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Foreword to the Introduction to “Diaries of Prisoner Ahmad Suwaydan”
Ulrike Freitag, Leibniz-Zentrum Moderner Orient

This first “text in context” consists of two parts. The main 
text, provided as an Arabic-language pdf, is the diary kept 
in prison by Ahmad Suwaydan (18.12.1935 – 29.2.2001). 
He was a Syrian journalist working for the trade union 
newspapers who had joined the Ba’th Party in his youth. 
Although opposed to Communism, Suwaydan became 
dissatisfied with the conservative turn taken by the so-
called “Corrective Movement” of Hafiz al-Asad, who took 
power in Syria in 1970. Suwaydan thus joined the break-
away Democratic Ba’th Party for which he agitated until 
arrested in 1982. Suwaydan languished in al-Asad’s tor-
ture chambers and prisons, particularly the one in Sayd-
naya, until his release in 1994.  
During the last three years of his internment, Suwaydan 
began to write a diary most of which he later passed on to 
Syrian historian ‘Abdallah Hanna. Hanna slightly abridged 
the text for publication. Suwaydan’s diary provides an im-
portant political commentary of a once prominent Syrian 
activist. His notes on the experience in prison, from the dis-
orienting experience of long-term internment to the phys-
ical exertions, reflect not only on the dungeons in Syria 
but mirror the suffering of many Arab (and other) activists. 
Given the widespread occurrence of political imprisonment 
and torture in the wider Arab world, it also gives insights 
into the lives of tens of thousands of political detainees.

The second part is the introduction to this text, here pre-
sented both in the original Arabic and an English trans-
lation. It situates Suwaydan in his wider contemporary 
context. The introduction was prepared by Suwaydan’s 
contemporary, ‘Abdallah Hanna (b. 1932). Hanna is a 
Marxist historian of the labour as well as the peasant 
movements in Syria, and of intellectual life and trends 
in what Hanna calls the “Arab Renaissance” By this, he 
means the period often known as nahda, roughly be-
tween the 1860s and Word War I, when a host of dif-
ferent cultural trends and political ideologies developed in 
the cities of the Arab East. 
Hanna’s introduction is testimony to the leftist tendency in 
Arab historiography which has often been overlooked due 
to its exclusion from official academia in most countries.  
Although Syria under Hafiz al-Asad and the Ba’th Party 
era was nominally socialist, official historiography was 
more informed by nationalism, even if this was inflected 
with socialist tendencies. Hanna’s introduction thus might 
be of interest to students of Syrian political life, and par-
ticularly the leftist movements in the post-independence 
period, coming, as it were, from a committed Marxist his-
torian.
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Biography of Ahmad Suwaydan 
The author of the present diaries was born on December 
18th, 1935, in the Syrian town of Salamiyah. His father 
was a “glazer”1, and due to poverty, Suwaydan had to 
leave school to help his father at work. However, being 
“an avid reader”, as he describes himself, Suwaydan was 
resolute not to make this unfortunate circumstance put an 
end to his journey of learning, or leave him in the throes 
of ignorance and illiteracy. He thus managed to obtain 
most of the writings of Jibran Khalil Jibran, and devoured 
them day and night, using moonlight as his lamp, since his 
hometown, Salamiyah did not have electric infrastructure 
during the 1940’s. He also read some books by Mikhail 
Na’ima.
The author of these diaries did his military service be-
tween 1956 and 1958 in the Syrian capital, Damascus, 
where he worked at the Office of Public Mobilization, 
and took lodging on Manakhliyah Alley. During that time, 
he became “fascinated with the writings of Lord Byron” 
which he had access to through the translations done by 
Abdulrahman Badawi. We can thus see how, through the 
reading of works of literature, young Suwaydan managed 
to attain linguistic and rhetorical competence. Meanwhile, 
he was also influenced by what he refers to as “the Ba’th 
Party’s pan-Arab outlook”, which prompted him to join the 
party ranks in 1950. He took his oath before dentist Sami 
al-Jundi in the town of Salamiyah.
When tension arose between Ba’th and the then Egyptian 
President Nasser, and the “Sultanic” Intelligence began to 
curtail the party activities, Suwaydan briefly moved to La-
takia, where he got in touch with Khalid al-Jundi, his home-
town compatriot, who had by then become a prominent 
and respected trade-unionist in Latakia.2 Al-Jundi took 
young Suwaydan under his wing, offering help during the 
latter’s “predicament”, as well as securing his flight from 
“the Egyptian Intelligence Service” into Lebanon in 1960. 
Moreover, al-Jundi gave Suwaydan 50 Syrian liras to help 
him along, while the latter also got an additional 25 from 
“another guy from Salamiyah”. The Syrian lira was robust 
at that time and thus capable of “working miracles” due 
to its strong purchasing power, as one of the elderly in our 
village of Dayr ‘Atiyah once remarked. 
Once in Lebanon, young Suwaydan contacted Khalid 
al-Jundi’s brother, In’am, who in his turn introduced him 
to Muhammad Ali al-Rizz who owned and ran an educa-
tional institute. Suwaydan’s Arabic had by then substan-
tially improved, thanks to his ceaseless readings; and this 
encouraged al-Rizz to hire him as an eighth-grade teach-
er, where girls and boys studied together. Al-Rizz also of-
fered him lodging at the Institute while he searched for a 

1 Someone who undertakes the widespread trade of covering copper 
cookware with thin tin plating.

2 The author uses “Sultanic” to compare Asad’s secret service to that of 
Ottoman Sultan ‘Abd al-Hamid.

History of Those Who Have None. Diaries of Prisoner Ahmad Suwaydan 1991–1992
Prepared and introduced by ‘Abdallah Hanna

Translated from Arabic by Randa Aboubakr

place to stay. During his 3-year stay in Beirut, Suwaydan 
got exposed to the city’s liberal intellectual climate and its 
openness to different ideological currents. There, he be-
came part of the Ba’th party, as an extension of his mem-
bership in its Syrian branch in Salamiyah. 
At that time, the Syrian Intelligence were chasing com-
munist Syrians and locking them up in interrogation cel-
lars, or in the depths of prison cells, without trial or even 
“a semblance of justice”. This led large numbers of them, 
including some Salamiyah communists who had man-
aged to escape the ordeal of detention, to seek refuge in 
Lebanon. Even though Suwaydan was ideologically op-
posed to communists, on the grounds of their antagonism 
to pan-Arabism and their connections with Moscow (as 
they were branded at that time), he hosted runaway Syr-
ian communists in his room, out of sympathy and com-
passion. One of those communists fleeing Salamiyah was 
Ali Shahin whom Suwaydan offered lodging in his room, 
since the former had absolutely no money.
The March 8th, 1963 coup solidified the position of the 
Ba’th party in Syria, and Suwaydan left Beirut for Da-
mascus in the late Summer of 1964. He soon became 
a journalist at The Socialist Workers’ Battle, the official 
newspaper of the General Association of Trade Union, 
where a group of Ba’thists with leftist leanings were 
working, under its Chief Editor George Tarabishi. At that 
time, Suwaydan was not aware that a “leftist” front had 
been in the making inside the Ba’th party, primarily in 
opposition to what had become known as “the right”. At 
that time, the The Socialist launched repeated attacks 
on Salah al-Bitar, the then Prime Minister, branding him 
“a centrist”.
However, the Ba’th leadership soon dismissed those who 
were counted as leftists in the newspaper (such as George 
Tarabishi, Hammoud al-Shufi and others), and appointed 
Iraqi refugee Tariq Aziz, who would later become Saddam 
Hussain’s right arm, as chief editor. 
By that time, the young, poverty-stricken Suwaydan, then 
journalist at Socialist Workers’ Battle, was impacted by 
the rising Marxist influence evident during the 1960’s, and 
started gradually leaning towards the left. 
In 1970, the battle between right-wing and left-wing 
factions inside Ba’th had seriously escalated. At that 
time, Major General Salah Jadid, the de facto leader of 
the Ba’thist leftist regime, thought that the interests and 
aspirations the Ba’th party had placed on him would 
guard him against his rival, Hafiz al-Asad who was then 
Chief commander of the Air Force and acting Defense 
Minister. 
However, most of the party members supporting Major 
General Jadid and his strategy (of relying on civilian party 
members) soon changed their position when they real-
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ized, following the bloodless coup,3 that a large majority 
of military generals had sided with al-Asad. 
Al-Asad’s supporters gave his actions the name “the Cor-
rective Movement”. Both those who joined al-Asad “out 
of genuine conviction” and those who jumped on the 
band wagon started singing the praises of “that correc-
tive movement led by fighter comrade Hafiz al-Asad”, and 
“praising its bountiful outcomes”. However, those never 
referred to the financial sources of this “bounty”, which 
was the petrodollar pouring in from Saudi Arabia and oth-
er Gulf states in support of the regime led by al-Asad – the 
“conqueror of the Left” and the protégé of the US.

2 Suwaydan Formulates His Views in Total Disregard 
for Opportunism
Not all Ba’th members sought to join the new regime. 
Those who held on to their principles did not surrender, 
and were consequently detained and imprisoned without 
trial for periods of time extending to more than 15 years. 
One of those was the author of the present diaries – Ah-
mad Suwaydan. In The Socialist, Suwaydan was harshly 
critical of, and antagonistic towards, unionist bureaucracy, 
and those who sought to use their positions to amass 
wealth and hence become “bourgeois”. During that time, 
Suwaydan produced a booklet entitled “The Crisis of 
Unionist Work in Syria”, where he exposed the practices 
of some Union leaders who used their position at the top 
of public sector institutions to plunder public funds and 
enable the bureaucratic bourgeoisie to strip the country 
bare.
By virtue of his position in the governing Ba’th party, and 
as chief editor of The Socialist, Suwaydan could have 
chosen the path of ingratiating himself to the new trends, 
and, through opportunism, become an unproductive and 
parasitic member of the “bureaucratic bourgeoisies”. 
Nonetheless, the honorable Suwaydan took a different 
route. He chose to espouse the causes of the oppressed 
and dispossessed, and of battling against the systematic 
assault on the public sector and public funds, perpetrated 
by bureaucratic and parasitic factions who joined forces 
to pillage the country and split the loot. 
Suwaydan was at the forefront of those who held on to 
their principles, and did not cave in when temptations 
dangled. He and the “comrades” who remained resolute 
founded The Democratic Ba’th Party, which brought to-
gether Ba’thists opposed to al-Asad and his “corrective 
movement”. They distributed a number of bulletins pro-
duced by The Democratic Ba’th Party. I myself managed 
to get copies of some of those bulletins through Suway-
dan, who was then waging a ruthless campaign against 
the perpetrators of bribery, and in protest against the pil-
laging of public funds.
In 1979, Suwaydan took part in a colloquium convened 
by Mahmud al-Ayyubi, member of the Ba’th Party lead-
ership, held in a lecture hall at Damascus University. The 
colloquium was convened under the pretext that the 

3 A person who soon changed their position and sided with the victor was 
said to have “kawwa’”, which is a verb derived from the word “ku’” in 
Arabic (meaning elbow). The idiomatic expression generally referrs to 
somebody who takes a sudden and swift turn instead of carrying on in a 
straight line. This means that the person is an opportunist who seized a 
fleeting chance to secure their interests. 

Party wished to listen to the opinions and views of the 
intelligentsia; yet in reality, it was geared more towards 
gleaning out the scenarios being planned by these fac-
tions. During the colloquium, Suwaydan spoke up about 
the regime’s oppressive practices and abuses. He writes 
in his diaries: “From then on, I felt the circle closing in on 
me, and I was placed under the strict surveillance of the 
Bureau of Intelligence”. Later on, investigators informed 
him that they did not arrest him right away because they 
wanted to gather more information about the activities 
of The National Democratic Coalition, which Suwaydan 
was a prominent member of, and through which he was 
in close contact with the head of the coalition, Dr. Jamal 
al-Atassi.

3 Peaceful Political Opposition Groups
Since the mid-1970’s, a core secular leftist movement 
was emerging against the Asad regime. This opposition 
group, which Suwaydan was a principal member of, soon 
materialized into “The National Democratic Coalition”, 
launched in March 1980. The Coalition included the fol-
lowing political parties:
1—The Communist Party (the Political Bureau) headed by 
Riyad al-Turk. This party was formed in the aftermath of 
the disintegration of the Communist Party into three inde-
pendent parties: the Communist Party led by Khalid Bak-
dash, a supporter of the regime; the Communist Party led 
by the trio: Zahir ‘Abdulsamad, Danyal Na’ma, and Ibra-
him Bakri, which was another party loyal to the regime. A 
sizeable group led by al-Turk then broke away from this 
latter, and, after a bitter strife with the other two parties, 
held their own conference in 1987, and proceeded along 
the line of opposition, in contrast with the policies adopt-
ed by the umbrella party. This communist party which, for 
the sake of brevity, came to be known as “The Political 
Bureau”, was the major force in the National Democratic 
Coalition, and was most active in distributing the state-
ments issued by the Coalition. It was also the party whose 
political cadres were most widely arrested. 
2—The Revolutionary Labor Party, founded by Yasin al-
Hafiz, first a Ba’thist, then communist, and ultimately an 
Arab Marxist, theorist of the Ba’thist Left, and founder 
of the Revolutionary Labor Party in Lebanon, Syria, and 
Iraq. The set-up of Arab society did not allow for this 
party to expand further, and its cadres were so wide-
ly arrested throughout Syria that its activities were se-
verely limited. Another blow the party received was the 
death of his founder, Yasin al-Hafiz in 1978. Despite all 
that, it continued its limited activities, and joined the Na-
tional Democratic Coalition. Suwaydan always couples 
the name of this party with the name of its founder, Yasin 
al-Hafiz.
3—The Arab Socialist Movement, which was an extension 
of the Arab Socialist Party founded by Akram al-Hawrani 
before it merged with the Ba’th party in 1953. The party 
dissolved itself upon the founding of the United Arab Re-
public, only to come back to life after Syria pulled out of 
the union. However, this return to life was soon thwarted 
in 1961 when five political parties, including the Arab So-
cialist Movement, dissented from the Ba’th party. The Arab 
Socialist Movement was further torn apart when one fac-
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tion joined al-Asad’s front, and another declared its in-
dependence under the leadership of Abdulqadir Ayyash, 
and then joined the National Democratic Coalition.
4—The Arab Socialist Democratic Ba’th Party which 
combined the remnants of opposition to al-Asad in the 
Ba’th party (the faction led by Salah Jadid and Ibrahim 
Makhus). Suwaydan played a significant role in establish-
ing this emerging party, and became one of its leaders. 
He also contributed to the founded of the National Dem-
ocratic Coalition, and established contacts with Jamal al-
Atassi, the head of the coalition. In the diaries at hand, we 
encounter a critique of this party and of the “family con-
nections” between Salah Jadid’s faction and Hafiz al-As-
ad, and their subsequent disagreements.
5—The Arab Socialist Democratic Union. On July 18th, 
1964, the Arab Socialist Coalition was launched as an 
alliance of various pan-Arab and Nasserite groups. Be-
fore long, the Arab Socialist Union was divided into two 
factions: the rightist conservative faction, under the lead-
ership of Major General Muhammad al-Jarrah, and the 
faction of Dr. Jamal al-Atassi, which was calling for polit-
ical and social revitalization along Marxist lines, still with 
a commitment to pan-Arabism and Nasserite ideology 
(despite their criticism of the Nasserite regime). 
The Socialist Union, led by Jamal al-Atassi, joined the 
National Progressive Front, but did not continue there 
for long, having realized that the domination of the Ba’th 
party over the Front would thwart the realization of its 
objectives. The Union withdrew from the Front, following 
a decision made in May 1973. However, a faction from 
the Union, led by Fawzy Kayyali, opted for the privileges 
granted to party leaders, and thus remained as part of the 
Front. However, this small group soon went into discord.
The Socialist Coalition Party, led by al-Atassi, added the 
word “Democratic” to its name, making it The Social-
ist Democratic Union Party. In 1967, al-Atassi aspired 
to bring together Nasserite, Ba’thist, and Marxist forces 
within a unified national covenant. This reveals one of 
the rationales behind the establishment of the National 
Democratic Coalition in 1979, and its launch in 1980. Un-
like the Fighting Vanguard faction of the Muslim Broth-
ers, the National Democratic Coalition did not call for 
armed operations. On the contrary, the statement of the 
Coalition called for reform and change through peaceful 
means. Nevertheless, members of the parties involved in 
the Coalition were chased and apprehended, while at-
tempts to dissolve these parties were particularly direct-
ed at the Communist Party – the Political Bureau, and the 
Democratic Ba’th Party, to which Suwaydan belonged.

4 The Political Map During the Late 1970’s
1—The Muslim Brothers, who were absolutely opposed 
to the Ba’thist regime. Within this group, extremist forc-
es with predilections towards militant action and armed 
operations against “the Nusayri regime”4, were in the 
making. This was mainly reflected in the actions of the 
“Fighting Vanguard” which in February 1982 embroiled 
Hama in unequal military confrontations with the Ba’thist 
regime, which was then supported by influential Sunni 
powers.

4 Nusayri is another term for Alawi.

The confrontations resulted in thousands of casualties 
among the inhabitants of Hama.
2—The governing Socialist Ba’th Party, which had 
turned into organizations controlled by the military and 
the President’s unchallenged rule. Al-Asad did not only 
appropriate the Ba’th party for the service of the bureau-
cratic bourgeoisie (both civil and military), but he also es-
tablished what was known as the Progressive National 
Front, made up of political parties that had “acquiesced” 
to being on the margin of the regime and benefit from its 
leftovers. The function of this Front was merely to support 
the regime which was heading on various, and conflict-
ing, routes, extending from left to right, while also playing 
many, and discordant, chords, such as trying to maintain 
harmony with U.S. imperialism, while at the same time 
claiming to maintain harmony with the Soviet Union.  
3—Parties in the National Progressive Front, which had, 
as already stated, turned into helpless dependents, and 
whose submission to the regime varied between reticent 
and cautious criticism, as in the case of the Communist 
Party, and acquiescence to the regime and praise of the 
genius of the President, as in the case of the Socialist Co-
alition Party under the leadership of Fawzi al-Kayyali, and 
later on Safwan Qudsi.
4—Parties of the National Democratic Coalition, which 
have previously been outlined.
5—The Communist Labor Party, which was member of 
neither the Coalition nor the Front. This party will be dis-
cussed in more detail here, since it is of particular rele-
vance to Suwaydan who wrote extensively about its de-
tainees in his diaries.
In the late 1960’s, a group of youth had started to hold 
Marxist discussion groups, which developed into “The 
Communist Labor Association” – a youth movement pro-
testing all kind of abuse, expressing discontent with the 
state of affairs, bemoaning the crisis of the international 
Communist movement, and criticizing some of the leaders 
of the Communist Party (or parties) for their submission to 
the status quo.
The Communist Labor Association grew and developed 
under the shadow of the left, particularly the Marxist 
trajectory, which had included communists and leftist 
Ba’thists, and above all, youthful and active groups dis-
satisfied with the situation, the tyranny of both the bu-
reaucratic and parasitic bourgeoisie, and the Communist 
Party’s submission to the regime. This movement, which 
eventually turned into “The Communist Labor Party”, did 
not only become greatly active among young people be-
longing to pro-secular constituencies (whether Alevi, 
Christian, Druze, or Ismaili) during the 1980’s, but also ex-
tended its activities to some Sunni youth circles known for 
their conservatism.
Let’s read what Suwaydan, as member of the Democratic 
Ba’th Party, thought about that Communist Labor Party 
in a comparison he held between the Democratic Ba’th 
Party and the Labor Party. Suwaydan wrote:  

What I find remarkable about the Labor party is that its ac-
tivities spanned the whole country, reaching every region and 
every village. That balance among the different governorates, 
workplaces, creeds, and faiths was indeed noteworthy. It was 
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also impressive that the Party was devoid of sectarianism, 
and of any military or ideological leanings. Compared to it, 
our [Democratic Ba’th] party almost looked like a tiny group. 
The majority of those among us who got arrested since 1982 
where from coastal areas (i.e. Alevis), which made it clear that 
members of the February 23 Movement (Major general Salah 
Jadid’s Movement) were of a certain leaning (i.e. Alevi sec-
tarian undertones with military overtones). This predilection 
later enabled the head of the present regime (Hafiz al-Asad) 
to manipulate the party and ultimately appropriate it. Thus, 
sectarianism became one of the marks of the February 23 
Movement, and an integral part of the Corrective Movement.

Because the Labor party was strongly opposed to such (sec-
tarian and military) foundations, it managed to operate in the 
governorates of Aleppo, Deir al-Zour, and al-Hasaka, where 
our party had no cadres. Moreover, the Labor Party extended 
to Rumailan, Raqqa, and Damascus, and even managed to 
pervade Jabal al-Arab and Daraa. By virtue of its progressive 
and daring approach vis-à-vis the regime, the Labor Party 
managed to attain an even balance between urban and ru-
ral areas, males and females, and Christians and Sunnis. It 
also succeeded in cutting off all ties between its members 
and their sectarian leanings, and did that in a firm and brisk 
manner.

The factors the Labor Party managed to avoid were the ex-
act factors contributing to the demise of February 23 Move-
ment’s influence, and what rendered it unable to go beyond 
its sectarian Alevi borders and its dependence on Alevi mil-
itary figures. (We can glimpse here the affinity with the No-
vember Movement [meaning al-Asad’s dissention from the 
ruling February 23 Movement which was in power between 
February 23rd, 1966 and November 1970]. As a result, the 
February 23 Movement was unbale to change its nature; on 
the surface, it was a national movement, while deep down, it 
had a strong military nature, and was insular and sectarian 
(Alevi). This resulted in huge chaos inside the Movement, and 
caused it to fixate on the 1967 defeat as a result of its limited 
popularity and its narrow-minded democratic vision.

During that same period, the Labor Party was active. While it 
was developing its program, it remained explicit about its at-
titude towards the regime. The February 23 Movement was 
not as explicit in its attitude, and remained ambivalent, with 
a limited scope of action.

Nonetheless, the Communist Labor party was negatively 
impacted by the decline of the leftist movement, and the 
multiple attempts to stifle it, in addition to the ceaseless 
security pursuits its members were subjected to, and the 
long prison periods they served. This hurled the party into 
phases of despair, dispersal and division, notwithstanding 
the sacrifices and heroism shown by members of the left-
ist movement throughout the last two decades of the 20th 

century, when it was active.

5 Into the Prisons of the Regime
On April 24th, 1982, Suwaydan stepped out of the prem-
ises of the General Association of Trade Unions where he 
worked. Ten meters away, a security squad was in wait 
for him. He was apprehended and transported to the Mil-
itary Interrogation Office located to the west of the Cus-

toms Administration. He was thrown into a solitary cell, 
where he was subjected to torture by the electric chair. 
The ceaseless escalating electrical shocks made the 
tortured person feel like their heart was shooting out of 
their body, leaving the body enduring unspeakable pain. 
There, they wanted to extract from him all he knew about 
the network called: “The Democratic Ba’th Party” which 
had sprung to life upon Hafiz al-Asad’s unilateral rise to 
power in November 1970. They also wanted to extract 
information from him about the activities of the “National 
Democratic Coalition”, which was opposed to the rule of 
al-Asad, and included a number of political parties under 
the leadership of Dr. Jamal al-Atassi. As he was being 
tortured, Suwaydan was also threatened with the use of 
the “wheel” and the “whip”5 if he did not disclose the in-
formation required. Throughout the period of ten days, he 
was subjected to torture by the electric chair, until, driven 
by the need to put an end to this unbearable torture, he 
finally gave out some information.
Suwaydan was locked up in solitary confinement for 150 
days, then was led to an underground sunless ward where 
his comrades from the Democratic Ba’th Party had been 
detained. He spent twenty-seven months in this under-
ground prison, and on September 27th, 1984, was moved 
to the notorious prison of Palmyra, which was the setting 
of Dr. ‘Abdulrahman Munif’s novel, East of the Mediter-
ranean, where he depicted the torture operations going 
on in that place. In September 1987, prisoner Ahmad Su-
waydan was transferred from the prison of Palmyra to the 
well-known prison of Saydnaya, also known as “the pris-
on of Talfita”, after a nearby village. 
Suwaydan spent nearly five years in the prison of Sayd-
naya, before he received a pardon and the charges 
against him were dropped on grounds of limitation. De-
spite that, prisoner Suwaydan was not released from 
the prison of Saydnaya; instead, he was taken back to 
his earliest detention venue at the Military Interrogation 
Office on August 2nd, 1994, where he remained for an-
other three months. There, Suwaydan was asked, in cold 
blood, to sign a statement of his consent to “not pursue 
any political activities, nor carry on with his opposition to 
the regime”. Upon signing the statement, he was released 
on October 23rd, 1994. He was exhausted and drained. 
While in prison, he had contracted several diseases, and 
had not been properly treated. He was in a state between 
life and death. However, his heart was still awake, and his 
mind alert; he remained resolute against oppression, hu-
miliation, and the gurus of tyranny and despotism – hold-
ing on to the dignity of a courageous human being, and 
determined not to capitulate or be appeased.
Despite his multiple illnesses, Suwaydan did not hesitate 
to take part in a sit-in in front of Parliament, now called 
“The People’s Assembly”, organized to protest persecu-
tion and to call for democracy. “Security forces” soon ar-
rived and arrested several protesters, including Suway-
dan. However, he was released within less than an hour, 
only to be summoned later by the military police for inter-
rogation. This time he was not detained.
Ahmad Suwaydan – the enlightened upholder of Arab 
revivalism, the proponent of freedom, the sensitive hu-

5 Two further torturing devices used in Syria. 
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man being, the pan-Arabist, the true Ba’thist who never 
abused his position for the sake of amassing wealth, the 
leftist who publicly decried the collapse of the socialist 
project, the freedom fighter who would “plunge into battle, 
but abstain at the booty-sharing”* –  paid the dear price 
of twelve years in prison, without trial, for his convictions. 
Is this how those ardently devoted to their homeland and 
their people should be rewarded?  

6 A Glimpse of Light in the Diaries
1 As we have seen before, members of the military po-
lice kidnapped Suwaydan as he was stepping out of his 
place of work at the General Association of Trade Unions, 
on the afternoon of April 24th, 1982. 

 ‐ After a period of interrogation and torture for informa-
tion, he was thrown into a solitary cell where he re-
mained for 150 days.

 ‐ From that cell, he was taken to an underground ward 
where he spent 27 months. 

 ‐ on September 27th, he was transferred to the infamous 
Palmyra desert prison.

 ‐ In September 1987, he was transferred yet one more 
time to the new Saydnaya (Talfita) prison, known for 
the relatively lenient treatment of inmates. In that pris-
on, Suwaydan undertook the writing of his diaries.

 ‐ On August 2nd, 1994, Suwaydan was transferred back 
to his earliest detention venue, at the Military Interro-
gation Office. 

 ‐ On October 23rd, 1994, prisoner Ahmad Suwaydan 
was released.

 ‐ He was thus imprisoned between April 24th, 1982 and 
October 23rd, 1994. 

On January 1st, 1991, Suwaydan started writing his dia-
ries in Saydnaya prison. He incessantly wrote down his 
entries until he was moved from Saydnaya prison on Au-
gust 2nd, 1994. His diaries thus span a period of three and 
a half years (from early 1991 to mid-1994), as I learned from 
him during one of our conversations at his house in Damas-
cus. When he handed me the manuscript, he said that those 
papers were everything he had penned in prison.
After the typesetting was done, I realized that the man-
uscript only covered the years 1991 and 1992, with the 
rest of his imprisonment period in Saydnaya prison (the 
year 1993 and the first half of 1994) missing. I have no 
idea where that part of the manuscript is. Did Suwaydan 
start writing, but was then deterred by boredom and de-
spair? Or, has the rest of the manuscript been tossed into 
a corner in the house, while the author who had spent 
ages in prison was oblivious of where it was lodged? The 
latter possibility seems more likely. In all cases, publishing 
Ahmad Suwaydan’s diaries of two years in prison should 
give an adequate picture of what life in political prisons 
is like. 

2 Ahmad Suwaydan, the son of a poor “glazer”, did not 
have the chance to complete his elementary education. He 
worked at his father’s shop to help him. By the light ema-
nating from the moon above, he read the works of Jibran 
Khalil Jibran, and was evidently influenced by the writer’s 
style. Thanks to his vast reading in the fields of literature, 
philosophy, sociology, history, and economics, Suwaydan 
became a “self-made” young man, which the diaries reflect 
in terms of his wide scope of readings, and his ability to 
establish comparisons, to critique, and to express opinion. 
Unfortunately, we had to omit a large part of his diaries so 
as to reduce the “volume” of the final product. 
The extensive readings Suwaydan had done before his 
imprisonment played a key role in developing his linguistic 
and rhetorical skills, and enriching his knowledge. Con-
tinued reading at the prison of Saydnaya, along with the 
habit of recording his diaries, also obviously enabled him 
to remain steadfast in the face of torture and disease in 
prison. Suwaydan often states that reading helped him 
conquer boredom, and instilled in him the energy needed 
to remain resolute.
The unavailability of writing gear in prison, as well as the 
overall prison conditions, hindered Suwaydan, in many 
cases, from writing coherent sentences and paying atten-
tion to formal matter such as punctuation. In this respect, 
we cannot overlook the impact of suffering in prison, in 
addition to his concerns about his family. Moreover, ardu-
ous conditions such as his weak eyesight, chronic head-
ache, and other factors like poor lighting and heating, and 
the extreme cold in prison, etc. did not enable Suwaydan 
to be fully mindful about what he wrote. He says in one of 
his entries:

I am keen on recording my diaries – as much as I am able to. 
I am keen on not letting my thoughts accumulate and clutter. 
I write in chronological order, with each entry colored by the 
flavor of the day it was written. Because of my illnesses, my 
numbness, my frailty, and my lethargy, I am often tempted to 
record one day’s entry on a different day. When I get more 
and more lethargic, I am tempted to capitulate and stop writ-
ing altogether.

3 In prison, Suwaydan had no means of acquainting 
himself with the political situation except through the ra-
dio and what was broadcast from London, Monte Car-
lo, and other radio stations. He would listen to the news 
and, using his enormous background knowledge, analyze 
it and write about it in his diaries. That’s why his diaries 
are, in part, closer to news reports, in their relevance to 
an immediate context, while they are likely to lose some 
of their importance with the passage of time. This is what 
prompted us to remove a sizeable portion of the diaries, 
so as to make the manuscript smaller.
For the same reason, we have also omitted Suwaydan’s 
reviews of the novels and philosophical, historical, and po-
litical books he had read. In many cases, we indicated the 
omissions with three dots (…), and in fewer cases, we did 
not mark the omission at all.
These diaries not only focus on Suwaydan’s life, but also 
portray the political life of hundreds of prisoners whom 
Suwaydan met, or those whose detention and imprison-
ment conditions he heard about from other prisoners.

* Translator’s note: This is a quotation from an ode written by the pre- 
Islamic poet ‘Antara ibn Shaddad. The English translation comes from 
A.J. Arberry’s The Seven Odes: The First Chapter in Arabic Literature. 
London: George Allen & Unwind LTD, 181.
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During one of my meetings with him, Suwaydan want-
ed his diaries to have the title “The History of Those 
Who Have None”, in a reference to his fellow prisoners 
of whom he was one; but I suggested the title “Diaries 
of Prisoner Ahmad Suwaydan”, and he welcomed the 
idea. Thus, the book and manuscript appeared under 
two concurrent titles, as is shown.
Nevertheless, this history of those who have none only 
covers some groups of prisoners, while other groups re-
main largely absent. Thus, the diaries provide extensive 
information about the prisoners who belong to leftist and 
secular parties, among whom Suwaydan was living, and 
whose daily lives he closely witnessed. On the other hand, 
they lack reference to prisoners belonging to the Muslim 
Brotherhood or the Ba’th party, whose nationalist lead-
ership had settled in Baghdad. The diaries call the latter 
group “the Iraqi Ba’th”. The reason behind this absence is 
that those prisoners were locked up in their own quarters, 
allowing Suwaydan only sporadic access to them. On the 
other hand, the surviving Muslim Brotherhood prisoners 
were locked up in the infamous Palmyra prison, with some 
of them being moved every now and then to the prison of 
Saydnaya, as the diaries reveal.

4 The diaries make use of prison jargon. Thus, Suway-
dan frequently uses the words “visit” or “a visit” to some 
prisoner or another to means a visit paid by a prisoner’s 
family, together with the news they carry, and the food 
supplies they bring along which were essential for the 
prisoner to remain healthy. The word “invoice” means a 
list of items, such as vegetables, etc., a prisoner wishes 
to buy, and it designates an invoice prisoners would write 
and send to the prison administration soliciting the latter 
to buy food items on their behalf. Prisoner would have to 
pay a high price for the items purchased, as the diaries 
tell us.
It should be mentioned here that I have personally shaded, 
or rather smudged, words, sentences, and names so as 
to keep the reader focused on the content of the diaries.
Unfortunately, we were unable to check these diaries, 
and have only prepared the manuscript for printing as 
they appear here, after omitting what we deemed was 
beyond the scope of the prisoner’s daily life (we have re-
ferred to the process of omission above). We have thus 
left it for future historians to check the manuscript in a way 
that befits it. It should also be indicated that the author of 
the diaries is currently in possession of the hard copy of 
the manuscript, while both he and I are in possession of 
the original typeset computerized copy.

5 The diaries abound with depictions of the conflicting 
emotions and attitudes of the prisoner, which vary be-
tween resoluteness and hope for an imminent deliverance 
on the one hand, and the desire to surrender to fate and 
wait in silence until something happens, on the other. The 
longer prisoners remain without any ray of hope brought 
in with the “visits” or the news on the radio, the more fee-
ble and most likely to perish their morale gets, depending 
on each prisoner’s conditions and their individual ability 
for endurance. Let’s read what Suwaydan wrote towards 
the end of 1992:

I languidly sit, my head heavy and my joints aching. I am 
full of tumult, as if I were on board of a train, unbound by 
time or days. Alone, without my loved ones. No friends. I am 
bored with those around me. Bored with our conversations. 
Bored with looking at their clothes. With their snoring. Bored 
with myself. Dull routine lies in wait for me at every corner. 
No matter how hard I resist, I cannot dismiss my longing for 
change, for a re-shuffle. Deny it as I could, prison remains 
prison, and freedom, freedom. Big words like “the struggle” or 
“defiance” are not accessible to these boys. Each one of them 
has his own baggage and his own circumstances. Humans 
are nothing but longing, and this extended imprisonment 
pushes you towards longing and compassion. 

On the last day of 1992, Suwaydan describes his emo-
tional state as follows:

It’s the last day of the year 1992. I do not know what to write, 
what to record. My anguish hardly allows me to depict the 
grief besetting us, and the agitation we are experiencing. 
These have made apathy the mark of the day. They have ren-
dered the minutes and the seconds devoid of feeling, packed 
with stasis, heavy in movement. I spend my time listening to 
the radio and writing these entries, so as to shelter myself 
against the weather, and prevent the deterioration of my 
health. Despite that, I got inflammation in my vocal chords, 
my pharynx, and my larynx. For that, I avoid going out in the 
hallway and being hit by the gushing wind. I also try to re-
main under the blankets, tuning the radio from one station to 
another… I keep hoping there will not be one of those black-
outs, so that I may continue to indulge in reading and writing.

6 To facilitate the process of writing, Suwaydan, with 
the help of other prisoners, fashioned a table from the 
wooden pallets used to deliver food supplies. The pallets 
were arranged on top of one another until they reached a 
suitable height that would enable Suwaydan to squat and 
write, since chairs where nonexistent in prison.
How did prisoner Ahmad Suwaydan get the writing pa-
per? Let’s read what he wrote about that on July 27th 1992:

Nihad Nahhas, a prisoner belonging to the Labour Party, 
got a visit. He has been detained since 1980. His wife is a 
pharmacist who works at the University laboratories, and is 
in contact with the mother of Qusayy. She carried a thousand 
liras for me, which I hopelessly needed. Yet, I was disconcert-
ed because the paper (needed to write the diaries) did not 
come. I have grown to need this paper as urgently as I need 
money, even more. I do not want to abandon my daily en-
tries. I feel responsible to record everything, big or small. I also 
feel it is crucial to keep my search, and to collect as much as 
possible of the information that would otherwise one day be 
forgotten. It is difficult for anyone to know the least bit about 
what goes on inside these prisons. This makes writing paper 
precious, and makes me keen on keeping it in stock.

And in his entry of July 8th, 1992, he writes:

To write my diaries, I use different kinds of paper, and dif-
ferent notebooks. I also use different sizes of paper. White 
paper at times, and dark paper at others. Sometimes lined 
paper too. Ink also varies according to availability. Dry ink and 
liquid ink.
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Today I start using a university notebook sent to me from the 
back ward by comrade Abu ‘Abdu Nihad Nahhas. Though I 
have been eagerly waiting for the arrival of paper and ink, I 
forgot in the midst of that unexpected visit (by his wife, the 
mother of Qusayy) to ask about the paper. However, though 
the visit came unexpected, I did not forget to ask about tens 
of items other prisoners had requesting and were expect-
ing. Yet, I forgot the item I requested for myself. This is an 
important item, very important. I will send (to the mother of 
Qusayy) asking for this to be mended.

7 How the Manuscript Was Smuggled out of Prison
Somebody might wonder how Suwaydan managed to 
get such a huge amount of paper out of the Saydnaya 
prison, and, later through the prison of the Military Inter-
rogation Bureau, to finally deliver it into freedom. Had the 
manuscript fallen into the hands of prison guards, Suway-
dan would have lost any chance of freedom, and would 
have risked perpetual re-imprisonment. Nontheless, we 
have already highlighted some of the psychological and 
moral factors and motives that urged Suwaydan to smug-
gle these papers out of prison despite those risks. 
The toil of a human being with genuineness and integrity 
can result in miracles. Suwaydan had undoubtedly read 
Nikolai Ostrovsky’s How the Steel Was Tempered. Isn’t 
necessity the mother of invention? He thus contrived to 
remove the bottom lining of two suitcases where he was 
keeping his stuff. He arranged the papers at the bottom of 
the two suitcases and reattached the lining, “as if nothing 
has happened”. It should be pointed out here that the pris-
on guards would not have suspected this “aged man” in 
his sixties, who had spent more than eleven years in pris-
on, of carrying such sensitive material from one prison to 
another. Suwaydan was subjected to routine checks, and 
the “treasure” arrived safely with him on both occasions.

This valuable and eloquent treasure is the most faithful 
depiction of the life of a human being who had endured 
the anguish of prison, yet, day-in, day-out, remained 
hopeful for freedom, and determined to register what he 
experienced, heard or read throughout his long ordeal. 
Isn’t it time for this treasure see the light yet?

‘Abdallah Hanna, historian of the Labor and Peasant 
Movements, and Arab renaissance

Note: The preparation of this manuscript and the writing 
of this Introduction went through two phases:
 ‐ The first phase ended in Damascus on January 28, 

2007.
 ‐ The second phase was concluded at the end of Febru-

ary, 2012 while living in Münster, Germany.

Anecdote: One day during mid-May, 2011, while the pop-
ular uprising was remarkably escalating, I was talking to 
Suwaydan on the phone from Damascus. We were dis-
cussing the manuscript and its projected publication date. 
I said to him: “I think the end is in sight” (by which I meant 
that the book should be out soon). At that moment, my 
wife came into the room. Hearing only this last sentence, 
she thought I was saying that al-Asad regime was about 
to fall. Panicked, the “mother of my children” promptly 
warned me not to discuss sensitive political issues on the 
phone!
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بقلم: عبد هللا حنا مقدمة

1

حياة أحمد سويدان

وبسبب فقره لم   1والده "مبيضا " كان في بلدة السلمية.  1935 –12 – 18أحمد سويدان النور في  ،صاحب هذه اليوميات ،رأت عينا

ولم يكن ترك المدرسة يعني بالنسبة ألحمد االنقطاع  .يستطع احمد اتمام المرحلة اإلبتدائية فترك المدرسة لمساعدة والده في "البياض"

أخوذا بالقراءة". فحصل على معظم مؤلفات جبران خليل جبران م" ،حسب تعبيره ،بل كان ،عن التعلّم والدخول في مجاهل األمية

كما قرأ  .نيات القرن العشرينوأشبعها قراءة في النهار والليل وعلى ضوء القمر. إذ لم تكن الكهرباء قد وصلت إلى السلمية في أربعي

 .أحمد بعض مؤلفات مخائيل نعيمة

سكن في حارة و ،حيث ُعيّن في مكتب النفير العام  ،في مدينة دمشق 1958 – 1956أدى صاحب اليوميات الخدمة اإللزامية بين عامي 

دان أهّل نفسه لغويا وهكذا نرى أن الشاب أحمد سوي .وفي هذه األثناء كان "مأخوذا بقراءة بايرون" ترجمة عبد الرحمن بدوي .المناخلية

 ،1950البعث عام  وفي الوقت نفسه كان متأثرا "بالتطلع القومي للبعث" حسب تعبيره. فانتسب إلى حزب .عن طريق قراءة الكتب األدبية

 .وأقسم اليمين في السلمية أمام طبيب األسنان سامي الجندي

لرحال لمدة قصيرة حطّ أحمد سويدان ا ،وبدأت "المباحث السلطانية" بالتضييق على البعث ،والبعث عندما اكفهّر الجو بين عبد الناصر

تضن الجندي الشاب الذي أصبح نقابيا بارزا في الالذقية وله كلمة مسموعة. اح ،في الالذقية. وهناك اتصل بابن السلمية خالد الجندي

عطاه خالد الجندي . إضافة إلى ذلك أ1960من "المخابرات المصرية" إلى لبنان عام سويدان وساعده في "محنته" وأّمن له وسيلة الهرب 

حسب  ،ألرض"اليرة. وكانت قيمة الليرة آنذاك مرتفعة و "تفلح  25كما تلقى من "سلموني" آخر مبلغ  ،خمسين ليرة سورية كمساعدة

 بسبب قوتها الشرائية. ،تعبير أحد المسنين في ضيعتنا ديرعطية

ت اللغة العربية الذي عّرفه على محمد علي الرز صاحب معهد للتعليم. وكان ،شقيق خالد ،لشاب أحمد في لبنان بإنعام الجندياتصل ا 

ف واحد. سّهل له صالذي يجمع الشباب والصبايا في  ،ولهذا عيّنه الرز معلما للصف الثامن ،ألحمد قد تحسنت بفضل القراءة المتواصلة

لى ثالث سنوات عالمعهد ريثما يتمكن من استئجار غرفة.  ومن خالل إقامة الشاب أحمد في بيروت مدة تزيد  الرز إمكانية المبيت في

كاستمرار  ،عثتعّرف على أجواء بيروت المتّسمة بالحرية الفكرية واالنفتاح على جميع التيارات. وهناك انتسب أحمد إلى حزب الب

.لعضويته في السلمية

ن دون محاكمة "وال ة" في تلك األثناء تالحق الشيوعيين السوريين وتلقي بهم في أقبية التحقيق وغياهب السجوكانت "المباحث السلطاني

العتقال. ومع أن اومنهم بعض شيوعيي السلمية ممن استطاع النجاة من جحيم  ،من يحزنون". ولهذا التجأت أعداد كبيرة منهم إلى لبنان

استقبل الشيوعيين  إال أنه ،حسب االعتقاد السائد آنذاك ،ضد القومية العربية وتابعين لموسكو قناعات أحمد كانت ضد الشيوعيين ألنهم

له بالمبيت في  الذي احتضنه أحمد وسمح ،الهاربين من أبناء بلده في غرفته تعاطفا معهم. ومن هؤالء الشيوعي السلموني علي شاهين

  .غرفته كونه فقيرا

. 1964ر صيف غادر احمد سويدان بيروت وحّط الرحال في دمشق أواخ  1963آذار  8على اثر انقالب بعد ت رسخ أقدام الحكم البعثي 

رابيشي وحوله طالتي كان يرأس تحريرها جورج  ،وسرعان ما التحق بجريدة االتحاد العام لنقابات العمال "كفاح العمال االشتراكي"

عث ضد ما ُعرف ن احمد آنذاك يعلم بوجود نواة لتجمع "يساري" في حزب البولم يك .مجموعة من البعثيين السائرين على طريق اليسار

ة الحزب أزاحت باليمين. وأخذت جريدة االشتراكي تشّن الحمالت على رئيس الوزراء صالح البيطار متهمة إياه بالوسطية. ولكن قياد

يُْصبح سالذي  ،ت بالالجئ العراقي طارق عزيزمن الجريدة وأت (جورج طرابيشي وحمود الشوفي وغيرهما)المحسوبين على اليسار 

 رئيسا للتحرير.  ،فيما بعد الساعد األيمن لصدام حسين

لمد الماركسي الصاعد الشاب الفقير أحمد سويدان اخذ تدريجياً يتجه نحو اليسار متأثراً با المحرر في جريدة "كفاح العمال االشتراكي"

 .في  ستينيات القرن العشرين

الذي  ،وظّن القائد الفعلي للحكم البعثي اليساري اللواء صالح جديد أن حزب البعث .تدمت المعركة بين يسار البعث ويمينهاح 1970عام  

ولكن أكثرية أعضاء  .أواله اهتماماً وعقد عليه اآلمال ستحميه من منافسه قائد القوى الجوية ووزير الدفاع بالوكالة اللواء حافظ األسد

سرعان ما تراجعت عندما تبيّن لها انحياز معظم قادة  (في االعتماد على قوى الحزب المدنية)اء صالح وخّطه الحزب الموالية للو

أطلق أنصار حافظ األسد على حركته اسم "الحركة  2القطعات العسكرية إلى حافظ األسد حيث جرى االنقالب العسكري دون إراقة دماء. 

 القصدير من جدا رقيقة بمادة النحاسية الطبخ أواني طالء على وتقوم األصقاع جميع في منتشرة مهنة وهي 1

لم يسر في خط مستقيم. فهو كان يطلق على المغيّر لموقعه بسرعة سائراً مع المنتصر كلمة " ك ّوْع " من كوع اليد. أي انعطف بسرعة في سيره و  2
 انتهازي يقتنص الفرص لتحقيق مصالحه.
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وأخذ من سار مع األسد "قناعة" أو من انضّم إليه انتهازية واسترزاقا يسبّح بحمد "الحركة التصحيحية التي قادها الرفيق  .التصحيحية"

وهم يتغنون "بعطاءاتها"  دون اإلشارة إلى مصدر هذه العطاءات المالي وهو  الدوالر النفطي المتدفق من  ،المناضل حافظ األسد"

ً السعودية ودول الخليج لدعم   .حكم األسد "قاهر اليسار" والمرضي عنه أميركيا

2

سويدان يختار قناعاته بعيداَ عن االنتهازية

لم يسر جميع أعضاء حزب البعث مع النظام الجديد. فالمخلصون لمبادئهم لم يرفعوا راية االستسالم وكان نصيبهم االعتقال والسجن دون 

 .نة. ومن هؤالء صاحب اليوميات احمد سويدانمحاكمة لمدد وصل بعضها إلى اكثر من خمس عشرة س

ر باتجاه "البرجزة" مستغال منصبه لإلثراء. يوكانت كتاباته في جريدة االشتراكي نقدية ُمْشِرع ةً الحرب على البيروقراطية النقابية ومن يس

فضح فيه ممارسات بعض القيادات النقابية وسيرها في  أصدر سويدان في تلك األثناء كراسا بعنوان "أزمة العمل النقابي في سورية"

    .خدمة البورجوازية البيروقراطية الصاعدة البتالع األخضر واليابس تحت ستار إدارتها للقطاع العام ونهبه

ّول إلى االشتراكي أن يتزلّف وينتهز ويتح جريدة من موقعه في حزب البعث الحاكم وإدارته لرئاسة تحرير ،كان بإمكان سويدان

. طريق .. ولكن اإلنسان الشريف أحمد سويدان سار في الطريق اآلخرنغير منتج يعيش على أكتاف اآلخري "بورجوازي بيروقراطي"

ورفع راية النضال ضد نهب قطاع الدولة والمال العام من قبل الفئات البيروقراطية والطفيلية المتحالفة  ،الدفاع عن المظلومين والمستغ لين

.نهب واقتسام الغنائمعلى ال

وقام مع من تبقى من "الرفاق" الصامدين بتأسيس حزب  ،الذين لم يستسلموا للمغريات ،وكان احمد سويدان في طليعة الثابتين على المبدأ

شرات الذي جمع شتات البعثيين المناوئين لحافظ األسد "وحركته التصحيحية". وقام هؤالء بتوزيع عدد من الن ،البعث الديموقراطي

الذي كان يشن  ،وقد حصل كاتب هذه األحرف على بعضها عن طريق صاحب اليوميات احمد سويدان .بتوقيع حزب البعث الديموقراطي

  .حملة شعواء على المرتشين وناهبي المال العام

جة االضطالع على شارك سويدان في ندوة ُعقدت على مدرج جامعة دمشق بإدارة محمود األيوبي عضو قيادة البعث بح 1979عام 

راي المثقفين ظاهريا ومعرفة تحركهم عمليا. تكلم في الندوة سويدان كاشفا استبداد النظام وتجاوزاته. ويكتب سويدان في يومياته: 

ويذكر أن المحققين قالوا له بأنهم  ."أحسست بالدائرة تضيق من حولي وُوضعت تحت المراقبة الصارمة من قبل الجهاز المخابراتي"

والذي كان سويدان أحد رموزه وعلى صلة مستمرة  ،روا في اعتقاله حتى يعرفوا اكثر عن نشاط التجمع الوطني الديموقراطيتأخ

بالدكتور جمال األتاسي رئيس التجمع. 

3

القوى السياسية المناهضة سلميا للنظام

التي  ،وسرعان ما تبلورت هذه المعارضة .مناهضة لحكم األسداخذت في منتصف سبعينيات القرن العشرين تتكون نواة يسارية علمانية 

 من األحزاب التالية:  1980بإعالن "التجمع الوطني الديموقراطي" في آذار  ،كان صاحب اليوميات في قلبها

 :ة احزاببقيادة رياض الترك. وهذا الحزب هو حصيلة انقسامات الحزب الشيوعي إلى ثالث (المكتب السياسي)الحزب الشيوعي  –1

الحزب الشيوعي بقيادة الثالثي ظهير عبد الصمد ودانيال نعمة وابراهيم بكري  ،الحزب الشيوعي بقيادة خالد بكداش وكان مواليا للسلطة

ومن صفوف هذا الحزب خرجت مجموعة وازنة بقيادة الترك وعقدت بعد صراع مرير مع اآلخرين مؤتمرها  ،وهو موال أيضا للسلطة

وسارت في خط مختلف عن الحزب األم وفي االتجاه نحو المعارضة. وكان هذا الحزب الشيوعي المعروف اختصارا  1978الخاص عام 

 ،بالمكتب السياسي القوة الضاربة األساسية في التجمع الوطني  الديموقراطي والحزب األنشط في توزيع بيانه وتلقي حمالت االعتقال

      .اسيةيالتي طالت كوادره الس

ومؤسسه ياسين الحافظ البعثي ومن ثّم الشيوعي وأخيرا الماركسي العربي ومنّظر اليسار البعثي ومؤسس حزب  حزب العمال الثوري –2

العمال الثوري في كل من لبنان وسورية والعراق. ولم تسمح بنية المجتمع العربي لهذا الحزب بالتوسع وجاءت اعتقاالت كوادره في 

. ومع ذلك استمر الحزب في نشاطه المحدود ودخل 1978ي وفاة مؤسسه ياسين الحافظ عام وكانت ثالثة األثاف .سورية لتحدّ من نشاطه

 .التجمع الوطني الديموقراطي. ويقرن صاحب المذكرات اسم هذا الحزب بمؤسسه ياسين الحافظ

 .1953زب البعث عام وهي امتداد للحزب العربي االشتراكي ومؤسسه اكرم الحوراني قبل اتحاده مع ح حركة االشتراكيين العرب –3

وبعد أن حّل الحزب نفسه أيام الجمهورية العربية المتحدة عاد للوجود بعد انفصال سورية عن مصر. ولكن تلك العودة كانت مهيضة 

من حضن حزب البعث األم خمسة أحزاب منها حركة االشتراكيين العرب. وهذه الحركة انشقت بانضمام 1961إذ خرج عام  ،الجناح

 الذي انضّم إلى التجمع الوطني الديموقراطي.  ،إلى جبهة األسد واستقالل فرع ثان تزعمه عبد القادر عياش جناح منها
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جماعة صالح جديد وإبراهيم )المؤلف من بقايا حزب البعث المعارض لحافظ األسد  حزب البعث العربي االشتراكي الديموقراطي –4

واسسهم في تأسيس التجمع  ،قيام هذا الحزب. وكان سويدان من قادة هذا الحزب الوليد. وكان لصاحب اليوميات باع طويل في (ماخوس

الوطني الديموقراطي وكانت له إتصاالت مع رئيس التجمع جمال األتاسي. ونقرأ في اليوميات نقداً لهذا الحزب وصلة الرحم بين جماعة 

    صالح جديد وحافظ األسد وما جرى من اختالف بينهما. 

االتحاد العربي االشتراكي الديموقراطي -5

اُعلن عن تشكيل االتحاد االشتراكي العربي حصيلة اندماج مجموعات قومية عربية وناصرية. ولم يمض وقت  1964تموز عام  18في 

اح اليميني المحافظ إلى تيارين: تيار الضابط اللواء محمد الجر 1968طويل حتى تعرض االتحاد االشتراكي العربي إلى  اإلنقسام نهاية 

مي وتيار الدكتور جمال األتاسي الداعي إلى التجديد باتجاه الماركسية مع االحتفاظ بالخط القومي العربي وااللتزام بنهج عبد الناصر القو

 ...مع نقد نظامه

إذ رأى االتحاد أن هيمنة حزب البعث انضّم االتحاد االشتراكي بقيادة جمال األتاسي إلى الجبهة الوطنية التقدمية ولم يمكث فيها طويال 

. ولكن فريقا من االتحاد بزعامة 1973على الجبهة ال تحقق أهدافه فانسحب منها وفق قرار المؤتمر السادس لحزب االتحاد في أيار 

سرعان ما دّب الشقاق   ليست كبيرة فوزي كيالي آثر التنعم باالمتيازات الممنوحة لقادة أحزاب الجبهة فاستمر في الجبهة مع مجموعة

 ...بينها

أضاف حزب االتحاد االشتراكي بقيادة األتاسي إلى اسمه كلمة الديموقراطي فاصبح اسمه حزب االتحاد االشتراكي الديموقراطي. وكانت 

أحد اسرار  ومن هنا نفهم جمع القوى الناصرية والبعثية والماركسية في ميثاق وطني واحد. 1967من طموحات جمال االتاسي في عام 

لم يَْدعُ التجمع الوطني الديموقراطي إلى حمل السالح . 1980في آذار عام    والمعلن عنه 1979قيام التجمع الوطني الديموقراطي عام 

ن سيف بل دعا في بيانه إلى المطالبة باإلصالح والتغيير بالوسائل السلمية.  ومع ذلك فإكما فعلت الطليعة المقاتلة من اإلخوان المسلمين 

 ،المكتب السياسي وحزب البعث الديموقراطي –المالحقة واالعتقال والعمل لتصفية أحزاب التجمع طال بصورة خاصة الحزب الشيوعي 

  .الذي ينتمي إليه صاحب اليوميات

4

سبعينيات القرن العشرينالخارطة السياسية أواخر 

وداخل هذه الجماعة كانت تتكون قوى متطرفة ذات نزعة عسكرية تدعو  .المعادون للحكم البعثي بصورة مطلقة اإلخوان المسلمون -1

حماة لخوض معركة عسكرية غير متكافئة  1982التي دفعت في شباط  ،لحمل السالح في وجه "الحكم النصيري" متمثلة بالطليعة المقاتلة

     .آالف الضحايا من سكان حماةمع النظام البعثي المدعوم آنذاك من قوى سنية وازنة. وكانت نتيجة الصراع سقوط 

حافظ األسد.  الذي تحّول إلى منظمات تسير وفق إرادة العسكر ومشيئة رئيس الجمهورية ،حزب البعث العربي االشتراكي الحاكم –2

لمدنية والعسكرية بل أنشأ ما يسمى بالجبهة الوطنية ولم يكتف األسد بتسخير حزب البعث وحده لخدمة البورجوازية البيروقراطية ا

ِضي ْت" ان تكون هامشا للنظام تستفيد من بقايا موائده. واقتصرت وظيفة الجبهة على تدعيم النظام العازف على  التقدمية من احزاب "ر 

 .دعاء بالصداقة مع االتحاد السوفياتيأوتار متعددة ومتناقضة من اليمين إلى اليسار ومن التناغم مع االستعمار األميركي إلى اإل

وهي كما ذكرنا تحولت إلى توابع ال حول لها وال طول واختلفت نسبة خضوعها للنظام بين منتقد  احزاب الجبهة الوطنية التقدمية -3

وزي الكيالي ومن بحياء وحذر كالحزب الشيوعي او سائر تحت خيمة النظام مسبحا بعبقرية رئيسه كحزب االتحاد االشتراكي بزعامة ف

 .ثّم صفوان قدسي

التي اشرنا إليها قبل قليل ،احزاب التجمع الوطني الديموقراطي –4

وسنتناوله بشيء من التفصيل نظرا الهتمام صاحب اليوميات به  ،الذي كان خارج إطار الجبهة أو التجمع ،حزب العمل الشيوعي –5

 .واحتالل حياة مساجينه حيّزا رحبا من اليوميات

منذ أواخر ستينيات القرن العشرين أخذت تُعقد حلقات ماركسية شبابية تطورت إلى "رابطة العمل الشيوعي" كحركة احتجاج شبابية ضد 

 ،وصرخة ألم في المسار المتأزم للحركة الشيوعية العالمية ،وكتعبير عن عدم الرضى عن الوضع العام ،ما يجري على الساحة الداخلية

 ...الشيوعي لألمر الواقع (أو األحزاب)على استسالم بعض قيادات الحزب وردة فعل احتجاجا 

الذي ضّم شيوعيين وبعثيين يساريين وقبل كل شيء  ،خرجت رابطة العمل الشيوعي من أحضان اليسار  وتحديدا من االتجاه الماركسي

ومن استسالم الحزب الشيوعي للسلطة.  ،فيليةومن طغيان البرجوازيتين البيروقراطية والط ،قوى شابة نشيطة مستاءة من األوضاع

التي تحّولت إلى "حزب  العمل الشيوعي" نشاطا بارزا في ثمانينيات القرن العشرين ليس في صفوف الشباب  ،ونشطت هذه الحركة

ه إلى بعض األوساط بل  امتدّ نشاط (علوية مسيحية درزية اسماعيلية)المتحدر في معظمه من تجمعات ومناطق سكانية مؤيدة للعلمانية 

  .الشبابية السنية المعروفة بجوها المحافظ
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ولنقرأ ما كتبه صاحب اليوميات عضو البعث الديموقراطي احمد سويدان عن رأيه في هذا الحزب عاقدا مقارنة بين البعث الديموقراطي 

 :كتب سويدان .وحزب العمل

. ومما يلفت النظر هذا .برمته. إذ وصل إلى كل المناطق وكل القرى"ما يلفت نظري في حزب العمل أنه في نشاطه قد غطى القطر 

ومن  ،. وفي األديان. ومما يلفت كذلك أنه خلو من كل طائفية.. وفي المذاهب.. وفي الطوائف.. وفي مواقع العمل.التناسب في المحافظات

 82يكون شرزمة أمامه. أكثر الذين اعتقلوا منّا عام يكاد  (يقصد البعث الديموقراطي)كل خلفية على أساس عسكري أو مذهبي. ففصيلنا 

أي مسحة )كان ذا مسحة معينة  (حركة اللواء صالح جديد)شباط  23وهذا يؤكد أن التعلق بحركة  (أي من العلويين)كانوا من الساحل 

من خالل هذه المسحة ويجيّرها  مّكنت فيما بعد أن يسير رأس النظام الحالي )أي حافظ األسد(  ،(طائفية علوية ذات ابعاد عسكرية

ومثبّتة لحركة التصحيح. ،شباط 23وتكون الطائفية عالقة بـ  .لصالحه

تحّرك في محيط محافظة حلب ومحافظة دير الزور ومحافظة  (الطائفية والعسكرية)حزب العمل نتيجة ضربة في العمق لهذه األسس 

بل وصل حزب العمل إلى الرميالن وإلى الرقة وكذلك إلى دمشق. واخترق  الحسكة. وهذه المحافظات ال يوجد أحد في فصيلنا منها.

بين اإلناث والذكور، بين المسيحيين والسنة. وذلك بسبب  ،بنشاطه جبل العرب ومحافظة درعا. وحتى أنه كان يوازن بين الريف والمدينة

نقاط االرتباط )بين اعضاء حزب العمل الشيوعي وانتماءاتهم األرضية المتقدمة لبرنامجه في مواجهة النظام بجرأة، قاطعاً كل التريث، و

 الطائفية(.

شباط تراوح في مكانها، وال تتخطى حدودها أي حدودها الطائفية العلوية واالعتماد على العسكر العلوي. إن هناك  23وهذا ما جعل 

وتشرين  1966شباط  23شباط الحاكمة بين  23حركة على  1970يقصد انقالب حافظ السد في تشرين )تشابك بينها وبين حركة تشرين 

وذات محدودية  ،ولكنها في العمق ذات طابع عسكري ،شباط أن تخرج من جلدها فهي في الظاهر وطنية 23ولذا لم تقدر حركة  (1970

شعبيتها وضيق أفق بسبب ضيق  1967حزيران  5معين. وهذا أربكها وجعلها تنكفئ ضد هزيمة  (علوي)وتدور في إطار اتجاه طائفي 

 الديمقراطية فيها. 

شباط لم تكن واضحة وكانت ممارستها  23حزب العمل كان يتحرك. ويبدل من برنامجه، ولكنه بالنسبة للنظام بقي واضحاً. حركة 

  .(انتهى النقل من اليوميات)غامضة وحركتها محدودة". 

وحجز شبابه وشاباته في السجون  ،وكتم أنفاسها ،العنيفة لهذه الحزب والمالحقات ،ولكن عوامل الهبوط التي أصابت الحركة اليسارية

التي أبدتها عناصر من  ،على الرغم من التضحيات والبطوالت ،جعله يعيش حاالت من اليأس والتشتت واالنقسام والضياع ،مددا طويلة

 هذه الحركة أثناء نشاطها في العقدين األخيرين من القرن العشرين.

5

إلى سجون النظام

وعلى بعد عشرات األمتار كانت تنتظره  ،غادر أحمد سويدان مقّر عمله في مبنى االتحاد العام لنقابات العمال 1982نيسان  24بتاريخ 

مفرزة من األمن اختطفته من الشارع ونقلته إلى فرع التحقيق العسكري الكائن إلى الغرب من مديرة الجمارك. أُلقي به في زنزانة منفردة 

يقفز من جسمه تاركا الجسد يعاني  وبدأ التعذيب بالكرسي الكهربائي. وكانت التوترات الكهربائية المتصاعدة تجعل المع ذَّب يشعر أن قلبه

.. كانوا يريدون أن ينتزعوا من أحمد ما يعرف عن تنظيم "حزب البعث الديموقراطي" الناشئ بعد استالم حافظ األسد الحكم .آالم العذاب

المعارضة  وهو الجبهة "كما سعوا للحصول منه على معلومات حول نشاط "التجمع الوطني الديموقراطي .1970منفردا في تشرين 

لحكم حافظ األسد والمؤلفة من عدد من األحزاب برئاسة الدكتور جمال األتاسي. وأثناء التعذيب كانوا يهددونه باستخدام "الفلق" أو 

 "الدوالب" إذا لم يعترف بما يعرف. استمر التعذيب بالكرسي الكهربائي عشرة أيام قدّم لهم أحمد في نهايتها بعض المعلومات هادفا إيقاف

الذي ال يطاق. ،التعذيب

بعدها نقلوه إلى مهجع تحت األرض ال يرى الشمس ُسجن فيه رفاقه من "البعث  .بِقي  أحمد في الزنزانة المنفردة مئة وخمسين يوما

ف الذي وص ،إلى سجن تدمر 1984أيلول  27الديموقراطي". استمر أحمد نزيل هذا السجن تحت األرض سنتان وربع نُقل بعدها بتاريخ 

نُقل السجين أحمد سويدان من سجن  1987التعذيب فيه روائيا الدكتور عبد الرحمن منيف في روايته شرق البحر المتوسط. وفي أيلول 

وهي القرية القريبة من السجن. أمضى أحمد في سجن صيدنايا  ،الذي يُطلق عليه أحيانا اسم سجن تلفيتا ،تدمر إلى سجن صيدنايا المشهور

سنوات عندما صدر حكم بالعفو وإسقاط الدعوى بالتقادم. ولكن السجين احمد لم يخرج من سجن صيدنايا إلى عالم ما يقارب خمس 

وفي مكان اعتقاله  ،وهناك .إلى مكان اعتقاله األول فرع التحقيق العسكري لمدة قاربت ثالثة أشهر 1994آب  2بل نُقل بتاريخ  ،الحرية

وقيع على بيان يعلن فيه موافقته على "عدم العمل في السياسة وعدم معارضة الحكم" !!! وبعد التوقيع الت ،وبقلب بارد ،طلبوا منه ،األول

وهو يعيش بين الحياة والموت.  ،هاجمته األمراض في السجن وال من يداوي ،متعبا ،منهكا ،1994تشرين األول  23أُطلق سراحه في 

 ،ويرفعان عاليا راية إنسانية اإلنسان الصادق الجرئ ،والذل وجهابذة االستبداد والطغيان ولكن قلبه الحي وفكره الصامد بقيا يتحديان القهر

 .. .الذي ال يهادن وال يمالئ
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 الذي يطلقون عليه اآلن "مجلس الشعب" ،وهكذا لم يتوان المثقل باألمراض أحمد سويدان من المشاركة في االعتصام أمام المجلس النيابي

ولكن مدة  .وسرعان ما جاءت "قوى األمن" واعتقلت من اعتقلت ومنهم أحمد سويدان .ومطالبة بالديموقراطيةاحتجاجا على االضطهاد 

 الذي استدعوه بعدها للتحقيق في الشرطة العسكرية دون اعتقال.  ،االعتقال لم تدم أكثر من ساعة وأُطلق سراح أحمد

 ،الذي لم يستغّل مركزه لإلثراء ،البعثي الصادق ،النهضوي الحر ذو العواطف اإلنسانية والمشاعر الوطنية العربية :أحمد سويدان

. دفع .والمناضل الذي "يغشى الوغى ويعّف عند المغنم" ،الذي انتقد ما جرى من اعوجاج في مسيرة محاوالت بناء االشتراكية ،اليساري

 ..؟هل هذه ضريبة من يخلصون لوطنهم وشعبهم .عشرة سنة في السجن دون محاكمة أو اتهامثمن مواقفه هذه أكثر من اثنتي 

6 

ضوء في اليوميات

1

 1982نيسان  24جرى اختطاف أحمد سويدان كما رأينا من الشارع بعد مغادرته مكان عمله في االتحاد العام لنقابات العمل بعد ظهر يوم 

 من العسكري من قبل عناصر فرع األ

 .يوما 150 مدة منفردة زنزانة في به القي المعلومات ألخذ والتعذيب التحقيق بعد -

 .وربع سنتين فيه أقام األرض سطح تحت مهجع إلى نُقل الزنزانة ومن -

  المشهور الصحراوي تدمر سجن إلى نُقل أيلول 27 بتاريخ -

 هذا وفي .السجناء مع التعامل وليونة بحداثته األخرى السجون عن المتميّز (تلفيتا) صيدنايا سجن إلى نُقل 1987 ايلول في -

 .يومياته بتدوين سويدان احمد شرع السجن

 .العسكري التحقيق فرع في األول اعتقاله مكان إلى اليوميات صاحب نُقل 1994 آب 2 بتاريخ -

 .سويدان احمد السجين سراح إطالق تمّ  1194 الثاني تشرين 23 بتاريخ -

 .1994 ولاأل تشرين 23 إلى 1982 نيسان 24 من السجن مدة -

واستمر هذا التدوين دون كلل أو ملل حتى نقله من سجن  .بدأ أحمد سويدان في تدوين يومياته في سجن صيدنايا 1991 – 1 – 1بتاريخ 

إلى  1991. إذن يوميات السجين احمد سويدان تحتل مسافة من الزمن تبلغ ثالث سنوات ونصف من أوائل 1994آب  2صيدنايا في 

ألوراق هي جميع ما كما فهمت منه في إحدى لقاءتي به في بيته في دمشق. وعندما اعطاني المخطوط قال ان هذه ا ،1994منتصف 

 .يملك من مخطوطه الذي خطته يراعه في السجن

والنصف األول من عام  1993وتبقى المدة الباقية في سجن صيدنايا عام  1992و  1991بعد تنضيد المخطوط تبين لي أنه يغطي سنتي 

. أم أن بقية المخطوط تقبع في .أس والملل؟. هل دونها سويدان أم توقف عن التدوين وتسلل إليه الي.؟وال اعلم مصيرها .مفقودة 1994

وهذا ما نرجحه.  ،إحدى زوايا البيت ولم تعد ذاكرة من أمضى دهرا من الزمن في السجن  قادرة على معرفة أين تنام أوراق المخطوط

 على أية حال نشر سنتين من يوميات السجين احمد سويدان كافية إلعطاء صورة عن حياة السجون السياسية.

2

وعلى  .تتح ألحمد سويدان ابن األب الفقير المبيّض ان يُتِمَّ دراسة المرحلة االبتدائية والتحق بدكان أبيه لمساعدته في مهنة المبيّض لم

كّون الشاب سويدان "نفسه بنفسه" بفضل قراءته لكتب األدب  .ضوء القمر قرأ مجلدات جبران خليل جبران وتاثر تاثراً واضحا باسلوبه

وهذا ما نالحظه في اليوميات من سعة اإلطالع وعقد المقارنات وإجراء المحاكمات وإبداء  ،واالجتماع والتاريخ واالقتصادوالفلسفة 

 .ومع األسف اضطررنا إلى حذف الكثير منها للتخفيف من "وزن" اليوميات .االراء

إضافة إلى تدوين  ،المطالعة المستمرة في سجن صيدناياكما اسهمت  ،كان للمطالعة الكثيفة قبل السجن دور في تأهيله اللغوي والمعرفي

وكثيرا ما اشار سويدان بان عالم القراءة ساعده على  .يومياته دورا واضحا في صموده وتغلبه على عذاب السجن واألمراض الملحقة به

  .تبديد الملل وشحن نفسه بطاقة الصمود

ح لسويدان في كثير من األحيان صياغة جمل متماسكة ومراعاة مكان النقطة ولم تكن ظروف السجن وعدم توفر مستلزمات الكتابة تتي

كما لعب ضعف النظر والصداع وغيرهما  .فقهر السجن دون محاكمة وهموم أُسرته وكيف تعيش ال يمكن نكران مفعولها .والفاصلة

ما يكتبه في ظروف بالغة الصعوبة كثيرا ما اشار  .. الخ  في عدم تمكن سويدان من السيطرة على.كضعف اإلنارة والتدفئة والبرد الشديد

 جاء في إحدى اليوميات: .إليها السجين احمد سويدان

أن ال أراكمها. وأكتبها بشكل متسلسل، وتحمل نكهة اليوم  –دوماً  –على متابعة هذه اليوميات. أحرص  –بقدر المستطاع  –"أحرص 

ذلك يدفعني إلى كتابة اليوم في يوم آخر، لكن ازدياد الفتور يجعلني أميل للتقاعس  . كل.نفسه. المرض والخدر واالرتخاء وفتور الهمة

ووقف الكتابة".
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3

لم تكن امام السجين سويدان وسيلة لالطالع على الجو السياسي سوى الراديو وماتنقله اذاعتي لندن ومونتيكارلو وغيرهما من اخبار. 

ن مخزون معرفي كان يدّون في اليوميات آراءه. وهي اشبه بتقارير صحفية تُقرا أثناء وعن طريق سماع األخبار وتحليلها بما يملك م

 وقوع الحدث وتفقد جزءاً من اهميتها مع مرور الزمن. ولذا رأينا حذف معظمها للتخفيف  من حجم المخطوط. 

وفي كثير من األحيان كنّا نشير  .ة السابقةتناول الحذف ايضا رأي سويدان بما قرأه من روايات وكتب فلسفية وتاريخية وسياسية للغاي

 .وأحيانا قليلة يتم الحذف دون أية إشارة ،(...إلى الحذف بثالث نقاط )

تجاه مالحقة  وكان صاحبها يشعر بالمسؤلية .تهتم اليوميات بحياة صاحبها وحالته الصحية والنفسية دون أن تُغفل رصد حالة االخرين

  .كل كبيرة وصغيرة والوصول إلى أكبر قدر من المعلومات

وال تكتفي يوميات السجين احمد سويدان برصد الحياة اليومية في السجن فحسب بل تتناول الحياة السياسية لمئات المساجين الذين التقى 

 .بهم سويدان أو سمع من اآلخرين اسباب اعتقالهم وظروف سجنهم

أحمد سويدان في إحدى اللقاءات به أن يسمي يومياته "تاريخ من ال تاريخ لهم" في إشارة إلى هؤالء المساجين وهو وكانت رغبة 

واحد منهم. ولكنني اقترحت عليه العنوان األبرز "يوميات السجين أحمد سويدان" فوافق. وهكذا ظهر الكتاب و المخطوط بعنوانين 

 .متالزمين كما هو واضح

ال تاريخ لهم ال يشمل إال مجموعات من هؤالء وتبقى المجموعات األخرى شحيحة جدا. فاليوميات غنية في معلوماتها ولكن تاريخ من 

التي كان صاحب المذكرات يعيش مع هؤالء السجناء ويترّصد أخبارهم. وتفتقر اليوميات إلى  ،عن سجناء األحزاب اليسارية والعلمانية

وسجناء حزب البعث بقيادته القومية المقيمة في بغداد. وهؤالء تطلق عليهم اليوميات اسم "بعث  الحديث عن سجناء اإلخوان المسلمين

العراق". ويعود السبب إلى انهم كانوا معزولين في أجنحة خاصة بهم ولم تتح لسويدان فرصة اللقاء ببعضهم إال ما ندر. إضافة إلى أن 

وبين الحين واآلخر يُنقل بعضهم إلى  سجن  .ى قيد الحياة سجن تدمر الرهيبسجناء اإلخوان المسلمين كان نصيب من بقي منهم عل

 .صيدنايا كما يرد في المذكرات

4

والمقصود هنا زيارة  .فهو يكرر دائما كلمة الزيارة أو زيارة فالن من المساجين .ترد في اليوميات كلمات كانت جزءاً من حياة السجن

وترد كلمة الفاتورة والمقصود  .تحمله من مواد تموينية ضرورية الستمرار بقاء السجين محتفظا بقواه أهل السجين وما تنقله من أخبار وما

بها ما يرغب السجين بشرائه من خضراوات وغيرها تقوم إدارة السجن بشرائها اعتمادا على الفاتورة التي كتبها السجين ويدفع ثمنها 

 .غاليا كما ورد في اليوميات

لى أن تظليل أو باألصح تسويد كلمات وُجم ل واسماء تّم من قبلي للفت انتباه القارئ إلى المحتوى المسرود في إوال بدّ من اإلشارة 

 .اليوميات

بعد حذف ما رأيناه خارج موضوع  ولم تسمح ظروفنا مع األسف بتحقيق هذه اليوميات مكتفين بإعدادها للطباعة بشكلها الحالي

هذا مع التنويه  .يوميات السجين وقد اشرنا إلى المحذوف في فقرة سابقة. تاركين لمؤرخي المستقبل القيام بتحقيق اليوميات وإيفائها حقها

 .اليومياتبأن المخطوط الورقي في حوزة صاحب اليوميات والنسخة االصلية المنضدة على الحاسوب موجودة لدّي ولدى صاحب 

5

وكلما طال  .تزخر اليوميات أيضا بوصف حالة السجين بين الصمود واألمل بالخالص القريب وبين االستسالم لألقدار وانتظار الفرج

زمن السجن ولم تجلب الزيارات واإلذاعات بصيص أمل بالخالص تتقلص المعنويات أو تتالشى حسب وضعية كل سجين ومدى قدرته 

 :1992رأ ما كتبه سويدان في أواخر عام ولنق .على التحمل

"تراني أجلس مسترخياً، ثقيل الرأس، متعب المفاصل، أزخر بضجيج داخلي، وكأنني في قطار، ال زمن يحدني وال أياماً. وحيداً بال 

ين يترصدني، مهما كابرت . الروت.. الملل مني.. وشخيرهم.. مللت رؤية ثيابهم.. مللت أحاديثهم.. الذين حولي مللتهم.أحباب. بال أصحاب

ال أقدر أن أطرد التوق إلى التغيير، والتبديل مهما كابرت فالسجن يبقى هو السجن والحرية هي الحرية، وأن األلفاظ الكبيرة كالنضال 

ى الحنين والمواجهة. ليست بمستوى األوالد هذا له حقه وظروفه، وذلك حقه وظروفه. إن اإلنسان حنين، وهذا السجن الطويل يدفعك إل

. "والشفافية

:وصف سويدان حالته في الفقرة التالية 1992في اليوم األخير من عام 
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، وال أدري ماذا أكتب، وماذا أسجل. إذ تكاد مشاعري ال تقدر على وصف ما نحن فيه من أسى، وما ينتابنا 1992"إنه آخر يوم من عام 

مألى بالجمود، وثقيلة الخطا. إن  ،يام. وجعل الدقائق والثواني تبدو معدومة الحسمن قلق. وهذا جعل الالمباالة عنواناً عريضاً لهذه األ

وقتي يمضي بين االستماع إلى الراديو، وكتابة هذه اليوميات، ُمدارات نفسي من هذا الطقس، وحماية صحتي من التدهور. إذ رغم ذلك 

لذا أحاذر الخروج إلى الممر. والتعرض إلى لفحات الهواء كما أنني أُصبت بالتهاب في الحبال الصوتية، وكذلك بالبلعوم، والحنجرة. و

 ... وأتمنى أن يستمر التيار الكهربائي كي أستمتع بالقراءة والكتابة".أحافظ على البقاء تحت البطانيات. أتنقل من إذاعة إلى أخرى

 

6 

وزيّن هذه الطاولة  .التي تُنقل بها المواد الغذائية ،السحاحيرطاولة من خشب لتسهيل عملية الكتابة قام سويدان وبمساعدة اآلخرين بتصنيع 

وُصممت طاولة السحاحير بارتفاع عن األرض مسافة تساعد سويدان على الكتابة وهو جالس القرفصاء  .بغالف من مجلة أنباء موسكو

  .ألن الكراسي ال وجود لها في السجن

 :1992تموز  27لنقرأ ما كتبه في . .؟وينالورق للتد كيف كان السجين احمد سويدان يحصل على

. زوجته صيدالنية، وعلى صلة بأم قصي وتعمل في 1980"جاءت زيارة نهاد نحاس من حزب العمل، ومن حماه، وهو معتقل منذ عام 

وقد صرت مضطراً ، (لكتابة اليوميات)مخابر الجامعة. وحملت لي ألف ليرة أنا بأمس الحاجة إليها، لكنني انزعجت لعدم مجيئ الورق 

كما أشعر بضرورة المتابعة،  ،له كالعملة بل أكثر. فال أريد التخلي عن كتابة اليوميات. أشعر بالمسؤولية تجاه مالحقة كل كبيرة وصغيرة

من والوقوف على كثير من المعلومات التي ستُنسى في يوم من األيام، ومن الصعب ألحد أن يعرف اليسير اليسير داخل هذه السجون. و

  .أهمية الورق، ومن هنا حرصي على أن يكون لديَّ احتياط منه"

 :ما يلي 1992وجاء في مدونة يوم الثامن من تموز 

اناً "إن أنواعاً من الورق استهلك في هذه اليوميات وأنواع من الدفاتر، أنواعاً من المقاييس حيناً الورق أبيض، وحيناً الورق األسمر وأحي

 ر كذلك يتبدل لونه حسب الموجود، واألقالم من الناشف، إلى أقالم الحبر. الورق المخطط، والحب

هذا اليوم أبدأ الكتابة على دفتر جامعي، أرسله إلي من الجناح الخلفي الرفيق أبو عبدو نهاد نحاس. ورغم أنني أنتظر وصول الورق 

ة الورق نهائياً. المفاجأة لم تنسِن عشرات الطلبات لغيري. أما مسأل (لزوجته أم قصي)والحبر. إال أنني نسيت في غمرة الزيارة المفاجئة 

 .من أجل استدراك هذا األمر" (ألم قصي)سأرسل خبراً  .هذا األمر بالنسبة لي فنسيته، وهو ضروري وضروري جداً 
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 ؟كيف هّرب السجين مخطوط اليوميات

ل من أوراق اليوميات من سجن صيدنايا مرورا بسجن فرع التحقيق كيف تمّكن أحمد سويدان من إخراج هذا الكم الهائ :ورب سائل يسأل

دفعت أحمد سويدان للمخاطرة  بحريته وإلقائه  ،. ثمة جملة عوامل ودوافع نفسية وأخالقية أشرنا إلى بعضها.؟العسكري وانتهاء بالحرية

. حقا إن مسيرة اإلنسان الصادق المنسجم مع .وإلى األبد  فيما لو وقعت هذه األوراق في يد السجانين ،مرة ثانية في غياهب السجون

.  قام أحمد بنزع بِطانة القاعدة السفلى .؟. أليست الحاجة أم االختراع... وال شك أنه قرأ رواية "والفوالذ سقيناه".أفكاره تخلق المعجزات

. وال بد من التنويه ."وكأن شيئا لم يكن" ،ثم أعاد لصق البطانة ،األوراق في أسفل قاعدة الحقيبتينورتب  ،لحقيبتين يضع فيهما أغراضه

هنا بأن السجانين لم يكن يخطر ببالهم أن هذا "الختيار" البالغ من العمر ستين سنة والذي أمضى في السجن إحدى عشر سنة ونيّف يمكن 

 كان عاديا و"الكنز" وصل مع صاحبه إلى بّر األمان.  فالتفتيش .أن ينقل معه أمرا خطيرا من السجن

*** 

هذا الكنز الثمين المعبّر اصدق تعبير عن حياة إنسان ذاق مرارة السجون وهو يتطلع إلى الحرية ويدّون يوما بعد يوم ما عاشه أو سمعه 

 ..؟.  متى سيرى النور.. هذا الكنز.أو قرأه أثناء محنته

                                                 

 عبد هللا حنا                                                              

 الحركات العمالية والفالحية  مؤرخ                                                    

 وقضايا النهضة                                                              

*** 
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 مّرت المقدمة مع إعداد المخطوط في مرحلتين: :مالحظة

  .انتهت األولى في دمشق في الثامن والعشرين من كانون الثاني عام ألفين وسبعة -

 أثناء اإلقامة في مدينة مينستر في ألمانيا 2012وُختمت المرحلة الثانية في أواخر شباط  -

اتصلت من دمشق هاتفيا بأحمد سويدان وجرى الحديث  ،والتحركات الشعبية في صعودها المذهل ،2011يوم من اواسط أيار: ذات طرفة

ب ْت" أي اقترب زمن صدور الكتاب )اليوميات(. وفي تلك اللحظة دخلت "ام  ،عن المخطوط ومتى سيصدر فقلت له: "أظن أن أيامه قرَّ

فظنّت أني اتكلم عن اقتراب نهاية عهد األسد. فبادرت إلى الكالم بوجل محذّرة إياي  من الحديث  ،ةالعيال" الغرفة وسمعت الجملة األخير

 .. .على الهاتف في أمور سياسية حساسة

***                                               
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 3 المقدمة يشبه ما

(بقلم صاحب اليوميات أحمد سويدان بعد خروجه من السجن)
4

 

 

ارك" وكلية حيط "الجمم، عندما تقرر نقلي من فرع التحقيق العسكري الواقع في 1984كان ذلك في السابع والعشرين من أيلول عام 

التي تتمتع بها  الهندسة ووزارة التعليم العالي، إلى سجن "تدمر" ذي السمعة الرهيبة، والخارج عن أبسط قواعد الشروط والمواصفات

 . السجون المعترف عليها

ف شهر ولم أر أمضيت حتى تاريخ هذا النقل عامين ونصف في هذا الفرع. تحت األرض قرابة العشرين متراً. لم أر الشمس إال منذ نص

.. تعترض .ضاء، مهتزةالناس يمشون أو يتكلمون كما هم أبناء البشر. بقيت لمدة ثالثة أيام وأنا أرى الفضاء، وضوء الشمس، واألبعاد بي

 كاألسالك تطول وتقصر، تدور وتقف... أفرك عينّي وأنظر لألرض وأغمضهما.الرؤية خطوط 

باللكمـات  ، وعن الضـربهشام بختيارفي هذه األثناء كان المسؤول عن التعذيب )الدرجة العالية( ضابط دمشقي برتبة رائد اسمه 

يمتاز  جرفماجد سعيد وآخر كنيته ال، وكان هناك ضابط خبيث اسمه يوسف العبدوالسيـاط وبالحذاء ضابط برتبة مالزم أول اسمه 

ربي حمص على غمن قرية  مظهر فارسبالغباء مع مدير فرع الهث وراء تنفيذ التعليمات أكثر من الالزم والرشوة وجمع الثروة، اسمه 

 . اسمها "القبو". .الحدود الغربية للوعر

ء. يتم إخراج أشهر وهي بطول مترين وعرض متر ولها كوة في األعلى لدخول نور الكهرباأمضيت في المنفردة "الزنزانة" مدة ثالثة 

وهذا يدل أن  الموقوف بعد كل وجبة إلى بيوت الماء مع لبطة أو لكمة مع شتائم مقزعة. بعض العناصر تمتنع عن مثل هذه التصرفات

سي الكهرباء" انت صعبة جداً. أسهلها ضرب األكف وأصعبها "كرالعسكري حر التصرف... فترة التحقيق التي امتدت أكثر من الالزم ك

ائية أو الكفاءة. مروراً بالدوالب والتعليق عكس االتجاه والفلقة مع "التبكيس" من فريق عمل مخصص يرافق المحقق الذي يحمل االبتد

ة وللقائد وللتاريخ وعدو وابن كلب ومعاد للثورويمتاز بأنه ال بد سيذلك إن قلت أو لم تقل، إن اعترفت أو لم تعترف أنت مذنب أمامه 

 وجغرافية الكون. 

