهاينة، )10/6/2000(مات حافظ األسد يوم  

ـا جنـود اهللا، وماكـان  وقد أخر احلركة اإلسالمية يف سوريا، لكنه مل يسـتطع ولـن يسـتطع القضـاء عليهـا، أل
دام واتصل، وقد بذل غريه جهدًا اسـتغرق عمـره يف حماولـة القضـاء عليهـا، مث زال وطـواه املـوت، وسـيجد  هللا

إذا فسد أهل الشام فال خري فيكم و (( حسابه عند القوي اجلبار، وبقيت احلركة اإلسالمية ، ويف احلديث 
  . )2())ال تزال طائفة من أميت منصورين ال يضرهم من خذهلم حىت تقوم الساعة 

   
  }واهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس اليعلمون {

                                     
  ) .381/  10( واللفظ له، ويف جامع األصول ) 1/11( ومسند أمحد ) 4/51(  ـ صحيح البخاري )1(

ـ   2 انظــر ) صــحيح (      : قــال الشــيخ األلبــاين  .عــن قــرة بــن أيــاس ) حــم ت حــب (   )71ص /  1ج ( -جلــامع الصــغري وزيادتــه اــ

  يف صحيح اجلامع 702: حديث رقم 
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      هللا رب العاملني مدواحل
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  احملتـــوى
  الصفحة  املوضــوع

   
  1  مقدمـة

  7  عهد الوحدة
  12  عهد االنفصال

 16  
  19  حركة جاسم علوان

  21  1964وان حديد يف محاة حركة مر 
  31  1965أحداث اجلامع األموي 

  36  اجلاسوس كــوهيــن
  38  احلركة التصحيحية األوىل

  40  بني العرب واليهود1967حرب 
  41  اخلدمة العسكرية يف سوريا

  50  اجليش العقائدي
  53  دور النظام السوري يف املعركة

  61  بالغ سقوط القنيطرة
  64  والنمتثيلية تسليم اجل

   
  74  وافد على القرداحـــة

  86  اللجنـة العسكرية
  88  8/3/1963يوم 
  94  23/2/1966يوم 
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  106  دولة األسـد
  110  1973حرب تشــرين 

  114  اجليش العراقي حيمي دمشق
  126  حافظ األسد يف لبنان

  133  انتفاضة محاة كما رواها باترك سل
  135  األسد يقف مع إيران ضد العراق 

  138  حرب حافظ ورفعت
  147  باسل حافظ األسد
  148  وفاة حافظ األسـد
  159  أحداث الدستور

 164  
  166  السلطة تبدأ مسلسل الدم

ـد العسـكري للطليعـة   169  ا
  171  جمـزرة مدرسة املدفعيـة حبلب

 177  
  181  التمشـــيط

  184  السلطة تفاوض اإلخوان
  186  حماولة اغتيال حافظ األسد

 187  
  192  تاجر املخدرات الدويل

  196  دور رفعت يف جمزرة محاة
  197  حماولة انقالبه على حافظ

   



                                     
  

  332

زرة الكربى يف محاة    207  )نقالً عن املنظمات الدولية( ا
  244  )1980(جمـزرة تـدمـر األولـى 
  252  جمـزرة تـدمـر املسـتمرة
  258  جمـزرة جسـر الشـغور
  262  )1980(جمـزرة محاة األوىل 
  263  جمـازر ريــف إدلــب

  267  أسبوع الدم يف حلـب
  269  جمـزرة هـنانـو

  272  بعض جمازر الالذقيــة
  273  )1981(جمـزرة باب البلـد يف محاة 

 278  
 289  

 295  
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