نهار وال على الوقت، إال أيام المنفردة ولياليها قاسية جداً. تسمع فيها صوتاً للصمت، وطنيناً للسكون. ال تتعرف على الليل و ال على ال

تك ومع في بالك أيامك في البيت وحياتك مع زوج من خالل وجبات الطعام وصراخ الموقوفين في الساحة وغرف التحقيق... تأتي

لعودة للمنفردة والتكّوم . من المحتمل أن ال تراهم.. وإذا رأيتهم فيكون ذلك من صدف التاريخ النادرة. في فترة التحقيق تتمنى ا.األوالد

واألربعين في  تقلت وأنا في السادسةعلى الخروج منها. الخروج منها يعني الضرب المبرح، والوجع واللبط دون أي اعتبار للسن )اع

 .(1982نيسان 

**** 

 : أمران رسخا في وجداني وأنا بالمنفردة

ذه آخر ليلة لي في جاري في المنفردة الذي تكلم معي في آخر الليل دون أن أعرف اسمه أو بلده، قال: سأودعك يا جاري ه األمر األول 

ن ساعتين بعد منتصف موهنا فتح السجان الباب، كانت الساعة تشير حتماً إلى أكثر  ،سمي. ا.. الموت أهون لي من هذا العذاب.هذه الحياة

 . احترم عمرك سأدوس عليك حتى تتكسر عظامك. .الليل. قال السجان: إن سمعت همساً مرة أخرى ستنال جزاءك

عدة عساكر ضابط و يّ في الصباح دخل علتكّومت في زاويتي ورحـت أتأمل السكون المهيمن والضوء الشحيح القادم من الكوة ونمت. 

اري شنق نفسه .. فيما بعد علمت أن ج.فنفيت ذلك ..؟وهل كلمت أحد أو صرخ عليك نزيل ما ... وهل سمعت شيئا ً؟.؟سألوني متى نمت

 بمزق من بطانيته شدّها ووصلها ببعضهما وصنع منها أنشوطة علّقها في قضبان الكوة المتينة. 

ً مات جاري في الزنزا  تبكيه بال صوت أو أباً نة اتقاء السياط، والعصي والتعليق والتفنن في أساليب إثارة األلم تاركاً عبر المسافات أما

 يغالب ألم الفقد. 

. صراخ .. ويصرخن ويبكين.صوت النسوة وهّن يتلقين السياط والسباب والبذاءة، وهن يستجرن باهلل ،وال يزال ،الذي عذبني األمر الثاني

الت الخائفات الواجفات. كان هذا يتكرر يومياً، وفي المساء وعند المغرب والعشاء.. وعندما يذهبن إلى المهجع، كنت أسمع أصواتاً الثاك

وبكاء األطفال فتطبق المنفردة على قلبي وصدري. كنت أتساءل مذهوالً: هل هذا الذي تنفذه أجهزة شعارات الوحدة والحرية واالشتراكية 

ً هو لصالح األم . إن الحكم الفردي هو بالتأكيد .؟وأن دور الشعارات هو للتغطية والتمويه. .؟ريكان أم لصالح اسرائيل أم لصالحهما معا

                                                             
 هذه المقدمة وضعها صاحب المذكرات بعد خروجه من السجن بفترة  3

سمه نتيجة لتواضعه اهذه المقدمة بعنوان: " ما يشبه المقدمة " وضعها صاحب المذكرات بعد خروجه من السجن بفترة من الزمن دون أن يذكر  4
 إلى اسم كاتب ما يشبه المقدمة.  على ما نقدّر. والسطر المدّون أعاله هو من وضع معد اليوميات لتنبيه القارئ
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لصالح الخارجي ألنه ضد االنسان والوطن والشعب وأن العدو األمريكي ال يريد أوطاناً لهذه المنطقة، وال يريد شعوباً وكذلك ال يريد 

 إنساناً. 

 

*** 

 

وعند أذان  .واقفين ووجوهنا إلى الحائطالوعند إدارة السجن وقفت مع  .لى اسمي في المهجع الجماعي الذي أقمت فيه لمدة عاميننودي ع

العشاء انطلقت سيارة "زيل" عالية "المقام" أمامها سيارة "بيجو" وخلفها سيارة "مرسيدس" بعد وضع عصابات سوداء على العيون 

سارت السيارة وخرجت من المدينة إال وحدثني جاري بصوت واهن يريد  أن وما .وربطنا من أرجلنا في جنازير استوردت من الجحيم

وقد أكد لي  ،. عرفني أحدهم وقد أقام في مهجعنا قرابة األسبوع وهو دمشقي من عائلة جبري.ه أن يكف عن السؤالمعرفة اسمي فرجوت

. كان هذا الشاب صاحب مطبعة وكان الجميع بما فيهم هذا الشخص متهمين بالمواالة لعصام .أن الشاعر الكبير شفيق جبري ابن عم والده

لمسلمين ضد النظام. ُجلُّهم كانوا خريجين من جامعة دمشق من كليات علمية "هندسة" و "طب" و " العطار الذي يقود فئة من اإلخوان ا

 ر ف ك". 

. .خمنوا أني بعثي أو شيوعي، قلت لهم: إنني صحافي فقط، تعلمت المهنة في لبنان وعملت فيها هناك عدة سنوات وهنا كذلك لسنوات

نزل تنت سرعتها ال تتجاوز الثالثين كيلومتراً في الساعة، وكانت تقف كل ساعتين، فوسارت السيارة في عميق الليل بعد "عدرا" وكا

. رحلة حزينة.. صامتة. نجلس على مقعدين طويلين، ظهورنا .العناصر من السيارات المرافقة يراقبون الجو والطرقات والليل والنجوم

. يخيم على أفقنا بوم الزمان وشبح "القائد الفذ" الذي كان .ب نتوجهإلى بعضنا أو إلى صاج سيارة "الزيل" إننا إلى سجن "تدمر" الرهي

 قد استولى على كافة األلقاب والتسميات الخاصة لرب الزمان، ومدبر األفالك واألكوان.

  ،كنيته تيناويأحدهم عّرفني على نفسه وأظن أنه من النبك كما قال، وقد شلت يده اليمنى من التعذيب وهو دكتـور في الهندسـة المدنيـة و

 سألني: متى اعتقلت؟

 . 1982نيسان عام  24في  :قلت 

 قال: أخذوك من البيت؟

قلت: ال، اختطفوني وأنا أخرج من عملي في مبنى االتحاد العام لنقابات العمال، وراء مبنى الرقابة الدولية، ودفعوني إلى داخل سيارة  

 هم.. "فولفو" ومن يومها لم أر  أهلي ولم أسمع شيئاً عن

 قال: أنت من العمال الثوري؟ 

 قلت: ال. 

 قال: شيوعي؟ 

 قلت: ال.

 قال: بعثي عراقي أم شباطي؟ 

 قلت: ال. 

 قال: اتحاد اشتراكي من جماعة الدكتور جمال األتاسي.

 قلت: ال. 

 قال: ماذا إذن؟ نحن مثلك مساجين ومن جماعة عصام العطار. 

 قلت: أنا من جميع األحزاب التي ذكرت.

كانت لهجته ودية ورائعة وتدل على أنه من النوع القيادي المؤمن بالرأي اآلخر ويمتاز عن اآلخرين بالتقدم بالعمر لكنه كان أصغر مني 

بعامين أو ثالثة، هكذا خمنت كان مؤذن الصباح في "تدمر" يؤذن. إذن استغرق الطريق من آذان العشاء إلى آذان الفجر، وقد سمعت 

المساجين من مراكز االعتقال إلى السجون ال يتم إال ليالً خوفاً من هجوم اسرائيلي يحرر هؤالء المساجين!! كان الحفاظ  فيما بعد أن نقل

على المعتقل والسجين أهم عند هذه األنظمة وأغلى من تراب الوطن ومن أية قيمة على وجه األرض. لذا حظيت هذه األنظمة بالسكوت 

 ولجان حقوق اإلنسان في كل من أمريكا وأوربا سوى ما ندر والذي لم يكن له شأن يذكر..  عنها من قبل اإلعالم العالمي
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كانت مجزرة تدمر التي وقعت قبل عامين ونصف من نقلنا هي التي أشهرت سجن تدمر وكان التنافس على أشده بين النظامين البعثيين، 

وفي ابتداع الرعب والتغلب على كل مواطن اإلباء والكرامة لدى في كل من سورية والعراق في شدة وقسوة المعتقالت والسجون، 

. وقد بلغ التعذيب غاية في الجبروت في فروع اصطفاها حاكم .اإلنسان. كما كان التنافس حاداً بين أجهزة أمن القطر في التفنن بالقسوة

لسطين، ومعتقالت رفعت األسد المزودة ببرك األسيد البلد ومثلته خير تمثيل وهي: فرع القوى الجوية، وفرع التحقيق العسكري، وفرع ف

لتذويب الناس. كل هذه الفروع لديها فرق مداهمة تستعملها وتستعمل الرصاص الحي واألسلحة "األتوماتيكية" ومزودة بخبرات وبآالت 

نوويتين إال بالتذود األمني والتعذيب ين روسيا وأمريكا )لم نستفد من كل التكنولوجيا في هاتين الدولتين التتعذيب من الدولتين العظيم

 اإلنساني(. 

***                  

.. ناء عن العالم وعن الحق وعن .. هو بعيد عن البلدة ومحاط بأشجار ومختبئ بين تالل وهضاب.نعم وصلنا إلى معتقل تدمر الصحراوي

 .وأنت جالس على شاطئ منعزلأصوات العذاب تنبعث منه كما يأتيك صدى صمت البحر في ليل معتم  ،نصافاإل

. .نزلنا أمام باب السجن. فّكوا الجنزير طبعاً وواجهتنا ممرات مظلمة إلتوائية وقد حملنا النعاس والتعب والخوف على أجنحة من رماد

ع الحساسة والمميتة. . في المواق.. على الصدور.. على الوجوه.باللكمات العنيفة واللبطات القوية لنا وفي هذه الممرات واجهنا الكاِمنون

. الظهور مقوسة القامات منّكسة .لم نخرج من هذه الممرات إال وقد انعطبنا جميعاً والدم يسيل من األنوف أو العيون أو اآلذان أو األفواه

امات والنفوس ألنها بالظهور والق ،ومهانة هكذا تريد هذه األنظمة من شعوبها أن تكون بال ظهور وال قامات وال نفوسذليلة  والنفوس

بعد هذا االحتفال "المهيب" استلمتنا إدارة السجن. كانت الوجوه التي تستقبلنا من ضباط  .تواجهها وتواجه األمريكان وتواجه اسرائيل

. شعرت أن الرحمة قد رحلت منذ دهر عن األرض. وأن .صف وجنـود وعرفاء تنفث سمـاً وحقداً وتنظر إلينا بعيون يتطاير الشرر منها

نسان أشرس وأقوى حقداً ولؤماً من كل الحيوانات، وأنه تجاه أخيه اإلنسان هو الشيطان وهو الجحيم وأن كل عوامل الطبيعة التخريبية اإل

 ال تعادل إشارة من إصبع حاكم ظالم مستبد. 

بل  ،ذا قلت كمن يسير إلى حتفهساقونا في دروب وممرات وبين مهاجع طوالنية ونحن منكسو الرؤوس ال نميل.. نجر أرجلنا.. ال أبالغ إ

 الذي يمضي إلى حتفه ليس أمامه سوى خطوات. أما هنا فأمامنا ما ال نعرف وكله يخيف ويجعل الفرائص ترتعد.. ف ،هنا الموقف أصعب

وساخ وضعونا في زنزانة كبيرة أرضها مألى بالغبار، وفي صدرها مراحيض دون أبواب، تفوح منها رائحة العفونة والرطوبة، واأل

ً لما عليه النظام من شدة.المتراكمة، وجلسنا نهّون عن بعضنا، ونتساءل عن المصير البائس . فأحداث حماه وإدلب .. الكل كان مدركا

. في هذه الحالة يكون اإلنسان .وحلب عالقة في أذهان الجميع وأحداث تدمر كذلك، لكن الوجوه كانت ممتقعة، والشفاه يابسة والعيون قلقة

 لريق والدم كذلك.ناشف ا

وسادة، الماً رجليه، مكّوراً ركبتيه. يبدو في هذه األثناء تنفس الصبح وبدأ يكشف كغفا بعضنا على األرض واضعاً حذاءه تحت رأسه 

عن السطوح والمحارس وخطا ابواط العسكر المرابطين. لكنه لم يستطع أبداً الكشف عمن في داخل هذا المعتقل الرهيب، وكم من أرواح 

 تذهب يومياً صاعدة إلى بارئها..

. وفي .أيام أذينة وزينب اشتهرت تدمر بوقفتها الجبارة ضد الفرس الساسانيين وضد الرومان، وفي أيام حافظ األسد اشتهرت بسجنها في

 /56يضم حوالي /.. لقد علمت فيما بعد أن هذا المعتقل الرهيب .أيام فخر الدين المعني اشتهرت ببرجها  لرصد حركة األعراب البدو

ً يضمون حوالي أربعة آالف سجين، وأنه خاضع دوماً لمسألة الدوران . يقال .. وهذه الكلمة استعملت في مجال العمل والعمال.مهجعا

دمين، دوران اليد العاملة أي عدم ثباتها ألن هناك من يترك العمل، وهناك من يأتي حديثاً للعمل. أحياناً يزيد عدد التاركين على عدد القا

. ولكن النسبة التقريبية ال تتغير .. هنا يعني الدوران أن الداخلين أكثر من الميتين.ويحدث العكس كذلك هذا الدوران يجعل العدد غير ثابت

ً يخضع لهذا .مع أن إحصاءات الداخلين قبل إتالف السجالت أعلى بكثير من العدد التقريبي ،أو تبقى ثابتة . إن هذا السجن كان دوما

 الدوران" وأن نسب الفقد والموت فيه تفوق التصور."

 

وقفنا  .تهموشديد وطأ و  فتح الباب علينا جالوزة قساة بأيديهم السياط من "الكابالت" التي تنتهي بأسالك وأعلن عنهم وقع الخطوات

دئة أمرونا بخلع ثيابنا. وبقينا بالسراويل . وكانت الرياح تهب حيناً قوية وحيناً ها.وراء بعضنا إلى ساحة واسعة –حسب األوامر  –وسرنا 

. عددت أربعين، ثم لم أستطع .ووقفنا متجهين إلى الحائط وقد اعتمدنا عليه بأيدينا وبدأت السياط تنهال على ظهورنا العارية كوقع الرعد

والحالة  –ان واألجواء، فأنت عداً بعد ذلك. كان كفاي ينزلقان ولم أكن أعرف إن كنت أصرخ ألن صوت الصراخ يحتل الساحة والحيط

ألنك ال تسمع صوتك وال تسمع بكاءك، وال تقدر أن تفصل صوتك عن صوت اآلخرين، فالمناحة  ،ال تعرف إن كنت تصرخ أم ال –هكذا 

ف ْت أشد وأدهى.عامة والبكاء جماعي ف ْت الجثث المدالة من الم.. هذه الساحة التي قيل لي أنها ساحة األربعين ع ر  شانق المنصوبة . ع ر 

بون معتقلين وعرفت المهاجع المحيطة فيها إطالق الرصاص على النزالء وشهدت ركوب جنود على ظهور ضباط  من رتب عليا يُضر 

 بالسياط على رؤوسهم ومؤخراتهم وقد سال الدم من ركبهم.
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. .. دون ذرة من رحمة.ت دون ذرة من شفقة. الضرب كان ألجل المو.ال أعرف حتى اآلن عدد الذين أغمي عليهم، كما ال أعرف من مات

. بل ربما إذا أفنى نفساً بغير ذنب له مكافأة ويأخذ تعويضاً .يدلك هذا الضرب على أن لدى الضارب صالحيات مفتوحة، وال حدود لها

 مجزياً، وإجازة مفتوحة على ليالي "ألف ليلة وليلة".

***                 

. .بين حكم الفرنسييـن واإلنكليـز لمنطقتنـا وبيـن الحكـم المسمى وطنياً فوجدت األفضل لو بقي المستعمرونكثيراً ما راودتنـي مقارنـات 

ت أقارن بين اعتقال ابراهيم هنانو أو عبد الرحمن الشهبندر ومحاكمتهما وبين اعتقالنا وتقديمنا للمحاكمة بعد عشر سنوات. محاكمتهما كان

محكمة  بل أما نحن فال محامون وال من يحزنون .ون وتم ذلك إثر مضي نصف شهر على االعتقالعلنية وتبرع للدفاع عنهما محام

 استثنائية وغير قانونية..

فتـرة االستعمـار انتجت مناضليـن زينـوا صفحـات التاريـخ كسلطان األطرش وعز الدين القسام وعمر المختار وعبد القادر الجزائري 

عوائل  وعبد الكريم الخطابي وعبد الرحمن الشهبندر وحسين مريود ومحمد األشمر وسعيد العاص. فترة الحكم الثوري والوطني أنتجت

مديره المقدم فيصل غانم من قرية  كذلك ،سجن "تدمر" سيء السمعة والصيت هو وكما .وبالت على الوطن نهبت وهتكت   معروفة

يسرق قوت السجين ويرتشي ويقتل دون شفقة ويجمع الذهب الرنان من أهالي وهو . ."الهنادي" قرب الالذقية سيء السمعة والصيت

 ..بعض السجناء كي يروا أوالدهم ولو لدقيقة واحدة

   م كثير ولكن يكفي ذلكالكال

***               

 1983مكثت في األمن العسكري حتى أيلول عام         

 1987أقمت في معتقل تدمر بعد ذلك حتى أيلول عام      

 . 1994آب  2واإلقامة الثالثة في سجن صيدنايا "تلفيتا" التي استمرت حتى      

تمّ حيث  1994تشرين األول عام  23أما اإلقامة الرابعة واألخيرة فهي في األمن العسكري ثانية والتي دامت حتى منتصف ليل      

 بعد اعتقال اثنتي عشر عاماً ونصف العام. عني اإلفراج 

                       

                          ******* 
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 5 (سويدان أحمد السجين دونها كما اليوميات)

 

 1991 الثاني كانون

 1/1/1991الثالثاء 

  . لم يتيسر ذلك إال1982نيسان عام  24وذلك منذ بداية اعتقالي في  6. .دوماً كنت أهجس بيني وبين نفسي حول إمكانية كتابة يوميات

 .1991اليوم مع بداية عام 

 7 .أعجبتني بساطة يوميات الحالق البديري

 نف. كنت أعمل في صفوف المعارضة السياسية. لقد اجتاحت سورية موجة من الع 1975لم يكن اعتقالي مفاجأة لي، فمنذ عام 

عد عامين، وكنا قد تكومنا أثناء التحقيق في األمن العسكري لم نر الشمس إطالقاً، ولم نقرأ، ولم نسمع خبراً وعندما فتحوا باب الزيارات ب

 ..ا علينا الكتبفي معتقل تدمر وزعو

 –فيما بعد  –علني ج. مما .إن االطمئنان على األوالد واألهل من جهة، واالنغماس في القراءة. دفعاني إلى االستقرار النفسي، والذهني

  أفكر بكتابة اليوميات وتسجيل كل المعلومات التي أسمع، والمالحظات التي تخطر على البال وهكذا بدأت.

 2/1/1991األربعاء 

 1987.8أيلول من عام  26ى العام خلف العام، حتى حلَّ مض

ن ممر إلى ممر بين ممرونا بحزم أغراضنا الخفيفة. الساعة تشير إلى العاشرة صباحاً. لقد حدثت إجراءات النقل بحراسة مشددة. مشينا أ

معتقل سياسي  أنها تضم حوالي خمسة آالف. وقدرنا مهجعا مسة وخمسينوخالمهاجع المغلقة التي عرفنا أن عددها يتراوح بين خمسين 

 ديني، وقومي، وشيوعي "مكتب سياسي" مع وجود فلسطينيين، ولبنانيين.

ي في: "التجمع الوطن 1978ودخل عام  ،1975وستون نعود إلى حزب تأسس باسم "البعث الديمقراطي" عام  ةكان عددنا خمس

 ي. وكان هذا التجمع يضم:الديمقراطي" الذي يرأسه الدكتور المناضل جمال األتاس

 الحزب الشيوعي السوري "المكتب السياسي" برئاسة رياض الترك. (1

 9حزب "العربي االشتراكي" برئاسة عبد الغني عياش.  (2

 10القوميون العرب الجناح المرتبط بتنظيم لبنان الذي يتبع المفكر ياسين الحافظ وكان الممثل في القطر. (3

 11حزب "البعث الديمقراطي".  (4

 .الدكتور جمالالعربي الناصري برئاسة  الحزب (5

وحتى بداية اعتقالنا كان رئيس التجمع يجري اتصاالت عديدة مع التنظيم الديني الذي يرأسه عصام العطار دون التوصل إلى صيغة عمل 

ول إلى التجمع، حوارات عديدة للدخ 12كما أجرى معه بعض الشباب من: "رابطة العمل الشيوعي"  .مشتركة تمهد للدخول في التجمع

 هذه الرابطة أو بسبب االختراقات األمنية في صفوفها. سارت عليه ولكن هذه الحوارات لم تصل إلى نتيجة بسبب التطرف الذي

                                                             
لمقدمة فقد جرى حذف استلمت مخطوط اليوميات من صاحبها العزيز احمد وأعدتها إليه بعد تنضيدها مصحوبة بنسخة الكترونية. وكما جاء في ا 5

 جزء من المخطوط الورقي واالقتصار على ما له عالقة بالسجن.

 .صيدنايا ثمّ  فتدمر شقدم في وسجنه اعتقاله على الزمن من فترة مضي بعد وذلك صحنايا، سجن في تهيوميا أو مذكراته بكتابة سويدان أحمد بدأ 6

 1959 عام القاهرة في الكتاب طُبع دمشق. في سمعه أو شاهده وما يومياته وكتب عشر الثامن القرن منتصف في عاش الدمشقي البديري الحالق 7
 ." اليومية دمشق حوادث"  عنوان: تحت

 .صحنايا سجن إلى تدمر سجن من نقله تاريخ 8

 االصح حركة االشتراكيين العرب 9

 وهو حزب العمال الثوري 10

مهم إلى حزب السلطة واسسوا وهو الحزب الذي ضّم البعثيين اليساريين المبدئيين الذين لم لم تغرهم االمتيازات التي حصل عليها رفاقهم بانضما 11
 ت احمد سويدان.Lالمباحث السلطانية والقوا في غياهب السجون ومنهم صاحب اليومياحزبا جديدا سرعان ما طالته يد 

 تأسست رابطة العمل الشيوعي  12
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قد توازنه أكثر . وف.سنتيمتراً  47كأننا األشباح. نام كل واحد منا طوال أربع سنوات على مساحة عرضها  29كنا ونحن نغادر المهجع 

 . وحدث انفصام لدى أكثر من واحد..منا من أربعة

ا القهر، نالقامات. هدّ  يّ نينا على غير ما توقعنا. كنا صفر الوجوه. محبرأينا النهار عادياً. ورأينا الشمس تمأل الساحات. لم يهتم النهار 

. ألم .اجدهاالمهاجع فعجبت من تو. رأيت عصافير الدوري تنط فوق أطراف سطوح .ومتعبة دامعة ،وغارت عيوننا في تجاويفها ذابلة

 تالحقها الطلقات؟ ألم تتبعها األحذية ذات الرقابة العالمية. 

هل نمضي إلى  ال نعرف ،المنفلت الصوت ،كنا ونحن نتهاوى، ونجد أنفسنا من ممر إلى ساحة، ومن ساحة إلى ممر بين العسكر المتوتر

 والتفجع.  ذه الجدران. هي الشاهد الوحيد على الصراخ النازف، والتوجع،ساحة العقاب أم إلى إخالء السبيل! هذه الساحات، وه

ط، أو بالعصا المرّوسة. يفرز صراخاً وعندما يخونه الصراخ يئن. اإن الجسم البشري عندما يّس  م بالكابل المشرَّ

 أو تكابد.  س، وتود بث ما تعانيني أرى رمقاً من األرواح الطازجة التي تريد اإليناوأنا أمشي أرمق الزوايا التي تنزف. علّ 

 ً ا من مواليد عام وستون. أكبرن ةن عددنا خمسإقلت  .العساكر يؤكدون على الثبات، وعدم الحركة أو اإللتفات، وضرورة اإلطراق أرضا

 .1961. وأصغرنا من مواليد 1933

حافيون. وأربعة المدني، والعسكري. وأساتذة، وصبيننا عسكريون أعالهم برتبة عميد، وأدناهم برتبة مالزم. ومهندسون من القطاعين 

 دكاترة أساتذة في الجامعات.

   ال أعرف لماذا تذكرت رواية "بيت الموتى" وأنا ألقي آخر نظرة على سجن تدمر الصحراوي الرهيب.

3/1/1991 

ن الرأي أكثر من أن يمكث سجي –مهما كانت الظروف  –اعتقدنا أن مغادرة تدمر إلى مكان آخر هو تمهيد إلخالء السبيل ألنه ال يعقل 

 ذلك. لكن تصُورنا، وتوقُعنا في واد، وهذا النظام االستبدادي في واد آخر. 

جناءه عبارة عن ساآلخر قال إن السجن السياسي سيستمر وأن  والبعض .البعض لم يجد المبرر الستمرار اعتقالنا دون محاكمة حتى اآلن

  .رهائن عن الشعب لمنع التحرك واالحتجاج

 .المهم نقلنا إلى سجن "تلفيتا" وهي قرية تابعة لصيدنايا

 ليار دوالر. فة مهذا السجن الضخم الذي أصبح جاهزاً الستقبال النزالء نهض بخبرة ألمانية غربية وتنفيذ محلي، وبتمويل سعودي بكل

 15لقد تحّمل هذان التياران منذ "التصحيح"  ،14والعراقي  13والتقينا بنزالء قادمين من المهاجع المغلقة في تدمر من التيارين: الديني 

 عبء االعتقال، والمالحقة، والتصفية. 

 4/1/1991الجمعة 

خلوا وخرجوا ثم د ،1966دخلوا المعتقالت بعد انقالب شباط ثم  1964التقيت في سجن صيدنايا برفاق بعثيين كنا سوية في التنظيم عام 

من بعث القيادة  . أبداً لم تخل المعتقالت"التصحيح"، ومنهم من استمر وخرج بعد الهزيمة. ثم دخلوا بعد 1967 حزيران 5بعد هزيمة 

 ل تدمر. نية عندما حلّو في معتقالقومية، وقد كانوا بال زيارات، وبال تنفس، وبال شروط ولو في الحدود الدنيا من اإلنسا

 المغلقة بسبب سوء التغذية، والضرب المبرح. أخبروني أن النقابي الحلبي جميل ثابت مات في أحد المهاجع 

اد عمال المحافظة، كان جميل ثابت رئيس نقابة الغزل والنسيج في حلب، وفي أثناء الوحدة أصبح عضواً في اتح ،58وحدة الـ قيام قبيل 

، وبعد 64م الـ آذار صـار إلى رئاسة اتحاد عمال المحافظة، وعا 8وفي أيام اإلنفصال قاد العمال في مظاهرات ضد اإلنفصال، وبعد 

ني محمد بصل وجورج عام ومعه أركان اليسار شبه التروتسكي المتمثل بحمود الشوفي، والفلسطيإبعـاد خالد الحكيم عن رئاسة االتحاد ال

 جاء جميل ثابت ليكون رئيساً لالتحاد العام.  ،طرابيشي

ألمن م كأنها إخالل باعاماً. السبب أنه متعاطف مع القيادة القومية ومع العراق. هذه التهمة في عرف النظا 60مات جميل ثابت قهراً عن 

. من .ماعة قليالت. مثل تهمة الفلسطينيين أنهم متعاطفون مع عرفات، واللبنانيين أنهم من جماعة جنبالط، أو "المرابطون" ج.القومي

 المسلمين. 

                                                             
 يقصد جماعة االخوان المسلمين. 13

 المقصود حزب البعث جناح القيادة القومية برئاسة ميشيل عفلق الذي اتخذ من العراق منطلقا لنشاطه 14

 لبعثا في الساري بالجناح عُرف ما إزاحة إلى أدت والتي األسد، حافظ برئاسة 1970 عام التصحيحية بالحركة عُرف ما يقصد 15
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رية، من الوحدة، والحشعرت بعد لقائي بالكثيرين أن التهمة جاهزة، وأن المعتقل يجب أن يختار واحدة وجميعها تمثل الخطر الماحق على أ

      واالشتراكية!!

5/1/1991 

يما التي تركتها زوجتي، وابنتي الصغرى ر الزوار: .. بالكاد تتالمس األصابع.من الحديد انتجاءت زيارتي. بيني وبين الزائرين شبك

 ابنة تسع سنوات، اآلن هي في السابعة عشر عاماً. 

كايات التي ما وهذه االبنة التي كانت ترقد في حضني. تستمع إلى الحفي عيني زوجتي يتراقص الحزن، ولكنها قوية العزيمة صابرة. 

 الفقر والحرمان. و. يمور في وجهها الفقد .انتهت إال عندما ساقوني

وريين، والفلسطينيين . إنه يزج بأزهار الوطن في سجونه من الس.لم نتكلم أبداً عن اإلفراج. ال يوجد أمل. النظام قوي، وأمريكا وراءه

 . لقد حقق في سجونه وحدة بالد الشام، وهي نواة الوحدة العربية التي يعمل لها ليل نهار. .انيينواللبن

 .وهنا في سجن صيدنايا صارت الزيارات شهرية  

 داخل السجن تمضي الحياة رتيبة، وُمِملة. لقد وشم السجن على الوجوه آثاره. 

في فجر أحد  وهو فالح من الرقة. استيقظ على الفالح علي الدخيلوواضحة . ظهرت جلية، االنتكاسات النفسيةمنذ أيام تدمر بدأت 

عاد عن الطعام البرجوازي األيام، ونادى في الهاجعين أن استيقظوا. ثم ألقى خطاباً تناول فيه ضرورة تطبيق االشتراكية في المهجع، واالبت

العمل لصالح مدير السجن! ورة أن يكون الشاويش مبدئياً، متهماً إياه ب. وعدم مد اليد إلى األموال العامة، وضر.وااللتصاق بعوامل التقشف

 إلى غير ذلك من األوصاف والنعوت. 

بركات العش من  في السجن الجديد سجن صحنايا ازدادت حالته تفاقماً، فخصص له مدير السجن مهجعاً مستقالً، مدير السجن هو العقيد

لجنة طبية في  كان مدير السجن بنفسه يزور صاحبنا في مهجعه. لقد ساعده بأن عرضه على وبين آونة وأخرى .الالذقية حي "الصليبه"

وهذا من غرائب  ، كما أفرغ له مهجعاً. مدير السجن هذا كان مستقيماً، نظامياً، وبعيداً عن السادية، ونظيف اليد1988منتصف عام 

 األمور في نظام حكم فاسد من رأسه إلى قدميه، وقمعي وسادي. 

ام معه في . طرح أبو خليل )علي الدخيل( على مدير السجن أن يرسل وراء زوجته، وتدخل سراً، وتن.في إحدى زياراته إلى مهجعه

قررت  1989ام ع. وافق مدير السجن، ولكنه قال للسجين أن يمهله كي يتدبر األمر بعيداً عن العيون والجواسيس. وفي مطلع .المهجع

 صاحبنا علي الدخيل. اللجنة الطبية إخالء سبيل

7/1/1991 

الكلية بالتحق  .1936وهو من مواليد  ،اعتقل برتبة عميد، واختصاصه مدرعاتقد وكان  ضابط من حماه نادر علي عديالبالتقيت 

  العسكرية في مصر في أوائل حكم الوحدة وهو يفتخر بأنه تخرج من كلية برئاسة الضابط المصري المشهور محمود فوزي.

كان قبيل أحداث . نُقل من سالحه إلى مكتب مهمل في األر.الضابط يشبه الضباط الروس الكبار الذين أحرزوا النصر على النازيةهذا 

بط المذكور بعيد عن التآمر، . وأمام المحكمة ثبت بأن الضا.. ثم لُفقت له تهمة مع آخرين، وقدموا إلى المحكمة الميدانية بتهمة التآمر.حماه

. والبراءة تهمة .براءةإنه سجين ال .إلى سجن المزةيق محكمة بداً من إخالء سبيله بعد تبرئته، ولكن بدالً من إطالق سراحه سِ ولم تجد ال

 تمس كذلك األمن القومي. 

 ً بريئاً. إنه ألمر وز أن يكون هذا يدل أن أحداً ال يج ... لكن براءتها ال تؤخذ بعين االعتبار.المحاكم الميدانية ال تعرف سوى اإلعدام حكما

 ً  ن، والمواطن. . هكذا طبيعة هذه األنظمة الوبائية التي جاءتنا، وكأنها ال عالقة لها بالوط.غير طبيعي أن يكون البريء مدانا

8/1/1991 

  .منذ غادرتهم ،حتى اآلن ،مضت تسع سنوات 16 .لم أصدق وأنا أنظر في وجوه أوالدي أثناء الزيارة األخيرة

 ريما:تقول ابنتي 

 ؟كيف الحال يا بابا -

 ال بأس يا بنيتي -

 أصبح شعرك أبيض -

                                                             
 لزيارةا تلك ذكريات يستعيد 1 – 8 الثالثاء يوم في وهنا .1992 – 1 – 5 في السبت يوم سابقا، ذكر كما الزيارة، هذه تّمت 16
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 نعم -

 إلى متى هذا السجن -

 ال أدري يا حبيبتي -

 ثم نادى على الرقيب، فحضر هذا مسرع .العسكري ينهرها

 نعم يا عسكري -

 يتكلمان بالممنوعات -

 سنقطع الزيارة -

 قلت: إنها تسألني عن إخالء السبيل؟ -

 سؤال ممنوع هذاقال:  -

 لكلن نكرر ذ قلت: -

 انتهت الزيارة: قال -

 

 :وهي من قرية الشيحة قرب حماة قبل أيام قطعوا زيارة نزيل هو دكتور في االقتصاد فقد سأل زوجته

 ..؟كيف الحال -

 :انفجرت بالكالم المقهور فقالت

 واإلهمال واإلذالل. 17ولم يعد من قيمة للعمل والناس في القرى يموتون من الجوع  ،وقلة عمل ،غالء :الحالة ال تطاق -

 اقتيد هذا الدكتور إلى مدير السجن الذي أنّبه وهدده بالدوالب.

شكيك فيها، وأنه رمز يجب أن يقول السجين، وزائره المقهوران أن العالم جميل، وأن الخير عميم، وأن حكمة الحاكم وتدبيره ال مجال للت

 لكل حرف من حروف أسماء هللا الحسنى. 

9/1/1991 

ن جديد تنبثق شيئاً . م.ائياً، وامَّحتتزداد الذاكرة في السجن صفاء، وتبرز صور من الحياة شتى. كان اإلنسان قد سالها. بل وغاضت نه

 ً انسجامها ثم ينهكها،  . يشتتها، ويبعثر.. هكذا حدث معي. لكن الغير يقول أن السجن يقعد الجسم، ويثقله باألمراض، ويفتت النفس.فشيئا

  .نايذهإلرهاق، واإلحتقان، والاوبدالً من الصفاء، تصبح مشوشة، ومتوترة، ومن هنا تصبح فريسة للفصام. و

لمع، والرؤية الداخلية . الرؤيا دوماً ت.تزداد حضوراً بسبب معاشرة السجين لنفسه، وتأمله المستمر في تفاصيلها – يبرأي –لكن الذاكرة 

 تزداد بريقاً. 

ي ك الخشبعندما ودعنا معتقل تدمر كان يالزمني الشاب ج. ق. قال لي في الطريق، ونحن مشدودون بالسالسل، وجالسون على البن

حفظ سوية، ونتحدث كذلك، جوارك في تدمر ونإلى القاسي في )الديزل( العالية. المغلقة المحروسة بالبنادق، واألبواط. قال:  كما كنت أنام 

 جواري.  إلى ستكون األمور في تلفيتا. وفعالً صرنا إلى مهجع واحد، واختار أن ينام

خريج بالد  قاعد من العوائل الحموية القديمة، وهو ضابط مهندس دبابات.. والده ضابط مت1958ج. ق. شاب وسيم طويل من مواليد 

 السوفييت. وهو عازب. 

ه بلهفة، واحتضان، ويحتفن كان يتأمل كثيراً في ذاكرته. يقول لي أنه يرحل، وال يتمنى انقطاع رحلته، إلى أيام طفولته، ويفاعته، يتكلم عن

 عن واقعه.  من معينهما، وكلما احتفن كلما ابتعد، ونأى

 ..إلى جانب ذلك كان في تدمر يقرأ، ويلعب الورق. أحياناً يدخل هذه األوهام في نقاشات وشجارات ال معنى لها

 يسائل نفسه حزيناً:  وأخذت تتسلل إلى ذهنه األوهام، وشيئاً فشيئاً صارت هذه األوهام في اعتقاده تتشكل لتكون حقيقة، ويبدو أنه صار

                                                             
 أهل يعانيها لتيا الحرمان وطأة ون يخفف الذي الناس، بين االجتماعي التضامن إلى باإلضافة الجوع، خط إلى سورية في األمور تصل لم 17

 السجن. خارج وذويه السجين يعيشها التي القهر حالة عن اليوميات، صاحب أو المرأة، تعبّر وهنا الفقراء. السجين
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 هنا؟لماذا جئت إلى  -

 لقد ضاعت فُرصي، وانهار مستقبلي. -

 لماذا كان مصيري إلى ما أنا فيه؟ -

 وصار يميل إلى االنطواء، واالنزواء، وقلة الكالم، وإذا سأله أحد عن حاله مال إلى العنف في الجواب.

وبعد أن مثل أمام اللجنة أكثر من عشر  ماذا أقول؟ بعد عامين من وصولنا إلى سجن تلفيتا. تم إخالء سبيله من قبل لجنة أطباء نفسانيين

 مرات كان يهاجمه العصاب، فيزرق بإبر تحتوي على مخدر شديد الفعالية أتذكره اآلن، وأتذكر األيام الجميلة التي عشتها إلى جواره

10/1/1991 

والً عن هاجس التعاون من أجل التوحيد، يبدو أن األنظمة العربية القطرية الحاكمة ليست حقيقية، وال تقدر أن تكون وطنية ألنها بعيدة أ

  .ة عن العدل، واإلنصاف، وبما أنها كذلك، فإنها مألى بالجور والتبعية والنفاقيونائ

في لبنان، حيص وبيص، ومحاولة احتواء قسري من قبل النظام السوري /بكرت/ مفتوح من واشنطن لدوس االمتداد الفلسطيني، ولمنع 

 ؤرة.القوى الوطنية أن تؤسس لب

حاكم العراق بدفع من الخارج، بدفع من  .. اآلن حرب ضد الكويت.وفي العراق طيش واستبداد، فبعد الحرب مع إيران من قبل النظام

نفسه األّمارة بالطيش والبؤس يريد أن يكون مسمار العرب ضد الشعوب اإلسالمية وخاصة الشعب اإليراني، والشعب الكردي وضد 

 العداء ألمريكا وإسرائيل.العرب باسم الثورية، و

إلى المثول أمام جالوزة  1971أنظمة الجزيرة العربية النفطية أفسدت المنطقة بأموالها، وأفسدت النفوس، ودفعت الجميع منذ عام 

 اإلمبريالية، وتقديم الحساب. 

. .نهما من نفس الخط، ومن نفس الساللة. حاكم مصر، وحاكم سورية، فقد كشفت المواجهة في الخليج على أ.أما صاحبا الرسالة الفعلية

 . هما يحاوالن أن يكونا غير ذلك، وأمريكا تريد أن يكونا دوماً في صفوف اليسار وضدها ظاهراً..المعلم واحد وهو األمريكان

 األمريكان وإسرائيل. إن االستبداد، واالستئثار بالحكم يخدم األمريكان، وفي هذه الخانة يصب كل الحكام المستبدين في هذا الوطن بخانة

وكأن العرب قد انفلت منهم زمام العقل. معنى  ،الملك المغربي ينادي كذلك بالعقل والعقالنية، وكأن إسرائيل عاقلة، وكأن أمريكا عاقلة

 هذه الدعوات والنداءان أن نستمر تابعين وال نقول لألمريكان أن من حقنا الوجود، لقد كشفت الحرب في الخليج عن تبعية حكامنا. 

11/1/1991 

نتناول الغداء في الواحدة. ثم يجري تنظيف الممر أمام المهاجع من قبل المهجع  .مشيت في الممر الفاصل بين الجناحين، وذلك بعد الغداء

 المناوب وعند الثانية يجري التفقد، ومن الثانية إلى الثالثة تحدث قيلولة يلتزم الجميع بعدم رفع الصوت، أو إحداث ضجة. 

عائداً بعينيه الالمعتين. البراقتين. هو في األربعين. هو سجين دوماً يمشي لوحده سريع الخطا. ذاهباً.  .التقيت بأبي باسمفي هذا الوقت 

قبل أعوام عندما كان في سجن المزة قرر الصمت واالنزواء، وبعد أسبوع من هذه الحالة حمل أمتعته، ووقف وراء  .1979منذ عام 

 الباب المغلق. 

 سأله بعض النزالء: 

 أين ذاهب؟  -

ارحة وردتني رسالة من زوجتي التي تعمل عاملة في )كونسـروة( الالذقيـة. تشكـو ضيق الحال، وأنها إلى البيـت. مللت. كفى إقامة. الب -

 مشتاقة، وأنها لم تعتقد أن غيابي سيستمر كل هذه المدة، كما أكدت أن األوالد بحاجة ماسة  إلى وجودي. 

ثُل  أمام اللجنة الطبية النفسية. هو يقول ذلك، ويضحك  .م 

 ا قلت للجنة عندما وقفت أمامها؟ ماذ -قلت له: 

 . .طلبوا دفاتري التي كنت أكتب وأرسم عليها -:أجاب

 أريد سيجارة  -قلت لهم: 

 حسب معلوماتنا أنت ال تدخن، فلماذا تريد سيجارة؟  - قالوا: 

 أريد أن أراكم وأرى أوسمتكم ورتبكم. الدخان يساعدني على ذلك.  - أجبتهم: 



21 

 

ف بسيط في اللفتة، يرسم دوماً هيكل جنرال، ويرسم رتبته على كتفيه، وأوسمته مدالة على صدره. إنه نفس الجنرال، مع اختال أبو باسم

صوانية، يحكي عن إنه يكتب على دفاتر أخرى. إن كتاباته عبارة عن هلوسات، وأبخرة لماء يغلي في إناء مليء بالحجارة ال .والمالمح

ي، وضرورة وجود وب الثورية، وعن الدولة، والقانون، واإلنسان، وحقه الحر في التواجد، والتعبير عن الرأالثورة، والثوار، والشع

 إنها كتابات مشوشة. دالة. لكنها مهزوزة السياق. بعيدة عن وحدة الموضوع. .الضمير الحر

 متى زيارتك؟  - قلت له: 

 ة المالية تتأخر أكثر من زيارتـي ليست دوريـة. تجيء عندما تتأمن اإلمكاني - قال:

ـا ابنـة أربع سنوات . صارت الكبيـرة التي تركته.ستة أشهر حيناً. وال يأتـي أحد سوى زوجتـي أسألها عن األوالد. تقول: إنهم يكبرون

رقصان وي أضحك، وهي تبكي. أبكي وهي تضحك، وهكذا يتصافحان البكاء والضحك .في الصف الثامن. أما باسم فهو في الصف السابع

 رقصة ))الكاريوكا((.

 أبو باسم كان رائداً في الجيش، ويخدم في سالح الطيران.  

12/1/1991 

ولكن  ،يما أرادف. ربما يكون صادقاً .خلف بريجنيف غورباتشوف المأخوذ بالديمقراطية الغربية .مّرت علينا في السجن سنوات وسنوات

 داع. التركة االستبدادية والبيروقراطية أقوى منه، ومن أي شخص، وكانت كل المبادرات قد تجّمدت، وقّضي على حرية اإلب

اإليجابية، ولكنها ربما تُنعت هذه األمور ب .جدد هذا الغورباتشوف في المفاهيم. قضى على التقديس. هوت هيبة الحزب الواحد المعصوم

وكذلك  ..؟لعربي خاصةاإذ لماذا هذه النقلة مشروطة بالتخلي عن العالم الثالث عامة، والوطن  .األمريكية المغشوشة ال تخلو من الروائح

عادة البناء( تبعية . من هذه الزاوية فإن )إ.؟إفساح المجال للنشاط الصهيوني، والسماح بهجرة يهود روسيا وأوكرانيا إلى أرض فلسطين

فقد الوطن العربي أو أي، زة، ويلتسين. فإعادة البناء في اإلتحاد السوفيتدمبريالية قادها غورباتشوف، وشفرناوعمالة إلى الصهيونية، واال

 القسم المتطلع منه إلى التحرر ركيزة الدعم. 

ً بهذا اإلنفتاح الصهيوني. هذا يجعل وطننا العربي ومعه العا لث في حالة انعدام لم الثالقد أهلك اإلستبداد هذا البلد، واآلن يزداد هالكا

 الوزن، وهذا ما ينعكس اآلن في المواجهة الخليجية بين العراق، وأمريكا. 

ب العراقي بعربه النظام العراقي معتد، ومغامر. هذا األسلوب ال يعزز وحدة، وال يقرر مالقاة األمريكان أو إسرائيل، وسيدفع الشع

      وأكراده ثمناً غالياً مقابل هذا الطيش. 

13/1/1991 

جع، هناك مهجع . عددنا في هذين الجناحين أكثر من مائتين وستين نزيالً. كل جناح يضم عشرة مهامسألة حرب الخليج حديث الجناحين

زب التوحيد االسالمي ون من المالزم إلى العميد. وهناك مهجع مليء باللبنانيين منهم من حؤمن الضباط المتهمين بإقامة تنظيم ديني يبد

ناك مهجع وه ،وهناك من تنظيم )جنبالط( ،ي، ومنهم من الجيش الحكومي، وهناك عدد من الحزب الناصري تنظيم )قليالت(الطرابلس

ان. جاء من المزة لألكراد من جماعة )أوجالن( حزب العمال. وهناك مهجع للفلسطينيين بينهم )أبو طعان( قائد قوات عرفات في جبل لبن

 ،وليد دة، وهناك مهجع للشيوعيين جماعة )الترك( بينهم مفيد معماري شقيق الصحفي والقاصبعد أن أمضى عشر سنوات في منفر

 ويشغل بعض من )رابطة العمل الشيوعي( ستة مهاجع. 

    18. .؟ال حديث للجميع سوى مسألة الخليج، واحتالل الكويت، وهل تنشب حرب، وما هي النتائج

14/1/1991 

هذا أمر . و.ومشدودون . نحن متوترون،.. اآلذان ملتصقة بأجهزة الراديو.؟ماذا سيحدث في الخليج. .متباينةاألنفاس متالحقة، والتوقعات 

لدالئل إلى فشل اواليوم تشير كل  .إيجابي يقضي على ركون واستسالم أيامنا منذ أيام فشل لقاء وزيري الخارجية األمريكي والعراقي

 ق يدق طبول الحرب ضد أمريكا، وإسرائيل. العرا .مهمة األمين العام لألمم المتحدة

انتهاكات  ألنَّ  العاطفة العامة لجميع النزالء تصب في خانة مواجهة أمريكا وإسرائيل، والحديث عن شرعية األمم المتحدة أمر نافل

وماً مع إسرائيل وضد ألنها د إسرائيل تدوس يومياً على هذه الشرعية. أمريكا ضد شرعية األمم المتحدة، وضد التقيد بالمواثيق الدولية.

 ا. . اآلن أمريكا مع الشرعية والمواثيق الدولية إلدانة العراق، وحشد التأييد لموقفه.هذه الشرعية، وتلك المواثيق

د إيران. خدم ضطبعاً يجري الحوار في المهاجع حرصاً على العراق، وليس على النظام، واالبتعاد عن المجازفة.. فصدام خاض حرباً 

   فيها أمريكا والسعودية وإسرائيل ولذا هناك شك في مصداقيته. 

                                                             
 حذفنا سردا طويال للالراء لضرورة االختصار. 18
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15/1/1991 

أمروننا الدبيك جنباته بعد لحظات جاء الحراس يفي العاشرة والنصف هز الصراخ و .، وكأن إضراباً وشيك الحدوثاضطرب السجن

ً  .بدخول المهاجع فوراً  ً واحدة، وصوتا  واحداً يتظاهرون، في الطوابق العليا يوجد جناح للفلسطينيين يتألف من تسعة مهاجع. هبوا يدا

اغتيال القادة وائيلي في تونس، لقد نقلت كل األخبار العالمية حادثة الكمندوس اإلسر .ويكبِّرون، وينادون بسقوط النظام السوري

 أبو إياد، وأبو الهول، وأبو محمد.  -الفلسطينيين الثالثة: 

العسكر إلغالق  جاء العسكر أمام جناحنا حاملين السالح. مهددين. عندئذ ثرنا، وهجنا، وبدأنا بالصراخ ورفع القبضات، وعندما دخل

ً المهاجع، حدثت المشادات، وجاء الرائد محي الدين مساع  في الجيش خدم د مدير السجن. طلب شاويش الجناح، وكان هذا الشاويش رائدا

 مساعد مدير السجن: سأل الشاويش  .في سالح الصواريخ، وهو من حلب

 . السالح والذخيرة الحية مدخرة لفلسطين والجوالن وليست للسجناء العزل. .؟لماذا حرسك يدخل مسلحاً إلى المهاجع

كنا  .للونأصفر امدير السجن ير السجن، وسمع الحوار، ورأى الهياج، وكان االضطراب يعم الطوابق، كان وفي هذه اللحظة جاء مد

السجن ومساعده،  . ودخل مدير.في الممر تراجع العساكر، وتقدمنا. ثم تقدموا، وتراجعنا .نسمع الهتافات والزغاريد قادمة من األعلى

 ج.م على تلة إلى قلعة احتجاثلدق على الصفيح وتحول السجن العتيد الجاوباللين، والرجاء تم إغالق المهاجع، وبدأ ا

16/1/1991 

حمل السالح أو  أبواب المهاجع مغلقة. استدعى مدير السجن شاويش الجناح. هدد بإنزال عناصر الشغب إلى الزنازين. رد الشاويش بأن

 لكهربائي.اسيقطع التيار  –إذا لزم األمر  –المهاجع. بل نه سيستمر في إغالق إالتهديد به ممنوع منعاً باتاً. قال المدير 

تراجع ضد الرجعية،  إننا نترقب، وننتظر. صباح هذا اليوم ينتهي إنذار أمريكا للعراق. والجميع هنا على رأيين رأي يؤيد الحرب، وبال

م بواسطتها تدمير وهي غير مضمونة، وربما يت واألمبريالية، والصهيونية، والقاعدة المتقدمة اسرائيل، ورأي يؤكد أن الحرب مغامرة،

امة على النفط العربي، العراق، وتدمير التطلع العربي نحو الوحدة، وتكون تمهيداً الستسالم عربي إلسرائيل وألمريكا، وتتم السيطرة الت

د تصب في مصلحة ن إعداد وال تمهيإن الرأيين ليسا مع المواجهة، ألن هذه المواجهة اآلن، وفجأة، وبدو .وإحكام القبضة على العرب

 األمريكان، وإسرائيل. 

 هناك شك صارخ بصدام حسين. الكل يجمع على رعونته، وعلى فرديته، وعلى بطشه الداخلي، وغموض أهدافه. 

17/1/1991 

 نمت العاشرة. قلت:  إذا بدأت حرب الخليج أيقظوني. 

اري م. ع وهو شاب من العام لألمم المتحدة في الساعة الثالثة والنصف أيقظني ج كانت قد بثت وكاالت األنباء مناشدات البابا، واألمين

ا الختيار. لقد بدأت . عندما اعتقل كان في الواحد والعشرين، قال، وهو يهزني:  انهض أيه1961قرية الهنادي محافظة الالذقية مواليده 

ي "أنا ال أدخن. لاخنة، ونقع نبات المتة، وأشعل سيجارة له، وأخرى الحرب. بدأت منذ ساعتين. وعندما نهضت. جاء بإبريق المياه الس

 لكنني أُنفّْخ بين يوم وآخر" البقية من نزالء المهجع في سبات عميق. "عددنا في المهجع سبعة عشر". 

لعادة تبث سمومها، اإلذاعات التي كنا نسمعها في مذياعنا الصغير المتواضع هي: إذاعات إسرائيل ومصر وسورية. إذاعة العدو وكا

  19وشماتتها، أما األخريتان فتتكمان بنبرة مرتفعة عن بدء تحرير الكويت... 

20/1/1991 

فالمستجدات  . يهمنا توسيع رقعة الحرب، وإن دخلت إيران.. صمود العراق يهمنا فهو صمود لألمة.وضعنا النفسي في المهجع متوتر

 . ولكن الثقة بحاكم العراق قليلة. .كثيرة

نا وارتفعت هذا الصباح سقط منها على تل أبيب، وعلى القسم اليهودي من القدس، فهلل .ننتظر المزيد من الصورايخ على إسرائيل

 معنوياتنا. 

كل ذلك  ،يما يقولصدق النظام العراقي ف ،دخول إسرائيل ،توسيع رقعتها ،إن األمل باإلفراج يزداد لدى كل السجناء. فاستمرار الحرب

   سيكون سبباً في اليقظة لدى شعبنا، وعندئٍذ ال بد من سقوط األنظمة المتحالفة مع أمريكا. 
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21/1/1991 

ج عن الصحافيين سمعنا من اإلذاعات أن رئيس اإلتحاد العالمي للصحافة طلب من رئيس اتحاد الصحافيين السوريين صابر فلحوط اإلفرا

وجود صحافيين سنوات وتحت وطأة ظروف صعبة وسيئة. رد فلحوط بالقول: أن ليس لديه أدنى علم بالمعتقلين في السجون السورية منذ 

 ن النظام الحاكم في سورية يحترم الرأي اآلخر! وال يعتقل أحداً لرأيه السياسي؟!وإ ،معتقلين

تقلين يقبعون في السجون السورية بسبب هناك آالف المع .. هكذا االستبداد يعلم الناس الكذب والنفاق والزلفى.إنه كذب وقح، وصريح

ينتظر لقاء ربه، وهم بال زيارات، ودون محاكمة، ودون أدنى معرفة من من رأيهم السياسي، منهم من فُقد ومات تحت التعذيب، ومنهم 

 قبل أهلهم أين هم. 

22/1/1991 

. هكذا اعتادت، وهذا .هي معادية، ومنافقة .م بصلةما يسمى بالمنظمات الشعبية في بلدي هي عكس تسميتها. هي ال تمت إلى من تمثله

، والغياً 1946لعام  279الذي حل محل قانون العمل رقم  5/4/1959( تاريخ 91اإلفراغ لها من مضمونها يعود إلى صدور القانون )

 إياه والذي: 

 ألغى حق اإلضراب.  -

 العمل حل النقابة.حرم على النقابات االشتغال بالمسائل السياسية، وتخويل وزير   -

 وما ينطبق على النقابات ينطبق على اتحاد الصحفيين، واتحاد الكتاب. 

ً ن التحاد الكتاب العرب في سورية ي( كاتباً تابع43إن ) يعلنون فيه وقوفهم ضد اإلمبريالية وأمريكا وإسرائيل، وأنهم مع  أصدروا بيانا

 .وبو علي ياسين وميشيل كيلو،  ونوس وممدوح عدوان وهاني الراهبسعد هللاالشعـب العراقـي وصموده، ومن هؤالء الكتاب 

 . تعيش حالة من البؤس والركون... هكذا هي المنظمات الشعبية.رد رئيس االتحاد على بيانهم، وكأنه لسان حال الدولة، وسفّه بيانهم

23/1/1991 

البارحة ليالً طاف ضابط الصف المناوب. دقق وهو يمشي  .الحرب، وبسبب أبي إيادأبواب المهجع في كافة السجن مغلقة. منذ اغتيال 

. في الممر مع عساكره مفتشاً عن األسالك الدقيقة التي تساعد أجهزة الراديو على التقاط اإلذاعات البعيدة، والتي تنخل البث من التشويش

، وهذا القلق ينعكس على وجود عساكر الدوريات التي . اإلدارة قلقة، وكذلك الحراس.عثر على بعض من هذه األسالك وقطعها بالبانساء

 تطوف ممرات المهاجع. 

( 18/12/1935أنا أكبر الجميع عمراً )مواليدي  .. ينام كل واحد على مساحة عرضها يبلغ قرابة المتر.عددنا في المهجع سبعة عشر نزيالً 

ا دكتـوران أحدهما في الزراعة من قرية )مزار قطرية( في . بينن1961. أصغرنا من مواليد .لقد دخلت منذ شهر السادسة والخمسين

محافظة الالذقية وهو منذر خدام والثاني في اإلقتصاد الدولي من قرية )تبنه( في حوران وهو سامي صعوب الخريج األول من بلغاريا، 

ثاني محمود عامر من )شمسين( التابعة والخريج الثاني من جامعة موسكو. وهناك مهندسا بترول األول هو سلطي الحوش من )إزرع( وال

لحمص، وكالهما تخرج من باكو عاصمة أزربيجان. وهناك ثالثة مدرسين من بينهم عبد القادر استنبولي من السلمية اختصاص )ر. ف. 

هو اسماعيل المدرس اختصاص أدب عربي هو عبد الكريم الشيحاوي من السلمية. ويوجد طبيب يحمل ثالث مواد من السنة األخيرة و ك(

استنبولي شقيق عبد القادر، وهناك أربعة معلمين للمرحلة االبتدائية بينهم محمد الحموي من السلمية، وهناك موظفان، وعامل ميكانيك، 

 ونجار خريج معهد إعدادي.

، وأخرى في 1982ن وهناك دفعة اعتقلت في نيسا 1981، ومنها من اعتقل في أيلول عام 1980هذه العينة منها من اعتقل منذ شباط 

        .1983صيف عام 

24/1/1991 

ً .(يسرد صاحب اليوميات نتفا مسلية حذفناها)إغالق باب المهجع، وحديث الحرب. بعثا ضيقاً في النفوس  . هكذا ... ويمتلئ الممر ضحكا

  وجودنا طاقة من التحمل.. ونِهُب .نحاول بالمزاح، واختراع األوهام، وتشخيصها نطرد التوتر عنا وكذلك نحارب الضيق

25/1/1991 

عمان تدين اإلسالم   :.. نسمع إلى خطباء الجوامع.وكذلك اإلسالم الرسمي .انشطر اإلعالم العربي إلى معارض للعراق، ومؤيد لموقفها

  ..القاهرة تكفر صدام حسين ومن يقف في صفه. .العميل

    أملنا أن يسقط النظام هنا. عندئٍذ سيتم إخالء السبيل. .طوال الليلة الماضية، والثلج يندف
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26/1/1991 

رحلت بحزن إلى  .حملوها من البيت أثناء الزيارة ومعها رواية "المقامر" ،. منذ أيام أعدت قراءة "بيت الموتى".؟ماذا أقرأ في هذه األيام

 ضفاف نهر "إيرتش".

. السجن واحد في كل أنحاء .عاماً، وبين سجن دوستوفسكي 11سنوات و 9و  8ن بين هناك نقاط مشتركة بين سجننا الذي امتد حتى اآل

 العالم. كما هو الموت.

يدّرس ذلك كما أنهيت كتاباً جامعياً عن تاريخ الفلسفة العربية للدكتور غسان عبود، وهو أستاذ جامعي يدّرس في جامعة دمشق، وكان قبل 

، ُسّرح عام 1937وإبراهيم هذا من مواليد  .1982إبراهيم سجين معنا منذ أوائل أيار عام  في جامعة من جامعات سويسرا له أخ اسمه

 وعندما اعتقل كان يشغل في الدفاع المدني رئيساً لفرع دمشق. .من الجيش وكان برتبة رائد 71أو  70الـ 

27/1/1991 

حدث العديد من األحداث.  1982منذ عام  ..نأمل بإخالء السبيل .حرب الخليج حّركت الدورة الدموية. .الحزن، واألسى يعصفان بنا

 ويبدو النظام غير مهتم إطالقاً بالسجناء السياسين. .ونحن هنا وراء الجدران

28/1/1991 

م التكلم . عد.التعليمات تتلخص:  عدم ذكر أسماء أثناء الزيارة .جاء أحد عناصر مهجعنا من الزيارة. قال: الزيارة بائسة، وهناك تشديد

الُمزار ممنوع أن يمسك  .دقائق. 7مدة الزيارة تقلصت من نصف ساعة إلى  .وفيه معاناة.. الحوار فقط عن الصحة والعافية. ،بأمر ما عام

 ين. تالزيارة على شبك .بقضبان الحديد ويجب أن يكون بعيداً عنها نصف متر.

  .اضح يغلف وجوههمن العساكر يتحركون كثيراً، وينبهون، وهناك توتر وإوقال 

 الوضع الصحي في المهجع: 

 .1949هناك واحد قلع أسنانه برمتها رغم أنه من مواليد  -

 . بدأ خفيفاً منذ عامين وازداد اآلن..هناك من يالزمه طنين دائم في أذنيه -

 هناك من أصابه طرش بإحدى أذنيه، وت سّرْع في دقات قلبه.  -

 أنفه، وتزداد هذه الحساسية مع روائح معينة. مع ضيق تنفس.هناك من يعاني من الحساسية الزائدة في  -

 هناك بعض حاالت الرجفان، والخدر في أصابع اليدين أو الرجلين. -

 . سأحاول وصفها: .الحاالت الظاهرةو  .منها أما عن الحاالت النفسية في المهجع، أو في الجناح، فالجميع يعاني -

 !! ؟؟وكما وعده مدير السجن ،كما يعتقد ،اً الستقبال زوجتهطلب اإلقامة في مهجع لوحده استعداد أحدهم

 آخر ال يريد أن يتكلم مع أحد، وال يمشي مع أحد.  سجين -

اعتقاداً بأن  واال بد أن يعود وان من دورات المياه لغسل يديهما ورجليهما، وكلما خرجون ويخرجوهناك أكثر من إثنين يدخل -

 غسالً ما لم يحدث!!.

. مما يدفع طبيب السجن للحضور وزرقهم بإبر مخدرة، .اثنين يعيشون حاالت عصابية شديدة التوتر، خاصة ليالً هناك أكثر من  -

 ومنومة. 

 هناك حاالت كثيرة من االكتئاب، والصمت، واإلطراق.  -

 وهناك مع الحالة النفسانية "الشقيقة" تشبه نوباتها الموت الكاذب.  -

 . نسينا ضوء القمر، ونسينا كيف هي الطبيعة وعرسها في شهر نيسان. .هو المساءنسينا جميعاً كيف يكون الصباح، وكيف 

. أم أن حرب .. وهل هذا المشروع يدفع الحقبة السعودية إلى األمام.؟طويل األمد ضروري للمشروع األمريكي الصهيونيالسجننا  أنّ  هل

 الخليج ستضع خاتمتها أو اتحادها المصيري مع الحقبة األمريكية!؟
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29/1/1991 

 هياره.. كأنني أرى هذا النظام يتهاوى. يسقط. يداس باألقدام السجين يتوق. يتمنى. يطلب سقوط سجانه، وان.يا له من حلم

 -على األغلب  –لقد عاش هذا النظام حتى اآلن أكثر من عشرين عاماً على تناقضات المعسكرين واستطاع بغطاء من الخارج، وهو 

منذ الثامن من آذار، أو منذ سحق حركة المد الناصري في  -بال مبالغة  –رب وتصفية الرأي اآلخر الذي بدأ أن يكمل ض ،غطاء أمريكي

 .1963تموز عام 

، وإحكام المراقبة 1973لقد تضخم جهازا األمن، والحرس الجمهوري، وتم إضعاف قدرات الجيش، وتقليص دوره خاصة بعد تشرين 

 يعامبين ليطال الجيش، والمواطن المـدني خاصة بعد انتفاضات حماه وحلب وجسر الشغور عليه، وتوسيع جهاز األمن العسكري 

 في عز الشتاء.  1982 – 1981

. .؟السجون مألى بالقوى الوطنية، والشعبية، وعناصرها باآلالف يمكثون منذ عشرات السنين، هل نظام الحكم في العراق يكون المنقذ

 ..؟واسم مشتركةأال توجد بينه وبين هذا النظام ق

العراق، وانتقل  .. ورغم ذلك إذا صدق نظام الحكم في ؟إن الحد األدنى لمواجهة أمريكا هو اتحاد أو وحدة بالد الشام مع بالد الرافدين

إلى حرب برية جادة فإن الموازين ستنقلب ليس لصالح إسرائيل، وال لصالح أمريكا، وستراجع الدول العربية الموالية ألمريكا موقفها. 

    ننظر إلى حرب الخليج بعيون تائقة وآملة. اعتقالنا سيستمر إذا استمر هذا النظام. 

 30/1/1991األربعاء 

 توح الباب. عناصره توزع طعام اإلفطار، والغداء والعشاء وينظفون الممر بالمعجون، والمسّاحات. مهجع الخدمة يبقى مف

هذا اليوم خدمة مهجعنا. قيِّض لي الخروج. وقفت على أطباق البيض، ونظرت من الشبابيك. رأيت الثلج يحتل الروابي، والجبال، كما 

. إنها مختبئة تحت الصخور، والطيه .ة لبنان الشرقية وحاولت مالحقة آثار الطيورالبعيد مالمح جبل الشيخ، وشبح سلسلاألفق رأيت في 

. مغادرين المحرس الثاني إلى صحن السجن .في وكناتها خوف الريح، والثلج، والزمهرير. رأيت قوافل الزائرين يمشون بين الحراس

   .. إنهم مثل جموع النازحين والضائعين أمام هجوم إسرائيلي.الخارجي

 31/1/1991الخميس 

 . صارت مدة الزيارات أقصر.. ُحّرمنا من التنفس في الساحة تحت قبة السماء. .إغالق أبواب المهاجع زاد من ثقل السجن

          

 1991شباط 

1/2/1991              

ئيل في نظام صدام حسين. لقد خاض نتسلى بمتابعة حرب الخليج. األمل ض ،الراكد ،ها هو تاسع شباط يمر علينا في هذا السجن البعيد

الحرب مع إيران لصالح األمريكان والسعودية، فاآلن يخوض حرباً مدمرة، وحمقاء ويعتدي على استقالل بلد عربي مجاور وعضو في 

عريض لما عالئم البرد والقهر عنوان  ...األمم المتحدة، إن أمريكا ستزداد قوة في الخليج. هذا رأي البعض، والبعض رأيه عكس ذلك

 عليه نفوسنا في هذا السجن. 

2/2/1991              

واألمر األخص عندما يطفئون التيار  .موجة شديدة من البرد حيث يزداد هذا البرد وقعاً على السجين الجالس دوماً وراء األبواب المقفلة

أنه رأى ابنته وقد تركها ابنة  همروى أحدفاألحالم تراودهم وقد وتعم الظلمة فال نسمع سوى وقع الريح في الخارج، وإن غفا البعض 

تقول له: أبي، أنا اآلن في الصف الثالث، أتذكرك مثل الحلم أذكر أنك كنت تحملني، أذكر صوتك، أبي متى ترجع؟. أال وهي  ،سنتين

أعمل في  :. فتجيب.ي أسألها: كيف تعيشين؟. ثم يظهر وجه زوجتسيكفي سبع سنوات! يفصل بيني وبينها الضباب والمطر والبرد القار

 معمل تابع للمحافظة. دبرت هذا العمل بعد سنتين من اعتقالك. 

وال أحياناً يستمر الحلم في اليقظة. السجين عندما يكمل الثماني سنوات وال يزال أفق السجن ممدوداً على مداه، يختلط لديه النوم باليقظة 

 ن مثل أواخر النهار مع أوائل الليل.يستطيع التفرقه بينهما، يتداخال

مصرٌّ على أن هذه الحرب التي يشنها صدام على الخليج هي حرب شريفة وثورية، وأحيت فينا أمالً باندحار الكابوس اإلستعماري  همبعض

 .إنك ترانا نزحف كالجرادين نحو األخبار. نسمع أكبر كمية منها .الرجعي –

سجن اآلالف ودمر مدناً فوق رؤوس سكانها، وخاض غمار تصفيات بشرية، أنه يخوض معركة  أتأمل في تصرفات هذا النظام الذي

 تقدمية ضد الرجعية. 
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3/2/1991           

يلعب الشطرنج، ونتتبع أي خبر ترسله اإلذاعات. مؤكدة  نايلعب الورق وبعض نايقرأ وبعض نايستمر البرد الشديد، نجلس في الزوايا بعض

 أن هذه الحرب ستعزز الوجود األمريكي. 

في السجن تزداد الحساسية ويحتل أي أمر حيزاً أكبر من حجمه، لذا تجدنا ننفعل ونتجادل، ونراقب عن طريق التنصت أصوات المهاجع 

 األخرى. 

خريج االتحاد السوفيتي أن أطلب من إدارة  )ن(فـس، وقد سألني طبيب جناحنا الرفيق بدأنا نخـرج لمدة نصف ساعـة إلى الممر للتن

 ...ووقفت أكلم المهاجع من الكوى ،وفعالً خرجت لمدة ساعتين .السجن الخروج أكثر نتيجة التقدم في العمر

4/2/1991             

ً بعيد التحقيق، ومن عمق هذا الحرمان وهذه  كذلك خرجت اليوم كي أتمشى في الممر، وقد بدت رؤية الشمس وحبالها الذهبية حلما

السنوات الكؤود ومن لمعان الشيب الذي احتل إطار الرأس األصلع ترد وترقص ذكريات طفولتي وهي تتدحرج على البيادر الشرقية في 

لعب جوار الطاحونة حافياً، ألكنت أخرج . .بلدتي السلمية المحاذية والمجاورة للصحراء، كأن هذه الذكريات هي األروع في هذه الحياة

والبيادر أمامي واألراضي الزراعية على مد البصر والحمائم الطائرة حلقات أمشي وأقف أمام باب كوخ لمربي رفوف من الحمام لقبه 

 يره وتلويحه برقعة الحمام والتي ينعتونها بالراية. ف"سينو". أركض حول الكوخ وأستمتع بص

. وأسأل كذلك: .؟. ثم أسأل سؤال شك: هل هناك إله في هذا العالم.؟ين نفسي أيمكن أن يكون هناك نور في هذا العالمبيني وب اداأسأل ج

 لو كان هناك إله ال يمكن أن يكون هناك ظلم بهذا الحجم وبهذا العمق. 

 !!! . يعني غياب هللا.؟ماذا يعني ذلك يستمرون:ومع ذلك إن حكاماً من فصيلة الوحوش يستبدون بشعوبهم ويدوسون باألقدام على الحق 

 وإال كيف يكون موجوداً في وقت واحد مع هؤالء الطغاة. إن وجوده يلغي الظلم ويلغي الطغيان. 

وطنـي العربـي كانوا دوماً إلغاء للحق وحضوراً للبطش. ولذا ال يمكن أن يكون اإلله قد حضر يوماً مع وجود هؤالء الخلفاء حكام إن 

 نّهم إلغاء لإلنسان وللحق والعدل. إ .سالطين القتلة، وحكام الطوائف الحاليين الذين تبدو الوحوش الكاسرة أرحم منهم بكثيرالظلمة وال

5/2/1991             

دمة كل خمسة عشر يوماً أخرج للخدمة المهجعية، وهذه الخدمة تتمثل في الطبخ والتنظيف والجلي، وأخدم لمدة يومين يرافقني في هذه الخ

وهو متهم  1981معتقل منذ خريف عام  ،. إنه من بالد حوران وبلدته تدعى ازرع.؟هذا فمن هو بشير سليمان .المدعو بشير سليمان

الجهات األمنية اعتقلته من المدرسة وهو أمين سر االبتدائية وهو اآلن في األربعين من عمره. عازب  .بقراءة منشور وعدم التبليغ عنه

العاشر أخذ الثانوية بعد عامين، ومضى إلى اسبانيا لدراسة الطب، وعندما الصف ى يديه، وعندما اعتقل كان هذا األخ في وله أخ رباه عل

وكان قد تزوج من إسبانية من غرناطة درست في كلية التجارة، وأنهت دراستها بعد عامين من زواجه هذا  - أصبح في السنة األخيرة

 ابنة ال تزال في عامها األول. خلّف وراءه مات في حادث صدام دراجته العادية مع سيارة و - واستقراره

هى وبعد أشهر سمع بشير بالحادث واعترته أزمة نفسية وعصبية ال مثيل لهما، الشاب المتوفى أوالً في ريعان الشباب، ثانياً كان للتو قد أن

بنة ال تتجاوز العام وزوجته شابه تخرجت من كلية التجارة، وهي غرناطية تموت في العرب دراسته، ثالثاً هو في بالد بعيدة، رابعاً له ا

 وقد رأيت صورتها فأثر جمالها في أعماقي. إنها ذات عينين سوداويين وذات شعر فاحم، وجهها أسمر مشبع بالصفاء. .والعروبة

كان هذا الشقيق قد أرسل إليه في آخر رسالة أنه سيستقبله  .نشجإن نسيت لن أنسى صديقي ورفيقي وزميلي في الخدمة بشير وهو يبكي وي

 1958كما كان يحكي لي عن أختيه اللتين لم تتزوجا حتى اآلن حزناً عليه، إحداهما من مواليد  .في إسبانيا فور خروجه واإلفراج عنه

أحضرتا أكواماً من الصور عن قصر الحمراء والمعالم هما األرملة وابنتها، ويوقد زارتا في إسبانيا إمرأة أخ .1960واألخرى من مواليد 

 العربية. 

الذي عاد من اآلخرأخدم مع بشير مدة يومين يتكلم أثناءها عن إزرع وعن والده الشيخ وعن حوران أيام زمان وعن والدته وعن أخيه 

 رع وعن معاناته في هذا السجن الرهيب. الذي قطع النسل والز ،الكويت وهو يعمل حالياً في لبنان، وعن شقيقاته وعن هذا النظام

6/2/1991 

هذا اليوم وجه الملك حسين ملك األردن خطاباً إلى األمة العربية من إذاعة عمان يحث على الوقوف إلى جانب العراق. انقسم المهجع 

 (حذف لضرورة االختصار)...كالعادة إلى موقفين

7/2/1991         

تخلف ضجيجاً ونقاشاً. تمر نوبات و. متتابعة تمر .األحداث حولنا كثيرةو ،وراء الشهر كمثل الحلم يمر األسبوع خلف األسبوع والشهر

 ..من البرد الشديد ونرى من وراء الشبابيك نتف الثلج، ونسمع عواء الرياح يتردد، فيقطع تسلسل الحديث والنقاش
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ضد البرد وضد هذا  وس المتواصل في هذا المهجع هو الدفاع الوحيدداخلّيٍ لدى كل واحد منا وتؤازر الطبيعة السجن فالجل قإن هناك نز

 السجن.

يحاول منع  .لحياةاا ويسد طريق ما يمزقهمإننا نحاول الحياة ضد أسباب الفناء المحيطة بنا. يعمل الصقيع من الجسد إلى النفس يالحقه

عرق في العالم، فهي تخدم الدولة االستعمارية األ –مذ وجدت  –مع إلى إذاعة لندن ونقول: إنها تورغم ذلك نالحق اإلذاعات، نس .التنفس

ع الثقافة وتبدو أنها مع العرب ولكنها م ،أما إذاعة "مونت كارلو" فهي أكثر حرارة .أنها مع قضاياك وهي ضدهاكمضللة تبدو 

 راطية.و"صوت أمريكا" تحاول أن تشرح وتعلّم الديمق .االستعمارية

على  ولكنها تكذب ربما توجد في هذه الدولة التي تحاول أن تكون وريثة االستعمار بعض مالمح الديمقراطية في القضاء، في البلديات،

اه إيران وماركوس وضياء نها تدعم مصالحها وال يهمها النظام. لقد كانت داعمة لنور السعيد وشإ .العالم أنها ضد الدكتاتوريات في العالم

ى ولكنها لحق ضد شعوبهم، وهي مع النظام السعودي وهي مع حافظ األسد. ومع مبارك وليست ضد القذافي وال ضد األنظمة األخرا

وار الفكري وتقدم ضد الشعوب. هذا العالم الحضاري الذي نهضت به الطبقة الوسطى والتي كانت وراء الدولة المدنية والفكر الحر والح

ً تجاه األمم األخرى والعقل وانحسار المؤثر ال ً واستعمارا والتقدم العلمي يبرر  إنساني، وكأن الحضارة غيرديني. هذا العالم ظل فوقيا

نكلترا المؤيدة االعتداء على األمم األخرى وسحقها وإلغاء وجودها وحضارتها من هنا نفهم حرب الخليج ونفهم ماذا تريد أمريكا وا

 الدور المنوط بإسرائيل الجالسة على صدورنا وقلوبنا. والغرب المتباكي وهذا يقودنا إلى فهم

8/2/1991          

مع تخيل إليه أنه يسينسان من الخارج أن يستمع إلينا إل يقيّض وعندماحياتنا مألى بالقلق واالضطراب والعطب، لقد نخر السجن أعماقنا 

زوايا الصدأ على األبواب، وعّرش فوق القضبان وال إلى أناس غرباء من عصر غير هذا العصر. لقد سخنا وساخ السجن وتطاول

 نشهق ونستيقظ من موتنا.  إلينا سللتواأللسنة. عندما نرى عصفوراً نزداد عجباً، وعندما أشعة الشمس ت

الرأي،  محاوالت لدى السلطة لمحو الذاكرة ومحو التوازن ومحو .ويغضب بال سبب ،ويبكي بال سبب ،السجين طفل يضحك بال سبب

لحميد يؤكد أن الذي قارع استبداد عبد ا "طبائع االستبداد"ولكن الكواكبي رحمه هللا صاحب .د حققت هذه المحاوالت جل أهدافهاوق

 االستبداد ينهك البالد وال بد من رحيله والشعب هو الباقي. 

 .تزول زاجتهايذهب وط مذاقهالها لكن تفقد شك الفواكه ال صحيح أن .إننا منطرحون على األرض ومتكومون كما الفواكه في البرادات

 نحن مثل هذه الفواكه.

راً ومشرقاً وخاصة "شرقي المتوسط" .وكل السجون التي مرت علينا ،مظلم هذا السجن  لكن متى كان السجن منوَّ
20 .... 

9/2/1991 

ً الحزين. كانت ترتجف براليوم زارتني الصديقة القديمة والزوجة المخلصة افرنجية بوجهها الشاحب وثباتها وتطلعها  ، لقد داً وغيظا

صلت انتظرت عند الباب األسود أكثر من ساعتين ونصف، ثم مشت مسافة نصف كيلو متراً، وصعدت أكثر من عشرين درجة حتى و

تكلم فقط على ال ال بأس. وفهمت من نظرتها وحركة حاجبيها أن التعليمات تؤكد :أجابتغرف الزيارات في جو بارد. سألتها عن الحال، 

أن رجل  -ألوالد، أجابت: إن مواداً كثيراً قد منعوا دخولها كاللبن والمكدوس، سألتها عن ا -في الصحة والعافية واألمور البيتية. قالت: 

لشاب من  وأن خزامى قد سجلت بالمعهد الرياضي وتمت خطوبتها و هو يعملوالبيت هو قصي البالغ من العمر خمسة وعشرين عاماً 

يت قالت:  إنه خال من وعن الب .أما ريما التي تركتها ذات تسعة أعوام فهي تستعد لتقديم امتحان الثانوية .زور يدعى مازن العانيدير ال

قالت:  يعاني  ..؟ةالمستأجرين لكننا عندما نشعر بالضيق نؤجر غرفتين منه أجراً سياحياً لمدة معلومة، سألتها:  هل تذهب إلى الضيع

 . الريف من العوز

ما الفرق بين رؤيتهما، وعندما قرأوا إسمي كي أستعد للزيارة كنت أقرأ كتاباً يقارن بين تولستوي ودوستوفسكي، والفرق االجتماعي بينهما 

ل مشوق، هذه الكتب . يا له من تحلي.أما الثاني ألرنولد  هاوزر ترجمة د. فؤاد زكريا .عنوان الكتاب: "الفن والمجتمع عبر التاريخ"

 ني من السجن. تخرج

12/2/1991 

ن هذا النظام سيفرج أكنا نعتقد  1982عندما اعتقلنا في نيسان  .في هذه األيام حياتنا مضطربة قلقه مألى بالترقب، وكذلك مألى باليأس

ً عنا قريباً، وكما قال المحققون أننا لن نتجاوز األربع أو الخمس سنوات، وهكذا مضت آالف األيام واآلن تجاوزت ا  .لثالثة آالف يوما

ت ومنذ جرى احتالل الكويت وضمه، استقر رأينا أن سجننا يمتد لألبد، فالنظام ال ي ن عضده. متعرض للضغوط وحرب الخليج قوَّ

 .. .والشرق مع الغرب صامت على ممارسات النظام في لبنان

                                                             
 أخاذ. باسلوب وسورية السعودية في السجون حالة فيها يروي التي المتوسط، البحر شرقي"  منيف: الرحمن عبد رواية إلى هنا يشبر أنه شك ال 20
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قتل ما ينوف عن ثالثين ألفاً دون أن يرف له جفن لكي يبقى في الحكم وينجز برنامجه المعادي للقمة  1982النظام السوري في شباط 

 د الشعب ذكراه وحكمته وعقالنيته. وهو يفرض بالحديد وبالنار أن يخلّ  ،العيش وللوطن

لها أن تخوض حرباً  ال يمكن ،كلاهذه األنظمة الفردية والشمولية والقاهرة والمدمرة ألرض وطنها وشعبها، الذي ال يزال يعيش على التو

 شريفة لصالح الشعب والوطن. 

13/2/1991 

أما الخمسة عشر الباقون فمستيقظون، هناك حلقة من ثالثة يتحدثون، أشارت الساعة إلى العاشرة ليالً، يوجد في المهجع عنصران نائمان 

من عادتي أنام باكراً وأستيقظ باكراً.  .ونؤوهناك حلقة من أربعة يراقبون لعبة الورق، وهنا اثنان يمشيان في ممر المهجع أما الباقي فيقر

والوقت بين الغياب وبين البلدة "السلمية" رأيت نفسي في أزقة  .لموهكذا ال أدري متى رأيت هذا الحلم أبعد منتصف الليل أم قبله!. ال أع

ً منه غير تام والذي يعمل هو  ً معيناً، وصلت المكان الذي يبنى وهو كوخ من الخشب ما زال جزءا انتشار الظلمة وكأنني أقصد مكانا

مرح وهو من عائلة متوسطة الحال يعمل قسم منها يمتاز أكرم بال .المهندس الزراعي أكرم زعير، وهو سجين بيننا أراه بين يوم وآخر

الرابطة في بلدة السلمية  –أعماالً ميكانيكية ويقتنون الحفارات المائية، ويعمل قسم منها في الزراعة وبعد تخرجه تم تعيينه باتحاد الفالحين 

بة ال تزال تنتظره وتزوره منذ ثماني سنوات التي ينتمي إليها وعقد خطوبته على معلمة من آل الحموي ثم جاء إلى السجن، هذه الخطي

 ونصف. 

17/2/1991 

وقد أمضى عامين اختصاص  .1983اعتقل في صيف  .1959مواليد  الشاب يوسف زودهأثناء الخروج إلى ساحة التنفس التقيت الرفيق 

ولكي ينهي دراسته ال يزال بحاجة  .الروسيةأمضى عاماً في دراسة اللغة قبلهما هندسة دبابات على حساب الجيش في االتحاد السوفييتي و

أثناء إجازته الصيفية تم القبض عليه وال يزال، وهو من قرية بين مصياف وحمص في الوادي الذي يبتدئ بالبيضا  .لعامين آخرين

 .صريح ويتصرف كاألطفال يوسف .وال يزال هذا الوادي مليء باللقى،ايوالبياضة، هذا الوادي الذي ازدهر في الفترة التي كانت فيها أفام

تثيره الضجة ويثيره الكالم الكثير والنقاش والقراءات  ،قبل خمس سنوات بدأت تظهر لديه أنواع منوعة من التعب العصبي والنفسي

ه ومنذ عام مال إلى الصمت والوحدة وعندما تمشي معه تجده أكثر من طبيعي، ويتكلم بطيبة عن أعصابه وعن ض ياعه، وإحساس .الصعبة

 بالملل والالجدوى، يمر بحالة من الفصام والزوغان في الذاكرة، ويسمع أحياناً أصواتاً متداخلة يصاحبها طنين وينقطع. 

مشيت وإياه حدثته عن زياراتي، عن أوالدي، عن قراءاتي، عن بيتي وانتقلت إلى الحديث عن أحوالنا، وأننا بعد تسع سنوات أصبحنا 

ة المتصوفة مألى بالرمز والدالالت، مفتوحة على غتتواصل بمفردات غير مفهومة بل تبدو كل -ة المحادثةلغ–غير طبيعيين وأن اللغة 

كان شارداً مع لمعان في عينيه،  .كافة االحتماالت. شعرت أنه ارتاح لحديثي ووصفت له ما أعانيه من إحساس بالظلم وحقد على النظام

طوال العام تأتيني زيارة أو زيارتان، والداه عجوزان وأخوته تزوجوا سوى واحد  -قال: ويبتسم بقامته المديدة، سألته عن زياراته ف

 وأحوالهم ليست على ما يرام قلت له: كلنا سواء في حالة العوز. وعدته بلقاءات أخرى. 

18/2/1991 

 ً ، ما يجري في يم فوق عقولنا وصدورنا. السجين دائماً ينتظر ودوماً يترقب، هناك كابوس يخاألنباء شحيحة وال تحمل الزيارات مهما

الخليج يشغلنا. فإذا ما توسعت الحرب البرية واستطاع العراق الوصول إلى السعودية رغم األقمار الصناعية، فإن أمر مصير الحرب لن 

ة ومشوهة، وال من . مصدر أخبارنا هي محطات اإلذاعات، وهي مشوش.يكون بيد الواليات المتحدة، أما غير ذلك فالدمار مصير العراق

  .إذاعة موثوقة

19/2/1991 

منذ الصباح خرجت إلى الممر وبدأت أقوم ببعض التمارين الرياضية وبعد ربع ساعة أو أكثر بقليل خرج المهجع السادس ودخل مهجعنا 

تقريباً أميل  1942هو من مواليد  .، اسمه مميز وشخصه كذلكأزدشير حيدروبقيت أكمل تماريني. من عناصر المهجع السادس المدعو 

 ،1970( مع صهره الرائد منير العلي حتى عام 70إلى القصر ذو جسم قوّي، ومليء ومتطرف في آرائه، وكان في الجيش وفي اللواء )

( وحاول ومن األنصار المتحمسين وأصدقاء العقيد عزت جديد، وهما ممن استدعاهم اللواء حافظ األسد في بداية حركته )التصحيحية

 إقناعهما بوجهة نظره ضد القيادة، وضد صالح جديد بالذات فلم يقتنعا. وتم فيما بعد تسريحهما. أزدشير برتبة نقيب وأبو علي منير برتبة

ً وال أسمع بها،  -هره قال:  أحسن وهو يسير نحو التحسن مع رحيل البرد، وسألته عن أذنه اليمنى قال: صرائد. سألته عن  سيئة جدا

إنني أعاني من قصر النظر. رغم الظاهر الذي ينبئ بجودة عينيه وسعتهما. بعد تسريحه عام   :لته عن قراءاته ومستوى رؤيته، فقالوسأ

والتي مقرها في سورية وسافر إلى العراق، وإلى إيران لكونه موظفاً إدارياً في هذه  ،عمل في إحدى شركات التنقيب عن النفط 1971

ظر في هذا الرفيق هو اسمه، فهو اسم إيراني وكان هذا االسم يطلق على أحد األكاسرة قبل اإلسالم ومعناه باللغة الشركة، ما يلفت الن

حمص واشترى عقاراً وفتح محالً لبيع الحبوب بعد الحرب العالمية األولى قادماً في الفارسية القديمة األسد. والملفت للنظر أن والده سكن 

جهة ومن جهة ثانية أسفار هذا الوالد المتواصلة إلى إيران وارتباطاته بصداقات مع رجال ومشايخ من شتى  من جبال الالذقية. هذا من

أحد أصدقائه وكان يزوره في إيران، وكان هذا يأتي لزيارته إلى سورية. تعرض الرفيق  على اسم محافظات القطر اإليراني، فسّمى ابنه

ح  أكثر منا بقليل لكونه من األعضاء األساسيين في التنظيم العسكري ومن الذين مثلوا هذا التنظيم أزدشير أثناء التحقيق لضرب قاس ومبّرِ
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ة قبل الحركة االنقالبية التي قادها يفي المؤتمر الحزبي الذي عقد على األرض األسبانية برئاسة الرفيق إبراهيم ماخوس وزير الخارج

وعندما  .تيار الكهربائي شديدة الفعالية، كما عطبت )الكرسي الكهربائي( ظهرهكما تعرض الرفيق أزدشير لصعقات بال .حافظ األسد

بن دورته، وقد طُلب منه حياً أو ميتاً وكان إجرى اعتقاله في حمص كان على رأس المفرزة التي اعتقلته الضابط الرائد غازي كنعان 

 يومها رئيس فرع التحقيق العسكري في حمص. 

التي تتأثر بالرطوبة يجب  ،7 ،8 ،9 ،10:ذوات األرقام في صحتـه، وفجـأة أعلن رقيـب االنضباط أن المهاجعودعته وتمنيت له التحسـن 

 ضها للشمس. بخروج عناصرها، وأن يحملوا معهم البطانيات والفرش إلى ساحة التنفس من أجل تعر

الغيوم البيضاء ورأيت بين فراغات هذه الغيوم  وهكذا رأيت اآلن بفرح بعض ،منذ شهر أو أكثر لم أر الشمس ولم أمش تحت أشعتها

 وكان رف كثيف من العصافير يمر فنراقب كل ذلك بلوعة ولهفة واشتياق.  ،السماء الزرقاء

20/2/1991   

تية نسمع إذاعة طهران، نسمع إذاعة عمان، نسمع تونس، الجزائر، وكل إذاعة أجنبية ناطقة بالعربية كي نسمع شرحاً عن المبادرة السوفي

أعتقد أننا نتمتع بحرية الكالم هنا أكثر من الذين خارج )السجن(، إن الكالم هنا موجود والحركة هي .. .بشأن حل مسألة حرب الخليج

يلزمنا ما يحقق إنسانيتنا  –هم ونحن  –أما الذين في الخارج فحرية الكالم ممنوعة وحرية الحركة هي المسموحة، كالنا  .الممنوعة

 وآدميتنا. 

21/2/1991 

نستيقظ وننام ونحن نسمع األخبار، وأخبار الطرفين، باعتقادي تدخل في عداد األخبار النفسية، وهي ليست حقائق، فيها نسبة من الحقائق، 

وفيها نسبة كبيرة تدخل في عالم الحرب الدعائية، وهكذا نمضي مع هذه األخبار في التحليل واإلنفعال والترقب واإلصطدام، كما نؤنب 

 عضنا في هذا الجو الحزين والمظلم واليأس البعيد عن العالقات الطبيعية. ب

، األول كان يعمل معلماً ابتدائياً، وهو خريج دار المعلمين والثاني كان مدرساً لمحمد الحموي ولظافر النجارجاءت زيارتان من السلمية 

 زوجة كل منهما. للغة العربية وهو خريج كلية اآلداب جامعة حلب، وقد جاءت والدة و

وهو معلم ابتدائي من ريف الدريكيش يقرأ كثيراً وخاصـة الكتب الفكرية،  مالك حسنبعد الظهر احتدم النقاش في المهجع بين الرفيق 

 ً من قربة، مزار قطربة، التابعة لالذقية وهو دكتور في الزراعة وخريج بلغاريا،  منذر خداموبين الدكتـور  ،ويصبو أن يكون محلالً سياسيا

النقاش احتد حول حرب الخليج، والسؤال الذي طرحه الدكتور منذر هل هذه الحرب على أمريكا والنفظ  .ويدّرس في جامعـة المحافظة

عالقة لها باحتالل الكويت وتهديد السعودية، وحتى مع إسرائيل العربي وهل يجب أن يبدأها العراق باحتالل الكويت؟ مواجهة أمريكا ال 

يجب تأجيل المواجهة، صدام حسين مغامر وال يمكن أن يكون صاحب مشروع، أما الرفيق مالك فيعتبرها حرباً تحريرية وعادلة وقومية 

 ووطنية، وقد تدخل البعض لمنع النقاش وتحوله إلى شجار. 

23/2/1991 

لساعة تقترب من الخامسة مساًء، ضوء النهار يبدو من كوة باب المهجع. فالمرء الذي يقف أمامها يرى من شبابيك أكتب هذا اليوم وا

. كم يشعر المرء بالحزن وهو يضاف إلى حزن .الممر الغيوم البيضاء في السماء الزرقاء ويرى صفاء المساء ويحس بهدوء األبعاد

 لسجن وبعد مضي تسع سنوات؟ . فالمساء دوماً حزين. فكيف هو با.المساء

أحد رفاقنا من المهجع الثالث )نحن المهجع الخامس( خرج من مهجعه أثناء إدخال بعض الحاجيات إليه من قبل العسكري وبيده صفيحة 

سكري إلى دفعه مما دفع الع .فقد قطعوا عنا المياه منذ حرب الخليج لزيادة إرباكنا وحرماننا خوفاً من التحرك واإلضراب .لملئها بالماء

ولكنه استطاع الوصول لباب الحديد الذي يؤدي إلى الجناح، مما دفع العسكري الستدعاء رقيب االنضباط الذي غضب وأرسل الرفيق 

حامل الصفيحة البالستيكية إلى الزنزانة تحت األرض بما يقرب العشرين درجة مع إضاءة سيئة ووحدة قاتلة ورطوبة عالية، وعدم 

وهو ضابط مهندس برتبة رائد خريج مصر، وهو على  ،من ناحية الشيخ بدر عادل اسماعيلإنه  ..؟فمن هو هذا الرفيقوجود تدفئة، 

وكان  ،1979هو معتقل منذ عام  .متزوج وله ثالثة أوالد وزوجته موظفة ومقيمة في حمص محل عمل زوجها 1949األغلب من مواليد 

، هادئ ورزين ومتماسك وقليل الكالم وله بعض التصرفات 1987ا مع مجيئنا عام قبل سجن صيدنايا في سجن المزة وجاء إلى هن

 المرحة. 

25/2/1991 

الساعة قرابة الرابعة بعد الظهر، أجلس وراء طاولتي المصنعة من خشب السحاحير، وقد زينتها بغالف من مجلة "أنباء موسكو" أصفر 

 اللون عليه صور ملونة لألطفال جميلة ولطيفة. 
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28/2/1991 

لقد كسبت اإلمبريالية المعركة بأقل  .انتهى كل شيء وقد تبين ذلك منذ الصباح عندما أعلن بوش تعليق القصف، ووقف إطالق النار

أما الطرف العراقي فإن قيادته تجازف بكل شيء، كما تبين أن القيادة  .تبين أن الحلفاء يتفوقون بكل شيءوالخسائر، وتم تدمير العراق، 

ظاهرة في الجانب العراقي أما في جانب الحلفاء فالقيادة جماعية وعلمية وتكنولوجية، كما لم تستطع القيادة العراقية أن تحول الفردية 

رين والمعارضة والتس لط المسألة إلى حرب شعبية لتغلب الطبيعة العنجهية للنظام وعدم تهيئة األمـور قبيل المعركـة والتنازل أمام المهّجِ

 ..م الشيعة واألكراداألمني وأما

 

 1991 آذار

1/3/1991 

من جراء ما حدث في العراق أشعر باإلحباط، واليأس، والضياع، واللوعة، ال ألن نظام صدام كان يؤمل منه األمر الجلل، بل ألن الحكام 

. آسف ألن مواجهة الهيمنة األمريكية، .العرب بحماقتهم، وسلبطتهم يدمرون األوطان في سبيل أن يستمروا في الحكم والهيمنة

 واإلسرائيلية، ومواجهة األطماع الغربية تريد حكاماً غير هؤالء، يؤمنون بشعوبهم وأرضهم وإنسانيتهم. 

كيف يحتمل اإلنسان هؤالء الشامتين بالعراق؟ العالم الغربي يغار على الكويت!! وال يغار على فلسطين، يغارون على شرعة األمم 

 المتحدة الغائبة، والنائمة في أرض فلسطين، وفي خيامهم. 

الغربية، أو األمريكية في هذه المنطقة، كل عمل انقالبي وراءه الدوائر  .ال شك أن صدام حسين أحمق فهو كحاكم لم يكن للشعب رأي فيه

ما هو السر في عناده ورفضه االنسحاب من الكويت؟ وأن يدفع العراق والعرب هذا الثمن الباهظ والمفجع على المستويين المعنوي 

ن عليهم، وال يمكن . إن صدام حسين وغيره ال يراه.م1258. ربما تعادل هذه الفاجعة فاجعة سقوط بغداد على يد هوالكو عام .والمادي

الكثير من المالسنات والمعاتبات، وقد أنّبت من يحاول تأجيج  في المهجع دارت .أن يعملوا لصالح المشروع العربي ومواجهة االستعمار

ً من إنسانيتنا، وربما كنا نحلم بسقوط أنظمة بفعل حرب الع.نار الخالفات ولكن  ،راق. الواقع أننا مللنا من السجن، وفقدنا جزءاً كبيرا

 هيهات لألحالم وهيهات للحالمين!!

3/3/1991 

األول اعتقل بعد  .وهما من بلدة السلمية أحدهما أستاذ علوم واآلخر في السنة النهائية للطب البشري األخوين استانبولي،جاءت زيارة 

أما اآلخر إسماعيل، فقد كان  .صف الثانيزواجه بستة أشهر، وترك وراءه زوجة حامالً وقد ولدت فيما بعد ابنته "نارا" واآلن في ال

ولم يكن باستطاعتي التماسك  ،رافقتهما للقاء زوارهما في إحدى المرات .خاطباً، وقد تخلت عنه بعد مضي عامين ونصف على اعتقاله

ذه األم شبه الثكلى. كانت وأنا أرى أمهما العجوز تمسك بالقضبان الحديدية، وال تريد مفارقتها. لقد دمعت عيناي وتهدج صوتي تأثراً له

 تنظر وتتملى في وجههما كأنها تشعر بأنها لن تراهما ثانية.

: الوالدة تتعكز وتستند على ابنتي حيناً وحيناً على عكازها. الزوجة موظفة في حلب الرفيق عبد القادرروى لي خريج الجامعة في العلوم 

الثانية هندسة مدنية، وهناك شقيق لعبد رهن نفسه لحساب بيت عبد القادر، اسمه حيث كان زوجها تابعاً لمديرية التربية وهي في السنة 

. جاهد كي يعلم أوالده خوفاً من الفقر والعوز فاختطفهما السجن وأصبحا عالة .الوالد العجوز يعمل في السلمية بائع خضروات .كريم

ما وقد رفضت الزواج ماداما في السجن، أسّر لي األخ الطبيب . لهما أخت تعمل بالرقة وهي تتبرع بقسم رئيسي من راتبها إليه.عليه

. أدخل وأخرج من الحمام وأنا أغسل وجهي .ماذا أقول يا أبا قصي: عندما يقترب موعد الزيارة تجدني مضطرباً مملوءاً بالقلق -مرة: 

 ورجليَّ وأنسى بعد قليل أنني غسلتهما فأعود بعد ثوان لغسلهما. 

فهذا السجن الطويل ينحدر بنا إلى مستقر سحيق وإلى وادي األحزان  .تميل نحو االنحدار ونحو االضطراب العصبيإن أوضاعنا جميعاً 

 حيث الصمت والراحة األبدية. 

4/3/1991 

من قرية في حوران اسمها /تبنه/ تابعة إلزرع، يحمل درجة  1950وهو شاب من مواليد  الدكتور سامي صعوبأتحدث اليوم عن 

ً في القرية له ثالثة أخوة يعملون لدى الدولة في العاصمة،  الدكتوراه من اإلتحاد السوفيتي في اإلقتصاد الدولي، والده يعمل مزارعا

وبعضهم يعمل في الشركات العامة، وله أخت في صف البكالوريا في مدرسة األشغال النسوية، وله أخت أخرى متزوجة في ريف حماه. 

جاءني والدي وأخي، قبلهما   :جاءته هذا اليوم زائرة وسألته عمن حضر في الزيارة السابقة فقال .اآلن لم تستطع أن تزوره أبداً حتى

جاءت أمي وأختي وقبل ذلك جاءني الشقيقان لوحدهما. الدكتور سامي قليل الكالم كثير الصمت، وفي هذه األيام قليل القراءة، في السابق 

م ويتقدم في اللغات: األلمانية والفرنسية. يهوى قراءة الكتب االقتصادية والتجارية وكان يشرح كان يطالع في اللغة الروسية ودرس كي يل

 في بعض الحلقات شيئاً من أساليب التبادل والتجارة الخارجية وأسباب الكساد والتراكم لكنه ال يحب قراءة الكتب األدبية أو الروايات. 
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عليه ال يمكن أن يسلِّم كذلك، وإذا لم تبادر ال يبادر أبداً: ال يؤذي وال ينال من أحد ال بالمزاح وال  وإذا لم تسلم ،إذا لم تكلمه ال يكلمك أبداً 

وعلمت أنه من مالك  ،سمعت باسمه في فرع التحقيق العسكري 1983اعتقل صيف  عندما .بالجد. يبالغ في النظافة وفي الغسل والتغسيل

د أشهر التقيته في سجن تدمر الصحراوي المنقطع عن العالم وسيء السمعة والصيت، فحكى وبع .وزارة التخطيط التي تعمل بها أم قصي

لمدة شهرين من قبل اإلدارة السياسية، ولم يثبت عليه شيء فأفرج عنه. أكد أن التقارير حوله وحول الدارسين  1982لي أنه اعتقل عام 

. .القبض على البعض ممن اعترف جعل األمن العسكري يمسك بطرف الخيط في بالد السوفييت كثيرة، لكنها برمتها تعتمد التخمين، لكن

وهكذا اعتقل وكان من أواخر من اعتقلوا من بين خمسة عشر بين مدني وعسكري كانوا يدرسون هناك في  .خيط عمل تنظيمي مناوئ

  .شتى االختصاصات

5/3/1991 

 بالزيارة التي جاءته هذا اليوم، إنه من قرية الشيحة أكرم مراميمضيت إلى المهجع الرابع وقضيت فيه قرابة الساعتين ألبارك للدكتور 

على اسم المناضل الحموي التقدمي  1949أسماه والده يوم ولد  .( كيلومتر على طريق ناحية محرده5تابعة لحماه وال تبعد عنها سوى )ال

استولى عليها الفالحون بالقوة وبأمر  ،ملك آل البرازي الشيحة وكانت قرية ،1954حزبه العربي اإلشتراكي مع البعث عام الذي توحد 

ة قصيرة دوكان والد أكرم من المشاركين في الحركة الفالحية وسجن لم .من زعيم الحركة الفالحية في حماه المناضل أكرم الحوراني

ً على القر ج من  .يةوعيّن بعدها مختارا حلب سياسة واقتصاد ثم أكمل دراسات عليا في اإلتحاد  جامعةإن أكرم صديقنا ورفيقنا تخرَّ

والتحق بوزارة التخطيط عدة أشهر بعدها تّم سحبه ألداء الخدمة اإللزامية التي كان قد خدم منها عدة شهور قبل االلتحاق ببعثة  .السوفييتي

جاءنا من الزنزانة إلى مهجعنا في  .15/12/1982ومن هناك اعتقل في  ،سسة النقل العسكريبالد السوفييت وعاد اآلن ليخدم في مؤ

موظفاً  21. هناك تعرفت عليه وأخبرني أنه سافر مع .وعليه عالمات التعب واإلعياء والذهول 1/1/1983فرع التحقيق العسكري في 

وقد عرف أم قصي في هذه الفترة وعرف منها أنني معتقل ولكنه لم  .وموظفة من هيئة تخطيط الدولة ألداء دورة في ألمانيا الشرقية

فمنذ ثالثة أشهر  ،مزاج أكرم عصبي .كان ذلك أول خبر يرد عن زوجتي وأوالدي بعد اعتقالي بعشرة أشهر .يتعمق معها في التفاصيل

اعد االنضباط، وزرت أنا، وكانت زوجته جاءت زيارتي وزيارته مع بعضهما وكان متأزماً فلم يقبل أن يزور لخالف بسيط وقع مع مس

وقد قاده مزاجه  .وقد بكت من القهر. يعاني من قرحه في المعدة ومن آالم في الظهر ،برفقة ابنتي خزامى وقد طمأنتها على صحته

 المضطرب هذا إلى ضرب طبيبنا السجين ناجي حيدر وتدخلنا لفض المشادة. 

6/3/1991 

كلما فتحت وقلبت أوراق المفكرة ال بد أن أتأمل الصور المحفوظة بها والتي جاءتني هذا العام في إحدى الزيارات، أولى هذه الصور 

البنتي الصغيرة ريما التي سميتها من وحي فيروز التي غنت أغنية: "ريما ريما الحندقة" وراءها البحر وهي تبتسم ابتسامتها اللطيفة، 

الكبيرة خزامى مع ابن خالها عمار وهي تضحك ضحكة مألى فرحاً وبهجة، وثالثة، لقصي بحاجبيه المقرونين، وأخرى وصورة االبنة 

أراجع أيامي  .للصديقة والزوجة افرنجية وهي ترتدي الخراطة السوداء وقميصاً بنصف كم، وبيدها كرة طائرة، وهي على شاطئ البسيط

الكبير قصي في الصف العاشر وخزامى في الصف الثامن والصغرى في الصف الثاني أو  وحياتي معهم قبل تسعة أعوام عندما كان

الثالث ال أدري، يا له من زمن ساخر وجائر ويا للحاكم العربي يدفن من ليس معه في رمال الموت ويرفع من شأن من معه إلى أعلى 

 . هكذا هي الحياة في هذه المنطقة وهكذا هو اإلنسان. .عليين

نجتمع في  .شربت حلقتنا القهوة، هذه الحلقة تتألف من أربعة أشخاص ونرحب بالضيوف العابرين .اآلن قرابة الخامسة مساءالساعة 

من  حمد قطانمن السلمية ومن  محمد الحموي تتألف الحلقة منالصباح الساعة العاشرة نشرب متة ونتبادل األحاديث بهدوء واتزان 

األول معلم مدرسة وابن رجل أمضى حياته بائع خضروات، علّم ثالثة من أوالده أما الرابع فهو  ،من سلمية ظافر النجارالسويداء و

، أوقف وسيق للمعتقل في 1975محمد هذا ترك زوجة وثالث بنات أكبرهن من مواليد  .مساعد في الجيش قد تقاعد وله كذلك أربع بنات

 1971للمرة الثالثة. كانت المرة األولى عام  1980أوقف عام  1935من مواليد أما الرفيق حمد قطان فهو من عمري تقريباً  .1983أيار 

. الكبرى متزوجة من شاب من لواء اسكندرون كان .له ولدان وثالث بنات 1977واستمرت حتى عام  1975لمدة سنة ونصف والثانية 

الثانية  .ية واإلنكليزية ويعمالن لدى إحدى الشركاتتقن التركييدرس في الجامعة السورية. رحلت معه إلى تركيا اآلن هما في ليبيا 

أما اإلبنة العازبة فمخطوبة وتدرس  .. الولد الكبير يدرس موسيقى في اإلتحاد السوفيتي.متزوجة من شاب من السلمية ويقيمان في حلب

في الحلقة فهو من قرية "المفّكر" وساكن سلمية، أما العضو الثالث  .بكالوريا في مدرسة الفنون، االبن األخير في الثانوية العامة هذا العام

ومتزوج من ابنة المدرس للفلسفة وخريج الجامعة السورية منذ أوائل الخمسينات أو بعدها بقليل اسماعيل حمود وهو من بيت يهتم بالعلم 

 واألدب.

ابن خالة معتقل وخالته المدعوة زهرة المعتقلة  لظافر هذا أوالد خال اثنان معتقالن لحساب رابطة العمل الشيوعي أحدهما طبيب وكذلك له

 حالياً في سجن جوبر، وقد اغتيل زوجها وابنها البكر في عمل إرهابي في حلب وسأتكلم عن ذلك في األيام القادمة هذه هي حلقتنا. 

7/3/1991 

 . أم الحزبوالتي يطلق عليها جماعة حزب العمل )الرابطة سابقاً(  زهرة كرديه أعود إلى الكالم عن خالة ظافر المدعوة

في أواخر السبيعينات وأوائل الثمانينات كانت تسكن مع زوجها ملحم كردية في حلب، فهو متطوع بالجيش وقد ندب في أواخر الستينات 

 . 43أو  44ائية زمان الـ للعمل في دوائر األمن، قبل ذلك كان يعمل حالقاً في بلدة السلمية وهو يحمل ابتد



32 

 

في البداية طابع  أخذ هذا االنتفاض ،بدأت المدن السورية باالنتفاض منذ أوائل الثمانينات احتجاجاً على نظام الحكم األمني المخابراتي

الهجوم على مقرات المخابرات وعناصرها في كل من حلب وجسر الشغور وحماه وحمص، ثم تحول إلى مواجهات مسلحة دامية وقصف 

وشجعت الحكومة على بعث الحراك الطائفي، كما كثرت  ،بعض األحياء والرمي بالرصاص للمتظاهرين الخارجين من الجوامع

 لميدانية. االعتقاالت والمحاكمات ا

طرق باب داره وكان  1981وفي ليلة من ليالي صيف  .ويبدو أن النظام قد أُعطي  )كرت بالنش( من أمريكا وإعالمها لتغطية ذلك

 أما زوجته زهره فكانت في السلمية مع ابنها األصغر.  ،1958موجوداً في البيت مع ابنه وهو من مواليد 

الباب بالمهاجمين حيث وضعوا على فمه الصقاً، وطعنوه حتى أسلم الروح واستأنفوا الدخول ذهب االبن ليفتح الباب ففوجئ فور فتح 

 ً . الزوجة أقامت في حلب، بعدها بمدة .وهرب الجناة بدمائه حيث كان األب في الداخل طعنوه وأغلقوا فمه بالصق فهوى أرضاً مضرجا

 .د أن الزوجة وابنها حوال البيت إلى وكر للحزب المناوئ للسلطةانخرط ابنها كرم في صفوف حزب العمل الشيوعي، ويبدو فيما بع

 .1986وآالت الطباعة بداخله وذلك عام بعد اكتشافه من قبل األمن دوهم البيت  .وكانت تتم في البيت طباعة المنشورات واالجتماعات

 في ربيع العام نفسه.  زهرة واعتقلت

إنها اآلن  في سجن حرستا، وال يعرف سوى أنها حية، ولم  -ألته عن أمه ومصيرها، قال: منذ أيام في جناحنا وسكرماً لقد رأيت ابنها 

. كان حزيناً وغائر العينين، هذه هي قصة زهرة كردية خالة جاري .( أوالد في السجن5يزرها أحد سوى خال واحد هو حسام الذي له )

 في النوم ظافر النجار.            

8/3/1991 

في زيارته األخيرة جرت مخالعة بينه وبين  .، وهو مهندس جيولوجيا من ألمانيا الشرقيةللرفيق واألخ علي جبيليهذا اليوم مخصص 

 لم تستطع االنتظار، وتضيف أنه قضي عليها نهائياً. –كما قالت  –زوجته. هي 

وقد أصبحت اآلن  ،وهي مالصقة لالذقيةوكان علي قد طلب منها منذ العام الماضي أن تسلم ولديه ألمه كي تربيهما، إنه من بسنادا 

وكان قد مضى على زواجه  ،1982وقد اعتقل في أواخر نيسان عام  .تّم تعيينه في قسم الجيولوجيا في وزارة النفط .ضاحية من ضواحيها

ة البسطة، وظل حيث افتتح محل خياطة في حار 1945حيث كان والده قد جاء إليها عام  1950عامان كامالن، إنه من مواليد بيروت 

فقراً مدقعاً موروثاً من أيام الدولة العثمانية، وكان عدد كبير  فترة االنتداب الفرنسي كانت جبال العلويين تعاني . في1960فيها إلى عام 

 من سكانه يتجهون للعمل في بيروت، أو للتطوع كجنود وضباط صف في دمشق.

ولم يبق في البيت سوى أمه العاجزة وشبه المقعدة، له أخت متزوجة من قريب  1989المهندس علي وحيد والديه. وقد توفي والده عام 

والكبير من  ،في هذه الزيارةعلى علي قررا أن يتوليا أمر الولدين، وضمهما إلى أسرتهما وطرحا الموضوع  ،لهما ويقطن في دمشق

سم( وذو جسم غير سمين في وجهه  185ي طويل القامة )إن المهندس عل .الولدين هو عالء وعمره عشر سنوات واألصغر يبلغ الثمانية

مالمح حادة وفي عينيه الواسعتين حرارة، لطيف المعشر صبور وأبي، يدخن كثيراً أجرى في تدمر عدة دورات لتعليم اللغة األلمانية، 

 يقول وهو شارد: 

أو يظهر عليه التأثر. في يوم من األيام نه لم يضعُف لك .. .لم يبق لي سوى أمي، وعندما يحين الحين وأترك هذا السجن تكون قد رحلت

. الحاكم .. العدالة في هذا العالم غير محققة إال في الموت.يجابه المصاب تلو المصاب بكتمان شديد. إن الناس في الخارج والداخل يموتون

مـات له عزيز كاألب أو األم أو  وقد أحد منا إال يموت والفقير يموت، واألحداث ال بد أن تقع تحت سمع الليل وبصر النهار، ولذا لم يبق

محروم ومهان ومحاصر، إن هذه السنوات هي األقسى ولكن متى  –كسجين  –األخ. لكن وقع الحـدث يكون قاسيـاً في السجـن ألنك هنا 

 كانت الحياة سهلة؟ إنها قائمة على الظلم والحزن والمآسي. 

9/3/1991  

نـام في المهجـع الثانـي قرابة الشهرين ثم انتقل إلى مهجعنـا، هو بال زيارات ولذا  شاب كردي في جناحنا منذ أكثر من نصـف العـام حلّ 

ويبدو أن أحدهم كلّفه بنقل كيسين مربوطين ليوصلهما إلى عنوان بحلب دون أن يدري  أحمد سيدوأعطيناه ثياباً ليواجه برد الشتاء. اسمه 

ه دورية وفتشت الكيسين فرأت أنهما مملوءين سالحاً فأعيد إلى طرطوس وعذب عذاباً شديداً، وسيق إلى أوقفت أثناء الطريق .ما بداخلهما

دمشق ومن الشام سيق إلى سجن "تلفيتا" إنه ترك المدرسة في الصف الثالث، والتحق بمشاغل األرمن للميكانيك في الراموسي وتعلم 

إلى ليبيا متعاقداً مع شركة  1981عام  سافرك، ويفك علبة السرعة وعندما تعلم المهنة ميكانيك السيارات، فأتقن إنزال الموتور أو المحر

 دينار ليبي. 200"تيبستي" لصيانة السيارات براتب قدره 

ف وعاشر العمال السودانيين والتونسيين والجزائرين وحمل 1984ظل يعمل في طرابلس الغرب حتى عام  ، ترك العمل بعد أن تعرَّ

 ، وبسيطة عن تلك الفترة. ووعى الواقع في ليبيا، وقد أعجبه من هذا الواقع الطبابة المجانية والدواء المجاني.ذكريات حلوة

ثم تعاقد مع شركة إلصالح األراضي لها فرع في طرطوس  .عاد إلى سورية ليتزوج من فتاة من أصل كردي تسكن عائلتها في الالذقية

سورية، أراد االنتقال للسكن في حلب وتوفير أجرة البيت ونقل عمله إلى فرع الشركة في ليرة  2000براتب وقدره  1986وذلك عام 

 الواقعةهو من قرية "بلبل"  .خمسة آالف ليرة أخذها منه عناصر األمن 1990وكان قد وفّر حتى فترة اعتقاله في خريف  .مدينة حلب
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عه الكثير من المقاصف والمطاعم، والواحات المشجرة والغنية بالمياه. قرب منتزه "كفرجنة" ذي األغلبية األرمنية والتي ينتشر في ربو

 عفرين وهذا الطريق يغلب عليه العنصر الكردي ومليء بأشجار الزيتون.  –تقع هذه القرية "بلبل" وكفرجنة على طريق حلب 

ا معنى هذه الكلمة بالكردية، يجيب: هي تعني ها هو أحمد سيدو يحلم بإخالء السبيل وهو يتذكر ابنته ميديا ووالده قهرمان، قلت له: م

 القوي والمقدام. 

ب والذي يواجه عاديات األيام  ،دخلت هذه اللفظة إلى اللهجات العامية فهي تعني في منطقتنا بالنسبة للرجل المحتال والنّصاب والمجّرِ

 القوادة والعجوز المحتاله. تعنيوبالنسبة للمرأة 

10/3/1991 

ولذا أردت أن  .أمشي فأنا صاحب امتياز لكبر سني إذ أخرج لمدة ساعتين بينما المهجع برمته يخرج لمدة نصف ساعةكنت في الممر 

. عندما وقف أمام الكوة كان حزيناً .؟فمن هو أبو علي .أبو علي زيدانأمر على كوة المهجع األول وأسلم على الرفيق المناضل والبسيط 

 20. إنه موظف بسيط في مستودعات تابعة للقوى الجوية  بمنطقة بين حماه والسلمية تبعد قرابة وكان متغضن الوجه، ومتهدج الصوت

 "أم طويقية". -كيلو متراً، تقع داخل الطريق العام قرابة خمسة كيلو مترات اسمها: 

لحساب القوى الجوية الموت له أحسن والذي يعتقل نتيجة حديث حول تنظيم معاد للدولة أو حديث ينقذ الدولة، أو العائلة األسدية اعتقل 

 من اعتقاله: 

 ممنوع على معتقل القوى الجوية أية زيارات.  .1

 إن معتقل هذا الفرع الحقير ال يمكن البوح عنه أو اإلعتراف به. .2

 لسنوات يبقى المعتقل في زنزانات تحت األرض.  .3

 وإذا انتقل الفرد إلى مهجع فهو تحت األرض وبال تنفس ويتعرض للضرب المبرح.  .4

بعد مضي سبع سنوات ونصف تحت األرض وفي الزنزانة دون زيارة، ومن غير أن آصف دعبول أبو علي هذا جاءنا مع المالزم أول 

ائر العينين، وحليق الرأس كأنهما من دراويش ومساكين يعرف أحد عنهما شيئاً، كالهما جاء منهكاً، وجائعاً، وضعيفاً، وأصفر الوجه وغ

 وال يعرفان كيف يسمعان أو يريان.  ،ألف ليلة وليلة الذين ال يمشون إال في الظل وينظرون إلى األرض، وال يتلفتون

مزمن وقرحة آصف أمضى مدة في ركن من أركان السجن خوفاً من أعراض سل رئوي، أما أبو علي فتبين أنه يحمل التهاب لوزات 

أبو علي له ولد في العاشرة من عمره لديه إشكاالت قلبية وأكد الطبيب  .وقبل ستة أشهر جاءت لكل منهما زيارة .معدية اآلن تماثال للشفاء

ضرورة إجراء العملية له وإال سوف يفقد حياته، وأثناء العملية توفي هذا الولد وفي الزيارة جاءه خبر وفاته كان يومها يتكلم ويبكي 

 ويندب ويتأوه. إن الحزن قاس جداً في السجن.

 صبح دورية.أظن أن الزيارات ست -قلت: 

أنا وآصف والزيارة التي حصلنا عليها كانت استثنائية، أنتم اعتقلكم األمن العسكري وقد فتحت لكم  –قال: حتى اآلن لنا زيارات دورية 

 ً  . . حتى اآلن يا صاحبي ليس لي زيارة رسمية.الزيارات بعد ثالث سنوات ونصف أما الذي تعتقله القوى الجوية فمكتوب عليه أن يدفن حيا

 قلت: قدم طلب. 

 قال:  ال أستطيع.

 لماذا :قلت

، وإلى وجودي هنا فيأمرون بإعادتي إلى الظلمة السابقة وإلى  :قال ألن الطلب سيذهب إلى القوى الجوية وهناك أخاف أن يفطنوا إليَّ

 ..فأنا عندكم في هذا السجن برسم األمانة .الضرب اليومي والحرمان والقهر

 وغالْبُت غصة عميقة جاشت في أعماقي. ،ى خديهكانت الدموع تسيل عل 

11/3/1991 

 ً . مهجعنا اليوم خدمة للجناح، ولذا فتحوا علينا الباب باكراً فوزعنا الشاي والخبز والفطور )لبنه(. إن طعام السجن ال يكفي السجين أبدا

 ات وشراء فواتير الخضار والزيوت. فكل سجين يأتيه من اللبنة بقدر رأس اإلبهام، ولذا اإلعتماد األساسي على الزيار

 إن إدارة السجن أشبه بإدارة مؤسسة إنتاجية إذ تجني األرباح الطائلة من شراء ما يحتاجه السجناء. 

ذّكرني أنه كان  .وهو من قرية /كفر حارب/ المحتلة حالياً من قبل إسرائيل وهي مطلة على بحيرة طبريا محمد فنيخرجاءنا إلى المهجع 

، 1950معي في دورة تدريبية للعمل الفدائي في نبع بردى ثم في مصياف، وكان دون العشرين من العمر، هو من مواليده  1969عام 

في الخريف أثناء توزيع البيان بشأن ما حدث في شوارع دمشق بواسطة الفتيات المراهقات اللواتي يتبعن دورة مظليات  1981اعتقل عام 
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غطاء الرأس عن رؤوس السيدات المسلمات، قبضوا عليه من المدرسة في درعا، زوجته من األردن، وهي قريبة له وهو عندما  بنزع

.. له ابنتان كبرتا .لم أكن أعرف أبداً وأدرك أبعاد هذا النظام، ومستوى إرهابه -يتحدث يتحسر ويندم ألنه لم يمض إلى األردن ويقول: 

ي معمل أحذية المحافظة وتسكن في المخيم إلى الشرق من المدينة، إنه يعاني من أمراض معدية ومعوية في غيابه، زوجته تعمل ف

 ويتحسس كثيراً من البرد ولذا ساعده الطبيب إسماعيل ببعض األدوية وحّضر له كأساً من الشاي.

كما أنهيت رواية لكاتب مكسيكي اسمها:  أنهيت صباح هذا اليوم قراءة روايتين األولى ألرنست همنغواي اسمها: )سيول الربيع(

واألخرى  ،)بدرومرامو(. كلتاهما أثرتا في أعماقي، األولى جديدة األسلوب وتثير لديك اللهفة، وتالحق األنفاس وتثير مسألة الهنود الحمر

 ذات تقنية عاليه وذات أفق قاس وحزين. 

12/3/1991 

دخلنا  .هتبآويمتاز بقامته القصيرة وك ،كان يغطي رأسه بمنديل ويلبس سترة عسكرية، مشيت معه في الممر، أبي علي زيدانأعود إلى 

اعتقلت من مكان عملي التابع إلدارة التسليح، أما مكان إقامتي فيقع تحت  -في حديث عن اعتقاله وعن مكان إقامته في المعتقل، قال: 

بناية فارس الخوري التي هي أمالك دولة مستأجرة من قبل اتحاد العمال دائرة تابعة للقوى الجوية واقعة في منطقة )برج الروس( مقابل 

ً حتى  .العرب شرح لي كيف كان يُمن ع النوم على المعتقلين، قلت له كيف؟ أجاب:  إن المنع من النوم يمتد من الساعة الرابعة صباحا

ة( ومن يضبط نائماً يدخل في )الدوالب( ويتلقى مئة كرباج الحادية عشرة ليالً فهم يتسللون في دوريات فجائية فيفتحون الطاقة )الشراق

تصور يا أبا قصي أنني أحصيت المرات التي يمرون بها على السجين في زنزانته بدون أوقات  -وهو الحد األدنى، واستأنف قائالً: 

وقد روى لي أحدهم وكان قد  .(1983)اعتقلت في أواخر عام  1986الطعام فبلغت خمساً وأربعين مرة لقد امتد ذلك إلى أواخر عام 

ثم شرح لي أحوال المساجين قال: هناك أصحاب رتب من عقيد فما دون، وهناك  .لم يتغير هو أن هذا األسلوب هو 1979اعتقل منذ عام 

للشمس مع بعض المدنيين والجميع عبارة عن أشباح، فأمراض السل متفشية لسوء التغذية، واستمرار التعذيب وعدم التعرض إطالقاً 

. سرت مع أبي علي أكثر من ساعة كان يسير معنا يوسف السعيد وهو .عدم النوم. روى لي عن األقدام المدماة والتي تتقرح بفعل السياط

وهو حالق الجناح بال منازع، قصير القامة )طوله  ،أبيه م وحيد أمه، والده كان حالقاً وتعلم مهنةيمحام من إدلب أصالً من قرية كفر تخار

يميل إلى تأليف الزجل، مرح وودود، بل إنه يكتب قصة لطيفة وفكاهية وقد ذكرتني قصصه بالقاص  ،سم( ضخم الجسم والرأس 160

 اإلدلبي حسيب كيالي.

نهم تكلموا مع المهاجع الخلفية ومن ضمنهم سمعنا ضجة في ساحة السجن فاستفسرنا عن األمر، فأخبرنا البعض من المهاجع المغلقة أ

( ولم 400بعض الفلسطينيين أن مدير السجن اآلن عندهم وقد أبلغهم عن إخالء سبيلهم وعددهم في الطوابق العليا والطابق األول قرابة )

 يبق منهم سوى خمسين. غغف

13/3/1991 

)سابقاً رابطة العمل الشيوعي(  تنظيم فلسطينّي لحزب العمل الشيوعينواة  في الجناح الذي وراءنا يوجد مهجع للفلسطينيين يبدو أنهم كانوا

 .1986وهم من الشباب، اعتقلوا اعتباراً من عام 

كنت  .قبل بناء الجدار بين المهجعين ،البارحة ليالً أُبلغوا عن إخالء سبيلهم، وقد أفرج عنهم ليالً وقد بلّغوا مهجعنا السادس إذ هم وراءه

(، أذكر أنني جلست أكثر من مرة عندهم وتحدثت 1966و  1960جعهم وأزورهم وأتحدث إليهم، إنهم جميعاً من مواليد )أذهب إلى مه

، معلوماته الطبية جيدة، وثقافته العامة معقولة يظهر على وجهه أن السجن ترك عليه أثره، قال لي: بسام عودةإلى طبيب بينهم اسمه 

حياتهم  .. إنهم عامة يقرؤن كافة أنواع الكتب، وقد أعاروني العديد منها.أس تكاد تفقدني صوابيإنني أتعرض لنوبات من الضيق والي

مألى بالفوضى ينامون في النهار ويسهرون ليالً ويسحبون من المرمالت عرقاً هو من أردأ األنواع، ويتناولون حب )الفوستان( للتغلب 

ينامون في بيوتهم في مخيم اليرموك ويحملون الشعور الذي يواكب كل سجين عندما . الليلة القادمة س.على توتر األعصاب وقلة النوم

أذكر منهم محمد كتيله الذي يعاني من آالم الظهر وأذكر الشاب  .. شعور كمن يولد من جديد مع تعامل مع الحرية دون تصديق.يُفرج عنه

يقه مازن، والشاب الطويل ياسين جلبوط، والشاب الظريف صاحب العابث أبو داوود )موفق العائدي(، ومسؤول المكتبة جمال ربيع وشق

 الضحكة الحلوة، المتراجع عن التمركس عبد الكريم درويش، ونحات الخشب البائس سليمان والملقب أبو رشيد. 

14/3/1991 

ابطين، والبعض على التقدمي ( عنصراً، البعض منهم محسوب على المر14إلى  12يتألف من )في جناحنا يوجد مهجع لألخوة اللبنانيين 

اإلشتراكي وبينهم من معتقلي مدينة طرابلس الذين اعتقلوا تحت الفتة )التوحيد اإلسالمي(، الذي تحالف مع عرفات ضد احتالل طرابلس 

جناح الذي كنا به ، وذهبوا هم إلى ال1990شباط  22من قبل القوات السورية، هؤالء كانوا سابقاً في هذا الجناح وقد جئنا نحن مكانهم في 

عنصراً(، وقد التقيت بأحدهم، والذي ظل هنا ثم لحق بهم وهو مالزم أول في الجيش اللبناني من منطقة )برج  150وعددهم يزيد عن )

أبي حيدر( ومن عائلة الزين، شاب وسيم وواع أخواله من إدلب غاب اسمه عن بالي، وقد نزل آخرون من فوق وكلهم من قوى المرابطين، 

رفت على مسؤولهم المدعو شاكر البرجاوي الذي أُخلي سبيله وأصبح اآلن في لبنان قبل شهر تقريباً مع عدد محدود ال يتجاوز التسعة، تع

وشاكر هذا شاب متوقد الذهن إحساسه الوطني متقدم، شرح لي عن موقف المقاومة البيروتية والتي ترفض أن تكون تحت رحمة السوريين 

 ً  واعتقلوه في الحمام العسكري وهو يجتمع مع ضباط سوريين، ولم يكن بصحبته حراسة فعّالة. شاكر هذا من مواليد ولذا نصبوا له فخا

من سكان الطريق الجديدة والده كما روى من منتسبي حزب البعث، وأخواله من آل حداد من طرابلس يدورون في فلك الحزب  1961
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ة وعاماً لغة ألمانية في ألمانيا الشرقية، ثم عاد ليزاول القتال تحت قيادة نبيه بري ثم الشيوعي، وقد درس لمدة عامين هندسة كهربائي

اختلف معه وأبعد من قبل سورية، فذهب إلى اليمن الجنوبي وإلى ليبيا والتقى بياسر عرفات وبعدد من السوريين منهم عبد الحليم خدام 

 وعندما لم ينضو تحت لواء أحد جرى اعتقاله. 

م اللبنانيون بإخالء سبيلهم ومنهم خالد عزو الذي يتألم بفعل انقراص الفقرات، وأبو صالح محمود الداعوق الهادي الذي يتواجد اآلن يحل

جل الوقت في المهجع، وأبو مجاهد عبد هللا الظريف والذي يعاني من آالم عديدة، أما عفيف العيتاني الرسام والهادئ والبسيط المليئ 

انطباعاً بالرغبة في الجلوس معه، وتعرفت على المدعو عصام ناجي والمريض بالفصام نبيل حيدر وجميل غندور باألمل فهو يعطيك 

 )أبو الجماجم( المصاب بالقرحة ونوبات القلب وعرفت الرسام ماهر وعائد حجري ويونس إبراهيم وفيصل عباس. 

15/3/1991 

وهو ينام في داخل المهجع بين الرفيق يحيى ابن جيبول القرية التابعة لجبلة وبين الرفيق مالك حسن  يوسف إبراهيمفي مهجعنا المدعو 

هو اآلن في الثامنة واألربعين جاء إلى السجن وهو ابن  1943. يوسف هذا من مواليد .ابن قرية )عين أحفاض( التابعة لقضاء الدريكيش

شهرين فقط، إنه من حملة البكالوريا الصناعية وقد تم تعيينه في حقول النفط منذ عام  تسع وثالثين سنة، وكان قد مضى على زواجه مدة

أما الحفريات والتنقيبات فقد بدأت منذ الثالثينات من هذا القرن على يد  1968بدأ استثمار النفط منذ عام  -. يقول: .في الرميالن 1962

 رسة وهي اآلن في الصف الثاني، وهو هنا في السجن. ابنته ميس ولدت وفطمت وكبرت ودخلت المد ،شركة "منهل"

في الزيارة األخيرة واجه مشكلة جديدة تواجهها زوجته، فهي تسكن في دار أخته في مدينة حمص، واآلن أخته تريد البيت لتزويج ابنها، 

هله فوالده ووالدته يعيشان في وزوجة يوسف تعمل خياطة في البيت الذي تسكن به دون أجرة ودخلها متواضع وهي تعيش على حساب أ

كيلو متر وهما عجوزان يقفان على أبواب الثمانين، وإخوته ومنهم  40قرية )أبو حكف( التابعة لحمص والواقعة إلى الشرق منها قرابة الـ 

 عميد في سالح اإلشارة. 

ة لذلك قال ألخيه أن يبيع حصته من األرض لكنها إذا تركت البيت الذي تسكنه بدون أجرة يضطرها الستئجار بيت بأكثر من ألفي لير

ً من الزيارة ألنه من جراء هذه المشكلة لم ينتبه إلى ابنته، قبيل اعتقاله كان بصدد اإلنتقال للوزارة في  ويستأجر لها بيتاً. جاء مهموما

 دمشق.

16/3/1991 

فقد كان مساعداً في الوحدات الخاصة التابعة  1980ام وهو معتقل منذ ع الرهينة علي يحيى )أبو معروف(جاء في زيارة لجناحنا الرفيق 

الذي استباح حماه ونهبها وخاصة سوق صاغتها عقاباً لها ألنه درس فيها الثانوية. وكان أبو معروف مدرباً للنظام  ،لعلي حيدر وهو

، وأتقن صناعة أقراص الفالفل. له أخ يعمل وعمل بائعاً جواالً  –المنضم لكونه يتمتع ببنية قوية، قدم استقالته وصار يعمل أعماالً حرة 

كان مطلوباً فترك خدمته اإللزامية، حيث كان يعمل في مطابع التوجيه المعنوي واسمه  1980معنا في السياسة وعندما تمت اعتقاالت 

. .داهموه فلم يعثروا عليهفبحثوا عنه وفتشوا دار أبو معروف و 1982ثم حدثت اعتقاالتنا في نيسان  .)عقاب( فتم البحث عنه دون جدوى

 هو هرب إلى لبنان ومن هناك سافر إلى الجزائر.

وهكذا تم اعتقال أبو معروف بدالً عنه وها هو في السجن منذ أحد عشر عاماً، إن علي من بلدة /السلمية/ الحارة الشمالية، وهو متزوج، 

العيش وتأمين تكاليف الزيارة لوالده. لعلي هذا أخ صغير اسمه  ولده الكبير معروف خرج من المدرسة منذ الصف الثامن إلعانة أمه على

نصار سجين في األجنحة الخلفية على حساب حزب العمل الشيوعي ومعه بمهجعه أوالد أخته علي وعادل من سجناء حزب العمل كذلك 

 ب ال يزال بالجزائر. ماذا يمنعهم؟ نخوتهم!! شقيقه الهارب عقا -أخاف بعد هذه السنوات أن يسجنوا أمي:  -يقول: 

 تفقد أيد .كما أنه عاني كثيراً من آرائهم أثناء حرب الخليج .عاد إلى جناحنا فقد أبدى ضجره من العيش بين حزب العمل فهم عدة فئات

آثاراً من األسى حتى مع أوالد أخته مما ترك لديه ،مع أعضاء من حزب العملهذا جعله يدخل بمشادات عنيفة  ،األكثرية أمريكا والتحالف

 وتحدثنا عن النظام الذي يشارك بوحدات من جيشه إلى جوار التحالف.  .واألسف

17/3/1991 

وجدي  -سأتحدث عن شخص آخر جاءنا من الجناح الخلفي لزيارتنا، وعرفته عن قرب قبل بناء الجدار بين الجناحين قبل شهرين هو: 

اسم  1980ادي النصارى، وفي آخر حدود منطقة الدريكيش، هو معتقل منذ عام واقعة إلى الغرب من والجنينه المن قرية  مصطفى

شباب قريته والقرى المجاورة يذهبون للعمل في لبنان، ومنذ بلوغ الشاب  ..؟. فما هي القصة بالتفصيلاتحاد النضال الشيوعيتنظيمه 

تنظيم الشباب الشيوعي المرتبط بالحزب الشيوعي اللبناني، الخامسة عشر، وبما أن والده من الشيوعيين القدماء، فقد ارتبط ومن معه ب

ويبدو أن البصاصين والمخبرين  ." اتحاد النضال الشيوعي "وقد انضم إليه أكثر من خمسين شاباً سورياً، وأطلقوا على نواة تنظيمهم هذا 

ً  16عاماً وعلى أخته التي عمرها  14البالغ  المنبثين في كل مكان أمسكوا بخيوط هذا التنظيم، فألقي القبض على وجدي  وعلى أخيه  .عاما

، أثناء 1987، أما أخته فاستمرت حتى عام 1986عاماً، أفرج عن أخيه عام  22وأثناء اعتقاله كان عمره  1958وجدي من مواليد عام 

ن سوى وجدي وواحد آخر، ومنذ الحملة ألقي القبض على عشرين أوثالثين عنصراً من أصل ستين وقد أفرج عنهم بالتدريج، ولم يبق اآل
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وجدي ينّمي لغتيه  .عام أفرج عن ثالثهم واسمه حمزه فاضل ألسباب صحية وكان مدرباً في أحد النوادي الرياضية في مدينة الالذقية

 اإلنكليزية والفرنسية. إنه يطالع بشكل جيد، طويل القامة وهادئ، ومعه ثانوية.

18/3/1991 

تركته في الصف العاشر وهكذا أنهى الثانوية بعد اعتقالي، ودرس عامين في حلب بمعهد التبريد والتدفئة جاءني ولدي قصي في زيارة، 

أعمل ليالً  -وها هو في الخامسة والعشرين. شاب أليف ووسيم، سلّمنا على بعضنا عبر الشبك الحديدي، وضحكنا. سألته عن عمله قال: 

توجد مشروعات كبيرة، ولكنني أفحص بعض األعطال الخفيفة في تمديدات التدفئة )هو في فندق الشام، ونهاراً في أعمال خاصة. ال 

أصبحت مملة ألنها روتينية، نق ل  لي   :ال بأس وسألني عن حياة السجن، قلت :سألني عن صحتي، قلت .عامل فني في التدفئة المركزية(

سألته  .صورة ُمْرِضية عن والدته، وعملها في الوزارة، وعن أخته وخطيبها، قال: إنه من عائلة محترمة في دير الزور وهو معلم رياضة

 عن أخته ريما: قال تعرضت لرشح قوي وقد أبلت منه.

إنني  ،قال: بابا جئت لك بكبة وافرة بالقطا والدّرج .يحمل بارودة ضغط يصطاد بها أتذكر أيام زمان نمضي إلى البساتين المواجهة لبيتنا،

 أيام العطلة أمضي إلى الصيد.

أرى أنني يجب أن أعيش حراً لمدة طويلة أذكر أنك قلت يوماً أمامي أن الزواج رسن ولكنه من  -لماذا تؤجل الزواج؟ قال:  -قلت له: 

 ول. ذهب، ضحكت ونسيت مناسبة هذا الق

ن العملة المحلية قليلة القيمة، والقدرة إ :وأردف قائال .ن الكثيرين يحومون حول البيت يريدون شراءه ويدفعون مبالغ باهظةإقال لي 

الشرائية لها ضعيفة، وأن الدوالر سيد الموقف، وأنه يرى في الفندق مظاهر الترف والبذخ وفساد المسؤولين، أما عندما يذهب إلى القرية 

إن إمارة الكويت تطلب عماالً ولن يذهب ألن مثل هؤالء األمراء المتخلفين أو غير المستقلين أفسدهم   :أضافو ،ى الفقر واإلدقاعفير

 المال وهم يفسدون غيرهم. 

19/3/1991   

، فهو يتحدث عن بلدته وأهله،  أبي رباح يوسف السعيدالطريف في المحامي  أن الحديث إليه أو الجلوس معه والسير برفقته شيء مس ّلِ

يقول أبو رباح:  منذ خمسة أجيال استقر لعائلتنا األمر  .فحياتنا الفارغة والمملة والتافهة تدفعنا إلى اجترار األحاديث .وهذا دأب كل سجين

كيلو  /5على جبل مطل على سهل الروج، أقرباؤه جاؤوا وسكنوا في قرية )سيجر( على بعد /بإدلب، وكانوا قبالً في قرية: بقسنا المبنية 

 متر من إدلب، جده األول ترك ولدين أحدهما والد أبيه وعمه. 

ر قال: قبل السجن كنا ال نقترب من األقرباء األميين والفالحين، ونبتعد ما أمكننا عنهم، ونحاول أن نبحث على رفاق الحزب واألفكا

والمبادئ، أتدري يا صاحبي وأقولها أمامك وأنت األكبر مني بخمسة عشر عاماً: إنني لوال هؤالء األقرباء البسطاء من قرية /سيجر/ 

لماتت أمي، ومعها زوجتي من العوز، وكنت هنا قد مت من القهر والذل، تعرف أن ليس لي سوى هذه األم التي بدورها ليس لها إال أنا 

وأقسم اآلن أنني لم أكن أحترم هؤالء األقرباء، وأتعالى عليهم ولم أزرهم في قريتهم  .اً، وزوجتي وحيدة ال معيل لها سوايوال أملك أوالد

إن السجن علمني أن المتعلم من أصل فقير يحمل عقدة التعالي على قريبه البسيط، وغير المتعلم والفالح، أقول:  أن هؤالء  .مرة واحدة

يسمحوا ألمي أو زوجتي أن يحتاجا أمراً، وكانوا يضعون سياراتهم )البعض يعمل سائقاً( تحت تصرف الزيارة هم حملوا بيتي، ولم 

محملِّين األغراض والطعام واللحمة، لقد رفعوا رأسي عالياً، بينما الذين يعتبرون في صفوف الخط السياسي لم يحضروا ال إلى البيت 

 يجب أن يسألوا ويسلموا. وال إلى السجن، ولم يساعدوا بيتنا وكان 

21/3/1991 

العشق حتى الموت. يصور بها  -أنهيت قراءة روايتين صغيرتين للكاتب الجزائري: الطاهر وّطار. األولى:  هي الالز، والثانية هي: 

. أحسن .ا مينيهقبل ذلك قرأت عدة روايات لحن .من الواقع الجزائري والحماس الوطني دون الغوص في عالم االستبداد السياسي ئاشي

. الواقع العربي حتى اآلن .وقد كان واحداً من أبناء هذا القاع الحزين والفقير والممزق .رواياته تلك التي يصور فيها إنسان القاع وعذاباته

اكمة، : السلطات االستبدادية الحمصدرين . إما أن الكاتب يخاف وهذا حق وهذا الخوف ناشئ من.أعمق من الروايات التي تصدر عنه

 والدين الذي تحول إلى شكل مضاد للدين اإلسالمي الحقيقي.

وهو ضابط كان سيصبح برتبة عقيد بعد اعتقاله بشهرين، وهو من قرية )الشير( الواقعة على  للرفيق علي حامدجاءت هذا اليوم زيارة 

ديد. في لبنان برهن بالملموس عن وطنيته، . أنه نظيف وبعيد عن الرشوى والفساد، صنفوه من جماعة صالح ج.الطريق المؤدي للحفة

وإحساسه الغيري وشرفه العسكري، وقد توفي له أخ العام الماضي في ريعان الشباب، نقل من سجن المزة إلى هنا في تالل صيدنايا 

 عنده وهو مستلق يعاني من انقراص في فقرات الرقبة وفي العمود الفقري، كما يعاني من آالم في جهازه الهضمي. جلست قليالً  .1987

 على ظهره. 



37 

 

22/3/1991 

.. هناك انصرف أربعة من .ا الشموعنانطفأ التيار الكهربائي منذ الساعة الثالثة والنصف أي عند العصر، عمت الظلمة حتى المساء فأشعل

ً أنه من .أنا نهضت ألجلس عند بشير سليمان .الرفاق إلى لعب الورق . رحب بي وأخذنا نتحدث، جاءته زيارة منذ يومين، قلت سابقا

ة ليس لها لّ ويعمل معلماً في مدرسة ابتدائية من مدارس البلدة، قال:  هذا السجن عِ  1981إزرع من أعمال حوران، وهو معتقل منذ عام 

. .. بقي التيار الكهربائي معطالً حتى الساعة التاسعة.اآلبدين من طول المكوث يعتقد الكثيرون أننا باقون لألبد كبقاء الحكام ألبد ..دواء

 نام أكثر من نصف المهجع مستسلماً لألحالم. 

23/3/1991 

الملل يلف الجميع كما الترقب، يخيم السجن بثقله على الجميع، وقد أخذت تظهر اآلالم الجسدية  .يبدأ األسبوع كما ينتهي، وينتهي كما يبدأ

كنت  .وال يمر يوم إال وتحدث الصدامات على أمور تافهة ال قيمة لها بسبب التوتر والضيق وفلتان األعصاب .ميعوالنفسية على الج

وهو في حالة من  1987، ومنذ جاء من سجن المزة عام زهير سكريةمن المهجع الثاني خرج أمشي في الممر لوحدي والمهاجع مغلقة، 

 .    1980حاالت من االنفصام، هو معتقل منذ عام الذهول وعدم االحتكاك مع اآلخرين، ويمر ب

وقد أرسل ببعثة ليدرس الفن في  .من عائلة فقيرة في الثانوية كان متفوقاً باللغة الفرنسية 1952هو رسام وبدمه الفن والرسم، ولد عام 

سا، ولكنه التحق في التنظيم وأتى مع رفيقه اإلتحاد السوفييتي، فمكث في كلية الفنون في موسكو عاماً واحداً، وكان يود الذهاب إلى فرن

له القاص واألديب وديع إبراهيم، وأُلِقي  القبض عليه في حملة الثمانين في الربيع، توفي أخوه وهو بالسجن وكذلك والدته وأبوه، ولم يبق 

ثُل  أمام لجنة من األطباء المختصين . هو من الالذقية حي القلعة. م  .سوى أخت متزوجة في كندا وأخ آخر كان يرتاد المصحات العقلية

حالته باألمراض العصبية فلم تقتنع هذه اللجنة بحالته واعتبرت الفصام الذي عنده فصاماً كاذباً أو تمثيلياً، بينما هناك آخرون حالتهم مثل 

شهر، أما زهير هذا فاستمر هنا متهماً سجلوا لهم انفصاماً حاداً مثل م. جمال قنوت مهندس ميكانيك الدبابات الذي أفرج عنه منذ أربعة أ

 من قبل اللجنة بعدم سوية فصامه وعدم استقامة مرضه!!.

.. تركني فجأة وقال: أريد أن أرى الشمس من .سرت وإياه، حاولت جره للحديث ولكنه كان يأبى ويحاول التخلص من يدي المتشبثة بثوبه

 نوافذ الممر، وسأصعد وأقف على كراتين البيض.  

24/3/1991 

فمن هو أحمد حمود؟ هو من الدريكيش التابعة لمحافظة طرطوس، وهو  .عن زيارته وأهله أحمد حمودزرت المهجع السادس وسألت 

ويلم إلماماً ال بأس به باللغة الفرنسية، وهو ضليع ومتفوق في نحو اللغة العربية  1948خريج كلية الصحافة في الجزائر ومن مواليد 

ده نحوياً وشيخاً من شيوخها، قامته متوسطة، عيناه واسعتان، طيب، وسلوكه إنساني، وال يخضع ألي توتر، عنده عدد وإعرابها وكان وال

  ...كان يعمل في وكالة )سانا(. فور عودته في عداد وفد صحافي إلى بلغاريا اعتُقل بعد الغداء .كبير من البنات وولد واحد

25/3/1991 

لمدة يومين مع بشير سليمان، أقوم بعملية الطبخ والجلي ويقوم مرافقي بمسح األرضية بين العوازل  إنني اليوم خدمة وغداً، أخرج

. في المهجع .. إننا نعمل بانسجام وتوافق، فكالنا ال يتوانى وال يتثاقل وال يتواكل وال يترك خدمته لينصرف إلى لعب الورق.ومساعدتي

. .خضروات، وكلها تأتي مع الزيارات أو نشتريها في القائمة التي تؤمنها إدارة السجنمواد كثيرة من زيت إلى سمنة إلى رز وبرغل و

. لدينا داخل المهجع مسؤول عن المهجع والمواد وهذه المسؤولية دورية وكل شهر، يكون هذا .الواقع أن الجميع صاروا خبراء بالطبخ

لنقص كما أنه يسجل في الفاتورة ما يلزم، سأطبخ هذا اليوم رزاً بالشعيرية المسؤول عارفاً بالمواد وكميتها، ولذا ينبه في الزيارات عن ا

 وبامياء، وعلى الطبختين لحم الفروج الذي يأتينا مرة من مطبخ السجن لكل مهجع فروجين ونصف وأحياناً ثالثة.

 رائحة الربيع نشمها من خالل النوافذ أثناء دورة التنفس.

26/3/1991 

وفي المهجع يدور الحديث حول الزيت والسمنة، وأيهما أفضل كأدام  .ق مكتوت وناعم مع برغل وبالزيتطبخت هذا اليوم ورق سل

والذين يعيشون في المدن وأطراف البادية أو على  ،؟ فالذين يعيشون في الساحل السوري وفي ريف حلب يفضلونه بالزيتعلى الطعام

فشاركوا فيه وانقسموا  ،بابالكل مادة. ووصل الحديث إلى السقف والجدران و حدودها يفضلونه بالسمنة، واستمر الحديث حول أفضليات

ً قهقهوا وقالوا: الحل الناجح  كذلك إلى فريقين ونتيجة هذا اإلنقسام تشققت الحيطان وظهرت عناصر المهاجع األخرى. ضحكوا كثيرا

 ً فجاء مساعد االنضباط،  . مما اضطرنا إلى الصراخ والضحكوالذي ال يخلق خالفاً أننا يجب أن نخلط السمنة مع الزيت ونطبخ بهما معا

وعندما وقف على جلية األمر ضحك ووقع على قفاه قائالً: لعنتم من سجناء ظرفاء واللعنة على آبائكم وأمهاتكم وعلى السمنة والزيت 

 وعلى األيام التي عرفتني عليكم يا أوالد التي صفاتها كيت وكيت. 
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27/3/1991 

رني من عادتي النوم باكراً واالستيقاظ باكراً عند السادسة صباحاً، أما هذا اليوم فقد استيقظت في تمام السابعة والنصف. مفاصلي متعبة به

ً باب المهجع الحديدي، وعندما فُتح مهجعنا خرجت وقصدت المهجع الثالث الذي كان دوره في التنفس.  نور الشمس المتسلل مخترقا

ل إسماعيل محلوق الرأس والذي جاء البارحة من الزنزانة، والطريف فيه أنه فكاهي بفعل تأثره بالمصريين، حيث درس جلست عند عاد

ة، الهندسة لصالح الجيش وعلى حسابه والالفت للنظر اهتمامه ومواظبته لدراسة اللغات فهو يلم باللغة العبرية جيداً واإلنكليزية والفرنسي

ً  12وأمضى حتى اآلن  برأسه، كان يقول: ماشي الحال،  مأشربت عنده فنجان قهوة وسألته عن صحته وأهله وأوالده أو .في السجن عاما

 وانصرفنا إلى الحديث عن إسرائيل وأمريكا اللتين أصبحتا سيدتين للموقف في المنطقة وخاصة بعد تدمير العراق. 

28/3/1991 

ر ح ، وكما ذكرت سابقاً أن الجناح الخلفي يضم: حزب العمل )الرابطة ول حرب الخليججاءتنا مقالة من الجناح الخلفي عن طريق المنوَّ

جماعة رياض الترك( وجماعة المبادرة )انشقاق عن حزب العمل( وهم -سابقة(، وسجناء المكتب السياسي )الحزب الشيوعي السوري

اج عنهم عن طريق إدارة السجن وإعالن براءتهم من الذين راسلوا الحزب الشيوعي السوري )فرع خالد بكداش( لالنضمام لخطه واإلفر

وهو مناضل، وكان متخفياً لصالح حزب  1980وهو سجين منذ عام  كامل عباس )أبو فريد( كاتب المقال هو .حزب العمل وتوبتهم

هو خريج علوم العمل، وقبض عليه في باص عام، وكان قريبه هو الذي تعّرف عليه وأبلغ األمن عنه وأجبر الباص على الوقوف، 

 .ومدرس وأحد األوائل في الجامعة، ويمكن أن يكون كاتباً سياسياً من الطراز األول فيما لو ابتعد عن النزق واألدلجة واعترف باآلخر

اسمحوا لي أن أحلم بنهاية الحرب "يقول أبو فريد:  ،هو ضد جماعة المبادرة وضد الفوضى في الحزب والمقالة مكتوبة في واحد شباط

           "كما أشاء...

29/3/1991 

وهو موظف في دائرة كهرباء الالذقية،  مقالة أخرى جاءت عن طريق المنور وهي ألبي عهد علي بركات من تنظيم المكتب السياسي

في ربيع معتقل منذ توزيع بيان التجمع هو و ."على األرض"و " ال يملك شروى نقيركما خلقتني "ربي . متزوج وأحواله1937ومواليده 

  ...وقد تناول مقاله أزمة حرب الخليج وما يترتب عليها منذ اآلن، وما ستتركه من آثار ستبقى عبرة من عبر التاريخ .1980عام 

30/3/1991 

رؤية االنقسام في الرأي شيء مشروع، والحوار أمر جيد، أما التمترس فهو خندقة ذاتية ال طعم لها، وبقدر ما نتمترس بقدر ما نبتعد عن ال

حة و وفي الرأي اآلخر حيالصاألمور ولكن يجب أن نعّود أنفسنا أّن في رأيي بعض  .الصحيحة، ربما نقول دائماً ذلك ونمارس العكس

. السجن له ظروفه وللسجن آالمه وله احتقانه. هناك رأيان حول النتائج المترتبة على حرب الخليج .قليل من الخطأ، وكثير من الصحة

 ...األموروما آلت إليه 

 

 1991 نيسان

 3/4/1991 

في المهجع السابع يقطن عشرة يكاد أن يكون لهم وضع خاص، هم أسوياء ولكنهم ال يختلطون، فهم شبه معتزلين عن المجموع، وال 

وضاربي مها إال هللا ، أما الحقيقة فال يعلبتهمة االنتماء للكتائبيبرحون مهجعهم إال نادراً، اثنان ليسا من تنظيمنا، فهما مقبوض عليهما 

زيارة، فقط حصل أهلهما على زيارة استثنائية على مدى التسع سنوات التي أمضياها  اهما يسكنان في برج حمود، ليس لديهم .المندل

وهو من قرية كفر حارب المجاورة  محمد فنيخرهو  األول:البقية هم من رفاقنا اثنان منهما من محافظة القنيطرة،  .من التوقيف التعسفي

من حوران بصرى الشام،  عبد الغفار المقداد  والثاني:لبحيرة طبريا، والتي احتلت بعد الخامس من حزيران، ويسكن حالياً في درعا، 

داً وتراه في جلسته موظفاً في دائرة خدماتية، يجلس نصف النهار في مهجعه ال يكلم أح 1980كان قبل اعتقاله عام و ،ويسكن في القنيطرة

بصواب رأيه الذي ال تقع عليه وخطأ  عبد الغفار يعتقد .كأنه تمثال ال يلتفت أبداً وال يغير من جلسته، بل أشك أنه يحرك جفنيه أو رمشيه

 الرأي اآلخر. سلوكه مثالي، ال يعتدي على أحد، هو مستقيم ويدافع عن استقامة الرأي. 

4/4/1991 

مهجع السابع، يوجد خمسة رفاق فيه من محافظة الرقة أحدهم قاض كان يزاول عمله في مدينة حلب عندما اعتقل، أعود إلى الكالم عن ال

يعمل كاتباً في محكمة الرقة على أسـاس كفاءة، والثالث عامل في مطحنة أو إداري ألنه حاصل على كفاءة،  خلف الثلجيواآلخر ويدعى 

. والرابع بدأ حياته راعياً للغنم، وقبل الحركة أبو صالح حبش الحالجمؤسسة، والخامس هو ، والرابع مستخدم في عايد الهبودواسمه 

لمدة سنة ونصف ألنه أمر الفالحين بحفر حفرة كبيرة لتكون  1975التصحيحية كان رئيس اتحاد الفالحين في المحافظة، وقد سجن عام 

، وال يزال، جاوز الستين من عمره يحمل ذكريات جميلة عن القبائل )هو اعتقل مع جماعته 1985وفي أيار  .1968مستودعاً للمياه عام 

وكيف يتجاور العرب هنا مع الكرد، والترك واألرمن منذ مئات وآالف  ،ويشرح توضعها وانتشارها في أعالي الجزيرة (من قبيلة طي



39 

 

طبيبنا ناجي  .إلى أخرى، ومن حاضرة إلى حاضرةالسنين يفلحون ويرعون الماشية، ويتاجرون ويتبادلون األرزاق، وينتقلون من ديرة 

وضعه غير مريح، فهو ضعيف البنية، وزنه ال يتجاوز الخمسين كيلو ويدخن كثيراً، ويأكل قليالً، وينزل أحياناً ضغطه  -حيدر قال عنه: 

ئرتان ووجهه يبدو بال لون وال إلى مستوى مخيف، ويعجز عن السير أحياناً، أبو صالح يبدو كشبح وكهيكل إنسان. عيناه صغيرتان وغا

عرقاً، وتشعر كأن قلبه يقف، تصبح  بصبتإنه في الليل يتعب وي :عايد يقول عنه .حياة، أكثر النهار يبقى جالساً على عازله، وفي فراشه

لقد ازداد وضعي سوءاً بعد أحداث العراق. أنا حزين على ما يجري، ما من وطني  -دقاته بطيئة وواهية، أما أبو صالح فيستأنف كالمه: 

 يرفع الصوت عالياً ضد هذا الظلم والصلف األمريكيين.

 9/4/1991 

ً من أعلى، وسمعت تغريدة عندليب قرب شبابيك الممر، استيقظت الساعة السابعة والربع، فرأيت ضوء  الشمس، يمأل المهجع قادما

نهضت متعباً وكئيباً واإلعياء والحزن يستوليان عليَّ، عدت إلى عازلي واستغرقت ليلتي السابقة التي نمت خاللها نوماً عميقاً، ورأيت 

، كنت أقطع ساحات، وحارات، فال الدور تنتهي وال األدراج أحالماً متواصلة يربطها رابطة المالحقة، ورصد أناس يحاولون ا لقضاء عليَّ

وألتقي بأناس كأن لهم نفس الهدف الذي لي، وهو مالحقة هذه األشباح أو أسير في الدروب المتعرجة، ولكن الحارات تأخذ دائماً نصف 

لكن الشمس ال تظهر، وال يبرق نورها، وأرى نفسي ضوء النهار واضح، و .دائرة، وترتفع فوق بعضها مثل حي: )العليليات( في حماه

أدخل في شبه سرداب، وأنا أرتجف خائف أترصد وأظل في وجل، هناك من يستهدفني والبد من مفاجأته قبل الغدر بي. هذا هو اإلحساس 

من حياة تذكرني هذه . أدراج وراء أدراج، ودور فوق دور، واألبواب موصدة، وال من صوت وال .الذي ينتابني وأنا في عز نومي

. إنني أكتب اآلن والساعة تقترب من الثامنة، ونيسان في ثلثه األول .األحالم باألفالم الصامتة والتي شهدت بعضها عندما كنت صغيراً 

 . أعاني إحساساً باليأس. .من سجنييوماً أكمل التسع سنوات  15وبعد 

 .ك هذا أمر عادي، ودون أي حق لك أن تسأل أو تحتج ال أنت وال أحد من أهلكن سجنأإذ أن أحداً لم يسأل عنك طوال هذه السنوات، وك

فالتهديد باالعتقال ينتصب فوق الرؤوس لكل من يسأل، كأن حاكم هذا البلد قدر، أو وباء أو زلزال أو محنة ابتلي الخلق بها كحكم بني 

 أمية الذي هو ضد التاريخ وضد اإلسالم وضد شرعة الخلفاء الراشدين. 

10/4/1991 

تسكن خالته في ميناء مرسين التركي، أما خاله فيقيم في مرسيليا الفرنسية وقد تقاعد من عمله في إدارة سكك المدينة، أما هو فمن قرية 

بعد انهيار الدولة العثمانية  .المالزم أول المهندس في كهرباء الدبابات حسن البحريإنه  ،بوزغالن التركمانية الواقعة جوار سد بللوران

بقي جزء من العائلة في تركيا، والجزء اآلخر في سورية. ويبدو أن خالته خطبت إلى أقربائها في خمسينات هذا القرن وسكنت في 

ووظفوه وذهب مع القوات الفرنسية عند انسحابها، وترك الخدمة  1943أما خاله فقد كان متطوعاً في الجيش الفرنسي منذ عام  ،مرسين

في سكك مدينة مرسيليا بعد أن حصل على الجنسية الفرنسية. األقلية التركمانية تنتشر في لواء اسكندرون وفي قرى قليلة في جنوبي 

 ..   .وتاريخها تركيا، وحول كسب وفي قرى عديدة في رأس البسيط. مشيت مع حسن في الممر تحدثت معه عن إمارات التركمان

11/4/1991 

الذين ككل شعبنا يواظبون على الصالة، والتهمة الموجهة إليهم أنهم  ،العاشر آخر مهاجع الجناح يوجد معتقلون من الضباطفي المهجع 

، ورتبهم 1960دينيون، وهذه ليست تهمة، فشعبنا بغالبيته متديناً، وهم يبدأون من أعمار قريبة من جيلي إلى أصغرهم وهو من مواليد 

ومنهم من اعتقل  1978من حماه إلى رتبة مالزم أول. منهم من اعتقل منذ عام  1936عميد ومن مواليد  رتبةب نادر عدي من تتفاوت

يمر بنوبات عصبية تدفعه إلى العدوان  –كما تبين لي  –من /طيبة اإلمام/ شمالي حماه، وهو  مزع خطاب. مشيت مع أحدهم 1982عام 

وهو عقيد متقاعد، وكان يعمل في سوق الحريقة عندما اعتقل،  النحاسمصطفى بسبب، ودون سبب. البارحة ثارت ثائرته فضرب 

عاماً، فاندفع الكثيرون للفصل بينهما، وكان المهجع مفتوحاً على مصراعيه، وقد كاد األذى يلحق بأبي خالد النحاس،  55وعمره اآلن 

. .نيين والفلسطينيين والسوريين وإلى المهاجع العليافهو مسالم ويعمل في السجن كحرفي يصنِّع المسابح وأطواق الخيول ويبيعها للبنا

مشيت اليوم مع هذا الشاب المشاكس، تحدث عن قريته وعن وادي العاصي الذي يقع إلى الغرب منها وتحدث عن أنواع الطيور التي 

لقدور والطناجر، القدور لتسخين كان يراها مثل الدرغل والقطا والعصافير. وهو يذكر أيام الربيع في صغره كيف يذهبون يوم الجمعة با

 عاماً وبعد أيام يدخل في 12الماء من النهر لالستحمام والطناجر للطبخ، ويعودون مساء على الدواب، أمضى هذا السجين حتى اآلن 

  .العام الثالث عشر من سجنه

12/4/1991 

الزيارات يزيد من أمر هذه الشائعات، واالستنتاجات أكثر ... نعيش جميعاً حالة من االنتظار والترقب، فاإلشاعات كثيرة وما يصل من 

عبد . وبفعل ذلك يحدث في المهاجع التوتر، ولذا حدثـت في المهجـع العاشـر منذ أيام مشـادة، وضرب ولكم بين .من هذه اإلشاعات

، إن األول متوتر جداً، ويعيش حالة من الهيجان كما يقترب من الفصام من جّراء اإلحباط وطول وأبي خالد النحاس الرحمن خطاب

 السجن، فقد كاد أن يفتك بأبي خالد الذي يقاربنا سناً، والمتهدم، ومن جّراء ذلك فقد ورم خداه، وظهرت اللكمات والكدمات وال تزال حتى

 اآلن وستستمر أليام. 

 حيد( لفرويد، وأقرأ روايتين لدستوفسكي، األولى: شيبا تيشيكوفو، والثانية: )حلم العم(. أعيد قراءة )موسى والتو
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13/4/1991 

ألم يحن وقت الخروج من السجن؟ لم تعرف سورية هذا الزمن الطويل في السجون، دون محاكمات، ودون قانون، ودون من يجرؤ 

ياداتها وعلى رأسها: نقابة المحامين ومكتب نقابة األطباء، والعالم ساكت حلت مكاتب النقابات وزج بق 1982 عامفمنذ  .على االحتجاج

في الشوراع دون  يوما وأمريكا راعية حقوق اإلنسان! من طول ما أمضينا في السجن نعتقد أننا سنموت داخله. ال نصدق أبداً أننا سنمشي

الفراعنة، واألكاسرة ورغم ذلك فإن حافظ األسد وشقيقه .. عصر القياصرة ولى، واألباطرة و.خوف وال وجل، والنظام باق ومدعوم

 المغرور يحاوالن أن يكونا كل هؤالء. 

14/4/1991 

ال أصدق أنني أنهيت خمسة وخمسين عاماً من عمري، وبدأت منذ أربعة أشهر في العام السادس والخمسين، إنني أنظر في تفاصيل هذه 

الهمجية تزداد رسوخاً، والبربرية تزداد ثقالً فوق هذه المنطقة، أنظر في كل جهة فأرى  الرحلة وأنا في سجني أكمل التسع سنوات، فأرى

الً، وأرى األغالل كصالة يومية، ومن يطلع على تاريخ العالم يجد أن االستبداد يالزم المجتمع البشري واألديان برمتها ضد بالعقل مك

. عندما .صادرتها للدين ليكون على مقاسها وعسكرتها، وإبعاد النقد والرأي اآلخرهذا االستبداد والقهر، والذي يجعل الدولة مستبدة هو م

 حدث التقدم العلمي وارتقت الحضارة وحكم القانون في أوربا وأمريكا خف اإلستبداد وارتفع شأن اإلنسان. 

ركه ابن تسع سنوات أنه اآلن في السجون الخبر الطريف الذي حمله محمد فنيخر في زيارته، أن أهله أخبروه عن ابن عمته /علي/ الذي ت

ومنذ أيام وجه  ،علياإلسرائيلية إثر عملية فدائية في الجنوب اللبناني، قتل فيها أربعة عناصر، وأسر عنصر مصاب، هذا العنصر هو  

م إلى  ِّ المحكمة فحكمت عليه لمدة رسالة عن طريق الصليب األحمر الدولي يخبر أهله عن مكان سجنه، وعن حالته الصحية، ويفيد أنه قُد

 عاماً، فهو منذ عامين تطوع في صفوف الجبهة الديمقراطية.  /13/

هذه هي ليلة العيد، أجلس على عازلي أسجل وحولي سكان المهجع يتوازعون بين لعب الورق، وبين الحلقات الثنائية والثالثية، وبين 

 مستمع إلى المذياع، وعلى وجوه الجميع يرتسم القلق. 

15/4/1991 

استمرت المهاجع مغلقة، كل ثالثة يخرجون إلى الممر لمدة ساعة ونصف، والزيارات استمرت على شبكين، جاءت حلويات شحيحة. 

اب المواد من الزيارات متوفرة، طبخنا كما هو كل يوم. الكل قاتم الوجه ساهماً، فمجيء العيد هو السبب، هربت إلى كتابي منذ انفتاح األبو

 النفايات. إلخراج 

. أقرأ في روايتي: دوستوفسكي .خرجت من المهجع وقصدت المهجع الذي دوره بالتنفس )دور المهجع الثاني( متمتعاً بالممر والشمس

 وفي كتاب فرويد )موسى والتوحيد( هرباً من العيد ومن ذكرى أهل بيتي وقد أمضيت ساعتين في المهجع. 

من مدينة الموصل  عبد الواحد األنصاري )الِخزرجي(الذي غـادرنا منذ أيـام إلى الطابق الثالـث، إنه ذكرنا العراقي الذي كان يقيم بيننا، و

ألقت عليه القبض في بيروت حركة أمل وسلمته إلى النظام السوري، أمضى  .وقد أمضى حتى اآلن في السجون السورية سبع سنوات

عين من عمره، وله ولد وبنات ثالث تكلم كثيراً عن بلده العراق، وقد كان في جناحنا أكثر من خمسة أشهر شاب شهم وخدوم في األرب

. تحدث كثيراً عن الموصل، وعن جسورها، هو بال زيارة، زودناه بمساعدة مالية، وأعطيناه بطانيات خاصة ومواد .يخدم في جهاز األمن

 غذائية. هو نحيل طويل، أسمر اللون، لم يذمه أحد.

. أفراد المهجع كيف هم اآلن؟ منهم من يقرأ، ومنهم من يعزف على العود ومنهم من .ام الساعة السادسة مساءأكتب هذه الصفحة في تم

 منهم من )يفتح الورق( ومنهم من يسمع المذياع، ومن يسير في الممر، إنه عيد حزين يمر علينا. ويأكل بعض اللقيمات 

16/4/1991 

مغلقة، ونحاول سبر األخبار فال نلحظ تحركاً وال تطوراً. الحاكم الذي يتربع على سدة الحكم يستمر الطقس بارداً، وأبواب المهاجع تستمر 

.. اآلن عرفت .منذ واحد وعشرين عاماً بقوة القمع واإلرهاب، بلغ بواسطتهما غاياته، إنه يمهد ألمور كانت تبدو بعيدة وال يمكن أن تقع

طامعين بالحكم والسلطة، ويمكن أن يكونوا مثالً في القسوة وابتكار أساليب القهر طبيعة الحزب الواحد الذي يمكن أن يفرز طامحين و

 . 1967واإلرهاب وخاصة عندما ينهزمون كما األمر مع حافظ األسد في الخامس من حزيران 

 .1966شباط  23ولكن هيهات فقد كنا أدوات لترسيخ نظام حكم الحزب الواحد قبل وبعد 

 17/4/1991اليوم السابع عشر 

أنهيت كتاب /موسى والتوحيد/ ولم يكن ليجرؤ فرويد على طباعته في حياته، فطبع بعد مماته، وفيه يشكك أصالً بوجود موسى وكل 

ما أثر بي عميقاً الكتب التي قرأتها لمفكر جزائري ويدِّرس في السوربون بباريس اسمه محمد أركون وهو يطرح  .أسس الديانة اليهودية

غير المسموح بها، والممنوع التفكير بها في واقعنا العربي، الذي تسيطر عليه حكومات تشجع التدين السطحي وتحارب  في كتبه األفكار

 الدين الحقيقي. 
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الحاكم العربي ألغى اإلله، وجلس محله. هو يقول أنه مسلم ويؤم المسلمين في األعياد والمناسبات، ولكنه يمارس ما هو ضد الدين وضد 

 . .ويجلس مستبداً متفرداً على كرسي الحكم، وهذا يخلق بالمقابل التطرف الديني ،النقدالرعية وضد 

ح في هذا الواقع المستب  والضعيف والتابع والفاسد كي تمهد للبديل الوطني.    دإن الطليعة الفكرية والتقدمية يجب أن تجّرِ

18/4/1991 

صابرة أم قصي جاءت حاملة أغراضاً وحاجيات وأكالً من قرية عقارب. حيث زيارة اليوم صاخبة وضاجة، الصديقة الوفية المخلصة ال

من حزب العمل عندما اعتقل كان في السنة األخيرة  مصعب النبهانقضت فترة العيد هناك، جاءت زيارتي مع سبع زيارات أخرى: 

ً في  وجالل مسعودللطب البشري من ناحية الصبورة.  ومحمد علي السلمية هو مهندس زراعي. من قرية عقارب أهله يسكنون حاليا

 وعلي إسماعيلمن نفس القرية.  ومحمد ديبابن عم ظافر المعمار من قرية عقارب األول طالب جامعي والثاني مهندس زراعي.  المعمار

 من قرية تل التوت.  وناصر إسماعيل الحاج

.. لقد سلمت عليهم .مظاهرة حقيقية، الكل وجوههم تعكس الوجععدد الزائرين قرابة األربعين شخصاً، والزيارة من خالل شبكين، كانت 

 ً .. ذكروني باللهجة المحلية التي نتداولها في منطقتنا حيث مئات القرى، وآالف الطرق وحولها رائحة األعشاب، وخيم البدو الرحل، .جميعا

ن.  وأصوات الدرج، والدرغل  والقطا وعصافير الدوري، وجموع )البو سعد( في المواسم، والسمَّ

النبهان، مدرس الجغرافيا والد مصعب كان شاحباً وودوداً، أما بناته فسلَّمن وهن يعّرفن على أنفسهن، وتحدثت كذلك  يالصديق القديم عل

ا من وجوه صافية وفي مقدمتها وجه أم قصي التي كانت تنظر فدوى، مسؤولة تعاونية السجاد في قرية عقارب، يا له امع أم جالل، وأخته

 .في وجهي وأنا أرد على السالمات والتحيات من وراء الشبكين

19/4/1991 

مهجعنا اليوم خدمة عامة للمهاجع األخرى، وفي هذه الحالة يهرب العديدون من مهاجعهم عندما يحين إغالقها بعد التنفس، ويجتمعون 

، إما يلعبون الورق أو يتحلقون حول المتة ويتحدثون في أمور شتى، من حرب الخليج إلى وفاة الحلم اإلشتراكي إلى في المهجع المناوب

رى غناء أم كلثوم ومروراً بالحكام العرب، وإما يلعبون الشطرنج أو الطاولة )الدومينو( وفي هذه األيام يلعبون لعبة اسمها )المورتو( وأخ

 عى )اإلستعمار(.تدعى )التركس( وثالثة تد

القراءة قلت بين الجميع والبرامج والندوات واقفة، والذين يدرسون اللغات كذلك يراوحون في المكان، أنهيت هذا الصباح رواية الروائي 

 .. .الروسي العظيم ديستوفسكي )حلم العم( وهي رواية رشيقة وناقدة وواقعية

20/4/1991 

تجاه هذا النظام المستبد،  ، هل ما زال أثر الزيارة يحفر في األعماق، أم هو الشعور باليأسمنذ الصباح الباكر أشعر بالضيق والملل

وأن رياح التغيير واالعتراف  ،. نسمع ونحن جلوس صامتون بالتطورات التي دخلت النظام األلباني.والمفروض بقوة العنف والتدمير

 ....باآلخر اجتاحت تركيا، وهي قد دقت باب النظام األردني،

21/4/1991 

األستاذ سليمان الخش أستاذ األدب  . هذا اليوم حملت نعوة.تأتينا جريدة )البعث/اليومية( إلى السجن، نقرأها أحياناً وأخرى ال نلتفت إليها

ومنذ شتاء  1968العربي والشاعر والتربوي والذي لمع اسمه أيام الشيشكلي فقد لوحق وأظنه ُسجن. صار وزيراً للتربية والتعليم عام 

 اعتقل، ومكث في السجن قرابة الخمس سنوات، الوفاة حدثت صباح البارحة. 1970

22/4/1991 

من حزب العمل الشيوعي ومن مدينة حماه )طلعة الدباغة( في الصف الرابع علوم  حسام علوشجناح الخلفي هو: جاء الجناح زائر من ال

اقتصادية ومن عائلة أحمد علوش الصحفي السوري صاحب جريدة )الصرخة( الذي لمع اسمه في منتصف الخمسينيات. اعتقل المرة 

وال يزال حتى اآلن، شاب طويل عريض  1980ل مرة ثانية في ربيع عام ، ثم اعتق1977، واستمر حتى صيف 1975األولى عام الـ 

المنكبين، طيب القلب وطيب العشرة، بسيط الطوية والتصرفات. سألته قبل أي أمر عن شاب من تنظيمهم اسمه عماد نداف، لم أعد أسمع 

ً مضى أكثر من عام لم تأتيه زيارة، كم -فقال لي:  .عنه أمراً من بلدة عسال الورد  .ا أن له أخاً في المعتقل، وأظن أن والده كان مريضا

ً يعيش حالة قلقة إننا في الطابق السفلي خلفكم وفي الطابق  :. أجاب.:  وكيف حالكم كحزب في هذه األيام؟سألته .قال حسام: إن عمادا

 حلقة مفرغة، وتدغدغنا أحالم الحرية. . نحلل ونستنتج وندور في .العلوي. نعيش حالة من الترقب والفوضى والتناقض وعدم االنسجام

24/4/1991 

في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً، عند مبنى الرقابة الدولية التابع  في مثل هذا اليوم قبل تسع سنوات اعتقلت، بل اختطفت من الشارع

كنت على موعد أمام موقف )نورا( في شارع لألمم المتحدة، وأنا خارج من مبنى اإلتحاد العام لنقابات العمال في محيط قصر الضيافة، و

 .1968أبي رمانة مع الصديق والرفيق حامد أبو حامد الفلسطيني وكانت صداقتنا قد امتدت منذ أيام شعبة الميدان عام 
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تضيق ونهوضي للكالم عن النظام، وتجاوزاته أحسست بالدائرة  1979منذ لقاء أركان النظام والحزب الحاكم مع الصحافيين في عام 

 من حولي، ووضعت تحت المراقبة الصارمة من قبل الجهاز المخابراتي.

يعرفون موقعي في  الم أكن أدرك حقيقة هذه المراقبة، وأبعادها، وحدودها. وقد قالوا لي أثناء التحقيق أنهم تأخروا في اعتقالي، وكانو

. يا لها من أيام قاسية قضيتها في المعتقل وخاصة فترة التحقيق التي كانت مألى بالتعذيب .وترددي على الدكتور جمال األتاسي "التجمع"

تحت األرض مع حرمان من رؤية الشمس والنور مدة سنة منها ثالثة أشهر في المنفردة وعندما مضيت إلى معتقل /تدمر/ الرهيب رأيت 

. أنظر إلى الوراء فأرى رحيل العمر، وأرى خريف العمر يأتيني في .نفسي بخير أمام اإلعدام والضرب اليومي والتصفيات الجسدية

 . يا له من استبداد عاد بنا إلى عهد السلطان عبد الحميد. .السجن والعذاب والقهر

25/4/1991 

العلي  أحد أكبر مساعدي الشيـخ الثائر ضد الفرنسييـن صالـح "عزيز بربر حربا"، وجده هو 1913والده هو نمر عزيز من مواليد 

، واسمه مسجل في المتحف 1922وخاض عزيز مع شيخه عدة معارك أشهرها معركة "عين فتوح". قبض عليه الفرنسيون وأعدموه عام 

 من قرية )جيبول( الراقدة فوق الجبل مقابل بلدة جبلة ومقابل البحر األبيض المتوسط.  حربابن نمر بن عزيز بربر  يحيىالحربي، إنه 

ورث  .والدي نمر ال يزال حياً، عندما أعدم والده لم يكن قد تجاوز التسع سنوات -كالمه لي، ونحن جالسان في المطبخ: قال يحيى موجهاً 

تعلم في قريته القراءة والكتابة، وتعرف على أمي عندما كانت تصعد مع أهلها من بانياس  .نوالً لنسج الحرير، كان يعمل عليه مع أمه

 ر إليه. إلى الجبل لحمل خيوط الحري

، ويمضي يحيى يتحدث بتؤدة وبحب وإخالص، هو رابع مولود بين أخوته وأخواته. سجن أليام عام 1939وهكذا تزوجا حوالي عام 

يعاني من حساسية مفرطة في أنفه، يجعله  1982، وها هو في السجن منذ أواخر نيسان عام 1972-1971أشهر عام  9وسجن  1970

 واصل.س المتاعرضة لنوبات من العط

26/4/1991 

. .. وفرح الطبيعة.الساعة اآلن تقترب من السابعة صباحاً، بقعة من الشمس المستطيلة تدخل المهجع، فيشعر المرء بسببها بفرح الضوء

وها هو صوت العصافير وهي تغني، بالمقابل هناك أصوات شاذة وقبيحة قادمة من داخل السجن حيث يجري الجلد الصباحي المعتاد 

ً يألفراد )البلديات( وهم أفراد من الجيش النظامي عوقبوا مسلكياً وأرسلوا للخدمة في السجون. يست . رويداً، الواحد .قظ سكان المهجع رويدا

 تلو اآلخر. 

. في هذه األيام نخرج إلى .كانت قد أغلقت بسبب حرب الخليجووعدنا مدير السجن أنه سيفتح أبواب المهاجع في األيام القليلة القادمة 

 . ما زلنا نتناقل األخبار، ونحلل..باحة التنفس لنرى الشمس كل نصف شهر

السجن هناك يقرأ أسماء الذين ورد إخالء سبيلهم، بعد نصف فجأة وأنا أكتب هذه السطور وردنا خبر هام من المهجع الخلفي، أن مدير 

 ساعة توضح األمر وتبين أن ثمانين اسماً نزلوا إلى الساحة وصعدوا إلى الباصات، وغادروا السجن. 

ومن هذه  ،سمعت أن البعض بكى من الفرحة .جميع هذه األسماء من عداد حزب العمل، فحدثت ضجة وفرحة في مهجعنا وجناحنا

 سماء كاتب القصة القصيرة وائل السواح شقيق الباحث فراس السواح. األ

27/4/1991 

رأي متفائل يعتبر ذلك بداية لإلفراج ورأي متشائم يقول:  -بعد خروج هذا العدد من حزب العمل انقسمت اآلراء، وقد تبلورت في رأيين: 

عي البكداشي كي يتوسط لهم لدى السلطة وأنهم يعلنون الوالء للحزب ن هؤالء استقالوا من الحزب وأعلنوا التوبة وراسلوا الحزب الشيوإ

 البكداشي وللجبهة الوطنية التقدمية وأنهم قد تابوا توبة نصوحا. 

28/4/1991 

ً من المهجع إلى الممر، صار الخروج ثالث ساعات لكل خمسة مهاجع أقرأ  .أحسن عالج للسجين هي القراءة .أحاول الخروج يوميا

 .. .مجموعة قصص لتولستوي أعظم روائيي القرن التاسع عشر

29/4/1991 

من  حلب، وعمره يقترب من الستين، يعاني بعض  أبو ماهر مسوتيقرأت مقـاالً مكتوباً ورد من أحد الطوابق العليا، وهو لصديقنا 

 سبب القرحة. اإلشكاالت من جهازه الهضمي وشحاً في نظره، وقد تم استئصال قسم من معدته ب

بعد اعتقال كل من رياض الترك وعمر  1980حّل في الحوار الجبهوي منذ خريف ، 1976منذ عام  تفٍ هو من المكتب السياسي، مخ

 في حلب.  1987، واستمر في تخفيه وعمله الحزبي والجبهوي حتى اعتقل عام قشاش وفايز فواز
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فيه النتائج التي حملتها هذه الحرب األمبريالية العدوانية، ويرد فيه على من اتهم المقال حول حرب الخليج ونتائج هذه الحرب، وهو يحلل 

الجديد التي تعود على المنطقة بالويل، كما يشير إلى انتهاء منظمة األمم المتحدة الدولي العراق ويحمله المسؤولية، كما يعدد نقاط النظام 

ن التجمع ورؤية أبي قرأت المقا .من خالل سيطرة الواليات المتحدة عليها ل وأخذته إلى محمد الحاج أبو هال تحدثت معه عن أيام تكوُّ

 ..ماهر وغيره كجمال األتاسي وعبد القادر عياش

 

 1991 آيار

2/5/1991 

 عادت درجات الحرارة إلى االنخفاض، وكأن الشتاء قد عاد ثانية، في الخارج المطر والضباب والرياح. في العاشرة والنصف انقشع كل

نا من النوافذ العالية رأينا ضوء الشمس يرقص، ورأينا األرض فرحة والخضرة تلمع، واألشجار البعيدة تتمايل. الجبال لشيء، وعندما أطل

 البعيدة الذاهبة باتجاه القلمون تصطدم قممها بالغيوم. 

وعندما اعتقل في عام  ،ة قرب جسر الشغور( من رعايا المهجع العاشر وهو من محافظة إدلب من قريأبو فريدِسْرُت في الممر مع )

. تحدث عن التطور تجاه الديمقراطية وحقوق اإلنسان شبه مستحيل في العالم العربي. فحْكم أضباشيكان برتبة نقيب، كنيته  1979

 السالالت وحْكم العسكر ضد ذلك.

4/5/1991 

ذهب منذ أكثر من أسبوع إلى مستشفى التل، إنه يعاني من تشجنات  ذهبت ليالً ألنام في المهجع الرابع، محل الدكتور أكرم حوراني الذي

  قالوا جميعاً: إننا مللنا اللغات، والمطالعة، والحلقات والحياة.... .معدية ومعوية، ولديه قرحة شبه مزمنة

5/5/1991 

. احتفظوا به في فرع التحقيق ألنهم .1983المعتقل منذ صيف  مزيد حدادمنذ سبعة أشهر تقريباً نُقل إلى سجننا الدكتور مهندس السدود 

 .فدعم لهم بناء كان مهدداً باالنهيار ،. طلبوه إلى رئيس الفرع في بداية اعتقاله وكان في المنفردة.كانوا بحاجة لخبرته في البناء والتدعيم

، عندما 1990في الفرع، في القبو حتى خريـف عام  يناسج استمر .ومنذ ذلك الوقت وهم يستخدمونه لبناء منشآت داخل الفرع وخارجه

العمل  الطبيب الذي يقود العمل الحزبي وصحافة حزب عبد العزيز الخير موقوفة ورهينـة هي زوجـةاكتشفـوا أنه على عالقة مع 

وا أرجلها إلى )الفلقة( في هذا الفرع، فاعتقلوها وضربوها وشدُّ  ،فعثروا على زوجته ،وقد داهم األمن بيتاً قيل لهم أن الخيّر فيه .الشيوعي

، زوجة عبد العزيز الخيّر ويبدو أن الرفيق مزيد كان له بعض حرية التنقل في ممرات القبو فكان على صلة مع المعتقلة .1988وذلك عام 

 . ولهذالكتاتب اللبناني،.. معتقلة أخرى لحساب حزب احديث مزيد مع زوجة الخيّر إلى األمن وقد نقلت .ويرسل رسائلها إلى الخارج

ومنذ ذلك الوقت تخلوا عن  .فتحوا تحقيقاً مع مزيد ومع زوجة الدكتور عبد العزيز وتلقت ضرباً مبرحاً حتى اضطرت إلى االعتراف

على صلة برياض الترك الموجود  ،وهو في الفرع ،مزيد كانكما  .خدمة الدكتور مزيد، وأرسلوه إلى سجن صيدنايا دون أن يضربوه

عن مهندس دكتور وخريج إنكلترا وهو أمين سر نقابة  مزيد سألتوأخيرا  .، وقال أنه بحالة صحية سيئة1980منذ عام في الزنزانة 

 .1990، قال: أن هذا المهندس أطلق سراحه فجأة 1981ومعتقل منذ أواخر عام  ،المهندسين وكنيته بدوره

6/5/1991 

جاء خبر ألحدهم في الجناح الخلفي يؤكد على تشكيل لجان من كافة أجهزة المخابرات لزيارة السجون، ودراسة وضع اإلعتقال السياسي 

 ومثل هذا الخبر جاء مع زيارات أخرى. 

نقلهم إلى الجناح الخلفي منذ التقدمي االشتراكي والموعودين باإلفراج عنهم، جاء أمر  للحزبالمهجع التاسع الذي يضم اللبنانيين التابعين 

أكثر من أسبوع، فسَّرنا األمر، إن إدارة السجن تريد تجميع أكثريتهم في مكان واحد لتستولي على حاجياتهم وعلى رأسها الراديوهات 

 .17بدالً من  13. بهذه الحالة يقل اإلزدحام في المهاجع فيصبح عدد متوسط المهجع .وبوابير الغاز

7/5/1991 

بر عن الذين أفرج عنهم من حزب العمل، وكان عددهم من السلمية سبعة عشر، قد تم استقبالهم قبل البلدة بعدة كيلومترات جاءنا خ

وكذلك جاءنا خبر تشكيل قوائم إلخالء سبيل الكثير من القوى السياسية، وأن هذه القوائم  .باألهازيج والسيارات وإطالق األعيرة النارية

ج عنهم.   400أن  -لى إدارات السجون، بل إن إحدى الزيارات قالت: طريق إلرسالها إالفي   اسم سيُفر 

مرت بالبال صور األوالد، ومالمحهم، ابتساماتهم، بعض حركاتهم التي تعبر عن الفرح، أو عن الحزن، أو عن الرجاء. وإذ بعض 

. نمت .؟. وهذا الطغيان إلى متى.. وهذه السنوات.السجن. هذا .الدموع تقف في المحاجر، دلكت عينيَّ عبر الظالم ففاضتا مثل نبع ثر

 دون انتباه فرأيت في الحلم أحدهم يخنقني بقماط. استيقظت خائفا فوجدت الشرشف يغطي وجهي. 
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8/5/1991 

هو تنظير  من المستشفى بعد أن أمضى تسعة أيام، عالج خاللها التشنج المعدي الحاد الذي تعرض إليه، وكان أهم أمر أكرم حورانيجاء 

كما تبين بعد تصوير عموده الفقري وجود انقراص في فقراته القطنية،  وقد أجرى تحليالً  .المعدة، وذلك لم يتم لعطل طارئ على الجهاز

غرفة حجمها حجم زنزانتين، ومربوط طوال الليل والنهار،  في المستشفى في أقام .للدم والبول وعاد دون أدوية سوى بعض األقراص

بواسطة مشدود بقفل إلى السرير، وباب الغرفة موصد مقفل وال يفتح عليه سوى ثالث مرات للخروج للتواليت وإدخال الطعام بجنزير 

عاد اليوم  .أهله ظلوا في المصعد، وهو واقف خارجه .وهو في المستشفى العسكري المناوب فقط، ويمكن استعمال الضرب، جاءته زيارة

وطوال مدة االنتظار هذه كان مقيداً، ووجهه  ،آخرين زارهم أهلهم قبل مجئ دورهسجناء ساعات مرضى  منهكاً، ألنه انتظر لمدة ثالث

ً .؟. المريض الذي يعامل هكذا هل يمكن أن يشفى(ومطرمش)إلى الحائط، ومقرفصاً وال يجوز أن يتلفت،   عومل إنه ..؟. أم يزداد مرضا

لين الموت على هذا اإلذالل والقهر. .كثيراً ماتوا. إن .ثانية الذهاب للمستشفى طلبهكذا كي ال ي  . مفّضِ

د كان أكرم يتكلم والحزن يخترم صوته، والمرارة تغطي لهجته وآثار القيود في يديه ورجليه قال: لو أن اليدين إلى األمام لكان تحمل القي

فهو ال يرى ونحن على عيوننا عصابة،  .مساعدته أيسر، ولكن اليدين إلى الخلف واستأنف:  وقع أحدنا وكان نصف أعمى فلم نقدر على

 ."القانون"أما العسكري فقد نهره ورفسه وأنَّبه على تهاونه في تطبيق 

الحدود المصطنعة وأسقط  إزالةوناضل في سبيل  ،هذا هو السجن السياسي في بلد واجه العثمانيين والفرنسيين، وحمل رايات الوحدة

 طني وعليه أن ينال جزاءه. األحالف والمؤامرات، إنه بلد و

10/5/1991 

الكل قد عطبه وأرداه أرضاً هذا السجن  .وأقول صراحة أن غيري مثلي ،لقد مللت من تصرف البعض .أفكر بترك المهجع إلى مهجع آخر

. .السكون والضجة. اإلنسان يحيا بين .صحيح أنني أحب السكون ولكن السكون غير العزلة .وجعله أحياناً ال يعرف الغرب من الشرق

 أعتقد أن أكثر السجناء يقولون بالسكون ثم ينتهون إلى العزلة مما يعّجل بحالة اإلنفصام واالضطراب النفسي. 

وكذلك من اللقاءات التي تتم بين إدارة السجن والبعض من شواش  ،تكثر األخبار عن إخالء السبيل، ترد هذه األخبار من المهاجع العليا

هناك حالة غير طبيعية أهمها اإلجراءات المتشددة من قبل إدارة السجن بالتضييق على المساجين أثناء الزيارات، وما المهم  .المهاجع

 يقال لألهل أن ال يحضروا ثياباً شتوية أو حاجيات أخرى. 

11/5/1991 

طوال النهار في الممر والمهاجع مفتوحة، إننا في هذه األيام نعاني من إغالق المهاجع، ونتنفس في الممر، وكنا قبل هذه األيام نمشي 

ً ولمدة ساعة تحت الشمس والسماء، فُحرمنا من الهواء النقي ومن الشمس مدة زادت على األربعة  والتنفس في الباحة الخارجية يوميا

 على اغتيال قادتهم في تونس. احتجاجا أشهر بسبب تأييدنا للفلسطينيين في المهاجع العليا إلضرابهم 

واستمر حتى عام  1974وعام الـ  1971وهو من بصرى الشام ويسكن في كفرسوسة سجن عام  عبد هللا المقدادس قليالً الرفيق مر وجل

 . تحدثنا عن االحتماالت..وال يزال 1980، وسجن مرة ثالثة في ربيع 1977الـ 

12/5/1991 

لذا حملت  ،هنا صار المجموع عشرة. مللت اإلقامة في المهجعتركت المهجع الخامس إلى المهجع السابع، هناك بقي أربعة عشر نزيالً و

 أغراضي هذا الصباح وتوجهت إلى المهجع السابع.

من قرية /الهيشة/ يتكلم عن أجداده من قبيلة /طي/ كيف استقروا  حبش العالج ،فرح جداً أبو صالح لمجيئي، إنه كهل وصامد وسكوت

هنا؟ والده بقي في محيط الرقة، اآلخر ذهب إلى حران )الرها(. الثالث سكن في لواء اسكندرون، إنه من العرب الجوالة الذين استقروا 

 من درعا حافظة، وهناك واحد من شباب المحاميدفي بالد الحرانيين وعين عيسى وتل أبيض. في هذا المهجع أربعة آخرون من نفس الم

من اإلتحاد االشتراكي، ويحمل ثانوية صناعية في ميكانيك السيارات، وكان يسـوق سيارة قاطـرة بين سورية والخليـج، وبين الخليج 

 والعراق. 

13/5/1991 

يعانون من التسرع، وعدم االنتظام في دقات القلب، في هذا الجناح يوجد أكثر من خمسة  منذ أيام ينتظر مرضى الجناح اللجنة الطبية.

وانسداد في أحد األوردة والشرايين، ولديهم تقارير طبية من مشفى التل، أو مستشفى حرستا، كما يوجد مرضى الضعف العام والهزال، 

 .عانون من الفصام والعدوانوهناك المرضى النفسيون الذين ي ،(كما يوجد من انعطب عموده الفقري )القطنية أو األعصاب الفقرية

هذه اللجان منذ عام ونصف بدأت تتردد على السجون، وتحاول إخراج الممكن وقد سمعنا أن هذه اللجان تتسع اآلن وتضم عدة أطباء، 

لمساجين كما تتضمن ضباطاً من كافة فروع األمن، لقد حضرت اللجنة هذا اليوم وهي مؤلفة من أربعة أطباء وأربعة ضباط، وكان توارد ا

 عليها من كافة الطوابق.
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14/5/1991 

لى أكتاف آخرين، عرأوا أناساً محمولين  .روى الذين خرجوا من جناحنا إلجراء مقابلة مع اللجنة الطبية أنهم قد رأوا عجائب وغرائب

جوه مشّوهة، قف. وتووال يهاث ال ينقطع لوكذلك رأوا مساجين ال يستطيعون الوقوف، وآخرين أنفاسهم ال تساعدهم على التماسك وال

 وقامات محنية هدها طول الجلوس وضغط الجدران. 

. .اماً وآخرع 76سنة وآخر:  84تصور أنهم سألوا أحدهم عن عمره فقال: عمري  :الذي كان في عداد الذين خرجوا أبو صالحقال لي 

ال يتحركون. إن اللجنة و. وهللا يا أبا قصي خجلت من نفسي، فأنا أستطيع السير، رأيت أناساً ال يتكلمون .السبعين اوآخر وجميعهم اجتازو

 ومدير السجن متعاطفون مع هؤالء الناس حتى أن الصخر والجماد يتعاطف معهم.الطبية 

 ض،اض أكثر من أربعمائة مرينظرت اللجنة في اليوم األول بإضبارات أكثر من مائتين مريض وفي اليوم الثاني تم استعر

. كيف .ن عبء دفنهميقال أنه خالل األشهر القادمة يجب اإلفراج عن الحاالت المرضية الخطيرة كي يموتوا في بيوتهم، فيرتاح النظام م

 يقدر شعب يتعرض لكل هذا العذاب أن يصمد ويواجه االستعمار واألحالف والمؤامرات؟ 

15/5/1991 

. أعرف .؟فمن هو العقيد الركن حسين زيدان .وفاة الضابط البعثي الشريف حسين زيداننا جميعاً هو فيده وأثَّر الخبر الذي حزنّا لورو

 .. في زمن االنفصال كان برتبة نقيب1948وخريج الكلية العسكرية عام  1928دلب، أظن أنه من مواليد أنه من بلدة سراقب التابعة إل

فعاد حافظ وتم  .آذار 8وكان حافظ األسد مالحقاً ومسرحاً ومتخفياً، وقد التجأ إلى بيت حسين زيدان فظل فيه متوارياً إلى قيام انقالب 

نه مكث في بيت حسين زيدان أكثر من ثالثة أشهر ولم يكن له من ولد سوى إيقال  .تعيينه برتبة رائد مديراً ألحد المطارات العسكرية

رون من الضباط البعثيين يمديراً للكلية العسكرية، كان الكث 1966. حسين زيدان هذا كان في سنة .ءت في تلك الفترة بشرىباسل وجا

 21.. .يبحثون عن حل لنظام حكم مهزوم ومستبد ومسدود المستقبل

16/5/1991 

د السوفييتي، ومن قرية هندس والمالزم وخريج اإلتحافجأة انقلب الجو بارداً وكان يميل للحرارة. زارني في المهجع الجديد عماد سلوم الم

 تحضرني وكذلك عبد هللا المقداد من بصرى الشام والمسجون لثالث مرة وآخرون ال 1958البياضية التابعة لمصياف ومن مواليد 

يفرج عن اإلعتقال  النظام لن . أكثرنا لم يكن متفائالً، وال نزال نؤكد أن هذا.. تحدثنا في شؤون الساعة وفي الوضع السوري.أسماؤهم

 ...ة. أقرأ في هذه األيام رواية بعنوان )طيران فوق عش الوقواق( وهي لألمريكي ))كين كيسي(( وهي رواية ممل.السياسي

 . أذكر أنني.منى.، بل أستريح بسبب الضعف في الرؤية في عيني الي.. لكن اإلضاءة الضعيفة توقفني.ال زال الحماس للقراءة موجوداً 

صادر/ في /قرأت مجلدات /جبران خليل جبران/ ولم أتجاوز السادسة عشرة من عمري على ضوء القمر، وكانوا أربعة من طباعة دار 

 بيروت.

17/5/1991 

إلدارة ويتحدث اتلقى البعض أخباراً من الجهة الخلفية تفيد أن مدير السجن يطلب بعض األفراد من حزب البعث )تنظيم العراق( إلى 

اش المهاجع.مدة طويلةمعهم  اً وأظن أنه قبض عليهم هذا الفصيل السياسي يحتل أكثر من ثالثين مهجع .. ثم تبين أن هؤالء األفراد هم شوَّ

 . األخبار كثيرة وكذلك اإلشاعات وكلها كاذبة وليست صحيحة. .1978و  1977بين عام 

لجنزير، إنه يعاني خمسة أيام مربوطاً ومشدوداً إلى السرير بواسطة ابعد أن أمضى فيه  اسماعيل الحجلي أبو فوزي//عاد من المستشفى 

لتنفخ، وقد تناول امن حساسية مفرطة في جلده، تحولت إلى حكة جلدية تالزمه ليالً ونهاراً وقد تورمت نواح في جسده، كما أصاب وجهه 

جين كأنه كلب أو حيوان يه من الرحمة واإلنسانية، يعامل الس. قال: ال تزال المعاملة في مشفى التل سيئة وخال.عالجات وإبراً فلم يستفد

 مفترس. 

الجنوب من دمشق  إلىسألني عن موعد زيارتي، قلت: قريبة. بالعادة يحضر أهل بيتي مع أهل بيته معاً، يسكن أبو فوزي في /نهر عيشة/ 

 في بيت متواضع بناه وأسسه فوق أرض زراعية. 

ر عن طوره، تغيِّر من مزاجه، في مهجعنا المسؤول الخدماتي القاضي /أبو أيمن/، يسخهذه الحكة التي تالزمه، تخرجه  ن الشاي ويحّضِ

 اإلفطار ليكون فوق السفرة في الموعد المحدد.

 ي جبال تركيا تركتفاستمر الطقس بارداً، نهار األربعاء، ويبدو كما جاء في األخبار الجوية أن هناك منخفضاً جوياً وأمطاراً غزيرة 

 أثرها علينا. 

                                                             
 بيته في سويدان احمد زالعزي زرت مدة وبعد كاتبها. من المعذرة مع شطبها، األنسب من رأينا تدقيق إلى بحاجة معلومات اليوميات صاحب أورد 21

 مناسب. غير اراه ما احذف بأن وفوضني فوافق الحذف مساله عليه وطرحت
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18/5/1991 

ً  :أبو باسمأبو باسـم من عيال المهجع الثالث، تجلس إليه وتسمع قصته تزداد ألماً على ألم، يقول  وعشرين عاماً عندما  كان عمري تسعا

تزوجت  .ريةسو اعتقلت، كنت قد أصبحت رائداً منذ أحد عشر شهراً، وأؤدي دورة قائد كتبية في حمص، وأستأجر بيتاً بأربعمئة ليرة

الوقت اعتقلت  في هذا .أربع سنوات وبنت أخرى بلغت العامين عمرهست سنوات، وولد  عمرهاوأنا في الثانية والعشرين وصار لي ابنة 

مع البعض بطيبة  . ذنبي أنني أقرأ في كتب ماركسية، وأالحق الدراسات والتحقيقات حول البؤر الثورية وأحياناً أتحدث.؟ما هو ذنبي

  .عن ذلك. لم أنتظم بأي حزب سياسي ولم أفكر أن أكون منظماً أو منتمياً ألي تنظيم وعفوية

كروم قرب قرية امن قرية تدعى  كنيته عيسى. استدعته برقية ليراجع العاصمة فلبى الطلب فكان اعتقاله. 1979عام  أبو باسم اعتُقل

فيه أنني أعاني من  وقد أعطيتهم تقريراً طبياً من مشفى تشرين، يؤكد بيت ياشوط. فقير ومعدم. يقول:  ُعِرضت مؤخراً على لجنة طبية.

 حالة فصام. 

 . قلت له: ها أنتم واسطتي..؟لماذا لم يتوسط لك أحد حتى اآلن :قال لي ..؟وماذا قـال لك رئيس اللجنة :سألته

ة وعن إرادة الكفاح اللجنة( عن البؤر الثوري ضاءألع . وشرح لهم )أي.؟قال له رئيس اللجنة:  نريد أن تتحدث إلينا، بماذا أنت مشغول

 .وعن لينين وعن الوطن وعن األخالق الوطنية

كهربائية قرب الالذقية زوجته تقيم عند أهلها، عملت بعد سنتين من اعتقاله في معمل إلنتاج المصابيح ال 1950أبو باسم عيسى من مواليد  

 ..والزالت تعمل حتى اآلن، له أخوات وأخوة يزورونه نادراً 

  ...أكتب عنك والحزن يعتصر قلبييا أبا باسم  آه

19/5/1991 

روى  .ل ولؤم وارتياب، ويبدو على محياهم القهر، فالنظام يعاملهم بكل ذفي الزيارات ممتلئون يأساً ووجعاً وفجيعةاألهل الذين يطلون 

ُسمح  على طلبه وبناء بعد موافقة مدير السجنفالذي كتبت عنه شيئاً في األيام الماضية، عن زيارته منذ يومين،  ،أبو رباح يوسف السعيد

شيخوخة وبسبب ولم تستطع النهوض عن الكرسي من جراء ال ،ى جسمهلتنهمر كالمطر ع دموع والدتهوكانت .في الغرفة له بمقابلة أهله

بو رباح:  أنا وحيد ضغطها، كانت تنظر إلى ابنها خوفاً من أن يفاجئها الموت وال تراه، ال تقدر على الكالم، نظراتها ضائعة. يقول أ

قال يوسف:  .ها اليأس والهما تريد أوالداً، وأنا لم يأتني أوالدٌ، وأمي في الدار لوحدها يأكلووالدي متوف وأمي وحيدة وزوجتي طلقتني ألنه

 . رأيتها تريد أن تتأكد من وجودي. .أظن أن زيارة أمي هي األخيرة

علق بإسرائيل يقول . أظن أن األمر يت.البارحة زار الملك األردني دمشق، أتراه حمل رسالة من إسرائيل؟ واليوم زار دمشق حسني مبارك

 البعض أن ال بد من صدور عفو عام في األشهر القادمة. 

20/5/1991 

قبل أكثر من عشرة أيام جاءت أعداد ال تحصى من سجون أخرى كمرضى من سجن تدمر، ومن سجن عدرا وكذلك من سجن حلب، 

بجلب  سجونهم ألنهم تركوا أغراضهم، وإدارات السجون لم تسمح لهم وقد طالب البعض بالعودة إلى .ألجل عرضهم على اللجان الطبية

فأجابهم مدير السجن:  إن العودة غير ممكنة. ثم وّزعهم على األجنحة، وأرسل من أرسل إلى المستشفى فجاءنا إلى  .أغراضهم معهم

، ويعمل متعهد 1984عن ابن أخيه منذ عام  من درعا عمره قرابة الخامسة والستين ومعتقل كرهينة ضاحي المصريالجناح ثالثة وهم: 

مهندس  أبو ياسين خطابوالثاني هو  .1979عمار وهو عم الكاتـب علي المصري الذي تكلـم في لقاء الصحافيين والكتـاب في ربيع 

عامة برفع األحكام بسبب تأييد الفرع مطالب النقابة ال 1980وهو معتقل منذ أوائل عام  ،فرع حلب - ميكانيك وعضو نقابة المهندسين

وهو من ريف دمشق وكان في سنته  عبد الكريم العالويالمخابرات عند حدها. والثالث  "سلبطة"العرفية وإلغاء قانون الطوارئ وإيقاف 

هم مفصولون و .فهم يستطيعون البقاء طوال النهار في ساحة التنفس .فيه عن المعاملةوسجن عدرا تحدث الثالثة عن األخيرة هندسة. 

كما أن الكتابة وإرسالها للخارج مسموحة. إن سجنهم يتبع  .الطعام جيد، والزيارة تستمر أكثر من ساعتين دون مراقبة 22عن القضائيين، 

 .مركز االمتحان لوزارة الداخلية، والذي يريد أن يقدم امتحانا يأخذونه في الموعد المحدد إلى

21/5/1991 

ي المهاجع العليا هذا الصباح تم فتح أبواب المهاجع، بعد إغالقها أربعة أشهر وستة أيام وذلك عقوبة على تضامننا مع الفلسطنيين ف

هرين، وبقيت العقوبة شالغريب أن هؤالء الفلسطينيين قد أُفرج عنهم قبل  .احتجاجاً على اغتيال القادة في تونس وعلى استمرار اعتقالهم

ً . قا.علينا   إن الرهائن استمروا في سجنهم رغم القبض على األشخاص المطلوبين ورغم اإلفراج عنهم. :ل أحدنا معلقا

                                                             
 يقصد الذين صدرت بحقهم احكام قضائية وليسوا من السياسيين. 22
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. وهكذا في ظل وضع غير طبيعي، وأحكام عرفية من .خوة المسيحيينبل هناك أشخاص اعتقلوا بتهمة اإلخوان المسلمين وهم من اإل

ن قوائم إ.. جاءت أخبار تقول .ت الال مبالية والتصرف بمصير وحياة الناس كيفما يكنأجل حماية الثورة، وحماية الطفيليين تتم التصرفا

 معدة من أجل اإلفراج ستصل خالل أيام لمدراء السجون. 

22/5/1991 

، مدرس مادة الفلسفة في 1980" من معتقلي المكتب السياسي منذ توزيع بيان "التجمع" في ربيع عام فيصل الطحانزار جناحنا األخ "

 جاء للزيارة، وجلس في عدد من المهاجع قال في حديثه: بلدة " لنبك" من نزالء الطابق األول، 

لسياسي" تصاعد عمله في العديد من وإن "المكتب ا ."التجمع" ينشط في هذه األيام على ساحة المعارضة، وهو يصدر البيانات

كما أكد أن الدكتور جمال األتاسي أدلى بحديث مطول إلى وكاالت أنباء غربية وأمريكية عن سير المعارضة في سورية،  ،المحافظات

تنظيمهم يبلغ  . أخبرنا أن رفيقاً من.وعن مأزق النظام وقانون الطوارئ وعن األحكام العرفية، وعن الدور األمريكي بعد حرب الخليج

 السبعين من العمر اعتقل في حلب، وكان متخفياً ولمدة عشر سنوات وهو عضو لجنة مركزية وقد قدّم إلى لجنة طبية. 

وقال: إننا نعيش حالة انتظار وترقب، وقد علمنا أن الدكتور جمال األتاسي موجود في داخل القطر، وقد حاول حضور مؤتمر الشعب 

 أن السلطات منعته من اجتياز الحدود.  العربي في األردن، إال

23/5/1991 

قبل السبعين من هذا القرن كان حافظ األسد يبدو أنه يحتج على كثرة اإلعتقال، وقبل الثمانين استمر في وضع اللوم على غيره  

ون الطوارئ واألحكام العرفية، وقد وال دخل له بذلك، وبعد الثمانين بدأ يكشر عن أنيابه عندما تصاعد احتجاج النقابات المهنية على قان

ظهر أن ضمانة وقوة النظام مستمدة من أمريكا. إن معاهدة "األخوة" مع اللبنانيين هي معقودة بضوء أخضر أمريكي ونيابة عن التدخل 

 اإلسرائيلي.

24/5/1991 

حده في مهجعه وإذا سار يسير لوحده ال يتكلم هذا الرفيق يظل لو .1981المعتقل منذ عام  عبد الغفار المقدادال بد من االهتمام بشخص 

مع أحد ال يرافق أحداً. األغرب من ذلك أنه ال يقرأ وال يشارك في حلقة ما، وإذا تحدث يتحدث عن غلط اآلخرين، وأن نصائحه ال يأخذ 

األكثرية تنعته بنعوت غير منصفه  .بها أحد. هو أصالً من بصرى فأصل العائلة منها، لكنه أقام في القنيطرة موظفاً في مؤسسة الكهرباء

 لتمسكه برأيه وفجاجته مع اآلخرين. 

25/5/1991 

من مدينة الرقة، وقبيلته  أبو إبراهيم العبودسأتحدث اليوم عن الشخص الذي يجلس مع عبد الغفار المقداد وأظن أنه مصاب بالفصام وهو 

كان عضواً في  1970توطنت منذ مئة سنة قرب حران )الرها( التي تبعد مئة كيلو متر عن عين عيسى أحد أهم ينابيع نهر البليخ. قبل 

. .فردات األلمانية. تعلم خاللها بعض الم.المكتب التنفيذي في اتحاد الفالحين في الرقة، وقد اتبع دورة في ألمانيا الشرقية لمدة ستة أشهر

ظهرت عليه عوارض كره اآلخرين، وعدم التكلم معهم منذ سجن تدمر. إنه اآلن ال يتكلم مع أحد، وخاصة أولئك الذين من منطقة السلمية. 

 ن. . أعاننا وأعانه هللا على تحمل ظروف هذا السج.إبراهيم رفيقنا ترك أوالداً صغاراً، وترك زوجته وهو موظف صغير وفقير اإن أب

26/5/1991 

التي اتبعها معي وكان في الثامنة عشر من  1969. ذكرني بالدورة التدريبية عام محمد فنيخرينام  حيث في زاوية المهجع الداخلية

عرض على   .مهنته معلم ابتدائي .61أو  60والده استشهد في إحدى عمليات الجبهة الشعبية عام  ،نتسب إلى قبيلة بني خالدي هوو.عمره

يقول:  .. صارت ابنته الكبيرة في الصف السادس، جاءت أمه وزوجته في آخر زيارة.جنة الطبية مؤخراً، وهو بحاجة لزرع قرنيةالل

عندما أخرج سأصفي عملي في وزارة التربية، وسأذهب إلى األردن تخلى عنه أقرباؤه وأعمامه، فقامت بالعبء أمه التي ال زالت تفخر 

تحمل البكالوريا/ بمعمل أحذية درعا، ولم ينقطعن عن زيارته  وهي ت األم الدجاج والماعز واشتغلت الزوجةفاقتن .بسجن ابنها الوطني

. لقد عاد .وقد استطاعتا سد حاجياته، يتحدث عن أمه وعن زوجته ويتمنى أن يكافئهما على صبرهما، ووقوفهما ضد كل من حاول اللوم

 من الزيارة فخوراً. 

ً على عازل ً تركض أمامنا إلى جوار  1969فيذكر دورة  ،ه ونتحدثأجلس أحيانا ويقول: كنت أراك فاحم الشعر فاحم الشارب، قويا

التي يقيم بها اآلن الصهاينة قائالً: لقد  "كما يطيب له التحدث عن قريته "كفر حارب .الضابط، كنا يومها نحلم أن يتغير واقع هذه البالد

 مزارع للموز.مسحوها عن األرض وأقاموا بدالً عنها 

27/5/1991 

. خاله هذا ترك أهله في أوائل الخمسينيات يحمل الثانوية وذهب .. إنه بالنسبة إليه المثل األعلى.ال يمل محمد فنيخر من الحديث عن خاله

جركسية أحبته إلى المملكة األردنية، وهناك تجنّس ودخل السلك العسكري واتبع دورة في إنكلترا استمرت أكثر من عام وتزوج امرأة 
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ووصل في السلك العسكري إلى رتبة نقيب. أحب أخت حابس المجالي وتواعد وإياها في حديقة البيت، واكتُِشف في إحدى المرات، وهموا 

يتحدث فنيخر بشغف عن خاله، ويتحدث كذلك عن أمه وعن امرأة خاله وعن  .بقتله هرب إلى الحدود السورية. ولم يعد بعدها إلى األردن

 ه حاملة البكالوريا التجارية. زوجت

 مّر عليهم.  ،الذي كان معنا في السجن واطلق سراحه ،جاءت زيارتي هذا اليوم وأخبروني أن حسام علوش

28/5/1991 

استيقظت قبل شروق الشمس، وبعد نصف ساعة ظهر النور على جدران المهجع العليا، فتحت المفكرة اليومية إال أنني فوجئت بوجود 

ابنتي خزامى في المفكرة، رأيت صورة أم قصي، ووالدة الخطيب، ورأيت صورة خالهم أحمد. تأملت الصور طويالً، وكلما  صور خطبة

 ً   .رأيتها أراها مرة أخرى كأنني لم استعرضها سابقا

29/5/1991 

 1986ن رنكوس معتقل منذ عام مهندس م -في المستشفى وهما:  اجاء اثنان إلى جناحنا من الذين ُعِرضوا على اللجنة الطبية، وكان

من حلب، ويملك معمل صغير لصناعة الكراسي، متدين ومعتقل منذ  عبد السالم بركاتويقول: أنه من تنظيم الشعب الناصري، والثاني 

ة هي ، وكان نزيالً في سجن تدمر، وأنهما مع الطالب العليوي عرضوا على اللجنة هم ليسوا مرضى، ولكن الوساطة الخارجي1981عام 

 التي أوحت لهم بذلك والوساطة عالية المستوى!!

 فما هي قصة الوساطات وهل من ابتزاز في هذا السبيل؟ 

.. والتكلم معها، وفي كل مرة تريانها تأخذان لها .أسرَّ األخ عليوي إلى أحدهم في جناحنا أن والدته وأخته تَقِدران بسهولة االتصال مع

والثالثة عرضوا على اللجان الطبية  .من تدمر، وفتحت له الزيارات عليوي وبسبب ذلك نُقل ب وماس،أنواعاً من القطع النادرة من ذه

. الحقيقة أن السجناء أصبحوا عامل إنتاج وإثراء وتراكم لرأس المال لدى النخبة .بسبب الصلة مع ضباط األمن، ودفع المبالغ الطائلة لهم

فقد رويت قصص ال تعد وال تحصى عن سبل الرشوى وعقد الصفقات وخاصة مع المتنفذين  .من رجال الحكم والحزب وضباط األمن

. إن الكثيرين من الميسورين الشوام العاملين .من ضباط األمن ومدراء السجون من أجل قليل من التحسينات الطفيفة على حياة السجين

قلون، وكذلك من أسواق حلب أو حمص أو حماه يخصصون قسماً من في الحميدية أو الحريقة أو الصالحية ولهم أوالد مختطفون أو معت

وقد حدث في األشهر األولى العتقالي  .وقد وصل أمر االبتزاز والسرقة إلى العناصر .إلى ضباط األمن ومدراء السجـون "كزكاة"دخلهم 

مطمئنة عني مثل: أن أكله جيد، ومرتاح، وأنا أخدمه ما يلي: أحد الذين يخدمون الجندية في فروع األمن تردد على بيتنا، وأخذ ينقل أخبار 

م عليكم وكل مرة يأخذ مبلغا من المال ثمن غداء له ولرفاقه، وتبين أن هذا العنصر كان يراقب بيتنا وال يعرف عني شيئاً.   بنفسي، ويسلِّ

30/5/1991 

هو من تنظيم الشعب الناصري ويحمل شهادة الهندسة و .إلى الشمال من صيدنايامن بلدة رنكوس  عبد الرحيم ضميريةعاد إلى جناحنا 

، يقول: كنا سابقاً في تنظيم الدكتور جمال األتاسي، ولكننا لسببين رئيسيين تركناه. السبب األول: دخوله في 1955الميكانيكية مواليده 

 عليه.  ، الثاني: عندما خرج وجدنا موقفه تجاه النظام رخواً وال يمثل خطراً 1970جبهة النظام عام 

وازداد عددنا في أنحاء القطر فبلغنا الثالثماية بين مهندس وطبيب ومدرس إضافة  ،صرنا نمثل قوة 1980إننا منذ عام  :ويضيف قائال

د في أدبياتنا الهجوم على النظام، كاشفين ارتباطاته وخطورة توجهاته، وعندما وصلت هذه الحملة إلى  إلى بعض النقابيين. أخذنا نصعِّ

قرابة المئة والخمسين بما في ذلك المسؤول األول الدكتور عمر  1986جيد ومؤثر شن النظام حملة اعتقاالت كثيفة فاعتقل عام  مستوى

 معتقالً.  55خطاب من حلب وحتى اآلن هو في السجن مع 

ساط النقابات ثالثاً وفي بعض المؤسسات ينتشر التنظيم في دمشق أوالً وفي حلب ثانياً وفي أو -سألته عن انتشار هذا التنظيم وأين؟ فقال: 

 والمعامل الكهربائية رابعاً. 

ضربت المحاولة من جذورها، والذي أفرج عنهم بعد ثالث سنوات أو أربع أو هذا العام، لم يعد باستطاعتهم  1986وقال: اعتقاالت 

 –التعددية وإلغاء قانون الطوارئ واألحكام العرفية وإنهم كما لم يحدث في البلد تطور نحو  .االستمرار بسبب تفاقم القمع واشتداد التهديد

ال تهدد النظام وال تزال فهي  "التجمع"أما الدكتور جمال األتاسي وقوى  .مع غيرهم لن يستطيعوا المساهمة في تطوير البلد –باعتقاده 

 معارضتهم غير كافية، وباعتقادي أن قوة العنف واالستبداد ناشئان عن ضعف وتخاذل قوى المعارضة. 

31/5/1991 

ً منذ أكثر من  51من المعتقلين على حساب العراق والمقيم في الطابق الثالث قد توفي عن  حسن رشادسمعت اليوم أن المدعو  عاما

إنه فالح من فالحي ريف الرقة، ومن قرية إلى الغرب من الرقة اسمها: الكرامة تروى أراضيها من مياه  :ن رشادحس أسبوع، فمن هو

ويعيشون على  ،على الضفة اليسرى من الفرات إلى الشرق من الرقة ادلة المتواجدين والمنتشرينفنهر الفرات، وهو من عشيرة الع

 .اعتاد أن يقوم بتهريب األسلحة من العراق ،اسمه  بريج عبد الهادي من عائلة شيخ القبيلة لحسن هذا قريب من العمومة .الزراعة والرعي

فاعتقلت  .إلى العراق هربقبضت عليه دورية من الجمارك وسط البادية وهو ينقل سالحاً من العراق في سيارة، فأباد الدورية و ذات مرة
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وقد أفرج عنها في مركز المحافظة بعد  .شيخ القبيلة دحام عبد الهادي ةته وزوجته ابنه وأوالد عمومء  السلطات منذ أوائل الثمانينات أقربا

أما أوالده وأوالد عمه وأخواله فهم معتقلون حتى اآلن، وسمعت أن  .يوماً من اعتقالها، وبعد اإلفراج عنها بساعات كانت في العراق 11

ً ما زالوا في السجن، والمّهرب مازال في ء  رشاد فإن أقربا حسن. رغم وفاة .الذي يصب القهوة المرة في مضافتهم قد اعتقل ه جميعا

 العراق.

 1991 حزيران

1/6/1991 

. يذكرني .األيام تمضي ماكرة ومخاتلة وئيدة الخطا، أما األعوام فتتدحرج ويتلو بعضها بعضاً، ونظام الحكم يماطل ويسّوِف ويتجاهل

ية. هذا النظام بنظام ماركوس في الفلبين، وبنظام أيوب خان في الباكستان، كالهما كان "ديمقراطياً وتقدمياً" على حد قول اإلدارة األمريك

مضت تسع سنوات وشهر وثمانية أيام وعدة ساعات على اعتقالي، ويشيع النظام وأجهزة األمن أنه يدرس إضبارات االعتقال قد ها 

اسي. ما زالت الوردة التي أرسلتها اإلبنة الصغيرة ريما مع خزامى جاثمة على طاولتي، وقد يبست إال أن بقايا من رائحتها باقية مثل السي

ْلد في  بقايا نظرة العينين المنطفئتين. أسمع من جهة صوت العصافير الطائرة والحائمة، ومن جهة أخرى أسمع الصراخ وصدى الج 

 لسجن. الردهات الداخلية ل

2/6/1991 

. إنه بال كالم بال صوت يبحلق بالفراغ وهو مستلق، .يحيرني الزميل والرفيق عبد الغفار المقداد الذي ينام قبالتي في نفس المهجع

 يمشي في الممر وحيداً، ال يقرأ وال يسمع األخبار وال يتحدث مع أحد، ويظل على مسافة من اآلخرين. 

رطب، وسيء التهوية، وقد  1990خرجنا إلى ساحة التنفس، نخرج إليها مرة في األسبوع وأحياناً مرتين، الجناح الذي نقيم به منذ شباط 

 أثّر في العديدين، هناك أوجاع في الركب، وهناك آالم متمكنة في العمود الفقري، وهناك شحوب، وإصفرار على الوجوه. 

3/6/1991 

رع من أعمال حوران. معلم ابتدائي وفي السنة األخيرة في الجامعة، قسم اللغة زابن قرية ناصر التابعة إل منصورمسلم ارة يجاءت ز

 ، شقيقه في سجن عدرا.1980العربية، كلية اآلداب، اعتقل مع أخيه منذ خريف عام 

سترحام إلخالء السبيل وقد رفض الجميع تقول له زوجته: إن لجنة سياسية ذهبت إلى عدرا، وطلبت من السجناء التوقيع على طلب ا

 .التوقيع، وقد رجته زوجته أن يوقع إذا طلبت منه اللجنة

  ؟قال لها: كيف تطلبين أن أوقع، وهم لم يوقعوا

 قالت: وهللا ال أريدك أن تُذل ولكن الحاجة وطول المدة التي فقدتك بها. 

 ي. أجابها:  اتكلي على هللا، وهللا لن أخرج إال رافعاً رأس

6/6/1991 

 1988تشرين األول  9و  3اطلعت على محاضرة قيّمة للمفكر العربي الجريئ: أنطون المقدسي حول "الحرية والديمقراطية" ألقاها بين 

ولخص هذه المحاضرة الدكتور خضر زكريا في الموقف األدبي عدد كانون  .في ليبيا غير الحرة، وغير الشعبية، وغير الديمقراطية

اعتقادي أن المحاضرة نظرياً وعملياً وتحليلياً، وبما يخص الوطن العربّيِ قيمة بسبب التردي  -، قال الدكتور زكريا: 1989ام الثاني لع

 .والتلفيق الذي يزاوله عدد من الكتاب والمثقفين عن طريق المحاباة لألنظمة الحاكمة في الوطن العربي، في مسألة الحرية والديمقراطية

ستاذ المقدسي لتدحض مثل هؤالء، فيعّري األنظمة العربية المملوكة من قبل السالالت المنقرضة، أو الرئاسات المتعمشقة، وتأتي آراء األ

مصادر من قبل هؤالء الحكام الذين هم  –من محيطه إلى خليجه  –كما يكشف زيف الحزب الواحد الذي يدعي العصمة، إن هذا الوطن 

 خمون على شعوبهم وقاهرون. أضأل من فأر تجاه إسرائيل، ومتض

من يصدق أن آالفاً مؤلفة من المساجين في السجون السورية فقط ألنهم أصحاب رأي ويقولون به، ويطالبون بالتخلي عن االستبداد وإلغاء 

 رغم ذلك فإن اإلعالم الكاذب يمجد عظمة الحرية تحت عباءة هذا النظام.  .قوانين الطوارئ واألحكام العرفية

. قلنا: أنا وعائد وخلف أنه سيعود إلى أرض .من قرية "الهيشة" محافظة الرقة يتماثل للشفاء، بدأ السير والتحدث صالح حبش العالجأبو 

 يجلس القرفصاء.  أي يتقدم و "يتقعمز"أي يتكلط  :. صار بلهجتهم."البليخ" وكنا نخاف عليه

9/6/1991 

وقد أعجبت بتصوير الغربة التي يقع بها كل من  .إدريس بعنوان العسكري األسود قرأت قصة للكاتب المصري التقدمي الدكتور يوسف

السجان والسجين، الجالد والمجلود، وقبل أيام سمعته يتكلم من إذاعة دمشق، فأدلى ببعض اآلراء القيمة عن األدب في سورية، والتقدم 

بي وربطه أدب مصر بمحيطه العربي، فهو من الجيل المتطلع إلى يمتاز إدريس بأفقه العر .في مجال القصة والمسرحية والشعر والنقد
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وقرأت كذلك رواية "اللجنة" لصنع هللا إبراهيم، وهو من نفس المدرسة ولكنه أكثر  .التحرر العربي ومواجهة اإلمبريالية والصهيونية

 ً  األمبريالي لمصر بعد المبادرة الساداتية.  يفضح في روايته عالم السماسرة والوطن المعروض على المزاد، والتسلل .مواجهة وحسما

 مازالت أخبار اإلفراج تجري على ألسنة الزائرين.

12/6/1991 

استيقظت قبل السادسة، جلست على عازلي وبدأت بكتابة هذه اليوميات، أقرأ في رواية خفيفة، هي تجريبية، وتنقل مالمح التجربة، 

 .شق طريقه في مجاالت عدة وسجن أكثر من خمس سنوات، وهو نصر شمالي من حماه اسمها: األيام التالية لكاتب وصحافي وسياسي

ثم أشرع بعد   .بعد اإلفطار أجلس إلى بعض محاوالتي القصصية عن محيط السلمية وطفولتي فيها وأشهر معتوهيها ومربي الحمام فيها

. أستمر على هذه الحالة إلى الساعة 1989ثاني يعود لعام وال 1985ذلك في قراءة قصص وملفات عائدة لمجلة "الكرمل" أحدها منذ عام 

 الحادية عشرة والنصف أنهض للسير  في الممر حتى الغداء. 

بعد الغداء أرتاح قرابة الساعة وعند الثالثة أراجع في كتاب للنحو والصرف واإلعراب لألستاذ، حمد قبش. قبيل الخامسة أمضي إلى آخر 

ام "اإلستشراق" للدكتور الفلسطيني ذائع الصيت )إدوارد سعيد( ترجمة الدكتور كمال أبو ديب. أقرأ المقدمتين الممر، وأبدأ بقراءة كتاب ه

ن كتاب سعيد جعل الناس يتكلمون عنه قبل الكتاب إ. إنه كتاب حاسم بالنسبة لالستشراق، سيقول مؤرخو اإلستشراق .خالل ساعة ونصف

إال ما ندر دليل ومرشد لالستعمار، وقد تصدى في هذا الكتاب لالفتراء على الوطن العربي، والحضارة  أو بعده ألنه يعتبر هذا اإلستشراق

 العربية واإلسالمية. 

وعندما يغلقون الباب الساعة السابعة أو السابعة والنصف، نستعد للعشاء في الساعة الثامنة، وعند الثامنة والنصف أبدأ مع جاري عائد 

هذا نموذج من جدول حياتي  .لقراءة المشتركة ونحن نقرأ كتاباً اسمه )العرب( أو )عصر المفوض السامي األمريكي(الهبود من الرقة با

 اليومي. 

14/6/1991 

البعض يطلب اإلطالع عليها. أبتسم وأقول: عندما أنا أطلع  .إن العديدين يسألونني عما أسجله في هذه اليوميات، فأجيبهم بأنني ال أعرف

. في يوم من األيام قلت لنفسي: يجب أن أسجل معلومات عادية .أسمح لغيري كي يضيع وقته بها، وهكذا أتخلص من األسئلةسأعطيها و

. يمكن أن تسجل هذه اليوميات حياة الذين حكم على حياتهم بالقهر في .. كيف اعتقلوا وما هي األسباب.عن الناس الذين أقاموا في السجن

 م مألى بالعنف والمصادرة والقتل. مرحلة من مراحل بالد الشا

اة إن أيام السجن تبدو للوهلة األولى خالية من المعنى، وهي ال تستحق التسجيل، لكنها ومن خالل ما قرأته عنها بأقالم اكتوت بجمر المعان

. .ليالً من شروط تفكيره ووعيه. بدت ثرة وغنية ومألى، إن اإلنسان عندما يُمضي في المعتقل عشر سنوات وأكثر ال بد أن يفقد ق.وقلقها

 . البعض يواظب على عادات لم يكن يعرف عنها شيئاً. .ه. البعض يفقد عقل.السجن يدفع اإلنسان بشروط لم تكن فيه من قبل

من درعا طولها متر وعرضها نصف متر تحتوي على نماذج بشرية وعارية، تبـدو متداخلـة  جهاد مسالمةأمامي لوحة يرسمها 

سجين ،سم 187إن جهاداً طوله  ." كان أفضلتداخل في التفاصيلعنوانها " قلت له مـا هو عنوانها قال: تسلُّق. قلت: لو كانومشوهـة؟ 

، يعمل في هذه اللوحة 1958وهو تابع لتنظيم الدكتور جمال األتاسي. يحمل جهاد روح الفنان البريء، هو من مواليد  ،1986منذ عام 

 منذ شهرين.       

15/6/1991 

يبدأ األسبوع كما ينتهي، وال يعرف السجين آخره من أوله، كلها أيام متواليات مألى بالروتين، والتكرار والملل، إنك مع نفس الوجوه 

 ومع نفس األحاديث، وتحيا اإلنتظار والترقب والقلق والتوتر والكبت والشوق والحرمان. 

16/6/1991 

 .فطلب مني أن أرتاح وأقلل من ساعات القراءة ،12/8عاً قوياً يجتاحني. قاس ضغطي فإذا به أن صدا ناجي حيدرأخبرت الطبيب السجين 

وبما أنني أتكلم عن الخدمات السيئة ال بد من الحديث عن المياه  ،وأرجع السبب إلى اإلرهاق وحرارة الجو ورطوبة الجناح وكثرة الذباب

 ل يومياً. 3يث أن السجين ال يتناول سوى فهي تأتينا من الصهاريج التي قلَّت هذه األيام، بح

ليرة سورية والبندورة بنفس الثمن. إن اإلتيان بالفاتورة يشكل له ولمن يشاركه  30نشكو إلى مساعد اإلنضباط، إنه يبيعنا الفاصولياء بـ 

لزيارة عبر عالم من اللهاث والتعب دخالً خيالياً على حساب هذا السجين المقهور والمريض، وعلى حساب أهله الذين يجمعون له تكاليف ا

 واألنين.

17/6/1991 

وا من الرقة وأخته جاءت من قرية /الهيشة/. ؤ، وكانت آخر زيارة له قبل أربعة أشهر. أوالده وزوجته جاحبش العالججاءت زيارة 

حين فما زالت مياهه تضخ من قبل أخبروه عن رداءة الموسم وعن الزرع، الذي ضمنوه للرعاة، وأن ماء البليخ لم يعد يصل إلى الفال
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حملوا له سالم األهل وسالم  .مادام المسؤولون هم على رأس المشاريع، وهم الذين يقومون بالهدر و المشاريع الخاصة، فالترشيد ال يمكن

ث في الجامعة األول الكبير واألصغر منه وصال إلى الصف الثال ،كان فرحاً بأوالده .األقارب، وسالت الدموع مدرارة على حديد الشبك

في كلية الحقوق، والثاني في كلية التجارة، لم يستطيعا إكمال الدراسة فانسحبا بسبب ضيق اليد وظروف المعيشة الصعبة. حملوا له 

 ناموسية ضد الذباب، وكيساً من الدخان اللف. 

19/6/1991 

يظهر على السطح يعتبر قليالً وبسيطاً بالنسبة  األرض، والذيالمرويات عن سجن /تدمر/ سيء السمعة ال تزال مخزوناً مختبئاً تحت 

نزيل قد فقد باإلعدامات وبالتدريج خمسمائة نزيل،  ئتيأن المهجع الذي كان به، والذي يتسع لم ب عالويللكامن والمختبئ. لقد روى 

 ة من أجل القتال بالكرباج والفطس حتى الموت.     وفقد ثالثماية أثناء التنفس أو الحالقة كتصفية، أو أثناء الدعوات الخاصة إلى الساح

جمعوا حوالي المائتين من مهجعنا والمهاجع األخرى وأجريت لهم محاكمة صورية ثم أعدمواً  ،كما روى عالوي ،وفي إحدى المرات

 ...شنقاً ونحن نرى من باب المهجع الذي تركوه مفتوحاً، وبعد حفلة اإلعدام

!  إن ما يحدث في السجون ؟أن هذه الرواية تتخذ المبالغة والتهويل سبيالً لها -اية من الروايات وال يقال: هل يمكن أن يرد ذلك في رو

 العربية شيء ال يصدق أبداً، وهؤالء الحكام يجب النضال ضدهم قبل النضال ضد إسرائيل أو أمريكا. 

20/6/1991 

من الشهر الحالي،  16سانا/ لألنباء، ال يزال مضطرباً منذ جاءت زيارته في /المحرر في وكالة  /أحمد حمودزميلنا في الصحافة ورفيقنا /

 تقدم هذا العام إلى امتحان الشهادة اإلعدادية.  ،كفاح. وولد واحد اسمه عالء -له عدة بنات الكبيرة اسمها: 

كيف أستطيع أن أكون من األوائل،  :البن. فأحاب ا.؟فوجئ زميلنا وهو يسأل ابنه عالء عن امتحانه وهل هو من األوائل ومن المجدّين

لرأي نظام الحكم أنا وأمي وأخواتي شبه مشردين وجائعين في  بسبب رايه المخالف ووالدي منذ تسع سنوات لم أره، وهو في السجن

وبكى الفتى بعد ذلك بدموع حارة، فاهتز كيان األب من هذه الحقيقة  .ريف الدريكيش. كيف تطلب مني ذلك وأنا أراك من وراء هذا الشبك

الفاجعة التي كشف الغطاء عنها ابنه عالء الذي تركه وعمره دون الخامسة. إن كالم االبن ودموعه يتفاعالن في أعماق األب الصحافي 

 ين. والذي دخل السجن في الثالثين من عمره واآلن يبلغ األربع ،خريج جامعة الجزائر

 إنني أزوره يومياً في المهجع السادس ألواسيه وأسليه وهو ممتلئ أسى وحسرة. 

وخاصة  - إن جواً من الحزن واليأس يخترم الجميع ويعتامهم. إن السجين يحمل في أعماقه طاقة هائلة من األمل، ولكنه يمر بمراحل

ا أثقل من الجبال، وأسقم من الذي أصيب بفقدان الذاكرة والتوازن من اليأس الثقيل والسقيم يحسه –عندما ينحسر النهار ويقبل الليل 

 والصداع والشقيقة. 

22/6/1991 

وهذا المساعد  .د االنضباطعوعدونا أن تجري المياه في البواري، وتنبثق من الحنفيات، ولكن "الضغط" لم يسيطر عليه كما قال مسا

قال دون انتباه  .السلبطة" لكن مسؤولياته قليلة، وظهوره في األجنحة نادراسمه "حكمت" وهو ودود وغيور وخدوم، وهو ضد أنواع "

 هذه أول مرة نسمع أن جناحاً للنساء في هذا السجن.   .ن إمالء األوعية بالماء سيتم، لكن بعد تأمينه لجناح النساءإ

25/6/1991 

آصف دعبول مالتقيت في الممر الشاب 
1
. إنه أمضى في الزنزانة ثماني سنوات متواصلة. 1981اء في القوى الجوية والذي اعتقل في شت 

 إقامة هذه المدة في المنفردة كفيلة بالقضاء على أعتى اإلرادات. سألته عن أهله أجاب: جاءتني طوال هذه المدة زيارة استثنائية واحدة.

. واجهوه .ى التحقيق آخذين إياه من قاعدته الجويةحكى كيف اعتقل بسبب كتابة تقرير، من قبل أناس يمتهنون كتابة التقارير، مما قاده إل

ة بالحقائق، وحاولوا معه كي يعمل لصالحهم ولكنه أبى، وبعد ذلك أوثقوه وبدؤا معه برنامجاً للتعذيب قاسياً جداً اآلن يدخل الحادية عشر

 عاماً. 

عبيد شقيقا أم علي زوجة أبو علي زيدان التي  من آل لقد ُشِفي  من عوارض السل وهو يتأّسى على رفاقه في معتقل "الجوية" وهم أخوان

 .فقدت ابنها

من قرية المفجر قرية من قرى السلمية الشرقية ال تضم سوى الفالحين. وعندما دخل العلم إلى الريف صارت القرية تصدّر  آصف

 ضباطاً.وضباط صف  وجنود وموظفين ومعلمين 
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26/6/1991 

نهم، وقد تم التصديق ( مريضاً سيفرج ع247في جناحنا ينتظر المرضى اإلفراج عنهم، وتأتي األخبار متفاوتة وعديدة منها ما يقول:  أن )

وهكذا ترد  .همسيفرج عنهم، ربما تمنع زيارات نذيلّ ن المرضى الإعلى إخالء سبيلهم، وبين يوم وآخر ستصل القائمة. وآخر يقول:  

 برائحة العالم الخارجي. األخبار محملة 

، ويعتبرها نقلة نوعية في تاريخ القطر. قلت له:  1966 شباط 23سرت قليالً في الممر مع أزدشير حيدر والذي ال يزال متحمساً لحركة 

كية قد أضفت: إن حزب البعث برمته انتهى مادام وهو حزب الوحدة والحرية واالشتراو .شباط 23آذار فكيف بـ  8تجاوز التاريخ كل 

 1966شباط  23إذا كان من فضل لـ  .بالوحدة والحرية واالشتراكية ،بعد استالم االنقالبيين الحكـم في كل من سورية والعراق ،أودى

 فإن ذلك يتلخص: 

 . /وقيام دولة /إسرائيل 1948حزيران ثاني كارثة تقع على العرب بعد الكارثة الصهيونية، وهزيمة العرب األولى  5بوقوع هزيمة  .1

شباط لما نهض حافظ األسد بحركته ولما  23إذ لوال  ،"حركة التصحيح"وما سمي  ،1970قيام انقـالب حافظ األسد في تشرين  .2

 ثم من الحوارنة والدروز والسالمنة ثانياً. ،وجد الطريق ممهداً في الجيش الذي أفرغ من الحمويين والحلبيين والشاميين أوالً 

 سنوات يجب أن نضع األمور في نصابها.  9بعد سجن  :فقلت له .الكالموقد استغرب صديقي هذا  .3

27/6/1991 

 ً ريما وأم قصي، وكذلك  و كما كنت أتوقع ،جاءت .جاءت زيارتي وكنت أنتظرها منذ يومين، وكانت الساعة تقترب من الواحدة ظهرا

ولما وقفت وراء الشبكين وبدأ الكالم لم أتكلم في حياتهم وكيف هم وأخفف العناء عن أم قصي التي كانت قدوة حسنة في السلوك  .خزامى

ر ولم تتوان ْت عندما بدأُت بالتكلم عن االحتياجات من طعام وغيره، وهي لم تقّصِ ع ج  . بل كانت تغدق .والتماسك واإلخالص، ولذا انز 

 بكت ريما بألم وصمت، أما التي بقيت فرحة فهي خزامى، هذه االبنة الودودة والمخلصة.  ،ولذا عندما انفعلتْ  .وتخطف لقم األوالد

 ً . وعندما يمر هذا العدد أمامي أصاب بالذهول بل .أمضيت حتى اآلن ثالثة آالف وثالثماية وحوالي الخمسين أو الخامسة والسبعين يوما

. يجب أن أتكلم معها عن عالقتنا عن كفاحها عن .يارات وضع أم قصي التي اعتبرها فوق المؤثرات. إنني لم أنس في هذه الز.بالجنون

. لقد كافحت في غيابي كفاح األبطال، منتظرة يوماً .األيام الغالية، عما تعانيه من حرمان في هذه األيام، إن الجلمود ليتفتت في هذا الزمن

 والزالت تخلص له في زمن قّل فيه اإلخالص. 1959تى الفقير الذي أحبته واحتضنته منذ عام أن يفرج عن الف .وراء يوم وشهراً بعد شهر

28/6/1991 

وجه الحبيبة الغالية أم قصي وهي تطلب مني أن أنتبه إليها، أن أقلل  –أينما التفت  –ال زلت مضطرباً من أثر الزيارة، وال زلت أرى 

ترتدي وما تلبس، إنني بالواقع أنظر عبر المنخل الحديدي إلى رجليها، وكيف تضعهما في  من الوصايا التي تهم اآلخرين، أن أعاين ما

وأنا ال أزال أعاني من إن رفيقة العمر ليست عاطفية، بل تحب بصدق وإخالص  .الحذاء وأنظر في ثوبها، ولكني أتحدث عن اآلخرين

وهذا يدفعني إلى التجاهل والغباء وكأن هذه العواطف أدنى مستوى وأن العواطف يجب أن تؤجل،  عقدة قديمة هي أولوية العمل الوطني

من الوطن، إن خطأً فادحاً يرتكب في مثل هذا السلوك. يجب أن نكون دائماً مع البيت ومع األوالد ومع الزوجة، وكذلك مع الوطن. إنني 

رت جداً، وال تزال وجنات االبنة ريما في البال. أرنو لن أنسى التفجر العاطفي الجميل والمعبِّر والذي ظهر على وجه أم قصي، وقد تأث

 ! إنه يؤدي أحياناً إلى فقدان الذاكرة، وفقدان العقل. ما أصعب حزن السجنمن وراء شبابيك الحديد ومن خلف األسوار فأشعر باالنقباض، 

29/6/1991 

تجديد حلقات الدرس والقراءة، أما من يقرؤن فهم قلة ال يتجاوزون ويلجأ الكثيرون إلى  ،ال تدخل مهجعاً إال وتفاجأ بحلقات للعب )الورق(

الملل يتسرب إلى أعماقنا. الجميع ملُّوا من الكالم المكرر، ملوا من التنظير، ومن التحليل  والظاهرة الطاغية هي أن .أصابع اليد

مارسة متخلفة عن فهم الواقع، وفهم العصر، وفهم قوانين لقد دلت الوقائع أن السمات النضالية التي نتكلم عنها متخلفة عن الم ..السياسي

 التطور.

الحكومات  .إن الواقع العربي اآلن في أقصى درجات الكمون واالستسالم والذل بسبب الحكومات العسكرية والسالالت المنقرضة

 والسالالت ال تريد اإلنزياح والشعب غير قادر على إزاحتها فما العمل؟ 

30/6/1991 

 ..؟تمضي ببطء وملل، ونسأل: متى يكون الفرجاأليام 

 وجه أم قصي ال يفارقني

 تاأليام الماضية مرّ 

 . مفتوحة اليدين.بال خطوات
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 على األنحاء، والجهات

 يتدفق الماء من بين األصابع

 ال أستطيع الحديث من وراء

 القضبان

 صوتي مبحوح

 وحنجرتي يابسة

 ً  وأنا حي حينا

 وحيناً في عداد األموات

ً  مهما  كان الحصان قويا

 فإنه إذا منع من

 الجري

 ذبل، وجف واستسلم للنعاس

 كل الناس

 في بالدي نيام

 ولذا يرتع الحكام

 ويحتطبون أشجار الغابة

 

 1991 تموز

1/7/1991 

مهاجع، الساعة اآلن هي السادسة والنصف مساء، والممر ممتلئ بالسائرين عددنا في الجناح أضحى مئة وثمانية وعشرين، نحتل عشرة 

 بعد ساعة يغلقون األبواب بين السابعة والثامنة يتناول العناصر العشاء. .نتوزع بين العشرة إلى الستة عشر نزيالً 

جاءت اليوم من المهاجع الخلفية أخبار تقول أن مدير السجن قال ألحد أطباء الطوابق العليا، أن المساجين المرضى سيخلى سبيلهم، أما 

والحديث هنا يدور  .السجون المدنية، ألن سجن /تلفيتا/ في صيدنايا سيستقبل أكثر من ألفي سجين قادمين من تدمر الباقي فسينقلون إلى

فالسجون المدنية ال تخضع حول صحة هذه األخبار، أو عدم صحتها، وأنه إذا لم يكن من إخالٍء، فالنقل إلى المحافظات أخف وطأة، 

 ونشّرق نصدقها ونكذبها بنفس الوقت.  ،عبر اإلشاعات ،إننا نغّرب .المثل هذه الشروط القاسية التي أرهقتن

 الغموض التام يلف وضعنا، فليس هناك من خبر أو من إشارة تشير إلى فرجة في هذا الجدار األصم.

2/7/1991 

غلغل كي تصل إلى غيارك فالذبابة تدخل في إطار البيجامة وتت .يتكاثر في جناحنا الذباب، إننا نتعرض لهجمات الذباب بشكل مثير

الداخلي، فتنهض وتقفز كالملسوع. إن الذباب يقف على حاجبيك، ويحاول التأرجح فوق رموشك، بل يدخل في عينيك وفي أنفك، وعندما 

 تطرده يالحقك ليستريح في القراني، فوق العوازل، بين شعر الساقين، تحت أظافر الرجلين، هكذا يهزأ بنا وال مجال إال للصبر. 

جاءنا من الجناح الخلفي ما يلي: إن مدير السجن طلب القيادي في حزب العمل الشيوعي )الرابطة سابقاً( الرفيق: فاتح جاموس وقال له:  

إن لجنة قادمة إلى السجن األسبوع القادم، وستمر عليكم، ويجب أن توقعوا على طلبات استرحام، وال تتقاعسوا عن ذلك، وأن المرضى 

 يباً، وتوجد إجراءات كثيرة خالل هذا الشهر. سيفرج عنهم قر

4/7/1991 

كان رئيساً ألحد أجنحة مستشفى تشرين. درس على حساب  ..؟. من هو ولماذا اعتقل.؟زائراً  الدكتور العقيد نبيه العايشجاء إلى جناحنا 

يق الصدفة علمت المخابرات وبعد ست سنوات عن طر 1980الجيش "الطب النسائي" وتخرج بمرتبة بروفيسور في الطب حوالي 
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 ً بتهمة كتم  1986في السفارة العراقية، وسلَّم عليه، وجلس قليالً، فألقت القبض عليه عام  له العسكرية أن العقيد نبيه العايش زار قريبا

ة وقد أكد له مدير معلومات وال يزال منذ ذلك التاريخ حتى اآلن. هو يطوف من جناح إلى جناح إلجراء عمليات سريعة أو إسعافات أولي

 السجن أن قوائم قادمة لإلفراج عنها. 

، لعلي أخ أصغر منه ينوي فتح دار للنشر، وهو منتسب لحزب السلطة، وقد سأل 1979حامد المعتقل منذ عام  يجاءت زيارة المقدم عل

. سألت الدكتور العايش عن أحوال الزائر علي مدير السجن الذي حضر الزيارة عن إشاعات إخالء السبيل فقال أن هناك قوائم مرضى

 األجنحة والطوابق العليا قال:  وصل عدة أشخاص من سجن تدمر. وأضاف:  ربما يكون هناك قدوم كثيف ولكن بعد أن يتم تقليل العدد

  .في سجن صيدنايا

مخيمات شرقي صيدا، كما تستمر كما يستمر ضرب ال .وهكذا تمضي األيام ونحن نتسقط األخبار، ونشم رائحة الهواء في الجهات األربع

 الصحف السورية في امتداح الشرعية اللبنانية، هكذا تستمر المؤامرة.

 10/7/1991اليوم العاشر 

ى عينيه بوادر مياه زرقاء، لأما محمد معال فقد ظهرت ع ،تحول المدعو جهاد المسالمة إلى المستشفى ألن إحدى عينيه بحاجة لجراحة

بسبب كسل وظيفي هاجمه وهو في  1/10وبما أنها في البداية فيمكن معالجتها، أما معتصم الداالتي فإن عينه اليمنى أصبحت الرؤيا بها 

يسرى فقد جئت بالنسبة لي أعتمد في القراءة على العين ال .أشهر 6السجن ويبدو أن أساسه منذ الطفولة، وعليه مراجعة المستشفى بعد 

وهي تعاني من انسدال جفن، ومن انحراف سجله  4/10أما عيني اليمنى فال أرى بها سوى  8/10وهي اآلن  10/10إلى السجن وهي 

 إضافة إلى الحول والكسل الوظيفي.  60/100الطبيب بنسبة 

 األسبوع القادم. على الصارم طبيب سنية سجين من حزب العمل حشا لي إثنين من أسناني وسوف يحفرهما في 

 العاشرة وخمس دقائق استمعت إلى نزار قباني وهو ينشد قصيدة /السياف العربي/ من إذاعة مونت كارلو فأججت مشاعري.

11/7/1991 

القسم العيني مع ثالثة آخرين وهم: محمد معال من قرى صافيتا، ويقيم في طرطوس، وموسى  –هذا اليوم ذهبت إلى مستشفى التل 

األول مدرس للتاريخ، والثاني مهندس  –الحارة القديمة  –درعا  –ن بلدة السلمية الحارة الشرقية، وجهاد مسالمة من حوران الداالتي م

قبل مغادرة المبنى قيدونا بقيد أبيض جديد يستوردونه من إسبانيا وألمانية  .سفن من اإلتحاد السوفييتي، والثالث رسام مبدع وخريج معهد

على عيوننا. القيد يشد األيدي إلى الخلف، وذهب معنا مساعد ورقيب وثالثة عناصر مسلحين، وعندما وصلنا أزاحوا  الغربية ثم أسدلوا

الغميضات/ وسرنا بين الدورية وراء بعضنا، وعبرنا صالوناً رأينا فيه الناس األحرار من رجال ونساء وأطفال. كان ذلك بالنسبة لي /

والحظت أن الوجوه تنظر إلينا وتستطلع قاماتنا، وهي خائفة واجمة تحاول اإلطراق ولكنها ال  .مستشفىالتي ازور فيها ال ،المرة األولى

فتم إيقاف فحص المدنيين، وتولى فحصنا  .تستطيع، فتختلس النظر والتهرب واإلطالع والتلفت، ودخلنا غرفة فحص القدرة البصرية

 ت أحاديثهم. ثالثة أطباء، رأيت وجوههم، ونظراتهم العطوفة، وسمع

استغرق الفحص أكثر من ساعة، وكان دقيقاً، أحدهم وقّع تحت اسمه الصريح وكنيته )حيدر( قال موسى أنه عرفه وهو من /الغاب/ أما 

 اآلخران فوقعا بدون ذكر اإلسم. 

  .خفف القراءة ،إنني منذ نصف شهر أعاني صداعاً. قال لي الطبيب ناجي حيدر عندما أخذ ضغطي: هذا إجهاد

15/7/1991 

ي توقفت نهائياً عن القراءة منذ خمسة أيام بناء على تعليمات الطبيب، وتبين الفرق بين النظارة التي أقرأ بها وبين القدرة البصرية الت

 تردت، ولذا سأرسل النظارة لتغيير العدسات.

الذي يعتبر أعظم المفكرين الماركسيين بعد ماركس وإنجلز، مات بعد أشهر من  كنت قبل ذلك أقرأ في مؤلفات المفكر الروسي بليخانوف

ين للمفكر الماركسي اإليطالي غرامشي، ويضمان مقاالت ئوكان ضد حرق المراحل واعتبرها مغامرة. وأقرأ في جز ،1917قيام ثورة 

 ولندية روزا لوكسبوغ. . كما كنت أقرأ مجموعة تحليالت ومناقشات للمناضلة الماركسية الب.ومناقشات

وعية والتحريض والتفكير والنقد، فإن المرء يجد في طيات تهؤالء الثالثة )بليخانوف، وروزا وغرامشي( ألنهم استمروا في صفوف ال

ق . إن البحث عن الح.ما كتبوه إشراقاً وعمقاً، وفي كتابة روزا انعكاس لصراعات عصرها، وكذلك ما كتبه غرامشي في سجون الفاشية

  .والعدل سمة من سمات المفكرين

. إن .إن المرء اآلن ينظر بعين الريبة إلى موضوع الصراع الحتمي بين الطبقات. صحيح أن الصراع الحتمي لن ينتهي بين الطبقات

  توزيع الثروة لن يكون على هذه األرض، وستبقى مأساة الدولة قائمة. 
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16/7/1991 

هذا  التركاوي -التركاوي وما حدث له، قال لي أبو مهند خطاب من طيبة اإلمام المجاورة لحماه: اليوم سأحدثكم عن سجن المزة، وعن 

شقيق مرافق الزعيم الفالحي أكرم الحوراني أيام زمان، وكان رئيس نادي الخيل في المحافظة، وهو رجل شجاع ومن أصحاب النخوة، 

جن لضباط. هذا الرجل البالغ من العمر الخمسين عاماً في أوائل الثمانينات وسيد سباق الخيل، جاء رهينة ألصقت به تهمة تصفية أحد ا

، ولكن جنونه لم يكن عدوانياً، وال ضاراً وال مؤذياً، بل كان إذا اختلطت عليه األمور وتداخلت األلوان، من التعذيب والضرب المتواصل

ي يسميه /فريدو/ أي رفعت، ويعجل جداً إذا مر طيران في الجو، يركض جهة دورات المياه، ويبث برقية مألى بالشتائم إلى السيد الذ

 كي يحمل هذا الطيران برقيته، كان يشتم بصوت مرتفع كل الدولة من رئيسها إلى أدنى شخص بها. 

ً  200في البداية كانوا يضربونه ضرباً مبرحاً، وكل وجبة تصل إلى  د كل ما وأخيراً بعد هذا الضرب الذي استمر شهرين، فق .كرباجا

يملك من توازن. هذه العائلة )التركاوي( من العائالت التي ُمسحت عن األرض، مع عائلة /العلواني/وطيفور/ وهي عائالت اشتهرت 

باشتراكيتها ووقوفها إلى جانب الحوراني ضد اإلقطاع. حدثني عن البرقيات التي كان يرسلها، وعندما يجد دورات المياه مألى بالنزالء 

 يلجأ إلى زاوية من زوايا المهجع معتذراً من المهجع  لكونه مضطر !! -جلوهو مستع–

18/7/1991 

وعلى محمد فنيخر، كي يحزما أغراضهما الشخصية عبد الكريم بن سليمان الضحاك في تمام الساعة الواحدة والنصف نودي على 

 ة. وينتظران إخالء السبيل، وهذه نتيجة أولى من نتائج اللجنة الطبية العيني

عبد الكريم دخل السجن منذ أحد عشر عاماً ونصف العام بعينين سليمتين وهكذا يخرج لمعالجة المياه الزرقاء التي حرمته من الرؤية. 

أما محمد فهو من قرية كفر حارب المطلة على طبريا والتي أصبحت جاء وقد بلغ الخامسة واألربعين، وها هو بلغ السابعة والخمسين. 

ولة العبرية، والنازح إلى درعا، فقد جاء إلى المعتقل في خريف الواحد والثمانين، إنه بعد ثالثة أشهر يكمل العشر سنوات من أمالك الد

 .1950خدمة، وهو ال يرى في عينيه إال قليالً، إنه بحاجة إلى ترقيع قرنية. هو من مواليد 

 غادرانا وقد ضج الجناح، الجميع فرحوا لهما، هكذا يكون شيطان إخالء السبيل قد جاء على استحياء. 

بفعل  ة. هناك ظهور مكسورة، وعيون مفقوءة، ووجوه ممسوحة، وأرجل محطمة، ورؤوس متماوج.في السجون السورية اعتقال وعطب

 م حقوق اإلنسان جداً جداً!!  العصي والسياط وأمريكا، وأنظمة الحكم التابعة والتي تحتر

21/7/1991 

 ستكون هناك أيام خالية من الكتابة بسبب الرؤية للعينين، وعدم صالح العدسات التي أكتب بواسطتها...

25/7/1991 

ن معهما ولم تأت زيارة ناصح الحايك أو صائب الحاج اللذين يمكتوقفت عن القراءة، ريثما أبدل عدسات النظارة منذ قرابة األسبوعين 

، قبل الظهر أستمع إلى قراءة لذا أذهب إلى حلقات القراءة الجامعية .إرسال النظارة، وها هي زيارتي تقترب وسأرسلها مع أم قصي

الترجمة الكاملة لكتاب جوته المشهور /فوست/ ترجمة األديب سهيل أيوب، أما الكتاب اآلخر فهو لعفيف البرزي، إنه يضع األنظمة 

 ى إسرائيل وبمستوى مضاد لكل حركة وطنية وتحررية. العربية بمستو

 

 1991 آب

11/8/1991 

كنت في الضيعة،  -بعد شهر ونصف جاءني قصي بزيارة بشاربه األسود وحاجبيه المقرونين، وابتسامته المملوءة حباً وفخاراً، قال لي: 

 .. .يسلم عليك خالي، وامرأة خالي، وقد جئت لك بعصافير مشوية ومطبوخة

12/8/1991 

صدى صوت ولدي أثناء الزيارة دفعني السترجاع أصوات األوالد، وصوت والدتهم، عندما كنت أعيش معهم قبل اعتقالي منذ تسع  

سنوات ونصف تقريباً، ذكرني باأليام الخوالي التي مضت وإلى األبد، كان كالم الفتى قصي وهو قادم من المدرسة، أتصوره اآلن 

 الً فأستمد القوة والصبر بتحمل هذا الزمن التعس...يضحك، ويحرك يديه جذ

18/8/1991 

نحن نشترك مع الجناح الخلفي في التنفس، وهذا الجناح يبدو متحركاً وخاضعاً للدوران، قدم إليه ناس من حلب، وفيه آخرون جاءوا من 

سجون أخرى ينتظرون عرضهم على لجان طبية، ومنهم من عرضوا وينتظرون إخالء السبيل، وقد نمى إليَّ أن عدداً من الفلسطينيين 
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ً من القوى الجوية،  تابعين /ألبي العباس/ ويبلغ عددهم الخمسة عشر قد وصلوا إلى الجناح مؤخراً وكذلك جاء قرابة العشرين سجينا

بتهمة إخفاء معلومات  1982وزعوا على مجموعة من األجنحة، وبينهم العقيد عبد العزيز الجندي من بلدة السلمية، والذي اعتقل عام 

في /برج الروس/ وحيل بينه وبين أية زيارة، وبعد سنوات سمحوا له بزيارة  23ن في سجنها وسيق إلى تدمر ثم أرجع إلى اآلمرية، ودف

سجن وحسب المعلومات عن  .كل عام. هناك حركة نقل من )بيوت الموتى( إلى هنا إما للعرض على اللجان الطبية أو إلخالء السبيل

وهو عبارة عن زنازين تحت األرض  وثالثة  .هذا، فهو ليس بسجن حسب المتعارف عليه وهو يستوعب مئة وثالثين معتقال اآلمرية

مهاجع، وفوقه بناء إداري تابع آلمرية الطيران، وليس من زيارات للسجناء وغير مسموح بالنوم فيه وال الكالم، والتعذيب يتواصل ليالً 

 ونهاراً. 

22/8/1991 

قع جنوب بانياس ومن قرية /عين فيت/ التي ت 1939رج إلى ساحة التنفس، فاعترض أحد الرقباء العميد علي الشمالي من مواليد كنا نخ

التزم حدودك، وبعد ولماذا يلوح في المسبحة فأجابه أن هذا غير ممنوع  -حزيران( وقال له:  5على الجبهة مع إسرائيل وقد احتلت بعد )

 .ماً الرقيب بقلة األدبساعد االنضباط، وحاول هذا المساعد تأنيب العميد أبا حسان مما دفعه للرد على المساعد متهقليل استدعي من قبل م

عاً إلهانتي فلن أسمح وبعد أيام استدعي من قبل العقيد بركات مدير السجن، شرح لمدير السجن أن الرقيب أساء األدب، وأنه إذا كان مدفو

ماً أن زيارتي ليست لي أن الرقيب ربما ضربك أجبته بأنني عند ذلك أقلع عيونه. ثم هددني بقطع زيارتي، عل له بذلك وإن المساعد ألمح

ر السجن:  إن جناحكم مرتبطة به، وقطعها ليس عن طريقه، وأنا لست خائفاً من ذلك، ألننا مسجونون ألمر أكبر من هذه التوافه. أجاب مدي

دير السجن المساعد أحد يستطيع توجيه إهانة إلى أحد منكم، وهكذا انتهت الحادثة بعد أن وبّخ م وفصيلكم يعامل معاملة حسنة وليس من

 الذي يحاول من خالل أمور صغيرة استفزاز المساجين وافتعال المشاكل. 

24/8/1991 

بي المهزوم وعن الواقع العر . إنه لحديث عميق وحزين، مليء بالمواجهة عن.أنهى محمد حسنين هيكل حلقته الثالثة من حديثه الطويل

 ما يدور في االتحاد السوفييتي من صراع، وعن الخلفية األمريكية في حرب الخليج. 

ل من ليس معنا ك، عندما كنت عضواً في وفد صحافي سافر إلى مصر، كنا شباباً معتدين بأنفسنا، نرى 1966يرجع بي التاريخ إلى عام 

صر وضد كتابات . كانت أيام سعّرها اإلنقالبيون ضد عبد النا.ومن ليس معنا فهو ضد الوحدة هو ضد الوحدة كأن الوحدة وقف علينا،

 هيكل التي كانت تمأل صفحته األسبوعية في /األهرام/ حول مشروع روجرز وحول البعث وأعداء الوحدة.

حفيان اللبنانيان كان يقـف بالقرب منه الصزرنا يومها "األهرام" في المبنى الجديد، شرح هيكل للوفود العربية بال كلل وال ملل، و

تها الوفود المشهوران: رياض طه صاحب دار األحد، وسليم اللوزي صاحب /الحوادث/، وأسترجع حديثه اآلن. أتذكر الدعوة التي لب

ام لم أقترب منه، األيللعشاء في فندق "شبرد" ولمعان عينيه وحركته الدائمة. أشعر باألسى اآلن، وبعد هذا السجن الطويل ألنني تلك 

فاضي للوحدة . ذهبت الشعارات، والحماس ال.. اآلن صارت األمور مختلفة.وأتحدث إليه شخصياً عن هموم وقضايا هذا الوطن الكئيب

 ة العملياتية.  وبدونا نحن البعثيين االنقالبيين طالب الحكم أننا ضد الوحدة والحرية وضد االشتراكية، وضد اإلنسانية بالممارس

26/8/1991 

رية، أما الباقي عند الساعة الحادية عشر والنصف جلسنا على فراش فواز: أنا وفواز وأبو وضاح وأحمد النابلسي وأبو رباح وزهير سك

 فقد ذهبوا للنوم، وسكبنا المزيد من الكؤوس، وعندما انتصف الليل أطفأنا النور، وبقي نور المنافع فقط. 

ا مضى الحديث هكذ .لنكات والتفاصيل. السجن الذي يجبر نزيله على لوك أدق التفاصيل وأصغر المالمحتطول أحاديث السجن، وتستعر ا

 ً انية والنصف بعد منتصف امتدت الجلسة إلى الث .سلساً متسلسالً هادئاً، وقد شربنا أخيراً جرعات من نبيذ بلون زيت السمك، وجدناه طيبا

 الليل، وقد شعرت بالنعاس واالرتخاء وكذلك الجميع فذهبنا للنوم. 

28/8/1991 

تعمق في ي، ويحاول كل طرف أن ال يزال النقاش يدور بين الجميع حول مفهومين هما: مفهوم الديمقراطية ومفهوم الديكتاتورية

الب الذي قاده وزير فالجماعة المدافعة عن الديمقراطية يعتبرون أن االنق .جرى في االتحاد السوفييتي الشرح ويطبقه على ما يجري وما

ذون جماعة االنقالب الدفاع ونائب الرئيس هو انقالب إلعادة الديكتاتورية، وبالضبط بدكتاتورية الحزب الواحد، أما الطرف اآلخر فيحب

لفريق يود للسوفييت أن . إن هذا ا.االتحاد السوفييتي وطناً له دوره، ويواجه أمريكا وتدخالتهاأن يكون  –على حد قولهم  –ألنهم يريدون 

 يدافعوا عن حركات التحرر الوطني ومنها حركة التحرر في الوطن العربي.

                                                             
 المقصود أن السجين ال يزال حيّا ولكنه متكّوم في زنزانة تحت األرض فهو شبيه بالميت المدفون.  23
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30/8/1991 

 1978ه في اء إخالء سبيل، ج1942وهو من مواليد  1975من الحسكة، إنه معتقل منذ عام  ضرار فراسسرت في الممر مع أبي منصور 

تة عشر عاماً سنحن نعتذر، واستمر في السجن  –ورفض التوقيع على طلب االعتذار وقال أمام مدير سجن المزة:  بدل أن يُعتذر منا 

ها في حتى اآلن! إحدى شقيقاته وهي مدرسة وصلت إلى عضوة في قيادة فرع الحزب، طرحت في أحد االجتماعات موضوع سجن شقيق

ياً ضابطاً أفرج وله أخ اعتقل معه. وكان عسكر .الثمانينات وطالبت قيادة الفرع برفع طلب إلخالء سبيله، فُطِردت من الحزب منتصف

 عنه بعد ثالث سنوات

 

 1991 أيلول

1/9/1991 

أسماء المرضى ذهب الطبيب ناجي حيدر إلى مدير السجن بناء على طلب األخير الذي طلب كافة المسؤولين الصحيين، وطلب تقديم 

في  .جداً وذوي الحاالت الخطيرة، لعرضهم وقد أعطوه األسماء التي تم عرضها أكثر من مرة على اللجنة، ولكن أحد لم يخل سبيله

اسما، لم يخل سبيل سوى اثنين منهما، ناقش ناجي األمر مع مدير السجن قال: اإلفراج صعب إذا لم يكن المريض  13جناحنا كان هناك 

أن المريض إذا كان يقترب من الموت فاألفضل أن يموت عند أهله،  من ذلك والمفهوم .ئوس منها، فإنه من الصعب أن يستفيدبحالة مي

 أما غير ذلك فال، وهذا يدل أن ال إفراج عن العمل السياسي. 

3/9/1991 

إلى التأمل والتمرد، والثورة على كل هذا  أنهيت قراءة الثابت والمتحول ألدونيس بأجزائه الثالثة، وهو كتاب يهزك ويبهرك ويدفعك

. أدونيس الذي سجن في المزة أيام .ين التاليين وجئت إلى السجنئقبل السجن قرأت الجزء األول وقد حاولت الحصول على الجز .الواقع

  :يس في قصائده األولىعبد الحميد السراج والحملة المؤامرة على الحزب القومي السوري ومؤامرة اغتيال المالكي يومها قال أدون

 نحن الذين 

 على الدخيل تمردوا 

   …وتجرعوا سوء العذاب 

 قرأت وأعدت قراءة النزعات المادية لحسين مروة، وأعدت قراءة /تكوين العقل/ للجابري، كما أعدت قراءة بعض كتب أركون.

4/9/1991 

 ،سيتم اإلفراج عن المعتقلين اللبنانيين، وبعد توقيع معاهدة األمن بين البلدينكنا نعتقد أنه إذا صدر في لبنان قانون العفو العام ال بد أنه 

التي قالت الصحافة عنها أنها معاهدة الصداقة واألخوة. وجاء بدها اإلفراج عن سبعة من الحزب التقدمي االشتراكي خمسة من المهجع 

ومن قائل أن سبب اإلفراج  .ومحمد حمود ونبيل حيدر، وعائد بحريالذي وراءنا، واثنان مقيمان عندنا وهم:  عصام ناجي، وخالد عزو، 

الواسطة والرشوى، إما أن يكون الحزب في لبنان دفع مبلغاً لضباط األمن، أو األهل بالعملة الصعبة، لماذا فقط هؤالء؟ وبنفس الوقت 

عبد المجيد تنظيم  أكثر من مئة وخمسين من البعثو" التوحيد"يبقى أكثر من عشرين من تنظيم /المرابطون/ وأكثر من سبعين من تنظيم 

 .الرافعي في هذا السجن. وحسب المعلومات المتداولة أن سجن المزة يحتوي على المئات من اللبنانيين المنتمين إلى شتى التنظيمات

وكأنهم تلك األرملة المرمية على قارعة الطريق، ماذا عمل  ،وهناك في تدمر دفعة كبيرة قد فتك بها المرض، وقلة الطعام وكثرة السياط

. إن اللبنانيين يُعاق بون كمجرمي .هؤالء األخوة اللبنانيون؟ فرطوا بالجوالن! باعو جنوب لبنان؟ قلبوا البقاع وحّولوه إلى مزرعة حشيش

 حرب وكل ذنبهم أنهم يريدون لبناناً يقف ضد أطماع دولة إسرائيل. 

7/9/1991 

. أو تكملة .في قصة أقرأ . أبدأ الكتابة في هذه اليوميات أو.ما استيقظ صباحاً يكون الجميع نياماً، تشير الساعة إلى السادسة والنصفعند

أحمل طاولتي وأجلس في الممر ومعي عدة الكتابة،  .. بعد اإلفطار نبدأ بالقراءة الثنائية أنا وعائد الهبود ابن الرقة حتى العاشرة.أخرى

موعد القراءة الجماعية مع محمد الحاج وحمد القطان، وقراءتنا هذه األيام في كتاب محمد  أكتب وأبيض حتى الساعة الواحدة،أظل 

الماغوط /سأخون وطني/ وقد تباينت اآلراء في مقاالت هذا الكتاب، ولكنها والحق يقال أنها مقاالت صادقة، وتجلد الواقع العربي الخانع 

. إنها تدين هذا الوطن المليء بالقمع والرعب والسجون، وعندما تصبح الساعة الخامسة أمشي في الممر حتى موعد والمستسلم والمدّعي

إغالق الباب. بعد اإلغالق أقرأ قرابة الساعتين، ومن جملة قراءاتي رسالة دكتوراه عن حزب البعث العربي االشتراكي لمصطفى دندشلي 

 م من حياتي في هذا السجن.  وهكذا يمضي ي ."انفجار المشرق العربي"شارل قرم  مترجمه عن الفرنسية، وكتاب الدكتور
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8/9/1991 

وعددهم يزيد على مئة وعشرين نزيالً. أفرج اليوم عن تسعة منهم وفلسطيني  "التوحيد"في الجناح الذي خلفنا يوجد لبنانيون من جماعة 

 .تنظيم عبد المجيد الرافعي ،ابلسيين المحسوبين على حزب البعثقيل أن الطوابق العليا فيها أيضا مساجين من الطر .واحد

كما جاءت زيارة عبد القادر الخطاب من طيبة اإلمام قرب حماه. نقل له أخوه الذي هو من أعضاء مجلس الشعب أنه سيقع أمر ما قبل 

 نهاية هذا العام. 

أعادت إذاعة إسرائيل نص محاضرة ألقاها أحد كبار الضباط اإلسرائيليين في مؤتمر عالمي لمكافحة المخدرات، وقد شرح في محاضرته 

صاحب األوسمة  ،طالسمصطفى كيفية زراعة المخدرات في سهل البقاع من قبل كبار الضباط السوريين، وحدد المحاضر أن دخل 

 كما جاء على ذكر دور رفعت األسد الناقل لها في سفن خاصة وطائرات.  .الرالسنوي منها مليون دو ،الالمعة

10/9/1991 

عندما أكتب أرى من خالل السطور، وتهجم الفكرة ويهجم التخيل يتعانقان. يسيران خطوة فخطوة، فتخترق وجوه األوالد الحروف وتتحد 

ً وخاصة بعد أن .مات وبين تفاصيل الوجوهمع مالمحهم، وعندما أكتب ال يتخلى الحلم عني، فأحار بين الكل . هذه الحالة تتكرر يوميا

وعندما أجلس وأتأمل أرى كم أصبحت هرماً ومفصوالً عن العالم، وعن األوالد  .طويت السنوات الطوال، وأصاب "البصرة" الخراب

كثر مني حقيقة وهذا بحد ذاته يجعلني أنظر الذين كبروا عشر سنوات، تغير تفكيرهم، وتغيرت حياتهم، وأصبحت بالنسبة إليهم رمزاً أ

وعندما ينظر المرء إلى الوراء يتبادر إلى الذهن ما ذا يقول عنا أبناء القرن  .بأسى إلى هذه الحياة، وإلى هذه المرحلة، وإلى هذا المصير

فرنسا، ثم انتهينا جميعاً إلى الوقوع تحت القادم؟ نحن الذين عشنا تجربة البعث وتجربة عبد الناصر وانقالب القذافي وتحرير الجزائر من 

 وكّمت أفواهنا وزّجتنا في السجون.  "الثورية"فرائص االمبريالية العالمية، بعد أن أركعتنا هذه األنظمة 

11/9/1991 

 ،االشتراكيالتقدمي الحزب وهو من الشوف ويسكن في بيروت وينتمي إلى  لبناني اسمه كمال نعمةسرت في باحة التنفس مع شاب 

سألته عن وضع اللبنانيين في السجون السورية فقال لي:  حتى اآلن ال يوجد إفراج سياسي والذين يخلى سبيلهم منا إما بالواسطة أو 

وقد طلب المسؤولون اللبنانيون في  .وأن جميع المسؤولين اللبنانيين يضغطون على النظام السوري من أجل اإلفراج عنّا ،الرشاوى

      .تسجيل أسماء الذين قبض عليهم كي يتم إحصاء شبه دقيق، وأن اإلفراج عنّا سيتم خالل الشهرين القادمينمناطقهم 

 1949، من مواليد 1987من قرية القنجرة الساحلية، وهو معتقل منذ عام الـ  صادق السبعكما سرت مع شاب من حزب العمل اسمه 

وتكلم عن اإلثراء غير المشروع في بعض  .لديمقراطية، وهاجم حكم الحزب الواحدتكلم عن موضوع ا .ويعمل مدرساً لألدب العربي

قيادات الحزب الشيوعي السوفييتي، كما تحدث عن شيوعيين مناضلين كانوا مثالً وقدوة، وقال:  إن الديمقراطية التي يتشدق بها الناس 

ي من أجل تفتيت هذا البلد والسماح للصهيونية أن تسيِّر اليهود في اآلن في االتحاد السوفييتي، ليست هي ضالة الناس بل هي تدخل أمريك

 االتحاد السوفييتي إلى إسرائيل، لكن حكم الحزب الواحد أصبح غير مقبول ويمثل انغالقاً على التاريخ والجغرافيا. 

12/9/1991 

نقل الثالثة أوالً  .وكانت أخبار الزيارة مزعجة .جاءت األم واالبنتان لزيارتي مع موافقة مدير السجن أن تكون في إحدى غرف السجن

وشكا الثالثة من تصرفات  .ضيق ذات اليد وأنهم ينوون بيع البيت بسعر مجز وشراء بيت بنصف ثمنه وفك الضيق بالفرق بين السعرين

  .قصي، وفهمت منهم بأنه يتطاول على أمه، وأنه ال مبال

13/9/1991 

وقد أخذ حراس القصر  .لساحلية إلى قصر الرئاسة في الالذقية للمطالبة بإخالء سبيل مساجينهمتوجه عدد من أهالي قرية القنجرة ا

بلغ عدد فقد  .وبعد أيام أُجيبوا أن اإلفراج سيكون في األشهر القادمة.  وللعلم أن هذه القرية ضربت رقماً قياسياً في االعتقال ،عريضتهم

 .معتقالً  50التسعينات أكثر من المعتقلين منها من أوائل الثمانينات إلى 

18/9/1991 

وكان شقيقه  .قرأت في الصحافة اليومية خبر وفاة القاص محمد حيدر، حزنت عليه خاصة وأنه توفي في بون بألمانيا الغربية ودفن هناك

 حسن من أصدقائي، وفي إحدى زياراتي له ولزوجته التقيت بوالدته وأختيه العانستين.

19/9/1991 

وجهة نظر سياسية "ألبي عهد" عضو المكتب السياسي جاءت من الجهة الخلفية، عناوينها: القضية الفلسطينية، تطوراتها، مبادرة السالم، 

هجرة اليهود السوفييات.  –عالقتها بالمحيط العربي والمتغيرات الدولية. آفاق المستقبل على ضوء أحداث الخليج، وخطة بوش السلمية 

 لى القضية الفلسطينية. انعكاس ذلك ع
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 ...32إلى  29( صفحة مكتوبة على ورق أسمر بالقلم الناشف ممتلئة، ويتراوح عدد أسطر الصفحة بين 25تقع وجهة النظر في )

21/9/1991 

  :البارحة زار جناحنا خمسة سجناء محسوبين على تنظيم العراق وهم

وحكم عليه باإلعدام، ثم خفف الحكم إلى سبع  1978واعتقل عام  1938محمد الدوس من بصرى الشام، وهو محام من مواليد  (1

 سنوات وجريمته أنه آوى قريب له هارب، وجاءته رسالة من العراق. 

 حسن الغزالي. (2

لهما قريب طيار  1950و  1949ليدهما: محمد الغزالي: وهما أوالد عم من قرية /قرفة/ من أعمال حوران وهما معلمان، وموا (3

نال وسام في حرب تشرين التجأ إلى العراق، وعندما صار مطلوباً، وتخفى كي يهرب عن طريق البادية، سهر معه المذكوران 

 واعتقلوا محمد وحسن الغزالي.  1981وودعاه، وعندما استفسر األمن ودقق في هربه، داهموا القرية عام 

س حالياً في جامعة بغداد  .رع. معلم، اعتقل ألنه ساعد أحد أقربائه في الهرب إلى العراقزحكمت خير هللا من إ (4 وهذا القريب يدّرِ

 على الهرب. 

ً في سجن المزة من قبل حكومة  8إبراهيم لحقش: وهو من ترمانين محافظة إدلب. عند قيام انقالب  (5 آذار كان مالزماً ومسجونا

 1977في حركة سليم حاطوم الموجهة ضد صالح جديد. ُحِكم وأحيل إلى الجمارك واعتقل عام االنفصال، وكان مؤيداً ومشاركاً 

وحتى اآلن وهو معتقل. كان في سجن تدمر وفي  1977ومنذ  .ن أحد رجال البدو اعترف لألمن أنه حمل رسالة له إلى العراقأل

 (. 10المهجع رقم )

26/9/1991 

يبدو أن النظام العربي بما فيه ياسر عرفات يراهن على أمريكا، وهذه األخيرة  .الوطني الفلسطينينراقب انعقاد المؤتمر العشرين للمجلس 

ضد الكاتب الحقيقي، وهي ضد الصحافة التي ال  ،منحازة وتقف بكل قوتها إلى جانب الدولة العبرية. هذا النظام العربي هو ضد شعوبه

 راكد وبائس وخال من الحياة، هناك خلط بين السالم واالستسالم. تتماهى بها، وهي ضد الرأي اآلخر، الواقع العربي 

29/9/1991 

من القامشلي، وكما فهمت منه أنه حراني وسرياني، سألته عن  أندراوس شابوفي ساحة التنفس مشيت مع شاب من الجناح الخلفي اسمه 

ترك أجداده المنطقة التركية بعد  .أهله قال أنه من قرية على الطريق بين القامشلي والحسكة ولهم أرض وهم من المنطقة وقدماء فيها

فسألته عن أمه وأقربائه وعن أخوته، قال:  الكل  .الحرب العالمية األولى، ثم قال: حالياً في سورية ال يوجد سوى والده فهو الذي يزوره

موزعون في ألمانيا الغربية وهوالندا وكندا. قلت:  كيف؟ قال: كان لي أخ في ألمانيا الغربية، أرسل وراء أمي ثم أقامت أمي وكتبت إلى 

من الذي في  -قلت:  .هم يعملون وتجنسواأخوتي، فهاجروا الواحد بعد اآلخر، ومنهم من وجد الظروف أحسن في هوالندا، فأقام هناك، إن

قال: األوضاع األمنية تدفع الناس إلى الهرب، قلت:  ال بد من تسهيالت ما من السفارات تجاه  ؟كندا؟ قال:  خالي. قلت: هل الهجرة كثيفة

السجن، أو أن يعيش المرء دابة السريان، قال:  ربما، لكن أحدنا عندما يستقر هناك ويعمل ويدرس يرسل وراء أهله، فهنا ال يوجد سوى 

وبعد القبض عليه والتحقيق  ،ألن أحد أفراد حزب العمل المالحقين والمتخفين في منطقتنا ،1987وفقيراً وأمياً. أنا مثالً مسجون منذ عام 

 حث أبي عني دون طائل. معه جاء اسمي على لسانه، فاعتقلوني، وكان زائراً عند أحد أصدقائي. وحتى اآلن جاءتني زيارة استثنائية، يب

 

 1991 األول تشرين

1/10/1991 

منذ شهر مر يومان باردان، فخلنا أن الشتاء سيأتي باكراً هذا العام، لكنه اعتدل، وارتفعت درجات الحرارة وعدنا نطلب الماء البارد، 

 فنحصل عليه بواسطة أوعيتنا )البالستيكية( التي نحيطها بقطعة قماش مبللة ونضعها أمام تيار هوائي. 

الً هائالً، ولكنها ال توازي هذا الواقع الذي نعيشه، ونتساءل:  عندما نخرج كيف لنا أن نتالءم الروايات التي قرأتها حتى اآلن تحمل خيا

  .؟مع هذا الخارج

2/10/1991 

أثناء نومي رأيت نفسي أمام لجنة التحقيق، وأدخل في سرداب، وأنحني تحت قناطر متتالية، وأجدني أدور وأعبر ممراً بعد ممر. وجوه 

 متغضنة، ومقطبة، وأنا أنفتل أمام تمر سريعة أمامي وهي
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4/01/1991 

حلقات الدراسة، وحلقات اللغات تواصل أعمالها، بالنسبة لي أغرق في عالم القراءة، أعيد قراءة كتيب )كاسترو( عن المديونية، كما أقرأ 

إنه كتاب إبداع  ،1969ار الطليعة عام والمترجم في د 1965كتاباً للمفكر الماركسي سمير أمين )الطبقة واألمة( المطبوع في فرنسا عام 

كما أنني أقرأ:  سيكولوجية اإلنسان  .ضد الفهم الدوغمائي للماركسية كسياسة ودولة، وضد الفهم الرأسمالي القائم على االستغالل والفوقية

أما بالنسبة لألدب فقد أنهيت البارحة )كتابة على وجه الريح( للشاعر المصري صالح عبد الصبور،  .المقهور للدكتور مصطفى حجازي

 و. مكما أعدت قراءة )بيت في المرتفعات( ألرسكلين كالدول، وبدأت هذا اليوم بقراءة رواية )الطاعون( أللبير كا

 والسابع والثامن والتاسع والعاشر  6/10اليوم السادس 

 جاء زوار إلى جناحنا من االتجاه الديني ومن اتجاه العراق وهم: لحادية عشر في الساعة ا

سنوات ونصف، كان موظفاً في دائرة  7وأمضى في تدمر  1980، معتقل منذ عام 1940إبراهيم الحاج حسين من الرقة، مواليد  .1

سنة، عندما اعتقل  13وحيدة، عمرها اآلن الكهرباء واجتاز سنوات ثالث في كلية الفلسفة، متزوج من معلمة في حلب وله ابنة 

 تعرض للضرب المبرح في تدمر. 

، أمضى خمس سنوات في تدمر 1985من الميادين، كان معاون مدير تربية في الرقة، معتقل منذ عام  -عبد الكريم الضويحي:  .2

 وخاللها لقي الكثير من العذاب. 

، صحافي، عمل في جريدة 1983من حوران، له أخ اعتقل معه عام  ، كان موظفاً في سادكوب، هو1955شفيق طبره من مواليد  .3

أنه قدم  -االشتراكي ومن ثم في تشرين ثم في اإلذاعة مسؤوالً عن برنامج )شتم العراق( وكال األخوان عازب، وقال عن أخيه: 

 لمحاكمة ميدانية، وحكم مؤبداً. 

 رياضيات صف ثالث.  –، وكان يدرس في جامعة بغداد 1977، معتقل منذ عام 1951فارس سالم، من حماه ومن مواليد  .4

ً أول سرح في /49إبراهيم السيد حمود من الحسكة مواليد / .5  7، ظل في سجن تدمر 1981، واعتقل عام 1978، كان مالزما

 سنوات. 

 زب. وعا 1978وهو معتقل منذ عام  /1955إبراهيم مؤنس: عازب، من قرية /ضهر صفرا/ التابعة لطرطوس، مواليده / .6

 ، وكان نزيل سجن المزة. 1978محمود جلود: من قرية /كفر زيته/ الغاب، معتقل منذ عام  .7

أعدم  22مع مجموعة عددها  1977الملبد مزارع، اعتقل عام  -أحمد أكرم من قضاء جسر الشغور وهو مختار لقرية تدعى:  .8

منهم أربعة عشر، وتحول الباقون إلى تدمر ظل دون زيارة أكثر من عشر سنوات، ونال قسطاً وافراً من التعذيب، وهو مسجل 

 لصالح االنتفاضة الدينية. 

 ضابط نقيب من /معرة األرتين/ محافظة إدلب.  1981معتقل منذ عام  محمد ديب وهبه: .9

جمال الديليمي )أبو طريف( من بلدة البوكمال الحدودية ينتمي إلى عائلة تجارية، وأحوال أهله المادية جيدة، ويحمل الثانوية وهو  .10

 ج الروس/ وقد جاءته زيارات خاصة. ، وكان تحت األرض في /بر1985، معتقل من قبل القوات الجوية عام 1957من مواليد 

 من األخبار السريعة التي حملها هؤالء الزوار: 

 خالل األيام القليلة القادمة سيأتي من تدمر قرابة المئة سجين. 

 المذكور من عشيرة كبيرة، وهو رجل موسر، صاحب محالج قطن، ومعمل ثلج، ومحالت تجارية ليس في البوكمال  إن الديليمي

 فقط وإنما في العراق، وهم أنسباء لعائلة الراوي. 

ي وردت رسالة من ضابط هارب من عائلة الراوي إلى العراق، إلى جمال الديليمي، وقد سلَّمها لقريبه حاتم الراو 1973في عام 

، الرسالة عبارة عن تحيات سالمات، وفي تلك الفترة اعتقل أناس من حملة الرساالت، وأثناء التحقيق معهم 1986وجاء عام 

، فاعتقل جمال الديليمي وشقيقان آخران، وكان حاتم الراوي قد أصبح عقيداً وموجهاً سياسياً في القوى الجوية، 1973ذكروا رسالة 

نصف مليون ليرة سورية حتى تم فتح  أحد رؤساء فروع األمن خوليلمحد قبية /برج الروس/ وقد دفع لم يشفع له ذلك فسيق إلى أ

 زيارات غير دورية. 

  إن اعتقال أحمد أكرم كان لحساب العراق، فقد تم اكتشاف مجموعته وصلته بالعراق عن طريق شقيق أحدهم، والتقرير بالموضوع

لى إدارة السجن في حلب وتبين أن االتصال وتبادل الرسائل والمعلومات واألموال تم في السجن من أحد العناصر المسجونة إ

 . 1979جرى قبل عام 

  ،إن رياض طبره الصحافي واإلعالمي توصل إلى رئاسة برنامج /شتم العراق/ وعلم العراقيون بذلك، فكان يحاول التخفيف

 وحذف األمور الهامة وتوقيف بعض الحلقات.

 جاء معتقل برتبة عقيد وحاصل على وسام البطولة، ومبرٌز في سالح الصواريـخ، وحائـز على  1990ي عام روى الديلمي أنه ف

عصام أبو عجيب/ هو أحد أوالد /أبو عجيب صاحب الفندق الذي كان ينزل فيه السالمنة /-شهادة الفلسفـة واألدب العربي اسمه: 

 في التلفزيون!! والمصايتة في دمشق، والسبب أنه علق على خطاب للرئيس
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  وذو السمعة السيئة 1968روى كذلك أنه ضابط السلطة والذي كان مسؤوالً عن المخابرات العسكرية في دير الزور منذ عام ،

محمد المقداد من  السلمية قد سرح من الخدمة في منتصف العام الماضي. بسبب اعتقاالت تعسفية،  -والصيت المقيت المدعو: 

شخصية، وسكن حلب ومعه شهادة حقوق!! قيل أنه يتنقل في حذر وحيطة ألنه مهدد بالقتل والتصفية ألن ما تبين أن أسبابها 

 في الرقة ودير الزور وكمية ما قبض من رشاوي. وما أذل من مواطنين يندى لها الجبين.  به تصرف

  كرتير تحرير لجريدة /االشتراكي/ لسان س 1965تحدث فارس سالم أنه ينام جوار مروان الحموي /أبو زهير/ ومروان كان عام

حال االتحاد العام لنقابات العمال، وكان رئيساً للتحرير طارق عزيز، جاء بعد إقالة طاقمها اليساري. جورج طرابيشي، محمد 

ي قديم، وآخر بصل وحمود الشوفي. كما جاء جميل ثابت رئيساً لالتحاد العام بدالً من رئيسه خالد الحكيم، وجميل ثابت حلبي ونقاب

شباط، وتعرض حزب البعث  23ربطتني صداقة متينة بمروان، وبعد قيام  .منصب نقابي له هو رئيس نقابة الغزل والنسيج بحلب

اإلعالم، ولقيته في سفارة  الحاكم لالنشقاق ترك مروان الحزب وفُصل، وفي تلك الفترة تزوج، وبقيت صلتي به وهو في وزاة

استلم مروان رئاسة وكالة  1971وفي عام  .وكان يعمل مع السفير والمترجم الشهير سامي الدروبي 1967و 1966مصر عام 

سانا/ وعاد إلى الحزب تحت لواء التصحيح. تحدثنا يومها عن الحزب والعسكر والوحدة والحرية واالشتراكية، وقلت أن أحداً /

 اإلنقالبيين ال يريد سوى الحكم، وأن الحزب هو كرة الملعب يقذفها المتنافسون. من البعثيين

  لكن األسد منذ تلك السنوات كان له مشروعه، 1966ويبدو أن تنظيم عفلق والقيادة القومية كانت تراهن على األسد منذ عام ،

ابتدأ باعتقال من يمت للقيادة القومية بصلة، وجاء ف ."وحدة" و "حرية" و "اشتراكية" من نوع مغاير -ونوافذه المفتوحة على: 

بعد اتساع التنظيم وازدواجيته ومنذ تلك األيام وهو في السجن. له ولد يدرس في االسكندرية عند خالته،  ،1975دور مروان عام 

ها المغدور به قالت قبل زوجة الطبيب المناضل الشهير "عمر الشيشكلي" الذي فقؤا عيونه في حماه ألن نقابة األطباء وعلى رأس

 حوادث حماه بسقوط الحكم الديكتاتوري. 

11/10/1991 

متفوقان في الدراسة،  كان له أخوانهو المأساة بعينها،  فالح عبد المتوال حسام الدين من حمص حي القلعة،سأتكلم عن شخص يدعى 

، وله أختان إحداهما متزوجة 1983ا في تدمر عام أعدموكانا يدرسان الطب أحدهما في الصف الخامس، واآلخر في الصف الثالث، 

وقد سمع من المهجع المجاور  1950وتقيم في السعودية، وهي صيدالنية، والثانية عازبة وتعيش لدى أبويها. فالح هذا عازب ومن مواليد 

إعادة الكالم ليعرف ما تقول. ينظر إذا خاطبته يرد عليك بعد مدة ويطلب وبعد منتصف الليل المناداة على أخويه. وعرف أنه اإلعدام، 

 والسكون ويلتفت إلى كل الجهات إن كلمته فجأة.  في وجهك ملياً، يضحك ويبكي في نفس اللحظة يتميز وجه فالح بالشرود والهدوء

 1982ال في عام . أخواه اعتق1980، ال يتكلم في اختصاصه )هندسة مدنية( وهو معتقل منذ عام هو مواظب على الصالة، يقرأ كتباً دينية

 أوصلت إليه أخبارهما.    التراسل بين المهاجع بواسطة البالليع  لم يجتمعوا في مهجع واحد،

16/10/1991 

وعندما خرج من الزيارة أُنزل إلى  .تالسن مع العسكري الذي يستمع إلى محادثة الزيارة غسان مرهجأحد شباب حزب العمل ويدعى 

بحضور مساعد االنضباط وبأوامر من مدير السجن، وقد ثقب غشاء الطبل لديه، وغاب  بالضرب سكرقبو الزنازين وهناك تناوله الع

 عن الوعي، ثم أودع المنفردة لمدة عشرين يوماً. 

17/10/1991 

 من الطوابق العليا زارنا ثالثة أشخاص: 

عندما كان طالباً في  1978، وقد أوقف منذ عام 1960جبيل ومواليده  بنتمن الجنوب اللبناني من بلدة  أحمد فياض األول هو -

وعندما انتهى بناء هذا السجن جاء إلى هنا. زيارته مفتوحة. أهله يتنقلون عبر ثالث  .1987الثانوية العامة، أقام في سجن المزة حتى عام 

 ويل ومرح ووسيم. دولة سورية. ط -3دولة لبنان،  -2دولة لحد،  -1دول حتى يصلوا إلى هنا 

، أمضى العام األول في معتقل الحلبوني، ثم 1971من رنكوس ريف دمشق موقوف منذ عام  محمد حسن ضميرية الثاني هو -

انقطعت زيارته ونقل إلى قبو دوار  1980وفي عام  .يوماً حكمته المحكمة لمدة عامين 15انتقل إلى سجن /الشيخ حسن/ زيارته كانت كل 

 تحت الضرب والتعذيب والسياط والدولبة.  1988نقل إلى تدمر حيث ظل حتى عام كفرسوسة وبعدها 

18/10/1991 

كنت في اليوم الفائت أتحدث عن محمد ضميرية، إن أهم حدث شاهده ورواه هو ما يخص المجزرة الشهيرة: مجزرة تدمر والتي كانت 

 وسيظل هذا اإلنجاز مفخرة إلى يوم الدين!  ،األسد أهم إنجاز أنجزه رفعت

ورأى هؤالء الجنود يحملون البلطات ويضربون رؤوس من لم يموتوا بعد، ،رأى في الساحات الجنود يطلقون النار على سجناء عزل

الواحد القهار وسمع وهو واقف على أكتاف زمالئه إطالق الرصاص في المهاجع  وأصوات تصيح هللا أكبر، وتطلب النجدة، وتستغيث ب

 ويقدر العدد بين ألفين، وثالثة. 
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 كان يعمل في مركز صحي لصالح شركة الزجاج التي على طريق الكسوة.   1935فتحت زيارته، وهو من مواليد  1989وفي عام 

، 1983قل عام ، اعت21طيار نقيب، وطائرته ميغ  1950من الالذقية من مواليد  مصطفى السوسي الشخص الثالث الذي سأتحدث عنه هو

ل بعدها إلى سجن تدمر، زاره أهله منذ عام، للوهلة األولى لم يتعرف عليه أحد من األهل.   أقام شهراً في أقبية القوى الجوية، وتحوَّ

19/10/1991 

الحسكة  –من مهاجع حزب العمل الشيوعي بعد نوم ليلتين قال: هناك اعتقاالت في المحافظات الشرقية دير الزور  همدان مقصودجاء 

الرقة. طالت هذه االعتقاالت حزبين من أحزاب /التجمع/ وهما: حزب العمال الثوري الذي أسسه ياسين الحافظ واالتحاد االشتراكي  –

سي. وأضاف: قبل االعتقاالت وزعت منشورات في المحافظات الثالث بتوقيع التجمع تندد بمؤتمر العربي الذي أسسه الدكتور جمال األتا

 السالم، وبدور النظام السوري الخطير.

20/10/1991 

ي منها أن الثان :.. حملت الزيارات الكثير من األخبار.وهي مهمة ألنها النافذة الوحيدة على العالم ،حدى عشرة زياراتإجاءت هذا اليوم 

 الشهر موعد قرار العفو. ال شيء مؤكد. لكن أهل السجناء متفائلون.  13من الشهر القادم سيفاجأ سكان القطر بصدور عفو عام. ومنها أن 

 ً إن هذه السنين المديدة في السجن تبرهن أن  نستقبل منذ أعوام األخبار واإلشاعات، ومن كثرة ما استقبلنا لم نعد نصدق أمراً.طبعا

ستبداد ال فرق لديها. المهم أن يمتنع كل مخلوق يسير على رجلين عن العمل السياسي، وتريد لوحدها أن تمضي بالوطن الحزين أنظمة اال

 إلى الهاوية.

21/10/1991 

النيام  . كنت أسمع وقع األقدام للحراس وأصواتهم العالية، وشخير.لم أنم إلى ساعة متأخرة، كانت تقترب من الثالثة أو الرابعة ال أدري

وجاء بالبال ما رواه أحدهم عن سجين الزنزانة الدائم والذي صار في السنوات األخيرة يعوي ويبّول  .في المهجع، والمهاجع المجاورة

 .في سرواله، وهو المدعو عقل قربان

أو قبل ذلك، ال أدري تحديداً، وهو في المنفردة، مع الوحدة والصمت  1975إن الموت أستر لإلنسان من العذاب، فهذا المخلوق من عام 

 وممنوع عليه الجريدة والمذياع. 

ً  1966شباط  23قبل  شباط لجأ إلى  23بعد  .ويقال أنه كان على معرفة دقيقة باألمور .كان رائداً في األمن، وكان بعثياً متحمساً ومخلصا

االنقالبية طاردته المخابرات السورية،  1970لبنان، وصار يعمل لصالح القيادة السابقة وربما كان له صلة بالنظام العراقي، وبعد حركة 

  .يوماً تعوي مثل الكلب سأجعلك  يقال أن أحدهم قال لهعناصر هذا الفرع عقل قربان. و تاختطف.. و.واستنفر فرع المداهمة

22/10/1991 

جاءت زيارة الدكتور أكرم حرامي، وقالت زوجته أنها كانت في بيتنا الليلة الماضية، وأن أم قصي سوف تسافر غداً إلى الالذقية لإلتيان 

بأحمال من البطاطا لجمعية الوزارة االستهالكية، فهي قبل خمس سنوات أسست هذه الجمعية، وعضوة في مجلس إدارتها )الجمعية 

 هيئة تخطيط الدولة(. تخص 

أخبار البيت جيدة، ترك أكرم زوجته لتحضير الدكتوراه والماجستير وقد استغرق ذلك سبع سنوات، وما إن عاد حتى أمَّ السجن، وها هو 

 في السجن منذ ثماني سنوات وعشرة أشهر مع وضع صحي سيء. 

23/10/1991 

طبعاً من المحال للسجين أن ال تطحنه الظروف  . يحلها سوى التأجير أو البيعالبيت في ضائقة معاشية ال .أتوقع زيارتي بين يوم وآخر

فالنظام الشمولي خطط منذ انقالبه أن يعاقب أهل وأقرباء الُمعارض، ويشكل جزيرة عزل لهم في  .المادية، والضغوط المالية القاسية

الوظيفة وفي العمل، وفي الدولة، هذا وقد سجن الرهائن وأعدم بعضهم. وال ذنب لهم سوى أنهم أهل هذا السجين الذين يجدون من العار 

 التبرؤ منه. 

24/10/1991 

وقصة كذلك لمحمد أبو معتوق، والقصيدة والقصة تعكسان  1991لممدوح عدوان في مجلة المعرفة عدد أيلول أنهيت قراءة قصيدة رائعة 

 بشكل مبدع األسى والتفتت الذي عليه هذا الواقع، وأنا بصدد إعادة قراءتهما. نادوا على اسمي للزيارة.     

دة ستة أشهر، وأن خزامى داومت في الصف الثاني للمعهد الرياضي، كان في الزيارة قصي ووالدته، وقد تصافيا، فقد تم تأجير البيت لم

ً في حي )مساكن برزة . (وريما في معهد لتدريس برامج البكالوريا، وسكن قصي في غرفة منفردة خلف البيت، والبقية استأجروا بيتا

 سألتهم عن أخي إسماعيل. قاال أنه جاء من تشيلي حيث يعمل محاسباً في السفارة. 
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 1991 الثاني تشرين

1/11/1991 

 .. .الجميع منصرف إلى سماع وقائع مؤتمر مدريد في يومه الثالث، والجميع يدرك أن هذا المؤتمر إعالمي وشكالني وللتنفيس والتصدير

 .والضائقة الماليةة وحزينة ويائسة. تنقل المشاكل عهنا في مهاجعنا ننام نأكل ونقرأ دون سطوع بارقة أمل، وترد الزيارات صامتة وملتا

ال يهتمون إال بالوصول  –الزوار  –وتجدهم  .العيون حائرة، والشفاه يابسة، والنفوس الئبة، والمشاعر حّرى، ومنغمسة بالقهر والعذاب

للهاث ومن خالل هذه الزيارات تجد أن الناس قد وصلوا الدرجة النهائية المشبعة بالخوف وا .إلى الزائر، والسؤال عن صحته، وأحواله

 وانحباس األنفاس ولملمة الظروف، والتغلب على الصعوبات. 

 ل. س.  700ل. س ومن ثم إلى  350ليرة سورية، واآلن ارتفع سعره إلى  20لقد دخلنا السجـن وكان برميـل المـازوت بـ 

رائيل أم لم يصر، صار صلح مع هذا يدل على أن تجويع الناس، وإرهابهم منهج نافذ المفعول لكي ال يهتم الناس، صار سالم مع إس

. مسيرة الدوس على رؤوس وعقاالت الحكام العرب مستمرة، وإنشاء .إسرائيل أم لم يصر، دخلت إسرائيل أرضنا واستسلمنا أو لم نستسلم

 هللا ستشتد وطأتها. 

3/11/1991 

السادسة والنصف صباحاً، كانت الظلمة تهيمن في زارنا هذا اليوم الشتاء، امتألت الليلة الماضية بقصف الرعد، وعندما فتحت األبواب 

الممر وداخل المهاجع، وعندما اعتليت أحد المقاعد ألستطلع األفق من الشبابيك العليا، كانت الغيوم السوداء تنتشر، والرياح تعصف 

ه تهتز لعصف الريح. يا له من وأشجار الصنوبر الحراشية داخل األسوار تميل بشدة، وكان المطر يهطل مشكالً دارات وبحيرات، وحبال

ت ثانية ألمتّع ناظريَّ بالمطر المتدفق على السفوح لوأطل ،منظر هذا الذي أراه! رحت أزاول الرياضة قفزاً ومراوحة وجرياً حتى عرقت

 المحيطة بسجن تلفيتا، وأرى الضباب الذي يقبل ويضم التالل والمرتفعات والجبال التي بيننا وقمة جبل الشيخ. 

. واألرض تستقبل، والسفوح تترنح وتصلنا رائحة األم .مر الطقس طوال النهار وكانت الغيوم تتكاثف وتزداد سواداً والمطر ينهمراست

ِزنْت لرؤيتنا مصفدين وباكين،  الحنون األرض، فتخترق قضبان الشبابيك وتسلم علينا خجلة وآسفة وتتمنى لو كنا رافعي الرؤوس، ح 

ع مما دخلت خوفاً من غلق األبواب ووضع العصابة على عينيها وتقييدها باألغالل، ورميها في الزنازين وتفقد وتذهب هذه الرائحة أسر

منها الرائحة طزاجتها وتتحول إلى عفونة، وركود في الزوايا. ارتدى عسكر السجن منذ يومين ألبسة الشتاء، واكتست وجوههم شحوباً 

 على رماديتها القديمة، ولم نعد نفوز برؤية العصافير وهي تدخل الشبابيك تطلب ابتراداً.  على شحوب، وازدادت أبواب الحديد رمادية

وها هي الشمس تغادرنا، والدفء يتبخر، وجاءت الليالي الباردة، وظهرت الفروات السود محمولة على األكتاف، وهي المبطنة بالصوف 

ئيب باك قائالً:  أتمنى أن تروني خارج هذه األسوار، عند المسيالت والينابيع الذي يحمل رائحة النعاج. إنه يوم شتائي يعلن لنا بصوت ك

 والسفوح. 

4/11/1991 

هذه الناحية من السجن باردة، بينها وبين الجو الطبيعي أكثر من خمس درجات، وعندما نخرج للتنفس نالحظ الفرق الهائل. إننا نتدثر 

 بالكنزات السميكة، ونمشي بالممر كي ندفأ. 

. .ل شيء هنا مختلف عن الخارج، ننظر إلى السماء وعيوننا مألى بالحسرات واآلهات. نحسد الطيور وهي تحط هنا وتنقر هناك حرةك

 طليقة، ال يساورها حزن، وال على حركتها قيود أو شروط. 

 ذكر مصدر، وثمة يأس أينما اتجهت،في مهاجعنا همدت كل األخبار، وتلملمت كل اإلشاعات، والزيارات ال تحمل إشارة، وال تأتي على 

وتوصل الكثيرون إلى قناعة مفادها: هذا الشهر إن حدث شيء فقد حدث، وإال فإن األشهر القادمة لن تحمل شيئاً، وهذه الفكرة طالما 

 سجلتها في هذه المذكرات.

مهجع نيام، والشمس منذ قليل ترسم على الجدران أكتب هذه الصفحة في الصباح من يوم الثالثاء، واألبواب لم تفتح بعد، واألكثرية في ال

دوائر مربعة وحمراء، واآلن يبدو أنها غابت وراء الغيوم. هناك حركة أسمعها قادمة من ساحة السجن الرئيسية، وأصوات نقل مواعين 

ال جديد لدينا وال لدى غيرنا الحياة  -. إنهم بدأوا بفتح أبواب المهاجع. بعد قليل سيتحرك قفل باب الجناح وجنزيره. قلت منذ قليل: .الشاي

 . متثاقلة..تمضي رتيبة
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5/11/1991 

ليس مع أحد إال مع استمراره بالحكم واالستبداد، وهو مع قهر  –بصراحة ووضوح  -إنه  ..؟.. يتساءل المرء هذا النظام مع من.

شدق )بالصمود( مريكية والمفارقة في األمر أنه يتاإلنسان والقضية والوطن ليصب بالنتيجة لصالح إسرائيل وصالح االمبريالية األ

 .و"التوازن االستراتيجي"

10/11/1991 

بولي من السلمية، جامعي حاصل على: ر ف ك، ومهمة الشاويش دورية لمدة نمنذ بداية هذا الشهر صار شاويش الجناح عبد القادر است

ط والمناوب اليومي، ومع مدير السجن. هو المسؤول عن احتياجات ثالثة أشهر يكون الشاويش هو الصلة بين الجناح ومساعد االنضبا

السجن وتقديم المطالب وخاصة ما يخص الزيارات واألكل وهو في الداخل المسؤول عن شواش المهاجع فهو يتعاون معهم من أجل 

ل أسبوع وقابله مساء هذا اليوم، وسمعنا أن في . الخدمة في الممر، وقد قدم طلباً للقاء مدير السجن قب.. التنفس.. النظافة.الحياة الداخلية

 رأس ما لباه أن المياه سوف تأتي بالحنفيات بدالً من الخرطوم. 

أما الزيارات فستبقى على شبكين، وبالنسبة للحمة كانت ثالث مرات في األسبوع، ثم أصبحت مرتين، ثم مرة واحدة، وأخيراً استقرت 

 ى عظاماً. وعد أن نستبدلها بالفروج. على مرة واحدة، وهي تأتي متواضعة مأل

طبعاً إدارة السجن تحمل انطباعاً جيداً عن جناحنا، فهو دائماً نظيف ومزين باألصص، ويحاول الجميع عدم المخالفة، وال يصطدموا مع 

العساكر، وال يفتعلون الضجيج، وإذا غلط معنا أحد من العساكر أو الرقباء أو حتى مساعد االنضباط ال نسكت، وربما تصل األمور إلى 

 لدولبة. لكن في هذا السجن ال يمكن الضرب به بدون سبب كما كان األمر وال يزال في سجن تدمر.الزنزانة أو ا

11/11/1991 

 حاولوا في المهجع منعي من القيام بمهامي كطباخ، مخافة من االنتكاس، لكنني أصررت، وهكذا مضيت إلى قلي القرنبيط ظهراً،

ي أشعر بعد تنظيف قصاع الغذاء بالبرد والنعاس، وهكذا نمت من الساعة الثانية والنصف والجبنة صباحاً، والتعرض للمياه الباردة، وإذ ب

إلى الرابعة، وجاء المساء فقرأت وتعشيت ونظفت المطبخ. وعند الساعة الحادية عشرة نمت بعمق. كان أنفي بين الفينة واألخرى يطلق 

فتر على الرف، وصباحاً، استيقظت حول الساعة الثامنة، كنت أتدثر، وأستسلم رزازاً خفيفاً، لم أقدر على الكتابة ليالً لذا بقي هذا الد

. أحياناً يشعر أحدنا أنه سيموت في .. هذه األيام تمر غير مستقرة، ومألى بالمخزون الحزين.للدفء، وللسكون العميق والذكريات الدافئة

لرماد في العيون، وصحافته تعكس من اآلراء ما يجعل المرء هذا السجن، إذ الصمت مطبق، وليس من خبر، والنظام يلهث وراء ذر ا

 يقرف وينفجر غيظاً، والمستقبل مسدود، وأنظمة االستبداد ال تتزحزح، إلى متى هذه األسوار؟ إلى متى هذه األبواب المغلقة؟ 

. قلنا: 1987أيلول  26وجئنا إلى هنا في  سنوات، 4تؤكد أن إخالء السبيل بات قريباً. وبقينا في سجن تدمر  1985لقد جاءتنا أخبار عام  

لقد فرجت، وتتالت األعوام. وها نمضي في سجن /تلفيتا/ أربع سنوات أخرى، والحبل على الجرار وأخذ واحدنا يكتشف مدى ما يختزن  -

 . ربما نبقى لنهاية األلفية الثانية... فهل نأمل بعد كل ذلك بإخالء السبيل.النظام من حقد

13/11/1991 

ولذا فإن الناس يقرأون بتشوش وبال تركيز، ولكن  لجميع يعيش حالة من الترقب واالنتظار، وكأن شيئاً بين عشية وضحاها سيقع،ا

 رغم ذلك فهناك يأس، واستنتاج مفاده:  إن النظام يمسك بقلوب السجناء السياسيين وال سبيل إلفالتها خوفاً من عودة الحياة إليها. 

س خائفاً من أحد، وهو أقوى من أية قوة ومستقر، وال توجد قوى مضاده ذات فعاليه، فالجميع تحولوا بقوة القمع إلى تقديري أن النظام لي

وا متفرقات من المفاعيل، وخرجوا بفعل اإلرهاب والعطالة الداخلية إلى دائرة المفعول به، ثم تدريجياً إلى دائرة المفعول فيه بعد أن كان

ل معه والمفعول ألجله، ثم استقروا في برج: المفعول المطلق ومن هنا قوة النظام. ألنه ال يزال بقوة )الفاعل( بدائرة الفاعل، والمفعو

اللغوي قادراً على جرجرة أية قوة، وإنزال رأسها إلى مستوى األرض، وجرها إلى التراب، وإجبارها أن تنزل إلى دائرة المفعول، ومن 

باإلضافة، أو بالحرف وهو كثير. البعض يتخيل أن هناك قوى فاعلة، وأن الجيش يحمل بعض الهم ثم إلى دائرة /المجرور/. المجرور 

. كل ذلك يدخل في باب التخييل، والتخييل هو حالة من الهيولى، والعرفان، والوجد، وتبخُّر العقل، والتخييل بعيد عن الواقع، هو .الوطني

 مزج بين الوهم والهوى. 

17/11/1991 

تمع اآلن إلى خطابات أعضاء مجلس الشعب بمناسبة تجديد البيعة يصاب بالذهول واالنشداه، إذ أن المرء ال يصدق أبداً إن الذي يس

أن هذا القطيع الغائص في الجعجعة. هو الذي خرج منه الشهبندر والزهراوي والكواكبي وعبد القادر الجزائري وعبد الكريم الخطاب 

ً . .وعمر المختار، وسلطان األطرش وحسن األردن وعبد اإلله وجمال  ،. هذا الشعب أفرز مثل: رفعت األسد، وبرزان التكريتي.أبدا

 مبارك، وسيف اإلسالم القذافي، وسلسلة العلوج التي ال تنتهي. 
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األمور إننا نحمل الكثير من األوهام حول شعوبنا من المحيط إلى الخليج، فهي شعوب بال كرامة وال دين وال وطن، وهي تركت أساس 

لحكام كالنسوة العاهرات، والقوادات يسيّرن أمور أمن الوطن القومي من خالل فرقعة كعاب أحذيتهن على بالط بيوت الخالء.   أين 

 النخب السياسية وأي تهافت تمارسه باسم الدستور، وباسم القانون وباسم الحق؟ 

18/11/1991 

 وضرورة بعث العقل العربي. البحث عنه في ركام التقديس والالهوت والسرد العمومي. ما يلفت نظري وأنا أقرأ مسألة الحداثة، والتأصيل 

لكن هؤالء المثقفين حاذروا  .إن المثقفين العرب ال شك أنهم مطلعون على الفلسفات األوربية وخاصة تلك التي توجه النقد للعقل الديني

ب شتراوس األلماني "حياة يسوع" أو كتاب األلماني فيورباخ "ماهية حتى ترجمة مثل هذه الكتب، وعندما يطلع المرء على ملخص كتا

 .المسيحية" يأتي على بال المرء أن الفكر العربي المتطلع إلى االنعتاق ال يحسم األمر، وال يجرؤ في صلب النقد للدين اإلسالمي الحالي

ن اإلسالمي حتى بات الدين الحالي دين السلطة والجمود وليس على المفكرين العرب األفذاذ وهم كثر أن يشيروا إلى تراكم الوهم في الدي

 دين الرسالة والنقد. 

أليس في هذا الدين ضالل الهوتي وأساطير على نفس النسق الذي أشار إليه فيورباخ في الدين المسيحي؟ وهذا الضالل أليس بحاجة إلى 

  .؟نقد وتفنيد تاريخيين وعقلي ْين

إنه كتاب مؤلف، وأن لغته هي لغة قريش مطعمة بكلمات من جميع قبائل الجزيرة، كما هناك كلمات من لغات إذا أمعنا في القرآن وقلنا 

 . .؟. ألم يبحث ذلك في القرن الرابع الهجري.؟. هل نسيء بذلك للقرآن أو لإلسالم.تلك الحقبة كاآلرامية واليونانية والفارسية والالتينية

ريخ، ولماذا ال نبحث في الهاجس السياسي لدى محمد من توحيد القبائل إلى مواجهة ظلم السلطة ضد بذلك ننزل اللغة إلى الواقع والتا

 الفراعنة إلى دولتْي الروم والفرس. 

 إن الدين أخالق ونظافة للجسد، وهو موئل للقلق اإلنساني ولكنه ليس عقالً، وال يمكن أن يكون مصدراً للعقل. 

 تخترق هذه المحرمات. ولن تحقق الحداثة شيئاً إذا لم 

19/11/1991 

الليلة الماضية رحلت عبر حلم طويل انتهى إلى كابوس. رأيت الزوجة والبيت واألوالد، ولكن البيوت ليست هي البيوت، خالجني إحساس 

، وبعدم حاجتي . أحسست بثقلها... العادة أنام دون وضع الفروة فوق رأسي، أما هذه الليلة فقد وضعتها.أنني حر، وماض إلى أسرتي

إليها. وعندما أزحتها، ودفعتها عني، نمت دون أحالم، ودون إحساس بالغبن، لكنني عندما استيقظت صباحاً تذكرت ابنتي التي بحثت 

.. لقد أصبحت .عنها في الحلم واألوالد والزوجة، وتقت من األعماق لو أكون إلى جانبهم، أراهم وأسألهم عن حياتهم. أتحدث معهم

 غريبة عني.  أصواتهم

في السنوات العشر، وغدا رونق األهل  –كأنها خب ْت  –إن أعماقنا مألى باألسى والحزن والتوق إلى الحياة وإلى األحباب، لكن الحياة 

 ً  .. تحيتي إلى الغالية ريما وإلى الزوجة وإلى بقية األوالد. .. هم كبروا وتغيرت الظروف وجاءت السنوات العجاف.ذاويا

21/11/1991 

من حزب  /1بعث ديمقراطي / /68جاء المساعد األمني للسجن، سأل رئيس الجناح عن عدد كل قوة سياسية في الجناح ومع سجلها /

وقد أجاب المساعد عندما ُسئل عن السبب: إما  .تيار ديني /11حيادي / /1و / /1اتحاد اشتراكي، وأما التنظيم الناصري فـ / /7العمل /

 . وبدأت التحليالت هل هذا له دخل بالعفو؟ .، وتبقون لوحدكم كبعثيين، أو نضيف أحداً على عددكم، أو نأخذكم من هنانأخذهم من عندكم

23/11/1991 

في إذاعة مونت كارلو الليلة الماضية، كان الكالم حول الديمقراطية في الوطن العربي، تكلم الدكتور برهان غليون وهو مفكر سوري 

باريز، تحدث ثالثة أرباع الساعة وقد ختمها حول هذه األنظمة وسعيها للحوار مع إسرائيل والصلح معها، فلماذا ال من حمص يقيم في 

أما المدار العام للحديث فهو أن الديمقراطية ال وجود لها في الوطن العربي، واألنظمة تزداد  .تفتح الحوار مع شعوبها وتتصالح معها

، كما تزداد انعزاالً عن العالم، وعن التطور، كما أن هذه الحالة ال تزال مغطاة من قبل الدول االمبريالية: ضيقاً في الصدر يوماً بعد يوم

 ال تعطي الغطاء ألوربا الشرقية.  –هذه الدول  –الواليات المتحدة. انكلترا. فرنسا، وهي نفسها 

24/11/1991 

كثر من عامين على آخر زيارة له، ويومها مضى إلى مقر عمله في سفارتنا الجديد في زيارتي اليوم هو مجيء أخي اسماعيل. لقد مضى أ

في تشيلي. وكان يومها في إجازة بالقطر بعد عام أمضاه هناك كان شاحباً، إنما كان متماسكاً. روى عن جمال تشيلي وعن شطآنها، أما 

 .لت متأثرة بهذا الجو: إن الزيارة القادمة غير مؤكدةالشيء الثاني ما روته أم قصي عن وجود جو عام ينتظر صدور مرسوم بالعفو قا
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بل أشارت إلى أنها كانت تريد تأخير الزيارة عدة أيام فربما صدور عفو عام أو جزئي. نسمع ما يقال في الزيارات، ومن توقعات لكن 

 ريكا ليست أمالً. خائف من النكوص، فالزمان غادر، والمعطيات العالمية بيد أمريكا، وأم –وأنا منهم  –الجميع 

س الجامعي من آل الجمالي. كانت زيارة مريحة  . .حدثتني الغالية خزامى عن خطيبها وعن عمه نزار العاني، وخاله المدّرِ

 . كأن الخطو تحت الشمس وبين الشعاب فقط من شأن الضواري. .يا للحرية ما أروعها! أحياناً أرى هذه الحرية كالحلم

25/11/1991 

. وأكد حامد 1975مروان حموي )أبو زهير( وكان مديراً لوكالة سانا معتقل منذ عام  :استدعى أربعة من بعث العراق وهممدير السجن 

حنا عطية من  .علي الداالتي من الزبداني وكان رئيساً لبلديتها .من محافظة السويداء وكان مديراً لمدرسة اإلعداد الحزبي في المحافظة

قال لهم:  ربما أنتم األربعة تستدعون غداً إلى الفرع، وعليكم منذ اآلن بتصفية  .، وهو رائد في الجيش1978م قرية قطينة وقد اعتقل عا

 أموركم مع إدارة السجن. 

جاءت بعض الزيارات، وهي تحمل نفس التفاؤل، نتيجة ذلك أوقف البعض حلقات الدراسة، ومشاريع الترجمة، ودراسة تعقيدات النحو 

وصار يفكر في الخروج من خلف هذه القضبان، والتصور المسبق حول القوى السياسية  .ربية، واللغات الحية األخرىوالصرف للغة الع

 التي سيكون حظها أكثر من غيرها في مسألة اإلفراج. 

تغيرت. اآلن . نحاول أن نقول أن الظروف 1985لكن السجين واجف وخائف، ربما العفو يشمل فقط القضائيين، كما كان ذلك عام 

 من كانون األول وكافة األطراف راضية. 4مطروح الصلح مع إسرائيل، والجولة الثانية من المحادثات سوف تستأنف في واشنطن في 

 إننا نعدد كافة النقاط اإليجابية التي تجعل من النظام يصدر عفواً.. بعد ذلك ال بد له من إلغاء األحكام العرفية ألن مساعدات الخليج

 مليارات. وتريد أجواء مريحة تضمن أموالها. بال

26/11/1991 

قال أثناء التنفس:  إن كل الدالئل تشير إلى صدور عفو عام، الكالم الذي يتردد في الزيارات.  1986الدكتور نبيل العائش المعتقل منذ عام 

 كنت هذا اليوم طبّاخاً ولذا انشغلت عن القراءة.  حتى أن البعض أكد أن األمر في القصر وينتظر التوقيع. والظروف السياسية مساعدة.

27/11/1991 

امرأة من سجن دوما، وهّن سجينات سياسيات ثالثون من حزب العمل، وخمسة عشر من البعث والمكتب السياسي  45تم اإلفراج عن 

بل سجن دوما في فروع التحقيق، وفي ، وقد كنَّ ق1986وعام  1982وعام  1980ومنهّن رهائن، واعتقالهن منذ عام  .واالتجاه الديني

سجن قطنا القضائي، طبعاً عندما يرد خبر عليه نور تتعالى الضجة في جناحنا، وترتفع وتيرة المراسالت إلى األعلى والخلف، كما أن 

 الرقباء يشتركون في نقل األخبار.

 ناس ينتظرون.أحاول تتبع األخبار، والتقصي ما أمكن. هناك عدة زيارات تأخرت وأعتقد أن ال

 

 1991  األول كانون

2/12/1991 

 .وسكون متأجج باللهفة ،يوم جديد تتوارد الصحف علينا، ويتثاقل عالم االنتظار ويختلط اليأس باألمل، وال من زيارة. عّم الصمت وث قُلْ 

الناس يكبرون،   .رع يصاب بالذهولوعن الناس والشوا ،عندما يتأمل أحدنا نفسه، ويحدق في هذا االنفصال عن العالم لمدة عشر سنوات

ً .والهرم والشيخوخة يسيران مسرعان  . .؟. أليس التأمل في ذلك يجعل المرء هلعاً وخائفا

3/12/1991 

الذي يلف الكلمات  هذا الضجيج الذي يبعث على التقزز وهذا الوالء وهذه البيعة للواحد األحد، الذي ال قبله وال بعده، وهذا اإلهتراء

وتتكرس ظواهر المكر والدهاء والقهر  ،ال حول له وال قوة -يشهد الدهر–الصدئة المنطلقة على ألسنة أعضاء مجلس الشعب، والشعب 

 ...والسفاهة جميعها كما أرى ترمي إلى

4/12/1991 

وذكر  .زكريا تامر، فإن األمر يكون غير طبيعيأن تخلو هذه الذكريات والمذكرات من ذكر أعظم كاتب قصة مواجهة في الوطن العربي 

صديقه في التشرد والتسكع محمد الماغوط من ضرورات هذه المرحلة فهما مواجهان عنيدان لالستبداد، ولكن الماغوط ألمر ما، تغاضى 

ي تدفعها السفالة والحطه. عن النظام مع أنه قال عن سجون عبد الحميد السراج بأنها كانت نبيله بالمقارنة مع السجون الحاضرة الت

الميدان، قبر عاتكه،  ،الشاغور :المناسبة لهذا الكالم قراءتي مرتين لمجموعة: "ربيع في الرماد" حملتني فنياً وإنسانياً إلى أحياء العاصمة
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وإلى نهرها بردى. وأنت تقرأ هذه القصص تحنو عليك رموزها، وأجواؤها الرصاصية  القيميرية ،باب الفراديس، باب الصغير، العمارة

 الثقيلة، وجملها القصيرة المعبّرة، وتشابيهها المألى دمعاً ودماً. 

ً تجاه السلطة تحتضن السجين زكريا تامر إن قصص ، وهي لإلنسان الجاد والمسؤول وتنبع من هم القصة العالمية، وهي تحمل هما

 .... فيها الفقر والحرمان السكر والتخييل.تبقى في الذاكرة، ويعيد المرء قراءتها "أبو فهد"قصة فاسية القائمة في هذا الوطن الحزين. السي

لم أقرأ أي دراسة نقدية تحلل أبعاد القصة. إن زكريا تامر من أوائل القصاصين العرب الذين وقفوا موقفاً صارماً من السلطة المستبدة 

وخاصة عندما يتناولون مسألة الديمقراطية. ولماذا هي بهذا  ،ولوجيين العربية، وهو ما يحاول أن يحلله اآلن العديد من السوسالمطلق

  ..؟الضعف وهذا التزييف

6/12/1991 

 المشاعر مختلطة والقلق يسيطر والترقب واالنتظار يسودان.

سورية، ورغم العداء الفاضح بين النظامين العراقي والسوري فإن إذاعة  الغريب أن إسرائيل لوحدها تتكلم عن مسخرة االنتخابات في

فالتفرد نفسه ومسخرة البيعة نفسها، عبادة الفرد، تضخم الجهاز األمني والبعد عن  .بغداد ال تتعرض للنظام السوري لتشابه النظامين

والمأخوذ بشخصية صدام أنه منقذ األمة العربية، مثل المأخوذ بشخصية حافظ األسد. أو المأخوذ  .الديمقراطية، كلها من طبيعة النظامين

 بشخصية صالح جديد. الحقيقة أن هؤالء جميعاً متألهون وال يقبلون رأياً غير رأيهم وانقالبيون. 

13/12/1991 

.. إن المذكورين .كي يحزما أمتعتهما ويخرجا إلى الحرية آصف دعبول وأبو علي زيدان الساعة الثامنة والنصف ليالً نودي على كل من

من قبل مخابرات القوى الجوية، األول مالزم أول، والثاني موظف في مستودع السالح، ومنذ اعتقال جاءتهما زيارة  1981موقوفان منذ 

 . 1990واحدة عام 

السمين، تابعت عملي، ومضى عايد نحو الطاقة، وتأكد من كنت أسلق السبانخ ألطبخها غداً عندما جاء الرقيب مع عدة عساكر وقرأ ا

 المهاجع واستبشر الجميع خيراً. 

إذ هل يعقل أن يصبح المرء بين عشية وضحاها في البيت، ويمشي في الشوارع حراً، ويرى الناس ويروه دون أن يصرخ به أحد. أو 

جماعة أنني سأبقى في هذا السجن لألبد. لقد ترك هذا السجن ندوباً ال  . قال القاضي أبو أيمن:  إنني أعتقد يا.دون قيد في رجليه ويديه

 تجردت من كل إنسانية ومن كل إحساس.  –وهذا منها  –. إن أنظمة الحكم العربية .يمكن نسيانها، ندوباً مألى بالحزن والوجل

14/12/1991 

ن مواد زيارتهم، وتهّرب حشيشة الكيف، ومدير سجننا .. وصلتنا معلومات عن سجن المزة تقول: هناك عصابات تسرق المساجين م.

 العقيد بركات العش ألمح إلى ذلك وأنه ماض إلى هناك لوضع حد للفوضى. 

15/12/1991 

ومنذ قليل أخبرنا سمعنا أن قائمة وصلت السجن، وهو ال  .اآلن تشير الساعة إلى العاشرة صباحاً، والجميع يشعر أن إخالء السبيل واقع

األسماء، وال أية قوى سياسية تضم، وفي الليل جاء خبر عن طريق نوافذ المناور أن قائمة ألمن الدولة قيد الوصول، ونتيجة  يعرف عدد

 هذه الحالة يعيش الجميع حالة القلق واالنتظار.

وبعد الظهر  .إلى الثمانينبعد الظهر أفرج عن عدد من التيار الديني، وأكثرهم ليس لهم زيارات منذ عشر سنوات، وقيل أن العدد يصل 

ونتوقع أن يفرج بعد المغرب عن الذين قدموا للمحاكم، ونتوقع خالل يومين  .1977من بعث العراق ومنهم من اعتقال  130أُفرج عن 

 أن يأتي دورنا. 

 شهر شباط". 1990وفي مجلة /الناقد/ عام  1991أتابع مقاالت في مجلة "المستقبل /العربي/ لعام 

16/12/1991 

  ...1981أفرج اليوم عن عشرة أسماء من فصيلنا، ومن اعتقاالت 

 

17/12/1991      

نودي اليوم على ديب أبو نقطة الذي وقع خطأ في اسمه وغادر، ونادوا على بسام عالوي من التيار الديني ومن المهجع العاشر وكان 

وسمعنا اليوم أن  .البارحة، واليوم سيفرج عن مايتين من التيار الديني وقد علمنا أنه أفرج عن أربعماية .موعوداً باإلفراج منذ ستة أشهر
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ضابطاً قد حضر من األمن العسكري وطلب ممثالً عن حزب العمل، قيل للتفاوض، فسألنا عن السبب فقيل أن بقية هذا الحزب المتخفية 

 فهو ابتزازي.  ،إذا تم ،والتي تعمل ضد النظام، وهذا الحوار

التوقيع على أي تعهد ال يقدم وال يؤخر، فالذي يريد أن يعمل ال يمنعه التعهد من عدم العمل، والذي ال يريد العمل ال  :رأيي الخاص

 يجديه التمسك بعدم التوقيع، فالسجن صار عبئاً ثقيالً والتجربة علمتنا عدم التمسك بالشكليات.

ماله قضية حقوق اإلنسان في القطر واإلرهاب وتحسين العالقات بين وزير خارجية فرنسا ديما قادم إلى سورية الخميس ومن جملة أع

 أوربا والنظام السوري. 

19/12/1991 

سمعنا أن دوريات األمن والباصات والقوائم في سجن تدمر، وإخالء  .أذيع قرار العفو من كل اإلذاعات وقد سمعته من مونت كارلو

نفذت فيه آالف اإلعدامات العشوائية وحدثت فيه مجزرة رهيبة نفذها قطاع رفعت السبيل شغّال لمن بقي حياً. فهذا السجن الرهيب 

 العسكري كما مات آالف تحت التعذيب.

20/12/1991 

جاء وقت الغداء، وشربت الشاي بعد الغداء مع الصديق يوسف السعيد، وإذ تحدث ضجة، فخرجنا نستفسر، وإذ هناك تالوة لقائمة إخالء 

 اسما. وقال المساعد الذي تال األسماء إن بقية األسماء ستأتي خالل األيام القليلة القادمة. أسماء اثنين وثالثين 

فرداً من المكتب السياسي،  16ديني من تدمر خالل األسبوع المنصرم. وأكثر من التجاه الا سجين من وعلمنا أنه أخلي سبيل أربعة آالف

 لصالح "التوحيد" الطرابلسي، وأربعة من "المرابطون".  كما أفرج عن أكثر من مئة من اللبنانيين المسجلين

21/12/1991 

انتظرنا عشر سنوات، فلننتظر كما يشاؤون، لسنا مستعجلين. الطقس في الخارج بارد وضباب، وكل يقيس الطريق إلى محافظته على 

 . الكل منتظر ويقول:  كّرت السبحة، وتحرك الركود. .هواه

وقد انقطعت الزيارات وأوقفت، كما أوقفت  .عباً، فالكل قلق وسهران، فإن نام البعض فهو نوم غير مستقروالحالة هكذا يصبح النوم ص

فواتير/ الخضرة والمؤن، والسجن يعيش حالة استنفار استعداداً الستقبال دوريات األمن، حاملة القوائم. وهكذا نأكل ونطبخ ما تكدس من /

 مواد تكفي لهذه الفترة االنتقالية الحرجة. 

خراب، ويصفق بجناحيه قرب األطالل المتهدمة الشوهاء، ويتربص به جميع الكواسر . الطائر الذي يطوف خائفاً فوق تالل ال..إنها الحرية

 . بانتظارك أيها الطائر وقد امتألت قلوبنا بالخوف. .من الطيور. ألنه يمر على الدروب الممنوعة

22/12/1991 

من التيار الديني، والجميع بال زيارات منذ الساعة اآلن الخامسة والنصف مساًء. جاءت قائمة إلى السجن وأُفرج عن قرابة مئة وخمسين 

 ،. أهلك بانتظارك يا فالح.ونُودي اليوم على فالح عبد المتعال من حمص الذي يعود إلى بيته لوحده دون أخويه اللذين أعدما .عشر سنوات

 لم يبق سواك. 

25/12/1991 

 جناحاً لحزب العملصعدت وإياه إلى الطابق الثاني وزرنا صعدت مع وجيه معروف أبو رامي ابن قرية بو حكفا القريبة من السلمية، 

 )الرابطة سابقاً(. يحتوي الجناح على مئة وثمانية عشر سجيناً. 

إنهم جميعاً من جبال الالذقية والساحل السوري، وريف دمشق والسلمية، حياتهم في المهاجع غير وحتى اآلن لم يفرح عن أحد منهم. 

وكما سمعت أنهم  .احد، كل اثنين أو ثالثة يأكلون معاً، اإلفطار داخل في الغذاء، والغداء متصل بالمغربمنظمة، ال يأكلون في وقت و

ن أدبياته، وميزة هذا الحزب اعتماده على الشباب، ودخوله مجال ؤبل يدورون في فلكه ويقر ،جميعاً ال عالقة تنظيمية لهم بالحزب

  بل كل التنظيمات المعارضة تشكو من ذلك. –وهو ليس لوحده  –ونسبة العمال والفالحين قليلة لبة الجامعية أو المعلمة، االمرأة، الط

26/12/1991 

منذ يومين توقفت الحركة في السجن، ولم تحضر دوريات وباصات ولم تُتل أسماء، ولم نسمع قوائم وردت، وأخذ الجميع ينتظرون 

لث عبر المنور تقول: أن حوالي األربعة واألربعين من التيار الديني قد أخلي سبيلهم، الساعة الثانية عشر جاءت األخبار من الطابق الثا

 ولم يبق في هذا الطابق سوى مئة وخمسين. سمعنا أن بعض الزيارات جاءت اليوم لجناح تنظيم التوحيد الطرابلسي.
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ِزنّا جميعاً، وكان وديع يأمل أن يخرج ويل تقي به حياً، ويعيدان معاً تلك األحاديث الحاره على فنجان جاء خبر وفاة والد وديع إبراهيم فح 

قهوة أو كوب من الشاي. توفي والده بسبب موجة من الفرح غمرته عندما أخبر من أحدهم أن ابنه وديع قد جاء مع أسماء الدفعات التي 

 1980وديع معتقل منذ عام و .أفرج عنها

27/12/1991 

ة والنصف، وقفت أمام إحدى نوافذ الممر أنظر إلى الثلج المتساقط والذي ارتفع أكثر من خمس عندما كانت الساعة تشير إلى الثاني

 سنتيميرات. 

 .فتح ركةوبعد نصف ساعة كان صوت المساعد حكمت وهو يتلو أسماءاً. علمنا أنهم فلسطينييون ولبنانييون، من حزب التوحيد ومن ح

ً  14ثم حضر المساعد إلى جناحنا وتال أسماء المهجع العاشر وهم مجموعة من الضباط مصنفون على التيار الديني وعددهم  وتال  ،سجينا

وارتفعت معنويات الشباب وصاروا يهزجون مع هزيج الثلج في الخارج. أضحى  .أسماء تابعة لالتحاد االشتراكي وهم ستة أسماء

 .انة في جناحنا خاليمهجعان من المهاجع العشر

29/12/1991 

 من . فكان السجن يضم1286سجيناً، وأن من أخلي سبيلهم بلغ  980المتجمع لدينا من المعلومات أن عدد الباقين في هذا السجن 

 . 2300إلى  2266

بعث عراق، وهناك التيار عرفاتيون، وتابعون ألبي العباس وهناك سوريون  :هناك لبنانيون من شتى التنظيمات: وهناك فلسطينييون

 عضال )عشرون( وهناك خمسة عشر لم ينهوا أحكامهم.  ىالديني، وهناك مرض

30/12/1991 

أنه سيفرج عنا اليوم أو غداً. لكن مساعدْي االنضباط في السجن نزيه و حكمت أدليا:  أن ال  –وهذا االعتقاد خاطئ أو صائب  –نعتقد 

 هر القادم. إفراج عن أحد إال بعد الثاني من الش

أم  ؟أم الباص ؟كل يوم يخططون كيف يسافرون ويتساءلون: هل األداة هي السيارة الصغيرة –وجلهم من الرقة  –في المهجع  زمالئي

 . وترى منظر العيون الدامعة وهي تأمل بالفرج القريب، إن الناس أْنِهكوا. .أم

 اآلن ينظر المرء إلى نهاية هذا العام، فيرى كل شيء في هذا الوطن العربي يتداعى، والذي يزيد في الحزن هذا الخراب المب رمج. 

31/12/1991 

 ً . إنه آخر يوم من عام الواحد والتسعين، وبانتهائه نكمل التسعة أعوام وأربعة أشهر وسبعة أيام. يعني أن امتطاء العام العاشر بات قريبا

بدا هذا الدور جليّاً عندما قضى قضاء  .. النظام ليس ضعيفاً، وقوته من قوة دوره.اإلفراجات الجماعية مع االحتفاظ بنا ترك حزناً لدينا

وسعى جاهداً للقضاء على الوجود الفلسطيني، ولم يتمكن  ،ب رأسها كمال جنبالطامبرماً في الساحة اللبنانية على القوات المشتركة، وج

وهذا الدور بدأ عندما تصدى للداخل  .وأحال الساحة اللبنانية إلى وحل يرشح بكل ما هو طائفي وغوغائي ومتعصب ،اسر عرفاتمن ي

ألف معتقل سياسي(. على سبيل  14وأعدم اآلالف )تطالبه منظمة العفو الدولية بـ  ،السوري، فانتهك المدن واعتقل قادة النقابات المنت خبة

لنظام الوحدة العربية، فزج بآالف الفلسطينيين وآالف اللبنانيين وألوف السوريين ولم يوفر األردني أو العراقي الذي التذكرة حقق هذا ا

كنا ننتظر إخالء السبيل مع قدوم العام الجديد، وهبّت بدل ذلك العاصفة  .وهذا مس باألمن القومي ،ورد على لسانه ذكر رئيس النظام

 دخل كٌل إلى مهجعه حزيناً. و. ..الثلجية، وقطع الجميع األمل

 نام الكثير في مهاجع غير مهاجعهم كي يتسامروا. أنا نمت في المهجع األول. 

. سيحتفل أهلي بدوني وهم بدون .برز الحزن حتى على القامات وعلى دوائر العينينوهكذا . .فراق ..رياح ..ثلج ..رأس السنة ..سجن

 .  .برد أو صقيع

 

 1992 الثاني كانون

1/1/1992 

أكلنا بعض الفالفل، وصحناً مليئاً بالبيض والبصل، واشتد  .في المهجع األولبقيت كان الثلج مساء رأس السنة يتدافع نحو شبابيك الممر، و

لربابة حدثنا عن ا .وراح يحدثنا عن قريته أم ميل الواقعة بين هضبة البلعاس والسلمية محمد الجنديوفي تمام التاسعة تحلقنا حول  .البرد

وعن  أعراس الناس وعن الدبكة، كما تحدث عن تجاور  ،والعتابا وأشهر قّواليها: محمد حسن القطريب، صادق حديد، وسخة زيدان

التي  امن محفوظاته بعض أبيات العتاب محمد روى .البدو، واستقرار القسم األكبر منهم ومن السالمنة حول العيون والينابيع والمسيالت
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وعندما أوينا إلى مهاجعنا كانت االساعة تشير  .تصف الهجران والظعن والترحال. ثم تحدث قليالً يوسف السعيد عن ريف إدلب وعاداته

 .إلى الرابعة والنصف صباحا والحزن يتربص بالنفوس

كنه يختلف هنا عن ليحيي العالم الخارجي. عندما استيقظت صباحاً كان العام الجديد قد وقف على رجليه، وجاء ليحيينا في السجن، كما 

وهي بفعل  ،األفواه مّ هناك. هنا ال يضحك حتى ال يبتسم. ال يتحرك. ال يقهقه. المناخ هنا ال يساعده، فاألقفال سيدة الموقف. أقفال تك

 م والركود واليأس. وّ المراقبة الشديدة على اآلدميين تولِّد المرض والتك

ا نّ فرج عأُ سنجتازها إن  عددنا األبواب التيم الجديد مثقالً بالرمادي كالرصاص، والعاصفة الثلجية ال تغادرنا. مضى اليوم األول من العا

عدّها أمام هذه األسالك حاولنا تمييز األصوات كي ن ،حاولنا تعداد األبواط فبلغت العشرة، حاولنا تعداد األقفال، حاولنا تعداد الحراس،

أحصينا تعبنا، ومن كثرة  ع، ومن كثرة ماجِ فيُ دمي ويُ رس. فلم نستطع ولذا هربنا إلى النوم ألن التفكير في ذلك الشائكة واألسوار، والمحا

  .يكاد يوقف التنفس ،. ول ج  األعماق.. األسى فاض..ما تعبنا تراكم الهم

2/1/1992 

في الجناح وهم: ثالثة  حسب األخبار الواردة من إدارة السجن أن استئناف عمليات اإلفراج سوف تبدأ من اليوم، أو غداً. لذا فإن الباقين

 وخمسون يتربصون باألخبار. 

م بدوس تْ . إن الحرية غالية، والسجن أقسى عقاب، وهذا النظام م.؟أتساءل: هل يمكن إيقاف اإلفراجات ونبقى ان، وهو غير موثوق. اإلنسخ 

لم يقطع  ،المسائي وبدأت اإلنذارات من أجل التفقد ،واستأنف التساقط في النهار، وعندما أغلقت األبواب ،طوال الليل والثلج يتساقط

فإن الراتب راجات قال عايد الهبود:  ومضى يوم آخر. طبخت للمهجع برغالً بلحم الدولة. رغم اإلف ،اإلغالق مّ أمله، وعندما تبعضهم 

فطور الصباح: لبنة  .ة أيامالغذائي لم يتغير، فاللحمة األسبوعية تأتي قليلة جداً ربع أوقية للفرد. تأتي للفرد برتقالة كل يومين أو ثالث

ال تقبله الكالب الضالة. أما طبخ السجن فال نُْدِخلُه فهو قليل و .أو مربا أو حالوة، كميته ال تذكر. البيض المسلوق يأتي كل عشرة أيام

 لت التدفئة، ولوال ذلك لتجمدنا من البرد. عِ شأ  اليوم 

3/1/1992 

مد تلف الجميع، وأفراد . وحالة التج.البرد يشتد .الساعة اآلن الثانية عشر ظهراً. أقرأ في مجالت متعددة. أعمل جاهداً في هذه اليوميات

بين أهله حراً الجناح ينتظرون وهم يشعرون أنهم قد أصبحوا خارج السجن، وبحكم المفرج عنهم، بل إن العديد يتجول في الشوارع، و

 . اإلنتظارية..طليقاً. هذا شعور الجميع وهذا إحساسهم، ومن هنا تأتي صعوبة هذه األيام القلقة

لصنوبر مثقلة اتحت األبواب قرابة السابعة صباحاً، فبدت األرض بيضاء، والثلج سميك ومتجمد، وبعض الطيور تشيل وتسف، وأشجار فُ 

 بكتل من الثلج. 

ن الذي داهم بيته إلى المهجع الثاني ألتناول معه كأساً من المتة. محمد يعرج بفعل إطالق رصاصة من األم محمد الحاجدعاني الرفيق 

قنية سوف تعود مياهها قال: إن كافة العيون واأل .تفّ نا الحديث إلى أقنية وعيون الماء في السلمية التي جذ  بيروت، فحاول الهرب. أخفي 

 ،فوق تجمع المياه هذا العام، وإن السدود السطحية في هضبة البلعاس ستخزن وراءها ماليين السنتيمترات المكعبة، وستحتشد رفوف البط

 4/1/1992 ؟لنظامامن يدري ماذا يبيت لنا هذا  ..قرى. نتمنى أن يفرج عنا في هذا الشتاء الماطر كي نتمتع بربيع جميل.والعيون وال

.. .وزعنا الخبز والشاي .احاستمر البرد الشديد، كانت الليلة الماضية شديدة البرودة، استيقظت عدة مرات، أشعر بقلة الدفء. كنا بلدية الجن

. وقال 31/12/1991رنا ناجي الطبيب أن دفعة جاءت من تدمر، وتم إخالء سبيلها في بّ المتجلد فإن إخالء السبيل نعمة. خفي هذا الجو 

 ن القوائم في فروع األمن. إنقالً عن مدير السجن: 

اءت أخته وصهره جاءت زيـارة لعلي الخطيـب من قرية جيبـول، ومن حزب العمل، ورستم رستم ومنذر ملحم، ولعصام دمشقية، وقد ج

وقال: تقديري ومن مصادر موثوقة أن اإلفراج تأجل آلذار. وجاءت زيارة للدكتور مزيد حداد قريب الدكتور حبيب حداد  ،أسامة ظريفة

ن ضابط أمن على صلة قرابة به رأى اسمه إوالذي هرب إلى الجزائر ثم إلى أمريكا، قال له أبوه  24عضو القيادة القطرية لجماعة شباط 

 في إحدى القوائم. 

ستأنف الحديث:  دخلنا المهجع، وعاد أبو صالح يحدثنا عن الحفريات واآلثار قال: هناك على ضفاف البليخ عند كل قرية تل أثري، وا

تاة تركب فرساً عقيق. في داخلها صورة فهناك توابيت فخارية مزخرفة، وخواتم من الذهب عند رأس المتوفاة عليها طبعة حمراء من ال

 وتحمل وردة. إن لصوص اآلثار يشترون هذه الحاجيات بثمن بخس. 

وخربة هدله وفي تل خنزير وفي أرض  شفي خربة جحا تمن المنطقة تحدثوا عن األلقيا عايد الهبود وخلف الثلجي ودويحان الشيمة

تل السمن وجميع هذه األماكن بين عين عيسى والرقة، وقالوا أن أوالد خال أبي  متراس القريبة من قرية الهيشة، كما جاؤوا على ذكر

                                                             
عالم ايام عز ومنهم حبيب حداد وهوطبيب من حوران اصبح وزيرا لإل 1966يقصد جماعة اللواء صالح جديد الذين قاموا باقالب شباط   24

 صالح جديد.
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. وتكلموا عن تربة التبر التي تنير ليالً وحكاية السراج المنير )أظن أنه .صالح عثروا على دورق من الفخار مليء بالليرات الذهبية

 مطلي بالفوسفور(. 

 1980، وشقيقهم منيف معتقل منذ عام 1986اثنين من أشقائه عام من المخرم التابعة لحمص. اعتقل مع  منذر ملحم . 

 و متطرف . ه1980. اعتقل عام 1979من كوادر حزب العمل القيادية انتقل من حزب البعث إلى حزب العمل عام  عصام دمشقية

 صادق وودود. غريب أحياناً. 

5/1/1992 

ط أمن يعمل من قرية شمسين التابعة لحمص. مهندس نفط وخريج باكو. قال له أخوه على لسان ضاب محمود بن عبدو عامرجاءت زيارة 

 البرد يزداد رغم التدفئة المركزية.  .في فرع فلسطين أن القوائم جاهزة وبحاجة للتوقيع

يدين المقال األيديولوجيا إن  25ي. عنوانه "كيف تفسد الثورات" لفاضل العزاو 1989أعدت قراءة مقال هام في مجلة الناقد عدد تموز  

وهو مقال الهب موجه ضد هذه الديكتاتوريات الجاهلة والوقحة  ،كانت ماركسية أو قومية أو دينيه،   تؤمم اإلنسان والفكر لصالح التعصب

  .باسم الحق وباسم هللا، وهي تمارس كل شائن موجه ضد الحق وضد هللا ،التي تنهض في الوطن العربي والدول اإلسالمية

وزة، فيشعر بقيمة َسّخر قلمه وقلبه ضد الجالدين والجاليُ يشعر أن هناك من يتعاضد معه، ومن  ،وعندما يقرأ السجين مثل هذه اآلراء

 المستقبل، وقيمة الحرف وقيمة الكلمة بعيداً عن االرتهان والتبعية. 

6/1/1992 

 له لسجن الذي قالالقد عاد شاويش الجناح من لقاء مع مدير  .على األقل خالل الشهرين القادمين ،كافة مظاهر إخالء السبيل قد توقفت

لمياه بالحنفيات وليس وعد أن تأتي ا ..؟.. ما الذي حدث ال أدري.كنت أعتقد أن اإلفراج سيكون كامالً وقبل نهاية العام المنصرم :بأسف

حة األخرى، كل شهر بالخراطيم، كما وافق على فتح باب في الجدار الفاصل بيننا وبين الجناح الخلفي، كما وافق على التزاور مع األجن

 ،يب يسيءأو رق يزور خمسة أشخاص، وأنه وافق على الزيارة في الغرفة لخمسة أفراد كل شهر. كما شدد على إخباره عن كل عسكري

 مّ قوى من هوستكون اللحمة في األسبوع مرتين، كما أنه وافق على وضع مكتبة السجن تحت تصرفنا. بالنسبة للطبيعة صار البرد أ

 ،رضة لهجوم. نظرت من الشباك إلى المحارس المتناثرة، واالستحكامات المعت.. الجليد األبيض يحيط السجن من كل الجهات.السجن

جن، وشعب في السجن، فبدت لي هذه البالد عبارة عن س 1992بالنفس أن أكون حتى عام  زّ ، والجليد األبيض، وقد حونظرت للثلج

 مداس كسيجارة مثقوبة عاطلة. 

لوطن وأنا أطل لم أر عصفوراً طائراً، وبدت جبال القلمون مؤتزرة بالضباب والغيم األسود، وتذكرت قصيدة أحمد مطر الرائعة عن ا

 مشوه بفعل هذا االستبداد. ،قعدمُ ك على وطن من الشبا

اة الكثيرة جرى الكالم حول األهل، واستعرضنا حاالت الوف .1976في آخر الجنـاح شربت المتـة مع ضرار فراس المسجون منذ صيف 

 بسبب األخبار المفاجئة أو االنتظار وفقدان األمل.

ً  1960مواليد  بسام شهابيتردد علينا قادماً من الجناح الخلفي شاب لبناني اسمه  وهو من رأس  . أخرىمع أخيه أحياناً، ولوحده أحيانا

هرباً من األمن  . يتكلم عن الهجرة الجماعية ألبناء حيه واألحياء األخرى1985بيروت قرب الحمراء وأوتيل ريجنت، ومعتقل منذ عام 

لسجن خمسة اه:  إن األمن السوري أخف وطأة في لبنان عما سبق من السنوات. قال:  منذ أقل من نصف شهر جاء إلى السوري. قلت ل

ثل جميع السجناء، نأمل قال: إننا م ؟الطابق الثاني. قلت:  أال تأملون باإلفراجفي بعث العراق، وهم  االنتماء إلى شباب من حينا بتهمة:

 ا وحائرون لماذا التأخير لآلن؟ بين يوم وآخر أن ينادوا علين

لقتال الوطني ا. الشاب بسيط ولكنه يدرك أن 1964-1960أتحـدث معه عن بيـروت والمواقـع التي أعرفهـا عندما كنت هناك بين عامي 

ف  الذي خاضه لبنان ح ائيل واشتركوا مع ه السوريون عن مبتغاة ووجهوا بنادقهم ضد الوطنيين، وحموا الكتائب الذين تفاوضوا مع إسرر 

 شارون للقيام بمذبحة شاتيال وصبرا ضد الفلسطينيين. 

7/1/1992 

عن بعث والديني  لفت نظري في حديث محمود عامر عن لسان أخيه أن عناصر األمن والضباط يمنون الناس أنهم أفرجوا عن التيار

 ً ( أو البعث الديمقراطي العراق، ونادراً ما يذكرون /المكتب السياسي/ الحزب الشيوعي العائد لرياض الترك أو حزب العمل )الرابطة سابقا

ن الشارع يعقبون: إووال يؤمن بالتعددية أو الرأي اآلخر(  ،فهو ال ديموقراطي .يوم ما حكم سيطر عليه العسكر ألن البعث من ،)مجازاً 

 السني غاضب، ونحن نريد إضاءه؟ 

وكذلك  ،ن السطحي والهارب من الواقع ضالة سواد الناسيّ والواقع أن الجور واالستبداد غيب العلمانية والموضوعية، وصار التد

تحت لوائه وراياته  . النظام ال يريد للشيوعية أن تتنفس إال إذا انضوتن يريحها، وهي تريد كسب هذا التياريّ ضالة السلطة ألنه تد

                                                             
 له دوواين شعرية وروايات.   1940شاعر وروائي ومترجم عراقي مواليد   25
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. هذا معنى .كوا ومات منهم من مات، وأعدم من أعدمهِ نأً . إنه يريد كسب الدينيين بعدما .. وكذلك القومية السورية االجتماعية.وشعاراته

 أقوال ضباط األمن. 

8/1/1992 

. ال أدري إن كان البرد الشديد هو السبب أم هناك أمر آخر. .استيقظت ليلة البارحة أكثر من أربع مرات بسبب ضغط البول على المثانة

كما أنني أشرب كميات غير طبيعية من المياه. ال زال الثلج ينتشر  .أنهض وأسرع قبل انقذافه على ثيابي، وكلما بدأت أغفو تعود الحالة

  .حول السجن

فَّرت أذني اليمنى، بعد ألي تبعتها اليسرى، واليوم صبا إحدى  أن أو ،حاً عاد هذا الصفير. تخيلت أن زوجتي تتحدث عنيقبل يومين ص 

 تذكرت أمراً وقع في األيام السالفات أو أن قصياً راجع في البال ذكرى معينة أو أنهم جميعاً يلهجون بذكري.  ينالبنت

ً  عج عن جماعته الذين كانوا في المهجرِ فأُ ، 1979ضابط معتقل منذ عام  ديبه فترك مهجعه وصار ينام في مهجعنا.  ،العاشر وبقي وحيدا

، وفي مقر سريته وكان في 1977صيف  أحد األيام من من قرية تجاور الحفة يمتاز بالبساطة. روى أنه في مساء 1949وهو من مواليد 

فخرج من الخيمة إلى العراء، وصار يبكي ويبكي أكثر من ربع ساعة، وعندما رجع واجهه رئيس الكتيبة  ،يريد البكاء أنه سّ خيمته. أح

. لقد كان أهله للتو قد فرغوا من دفن جده. ذكروا .فاستغرب شكله، فأخبره بما انتابه وطلب منه إجازة، وفي اليوم الثاني كان في القرية

ر اسمه وذلك قبل وفاته، وكان نفس الزمن الذي بكى به. إن مثل ذلك يقع وهو كثير، ولكنه ليس له أن جده وهو بالمستشفى في الالذقية ذك

 . .قاعدة، ويدخل في باب التخاطر

األحالم في هذه الفترة تدور حول الخروج من السجن والوصول إلى الكراجات، وركب السيارة، أو النزول منها لوجود أعطال بها، وعدم 

. بعض الغيوم .ارة سليمة، والمراوحة، واالنتظار فوق هذا االنتظار. خرجنا إلى ساحة التنفس واستمتعنا بنور الشمسالتوفيق في إيجاد سي

 الساحة.  تطير فوقالبيضاء في الفضاء األزرق، وهناك نسمات باردة. بعض طيور الدوري 

قريباً سيتم إخالء السبيل، وعندما سألوا هذا المصدر لماذا  . قالوا أنهم بانتظاره، وتؤكد المصادر األمنية أنهألزدشير حيدرجاءت زيارة 

ال يخلى سبيل البعثيين ويخلى سبيل التيار الديني، وتيار "العراق" وعن الذين حملوا السالح أو الذين هربوه، ولكن ال جواب بهذا 

 الخصوص. 

9/1/1992 

. كان يقول أنه حكم أربع سنوات، وانتهاء حكمه في الثاني والعشرين مروان خلي سبيله هذا اليوم مع أخيهأُ  بسام شهابالشاب اللبناني 

 من هذا الشهر وأن شقيقه أنهى حكمه في الخامس من كانون الثاني، وكان البارحة قلقاً ومنتظراً وخائفاً. 

وقال: هناك لبنانيون ظلوا  .دانيةعلى بسام وعلى اللبنانيين في ظل قانون الطوارئ، وفي ظل األحكام العرفية ومن قبل المحاكم المي م  كحُ 

هم من الكتائب، أو حيادين أثبتت المحاكم تعاملهم لّ ( وج45في تدمر. وهم محكومون أكثر من خمس سنوات، وأضاف: عددهم حوالي )

  .ةي عشرة، وخمس عشرتمع العدو، ويوجد من حكم عشر سنوات وأثن

البارحة تناول هذا الشاب الفطور معنا، وحدثنا عن حيه في رأس بيروت، وصرح أنه فور خروجه سيهاجر خوفاً من المجيء للسجن 

 مرة ثانية، هو قصير ممتلىء وبسيط. 

تفلت ثالثة أيام ن إخالء السبيل بات قريباً، وخبَّر أن القرية احإجاءت زيارة شهاب المحمد من قرية /المفجر/ في ريف السلمية. قالوا 

 سنة وعدة أشهر. 11بآصف دعبول بعد سجن 

ن جاء على بالي قبل النوم الخاطر التالي: ماذا تكون حالة هذه السجون ووضع بالد الشام، وبالد ما بين النهرين مع لبنان واألردن، والوط

. .؟هل سيكون الحكام بهذا الطيش والتبعية. و.؟كون كما هيتوكدت أن أبكي عندما قلت لنفسي: س . .؟2092العربي عند حلول عام 

واالستبداد،  ،ورحت أتصور المسألة التعليمية والصناعية ووضع الطفل والمرأة والبطالة والفقر واالكتناز لدى القلة، والعوز لدى الكثرة

ل ستستمر الدولة العبرانية والكذب اإلذاعي وجهاز المخابرات واختراع آالت تراقب دقات القلب والسير واألحاديث المتبادلة. وه

 ؟. وهل ستتوسع حركة الحاخامات المناوئة للصهيونية في الواليات المتحدة أم العكس.؟بالعدوانية

. أشك أن اإلنسان جاء إلى هذه األرض ليجعلها جنة، فهو بواسطة الدولة، والجشع .؟مركزا للقوة الواليات المتحدة األميركية ستبقىوهل 

 سيسير بالعالم من أحبولة إلى أخرى. 

  ..؟. ويتم اللحاق بالعصر والحضارة.هل العلم المكثف في هذا الوطن سيخلق يقظة

أمام الموقدة بإناء الفخار، أو تحمل حزم أعواد  هجست بكل ذلك قبل النوم، واستدعيت وجه أمي، وهي تخبز وتقف أمام التنور وتطبخ

ة وشوك الصر وروث الحيوانات الناشف.   العيصالن ونبات الحرَّ

هذا العالم ال يمكن أن يكون عادالً. أناس يموتون من الشقاء في السجون، وآخرون يرفلون بالحرير والجوخ ألنهم يصفقون ويكذبون، 

 كذا الدنيا. هذه األقوال استسالمية تعزز السكوت والخنوع، وتمنع الصراع والنقد واالحتجاج. ه ،ويقول الناس:  نصيب وتقسيم أرزاق
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 هذه األقوال تميت الوجدان والناموس لدى الناس، وكذلك النخوة وتعزز الركود، كالمياه اآلسنة التي يرقد فيها الجاموس. 

 السكون، ونفسي ال تهدأ، وحلم الحرية يطرق أبواب المهاجع.  الظلمة تجتاح المهجع، وهرير الريح في الخارج، والسكون يصاقب

10/1/1992 

أجابونا عن  .. بارد حتى درجة الصفر عند الساعة السابعة كان الزمهرير يعصف والتدفئة المركزية مطفأة.بزغ النهار ككل يوم عادي

ن يوم الجمع والعطل واألعياد تأخذ التدفئة إجازة. هذه تعليمات اإلدارة. اعتذرنا للرقيب عن سؤال زائد. حاولت السير إقالوا:  ،السبب

ومن  ،صعدت على كراتين البيض .. واحد أو اثنان يمشيان فقط وواحد يجري ويقوم ببعض التمارين.بالممر مؤتزاً بالفروة فوق البيجامة

 السهوب والثلج يغطي األبعاد، والرياح الدوارة تزمر، واللون الكاتم لألرض ينكشف ويزيد الغيوم غضباً.الشبابيك رأيت المنحدرات و

عنوانها "الضبع" فيها رشاقة وحيوية ومعاناة. يستحضر في القصة عيداً مبتدعاً اسمه: "عيد  قرأت قصة لألخ وديع إبراهيمعند الظهيرة 

 . إنهم يهربون من واقعهم..التبديل" وأطفاالً يتوقعون أن يكونوا قططاً وضباعاً وتنانين وأغواالً 

 والتوق، بين الحقيقة والقناع.جمال العيد أنه يسمح لهم بهذا الهرب المرح. أعجبني بها مسيرة االزدواج بين الواقع 

قة  مشيت مع وديع الذي هو اسم على مسمى. تكلمنا عن السجن وعن القصة وعن لوحات الطفولة التي تصبح عند السجين لوحات مزوَّ

ين، ولم يكن البعثي من ومؤطرة بالبوالين. لقد تأثرت على وفاة والده الحالق والمسن بسبب نوبة قلبية حادة عندما سمع باإلفراج عن عدد

 اسم ابنه وديع بينهم، فمات فوراً، وحتى اآلن لم نجرؤ على إخباره. 

 عدنا إلى القراءة ولعب /الورق/ والزيارات المتبادلة، وتبادل الروايات لكننا بانتظار أمر ما. 

11/1/1992 

والعوازل وقارن إحصاءه مع إحصاء  منذ الصباح جاء رقيب اسمه )زياد( ومعه عنصر من عناصر البلديات، وأخذ يحصى البطانيات

 . هذا الرقيب صار ودياً يتغاضى عن أنيالت /الكلوبات/ وأنتيالت الراديوهات. .شاويش الجناح

ً وهو سيقع ال محالة خالل أسبوع خلي سبيل اثنين من أُ .. .جاءت زيارة لعبد القادر استنابولي، وقد أكد الزوار أن اإلفراج بات قريبا

 لجناح الخلفي أحدهما كنيته )حسنية(.اللبنانيين في ا

 منذ قليل فتح باب الجناح من قبل رقيب فاتورة الخضروات. لقد سجل مهجعنا على سبانخ وسلق وقرنبيط. 

12/1/1992 

ً من الطابق الثاني أن اإلفراج قريب وليس من معوقات أثناء الخروج سوى األمن  ،قال طبيب األسنان علي الصارم الذي قدم زائرا

السياسي الذي يطلب من المفرج عنه أن يوقع على بيان أن ال يعمل في السياسة وأن ال يتعنت في المعارضة، والرافض يحتفظون به 

، 1987درعا عام وقال: هذا ما حدث مع ناجيه جرعتلي من البعث الديمقراطي التي اعتقلت على طريق  "دوالب"أو" فلقة"أليام مع: 

 أما األمن العسكري أو أمن الدولة فال يوقعون. 

القطيفة ومن أركان الحكم وجهت إليه امرأة كالماً  وفي زيارة الدكتور حسين بكر قال: نقل األهل أن المدعو شفيق فياض وهو قائد فيلق

 لن يبقى أحد.  أن ابني لم يخرج من السجن رغم اإلفراجات فأجابها:  من اآلن وحتى آذار :مفاده

بتهمة االنتماء إلى البعث الديمقراطي اسمه: هيثم حسن من النبك. قال لي يومها:  1978منذ أيام سألت يحيى عزيز عن مهندس اعتقل عام 

زرة مع دفعة ممن يسميهم النظام بالدينيين وفي مج 1980إنني اعتقلت معه، وهربت ثم تخفيت أما هو فقد بقي، وقد سيِّر إلى تدمر عام 

 تدمر تمت تصفيته. وقال: أن حقد الضابط في التحقيق هيثم الشمعة انصب عليه والذي أطلق الدينيون النار عليه فيما بعد فأردوه قتيالً. 

قد استقبل سجناء حماه استقباالً ال مثيل له، فمئات السيارات وصلت إلى ف .وكيف كانت استقباالتهم ،ج عنهمروصلتنا أنباء عن الذين أف

كما كانت القرى  .رستن، وترجع بموكب إلى المدينة، موكب تحفه األهازيج والزغاريد وتمتلئ الدور والحارات بالمهللين والمكبرينال

الشيحة استقبلت أكرم حرامي برمتها، وحلفايا استقبلت الضابط أبا صالح، وطيبة اإلمام قامت ولم تقعد وهي تستقبل  بلدةالمحيطة كذلك ف

، والسلمية وقراها أقامت بيوت الشعر واألفراح والليالي المالح لسجنائها. إننا نفرح لهذه األخبار، وسمعنا أن تبنه في شباب آل الخطاب

حوران احتفت بسامي صعوب، وأن هيئة تخطيط الدولة فرحت باإلفراج عن الدكتورين سامي وأكرم، وعادا إلى عملهما وأعفيا من 

الباب انفتح بين جناحي حزب العمل وكان مقفالً، وخالل اليومين القادمين سيتم فتح الباب بين جناحنا  تكملة الخدمة اإللزامية. سمعنا أن

 الحوارات في الجناح تدور حول انتخابات الجزائر، والبعض يفضل أنظمة الديكتاتوريات على جبهة اإلنقاذ. .والجناح الخلفي

13/1/1992 

نداوي بمائها الحار هذا البرد الشديد كنا من: "البعث الديمقراطي" و "المكتب السياسي" وحزب "العمل  في آخر الممر جلسنا نشرب المتة

 الشيوعي" والحزب الناصري االشتراكي. 



74 

 

لو استمرت السلطنة  .بدأ الحديث كالتالي: اعتقادي أن السلطنة العثمانية لو استمرت كان أفضل بما ال يقاس من مجيء الغرب وغزوه لنا

 ا كانت هناك تجزئة، ولما كان للصهيونية أن تستبيح فلسطين وتشرد شعبها. لم

إذا قلتم أن السلطنة كانت تضطهد العرب، لقلنا أن فرنسا وإنكلترا زادتا من قسوة هذا االضطهاد واحتلتا األرض والخبرات وداست على 

 الوطن وصار مستباحاً. 

ن ووط السلطنة لم تخضع أبداً لالستعمار الغربي أو االحتالل وقد حاول اإلنكليز والفرنسيإن تركيا التي ولدت على يد مصطفى كمال بعد سق

ولكن أتاتورك هب من الرماد ووحد بقايا جيوش السلطنة وانطلق  .تقسيمها ونهبها وتفتيتها معتبرين إياها من تركات /الرجل المريض/

 . لقد أدرك أنهم غزاة، وبرابرة. .أحد من الغربيصد من الشرق والجنوب والغرب الغزو لبالده ولم يتفق مع 

المكتب السياسي. لف الجميع الصمت أجابه من "البعث الديمقراطي" حامل الماجستير  -هذا ما قاله مدرس التاريـخ من الحزب الشيوعي 

 في األدب العربي الذي كان له اطالع واسع في علمي النحو والصرف. 

. الدولة العثمانية كانت غاشمة وتضطهد، وهذا صحيح ولكن المماليك .صعبة، وعليها إشكاليات، وخالفقال: أيها الرفيق طرحت أموراً 

. السالجقة األتراك كانوا يضطهدون، وكان الخليفة بيدهم رمزاً وشكالً، وقبلهم كان .لم يكونوا أحسن. األيوبيون تصدوا للصليبيين

. ماذا كان العباسيون في عهد قوتهم، وماذا كان األمويون، كانوا:  أوالً .رمتهم سيئينالبويهيون. كل هؤالء كانوا أجانب، ولم يكونوا ب

م قياصرة، وكانوا مستبدين، وكانوا قد عملوا من االختيار للحكم، حقاً وراثياً، وكان بيت المال ملكهم، لذا من الخطأ نعت آل عثمان بأنه

هم جزء من تاريخ الصراع على الحكم في المنطقة. ألم يكن المماليك كذلك؟ استعماريون وغزاة فهذا ينطبق على كل الذين قبلهم. 

 . لقد تصدوا جميعاً للغزو الصليبي بهمة وثبات. .والزنكيون كذلك واألرسالنيون

م صدام قال الذي من حزب العمل:  اسمحوا لي برأي مختصر المفاضلة بين الدولة العثمانية، واالستعمار الغربي مثل المفاضلة بين نظا

 حسين الشمولي المستبد، وبين اإلمبريالية األمريكية، كالهما ضد الشعب وضد التعددية وضد الحوار. 

دة، الدولة العثمانية سيئة ولكنها تكملة لنسيج المنطقة، واالستعمار الغربي أسوأ وهو دخيل على المنطقة، والعرب منذ مئات السنين بال إرا

. لقد كانوا منذ زمن سحيق خارج التاريخ .غير قادرين على قيادة مصيرهم ومواجهة الغزاة هم محتلة و وهمبالد ..بال كيان، بل وبال دين

. خضعوا للخالفات وامتطوا الخيال وكانوا نصف عبيد ال يدرون ماذا عليه العالم وما هي .وخارج الحضارة، وخارج الفعل المؤثر

تسلمون لليل مدلهم، تعودوا التذلل وتقديم التبركات للغزاة، ولحوافر المحتلين الذين ال النهضة وما هو التساؤل أو النقد أو االحتجاج مس

 يردعهم دين وال وجدان. يعملون إلعالء شيئين أثيرين هما: القتل والنهب. 

أريد أن أقول أن االستعمار الغربي عندما عاد بعد الحرب العالمية األولى، كان  ..؟ل المنخرط في التنظيم الناصري ماذا تريد أن تقولئسُ 

ل الشعب منهكاً وبائساً وال يعرف في أكثريته ما هي الدولة، وما هو القانون وماهية الحكم. وقد ابتعد الشعب مئات السنين عن الحق والعد

ز علينا وأنشؤا حكومات شكلية خالية من االستقالل واإلرادة ولم يزل هذا هو اللذين حملهما اإلسالم الراشدي، فساد الفرنسيون واإلنكلي

 . كان االقتصاد مرتهناً وكانت اإلرادات شبه مسيرة. .فلما استقلت البالد العربية بالحدود المرسومة .السائد حتى اآلن

15/1/1992 

الذين تحلقوا حولي في المهجع السابع، وكان الوقت بعد الغداء، . قلت لألطراف األربعة ج عنا ولذا استأنفنا الحوار والنقاشرَ فيُ لم 

 . .اليوم أنا سأتكلم -وأكواب الشاي تغدو: 

هناك أقوال كثير في محنة اإلنسان على هذه األرض،  :عجبنا من صمتك في اليومين الفائتين وهكذا بدأت -رحبوا وفرحوا وقالوا: 

. وفي هذه الحالة ال .وهذا ينطبق على األحزاب والثورات ..حنه في: المال والمرأة والحكمإذا أردت امتحان اإلنسان امت وملخصها: أنه

. بقي متواضعاً ومتوازناً وذو هيبة وفعالية وهو في قمة الحكم. فمصيرهم .بد من العودة إلى التاريخ إن الرسول محمد نجا من هذا االمتحان

فأبو بكر لم يبايعه قسم من األنصار بقيادة ابن عبادة وفاطمة  .ا بعده فمصيرهم كان تراجيدياكان تراجيدياً أما الخلفاء الراشدون الذين جاءو

أما عمر فقد مات غيلة من قبل جماعة ما، أو بيت ما، وعثمان قتله حجيج مصر  .بنت النبي، وقد تأخر علي سبعة أشهر عن المبايعة

تراب الذي بدأ بحرب الجمل بقيادة عائشة بنت أبي بكر زوجة النبي، وانتهى وبعض أوالد الصحابة من أهل المدينة، وعلي أوغل في اإلح

 باغتياله من قبل الخوارج، بعد قعود أنصاره عن معاضدته ضد معاوية وعمرو بن العاص. 

وجاء الحكم األموي استبدادي ال يؤمن بالشورى، وقدم القوة والسيف، ومنع الرأي اآلخر، وزّور ما شاء له التزوير، وعلى نهجه كان 

. وإذا كان االستبداد هو السائد في هذا الوطن، فإنه جزء ال يتجزأ من استبداد .العباسيون، والبويهون والسالجقة حتى زمن دولة بني عثمان

 الماضي. 

في العراق  1963ثم ثورات البعث في شباط  1969وثورة القذافي عام  1958ما يدعى بالثورات في الوطن العربي من ثورة العراق 

. كل هذه لم تكن ثورات ولكنها كانت انقالبات من أجل الحكم، ومن أجل التفنن في .آذار في سورية وثورات السودان المتتالية 8وثورة 

في مصر بأنها طردت المحتل ورفعت  1952. تنفرد ثورة تموز .ب وإذالل الجماهير، ومحاربتها في لقمة عيشهااإلستبداد وقهر الشع

من شأن الجماهير الفالحية، وأنجزت سد أسوان، وضربت احتكار السالح ولكنها لم تتخل عن االستبداد والجهاز األمني وهذا جعل 

 الجماهير في عطالة. 
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زهم الجيش في تهم فوق القانون، وفوق الدستور والشعب موضوع تحت رحمة الحاكم، وهؤالء الحكام قد أفرإن حكام الوطن العربي برم

العدالة، وجهازهم األمني واألقطار التي ت دّعى الثورة، أما الملوك فأشد تعنتاً حيث حكم العائلة والساللة، والعشيرة واألقرباء هم الحق 

 ي الثروة. ، وما مؤسساتهم سوى واجهة لتدمير حياة اإلنسان الذي ال ناقة له وال جمل فيدوس بحذائه قيم الحق والعدل والشعب

16/1/1992 

ً غير مم.. ماذا يبيت النظام لنا؟ ال ندري.كذلك لم يفرج عنا، ويبدو أنه لن يفرج تع تحت ظل األنظمة . كل ما ندريه أننا نقضي وقتا

ل الناس إلى حيوانات. ال تاالستبدادية التي صادرت اإلنسان، والرأي، ورب . ال .. ال تسمع.تكلمما إذا استمرت على هذه الوتيرة ستحّوِ

افة الشاب ابن . ال تعي.. رغم أن هللا خلق لها آذان كي تسمع بها وعيون كي ترى وألسنة كي تلهج في المهجع الثالث كنت بضي.ترى

ثك باألمس لقد كان حدي قال أحدهم: يا ريت الختيار يحدثنا اليوم، .اآلخر الحزب الناصري وقد دارت القهوة المرة وجاء الجلساء واحد بعد

 تاريخياً، ومتسلسالً وجذاباً. 

18/1/1992 

ً والتدفئة ال ً ونلتف بالفراوي والبيجامات وسراويل الصوف، وال كأننا نلبس شيئا مركزية عاملة بأقصى يزداد البرد ويهبط الثلج كثيفا

 الحارة مستمرة ولكن الثلج سيد الموقف. . كما أن األحاديث.طاقتها

19/1/1992 

المفرج عنه في  ال زالت ترد في الزيارات التطمينات. جاء سليمان مقصود .بعد أخبار لندن نهضت للعشاء، ودار الحديث حول اإلفراج

 زيارة ألخيه همدان. 

ً هذا التأجيل قاس حديد وليس في ة. إن عشر سنوات في السجن تؤثر في الالتعب والبلبل –وأنا منهم  –. وقد ظهر على البعض .طبعا

 اإلنسان. 

. نشغل سبعة مهاجع هتركي ديب( نزيالً، بيننا ضابط محسوب على التيار الديني اسمه 52( نزيالً فأصبحنا )65. كنا ).حالة الجناح هادئة

 عنهم.فرج أُ والثالثة األخرى مغلقة، والمواد التموينية فائضة فقد أخذنا مواد الذين 

 . ننام باكراً متدثرين بالبطاطين والفروات. .في الليل يتساقط الثلج، ودرجة الحرارة عندنا تحت الصفر

20/1/1992 

. تكرار .. نفس األحاديث.. ولكن ذلك يحدث لإلنسان وهو خارج السجن فكيف هنا، وأنت ترى نفس الوجوه.أشعر اليوم باالنقباض

 قال:  ال تتسرع.  . اقترحت على الشاويش أن نضرب، ونمتنع عن إدخال اللحمة لقلتها لكنه.بال جدوى. ظلمة الحياة بال عمل، .الجلسات

وهذه المرة الثانية التي أقرؤها، والثانية هي: التربية العاطفية للفرنسي 26أقرأ في روايتين األولى:  لحنا مينه وهي: الشراع والعاصفة 

. أدور في أحياء المدينة الساحلية، في حاراتها وفي مقاهي .في أجواء الحرب العالمية الثانية. أعيش مع األولى في الالذقية .27فلوبير 

. القلعة، والرمل، والشحاذين. أما الثانية فقبل مئة عام، في باريس، وفي الريف القروي وهيام: "فريدريك" بمدام: "أرنو" وجو .الصيادين

 . .م طالب الجامعات في الحب والتفوقالصراع المحتدم أثناء حكم "لويس فيليب"، وأحال

21/1/1992 

الطنجرة بعد وجبة وها أنا انتهيت من جلي الصحون و ،الساعة اآلن تقترب من الثانية بعد الظهر، والجناح ساكن، القليل يمشي بالممر

زوجة الصامدة. تبدو ومع األوالد والمن البرغل بالفروج مع سلطة باللبن والخس. ذهني مع اليوميات، ومع أبطال الروايات التي أقرؤها 

 تنتظر وتترقب.  –مثلنا  –إدارة السجن 

 ناحنا. من الشهر الحالي توجد قوائم، ومثل هذا الخبر جاء البارحة في زيارة لج 23جاء اليوم خبر من الطوابق العليا أن 

 المتة، والبعض ينام. مضى الجناح هادئاً، بعض نزالئه يلعب /المورتو/ أو /الكونكان/ والبعض يشرب 

قول: "ما ي الحديث عن عائلته وأجدادهالذي استوقفني في الصفحات األخيرة. ،من حزب العمل زودني بقسم من الخواطر كامل عباس

خاً، والمشيخة امتياز أذكره عن قريتي أنها فقيرة، وتميزت أن جميع أهلها مشايخ، والعادة في الطائفة العلوية ال يحق ألحد أن يصبح شي

راثة، أما يصبح شيخاً بالو يساعد على تناول الزكاة في األعياد )هي عندنا أثنا عشر عيداً( أما العوام فال تجوز الزكاة عليهم، وابن الشيخ

بب تكالب أهل سإذا أراد ابن الشعب أن يصبح شيخاً فيحتاج إلى طقوس وإجراءات عديدة تحول بينه وبين الوصول إلى المشيخة، ربما 

 القرية على المشيخة هو الفقر، فكان حفظ األدعية مصدر دخل". 

                                                             
 المية الثانية.تصف الالذقية وبحارتها أثنناء الحرب الع 2006صدرت في بيروت  26

 .1880روائي فرنسي توفي   27
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كان شيخاً، وقد جمع بين المشيخة والطب الشعبي،  –والدي  –والد  –"كنت األصغر بين أخوتي، ولذلك لم أعاصر أحد أجدادي، فجدي 

يباً ومرة سخَّر الجن لمساعدته على حصاد الحقل، أما جد والدتي فكان صالحاً وكان لغوياً وعالَّمة ولقِّب: بالخطيب، ألنه أقام أعواماً خط

َّاب، يعلم به أبناء المنطقة القرآن، وكان أحد تالمذته )صالح العلي/ وقد نق ل فيما بعد الثورة من قريته /المرقب/ إلى قرية جد في الكت

 والدتي /بشراغي/ بعد وعده بالدعم(. 

إن كامالً أضرب عن الطعام ثالثة أيام لعدم ورود اسمه في قوائم اإلفراج إنه يمر بمرحلة من القلق والتساؤل، وربما يجد أن السجن قد 

 طال ودون جدوى. 

 ع الطبقي، وفي صياغة الذكريات.لكامل هذا مستقبل في التنظير للصرا

22/1/1992 

 . حمل أهله تطمينات رئيس المخابرات العسكرية وهي: الدكتور منذر خدامجاءت زيارة 

 مؤكد وسوف يتم اإلجراء.  -أي فصيلنا–إن خروجهم  .1

 ليس لنا عليهم مآخذ. .2

 كنا أدرجنا اسمه في اإلفراجات السابقة لو راجعنا أحد منكم )الخطاب ألهل الدكتور(.  .3

 من الممكن أن تكون القوائم جاهزة في آخر هذا الشهر.  .4

 آذار ستكون كل القوائم حاضرة.      8في  .5

تخفى يومها في الالذقية، ثم انتقل  1976عامل الميناء، الذي لم ير ابنه منذ عام  وفاة والد وديع الحالقزيارة زهير سكرية حملت خبر 

، ومضت السنون، واألب المسكين ينتظر ابنه ورآه وراء القضبان ثالث مرات، ثم انقطع منذ 1980إلى دمشق حتى اعتقل في ربيع 

داهمه الربو  . فرح، وخال ابنه من جملتها، ومن فرحه.الشهر الماضي 20. الحزن والربو أحاقا به، وعندما خرجت دفعة .ثالث سنوات

 وقضى. األم مقعدة ومريضة. 

 أهلنا ماتوا ونحن في السجن. ماتوا من الغم. 

أذكر أن أم أحد الشباب جاءت لزيارته، وكانت ال تجرؤ خوفاً من حزنها، وللصدف كنا معاقبين، ونزور على شبكين في غرفة مظلمة 

. عندما وصلت بيتها في .أن يخرجوه من وراء الشبك وتلمسه . صارت تسير أمام الشبك وتدور، وتترجى العسكر.ومن هول الصدمة

 القرية ماتت. 

آخر زارته في الغرفة وانتهت الزيارة، وهي متمسكة برجليه وقد جلست أرضاً، وتترجى العسكر أن تبقى معه في السجن، وما سجين أم 

 وصلت الدار إال ونامت، وما استيقظت من نومها. 

مرأة صادفتهم حول أسوار السجن )كان ذلك في تدمر( رجتهم أن يدخلوها معهم، فالعسكر يطردونها وذلك منذ قال أهل أحد رفاقنا:  إن ا

أيام، وهي ال تطلب منهم أمراً فقط تطلب أن ترى ابنها. قال لها أهل رفيقنا: أنهم يحملون بطاقة زيارة تحمل أسماء محددة رجتهم مرة 

. أفهموها أن البطاقة تصبح فاسدة، وعندما يئست أخرجت من جيبها مبلغاً من المال، وقالت لهم أن .أخرى أن يكتبوا اسمها مع أسمائهم

ا يوصلوا المبلغ لولدها، وأعطت اسمه. قالوا لها:  إن ابنك في مكان، وابننا في مكان آخر، وال يلتقيان، ولكنها لم تيأس. عادت تؤكد أنه

 . تتبرع بالمبلغ لصالح المساجين ولوجه هللا

في تلفيتا صارت الزيارة كل شهر، أما في تدمر  .. شكا من تأخر الزيارة.قبل إغالق األبواب مشيت مع الزميل الصحافي أحمد حمود

 فكانت كل ثالثة أشهر.

لد . مسؤولة عن خمس بنات وو.. أم كفاح مريضة، أخي الضابط كان يوصلها، نقل إلى لبنان. إنني خائف عليها.قال:  مضت ثالثة أشهر

  .ومقيمة بالدريكيش بدون عمل ومصابة بالقرحة، وبالحزن الدائم

ً من جميل يرد لها عافيتها، وثقتها باأليام والزمن أخاف أن أتأخر في  .اإلفراج لم يأت لعلني أرمم أوضاعي. أقدم لهذه الزوجة بعضا

 وأخشى أن يقع لها مكروه.  ،السجن، فيزداد تراكم الهم، إنني في غمْ 

23/1/1992 

. .تحلق المعزون حول وديع إبراهيم ودارت القهوة المرة وذهبت األحاديث حول نهاية اإلنسان، ثم وصلت إلى االنتخابات في الجزائر

ل الجيش، خُ وكان السجال متكافئاً بين الدكتور منذر خدام وبين مدرس التاريخ حسن غريب، واحتد النقاش حول مسألة الديمقراطية، وتد

 .. .ة ليست لمصلحة جبهة التحرير، وليست لصالح اإلمبريالية، وليست لصالح جبهة اإلنقاذواإلعداد لمرحل



77 

 

24/1/1992 

رد يصاحب ذلك منذ شهر شعرت بحالة مفادها الشره في شرب الماء، ونشفان الريق، وتزداد هذه الحالة عند المساء، وتفاقمت مع الب

ً من التبول على الثياب. أخبرت طبيبنا المحلي، وقلتردد على دورة المياه للتبول، والنهوض ليالً عدة  أن المصاب  -ت: مرات خوفا

 . وربما الجو البارد وغير الصحي هو السبب. .بالسكري يشرب الكثير من الماء ويتبول كثيراً. قال: الحالة عادية

 مضى النهار هادئاً. ودافئاً قليالً بسبب الشمس وحرارتها. 

ويظهر في  ،ى. دار الحديث عن "العربيد" وهو المدعو في منطقتنا "الحنش"  وهو ذكر األفع.رفاق الرقةالبارحة ليالً سهرنا مع 

لسام. وأنه عض االحروبين حزوز الحصيد، وفي الدغل جوار األنهار. تحدثوا عن نهر البليخ، وعن هذا النوع من األفاعي السام وغير 

تركه، وعندما  . حتى وصل النهر فرمى نفسه فيه، عندئذ.فة مئة متر وهو ال يتركهأحدهم في كعبه، وظل ممسكاً به، فهرب الشخص مسا

اً لما وصل وصل الضفة األخرى استأنف السير حتى وصل القرية، والدم ينزف، عالجوه، وأكدوا بعد ذلك أنه غير سام ولو كان سام

ن يلدغ الطفل أحدهم حذّر من ضربه بالحجارة ألنه يمكن القرية حياً. "عربيد" آخر لف ذنبه على طفل ورفع قامته ضد المهاجمين. أ

حدثوا عن وت .ويميته. نفسه الرجل خلع ما يشبه الجاكيت وغطى جسده بها ثم قبض على رأسه وشجه بحجر تحت المعطف وأنقذ الطفل

بداً، رغم إمساكه غ هذا الرجل أ. يداوره حتى يمسك به، ويطعمه تمراً، ثم يهدئه، ويخلي سبيله، ولم يلد.رجل له خبرة بالتعامل معه

 للعشرات وإفالتها حية. 

أنام جوار قطيع واستمر الحديث عن نهر البليخ، وعن الرعاة، وعن العربيد الذي يتعارك مع كالب الرعاة. وقال أبو صالح:  كنت فتى 

الكلب، والكلب  فرأى /عربيداً/ يهاجم الغنم الجاثم والكلب يقوم بالحراسة. استيقظ على تحركات مشبوهة وحدق من خالل ضوء القمر،

ه. قاس طوله فإذا . ثم يهاجمه الكلب مرة أخرى حتى قتل.يدور حوله على مسافة عشرة أمتار. الكلب يطرحه أرضاً. العربيد ينهض ثانية

 به يبلغ ثالثة عشر قدماً، ودائرته دائرة الساعد. 

 25/1/1992اليوم الخامس والعشرون 

نفسية نعانيها جميعاً،  استنبولي حول حالة يباس الشفتين، ونشفان الريق والشوق الدائم لتناول الماء قال: هي حالة سألت الطبيب اسماعيل

هذه االحتراقات  فإذا لم تظهر إلى العلن، فهي تظهر في أوجه عدة، وتخلف بعض االحتراقات في العملية الفيزيولوجية، والحالة بسبب

 نتباه. وخلفيتها التلهف والترقب واال

 قلَّت أخبار اإلفراج، والزيارات انقطعت في اليومين الماضيين. 

لى أذنيه، ومن نهض الساعة اآلن الثانية بعد الظهر، تغدينا وشربنا الشاي، ومن نام نام، ومن انصرف إلى المذياع واضعاً السماعات ع

 .ليمشي في الممر، والبعض يبحث عن البعض الستكمال مجلس الورق

 البرودة والرطوبة.. لكن المساء في الممر يرشح ب.بدو من الشبابيك زرقاء وصافية، ولم نخرج إلى الساحة لننعم بمنظر الشمسالسماء ت

هق والذعر، فيسارع م ن حوله لنجدته تبدو لي حالة شرب الماء الكثيف واليباس في الفم وجفاف الريق وتبخر الرواء كمن أصيب بالر 

فيصاب الجسد  . إننا في حالة من هذه. هناك رهق من اإلرهاق ينتاب أعماقنا.كي يسترجع حالة افتقدها بكوب ماء يشربه على دفعات

 يصبح كالكلكل.  –سنوات ويمضي إلى العاشرة  9. السجن بعد .بالجفاف

لمدة ساعة. كان اللقاء بارداً. وائل كان معنا في الجناح الخلفي، وكنت أعتقد أنه  28منذ أيام أجرت "مونت كارلو" مقابلة مع وائل السواح 

 . على كل أعذره فالسجن له عواقب وخيمة. .سيكون حاراً وأكثر التصاقا بأفكاره األدبية والسياسية، وقد خيّب ظني

26/1/1992 

ون في المحافظات البعيدة تم على أبعد تقدير في آذار القادم. المنتظرمازالت التأكيدات على قرار اإلفراج تتولى في الزيارات، وأن هذا سي

بحياة الكثيرين. هذا  . وهم يأملون ليل نهار. وهذه الحاالت من خيبة األمل أودت.ذبحوا ودعوا. وعقدوا حلقات االستقبال والقهوة المرة

 اليوم خدمة بالنسبة لي. طبخ وجلي وتنظيف المهجع. 

كان برتبة رائد  من الالذقية. هذا الضابط عثمان أصفرمؤثرة قصة الطيار البطل. حائز وسام الجمهورية المدعو  منذ يومين سمعت قصة

أربعة؟ فأجاب:   كم صاروخ تحمل طائرتك. وهي تحمل -في حرب تشرين وكان طياراً المعاً. أسر من قبل العدو وسألوه أثناء التحقيق: 

السجن بتهمة التعاون  قال: ألم تدركوا أنني الخامس! في أوائل الثمانينات قبض على الضابط وأودع تحمل خمسة، وعندما أجابوه بالحقيقة.

طرف واحد عام  وبما أنه بال زيارة فلم يكن يعلم عن زواج زوجته منشهر كانون األول،  1991مع النظام العراقي، واستمر إلى عام 

اتوا ولم يكن فذهب إلى أصدقائه. فأهله م ،ه ليس له، وأنه أصبح من حق غيره، وعندما أفرج عنه وذهب إلى بيته فوجئ أن بيت1988

 لهم بيت، وهذه مأساة من مآسي السجن. 

                                                             
 درس االدب االنكليزي في جامعة دمشق. كتب القصة القصيرة والرواية. 1955من مواليد حمص  28
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27/1/1992 

. أي خبر يرد ال يلفت انتباه الرجل العادي. يمسك السجين دوماً بحاجة ألخبار وإلى أقوال يصنع منها أخباراً النهار مضى دون أخبار. 

ً ييبه، وبه السجين من تالب . يشعل من القدح سيكارة، أو ثياباً، ويصنع حريقاً يحرق به السجن أو يحرق .روح يحتك به حتى يقدح شرارا

 نفسه. 

وعندما يأتي في اليوم الثاني قوالً آخر يذهب باألول نهائياً.  .عندما يأتينا الخبر، ومن شفة إلى شفة يتحول إلى حد ث، والحدث إلى تاريخ

حتى أن نقل األخبار  ،. الناس في الخارج ينقلون، وفي الداخل يزخرفون، ويبّهرون.وينسى اإلخباريون أنهم كانوا يلهجون بما اليوم يلغيه

. نأت عن الحقائق، كما هو بحر الصين عن بحر .اراتصار "علماً" من علومنا، وهو بالحقيقة تراكم من الزخاريف والتبجيالت واإلط

 .. لقد شبعنا سجناً ونقل أخبار. .العرب

. البعض يرتدي عدة جرابات، والبعض يرتدي فوق الجرابات جزمة من الصوف )مدقوقة بالصنارة محلياً، .يمر تيار البرد كالسم يسري

جلس تحت البطانيات. ضعاف البنية يرتدون ثياباً تزن نصف وزنهم. هذا أبو والجميع ي ،أسفلها مغطى بالجلد أو بقماش من فيلد أو جينز

. ومثالً المحامي يوسف السعيد ال .سليمان الخربوطلي إذا بدأ يخلع بيجامته وسرواله ال بد أن يترك كومة من الثياب بارتفاع نصف متر

وتوفيق إسماعيل من حصين البحر يشكو من تنميل في  .لبوليةيجرؤ على النوم قبل الثانية، وهو ذاهب للتبول بسبب التهاب المجاري ا

  .كتفه األيسر، ومنذر خدام يقول أن الهواء البارد صفعه، وقد دّوخه الصداع، وظهرت عليه بوادر "كريب"

أهم من التحرير . علي الرفاعي قبل خروجه من السجن قال:  إن التحرير من البرد .تحريرنا من هذا الصقيع أهم من تحريرنا من السجن

 . وكذلك وافقه على ذلك جمال الحموي..من السجن

28/1/1992 

لم يطرأ جديد أبداً. جميعنا مشغولون بالبرد. الكل ملتحف وراقد وكأنه من فصيلة الزواحف، يشرب الزهورات، ويتدفأ على الغازات 

القامات منحنية ملفوفة بالمعاطف أو الفروات، وبالبطانيات المخاطة على طريقة البرانس.  ،الوجوه كالحة .المحمولة ويشرب الشاي والمتة

الكل يتكلم حول ظاهرة شرب الماء ونشفان الريق وكثرة التبول. ظهرت من جديد بعض الحبيبات الحمراء في الساق اليمنى إلى جانب 

 ريباً. دملة أعالجها بالمسح بالدهون. سأحلل الدم وأدخل المستشفى ق

ف رقَّ خيالي ونحف وجدي وأنسل شوقي  ف بي الحنين إلى األوالد والبيت والزوجة، ومن كثرة ما طوَّ ها قد شبت وصلعت، وطوَّ

 .وارتعش ذوقي وخبا ضوء قمري

عودية. كان روى لي الحادثة التالية: عمتي مدرسة للعلوم الطبيعية ذهبت إعارة إلى الس الدكتور حسين بكر.سرت في الممر عصراً مع 

فكذّب ذلك أحد المشايخ في التلفزيون واعتبر كالم الشيخ موقفاً  .مركبة الفضاء ،وهي هناك ،ذلك أواخر الستينات، وقد حطت على القمر

 رسمياً للمملكة. وقد سألت إحدى الطالبات عمتي في الصف فأجابتها عمتي أن تقدم العلوم حقيقة واقعة، والوصول إلى القمر حقيقة، وقد

وفي اليوم الثاني أنذرت عمتي وأنهي تعاقدها وضبت عفشها  .نقلت الطالبة الرأي إلى أبيها، ونقل هذا الخبر إلى المصادر الحكومية

 وُسفّرت مع زوجها إلى الحدود العراقية وقد أنهت إعارتها على األرض السعودية. 

 .سوريأكد محدثي أن الشيخ الذي تكلم في التلفزيون هو على الطنطاوي ال

هناك في المدرسة من يحث الجميع ويجبرهم على الصالة، وكأن هذا اإلجبار من قبل "المطاوع" هو الذي يرضي هللا  :وأضاف محدثي

 دون أي اعتبار للشخصية اإلنسانية التي كانت هدف الرسول محمد في رسالته. 

ماضي أفاد أنه منذ عشرة أيام أخلي سبيل األخ  سيد حمود نزل شاب من الطابق الثاني من تنظيم العراق وهو من دير الزور كنيته: 

نائباً لرئيس االتحاد العام لنقابات  1965وهو من قارة، وهو عامل ومسؤول خط في شركة آل الدبس للنسيج، وكان عام  الشيخ حسين

ً للجنة النقابية أيام الوحدة، وسنة  ً لنقابة الغزل والنس 1963العمال، كما كان رئيسا ً في مكتب النقابة أيام رئيسا يج في دمشق وعضوا

ملة  .1962االنفصال سنن  ، عرفته شخصياً، إنه وطني ونقابي حقيقي، وقد توفيت زوجته أثناء إقامته 1966شباط  23هو مسجون منذ ح 

 بالسجن. 

29/1/1992 

كنت في الستينات عندما كنت في لبنان وجئت ما كنت يوماً من األيام أفكر أن أصل إلى التواريخ التي أضعها في رأس الصفحة، عندما 

 ،وانخرطت في العمل الحزبي والصحافي ،وتزوجت ،إلى دمشق، وبالمصادفة عملت في جريدة "االشتراكي" لسان حال اتحاد العمال

أن الحياة يومها لن تتبدل، . ك.. لم يخطر بالبال كيف سيكون العالم في التسعينات.والذهن مليء بالتطلع إلى التفكير، وتبديل الواقع العربي

 .. هذه اآللة العجيبة التي تحركها الرغبات، وصراع الخاليا والحركة والتضاد، وما ليس يدركه العقل البشري القاصر.أو أن الجسد سيهرم

نفذ والسجن ال ها أنا أخط السطور حول األيام وتواليها والسجون التي أصبحت جزءاً من ضريبة الدولة على المواطن، والعمر يكاد ي

رحلة هذه األنظمة التي دهست كل شيء في سبيل ال شيء. فال المشروع القومي أُنجز وال المشروع االشتراكي،  ،أي السجن ،ينفذ. إنه



79 

 

وال المشروع الليبرالي، وال النهضة الدينية الحقة على درب الطهطاوي وجمال الدين األفغاني، وعلي عبد الرزاق وطه حسين. لم يتحقق 

 . والمزيد من التفريط واالرتهان. .وى المزيد من سحق اإلنسان والحرية والديمقراطيةس

 البرد وصل الذرة، ال أزال أشعر بالعطش الشديد. 

 .. في الزيارة الماضية رأيت بنات أخيه محمد يزورون شقيقهم اسماعيل عيشه.حملت أم قصي نبأ وفاة قريبها المهندس حسن عيشة

يعمل في  جابر ديبوكان  /15كان عددها / 82حتى عام  -ء السهرة جماعة الرقة عن مزارع الدولة حديثاً جيداً قالوا: تحدث البارحة أثنا

مزرعة ربيعه وهي واحدة منها. تحدث جابر عن محاسب نزيه في إحداها أراد أن يتحقق من جداول العاملين فاكتشف أن ربع المسجلين 

وعندما أخبر الحزب خيَّروه بين التوقيع على كافة األسماء  .بيوتهم أو مسافرين إلى الكويت والسعوديةأما الباقي فهم في  ،يعملون فعالً 

عندئذ طلب نقله وترك المزرعة بعد أن تأكد أن العصابة من الحزب  .راجع جهات أخرى في دوائر المحافظة، فلم يستفد أبداً  .أو يُنقل

 والسلطة. 

ي فهي أقيمت على أراضي أمالك للدولة، وهي كانت أراض بور، وإذ بعد مدة تصبح واحات مليئة إن إنشاء هذه المزارع عمل إيجاب

 ( 1981ألفاً عام  60بالحور واألشجار الحراجية، وكذلك بالفواكه )في الموسم ضمَّن أحدهم الدراق في واحدة من هذه المزارع بمبلغ 

تجارب لزراعة الفستق الحلبي، كما أنها تصلح كمساحات لزراعة القطن والقمح، وهذه المزارع يوجد بها التفاح والفريز، وتجرى فيها ال

 وهي ليست بحاجة سوى للتنظيم وضبط المدخالت والمخرجات واألمانة والتخطيط السليم. 

 ال بد للدولة أن تقوم بدور في الزراعة إلى جانب القطاع الخاص الصغير والقطاع التجاري الكبير /االستئجار/. 

30/1/1992 

من الصعب تصور البرد الذي يقض مواضع نومنا، فالمرء تحت جملة من البطانيات والفروة، وهو يرتدي سرواالً من الصوف وقميصاً 

. ويمضي .. كل ذلك والبرد يهاجمك من كل الجهات ويتقدم بال وجل كأنه واثق من القضاء علينا.فوق الغيار الداخلي والبيجامة الصوفية

. وتأمل بالنوم فتوقظك المثانة المنتفخة .فخ بكفيك وتحك رجليك، وعلى مدى ساعتين حتى تشعر بالدفء القليل في قدميكالوقت وأنت تن

 فتهب لترجع بعد ربع ساعة، وقد غادرك الدفء الذي حققته وينتصف الليل وأنت تناضل ضد البرد. 

الكعيشيش  –الفداعله  –، فأفخاذ القبائل المتواجدة في الرقة )األبِنّا قبل النوم تحدث جماعة الرقة عن الزواجات المتواصلة إلى السعودية

... إلخ( لهم أصول في جزيرة العرب، ولذا يحضر سماسرة من هناك يدفعون مهراً )سياركات( ويتم تسجيل فالنة على اسم .الَوْلَده –

 فالن، دون أن تراه أو يراها. 

وأخذها عبر قافلة تحتوي على أكثر من عشرين فتاة ذاهبات مع الوكالء والبعض منهن إحداهن خطبها شيخ من شيوخ القبائل البنه، 

. إذ الشيخ يقول للفتاة أنه هو .. والبعض ال. سيسلمن للخطيب من قبل الوكيل. وعندما أصبح الجميع باألرض السعودية.بصحبة الخطيب

إلى عند قريب مدّرس ومعار فحملها وجاء بها إلى دمشـق ومن  . وأشارت أن يوصلها للكويت، وهناك لجأت.وأراد افتراسها ،الخطيب

 . الفتاة نتيجة ذلك أصيبت بالسل الرئوي وتوفيت. .ثم إلى أهلها

عمها الذي يعمل بالمنطقة أن يزورها. جاء إلى القصر المقفول عليها، فرمت له المفتاح من أعلى الشرفة وعندما  دْ لوِ أخرى طلبت من 

يأخذها إلى أهلها، فهي سجينة، وليست زوجة وهذا الزوج له عدة زوجات، وكٌل لها دار قالت: عندي كل أسباب لقيها، طلبت منه أن 

. جاء زوجها .وصلت أهلها ناحت وبكت وقالت: أنا سجينة ما. عند.. أخذها إلى العراق ثم إلى ريف الرقة.الرفاهية لكنني ال أملك حريتي

 . فأبوا وفسخوا الزواج..يطلبها

. كانت أم قصي وراء الشبك بمعطفها األسود ولفحتها الحمراء المخططة، وبوجهها الناعم وعينيها .زيارتي في الواحدة والنصفجاءت 

 البراقتين وبرفقتها أخي إسماعيل. 

 تقول األخبار من الطابق الثاني وفيه جناحان لصالح بعث العراق: 

تم اعتقالهم في منتصف العام الماضي بتهمة  .من الضباط ينوفون على التسعينمنذ عشرة أيام جاء مساجين من مراكز التحقيق وهم - 

جاء واحد منهم وكان برتبة نقيب  ،ن جزءاً منهم كان في سجن تدمرإويقال  .محاولة القيام بانقالب وبينهم طيارون ومن سالح الصواريخ

 وهو من إحدى قرى القنيطرة. 

. والتنفس في الساحة حر، وتحسن األكل من ناحية الكمية .اإلعدامات وامتنع الضرب اليومي. توقفت .المعاملة في سجن تدمر تبدلت- 

 خلي سبيل األلف تقريباً على أربع دفعات. أُ والنوعية، وفي الشهر الماضي 

31/1/1992 

من أيامهما يعادل شهراً بسبب الحالة . مّر كانون األول وكانون الثاني المفعمان طوالً، والمتخمان انتظاراً كل يوم .هذا آخر يوم في الشهر

 . حرمنا من رؤية السماء والحرية واإلفراج. .الراهنة التي نمر بها وأكمل ها علينا البرد والثلج والعاصفة
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كما أنه يرى في هذا النمل الساعي حول وكره في سفح تلة تغمرها  السجين صار يرى أن التعرض لرتل من النمل هو عدوان وظلم،

فكيف ال يلح عليه اإلفراج. كيف ال يلح الحنين إلى األوالد الذي تركهم أطفاالً واآلن على أبواب الفتوة  ،مى وأجل ما في الحياةالشمس أس

ووراء كل ابتهاالت  ،ولذا كانت الحرية وراء كل ثورات التاريخ .يقفون يلهجون باسم الوالد الذي شاب وهر شعره وهو وراء القضبان

 . بل ذنب اإلنسان نفسه المتسلط على أخيه اإلنسان. .وما من ذنب للثورات والنبوات في استمرار الظلم .وإقدام األنبياء

ان الساعة اآلن الثالثة بعد الظهر وثمة أفراد يسيرون في الممر والثلج حول السجن على ارتفاع شبر. كانت التدفئة تعمل الليلة الماضية وك

 الدفء أثناء النوم معقوالً... 

 عاماً.  12بعد انتظاره  ،أو هي رفضت الرجوع إليه ،آسي اإلفراج ما سمعناه أن محمد فطوم ترك زوجتهمن م

 

 1992 شباط

1/2/1992 

. العاصفة الثلجية ال تزال .. نوزع الفطور والشاي والخبز.وذلك مع فتح األبواب. مهجعنا خدمة –السادسة والنصف  -استيقظنا باكراً  

رت العاصفة عن ساقيها وانطلقت مّ . ش.المؤدية إلى هذه المنطقة مقطوعة، وطوال الليل كان عصف الريح ال ينقطعفي عزها، والطرق 

 . نمنا على عوائها واستيقظنا..راكبة الغيوم والضباب تسوط الطبيعة

السماء بيضاء قارصة وقريبة جداً . .ى الضباب والثلج كل شيءطّ ال يمكن. غ ،بناء ما ،نحاول أن نرى من الشبابيك محرساً ما، شجرة ما

 استقبلنا شباط طارحاً كانون الثاني أرضاً. –وبدون انتباه  –هكذا  ،ة جناحفّ . الر.من األرض

السكون يلف المهاجع والممر. البرد يعربد في الزوايا، ويشع من الجدران. األنفاس تتالحق، والبخار يخرج مع كل لفظة أو آهة أو 

 . .ضحكة

يل نام ووضع المنغصات حِ لك يقهقه وسط كل آالمه ليطرد كل األشباح التي تحاول الرقص عليه والسخرية، وإن أعيته الإن السجين كذ

 خلف ظهره، واستسلم للرقاد. 

في  فقد ظهرت منذ شهور عدة وزمات .وهو مضاد حيوي ألجل تنقية الدم ،وغداً يعطيني ثالثة الطبيب إسماعيل زرقني إبرتي بنسلين

وأخيراً بدأت بأخذ  ،رت تحت الركبة في ساقي اليمنى، كما ظهرت حبيبات تولد حكة ظهري وإبطيّ ثُ تغيب وتظهر، وك ،حاتيّ جسدي وتق

. خطيبته بعد أربع سنوات فسخت 1955إنساني ومن مواليد  عنده ماده واحده في آخر سنة طب، تركها وجاء هنااإلبر. الطبيب اسماعيل 

 الخطوبة. 

. نتالءم مع الثلج. مقطوعون عن العالم. العاصفة تهاجم السجن، تتعاطف معنا. تريد أن تحررنا. كل شيء حولنا يكسوه .د أخبارال يوج

 األشجار، الدروب، التالل، البيوت القرميدية...   ،. ال تبدو المزارع المحيطة. كل األماكن مغمورة.الثلج

 ملون بإخالء السبيل. أهل الرقة يخططون للوصول إلى المحافظة ويأ  

4/2/1992 

لم نستطع النهوض من تحت البطانيات، أسرعنا بعد اإلفطار وقبعنا تحتها نشرب الشاي، ونزيد الكمية لتكون دافئة دوماً، وأطل البعض 

 من شبابيك الممر، وأخبر أن تساقط الثلج مستمر، وأن الطرق التي عملت بها الجرافة عادت وتراكم الثلج عليها بارتفاع اإلصبع. 

فيين بعيد الصحافة، وهي مناسبة للتطبيل والتزمير والتمجيد. هذا األسلوب الممتد على طول الوطن العربي وعرضه اتحاد الصحا احتفل

 هو احتقار للرأي اآلخر، وتكريس لالستبداد، للقضاء على طاقات هذا الشعب. 

كأننا لم نكن  ،بية قد طالب أو ذكر أسماءناها نحن في هذا الجناح بيننا أربعة من الصحافيين، لم نسمع أحداً يوماً من المؤسسة النقا

 يوماً في عداد الصحافة، أو العمل النقابي. 

 وهو من .للمرة الثالثة 1980معتقل منذ ربيع عام  .: كان محرراً في سانا ومساء يعمل إدارياً لصالح اإلتحاد نفسهعبد هللا المقداد األول:

 في كفرسوسة. لديه خمسة مواليد، ثالثة أوالد وبنتان.  جرةمن غصم التابعة لبصرى الشام، ويسكن باأل 1940مواليد 

معتقل  .خريج معهد الصحافة الجامعي في الجزائر ،، يعمل محررا في وكالة سانا1941: هو من مواليد اسماعيل الحجي الزعبي الثاني:

غة فرنسية في الهافر من الشمال الفرنسي. كان مرشحاً كي يكون مراسالً في إحدى الدول العربية. . اتبع دورة ل1982منذ أواخر عام 

في  ريه الشرقيةاتحت زيارته. هو باألصل من قرية الغفُ  من اعتقاله يسكن في نهر عيشة. له ثالثة أوالد وأربع بنات. بعد سنتين وشهرين

  .حوران
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خريج معهد الصحافة في الجزائر يلم باللغة الفرنسية وضليع في النحو والصرف العربيين  1949من مواليد  أحمد حبيب حمود : الثالث

 ، هو من الدريكيش متزوج وله ولد وخمس بنات. 1982معتقل منذ ربيع عام 

لسان حال اتحاد  "كفاح العمال االشتراكي"في  1964. عملت محرراً منذ ربيع 18/12/1935من مواليد  كاتب هذه السطورالرابع: 

ً للتحرير اعتباراً من عام  نيسان عام  24ِطْفت من الطريق في تُ وقد اخ ،مديراً لإلدارة 1970. بعد الـ 1969نقابات العمال. ثم رئيسا

 تحت زيارتي بعد عامين وشهرين، سافرت في وفود صحافية إلى مصر وألمانيا الديمقراطية. لي ولد وبنتان أسكن شرقي ركنفُ ، و1980

  .الدين. زوجتي تعمل في هيئة تخطيط الدولة

  .الجديد في جناحنا تفاقم حالة زهير سكرية. اقتادوه وأعطوه إبرة ونام ودثروه بعدة بطانيات

5/2/1992 

أكثر الوقت،  العاصفة في الخارج مستمرة. الثلج لم يزل يندف، الرياح تعوي وتعول، ودرجات الحرارة في هبوط، والكهرباء منطفئة

 والتدفئة المركزية متوقفة بسبب انطفاء التيار.

قال الطبيب إسماعيل إن اإلبر التي يعطيها لزهير سكرية تطرح البغل؟! ساعة نوم. هو ال ينام إال قليالً وينهض. الحالة العصبية التي 

 .تعرض لها زهير البارحة عنيفة وربما في حالة مشابهة يتعرض لالنتحار

6/2/1992 

ً كامالً لحزب العمل على األجنحة األخرى ومعهم بعض عناصر من المكتب السياسي التقدير أن األوامر من  .وزعت اإلدارة جناحا

 .الخارج، واإلدارة هنا منفذة

باء خبراً فقد أذاعت بعض وكاالت األن .التقديرات العامة لهذا التصرف مع حزب العمل أن األوامر من قيادة المخابرات العسكرية مباشرة

مفاده إلقاء القبض على لجنة حقوق اإلنسان في سورية، وهذه اللجنة سرية، وربما لها عالقة أو لبعض عناصرها عالقة ما بحزب العمل، 

والجميع من خالل هذه اللجنة يزودون بعض الوكاالت ولجنة حقوق اإلنسان في الخارج بمعلومات حول السجون السورية، وحول عدد 

على  إلقاء القبض ويُظن أن .وحول نسبة اإلفراجات، وحول أساليب التعذيب وممارسات النظام المضادة لحقوق اإلنسانالمعتقلين، 

 .فيكون هناك اعترافات حول عالقة المعتقلين بحزب العمل ،األساليب الوحشيةوأثناء التحقيق  أعضاء لجنة حقوق االنسان تبعه التعذيب

ُ ف عطيت األوامر للسجن لتفتيت عناصر الحزب وتوزيعهم، وهو نوع من العقاب، إن هذا الحزب ال يزال نشيطاً في الخارج ومتحركاً أ

 ويفضح النظام ويوزع المنشورات، وله قنواته إليصال المعلومات إلى الخارج. 

مرة، والثلج مستمر وكل ليلة تمر أبرد من سابقتها، إذ ال يمكن العاصفة  مست .تزداد الحالة العصبية تفاقماً لزهير سكرية، كما يزداد توتره

 تصور شدة البرد. 

7/2/1992 

ليلة عاصفة ومثلجة أخرى، التدفئة مطفأة والكهرباء مقطوعة، ودرجات الحرارة تصل إلى الخامسة تحت الصفر إن لم تكن أكثر من 

وتقديرنا هو توزيع  .وجاء الرقيب وأغلق األبواب وقال هذا إجراء مؤقت ذلك. صارت الساعة الواحدة ظهراً، وال تزال العاصفة مستمرة،

الجناح الثاني لحزب العمل، وبدل أن ترد مخصصاتنا بشكل منتظم أثناء هذه العاصفة، فإن كل شيء انقطع سوى الخبز، فال لحمة وال 

وهكذا مع سوء الطقس وشدة البرد ازدادت  .في لشخصينشاي، ويأتي المربى سيئاً ورديئاً فنرفض استالمه، ويحملون لبنة للمهجع ال تك

الذي استلم شاويش عام الجناح أن يطلب المساعد، ويشرح له الوضع أو يطلب منه لقاء مدير  ،قلنا للزميل أحمد حموي .األمور تعاسة

لة هيجان مستمرة. البارحة كان نائماً ومع هذه الحالة ازدادت حالة زهير سكرية سوءاً، ولم تعد تنفع اإلبر المهدئة، فهو في حا .السجن

إال أنه لم ينم ولم يدع أحداً ينام واستمر يدبك ويضرب الباب ويعوي إلى الساعات  ،في المهجع الثالث كي يشرف على حالته الدكتور ناجي

 األولى من الصباح.  الساعة قاربت الرابعة واألبواب ال تزال مغلقة. 

البرد القارص قد أحنى ظهورنا، وندبُّ حول الطعام ثم نعود إلى التلفح بالبطاطين، إننا نسينا من شدة البرد إخالء السبيل والزيارات. 

 نبحث عن الدفء وال نفوز به. حالة من الصقيع نتعرض لها. مضى أسبوع على العاصفة. 

9/2/1992 

الليل تساقطت الثلوج، وفوجئنا بعدم فتح األبواب، وأرجعنا السبب للبرد الشديد. تفاقم  اعتقدت أن العاصفة تنتهي اليوم، ولكن بعد منتصف

بل لم أعد أحيا أحالم يقظة مع زوجتي وأوالدي. كل ذلك بسبب الطقس  ،لم أعد كالكثيرين أهجس بإخالء السبيل .الرشح وشخرت ليالً 

 العاصف. 

11/2/1992 

منة، فرأينا الشمس تشع من الشبابيك، السماء كانت صافية، والثلج األبيض المتكدس على مد النظر. تحت علينا في الساعة الثافُ األبواب قد 

 . نشفان الريق يالحقني. .انحسرت الرياح وهذا إيذان برحيل العاصفة
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14/2/1992 

األصابع، أو رأس أنفك أو أصابع شيء مفرح أن تلمس الماء وال تشعر بالقشعريرة، وأن ال يلسعك الهواء الذي يهب، وال يحرق عقد 

. درجات الحرارة في ارتفاع. المنظر من الشبابيك كان رائعاً. الشمس والضباب والثلج .رجليك. شيء مفرح أن تعود إليك حركتك

به ويجعله يستقر في األرض، أما المطر فيذوِّ  به ولكنه ال مجتمعون معاً. قال أبو صالح: هذا الضباب سيساهم في تذويب الثلج، وهو يذّوِ

 عقب أبو صالح على ذهاب البرد: الحر أحسن من البرد. فالحر ال يؤسس أمراضاً، أما البرد فهو سبب لكل علة.ويستقر في األرض. 

15/2/1992 

ن استيقظت مع فتح األبواب، الساعة السابعة. الشمس تحتضن الشبابيك وأصوات الدوري. لقد تحول الطقس بعد العناء الذي تحملناه. إ

. وأقبل الجميع على الحمام وكانوا قد امتنعوا عنه لمدة .الربيع قادم ال محالة وإن توافق مع إخالء السبيل يكون األمـر زيتاً على زيتون

. وبدأ التسجيل على الفواتير:  فاتورة دخان، فاتورة خضار، ومطالب عامة، وفاتورة دواء، وفاتورة بيض. تغدى عندنا في .نصف شهر

 لمدعو: يحيى محمد الخطيب وهو ضابط في فتح. المهجع ا

، وقد خرجت دفعته وبقي وحده 1981ح في بوابة معدته. معتقل منذ عام نّ وقع مريضاً أحمد النابلسي، وقد طلبوا ليالً اإلسعاف بسبب تش

 ، ويغطيها بكف صوفي، وال يستطيع مالمسة الماء. منها. أصابع محمد الجندي تشققت وهو يعالجها بالميكروم

16/2/1992 

 العائد إلى حزب العمل، وتعرفت على عناصره وهم: 8جلست البارحة وقبله واليوم في مهجع رقم 

 في ويداوم السلمية، بلدة في أهله مع ويسكن بنتان، وله ومتزوج ،1986 عام منذ معتقل. زراعي مهندس. مسعود علي جالل 

 .1951 مواليد من وهو. الزراعة لوزارة والتابع" الكريم" في المقام الزراعي المركز

 من وهو جرمانا، في أقربائه من وبعض السويداء في يقيمون وأهله. عازب. 1986 عام منذ معتقل .جامعي طالب. ذبيان فيصل 

 . 1966 عام مواليد

 حماه، من أصالً  وأهله السلمية، شمال عدا تل قرية من  وهو ،1987 عام منذ ومعتقل. جامعي وطالب باطون نجار. برازي علي 

 . دمشق في ومقيم متزوج وهو

 وكان عازب، وهو ،1987 عام منذ معتقل زراعي مهندس المعمار ظافر  ً . سجنه من ثالثة أو عامين بعد خطيبته تخلت وقد خاطبا

 . 1959 مواليد ومن للسلمية التابعة عقارب قرية من وهو

 1956 مواليد ومن. متزوج. للحفة تابعة قرية من األصل. 1982 عام منذ معتقل. الالذقية في موظف أسعد مالك . 

 ومواليد وعازب، جبلة، من هو ،1987 عام هناك من واعتقل الزور، دير في ألشهر علّم. التربية وزارة في مدرس يوسف بسام 

1960. 

 أهله. 1957 مواليد ومن ،1987 عام منذ ومعتقل ومتزوج، دمشق، من وهو تشرين، جريدة في ويعمل صحفي، ،الصقال فضل 

 . جزماتية. البصل زقاق – الميدان من

 وكان حماه ومن عازب،. 1982 عام منذ معتقل. حوراني الباسل  ً ً  طالبا  بصلة ويمت. 1956 مواليد من وهو اعتقل عندما جامعيا

 . الحوراني أكرم الوطني للمناضل عصبية قربى

 ويعمل ومتزوج، جبلة، من هو ،رستم رستم  ً  . 1982 عام منذ معتقل وهو ،1953 ومواليد زراعياً، مراقبا

 يعمل. الصيفي نظير  ً ً  طالبا  . قطنا بلدة ومن عازب، وهو ،1986 عام اعتقل. 1960 مواليد من جامعيا

 ماما، دير من وهو ،1984 عام اعتقل عندما نقيب برتبة وكان الجيش، مع متعاقد أسنان، طبيب ،1956 مواليده ،الصارم علي 

  .مصياف قرب قرية وهي

 بها ومقيم. جبله ريف من وهو ومتزوج ،1984 عام منذ ومعتقل زراعي، مراقب وهو ،1953 مواليد من إبراهيم نبيل . 

 لجبلة، التابعة جيبول قرية من وهو 1982 عام منذ ومعتقل التربية، وزارة في فلسفة مدرس وهو ،1942 مواليد من الخطيب علي 

 . متزوج المشيخة، توارثت عائلة ومن

 من وهو متزوج، حماه، ونسيج غزل شركة في موظف. االقتصادية العلوم في إجازة على حاصل. 1952 مواليد من ياغي أسعد 

ً  مالحقة إنها وعازبة، ومطلوبة، متخفية أخت وله ،1986 عام منذ معتقل سلمية،  .1983 عام منذ سياسيا

المالحظة أن هذه العينة من حزب العمل تشمل من ناحية المهنة مهندسين زراعيين، ومراقبين زراعيين ومدرسين، وموظفين وأربعة 

طالب، وطبيب أسنان، وصحفي وعامل، ومن ناحية القطاع تشمل على أربعة عشر مدنياً، وعسكرياً واحداً من صنف الضباط المهنيين، 

مسيحي، وأربعة عشر مسلماً، ومن الناحية المذهبية فهي تتحدد بخمسة من السلمية اإلسماعيلية، وستة  ومن ناحية الدين. تشمل على

 من جبال العلويين ودرزي واحد واثنين من السنة. ومستوى الجميع فوق البكالوريا. 

وهناك واحد  59إلى  52وهناك عشرة من مواليد  66إلى  60والمالحظ في تنظيم الحزب ارتفاع نسبة الشباب. فهناك أربعة من مواليد 

 . 1942من مواليد 
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في مدة اإلقامة في السجن، والتمرس في مواجهة النظام. األول البعث الديمقراطي. عنده  4كما أن حزب العمل يحوز بجدارة على الرقم 

و  69و  68. ودخلت عناصره السجن 76. الثاني حزب البعث )القيادة القومية( لديه مساجين منذ عام 76و 71و 70مساجين منذ عام 

تقبع في 1980. الثالث المكتب السياسي دخلت عناصره السجن في السبعينات. بل في أواخر الستينات وال تزال قيادته منذ أوائل عام 71

 .السجون

17/2/1992 

أو على ياسر عرفات. وهو المدعو  فتحبد من الحديث عن الثالثة الذين نقلوا إلى جناحنا منذ أيام. وهم من الفلسطينيين والمصنفين على  ال

بعد حصوله على الدراسة الثانوية بجيش  1966والتحق عام  ،1949. ورتبته رائد. ولد يحيى في رام هللا عام يحيى مصطفى الخطيب

 ،ي الذي كان له قوات عين جالوت في مصر، وقوات حطين في سورية وقوات القادسية في العراق. فأُرسل إلى العراقالتحرير الفلسطين

. وبعد ستة أشهر وقعت حرب حزيران، فتحرك مع قوات القادسية ومع قوات 1966ودخل دورة كلية عسكرية في كانون األول عام 

التحق بالكلية العسكرية في سورية فاستمر عاماً وثالثة أشهر. وتخرج  1968أوائل عام  عراقية إلى األردن. بعد الحرب بقي باألردن وفي

أخذت  70قبيل انتهاء الدورة لحاجة فتح إلى ضباطها. وعمل بنشاط على الجبهة السورية في قواعد فتح. وبعد الـ  1969في ربيع 

هو والكثيرون من جملة المطلوبين.  1975ح صاحبنا في عام حتى أصب ،التناقضات تستفحل بين نظام التصحيح، وقيادة ياسر عرفات

ة أُغلقت القواعد، وُشرد اآلالف. تزوج أثناء إقامته في المخيم وفتح محالً للتصوير. وعندما وجد نفسه مطلوباً لجأ إلى السفارة األردني

. فلم تقبل السفارة 1970المخيمات في أيلول يريد الدخول إلى األردن ألن جنسيته أردنية. وهو مطلوب في األردن بعد حوادث حرب 

عودته. لكن صديقاً له بالسفارة دبر الموضوع وهرب إلى األردن، أوقف شهراً، حقق معه، وسجن ثالثة أشهر في سجن مريح ومكث 

زوجته وأوالده )خمس في عمان يعمل في محل لبيع الدهانات، وصار يذهب إلى رام هللا في الضفة لرؤية أهله، وأمه، ووالده. ولحقت به 

 بنات وولد(. 

لم يتخل عن العمل في منظمة التحرير. في هذه الفترة ذهب للخارج. عمل دورة في الصين لثمانية أشهر. وذهب إلى أوربا وقام بعدة 

وب لبنان، ويمكث في القواعد. وكان ضابط ارتباط، واستطالع بين جن ،ويمضي إلى جنوب لبنان ،مهام. وكان يدخل األراضي السورية

كان يحمل جواز سفر باسم غير اسمه.  ،لكنها غير متأكدة أنه هو ألنه ،وكانت المخابرات السورية ترصد حركته .واألردن، والضفة

وعندما وصلت التناقضات إلى ذروتها بين النظام السوري وعرفات بعد رحيل األخير عن لبنان. واستوثق النظام من أنه قادر على 

يؤكد من حديثه أن الذين طالهم  .1985يين حامياً ظهره بانتفاضة أبو موسى. بدأت حملة اعتقاالت شرسة في بداية البطش بالفلسطين

. كان من جملتهم عدد من الضباط أرسلوا إلى تدمر. وكان عددهم يزيد عن الخمسين )لم يبق منهم اآلن هناك سوى 4500االعتقال كانوا 

ن ضرب يدمي بالسياط، ونزول بالدواليب وحلق للشعر. ومنع للزيارات )حتى اآلن لم تفتح ( وعوملوا معاملة شرسة وقاسية. م15

 والمذكور جاء نتيجة تقرير طبي، وانفتحت زيارته هنا.  .زيارتهم في تدمر إال بالوساطة(

ي ثالث مرات. والتنفس كيفي. قال عن تحسن المعاملة في تدمر عندما جاء منذ أشهر. فالضرب اليومي ارتفع. والطعام تحسن واللحمة تأت

وله خمس بنات، وولد. أما أمه وأبوه ففي رام هللا في  –حقلة  –وزوجته من حي الميدان  اآلن زوجته وأوالده يسكنون في مخيم اليرموك

قليل جداً. وسوف الضفة. ويرى أن إخالء السبيل بات قريباً جداً. ولم يبق من الفلسطينيين في السجون السورية سوى العدد القليل، وال

  (انتهى الحديث عن الضابط الفلسطيني يحيى الخطيب) يفرج عن الجميع في آذار القادم

يمشي في الممر أحياناً  ،أقرب إلى العادية توصار ،لم يحدث شيء مميز هذا اليوم. فالحال العصبية لزهير سكرية انخفضت حدتها

ليست هامة، المهم أنه يريد من يسمع إليه، ويسترسل، ويبدو هذا االسترسال في لوحده، وأكثر األحيان مع الغير، ويتحدث في أمور 

 ويبعده عن الوحدة، وعن التأمل في وضعه. ،الحديث يريحه

توجد شكاوي من قبل المدخنين على تأخر فاتورة الدخان. ويبدو أن هناك من انقطع نهائياً ولم يبق إال الدخان الفلت، والذي يلف بأوراق 

 قد طالبوا مساعد االنضباط باإلسراع بذلك، األكثرية تدخن إيبال. وحمراء قصيرة، وحمراء طويلة. خاصة، و

 ما زال الثلج يحيق بالسجن. ورغم بعض البقع األرضية التي تبدو هنا، وهناك. فإن الثلج يبدو أنه لن يرحل قبل الخميس القادم إذا استمر

 أما إذا هطل المطر فيمكن أن يذوب قبل الخميس القادم. طقس الصحو هذا، واستمرت الشمس في البروز. 

18/2/1992 

ً  ح .باسلاكتشفت أن  ً  ،من حزب العمل ليس عازبا هي التالية: فعندما كان يدرس في الجامعة انخرط في  وقصته ،كما أنه ليس متزوجا

وتعرف على عائلة "الكردي" الفلسطينية التي تسكن بعد األزبكية. عند  1975رابطة العمل الشيوعي /حزب العمل فيما بعد/ منذ عام 

ياسي، والعمل الحزبي. وعندما وتعرف على أختهما التي كذلك انخرطت في العمل الس ،مقبرة الدحداح. وعمل مع ابنيهما علي  وأحمد

وبقي الولد عند أمها. بعد أكثر من ست  .. كان ب. قد تزوج منها، وأنجبا ولداً لم يتجاوز األشهر. واعتقلت معه1982اعتقل في عام 

وبقي سنوات خرجت األم من السجن، ويبدو أن السجن ترك عليها أثره، فأصيبت بمرض، وماتت فجأة بعد عامين من إخالء سبيلها. 

 الولد عند جدته. 

غالب الحوراني الذي كان رئيس مديرية االقتصاد في حماه  وهوباسل الد اآلن عمره بحدود العشر سنوات، وهو في الصف الرابع. و

يسكن في حي اسمه  )البياض( وهو إلى الغرب من مدرسة األيتام. وبعد سوق السروجية والجليالتية، وكراجات وكان  .1983توفي عام 
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وهذا الوالد هو ابن عمة أكرم الحوراني مما يلفت النظر  .ى غربي حماه، وجسر الشغور عند المفرق الذي يصعد إلى مفرق محردةقر

على جدة نشأته، وإلى حد ما. استقالليته، وانفراده، وعدم قبوله  والحزبوهذا ما تكلمت عنه مرات.  .حزب العمل ،في هذا الحزب

عالنية، ودون حذر، بل بتصد مكشوف. مع ذلك كانت أدبياته ال تنقطع.  ،فاع أفراده وبحماس إلى مواجهة النظامباند يتميّز االسترشاد بأحد

 – 78قد سجن من عام  –باسل  –فهذا النموذج مثالً  .ويرسل للسجون من عناصره الدفعة إثر الدفعة، ومن المتعاطفين معه، واألصدقاء

 ل. وليضع نفسه تحت تصرف الحزب. ومثل ذلك ينطبق على الكثيرين، والكثيرات.وخرج ليلتحق فوراً بالعم – 80إلى الـ 

هذا الرفد النسائي. ونزول المرأة إلى مستوى الرجل في التصدي. وفي المواجهة،  ،يلفت النظر –على ذكر الكثيرات  –أمر آخر 

وضربهن، وأمضين السنوات. مثالً سحر شمة بنت حسين شمة، الموظف  المحققين بجرأة نَ واستقبال السجون. هناك فتيات واجه

اإلداري في جريدة الثورة، والذي توفي وابنته خريجة األدب العربي في السجن، وأخرى هيام المعمار أخت محمد حسن المعمار الذي 

دمية األخرى التي تصدت للنظام، وكانت ال يزال اآلن في تدمر. وأخرى، وأخرى. هذه ميزات يسجلها هذا الحزب على األحزاب التق

تعمل سراً ضده. مثل حزبنا "البعث الديمقراطي" أو "المكتب السياسي" أو "االتحاد االشتراكي" أو "العمال الثوري" فهذه األحزاب 

غياب عن الساحة إلى درجة األربعة والتي تشكل "التجمع الوطني الديمقراطي" مع " االشتراكيين العرب" دأبها الحذر. وقلة األدبيات، وال

. بل إن العمال .انعدام الوجود. ولذا فإن ما قدمه حزب العمل إلى السجن يفوق أضعافاً مضاعفة األعداد التي قدمت هذه األحزاب مجتمعة

لشاب حتى اآلن الثوري واالشتراكيين العرب، واالتحاد االشتراكي لم يقدموا إلى السجن ما يساوي أصابع اليدين. وال زال هذا الحزب ا

يقلق السلطة، داخل وخارج السجن. فقد أشرت منذ مدة إلى التوزيع الذي أقدمت عليه إدارة السجن بأمر من قيادات المخابرات العسكرية 

دوهمت خاللها بيوت،  ،لعناصر الحزب المجتمعين رداً على النشاط الخارجي الذي أمسكوا بعض خيوطه من خالل حملة اعتقاالت نشطة

ممن يدورون في فلك الحزب الذي يركز  35الرعب أثناءها في أسر عديدة وأفادت المعلومات الواردة أن الحملة طالت أكثر من ودب 

وقد قيل أنهم اعتقلوا أقدم قياداته مخفياً وهو الطبيب عبد العزيز  .نشاطه على مسألة حقوق اإلنسان، بالتنسيق مع التجمع ومع الخارجي

زوجته في اإلفراجات األخيرة، والتي أمضت في فرع التحقيق، وخضعت ألقسى أنواع التعذيب ثالث سنوات الخير الذي أفرج عن 

النظام بأدبياته التي تصدر حتى اآلن، ولكن ليس  ه. كل ذلك يدل على أن الحزب ما زال يواج.وأكثر. ولكن ال يوجد تأكيد حول اعتقاله

ن ما زالوا يعملون بنشاط داخل القطر وتحت األرض، ويفضحون أساليب النظام الوحشية في بالنسبة التي كانت أيام زمان. وبمتخفيه الذي

، والفئات الشابة 1990والتي تصل إلى عام  ،معاملة المعتقلين. والدليل الكبير على حيويته الدفعات المتتالية التي يقدمها من المساجين

 . 90. والـ 88. والـ 87جاؤوا في  70اليد قصي، ومن مواليد الـ الجديدة التي تأتي إلى السجن. فقد التقيت بشاب من مو

وأنهم اعتقلوا دون أن يثبت عليهم التنظيم. وفي هذا السجن من هذا الصنف أكثر من  ،ويتحدثون عن توزيع المنشورات، وقراءة األدبيات

رات من أمثاله. يأتون إلى السجن مع خطيباتهم. أو . والعشرات العش87من السلمية. جاء في الـ  1966مواليد  إسماعيل عيشةمثل  ،مئة

 أخواتهم، أو زوجاتهم.

وسكن الشارع. كذلك  ،1983ولحقنا دفعة تكملة عام  1982هذه الحيوية، وهذا التصدي تفتقر إليه أحزاب التجمع. فنحن اعتقلنا عام 

وعددهم ثمانية وسكن الشارع. العمال  ،86ثم جاءت دفعة حوران عن أمر سابق في  ،1980اإلتحاد االشتراكي اعتقل بعض أفراده عام 

الثوري. لم أسمع أن أحداً منه كان موجوداً وهنا لم أسمع، وال في المزة. بعض أفراد منه احتفظوا بهم في فروع التحقيق، فقط المكتب 

. وبينهما ثم اعتقال الكثيرين، وبقوا في 1987فعة ال بأس بها في . جاءت د1980السياسي استمر. وبعد دفعته الكبيرة مع قيادته عام 

. وإذا كان يحمل بعض السلبيات، .ونشاطه، واستمراره واقتحامه السجون ،الفروع لكن كل ذلك ال يصل إلى مستوى حيوية حزب العمل

 فهذا من طبيعة العمل والتصدي والحيوية. 

21/2/1992 

نبق في السجن إلى منتصف الشهر القادم. رغم ذلك ال نصدق أن نكون أحراراً بعد عشرين يوماً. إذ السجن تتجمع كافة التوقعات أننا لن 

عنا بعد السماء عن األرض. ولكننا ال نقدر إال أن نتصور  ب عُد تْ خ في أعماقنا أننا سنظل سجناء إلى األبد، وأن الحرية سّ الطويل ر

ً بعيد المنال ومثل هذه الحالة تجعلنا قلقين من الحصول على الحرية. ورؤية األهل، واألبن اء، والزوجات. هذه الرؤية التي تبدو حلما

بين الشوق والصد تعيش نوازعنا. وكأننا دائماً في حالة الشحذ. وإشعال الزند. ونجد الواقع ال زال داخل  ،الداخل. إذ بين التلهف والكبت

أو بالنقاشات  ،أو بلعب الورق ،رد الضروس. كل ذلك يدفعنا إلى االنشغال بالقراءةالسجن. وداخل هذا الطقس من الثلج والرياح والب

 العقيمة حول الديمقراطية وحول الديكتاتورية والدولة األصولية. 

22/2/1992 

الثلج. والمطر يتناوبان. حيناً في مثل هذا اليوم. قبل عامين انتقلنا إلى هذا الجناح. كان يومها النهار. مثل هذا النهار. عاصفاً وكان يتساقط 

ً آخر ينقلب إلى مطر. وقد عانينا طوال النهار النقل والترتيب، وشطف المهاجع، والممر، وغسلنا الشبابيك ومرض  ً وحينا نراه مثلجا

 أسترجع هذه الذكرى بمرارة، وأسى وخشية.  أنا ذا بعضنا بسبب البرد، ولمس الماء المثلج. وها

ً  .إلى فرع فلسطين 1990ء شاب من المعتقلين لصالح حزب العمل عام ّم استدعاتمنذ أيام  تفيد أن  ،بوسائله الخاصة ،وقد أرسل أخبارا

وهو طبيب  ،الخيّر عبد العزيز وهم: منهم أسماء خمسة تستة من قيادة الحزب السرية المتخفية رهن التحقيق في هذا الفرع. وصل

من المخرم محافظة حمص. المهندس  منذر جمعة .وهو طالب طب ومن ريف جبله شعبووبهجت . 1982منذ عام  ،كما أسلفت ،ومتخف

من جبلة كذلك. أما زوجة عبد العزيز فما من خبر عنها. هل عادت إلى المعتقل أم  أمل خضوروالصيدالنية  .من جبلة عبد هللا الفاضل
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ن عبد العزيز في غرفة العناية المشددة في المستشفى العسكري أنها هربت وتخفت. وهل مطلوبة أم ال. ال أحد يدري. بل تؤكد األخبار أ

 وغائب عن الوعي منذ أكثر من خمسة أيام. 

. تزوج من 1980حتى  1978اعتقل عام خليفة  علمت كذلك أن أحد معتقلي هذا الحزب بأحد الطوابق من بلدة جرابلس الحدودية كنيته

ويعمل مع  ،ة، وهو من بدو جرابلس يدرس في الجامع1982ني. ودخل السجن عام رفيقة له بالحزب مسيحية من حماه اسمها سحر الب

قبض على شقيقها الثاني  1987وعلى شقيقها أكرم ثم في عام  1986أخويها أكرم ويوسف البني في الحزب. قبض على زوجته عام 

في السجن، وكان الشقيقان، واألخت بنفس الوقت. يوسف )اآلن هما في تدمر مع بقية أعضاء اللجنة المركزية( إذن كان الزوج والزوجة 

 هذه أمثلة أسوقها عن آلية عمل وزواجات حزب العمل ومواجهته للسجن وللنظام. 

 

 1992 آذار

3/3/1992 

بدأت تزقزق . العصافير .ينحسر البرد رويداً رويداً، ولكنه في الليل ال يزال يضج في جنبات الجناح السعاً، والفحاً. الجدران تنّز رطوبة

. األمن يالحق عناصر حزب العمل الذين .. فتحت بقايا الثلج يختبئ.حول الشبابيك، وهي ال تفعل ذلك إال إذا شمت مناقيرها رائحة الربيع

ُ . فقد اس.أخلي سبيلهم في كانون األول الماضي في ْدِعي أكثر من عشرة أفراد من أقرباء تاج الدين الريشة الذي غادر السجن المركزي ت

قل إلى دمشق، ومنهم من استمر توقيفه في نُ حلب منذ ثالثة أشهر بينهم زوجته، وأخت زوجته، وأخيها محمد وزوجته سهام. منهم من 

ويبدو أن االعتقاالت األخيرة لها دخل في متابعة مواقع  .فرع حماه نصف شهر. هناك تنبيهات وتحذيرات صارمة ومتابعة ألي نشاط

استدعاء آخر طال بيت شمه فاستدعوا سمر شمه التي كانت معتقلة وأفرج عنها منذ أربعة أشهر، ومعها أختها وأخيها الحزب، كما أن 

  .وأعتقد أن هناك نشاط مكثف لحزب العمل لم تستطع السلطة أن تقف على تفاصيله .لمدة يومين

وجهت  ،السجن أربع سنوات وشهراً زارها أهلها استثناءاً وسمعت أن المدعوة ناجية الجرعتلي من البعث الديمقراطي، والتي أمضت في 

 – كالماً نابياً لمدير السجن أمام أهلها، وهو ضابط من السلمية، وقالت ألبيها الذي كان غاضباً النخراطها بالعمل السياسي، معتبراً ذلك

عمل مخبرة، ملوحاً أن الواجب يفرض ذلك ألننا من بلدة سبَّة تسيء إليه، وإلى سمعة العائلة. قالت له: يريدني األخ أن أ –حسب التقاليد 

 ما يخبئه وموقف التواطؤ على الوطن. كما أنه ال يعرف ،واحدة، وهذا الطلب أعتبره إهانة لي. إنه ال يعرف الفرق بين الموقف الوطني

، بينما هو لن يحترمه أحد في البلدة. ولن يلّ المستقبل. أنا أجد من يحترمني، ويس قول له حتى الكلب الشارد مرحبا. فطار الوالد فخراً م عليَّ

 بها وغيَّر موقفه منها، وكانت في سجن عدرا مثاالً لألثرة والشجاعة. 

5/3/1992 

ني تاوقد قابل .والغالية ريما منتظرتين بلهفة يفي تمام الساعة الواحدة والنصف جاءت زيارتي، وكانت تقف وراء الشبكين كل من أم قص

بابتسامتين لطيفتين، سلمتا بحرارة وصافحتهما، وبقيت محتفظاً بيد ريما اليسرى وهي تضحك وتسلم وتردد: كيف حال البابا الذي غاب 

ً وعاطفة زّ نه لن يغيب سوى عشر دقائق. وهإمنذ عشر سنوات، وقد قال لي:  ني صوتها، واآلن زادته السنوات العشر حنيناً، وشوقا

 وحميمية. 

بنتي قادم إليكم وقد ابنتي !! لقد تركتك طفلة تملئين البيت حيوية ومرحاً وها أنت تنتظرين البابا ليمأل البيت الذي فرغ منه. إنني يا اآه يا 

 شاب رأسي، ورسمت سنوات الغياب غضونها.   

لناس الذين يسألون، ويسلِّمون، تكلمت أم قصي عن إخالء السبيل، وأبدت تخوفها. قلت: أصبحت جاهزاً لكل االحتماالت. حدثتني عن ا

ثم تحدثت مع ريما التي أعجبني صوتها  .كما تحدثت عن الطقس والسيول والثلوج والذي امتد منذ الزيارة السابقة .وينتظرون حضوري

تصافح الوجوه المرنان، وأمعنت في عينيها اللتين تركزتا على القضبان التي يقف وراءها هذا الوالد. الرياح الدواره تلف وتتبعثر و

 والقاعة المثقلة بعبء اآلهات، ودموع الزائرين. 

وسألتهما عن  .سألت عن قصي قالت األم: إنه منغمس في عمله، وفي تلبية طلبات نهارية لألبنية واإلشراف على تمديدات التدفئة فيها

 ء السبيل. خزامى قالتا:  أنها في المعهد وتُسلّم. والحظت أن أهم ما ركزت ريما عليه هو إخال

6/3/1992 

وصلت دفعة من المساجين من تدمر يقدر عددها بين السبعين والثمانين من "بعث العراق" و "التوحيد الطرابلسي" و "التيارات الدينية" 

فحكموا بالمدة التي أمضوها حتى اآلن. وأفادوا أن المعاملة سيئة داخل السجن، وأن الضرب  ،ويفيدون أنهم قدموا إلى محاكم سريعة

 المبرح اليومي مستمر، وقد تم توزيعهم على الطوابق. 

 إن أربعين سجينا من الذين جاءوا من تدمر قد فتحت زيارتهم وكانوا بال زيارة منذ ثالثة عشر سنة، وهم من بعث العراق.
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11/3/1992 

ث العراق وهما من زارنا شابان من الطابق الثاني. يريدان التعرف على شباب الرقة ألنهما من نفس المحافظة، وهما معتقالن لحساب بع

 . 1960مواليد 

حدود العراقية. بندقية قادمة عبر ال 150. اعتقلوا بسبب اكتشاف 32، مجموعته عددها 1981معتقل منذ عام  خالد خالوياألول واسمه 

ين منهم قبل أشهر وقد أفرج عن اثن .وحكم على الباقي أحكاماً متفاوتة بين الخمس سنوات والعشر 16وكمت هذه المجموعة فأعدم منهاحُ 

. ود خلفمحمثالثة، وحكم على المذكور عشر سنوات، وقد زادت مدته عشرة أشهر عن السنوات العشر ولم يفرج عنه. واآلخر يدعى 

ً جاءوا من تدمر، وأن المعاملة هنا1987معتقل منذ عام  ك تحسنت قليالً. ، وكان يعمل في شركة أنترميتال. تحدثنا أن أربعين سجينا

 يعيشان حالة تفاؤل.  ،كما كل المساجين ،وأنهما

14/3/1992 

رق، وإلى الحديث العدد الغفير إلى لعب الو برامج القراءة الجماعية توقفت لدى األكثرية، واستبدلوها بالترقب واالنتظار. وينصرف

 المكرر والممل، وإلى المسامرات. 

 ...عراقالنقاشات الجادة تدور بين القلة حول الديمقراطية وحول الصراع الذي يتعمق على الساحة الجزائرية، وهناك وضع ال

15/2/1992 

 ئم اإلفراج ربما ترد. إنهم بحالة استنفار كون قوا  :أجاب الرقيب ،سطلب شاويشنا العام من أحد الرقباء مقابلة مدير السجن بشأن التنف

م عليها السجن مشبعة الطقس هذا النهار في غاية الدفء. بدت األراضي الزراعية الحمراء في السهل الذي أمامنا، وراء الرابية التي أقي

 ت الخضرة فوق مدرجات التالل. بالماء، حيث تلقت ليالً مطراً جعلتها تزداد نضارة وزهوراً، وبدت بدايا

عر بالنشاط أش .وإن لم تكذب العين المجردة، فإن حفيف أجنحة الفراشات حّومت خجلى تكتشف أبعاد الجو، ومدى حرارة خيوط الشمس

لسجن تحمل ا هذا يساعد على. انحناء وقفز ومراوحة وانفراج للساقين، ورفع القدم لمستوى الرأس. وأنا أؤدي التمارين الرياضية

 والصبر واإليمان بالمستقبل. 

ً هائالً من السحر، وهي أعظم من كل ما كتبه هذا  29أستمتع بقراءة رواية ماركيز   /الحب في زمن الكوليرا/ وهي رواية تحمل قدرا

كيف يكون  –أي كاتب  –الروائي العظيم، وهو عالمة كبرى من عالمات النصف الثاني من القرن العشرين. هذه الرواية تعلم الكاتب 

 روائياً. 

16/3/1992 

بال مناسبة. بال  شاركة، فتكرار الحديث أصبح ممالً والحديث في السجن، وبين المساجين يقوم وينهضأحاول دائماً االستماع وعدم الم

لحقائق وهو كلما اعتقد امرتكز، يأتي عرضاً، وينتقل بال مناسبة، ويبدو ممالً كالسجن ومتلفاً لألعصاب، ويعتقد السجين واهماً أنه يريد 

الطوال سائرة إلى  لوهم إذا تراكم خلق انفصاماً، وحياة السجين تصبح بعد مضي هذه السنواتذلك، كلما غاص في دنيا من الوهم، وهذا ا

بة أحياناً، وهذا إنني من جراء ذلك أحب الخلو إلى نفسي، والجلوس الطويل على عازلي، والتفرغ للقراءة، والكتا .انفصام وازدواجية

ا أقرأ لفهم آلية هذا ، مع مقاربة ملسلبي، مع التأمل طويالً في المأزق الوطنيأعانني على التحمل واالستفادة، وتغليب اإليجابي على ا

 الواقع المعقد، واألسباب التاريخية في السطو على اإلنسان، وعلى الكرامة، وعلى الحرية. 

17/3/1992 

تمرت المقابلة على طلب سابق واسروى الشاويش العام الصحافي أحمد حمود ما جرى من حديث بينه وبين مدير السجن، حيث قابله بناء 

بيلهم، أما متى وكيف ساعة تقريباً. أشار مدير السجن إلى أن هناك عند األمن ما يشير إلى وجود قوائم بأسماء سجناء سياسيين سيُخلى س

 ً  أما بالنسبة للمطالب األخرى:  .فهو ال يدري !! وفي تقديره ال بد أن يكون تنفيذ ذلك قريبا

 في انسداد اكهن أن ويبدو بالثلج أرضيتها تأثرت والتي الساحة، في التصليحات بعض تستكمل حتى أيام عدة خالل سيتم: التنفس -

 . الصحية المجاري

ً  لةقلق الواحدة والمرة مرتين، تأتي أن المدير وعد قد وكان األسبوع في واحدة مرة تأتي اللحمة زالت ال :الطعام -  أن أقسم. جدا

 . األجنحة بعض على ونوزعه منتظم، غير الخارج من اللحمة مجيء

 .السعر وحقيقة الوزن صحة على يحافظ الناحية هذه من أنه أكد: الفاتورة -

                                                             
لمكسيك واوروبا، كان في المكسيك وقضى معظم حياته بين ا 2014في كولومبيا من امريكا الالتينية وتوفي 1927غابريل غاليسا ماركيز ولد   29

ط خريف البطريرك  ا لكاسترو. وهو روائي وصحفي وناشر وناشط سياسي. اضافة الى الحب في زمن الكوليرا تُرجمت له الى العربية روايةصديق
 " اصدار مكتبة نوبل.
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 قرار ذاوه .العمل حزب عناصر قبل من رسائل إخراج ضبط شبكين، على جعلها والذي شبك، على يجعلها أن يقدر ال :الزيارة -

 . مدتها يمدد أن يقدر ال أنه كما فيه، رجعة ال

 ويبدو جية،خار ألوامر تنفيذ األمر هذا أن السجن مدير فرد .عناصره توزيع عقوبة إنهاء الشاويش طلب:  العمل حزب يخص ما -

 اإلجراءات وتشديد مراقبتهم:  التعليمات فمن. ذلك على مصّرة الخارجية المصادر أن

ر وأص .اإلخوان//وعلمنا أن عنصراً منهم قاد عملية  تبرعات إلى عناصر  .وقال المدير: إنه بصدد إنزال البعض منهم إلى الزنزانات

جن سيستقبل عدداً ثم غيَّر الحديث إلى جهة أخرى قال:  إن مبنى الس .المدير على عدم تنقّل طبيب األسنان علي الصارم بين الطوابق

نتماءات السياسية. مهاجع. بحيث يضم المهج أنواعاً من االكبيراً من مساجين السجون األخرى، وأنه سيوزع القادمين على األجنحة، وال

 فلن أوزعكم.  –وهذا احتمال ضعيف  –أما أنتم، فإن بقيتم إلى العيد 

 إن مالحظات الرفيق الصحفي على الزيارة تتلخص: 

ً  ويشرف طعامنا سيحسن وهو لسلوكنا، مرتاح السجن مدير بأن -  . وزنوال السعر ناحيتي من" فاتورتنا" على دوما

 . العيد مرور بعد الرطب الجناح هذا من ينقلنا سوف -

 . تصرفنا تحت السجن مكتبة سيضع كما يدخل، أن كتاب ألي سيسمح -

18/3/1992 

 المعلومات الجديدة القادمة مع زيارة عنصر من حزب العمل تقول: 

 . القادم الشهر أوائل إلى تأجل قد السبيل إخالء إن .1

 . ألغي القرار هذا لكن. المحاكمة إلى العمل حزب عناصر بشأن متخذاً  كان قراراً  إن .2

 . مأعوا وعشرة سنوات، وثالث براءة،: ثالثة مستويات عبر األحكام وصدرت للمحاكمة، قدموا اإلنسان حقوق جماعة إن .3

20/3/1992 

نارات في م، من قبل دار 1986فرغت من قراءة رواية ماركيز: "الحب في زمن الكوليرا" وقد أبطأت في قراءتها. هي مترجمة عام 

اق الجو عمان ومنفذة عن دار المجد في دمشق. الترجمة عن األسبانية مباشرة لصالح علماني، وهي ترجمه شيقة، وتغوص في أعم

 لقدرة أمام هكذا مستوى. افي منطقتنا العربية بالعجز، وعدم  –مهما كنت كاتباً  –تشعرك  –كما أسلفت  –ة الحقيقي للروائّيِ، وهذه الرواي

لمتواصل للرواية الرواية تداخل عويص بين الواقع والخيال والسحر، حتى أنه من الصعب بمكان فك االرتباط بينها. الحب هو النشيد ا

ن هذا االستمرار هو أوالحب الجسدي وما فيهما من وهم يدفع اإلنسان إلى االستمرار، مع شعوره من البداية إلى النهاية. الحب الروحي، 

من خالل أن وباء  حالة من الوهم، ومع أن الرواية تغوص في حقيقة الحب، واإلنسان والحياة، فإنها تكشف كذلك خواء الحياة واإلنسان

كم الديكتاتوري الشمولي حياة وصفو الحب، وهذه الكوليرا ال تعني سوى االستبداد والحالكوليرا الذي يمسك بتالبيبنا. الوباء يعكر صفو ال

ل حكومات القتلة اآلن الذي يُصادر اإلنسان والحب والحياة، هكذا يكون الحب في زمن الكوليرا، وهكذا يظل اإلنسان خائفاً وضائعاً في ظ

لكآبة وأنا أقرأها وأنتهي اوفي المجاز، وكذلك هي كئيبة وقاسية، لقد انتابني شعور سيفها مسلط فوق الرقاب. هذه الرواية من العظمة لغوياً 

  منها، واإلحساس نفسه انتابني مع /طاعون/ كامو و "الصخب والعنف" لفوكنر مع شعور عميق بالحيرة والخواء والسمو.

م بواسطة الشعب، بل جاءوا نياً. فالحكام لم يعتلوا سدة الحكإن الحكام العرب ال يثقون ببعضهم أوالً، والشعوب العربية ال تثق بالحكام ثا

 داد. بقوة العنف ثالثاً، وهذه العوامل خلقت طالقاً بين الحاكم والمحكوم، ولن تكون هناك ثقة إال عندما يرحل االستب

 الظالم.  المستبد الطاغي الشعب في ظل هؤالء الحكام أقل من قطيع، ويعاني ضعفاً وتفككاً وتشرزماً لوقوعه الدائم تحت نير

عصاب واإلرادة، بدأ اليأس يدب في قلوب البعض، فهذا االنتظار إذا لم يواَجه بأعصاب باردة يأكل صاحبه. الهجس بالحرية يحرق األ

 ويدفع المرء إلى التوتر الدائم. 

21/3/1992 

د إليهم حاالت ترضهم نوبات، فيفقدون توازنهم، وتعوالبعض دخل اليأس إلى قلوبهم، وهناك حالة من اإلحباط والحيرة، وهناك من تع

 البؤس، واليأس، والتفتت، والقلق. 

لست من المجتمع،  . أن يزج بك في السجن دون محاكمة، دون سؤال، كأنك.إن حاالت اآلالف من المساجين ال شبيه لها في تاريخ المنطقة

 . هذه هي الجدران اضرب الرأس بها. .من الحياة. بل إذا أردت أن تحتج
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 .عن دار األهالي 1989طباعة عام  ،31تأليف الدكتور عبد هللا حنا  30مّر معي كتاب عن المناضل الوطني السوري عبد الرحمن الشهبندر 

عمارية بين عشرين وحكم عليهم من قبل المحكمة االست 1922نيسان  18إن عبد الرحمن الشهبندر ومعه ستة آخرون قدموا للمحاكمة في 

سنة /الشهبندر والعفيفي/ وبين خمسة عشر سنة /سعيد حيدر/ وخمس سنوات /سعيد الحلبي/ وسجنوا في القلعة، ثم في سجن بيت الدين 

لكثرة االضرابات واالحتجاجات  1923تشرين األول  12بلبنان، ثم نقلوا إلى سجن بيروت ومنه إلى جزيرة أرواد، وقد أفرج عنهم في 

 هم. بشأن

لوا إلى السجون وال يزا لون فيها منذ عقد من هذه األيام حكمت المحكمة الميدانية بالبراءة على المئات، وبدل المضي إلى بيوتهم، حوَّ

 الزمن. 

ونا ت الحياة ومنعتميقول الشهبندر في برقيته من السجن إلى المفوض الفرنسي: "أوقفتمونا وسفرتمونا على غرة، من غير استعداد لمقوما

ربع األول من القرن من االختالط، واستنشاق الهواء في الخالء، ولم تخصصوا لنا ما يقوم بأودنا. أال ترون هذه المعاملة جائرة في ال

 العشرين"

 . ذاك في الربع األول من القرن، وهذا في الربع األخير من القرن نفسه. .ذلك استعمار أجنبي، وهذا حكم وطني

22/3/1992 

 عاد البرد، وعاد الثلج يتساقط منذ الليلة الماضية، كما عادت إليَّ حالة نشفان الريق، والتبول. 

ي االشتراك المالي. يشكو الجميع من السلوك المشبوه للضابط الفلسطيني الذي ينام في المهجع الرابع، وال يشاركهم في الخدمات، وال ف

 يب. الضابط من منظمة فتح واسمه يحيى مصطفى الخط

24/3/1992 

ين للتبول، وما أن استيقظت متأخراً هذا الصباح، وكانت الساعة تشير إلى السابعة والنصف، وقد نمت نوماً عميقاً، ونهضت مرة أو مرت

فقد وازنه وداخ ثم تحلقت ذقني، وهممت للسير عبر الممر، إال وسمعت خبراً مفزعاً وقع للرفيق إسماعيل الحاج، فقد كان يتأرجح فاختل 

 الوعي، وهوى أرضاً، ونزفت اذنه اليمنى، ونقل فوراً إلى مستشفى التل غائباً عن الوعي. 

تشفى التل وصار الثالثة بعد الظهر جاء مساعد االنضباط وخبّر:  إن حالة أبى فوزي في تحسن وخرج من العناية المشددة، وهو في مس

 يتكلم ويتناول بعض المنعشات. 

ت، وهو من الذين وهذه أول زيارة له منذ اعتقاله قبل خمس سنوا .الزيد العبيدي من الرقة، ومقيم في جناحناجاءت زيارة األخ محمد 

 ،هبت إلى اإلسعافوقد شهقت أمه عندما رأته، وغابت عن الوعي، وعاد من الزيارة، وأمه ذ ،كانوا في تدمر، وحدثت الزيارة في الغرفة

 وال يعلم ماذا حدث لها. 

                                                             
تموز  6 واغتيل في دمشق في 1879ولد في دمشق ". عبد الحمن الشهبندر علم نهضوي ورجل الوطنية والتحرر الفكري "  عنوان الكتاب:  30

س من تموز في ضحى الساد طبيبا وشارك في النضال الوطني والنشاط الفكري الى ان سقط شهيدا. 1906تخرج من الجامعة االميركية عام . 1940

أو )يستطع ال أنه لم وقد كشف التحقيق عن الجناة المنفذين من الحلقة الدنيا، إ. اغتيل الدكتور عبد الرحمن شهبندر غدراً في عيادته بدمشق 1940
 .أن يصل إلى الجناة من الحلقة العليا وحتى المتوسطة( يرغب

شرع يطرح آراءه في  لقد مثّل الشهبندر، فكرياً، يسار عصر النهضة أو باألصح إحدى تيارات ذلك اليسار النهضوي، الذي كتب المؤلف عبد هللا حنا:

تحذير للمنادين بحرية  غتيال الشهبندر على يد تلك الفئة المنغِلقة المتزمتة بمثابةوكان ا. خضم عصر النهضة العربية منذ أواخر القرن التاسع عشر

لحضاري، والتغلب على االفكر العربي والداعين إلى العقالنية والعلمانية والتنوير، والسير بالمجتمع العربي خطوات إلى األمام، في ميدان التقدم 
 .التخلف أو على األقل بعض جوانبه

نتصر كما حلم رواد المسدس الذي سدّد طلقاته إلى جسم الشهبندر، وتحديداً إلى رأسه ودماغه المفكر، يعني أن عصر النهضة العربية لم يلقد كان 
 ..النهضة العربية في العقود الماضية، وأن حرية الفكر ليست سهلة المنال

عمره في "، وسلخ "ولة االشتراكية المعق" وطرح أفكاراً علمانية، وتحدث عن  ألم يُهد ر دم الشهبندر، ألنه دعا إلى السفور، ونادى بالديمقراطية،
 ً  ".الدفاع عن حرية الفرد وحرية الجماعة سياسياً وإجتماعياً واقتصاديا

ة ودعاة التحرر لنهضلقد كان من السهل على أعداء النهضة، ومناهضي التقدم، اتهام الشهبندر بالكفر، وتحليل قتله، وإلقاء الرعب في نفوس رواد ا

، ال يعني أن المدنية فالتضييق على حرية الفكر العربي. ولكن قوى االستبداد التقليدي الغيبي، لم يكن بإمكانها القضاء على روح النهضة. والتقدم
   .ستتوقف عن المسير

لك العلم النهضوي بدمشق، بياناً معبراً عن الوضع نتيجة اغتيال الشهبندر، ذ" جماعة اإلصالح االجتماعي العربي"بعد اغتيال الشهبندر، أصدرت 
 ورجل الوطنية والتحرر الفكري، 

اب ه  فيها مصرع حسين مروة في بيروت عام  على التأمل  تبعث 1940ومصرع عبد الرحمن الشهبندر في دمشق عام  1987ولعل المصادفة، التي ت ش 
 الجاري في عالمنا العربي ومحيطه االسالمي، وهو ما نكتوي بناره في هذه األيام العجاف.وإعمال الفكر في مصير التطور 

  لقد ذهب الشهبندر شهيد الدعوة إلى العقالنية والعلمانية والقومية العربية والتنوير والسير بالمجتمع قدما إلى األمام

 ق العربي.لتاريخ االجتماعي والفكر والسياسي لسورية والمشرفي ديرعطية الى الشمال من دمشق  يهتم با 1932مؤرخ من مواليد   31
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25/3/1992 

 داد عطشي، ونشفان ريقي، واالنكباب على شرب الماء، مع التردد على دورة المياه. از

ان يعتقد البعض أن اإلفراج بات قريباً. لقد قطع السجن األلسن ومنع السمع على اآلذان، وقضى على الرؤية الواضحة ف ي العيون، والسجَّ

 يطلب االنحناء أكثر، وطأطأة الرقاب.  –واسفاه  –

26/3/1992 

تحاد نقابات العمال. قال صاحبي، ونحن نمشي الهوينا في الممر:  ليس لديَّ أدنى فكرة عن العمل النقابي. سمعت أنك عملت صحافياً في ا

  :فأجبت ؟حدثني عمن كان يعمل في تلك األيام ومن تعاقب على رئاسة المكتب التنفيذي لالتحاد العام

 ررينالمح من مجموعة ومعه طرابيشي، جورج األستاذ تحريرها يرأس وكان. 1964 عام ربيع منذ محرراً  الجريدة في عملت -

ً  عليهم ويتردد الشوفي، وحمود فلسطيني وهو بصل محمد:  مثل السياسيين  الشباب من أذكرو .الحافظ ياسين السوري الكاتب أحيانا

 دوما، من لحكيما خالد النقابي االتحاد رئيس وكان .الحصري ومروان الخمار هللا وعبد قويدر الرحمن عبد: اإلدارة في العاملين

  ؟بعده استلم من. الوحدة مؤيدي من وكان العام، االتحاد رئيس االنفصال أيام وكان

ً  وكان حلب ونسيج غزل من ثابت جميل العام االتحاد رئاسة إلى جاء انقالب، حدث صاحبي يا كأنه  النقابي معهو للنقابة رئيسا

ً  تلجبيني على ً الجئ كان الذي عزيز طارق جاء الجريدة وإلى .حلب في الحديد سكك نقابة رئيس وهو للرئيس، نائبا  سورية، في ا

ً عام عشر سبعة استمر سجن بعد أشهر منذ عنه أفرج الذي حموي مروان ومعه العراق، خارجية وزير منصب اآلن ويشغل  أما. ا

 . الماضي العام تدمر سجن في مات فقد ثابت جميل

 عمال نقابة يسرئ الجندي خالد هو جاء الذي. تسألني أن دون سأجيبك. ثابت جميل بعد االتحاد رئاسة استلم من تسألني أن تريد

ً  يريد الحكيم خالد مثل كان وهذا .الالذقية في الميناء ً  دورا  هزيمة وقبيل القطرية، يادةوالق الوزارة، رئاسة فاستعدى للنقابات سياسيا

 . موسادلل عميلة بأنها قال به عالقة على فتاة قتل بتهمة القضائي السجن إلى واقتيد الرئاسة سدة من أنزل حزيران، 5

  ؟أين هو اآلن -

التحق بمنظمة التحرير واحتضنه عرفات وهو حالياً في الجهاز السياسي والنقابي للمنظمة، ومطلوب القبض عليه من قبل السلطة  -

 السورية. 

ولمدة قصيرة ال تتجاوز العام جاء إلى رئاسة االتحاد موظف إداري من شركة ال أذكرها هو: منصور الشدايده، وهو اآلن في بيته 

 يعاني شلالً في رجليه. 

 من جاء بعد ذلك؟  -

ل إلى منظمة العمل  .1973حتى  1968جاء المدعو غازي ناصيف مكي من نقابة عمال النفط في حمص واستمر منذ عام  - ثم حّوِ

جاء المدعو  1976أو  1975وفي عام  .وجاء بعده المدعو محمود حديد من غزل ونسيج سورية .العربية التي مقرها في بغداد

عز الدين ناصر وهو صاحب القصر المشهور في بانياس، من عمال المصفاة في طرطوس، وصاحب العالقة الحميمية مع كبار 

 ش.ضباط األمن والجي

ن. األولون من خالد الحكيم إلى خالد الجندي مروراً بجميل ثابت جاؤوا ليقدموا شيئاً للعمل النقابي ولذلك نالوا التشرد والمالحقة والسج

ولكن الثالثة اآلخيرين غازي ناصيف مكي ومحمود حديد وعز الدين ناصر عثروا على ثروات وعمالت صعبة لم تكن بالخيال ألنهم 

 ة وتخلوا عن العمل النقابي. انحنوا للسلط

27/3/1992 

المادة  1965عام  6وهذا الحكم صدر عن محكمة أمن الدولة استناداً إلى المرسوم رقم  .صدر الحكم على لجنة حقوق اإلنسان في سورية

 الثالثة التي تنص على زعزعة ثقة الجماهير بالنظام االشتراكي والثورة. 

بالمادة األولى التي تنص على قبض أموال من دول أجنبية، والحكم بالمادة الثانية التي تنص على االتصال وقد أفشل المحامون الحكم 

 عبد الهادي عباس، ومنير العبد هللا وسمير عباس.  :بدول أجنبية وقد رافع عنهم ببراعة وثقة المحامون

وا سوى سنة واحدة، وقد أكد الموقوفون أن الحكم صادر مسبقاً من المحامون المدافعون راهنوا على أن المادة الثالثة ضعيفة ولن يُحك م

 عشر سنوات، وخمس سنوات، وخسر المحامون.  :دوائر األمن، والقصر، وقد ُحِكم الموقوفون

وهو من  1958هو دكتور في العلوم السياسية واالقتصادية من الجامعة األمريكية في بيروت ومن مواليد  إن رئيس اللجنة نزار نيوف

 قرية بسنديانا التابعة لقضاء جبله، وقد تعرض ِلل بِط والضرب المبرح في قفص االتهام أمام أهله عندما احتج على األحكام الجائرة. 
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وهناك استجوابات لزوجات وأهل اللذين في  ،تدعاءات للذين أُفرج عنهم نساًء ورجاالً هناك حملة شرسة تجاه حزب العمل، فهناك اس

إن أحكام  .السجن، وهناك مالحقات لعناصر قيد االعتقال، وعليهم اعترافات كما أن اعتقال لجنة حقوق اإلنسان زادت من سعار الحملة

ولكنه ال يمكن أن يتهاون أو يتنازل قيد شعرة لصالح حقوق  ،ل ألمريكاالمحكمة تدل على أن النظام يمكن أن يتهاون مع إسرائيل ويتناز

 اإلنسان، أو لصالح القانون ويمكن أن يلجأ النظام إلى وقف عمليات اإلفراج. 

قائه وقد كانت بيني وبينه الكثير من المعاتبات، لكنه بقي نظيفاً وحافظ على ن ،قرأت بحزن نعوة الدكتور ناجي دراوشة الودود والصافي

 المادي والمعنوي.  

28/3/1992 

وفي عام  .وتوقفت 1983إلى نهاية عام  1982مروراً باعتقاالت ربيع  1980استمرت المالحقات لحزب "البعث الديمقراطي" من ربيع 

ات من هذه حدثت المداهمة واالعتقاالت في صفوف المكتب السياسي، وفي صفوف تنظيم الدكتور جمال األتاسي واستقبلنا عيّن  1986

. مشيت مع األول زياد فقال لي:  زياد الفيل من البعث الديمقراطي وفائق المير من المكتب السياسيالتنظيمات في جناحنا أبرزهما: 

 المعلومات التي أرويها تهمك جداً. قلت:  ما هي؟ 

، جاء شخص مهم أُخِليت له غرفة 1991عام  كنت في إحدى زنزانات المنطقة وهي فرع للمحافظة تابع لفرع التحقيق العسكري في أوائل

وكانت  األوامر مشددة أن ال يبوح هذا الشخص باسمه، وكان الشخص كتوماً وخائفاً، وقد علمت من بعض  .إلى جانب رتل الزنزانات

ة ال معنى لها، كان خائفاً حققوا معه بعد اختطافه من الشارع، وسألوه أسئلاالبن األكبر للشاعر العظيم بدوي الجبل. السجانين أنه منير 

حزيران وهجاء البعث واستبداده في قصيدة بدوي الجبل  5هناك حقد على العائلة منذ وقوع هزيمة من تصفيته، فال أحد يعلم شيئاً. 

 المشهورة: 

 وعلى القبر منكر ونكير     رحل سيناء قبرنا المحفور 

كما  .حمد شقيق البدوي إلى العراق وتناوله بالتحليل والهجوم رأس النظام الحاكموازداد هذا الحقد بعد التجاء الدكتور أحمد سليمان األ

حزيران، ولم يُْهِد الديوان إلى حافظ األسد بل إلى ملك السعودية  5استعر حقد األسد بالذات عندما طبع االبن ديوان أبيه وفيه قصيدة هزيمة 

 فيصل. 

 استمر االبن في الغرفة االنفرادية، وداهمته نوبات قلبية بشكل متواصل حتى توفي في إحداها أواخر العام دون إسعاف. 

29/3/1992 

ألنهم قالوا أثناء  أثناء التصويت على الرئاسة الرابعة لحافظ األسد أوقف الجهاز األمني أكثر من مئة في دمشقيقول زياد الفيل: 

صل إلى فرع المنطقة أكثر من خمسة عشر، وكان بينهم رائد من عداد الفرقة الثالثة. وقد نما إلى السجناء أن شخصاً وقد و .التصويت ال

 عادياً من جبل العرب سأله بعد استدعائه من زنزانته رئيس الفرع العميد هشام بختيار، لماذا لم تقل: نعم في ورقتك، فأجاب: ألم تقولوا

 ؟ أن االنتخاب حر وديمقراطي

 ؟سأله مرة أخرى السيد العميد:  هل تعرف ما هي "الكرسي"

 أجاب الموقوف:  ال. 

د العرق من جبينه وكاد يصيبه الشلل  ع، وصاح، وتفصَّ ه، وتوجَّ وعندما أجلسوه على الكرسي الكهربائي وفرقع عموده الفقري وتأوَّ

أردف المحقق:  لو كنت تعرف "الكرسي" هل كنت  .طة نعمأجاب ببسا  ؟وسأله المحقق بعدها:  هل عرفت "الكرسي" اآلن .أنهضوه

. أجاب كذلك ببساطة ال. وبعد عشرين يوماً أُخلي سبيله بعد تأكد التحقيق أن ال عالقة له بالعمل السياسي، وأن ما .؟تشطب على كلمة نعم

 أقدم عليه كان تصرفاً خاصاً وشخصياً. 

 .ية أرسلها لنا أبو معاوية عادل صدور الذي أُفرج عنه صحياً منذ أكثر من ثالث سنوات ونصفحمل لنا في زيارته عبد هللا المقداد كبّه مقل

كان مساعداً في القوى الجوية اختصاص ميكانيك، وكان يخدم في في مطار المزة القديم وهو من ناحية الدانا  1982عندما اعتقل عام 

 محافظة إدلب. 

30/3/1992 

وموجود في /قبو/  1986م من مستشفى التل بشخص من أمن الدولة كنيته: "الحزوري" معتقل منذ عام التقى أبو فوزي الذي جاء اليو

دوار كفرسوسة، وقد اعتقل رهينة عن هارب إلى السعودية. متزوج من ابنة عمته وقد أرسل له رسالة. والحزوري هذا شقيق نقيب أطباء 

 تياله. حلب وقد اغتيل من قبل السلطة التي تتهم اإلخوان باغ

في اإلفراجات األخيرة أُطلق سراح أكثر من ستة آالف من حلب، وكان السائقون من المدينة يلتقطون المساجين من الطريق بين حماه 

والمدينة التاريخية، مطلقين العنان للزمامير، دون أن يأخذوا أجرة. وصرح الكثير ممن أطلق سراحهم، أنهم كانوا بأماكن مجهولة وهي 

 سجون النظامية. هي عبارة عن أقبية في ريف دمشق. ويوجد منها بالمئات، وال يعلم مواقعها سوى أجهزة األمن. ليست بال
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31/3/1992 

ينتهي آذار، ويبدأ نيسان، يطل الربيع، وتزقزق العصافير في مناور السجن. الشمس ترسل أشعتها فوق األرض الرطبة فتعبق رائحة 

 األرض الزراعية. 

بعد الغداء أقرأ في المجلد الثاني لمشروع المفكر المغربي محمد عابد الجابري "بنية العقل العربي". يصب هذا المشروع في مشروع 

 المفكر اللبناني حسين مروه، ومشروع الطيب تيزيني. مشاريع الفكر تنضج وتتفاعل في زمن االنحطاط السياسي. 

 

 1992 نيسان

 2/4/1992 

ثالثين موقوفاً من الباب األسود /أمراض عضال/ وهم مصابون بالسل الرئوي والعظمي، ولدى بعضهم أمراض عصية في أُخلي سبيل 

إضافة إلى عدم القدرة  .العمود الفقري، وجلُّهم ال يستطيعون السير، ولذا حملوا من قبل عناصر الخدمة على الظهور أو على البطانيات

اً ومنهم من يبول في ثيابه. ومعهم خرج اثنان من المكتب السياسي هما نضال قزعور وعالَّم حداد، على السير، فهم ال يستطيعون وقوف

 .  1980وهما معتقالن منذ بيان التجمع في ربيع 

3/4/1992 

 استيقظنا على العيد، وزاد من وقوع اللوعة أنه العيد العشرون الذي نقضيه وراء الجدران. 

4/4/1992 

ي نوبة من نوبات /الشقيقة/ التي تأتيه بشكل دوري. إنها نوبة تشل الحركة، وتطرح اإلنسان أرضاً وتجعله يستسلم وقع جاري في النوم ف

 للنوم، وقبل النوم يمر بنوبات ضغط على الصدغين تدفعه للبكاء واألنين، وهذا ما حدث لجاري. 

 جاءت أخبار في زيارات بعض عناصر حزب العمل تقول: 

 م إلى محاكم ميدانية عسكرية. إن حزب العمل سيقد -

مع خمسين  1991نيسان  26منذ شهر تم اعتقال جمال سعيد وهو يكتب القصة القصيرة وجفَّان حمصي اللذين أفرج عنهما في  -

 من حزب العمل، اعتبروا تاركين ومتنازلين. 

 يسة االتحاد النسائي سابقاً. يوماً، وهي ابنة هاجر صادق عضوة مجلس الشعب ورئ 15أوقف األمن زوجة عهد الشيخ حسن  -

 زوجة عهد رفضت في االنتخابات األخيرة التوقيع بـ نعم على الوالية الرابعة.  -

6/4/1992 

الكل قلق ومنتظر وال يقدر أن ينصرف حتى إلى لعب الورق، هاجس إخالء السبيل يراود الجميع. أقرأ في المجلد الثاني لمشروع الجابري 

"أرض ثمارها من ذهب" عن زراعة الكاكو واالحتكارات العالمية، وأن الفالح هو الذي يبقى فقيراً في  وأنهيت رواية جورج أمادو

 البرازيل الغنية بزراعة الكاكو.  

تأكد عودة اعتقال الفلسطينيين: عبد الكريم درويش، وجمال عميره من /اللجان/ رديف حزب العمل في الساحة الفلسطينية وقد اعتقال منذ 

 جودان في أقبية فرع فلسطين. شهر ومو

8/4/1992 

إن نشاط حزب العمل في المجال النسائي ملفت للنظر، وأعتقد أن ُخمس هيكله من النساء، وهّن من الريف أوالً والجامعيات ثانياً والوسط 

 التربوي والطالبي ثالثاً. 

 ومنذ أشهر تم توقيف سبعة ي دُرن في إطار هذا الحزب، وجميعهن من السلمية. مكثن شهراً في حماه، ثم تّم سوقهّن إلى أمن الدولة واألمن

ومنى عيشة، أخت  ،السياسي في دمشق، وهن طالبات ومعلمات، ومهندسات. إحداهن تدعى سناء حويجة واألخرى عواطف قنذع

 . وهي مهندسة. محاسن الجندي مدرسة. 1987إسماعيل المعتقل منذ عام 
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10/4/1992 

نبيل ناعوس  :همعلمنا من الطابق األعلى أن دورية حضرت ليالً، وأخذت أربعة من لجنة حقوق اإلنسان بعد إنهاء عالقاتهم بالسجن و

ان هؤالء قد كيف من جبلة. وكمن ناحية القدموس التابعة لمحافظة طرطوس. ناظم حسين من حلب. سامر نعيسة من الالذقية. ياسر اس

 حكموا ثالث سنوات من قبل محكمة أمن الدولة. 

11/4/1992 

وأضيف إليه حقيقة ثانية وهي الموجودة دوماً وهي  .أكد عمر الخيام في رباعياته أن الموت هو الحقيقة الوحيدة على سطح هذه األرض

 االستبداد. كالهما من حقائق الوجود هذا.

هذا في الزيارات التي تأتي، يؤكد األهل على أنهم ينتظرون، وهم  في الليل والنهار يحاولون التلهي عن هذا التلهف واالنتظار. لكن عبثاً ف

 القلق يحتضنهم الساعة  وراء اآلخرين. 

13/4/1992 

يان/ هذا الجزء كثيف، وينوء بثقل المعرفة ما زلت أقرأ مشروع الجابري. الجزء الثاني، وقد وصلت إلى /البرهان/ وأعيد قراءة /الب

كما أنني أقرأ كتيباً للمفكر سمير أمين عنوانه /المغرب العربي الحديث/ ترجمة كميل داغر وهو اختصار لكتاب  .التاريخية، والتحليلية

أقرأ كذلك في كتاب  .1967ل عام من مجلدين لم يترجم إلى العربية بعد اسمه: "اقتصاد المغرب"، ومعلومات هذا الكتيب تعود إلى ما قب

 كريم بقردوني، المستشار السياسي لبشير الجميل )لعنة وطن(. 

14/4/1992 

كان يسكن في قرية "المشرفة" التي تقع  .جاءت زيارة عائد بن علي الهبود. وكلمة الهبود لقب لجده غلب عليه، وهذا الجد من قبيلة طي

. كان له أربعة أوالد وهم: خلف، وشواخ، وعيسى، وعلي وهو أصغرهم. وهو من 1855ليد كم. الهبود هذا من موا70غربي الرقة بـ 

. خدم الهبود في صفوف الجيش العثماني وحارب في كل من: بلغاريا ورومانيا. تجول الهبود في أرض ديار بكر ومرعش 1900مواليد 

طاكيا، وطرسوس، ومرَّ بمرسين. عاش مئة عام. توفي في والعفادلة، ووصل في تجواله ان ،الرها/ وحّران وعبر مراعي بكر، وطي/

 منتصف الخمسينات.

ق إلى قرية الهيشة واشترى أرضاً واستقر بها. رزق بعائد فقط عام  . وثالث بنات هن: عبده، ويازي، 1950والد عائد الذي هو علي شرَّ

 وآمنة. 

، فناح عليه 1982. اعتقل في أيار 1968العمل السياسي منذ عام عائد المزارع، والعامل كرئيس مرآب في مطحنة الرقة، والذي وعى 

مات الوالد وهو ينتظر ابنه، وماتت الوالدة بعد شهر، وقرر الجميع الزوجة، واألخوات  .الوالدان واألخوات اللواتي تزوجن من مزارعين

 وهن ال يخبرنه. 1988كتم الخبر عن عائد، ومنذ عام 

اره عن أحوال والده، وانفجرت الزائرات بالبكاء. عندئذ وقع على الحقيقة المرة، وتعالى البكاء والصراخ ليوم جاءت زيارته وألح إلخبا

 من الجانبين. 

 البليخ بكى

 و"الهيشة" المطلة عليه ناحت

 وقربها الدرب إلى "تل أبيض" و"عين عيسى" أجهش

 الكل يسألون عن عايد بن علي الهبود 

 سجن كلَّ هذه السنوات والكل يقول: أين الذي طواه ال

 اسمه عائد لكي يعود 

 وهو حتى اآلن لم يعد 

 البليخ يبكي

 وتل أبيض وعين عيسى
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16/4/1992 

يب عبد العزيز والتي اعتقلت منذ شهرين ومعهم القيادي المتخفي الطب ،وصلت الدفعة األولى من قيادة حزب العمل إلى سجن صيدنايا

ا أوالً تقديمكم للمحاكمة قابل هذا اليوم جهاد عنابة مدير السجن، وطالبه بتجميع عناصر حزبه بعد تشتيتهم. أجابه المدير: انتظرو .الخيّر

 وبعدها لكل حادث حديث. 

ويبدو أن النظام يبدو أن إشاعات المحاكم أمر حقيقي. ربما تطالنا مع حزب العمل والمكتب السياسي. هذا النظام ال يمكن أن يؤم ن جانبه. 

 يريد االحتفاظ بالمفاصل األساسية لحزبي: "البعث الديمقراطي"و "المكتب السياسي".

جاءت زيارتي بعد انتظار قلق. قاال: أم قصي وقصي:  إن االنتظار والتفتيش استمرا منذ وصولهما في التاسعة والنصف حتى موعد 

، فشكوت ألم قصي من  الزيارة في الواحدة والنصف. إن التعامل مع األهل كان فظاً وغليظاً، ومليء بقلة الذوق. كان يبدو الضعف عليَّ

ل المتواصل، ومن شرب الماء. نشفان الريق ومن الت  بّوِ

17/4/1992 

 ندبت نفسي للخدمة هذا اليوم بدل عائد بن علي الهبود الذي ما زال حزيناً على والديه. 

18/4/1992 

ً في الطابق الثالث في مهجعين متجاورين ومغلقين. سبب االعتقال  عدد الذين اعتقلوا من حزب العمل أحد عشرة، وقد وضعوا جميعا

وضع نفسه في خدمة األمن، وبنفس الوقت أبدى للقيادة االستعداد الستئناف  1991ن المبادرة الذين أفرج عنهم في نيسان الـ عنصر م

 المهم أن العمل السري عمل ال يجدي ويقود في حال استالم السلعة إلى االستبداد. .العمل. هكذا نما إلينا. ويمكن أن يكون ذلك ال أساس له

19/4/1992 

أفكر حتى اآلن في المدة التي أمضيتها، ال يمكن أن أجنِّب نفسي اإلحساس بالخوف، بل وباليأس. إذ أنني أصبحت منفصالً عن  عندما

 مجرد التأمل في هذا الزمن الطويل الذي أمضيناه وراء القضبان يجعلك مرتعباً وملتاعاً.   .الحياة

22/4/1992 

م كافة الموقوفين إلى المحاكمة بعد عقد من الحديث يتعالى في الجناح عبر الممر عن موض وع المحاكمات وأن لدى السلطة نية أن تقدِّ

 الزمن. 

البارحة قابل الشاويش العام مدير السجن، فأكد األخير أن قرار المحكمة قد صدر بحق الموقوفين عرفياً من "البعث الديمقراطي" و "بعث 

 العراق" و "حزب العمل". 

23/4/1992 

. هناك مواقع في بشرتي مصابة "بالحكَّة". في ظاهر القدم والساق والفخذ. وتفرز هذه "الحكة" حبيبات حمراء. الصحي في تدهوروضعي 

ل المتواصل. هذا يضع احتمال  أكد الطبيب إسماعيل أنها من نوع "الحزازة" إنه مرض جلدي. من جهة أخرى، نشفان الريق هذا، والتبوُّ

وفي هذه الحالة ال بد من الذهاب إلى مستشفى التل وإجراء التحاليل  .وهو الحد الطبيعي 120ائي للسكر فوق الـ الوقوع باالرتفاع الفج

 الالزمة. رافق كل ذلك انخفاض في الوزن، وضعف في الوجه، وبروز في العينين، كأن عالئم الشيخوخة قد غزتني. 

وأبدأ بكتاب  .الطبعة الثالثة سوى ستين صفحة -الجزء الثاني–الجابري  رغم هذه الظواهر ال زلت أقرأ بنهم. وها لم يبق من كتاب

، كذلك 1907أدبي يروي فيه ظروف العمل الشيوعي في بالد الشام منذ عام  –"السنديانة الحمراء" لمحمد دكروب وهو كتاب تاريخي 

 ي قراءته لم يحن بعد. والضباط األحرار. ألن دوري ف 1952بدأت بالجزء الثالث من ملحمة حمروش عن ثورة 

 الطقس متقلب، والتعب من السجن باد على وجوه الجميع. 

24/4/1992 

منذ عشر سنوات الساعة الثانية عشرة ظهراً، اختطفت من الشارع وكنت أسعى للوصول إلى موقف نورا في شارع أبي رمانة بعد 

كان ينتظرني الصديق حامد أبو حامد، كي أذهب وإياه في سيارته  .ان"خروجي من مبنى االتحاد العام لنقابات العمال مقابل فندق "الماردي

ق من سوق الهال القديم بعضاً من الخضروات والحاجيات للبيت. وكنت في ضائقة مالية، وفي حال من المعيشة  الشبيهة بالطنبر كي أتسوَّ

 بائسة. 

25/4/1992 

اإلفطار والتأخر حتى العصر في تناول الغداء، بدأت بعض القوة والحيوية  بعد أن طبّقت صياماً جزئياً، أحاول تحاشي العشاء، وتجنب

 لكي أرسل عيّنات من دمي للتحليل، للتأكد من مرض السكري.  ،كما صرت أتخيل زيارة البعض .تعودان إلى جسدي
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 26/4/1992 

المعارضة  من هذه المعارضة. تطالب هذهالنشاط المعارض يزداد في الشارع السوري، ولكن المخابرات واألمن أقوى بما ال يقاس 

 .قيادية في حزب العملبالديمقراطية، وإلغاء األحكام العرفية وتبين ذلك في مالحقة وإلقاء القبض على لجنة حقوق اإلنسان، والكوادر ال

سراحهم في  كما أن النظام يشدد المراقبة على من أطلق .وربما يسعى هذا النظام لإليقاع بشخصيات أخرى تزاول النشاط المعارض

 كانون األول الماضي. 

27/4/1992 

  .أثار الحوار والنقاش في الجناح والممر والمهاجع ،خبر السماح لليهود السوريين أن يسافروا خارج القطر

إنه  .في الثقافة العربية ة تحليلية نقدية لنظم المعرفةأنهيت بعد جهد ومعاناة الجزء الثاني من مشروع الجابري /بنية العقل العربي/ دراس

ارج، رغم أن الوطن يعاني من سقوط سياسي، واقتصادي وأمني وتبعية للخ،مشروع كبير، ويدل على نهوض ثقافي ومعرفي ونقدي

 وعداء للغة الحوار، والديمقراطية. 

28/4/1992 

انهيار الراتب  الثاني ،األول زيادة نسبة السكر  :هناك احتماالن ،ي أمراً وبدا أنني أعان .وأصبحت هزيالً  ،نزل وزني بشكل ملحوظ

 ما.  الغذائي، فالحريرات خفّت مع انعدام اللحمة، والفواكه، ولكن ليس عليَّ لوحدي ذلك بل على الجميع، إذن هناك مرض

29/4/1992 

 وضعي الصحي يتحسن. 

 ذه الحكومات الطاغية. هتؤكد الكثير من القنوات أننا سنمثل امام محكمة أمن الدولة أنه ألمر جلل هذا الواقع العربي البائس الذي يفرز 

نفصام وكان اومعه تقرير طبي يؤكد بأن لديه  1987اعتقل عام  شاب من جماعة حزب العملمنذ أكثر من نصف شهر جاءنا إلى الجناح 

فريغ وتحميل السفن حي الرمل. والده وأعمامه وأوالدهم يعملون بت – عبد الكريم متوج من الالذقيةنه منذ عامين. يدعى يجب أن يفرج ع

 ً االً، وتعلم الدهان زيتياً وطرشا . حصل على البكالوريا فعمل في المرفأ، وهذا العمل متوارث لدى العائلة. عبد الكريم هذا عمل مع أبيه حمَّ

أنهى الدراسة في  .ين العملينوينام قبل الظهر ب ،فكان يداوم ليالً في الشركة التابعة للدولة ويعمل عمال ثانيا في المرفأ .في شركة التعمير

 كلية الزراعة، وتأهب للزواج ولكنه اعتقل. 

 األولى واقعية والثانية رمزية.  ،والثانية تدعى  "ماريا" قرأت له قصتين األولى عن التحميل

30/4/1992 

رسائل فأنزلوه إلى  وقد فتشوا أغراضه وهو قادم إلينا، فادعوا أنه يحمل .الصحافي أنور بدر من الدريكيشجاء إلى جناحنا لإلقامة به 

هذا  .حب الزيتون . مسابح من حب التمر وميداليات ومسابح من.والحقيقة أنهم عثروا على كيس مليء بالهدايا .المنفردة، وحلقوا شعره

 اليوم خرج من الزنزانة، وجاء إلى جناحنا. 

لبيولوجيا من جلست معه وروى الحادثة التالية: منذ شهر جاء من تدمر شخص اسمه حسن أو حسين زينو من حماه يحمل الدكتوراه في ا

فتكوا به  ،لحمامناء الذهاب ل. ِسيق إلى تدمر، وأثناء التنفس أو أث1988أو  1987إحدى الجامعات األمريكية. منذ وصوله اعتقل عام 

 كتين ال إراديتين وهما: إحدى الضربات قلعت عينه اليمنى، بعدها بمدة فقد عقله. إنه حتى اآلن يقوم بحر .وألقوه أرضاً وضربوه بالكابالت

 الوقوف جوار الحائط وظهره للجميع، والبشكير فوق رأسه.  -1

 األرض.  الجلوس والركوع على ركبتيه، واضعاً صفحة خده على  -2

 

 1992 آيار

1/5/1992 

 مترجمة في /اآلداب األجنية/ حول تجديد الفكر الديني في اإلسالم...  32لفتت نظري مقالة شاملة للمفكر محمد إقبال 

                                                             
توراة من المانيا. اصبح . درس اللغة الفارسية والعربية على جانب لغته االم االوردو. حاز على درجة الك1877مخمد اقبالمن مواليد البنجاب 32

 . اشتهر بشعره وفلسفته وعنت له ام كلثوم قصيدته " حديث الروح. 1938رئيسا لحزب العصبة االسالمية في الهند. توفي 
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2/5/1992 

السابق نقل منذ أربعة ورية أذاعت لندن البارحة ليالً نقالً عن لجنة العفو الدولية خبراً مفاده أن الدكتور نور الدين األتاسي رئيس الجمه

الدين معتقل في  وأوضحت اإلذاعة نقالً عن مصدر الخبر أن الدكتور نور .أيام بحالة إسعاف إثر نوبة قلبية حادة إلى مستشفى تشرين

 . 1970 ي تشرين عامسجن المزة العسكري منذ اثنين وعشرين عاماً، دون أن توجه إليه أية تهمة، وذلك منذ قيام حافظ األسد بانقالبه ف

إنها من مطبوعات اليسار  .التي عنوانها "النظام المصري في قفص االتهام" 33قرأت مرافعة المحامي المصري المناضل نبيل الهاللي 

 وهي تضع النظام المصري ورئيسه والحزب الحاكم في زاوية االتهام والتبعية.  .985العربي آب 

3/5/1992 

ام أبو عجيب وسمعت الرقيب ينادي على شخص من أجل الزيارة هو عص .ب التقدمي سالمه كيلهأفادت األخبار أن االعتقال طال الكات

 الرئيس يخطب. قِيل اعتقل بسبب وشاية مخبر أنه أطفأ جهاز البث و ،وهو ليس في جناحنا وال طابقنا. وهو ضابط متفوق برتبة عقيد

طق موحد أمام إرسال إشارات إلى محامين معينين، واالتفاق على من. ك.ال يزال حديث المحاكمات سار، وقد اتخذت بعض االحتياطيات

 المحكمة. 

لذي دبّجة فؤاد الشمالي. اإن فيه كماً هائالً من المعلومات، كما أعجبت جداً بالبرنامج النقابي  .أنهيت الليلة الماضية كتاب محمد دكروب

  .حمةتجاذبات. وبغض النظر عن بعض المبالغات فالكتاب ملكان هذا القائد النقابي واعياً مسألة الوطن واستقالله عن ال

4/5/1992 

. .وق رؤوسنا تفاصيل الزمنهكذا تتراكم األيام، ومعها يتراكم السجن ويت ك ّوم سنيناً وفصوالً وشهوراً وأياماً وليال ونهارات، وتتعالى ف

. هو .لقمر والشمسوهو األرض والسماء والنجوم السيَّارة وا إن السجن أصبح بالنسبة إلينا هو الحياة وهو الموت وهو الجهات األربع

 كل شيء وقد حال بيننا وبين كل األحباب، وكل الطقوس وكل األهداف. 

إال عندما يتراكم االستبداد،  إنه قتل فينا اإلنسانية والشوق والحنان واللقاء واألحضان الدافئة. هذا التراكم "السجني" ال يصبح بهذا الحضور

ة، ولذا جج في الجهات نار الطغيان لتأكل كل غصن رطيب، كأنك ارتكبت كل الذنوب، واجترحت كل الممنوعات، وتصرفت بحطَّ وتتأ

لمفاهيم المقلوبة التي هذه ا .فوق مستوى سقف العالم ،.. إنه ألمر فوق الطاقة.عليك واجب السجن والدوس وتلقي اإلهانات إلى أبد اآلبدين

 ً  وجريمة.  امتألت حقداً وتلوثا

5/5/1992 

ة محكومون ولم واألربع .من سجن المزة العسكري جاءنا ظهر هذا اليوم جهاد نعيسة، ومعه أربعة من الجبهة العربية المؤيدة للعراق

 تنته أحكامهم بعد.

فراد القيادة جميعهم أحكى عن النوبة القلبية التي ألمت بالدكتور نور الدين، وقال: إن  .شباط 23كان جهاد في الغرف العليا مع قيادة 

 مرضى وأمراضهم متفاوتة، وجميعهم يعانون نفسياً وينتظرون الموت، وهذا هو الحل الوحيد لسجنهم. 

 .ق، والتيار الدينيسجيناً من تيار العرا 29وعند العصر جاءت دفعة من تدمر، قِيل إنها تضم القيادة المركزية لحزب العمل، يرافقهم 

 المحاكمات مؤكدة للبعث الديمقراطي ولحزب العمل وبعث العراق والتيار الديني. 

 أقرأ يوميات نائب في األرياف لتوفيق الحكيم التي ذكرتني بمذكرات صياد لتورغينف.

6/5/1992 

السبيل إلى  اسماً.  أمورنا تحولت من انتظار إخالء 29حتوي على بدأ القاضي شلهوب باستدعاء عناصر من حزب العمل، والالئحة ت

م الحكم، وطلب القاضي ترّكز االتهام على التنظيم السري وعلى قلب نظا .توقع المحاكمة بين العناصر المدعوة الدكتور عبد العزيز الخير

 إبالغ أهلهم بوضع محامين. 

                                                             
محاكم عن حقوق وعُرف بالدفاع في ال 1949( محام مصري حصل على شهادة القانون الخقوق 9 2006 – 1922الهاللي ) المحامي أحمد نبيل 33

لمدة خمس  1959ى . اعتقل في عهد عبد الناصر مرتين: االول1948العمال والفالحين وقضايا الحرية. انضّم إلى الحركة الشيوعية المصرية 
 سنوات. من مؤلفاته: اليسار الشيوعي المفترى عليه.لمدة اربع  1965سنوات والثانية 
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8/5/1992 

  وحقاً. بعد عشر سنوات من السجن يطرح أمرنا أمام محكمة أمن الدولة، وما كان من األمور المستحيلة أصبح واقعاً ومعقوالً 

منا عن غير . صحيح استُخدِ .يحاول النظام أن يفت من عضدنا. إننا لسنا نادمين، ولسنا خائفين ولسنا طالب رحمة. نحن طالب حق

 اآلن على استعداد لدفع حياتنا ثمناً إلزالة هذا االستبداد.وعي لدعم االستبداد، ولكننا 

 الطقس اليوم ماطر وبارد.

9/5/1992 

 المحاكمة تعني إذا تّمت: 

 المحاكمة نتائج إلى انتباههم وصرف عنهم، اإلفراج عدم تبرير أو المعتقلين، عن اإلفراج تأجيل . 

 ابتزازو إذالل من ذلك يتبع وما ،العيش ولقمة العمل وحق المدنية الحقوق من وحرمانهم بالمعتقلين الضرر أكبر إلحاق . 

 السياسية فاعليتهم من يحد المدني التجريد . 

 االستثنائية األحكام ضد قوي دفاع هناك كان إذا العرفية باألحكام العمل إيقاف إمكانية . 

مضادة بشأنهم  يريد النظام إقالق األهل وسحق أية تحركات .ألن النظام في أحداث أكبر لم يحرج ،ربما تبرز الجدوى من هكذا دفاع

 ومالحقتهم. 

 إن التحرك المدروس يخدم القضية الوطنية ويحّول المحاكمة إلى تظاهرة سياسية. 

 طبعاً المحاكمة تحتل حيزاً من اهتمام الجميع. 

 حال الطقس غريبة فاألمطار منذ يومين. 

 سجيناً والحبل على الجرار.  51محكمة أمن الدولة من حزب العمل حتى اآلن وصل عدد الذين مثلوا أمام 

10/5/1992 

 بلغنا هذا اليوم بإيقاف زيارتنا لمدة شهر من أجل التهيئة لتقديمنا للمحاكمة. أُ 

11/5/1992 

زيارات لمدة شهر.. توقيف ال. .وسيتم استدعاؤنا خالل األيام القليلة القادمة إن المحاكمة ستتم أمام محكمة أمن الدولة :تم إعالمنا

 .المحاكمات ستتم لنا وللمكتب السياسي ولجماعة بعث العراق

ً بالمحاكمة من والصادر بحقه حكم البراءة ولم يُفرج عنه أُبلغ أمر 1977والطريف أن الشاب فارس سالم من حماه المعتقل منذ عام  ا

 جديد.  

 بعض سيواجه أحكاماً زيادة على سنوات سجنه. نعتقد أن الحكم ُمعد سلفاً. البعض سيفرج عنه، وال

12/5/1992 

 راء. مع هذا االضطراب الذي نعيشه بسبب إحالتنا للمحاكم بدل إخالء السبيل ننظر من الشبابيك إلى الطيور واألرض الخض

13/5/1992 

ويتصور هذا البعض أنه سيدافع عن  .من المحامين مسموح لهم بالكالم يتخيل البعض منّا أن المحكمة سجال وأخذ ورد، وفيها مرافعون

الذي أدان النظام المصري  34ويذهب هذا البعض في التخيّل متصوراً أنه مثل المصري نبيل الهاللي  ،نفسه ويدين الممارسات الفظّة للنظام

 ووضعه في قفص االتهام. 

                                                             
ل ايام عبد الى الحزب الشيوعي المصري. اعتق 1948( دافع عن حقوق العمال والفالحين والحريات. انضم 2006 – 1922محام مصري )  34

 لعبة خلط االوراق.وعي المفترى عليه ولمدة اربع سنوات. من مؤلفاته: " اليسار الشي 1965لمدة خمس سنوات، كما اعتقل عام  1959الناصر: 
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14/5/1992 

. كان تروتسكي شبه ممنوع، وكانت 1969وطبع ثانية عام  1968والكتاب مترجم عام  ،35لتروتسكي أعيد قراءة "الثورة المغدورة" 

األحزاب الشيوعية العربية برمتها مستسلمة للنهج الستاليني، وقد صادرت كل أساليب النقد واالحتجاج ضد ديكتاتورية ستالين باسم 

وكانت تماثيل لينين  .الطبقة العاملة واالشتراكية والتقدم مخنوقة بهذا االستبداد –ويا لألسف  –وكانت  .الطبقة العاملة واالشتراكية والتقدم

وكان أمثال سمير أمين والياس مرقص في قفص االتهام.  .1917 وماركس وأنجلر هي الوحيدة التي تعبر عن صنمية وجمود ثورة 

سون السطحيون ينظرون إلى تروتسكي ومؤ وبعد هذا التاريخ  .عام بدء التصفيات في الجيش ،1936لفه هذا الذي ألفه عام وكان المدّرِ

 بعامين ألف بولياكوف روايته الفذة /العم ومرمريتا/ والتي بقيت مخطوطة ومخبأة ثالثين عاماً.

 إن استبداد النظام الحاكم في سورية صورة منحطة عن المرحلة الستالينية. 

15/5/1992 

واصلت، ولذا نرى يه يبدأ العشب باالصفرار، ولكن األمر يختلف هذا العام. الربيع تأخر والمطر استمر والغيوم تهذا منتصف أيار وف

 من الشبابيك األرض الخضراء، والغيوم. السجن أثقل من الصخور على صدر اإلنسان. المحاكمات ستبدأ خالل أسبوعين. 

16/5/1992 

 ا وانسجام.رغم ذلك آكل وأقرأ وأنام برض .. ما زال الوهن والعطش يالحقاني.متواضعخضعت لحمية شديدة رغم الراتب الغذائي ال

ك تململ في صفوف بدأت محكمة أمن الدولة العليا باستدعاء عناصر حزب العمل. التحقيقات األولية عادية وهادئة، وتقول األخبار هنا

 حاكمة.لمتقدمين إلى المحاكمة، أو كمحتجين على هذه المالمحامين، ويتوجه الكثير منهم كي يسجلوا أسماءهم كموكلين عن ا

17/5/1992 

ف من النسخ، وقد وزع في أوربا بمئات اآلال .أذاعت لندن تقريراً عن كتاب عنوانه "سورية مسافرة" صادر عن لجنة العفو الدولية

 ( دقائق: 10وقد جاء في التلخيص الذي استمر أكثر من ) .وصادر باللغة اإلنكليزية

 الكتاب ترجم إلى أربع لغات حتى اآلن ومنها اللغة العربية.  -

 إن النظام السوري يحتفظ حتى اآلن بأكثر من سبعة آالف معتقل سياسي يعتبرهم مجرمين وخارجين على القانون.  -

 إن النظام رفض ويرفض التجاوب مع أبسط حقوق اإلنسان، ويدير ظهره ألبسط مبادئ لجنة العفو الدولية.  -

 م يعتمد في حكمه على جهاز أمني مدرب ومنظم ويزاول القمع واإلرهاب ضد الشعب. النظا -

 النظام يتخذ الرهائن واحتجازهم قانوناً يسلطه ضد المطلوب والمالحق. -

 الصحافة واإلعالم والثقافة والمسرح كلها خاضعة لسيطرة األجهزة السرية.  -

 ومنها العاصمة.  حافظ األسد مدعوم من شرائح السنة في المدن الكبيرة -

ادي لحقوق إال أن تاريخه اإلرهابي والمع .وخاصة بعد حرب الخليج ،تحاول الواليات المتحدة شطب اسمه من دائرة اإلرهاب -

 اإلنسان جعلها غير قادرة أن تقوم بهذا الدور.

 ما زال عناصر حزب العمل يمضون إلى المحاكمة ونحن ننتظر بقلق وترقب. 

18/5/1992 

أبدأ دفاعي لدى مقامكم الموقر بإثارة النقاط التالية من حيث  :المرافعة التي حّضرها المحامي الرفيق يوسف السعيد أبو رباحنص 

استناداً إلى كل ما ورد فإنني لم أجد إثارة أو دالله استخدام العنف أو القوة لتحقيق األهداف في المنظمة التي أنتمي إليها  36.. .:الشكل

 لك أطلب: وبناء على ذ

 عدم إثبات تهمة انتمائي إلى تنظيم معاد.  -1

                                                             
ا سياسيا شيوعيا له منهجه المتميّز واسس تيار 1917( ماركسي روسي من قادة الثورة البلشفية في روسيا 1940  - 1879ليون تروتسكي ) 35

ى كتابه الثورة المغدورة نا نعرف محتوعالميا. كان من المقدّر ان يخلف لينين فازاحه ستالين واستقر به المقام في المكسيك حتى اغتياله. ومن ه
 المترجم الى العربية.

صار على الخاتمةالنص الحرفي للمرافعة التي حّضرها المحامي السجين يوسف السعيد ادرجها صاحب اليوميات دون حذف ورأينا هنا االقت 36  
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 تقرير أن األفعال التي أقدمت عليها ال تشكل فعالً جرمياً يعاقب عليه القانون.  -2

به المتهم أو  ضم أوراق دفاعي إلى ملف القضية، وتمكيني من الدفاع القانوني أصوالً عن نفسي أمام المحكمة، ومنحي ما يتمتع -3

 ي من حقوق الدفاع.المحام

19/5/1992 

بدءا سأتكلم عن الطقس، ألنه في هذه السنة غير طبيعي، وغير مألوف، ولم نعرف هكذا مداراً له، فمنذ أيام ونحن تحت رحمة منخفض 

بأربع بطانيات. الخفرة في الخارج مستمرة والمطر الليلي ال ينقطع،  جوي بارد، ولذا عدنا إلى السروايل والكنزات الصوفية والتدثر

وينهمر منذ المساء كل يومين، وما تنقله الجرائد يدل على عموميته، وكأنه يوجد تغير في الدورة المناخية. نتمنى لو نراقب الطبيعة 

 والفصول خارج القضبان، وخارج األسالك الشائكة واألسوار. 

أحدهم  .سجن محّولين من مركز التحقيق العسكري في تدمر. مضى على توقيفهم أكثر من سنة، والسبب /حرب الخليج/جاء سبعة إلى ال

 متهم بالتهليل والتصفيق والصراخ عندما سمع بسقوط صواريخ على إسرائيل. 

 اقية على الدولة العبرية.بالتهليل والفرح بسقوط الصواريخ العر –مع جملة اتهامات  –أكد الدكتور علي الصارم أنه متهم 

جهاد نعيسة يعاني من ضعف الرؤية قبل السجن، وفي المعتقل ازدادت مع استفحال الكسل الوظيفي، وقد مضى إلى التل وبعد الفحص 

، وله أخ /عادل/ في المزة منذ 1983تبيّن أنه ال يرى في كل واحدة سوى واحد من عشرة مع انحراف حاد. جهاد في السجن منذ صيف 

وله قريب هو أكثم بن عز الدين ابن عم والده، أوقف وحكم عشر سنوات ألنه عضو في لجنة حقوق اإلنسان، وأكثم هذا  1970عام 

 حقوقي، ومحام. والد جهاد هو عطا هللا أقدم أستاذ لغة إنكليزية في محافظة الالذقية. 

ته اآلن لها نكهة خاصة. خصوصاً بعد سقوط األقنعة عن الوطن أنهيت كتاب تروتسكي /الثورة المغدورة/ قبل السجن قرأته، لكن قراء

 األول للبيروقراطية. إن المرء ليحزن لحالة التفتت والعنف التي عليها الروسيا، وكلما ضعفت الروسيا قويت الواليات المتحدة واسرائيل،

والحزب الواحد، ومصادرة الرأي اآلخر، وكم  ،. ب.ما أوصل الروسيا إلى هنا هي: البيروقراطية وعبادة الفرد، وتحكم جهاز الـ ك. ج

 األفواه، واالستبداد... 

20/5/1992 

أم أكلي للبطاطا البارحة، أم  ،منذ استيقظت وأنا أشعر بالوهن وبالتعب وارتخاء المفاصل. أتُرى السبب الرياضة والحركات الرياضية

 درجات. الطقس البارد، وعدم االحتياط له والذي يصل ليالً إلى ستة 

 اآلن نخرج إلى التنفس في الساحة بعد انقطاع استمر منذ الثلث األول من كانون األول. 

وقد  .قرأت بحثاً عن الغزالي في مجلة "الفكر العربي" والمأزق الذي عاشه وهو يدافع عن الخالفة العباسية المنهارة زمن المستظهر باهلل

السالجقة استولوا على أرض الفالحين، ومارسوا كل ما هو  .الملك التي تشبه الجامعة تلقى التشجيع، واختص بالتدريس لدى دار نظام

 مانعاً التمرد ضد استبداد وظلم السلطة.  ،هاجم الباطنية دون أن يأتي على ذكر الصليبيين، ناصراً انهيار القيم .معاد للدين والعدل والحق

ج الموقوف منذ شربت متة العصر مع  حكى لي عن كيفية اعتقاله والتحقيق  .في المهجع الثالث الذي يقيم فيه 1987عام عبد الكريم متوَّ

وبما أنني أعمل دهاناً فكنت  .1986معه قال:  كنا مكلفين بكتابة شعارات على الحيطان ضد انتخاب رأس النظام في حملة انتخابه عام 

 ،ألسد يأكل أبناء مملكته" و "ال ،ن واضحة، وما كتبته: "الفي ساعة متأخرة من الليل أكتب بالدهان في أماكن بارزة وعلى جدرا

فرع  –وكان يرافقني البعض لمواجهة المفارق. أحد هؤالء كان من طالب الحادي عشر. وله قرابة مع جهاز األمن العسكري  .للطاغية"

 الالذقية الذي يترأسه العقيد سهيل العلي. أُغري، واعترف عليَّ، وعلى الكثيرين بعد عام واعتقلونا. لقد تعرضت لتعذيب شنيع ُشلّت على

 أشهر.  أثره يدي اليمنى ثالثة

وها كانت معنا فتاة ضربت مثالً في الشجاعة، كانوا يشتمونها بألفاظ نابية، فتجيب على ألفاظهم بنفس األلفاظ غير هيابة وال خائفة وقد عرّ 

ت من معنوياتنا. لم أعترف أبداً، وقد أحضروا اثنين من ا .فكانت تجيب "أنتم أوالد الشراميط" ،صارخين بها "يا شرموطة" لذين وقد قوَّ

أصررت على النكران، ونعْت االثنين بالكذب واالفتراء. أحدهما تراجع عن إفادته، أما الثاني فأصر أما أنا فبقيت حصراً  ،اعترفوا عليَّ 

وعندما نُقلت إلى دمشق أنزلوني في "الدوالب" مهددين بقطع يدي. بقيت مصراً على النكران. لقد واجهني القاضي بنفس  .على اإلنكار

ر عندما داهموا بيتي والبناية كانوا حوالي  :ة. قلت لهالتهم عنصراً مدججين  50ليس لي عالقة بما سجلوه تحت الضرب والتعذيب. تصوَّ

أبي /ريِّس المينا/ رئيس  .الساعة الثالثة صباحاً لن تدخلوا إال على جثتي :بالسالح، وأرادوا اقتحام الدار وقف أبي بالباب وهددهم وقال لهم

 ن ال يقدر عليه عشرة رجال. جسده مليء بطعنات السكاكين. زانوا الموقف، وتراجع الضابط مسؤول مجموعة االقتحام. الحمالي

( نؤمن أن النضال 1970و  1960صحيح أننا شباب وصغار، خسرنا دراستنا ومستقبلنا. لكننا جميعاً رغم صغرنا )مواليد الدفعة بين 

 ، ألن ممارسته كريهة، وال وطنية، وال أخالقية وهي ليست بحاجة إلى برهان. ضد هذا النظام أمر شريف وملح وضروري
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22/5/1992 

 .اليوم جمعة وهو عطلة في السجن. ال أحد   يذهب إلى المحكمة، ال تجيء الزيارات، ال ترد أخبار من الطوابق العليا. ال يظهر المساعدون

 ولذا ننكفئ على أنفسنا في الجناح. 

24/5/1992 

 ،قراءة ودراسة في مجلة /الفكر العربي/ الخاصة بالخطاب الفلسفي العربي يحتوي العدد أربع ملفات: حول الخطاب الفلسفي العربي أنهيت

  ...مراجعات ،بحوث ومقاالت نظرية ،الخطاب الفلسفي بين التأثر والتأثير

27/5/1992 

ً من سنمثل أمام محكمة أمن الدولة بين يوم وآخر. قيادة المكتب السياسي بدأت بالمثول.  إن المحاكمة بعد هذا السجن الذي امتد عقدا

 هو تحطيمنا وعدم اإلفراج عنا إال بعد إنهاكنا.  :الزمن له معنى واحد

والجميع يؤمن بضرورة زوال الطوارئ واألحكام العرفية إن الجميع قد تعب من السجن، ولكن الجميع يؤمن بحق المعارضة في الوجود، 

 وعدم إعطاء نقطة واحدة لنظام استبدادي مخابراتي. 

29/5/1992 

 5وقع بيدي كتاب: "الحركة العمالية في فلسطين" لألستاذ أسعد صقر الذي كان رئيساً التحاد الصحافيين عند اعتقاله. أمضى بالمعتقل 

. يتكلم المؤلف عن نضال شعب فلسطين 1980إلى  1948، والثاني منذ 1948 – 1900األول منذ عام  -سنوات. يقع الكتاب في قسمين: 

واإلنكليز وموقع الطبقة العاملة والحركة النقابية ونضالها أثناء المد واالنحسار، ونضال الحزب الشيوعي بشقه  برمته ضد الصهيونية

 الوطني واآلخر الصهيوني الذي يعمل لحساب "إسرائيل"، والهستدروت، ويبحث الكتاب في حالة العمالة عبر المراحل والسنوات. 

30/5/1992 

وهو عبارة عن وهن وصليل في أعلى الكتفين، وإقياء، وإسهال، وسببه ريح باردة تصيب الرق ب ة  "ولنجالق"تقول العامة فالن ضرب هُ 

ٍق حتى يزول ما يلقاه خالل يومين.  هوالوجه المتعرقين فيقع المصاب، وتصيب  البرداء، ويصبح بحاجة لغطاء سميك وتعرُّ

كان إبراهيم عبود من أوائل  -أصابني خالل الشهرين الماضيين ثالث مرات، وعندما وقعت طريحاً أخذ الزوار يتوافدون:  "القولنج" هذا

ر وبيجامته الزرقاء، وقامته الممتلئة، ووده المعهود. يسأل متلهفاً.   الزائرين بوجهه المدوَّ

ي، وجاء علي الشمالي المنكوب بشقيقه، والمتماسك والذي تعرض لقد اضطرب الجناح لمرض .إن المرض في السجن لعنة ما بعدها لعنة

للموت في زنزانته، والذي يمتاز بالسعة واستيعاب اآلخر والهدوء، وجاء محمد الجندي الذي يتحدث في اللغة والفكر قال: يجب علينا 

وجاء الدكتور حسين بكر بقامته المتوسطة، نحن المتقدمين بالسن أن نتغلب على األمراض وأن نظل كالساريات التي تحمل القناديل. 

الجميع.  مّ اآلخر هو ه مّ السجن جعلنا متراصين، وه ... وهذا وهذا. إننا جميعاً نتألم لمرض أحدنا.وابتسامته اللطيفة، ومعه الدكتور مزيد

ت من الغثيان وعادني مساء عبد بعد الغداء هاجمني اإلقياء، وعاودني اإلعياء، وعادت البرداء، وكانت عظامي ترتجف، وبعدها ارتح

 الكريم متوج وهو قلق بشأني ومتوتر. 

31/5/1992 

 .سنوات ومتهم بكتم معلومات 5، ومحكوم 1987ومعتقل منذ عام  ،1965محمد زيد الهويدي مواليد جاء زائراً لمهجعنا شاب اسمه 

 وعندما انتهى حكمه جلبوه من تدمر إلى هنا. 

العفادلة، لهم خال بالعراق يراسلهم وكانوا يعتقلون كل من يتلقى رسالة، وقد اعتقلوا من العائلة أكثر من خمسة آل الهويدي هم شيوخ 

دفع فالتهمة جاهزة. وسيتم تحويلهما تإذا لم  :ألف ليرة، وقالوا له 280أفراد. له خال طبيب من الرقة اعتقلوا ولديه فدفع لقاء إخالء سبيلهما 

ثم اعتقل هو بالذات ثالثة أشهر وقد  .الرقة –إخالء سبيلهما اختفت سيارته أربعة أشهر، وظهرت على طريق حلب  ثم بعد .إلى العاصمة

 تل جديد.  ،مديراً لفرع الرقة العسكري، وهو من ريف السلمية "قال: كل ذلك تم عندما كان "الدربولي .دفع مبلغاً حتى تم اإلفراج عنه

الذين يساقون إلى سجن تدمر ليس من زيارات لهم، وسيف المحاكم الميدانية مسلط على رقابهم، ويمكن أن يكونوا مجال ابتزاز 

 وارتزاق لمدراء السجن ولضباط المحاكم الميدانية. 

من )إلى قرية الهنادي غرام ذهب خالص. فقد ذهب أهله  1000يدي جاءته بالواسطة أربع زيارات مدفوعة األجر بقيمة وفمحمد زيد ه

وكانوا يأخذون  .غرام( 250ط رأس فيصل غانم مدير سجن تدمر، والتقوا بوالدته ودفعوا لها المبلغ )كل زيارة قمس (قرى الساحل

 الهدايا من الصوف والسمن والجبن بما يعتبر من الهدايا البسيطة. 

  



100 

 

 1992 حزيران

1/6/1992 

ربما يُحكم البعض بأكثر من سجنهم. لكن سقف األحكام ربما  .األحاديث، والحديث حول األحكام كذلكحديث المحاكمات يطغى على كل 

وإذا قيَّض  ،ال يتجاوز الخمسة عشر عاماً. أصبح السجن في فترة حكم حافظ األسد فرض عين على كل مواطن مثل الجندية اإلجبارية

ّرب من السجن ال يتم إال بالموت أو العيش خارج هذه الديار، وإذا كانت خدمة العلم للمرء التهرب من خدمة العلم، أو دفع البدل فإن الته

ومن يخرج غير ذلك شبه معافى  ،بزمان، فالذي يدخل ال يمكن له أن يخرج إال ميتاً أو مرشحاً للموت دمحددة المدة فإن السجن ال يحد

  .فللعناية الربانية دور في ذلك

2/6/1992 

بحيث بالكاد أنهض لغسل وجهي وأظل في مكاني وتحت الغطاء مع اصفرار وجهي، ونزول وزني، وبدت  لضعفأعاني من الوهن وا

مظاهر الهزال على كل جسدي. الطبيب الداخلي أخذ عينة من دمي وأعطاها إلى الطبيب الضابط للسجن إلرسالها للتحليل في مستشفى 

 وهذا دتي، مع وجود تعفن وتشنج معدي. الشيء الذي يقلقني هذا الضعفالتل للوقوع على حالة السكر. هناك بعض اضطراب في مع

 الهزال اللذين انعكسا على وجهي. 

. فيه عن مسرح األطفال. لم أستطع قراءته الحتوائه على قدر من النفاق، وفيه 1988عن عام  "الحياة المسرحية" عند رأسي يرقد عدد

فصل قسري لألطفال في المجتمع الذي يعاني من القهر واإلذالل ودوس الرأي والقانون، وفيه تلويح باالشتراكية في كل الدول التي 

 فوقياً بيروقراطياً، مع سطوة الحزب الواحد.  غير اشتراكية، ألنها كانت بناء –بين عشية وضحاها  –صارت 

ً عندما يذكر المسرح السوري ال بد من ذكر سعد هللا ونوس الملتزم غير المتهافت الذي يشغله هم الحرية وهم الحق  ،المبدع ،طبعا

والمجتمع الحر. وقفت عند كلماته وهو يرثي المخرج فواز الساجر: "بشعة هي بيوتنا، بشعة هذه األحياء التي ارتجلها الجشع، وغبار 

هذه  ،هذه الطاعة الذليلة ،طئةطأة المالروح، بشعة هذه األلوان الترابية الذابلة. بشعة وجوه الناس المقهورة والمهمومة. بشعة هذه المشي

هذا االحتيال. بشعة أغاني المرحلة بشعة هذه  ،هذا الدجل ،هذا السفه ،بشعة األخالق السائدة وهذا االبتذال ،النظرات الخائفة والذليلة

دة وحتى الممات. هي في الحياة استبداد بشعة هذه الخطابة التي تغرقنا سيولها من الوال .رنا بها قنوات التلفزيون الملونةدّ التفاهات التي تخ

 وقمع، وهي في العمل الفني تفكك وسطحية". 

3/6/1992 

ً  فإنه ينّمي الحلم وكذلك الخيال، –مهما قيل فيه  –السجن  وعندما يمرض اإلنسان وال  .وذلك ناتج عن قساوة الواقع أوالً، والحرمان ثانيا

يستطيع من وهنه تحركاً، ويرقد على فراشه، يصبح الحلم أكبر من الحلم آالف المرات. ويتسع الخيال فيصبح بحجم البحيرات ثم يتسع 

إنني مع  ...ويتسع ويصبح بحاراً. ها أنا في غاية الوهن والضعف أتنقل على بساط الريح من مقاطعة إلى أخرى في بالد الصين الواسعة

 المرض، والنقاهة والحمية، وضعف الهمة رحلت على أجنحة المجالت الصينية القريبة التواريخ إلى هذه البالد الشاسعة". 

4/6/1992 

الغامضة، والمحيّرة. إنها حالة تدعو إلى الحزن الذي يقلقني استمرار الخمول البدني. يصل هذا  ،يركبني التشاؤم من حالتي الصحية

 لى الدرجة التي ال أستطيع فيها من النهوض. رأسي يفتل، وأنا في دوخة مستمرة، وشهيتي قليلة، بل تكاد تكون معدومة. الخمول إ

إنني بعد انهيار كل المرتكزات التي حتى وجهي بدا صغيراً وبال خدين. لم يبق من مرتكز معنوي سوى القراءة والكتابة.  ،هناك هزال

ع األمور في تجربتنا، وضحالة األبنية التي شيدت على أسس مهترئة لم أعد أرى سوى الكتابة سجنت من أجلها، واكتشافي لقا

إن القيمة السياسية أضحت طائرة من ورق، وإن القيمة الحزبية أضحت وهماً وكل من يتعلق بها، أو  والقراءة تعّمق القيمة اإلنسانية.

ً تنأى عن الواقع، متسكع وخال من المضمون وفارغ، وبعيد ’ يعتبرها قيمة  عن الواقع وعن اإلنسان. إن الحزبية عندما تصبح مذهبا

 واإلنسان. الحزبية ال يمكن أن تكون وطنية وإنسانية إال عندما تؤمن باآلخر. لم يعد عندي شك أن السبيل إلى الظالمية، وإنتاج التفاهة

ت والوثوب إلى الحكم  والالديمقراطية ليست عند ذلك سبيالً إلى وقلـة الوعي، والمآرب الضيقة. عندما يكون قصدها التناحر والصداما

 التقدم، وهي تنتج سياسة منحطة ومرتجلة وقطرية، ومضادة للوعي، والثقافة والنقد والحوار.    

 ولكن على حزب نادى باليقظة والتقدم، ثم انتهى إلى ما انتهى إليه.  ،لست آسفاً على سجني

والحق والصدق وما لم يسقط االستبداد فلن  الباحثين عن العدل ،وسفهاء القوم، ويسحق األنقياء النظيفين إن االستبداد ينتج العلوج

 تنتصر العدالة. 
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5/6/1992 

. كما ينتقل .لمعيشيةوكيف تجري الحياة اليومية وكيف حال األوالد، وكيف تجري األمور المادية وا ،يتجه بالي ألمور شتى أوالها البيت

ن التفكير جدياً باألمن هذا اليوم إلى ذكرى الهزيمة التي مضى عليها ربع قرن كامل وبها تّم انكسار آخر المعنويات لدى العرب، وبدالً م

 ربي. القومي والتراص ومواجهة األخطار راحوا يسعون وراء األمريكيين حلفاء "إسرائيل" واألعداء اللدودين لكل تضامن ع

 . .وفعالً شعرت بشيء من الفرح بسبب تحسن حالتي .يالً، وأسترد بعضاً من قوايأصحو قل

من الشهر الماضي. األغرب أن آخرين  16 – 15أفادوا أنه أُعدم عدد وصل إلى العشرين في  ،منـذ أيام حّل في سجننا منقولون من تدمر

  نقلوا إلى تدمر إلعدامهم ميدانياً. ،كانوا في قوائم إخالء السبيل

إنها أماكن سرية بعيدة عن الرقابة  ،1987جاء من أقبية أمن الدولة وزنزاناتها عدد من معتقلي المكتب السياسي من اعتقاالت وقد 

يعني  ،والتفتيش، وال يعرفها غير السّجانين. وقد حدثنا جورج صبرا من قطنا الذي أقام بها عامين كاملين دون زيارة أن هذا الفرع

مع فروع األمن األخرى: فرع فلسطين، فرع األمن العسكري، فرع القوى  ،في ابتداع أساليب القمع والتعذيب ،ارىيتب ،أمن الدولة

 .الجوية، فرع المخابرات العسكرية، أمن القصر، أمن السرايا

ً تُنّكل بالمؤمنين هكذا يلقى السجين السياسي أعنف أعمال العنف على يد جهاز إرهابي ذي واجهة تدّعي الوطنية في الظاهر، وسري ا

 بالحوار وبوجود اآلخر. 

6/6/1992 

ال تزال بقايا من "الكريب" المعوي اللعين الذي هدَّ قواي، وقد زاد عليه مرض السكر، ولذا وقعت بينهما طريحاً، وأضاف حديث 

 المحاكمات، فزاد من سوء وضعي المعنوي والجسدي. 

مهجع للمكتب واثنان لحزب العمل، والجميع لم يحاكموا حتى  :العمل ثالثة مهاجع شغل المنقولون الجدد من المكتب السياسي وحزب

 اآلن. 

 في مهجعْي حزب العمل تعرفت على إسماعيل عيشة ونبيل كلول وادريس دلول وهم شباب جاوزا العشرين بسنوات قليلة. 

7/6/1992 

وأركان الطبخ تعتمد على ما تحمله الزيارات، والربع على % من المواد 75فنسبة  .انقطاع الزيارات عرضنا للجوع وسوء التغذية

، وقد شحت المواد وانقطعت بسبب انقطاع الزيارات. اليوم جاءت زيارة ففرحنا ألننا مهددون % على فطور الدولة5الفواتير المشتراة و

 بالجوع واالنقراض.

8/6/1992 

وذلك على إثر االعتقال وبعد المحاكمة، لديمقراطية وحقوق اإلنسان، وقعت إشكاالت وخالفات بين أعضاء لجنة الدفاع عن الحريات ا

وقد أُفرج عن أربعة وبقي أربعة عشر. واإلشكاالت سببها اتهامات متبادلة ورأينا من الضروري محاصرتها ومنع  .وصدور األحكام

وهذا نص  .ة تحمل وجهة نظر مضادة لألخرىوكانوا قد وجهوا رسالتين لنا، كل واحد .فالسجن يفرز الكثير من االنشقاقاتتفشيها. 

 الرسالة التي وجهناها لهم: 

"الزمالء في منظمة لجنة الدفاع عن الحريات، والديمقراطية وحقوق اإلنسان. بمزيد من األسف قرأنا وجهتي نظركم بشأن بعض 

إشكاالتكم الداخلية، ومع تقديرنا للروح الديمقراطية التي أملت الحرص على اشتراكنا في تقويم موقفكم، فإننا من موقف الحرص  نفسه 

 نسجل ما يلي: 

 االعتراف هذا يمليه بما به، واالعتراف اآلخر وعي على تقوم يومية كممارسة ،العملية تجلياتها أبسط في الديمقراطية نفهم نحن -1

ً  لنا كامتداد وليس تحديداً، كآخر به اعتراف. والتأثير والفعل والقول الوجود في بحقه المنقوص غير اإلقرار من  .وفعالً  وقوالً  رؤيا

 في القضية هذه بتمثّل أوالً  المعني التنظيمي اإلطار هي منظمتكم أن نفترض ،البسيط المفهومي التأسيسي المفهوم هذا قاعدة وعلى

ً  حواراً  يكون أن يفترض وكان .إليها وصلتم التي النهايات هذه بمرارة نعاين ونحن ذلك نقول. الداخلية حياته  مسعاه وهادفاً، هادئا

ً  أوالً  ً  أكثر مواقع إلى ودفعها المنظمة، لحمة وتعميق تمتين وأخيرا  إلى مهضومة غير بسرعة الحوار وصل فلماذا وفعالية تقدما

 ."السجن هذا أوساط أوسع في نتائجها تعم أن تحاول فعل وردود واتهام إدانة قرارات

 ال ذاك أو الزميل هذا ضد إشاعة أية ترويج أن كما مقبول، غير باإلدانة وقراراً  بالفصل، قراراً  أن -:نقول التفصيل من وبشيء -2

 أو الزميل هذا ضد قامعة أداة إلى القمع وجه في تقف منظمة فتتحول أيضاً، المقبول تفسيره يجد ال كما لدينا، المقبول تفسيره يجد

 . ذلك

ً  الديمقراطي بنشاطها منظمتكم انتزعت لقد -3 ً  تقديرا  العمل حقل األولى للمرة تختار رائدة كمنظمة سوانا، ومن منا كبيرين وتعاطفا

 سياسي استقطاب أي ومنع المركزية، القضية هذه على الحفاظ أن نعتبر ونحن إليه، نكون ما أحوج ساحة في تحديداً  الديمقراطي
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 جديدة، سياسية وتيارات فصائل إلى بحاجة ليست الوطنية فالساحة بالتأكيد، األهمية غاية في مسألة اإلطار هذا خارج تنظيمي أو

 . الديمقراطية القضية وال الوطنية القضية مصلحة من ليس ذاك أو الشعار هذا تحت المنظمة مسار حرف وإن

ً  إن -4  المعيشية قضاياها في حتى الحكم موقع في الحقيقي خصمها تجعل حيث السجن داخل مجموعة أو منظمة، بأية كبيراً  خطرا

 . الشخصي المستوى على مدمرة ونتائج منزلقات إلى بالضرورة سيقود المجال هذا في ثغرة أية إن. البسيطة

ً  عشر سبعة إلى سنوات عشر من والممتدة السجن في تجربتنا موقع من نشعر -5  الواحدة المجموعة داخل الودي التواصل أهمية عاما

 جحيم إلى ستستحيل السجن في الحياة فإن وإال عنها، التخلي يمكن ال التي الشخصية القضايا بعض عن التغاضي وأهمية خاصة،

ً  والعقلي، والصحي النفسي الصعيد على األهمية بالغة نتائج وثمة يطاق، ال  كل لدى والتواصل االمتصاص على القدرة لدرجة تبعا

 وسيطيح وجوهري أصيل هو ما كل السجن، داخل والعامة الشخصية التجربة في يكرس النهاية في الزمن أن واثقون ونحن منا،

 إننا. عليكم ورهاننا المتينة الداخلية لحمتكم على حريصون إننا. بها وتمرون مررتم استثنائية لحظات في ويطفو طفا ما بكل

ً  عليكم حريصون ً  ماضيا  . ومستقبالً  وحاضرا

، فال ومن هنا فإننا نصر على أن ما قرأناه وما سمعناه ال يتعدى كونه وجهتي نظر في إشكالية داخلية عابرة ضمن سياق نضالي طويل

 تسقطوا رهاننا. 

9/6/1992 

وضعي الصحي يتحسن، أشعر أن نشاطي وهمتي في صعود، تأتيني أحالم عجيبة عن األهل، وعن إخالء السبيل، وأكثر هذه األحالم 

 يستحضر طفولتي ونشأتي ويفاعتي، والدروب التي كنت أمشيها وجميعها في أحالمي مسدودة.

10/6/1992 

وكان االنتظار القلق إلخالء السبيل ومن ثم صدمة المحاكمات، وإعادة التحقيق في محكمة أمن الدولة العليا، كل .. .العيد على األبواب

. من إعادة محاكمات، ومن إشاعات، ومن إعدامات .ذلك ترك مصيرنا في مهب الريح. التصرفات التي تحدث في السجون من تنقالت

 . ومن. تدلل بالقطع أن كل شيء وارد سوى اإلفراج. .ومن

الذي نريده هو  ،غداً تبدأ عطلة العيد، وستمر األيام علينا مثل كل األيام ننظر من الشبابيك إلى الفضاء الواسع. نحلم بالحرية والحياة

. ما أشد الظلمة التي تحيق .المجهول. يصحبها عالمات الخوف من المصير .. ألن عالمات الجوع بدأت تظهر علينا.مجيء الزيارات

بنا، وما أطول الليل الذي نعانيه، وما أسوأ قاعات هذه السجون الرصاصية، والحرس المقيم عليها بالبنادق المحشوة، وباألصوات الشبيهة 

 بنباح الكالب.  

ى مغلقة األبواب علينا، ما دام االستبداد يهيمن، منذ عشر سنين ونحن على هذه الحال، وها بدأنا منذ أشهر عقداً آخر. إن هذه السجون ستبق

 ً . هل الوطن العربي يكون مع العصر ضد االستبداد، أم أنه يظل في وادي .والشعوب نائمة. إن االستبداد ينهض عندما اآلخر يكون نائما

 الهمود معانقاً االستبداد؟ 

دوائر السهاد والقلق والسهر؟ أتقول: أنه ال توجد أسّرة للنوم، وال توجد أيها العيد القادم لماذا أنت شاحب الوجه؟ ولماذا حول عينيك كل 

. أنت قلق مثلنا وخائف. معك حق أيها العيد، إنها مرحلة صعبة جداً ومألى بالظالم. إنه االستبداد، والتحكم ومنع الرأي وكثرة .أماكن آمنة

ازف ألجلي فإذا لم تلق أحداً. اذهب إلى دار جدتهم في القرية هناك . ج.السعادة والمخبرين والجواسيس. أال تمر على دارنا في دمشق

ً بالغصص . هم شاحبون. حزينون. ممتلئون باألسى. تراودهم الشكوك حول .تراهم، يحاولون الفرح. لكن غيابي جعل فرحهم ممتلئا

لك انه يريد القضاء عليه، وهم سيسرعون والدهم: السجين فإذا كان النظام ال يريد اإلفراج عنه بعد عشر سنوات وشهرين، فمعنى ذ

. أيها العيد ال تزر السجن .لزيارته. لرؤيته، قبل أن يدّعوا أنه تبخر واختطفته شهرزاد ليكمال حكايا ألف ليلة وليلة بحكايا السجن العجيبة

 ً  . انصرف عنا نريدك أن تبقى مبتهجاً فإذا زرتنا فقدت البهجة وانتهيت لألبد. .أبدا

11/6/1992 

الساعة السادسة صباحاً. جالس على عازلي. الكل نيام، منذ قليل حلقت ذقني واستمتعت برائحة الصابون، ثم غسلت وجهي. الصمت 

مطبق، وصداح العصافير أسمعه، وأتمتع بصحو في رأسي، وبتماسك معقول في قواي، ورغبة في الجلوس وتأمل األيام، والزمن الذي 

. أرحل مع هذا العيد إلى أهلي، .ن الذي يستمر، والجدران التي تضيق، وهمُّ السياسة، ودورة السلطانمضى، والعمر الذي هوى، والسج

وهم يقضون عيداً وراء عيد بدوني، تحرقهم اللوعة، واالنتظار. وها هو عيد آخر يضاف إلى أكثر من عشرين، وهم أيتام. لقد ابيض 

ح بي حب اللقاء، وحب احتضان األم واألوالد، شعري وهوت سنوات العمر بال حساب، كأنها لم تكن،  وهدني الجوى والشوق، وبرَّ

 والجلوس معهم حول المائدة. نضحك ونتحدث بإفاضة وزقزقة. 

أيها العيد أتراك تحمل لنا خبراً ما نكحل به العيون، ونشرح به هذا القلب الذي عاله الصدأ، ومأله القيح. لقد نأى عنا كل فرح، وهوى 

ف أن علينا كل ثقيل، وحطت على صدرنا صخور االستبداد. نريد وطناً حراً وعزيزاً ويريدونه ذليالً مفتتاً. أيها العيد! ال أريد إثقالك. أخا

 غادرني، فأنت الباقي لنا من مالحة كانت. فلماذا نفّرط بها، ونجازف بمحياها الوضيء؟ ت
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يرون كيف تداس  هذا العام أصم بال سمع، وال إحساس. أكثر كتابه وصحفييه ومحاميه وقضاته ال يزبّون عن بيضة الحق والقانون، وهم

نسان كذلك، ب. وهكذا يسقط الوطن بسبب سقوط حماة حقه، فيسقط اإل. وكيف تتخم السجون، ويموت اآلدميون بالجلد والتعذي.الحقوق

ً لألجيال القادمة، فكل المؤشرات تشير إلى نفاذ وقود جيلنا في صحراء الجدال والن قاش. لقد مضت ونستمر في السجن لنكون وقودا

 –بال فخر  –قد عشنا لفي الخيال تتسع ألحالمنا، تطلعاتنا، ودفنت، وسكتت دقات قلوبها. جيلنا كان جيل الخيبة، لم تكن هناك سعة، ولو 

سوى السجن واألسى  على ألوان متداخلة لهذه األحالم، ومن كثرة ما حلمنا، ومن كثرة ما نأى عنا الواقع وقعنا على رؤوسنا، ولم نحصد

 . نحن جيل الخيبة والشعارات واألحالم. .واآلهات. هل غرر بنا الزمن؟ ويا ما غرر بالكثيرين

ت أن الدين نفسه تمعت إلى خطبة العيد في الجامع األموي صباح هذا اليوم، ففوجئت بالمديح غير الطبيعي للحاكم القاتل بحيث شعراس

ن ال يزال إلعالء كلمة . كان الدي.. هذا الشيخ أال يخجل من دينه، من عمامته من ذقنه من لباسه الذي يغش الناس به.يدنس ويداس باألقدام

 د سلطان جائر؟ اإلنسان، ولم يكن إلعالء كلمة الحاكم فكيف إذا كان هذا الحاكم طاغياً. غاشماً. استبدادياً. أين كلمة الحق عن

. .قذافي الوحدويةلمحتجة على دعوات ا –وهي وهللا ليست شعبية  –الصرعة الثانية التي أحزنتني هي مسيرات اللجان الشعبية في ليبيا 

لطة. إن مسيرات اللجان سعاماً باسم الثورة. بال قانون وال حقوق، وال تداول  23إنها اللجان المخابراتية. فهذا القذافي الذي يحكم منذ 

 الشعبية هذه لو كانت شعبية كانت تطالب بانتخابات حرة واإلفراج عن المعتلقين السياسيين. 

 لورثة بما يشاؤون.سوف يخلدون في السلطة فإذا ماتوا حكموا من قبورهم وأشاروا على أوالدهم ا –األسد القذافي و –إن هؤالء الحكام 

ب أن يكون متواضعاً، لماذا اإلنسان أحمق ومغرور إلى هذه الدرجة؟ فالنبوات والفلسفات، والفكر واألدب، كلها أكدت على أن اإلنسان يج

فاخ بالسلطة، فاإلنسان ينفعه سوى الذكر الحسن، وهذا الذكر يتمثل في الزهد بالمال، وعدم االنتفهو يموت فجأة، ويطمر في حفرة وأنه ال 

 العظيم هو الذي يبقى إنساناً أمام السلطة أو الجاه أو المال. 

هاجراً، وإما تفتح له ر ملقد خرج حكامنا من جلودهم، واعتبروا السلطة أداة قهر لإلنسان ليزداد ذالً، ال لتعزيزه ولذا يهرب المواطن الح

 السجون أبوابها. 

12/6/1992 

 ً عامين أو لثالثة أعوام، وربما . إن النظام يريد أن يتسلى معنا ونبقى وإياه ل.. الزيارات ال تزال مقطوعة.ويمر اليوم الثاني من العيد خاويا

. إلى لغة .مح واحدة. إلى مال.ت األيام إلى وجه واحد. لقد تحول.خمسة أخرى، فالضريبة ال تزال غير مؤداة، وناقصة، وال بد من إكمالها

عدم التنوع، وعندما . ال يكون هناك جديد، وعندما تنعدم الحركة ين.. إلى جدار واحد إلى صوت واحد، وعندما ال يكون هناك تنوع.واحدة

ي التي تؤسس للجمال، والضجة هال يكون هناك تناقض تتحول الحياة إلى عبء، وإلى ثقل رصاصي، واختناق. فالبشاعة هي التي 

جنحة تطير . إنه يعطيها قيمة وروعة ويضع لها أ.تؤسس للسكون، لكن السجن ال يؤسس إال للسجن، ومن باب التناقض يؤسس للحرية

 بها، وتحوم حول السجين مثل النورس ال يمل من الحوم حول الشواطئ. 

، وأهم ظاهرة ة بما ال يقاس مع ما كانت عليه. هناك استمرار في التحسنالشيء الذي يزيد من استقراري النفسي تحسن حالتي الصحي

نني لم أعد أ. كما .. لقد وصل بي المرض إلى وضع لم أعد قادراً على النهوض.ذهاب الوهن، وعودة التوازن إلى جسمي ونفسي وقواي

سي، وحتى نظري كان يوميات، ثم أقلع عنها وقد دار رأراغباً في القراءة، وحتى الكتابة وقفت إال من بعض األسطر المتفرقة في هذه ال

 ً آلن وقد عادت حالة . أجد نفسي ا.يبدو عليه التعب واالنحسار والزوغان، وكنت على حافة اليأس، فاإلعياء الجسدي يفرز إعياًء نفسيا

 . والتوازن مع الكتابة، والخلو مع الذات ومع األحالم. .االنسجام والمتعة في القراءة

 ...من /اآلداب األجنبية/ رحلت فيه مع شاعر الالتين والرومان هوراس 1990هذه الحالة رافقني عدد شتاء مع 

غم قصرها ر –إن حالتي التي أبلى منها تندفع نحو الحيوية والحياة والراحة وتتجاوب مع نصوص اإلبداع، وتعبر عن حياة مليئة 

كم شعرت مع ناء وحرية وإبداع، وصدق وانسجام. إن هذا ما يجب أن ندركه"، وليجب أن نعيشها به -تقول النصوص: " –ومحدوديتها 

ناة، وعمقها وبأنني . إنني ال أقدر أن أتصور نفسي دون هذا الشعور اللذيذ بالمعا.هذين الشاعرين العظيمين بالصدق والعمق واإلنشراح

شعر بلذة معاناة هذا ، وأنني وأنا في قاع السجن، وقاع الطغيان أفي تيارها المتدفق، وبأنني في قاع الحرمان  أشعر بلذة هذا الحرمان

ذب والملق والهدر . خاصة عندما أسمع وألمس الك.السجن، وهذه السنين الطوال، إذ أحس بالعزة الوطنية في زمن خال من العزة والنخوة

راكها، وعندما ، تعرف في عمق ال وعيها، وفي إدالذي يمارس في قمة السلطة والحزب والجبهة، حيث األسماء التي تخال نفسها كبيرة

هذه المعايير الدجالة.  تخلو في آخر الليل إلى نفسها أنها أقل من ذبابة، وأنها خائفة على أموالها وأوالدها وحياتها، وتود لو تهرب من

صرخ من عمق حرماني شموس، فأ. فتتوالد من .العاهرة التي غطست فيها دون قصد، ولكن الخوف هو الذي عطل إرادة الشرف فيها

 سجني: 

 ينتهي كل طغاة العالم.  37. ومثلما انتهى شاوشسكو .أيها الحكام القتلة يومكم جاء وليس ببعيد

                                                             
 حاكم رومانيا الشيوعي لمدة طويلة وله باع في الطغيان.  37
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ذ جامعي ومعلم إننا في هذا السجن نشكل الفضيحة الكبرى لكل من يدعي أنه كاتب وصحافي، ونقابي وشيخ دين يكذب على منبره، وأستا

الً في األعناق يشد الرؤوس ف. إننا بسجننا وسيطرة االستبداد ال نفسح مجاالً لكل هؤالء أن يرفعوا رؤوسهم. إن ثقالً هائابتدائي في األريا

 إلى الوحل والنفايات إننا شهداء العصر على جرائم وجرائم الحكام عماليق االستبداد. 

13/6/1992 

هو لم يكن يحتوي إال على ناح الذي خلفنا توجد ثغرة في حائطه منها يتم القفز، وأيام العيد هذه مشغولة بالزيارات، ومألى باألحاديث. الج

ب اثنين إلى الفرع أبو صالح الداعوق )المرابطون( وثمانية من حزب العمل تقلصوا إلى ستة بعد ذها -سبعة من اللبنانيين على رأسهم: 

عمل فشغلوا ثالثة ء إلى الجناح أعداد من المكتب السياسي، وحزب الصديق السبع، ومنذ شهر جا -وربما يعودان أو يفرج عنهما منهما: 

ً للتنفس فقد التقيت بالحلبي أبي ماهر مسوتي المعتقل منذ عام  وقبض عليه  1982الذي تخفى منذ  1987مهاجع، وبما أننا نخرج معا

و عشيرة أشرقية لبعضهم وكأنهم من أسرة صدفة عند إحدى الحواجز المؤقتة في العاصمة. لفت نظري زيارات أبناء المحافظات ال

لعائالت من اواحدة، يجلسون طويالً مع بعضهم بحميمية. يتحدثون عن الزراعة، والعشائر، ومن أفرج عنه، ومن بقي، ومن مات وعن 

جناحين تحرك الجو الأوقف منها، ومن هرب إلى العراق، والبيوتات المالحقة، ومن تمت تصفيته في تدمر. كانت الزيارات المتبادلة بين 

 الراكد إضافة إلى وجود اللبنانيين. 

 الكل مقتنع باإلقامة ما أقامت ميسلون بما فيهم األخوة اللبنانيون. رغم التطمينات على لسان وزرائهم األمعات. 

اء يهترئون وراء قى السجنالكل كذلك مقتنع أن الطلبات والرجوات والعرائض الداخلية ال تفيد، ما لم يكن هناك ضغط خارجي وفعال سيب

 الجدران على حد قول سعد هللا ونوس في تقديمه لرواية عبد الرحمن منيف /اآلن هنا/. 

 حتى اآلن.  1980أسمع عن نبيل فواز الذي اعتقل بعد زواجه بخمسة عشر يوماً وأن هذه الزوجة تنتظره منذ 

 معماري، وهم يؤكدون أن واحداً فقط يملك القرار. وأسمع وأسمع، وأنظر إلى أبي عيد من قطنا وأسمع إلى مفيد ال

14/6/1992 

ً من أحاديثنا، ومن أعصابنا، ومن تفكيرنا في  –المحاكمات  –المسرحية الدائرية وااللتفافية واللزجة  طلع شبابي كنت ال متأخذ حيزا

لالمعقول. اكل شيء جائز: الحب الالمعقول. الحقد  -أصدق وجود حب مثل حب قيس عامر أو حب روميو وجولييت. اآلن أصدق وأردد: 

 لة. المحاكمات الال معقو

في الزوايا  ما أصعب كل هذا السجن الطويل، كل هذا التمزق والبؤس. كدنا نرحل عن الدنيا وال نرحل عن عالم السجن. ولكي نموت

موت في الزوايا المعتمة تتكدس حولنا خطب الجوامع من قبل الشيوخ الدجالين، وكلمات منابر الكتاب والصحافيين لكي نبقى نواجه ال

 المظلمة. 

15/6/1992 

التبدل، يجب أن  . نحن في الصيف واألكثرية في اللباس القصير والخفيف، وجاءت الظهيرة فازداد.منذ الضحى بدأ الطقس يميل للبرودة

تسلم للنوم، وعندما . داهمتني حالة من البردية فإذ بي أس.أحذر البرد، فالشيخوخة داهمتني، والبنية انهدمت وفعل السجن فيها ما فعل

 ون: وكأنهم يقول م تفارقني البردية والوهن، فأخرجت صور األوالد وصورة األم ورحت أتأملهم وكأني أراهم ألول وآخر مرة،استيقظت ل

ر. نرى بأم أعيننا . نحن ال نستطيع اإلتيان بأم.أنت فخر لنا أينما سرنا واتجهنا. يسأل الناس عنك. يسألون وهم مطرقون دامعون -

السطوح وأماكن  . فرق المداهمة تجوب.. أسر أبيدت.ؤخذ الرهائن. عائالت اختفت بأطفالها وشيوخها. كيف ت.كيف تتم االعتقاالت

. من أين جاءت .ب بكم. إنني معج.. نعم يا أوالد.. عندها يكون الدمار الكامل لنا.. نريد لك أن تخرج، وال أن نلحق بك.نشر الغسيل

ً وخيالء هذه األنظمة القاهرة المستبدة؟ والعجيب أن الكثيرين يقفون لها كأنهم كلما تمكن منهم القهر واالستبداد از دادوا عجبا

 وفخراً!! 

16/6/1992 

ماء وأمطرت، لسطوال النهار مالزم للفراش. أشعر الرغبة في الدفء والنوم، خاصة ودرجات الحرارة نزلت بشكل مفاجئ، كما تكبدت ا

ن، واختفى وانتشرت رائحة األرض والمزروعات، وكان طائر الدوري يهرب باحثاً عن ملجأ بين أشجار الصنوبر، وجدران بناء السج

 . ارتدى الجميع الكنزات الصوفية. .الذباب

لسورية ام إصدار الجمعية عجيب أمر المناخ، وعندما كنت أستيقظ وأجلس لمدة نصف ساعة أو ساعة أتسلى بتقليب األطلس العال

 الجغرافية برئاسة سعيد الصباغ. 
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قلت:  هذه اليوميات ال أريد التخلي عنها. أعرف قيمتها، ربما اآلن ليس لها من قيمة، ولكنها ستكون  .قال الطبيب ناجي:  أرح نفسك قليالً 

وروايات عبد  38ت فهناك كم هائل مثل روايات إيزابيال اللندي بالمستقبل، وربما بعد انتهاء هذا القرن ذات قيمة كبيرة، أما بالنسبة للروايا

وعظمتها أنها تدور حول السجون والتعذيب في بالدنا العربية غير السعيدة،  39الرحمن منيف وخاصة شرقي المتوسط و /اآلن هنا/ 

 والمكتوب عليها العذاب والذل. 

ن على رائحة الذي يتجاهل الكثيرون ذلك، ويداهنون السلطة. ويعيشو عظمة الروائي منيف أنه يالحق ما يجري في السجون في الوقت

لكاتب الذي ال ا. منيف يالحق ما يجري في السراديب واألقبية والزنزانات، وما يجري من جرائم وراء األسالك الشائكة، إنه .روثها

 يالحق الراهن، ويداهن هو من عالم المزبلة.

رفعوا من شأن الحاكم  . إن بعض الكتاب.لواقع يجري فيه تدمير منظم واستبداد يفوق الخيال الروائيما فائدة التفوق في العمل الفني، وا

 العرص والسمسار إلى مرتبة قل أن يصل إليها إال من عانق هللا وتخلى عن متاع الدنيا. 

وتبث في النفوس  إنها تهتك حجب التدليس. .إن كلمات الكاتب المسرحي المناضل سعد هللا ونوس لرواية منيف ال تقل عظمة عن الرواية

الرشاوى وال يحسون و. ربما الذين في الخارج مرتاحين لألعطيات .أقباس الجمر الذي ال بد يوماً أن يحرق األصابع، ويلهب أركان البيت

بها ضباط األمن  لتي يتنقل. الذين يتنقلون من سجن إلى سجن تحت الحراب والمسدسات تزنرهم سيارات /المرسيدس/ ا.كما الذين بالداخل

 القتلة الذين ال يستحقون سوى جز الرؤوس إلجرامهم بحق اإلنسان والوطن. 

إن كاتباً وإن رواية عبد الرحمن منيف اآلن هنا او شرق البحر المتوسط حيث تدور احداثها في سجن تدمر تشعرك كسجين بالفخر، 

ً كسعد هللا ونوس يشعرك من خالل كلم ً مرموقا وراء الجدران،  اته القنبلة بالفرح، ويمدك بالصبر فرغم هذه السنوات الطوالمسرحيا

ناضلة الصادقة، واألقفال، وما نلناه وتحملناه وتعرضنا له، ونتعرض له حتى اآلن من سحق. نفرح، وتعلو وجوهنا البهجة للكلمة الم

خرى بكتابها الذين . هذه الكلمة المنتصبة على الضفة األ.ينبالرغم ما أصابها من ضعة وتغريب على يد كتاب السلطان ومدّاحيه الميام

سجون التي أشار . هذه ال.يحاولون الفضح والكشف، ومالحقة الراهن، وهل من راهن في هذا الوطن غير السجون، وبعدها الفقر والبطالة

ً الشاعر المناضل مظفر النواب، وصور رعبها وعذاباتها ، على قطع ورغم ما يثقله السجن -عكيرغم تو–.. إنني آسف .إليها يوما

. .ة خطوةالزيارات ألن ذلك يؤسس للجوع والضنك رواية عبد الرحمن هي كابوس حقيقي يضاف إلى كوابيسي تسير مع تفاصيلها خطو

على السلَّم عليق فترجع بك الذاكرة إلى )حفل استقبال/تدمر عند آذان الفجر، وإلى فرع التحقيق و /الكرسي/ وصعقات الكهرباء، والت

ر( يعذبون السجناء )الرأس أسفل، والرجالن أعلى وذلك طول الليل. والمحقق الحقوقي الوغد /يوسف العبد/، والمحقق اآلخر )هشام بختيا

ة . ربتهم الفيل.مهات. كأن ليس لهما من أ.بثيابهم األنيقة ورائحة عطرهم، وأناقتهم بعيون باردة، وقلوب ال عالقة لها باألرض والوطن

من جماعة التيار  . ربتهم على الدوس والتدمير !!!! تراهما كيف يعذبان الفتيات من فصيلنا وفصيل حزب العمل. والرهائن.في الغابات

 الديني. 

17/6/1992 

منها ا(. أنهيت الساعة اآلن تقترب من السادسة والنصف من صباح الخميس. نمت باكراً الليلة الماضية، وانتهيت من رواية )اآلن هن

الراحة والتأمل الباقي وكان بحدود المايتين والخمسين صفحة، رغم وصايا الطبيب باالعتدال في القراءة، وضرورة السير في الممر و

 في الطبيعة. 

ين. قلب وطنين األذنكل ذلك ال ينسيني السجن. صار مسكوناً بي. ال مفر منه أراه في مأكلي وشرابي، في تنفسي وخطواتي. يرافق دقات ال

ائحة األرض ورفوف ريغزل عالماً بعيداً، نائياً، مختبئاً خلف األسيجة. وراء أجمات الزيزفون. عند أوجار الواويات يشم السجين معه 

 الصخر وأعشاش الحجل ويرى وإياه أعشاش النسور في األعالي. 

 زيارتهم.  جاءت للبعض من الجناح الخلفي زيارات، وهم اعتقال أمن الدولة، وهؤالء لم تنقطع

 إنها ستتم ألن النظام ليس من السهولة أن يفرج عن سجناء الرأي.  -رغم األخبار عن بطالن المحاكمات أقول: 

 النظام يتبع والمحامون الشرفاء من كافة المحافظات ندبوا أنفسهم للدفاع عن سجين الرأي. هناك استسالم لزج لقدر قاس ورصاصي.

من يهمسون ضد بدون شرف وال ذمة، وقضية اعتقال الرأي هو إرهاب للشارع وترويع للجماهير وتهديد لالمناورة والتسويف والتأجيل 

لجماعية. صار . ومنذ مجزرة حماه ومجازر حلب وإدلب وجسر الشغور ثم مجزرة تدمر، والمقابر ا.األحكام العرفية، وقانون الطوارئ

العتقال، وحجز ياب القانون، ومنع ظهور رأس المواطن الحر، فتوسعت دائرة االنظام فوق العرفي والطوارئ وأصبح وجوده مقترناً بغ

لواحد المتخم االرهائن وتدمير السقوف على المحتجين والمقاومين وإصدار المراسيم "القرقوشية" لتأييد حكم الفرد اإلله والحزب 

 باالمتيازات وأساطيل السيارات. 

                                                             
 سيف االنقالب العسكري بمعونة االمريكان. سياسية تشيلية طالها 38

 اقرأتفاصيل عن منيف وروايته في الملحق.  39
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18/6/1992 

التي تزيَّن جبين واناة المساجين، وأصور الظلم الذي يتعرض له اإلنسان في ظل هذه األنظمة المخجلة. يهمني أن أعبر عن معاناتي ومع

 المرحلة بالبصاق والوشل. 

ألصفر الذي يدعونه ادرجات الحرارة بدأت ترتفع. لكنها في المرتفعات الجبلية هذه تبقى تحت معدلها العام. عثرت على اسم هذا النبات 

 ية وريفها /زمزحرة/ وعند البحتري /حوزان/ عندما يقول: عندنا في السلم

 جنى الحوذان ينشر والخزامى     وبرُّ مثل بُـرد الوشـي فيه 

 سألت القاضي أبو أيمن عن هذا النبات فقال: ينبت كذلك في الرقة، ولكنه أقصر ونقول له كما هو وارد لدى البحتري: الحوذان. 

19/6/1992 

قلت في أكثر من مناسبة أن األشهر األخيرة الستة من الصعوبة بمكان. منذ اإلفراجات في الشهر األخير من العام الماضي. بعدما ازدادت 

 األيام رمادية، وخاصة عندما بدأ التلويح بالمحاكمة. 

ل السجن، واألراضي المجاورة خلف . وأنا أرى األرض الخضراء حو.رحلت وأنا أطل من الشباك إلى األهل، وإلى بيتنا في دمشق

 األسوار وأنا مأخوذ بهذا الحوذان األصفر الذي يعلو ويزداد صفرة ويوشي األمكنة، والبقع واألنحاء. 

اليوم عطلة والصيف لطيف بعد المطر وانخفاض الحرارة. فأين تكون أم قصي واألوالد. هل هم بالبيت؟ أم ترى يؤمون  -قلت في بالي: 

. حاولت الذهاب إلى البيت والتسلل .. أم بعضهم يعيش معهم أم قد استقل عنهم؟ مئات األسئلة.جاورة؟ أم مسافرون إلى القريةالبساتين الم

. واالستماع إلى شجارهم وأصواتهم. ال يوجد صخب كما .إلى داخله، ومعرفة ما يطبخون واالختباء في زاوية معتمة في الغرف الداخلية

ً كان. عرفت أن السبب غيا . شممت رائحة .بي. وعرفت أنني ال زلت في قلوبهم، فشعرت بالبهجة وأنني لست منسياً، لكنني كنت جائعا

. أريد أن .. يا له من طعام كيف السبيل إلى تناول لقيمات؟ ودون أن يحس أحد بوجودي.لحمة وبازلياء وجزر وتوابل ورز وفلفل أسود

 قدرة لهم على فكها، أو االقتراب منها. أخاف عليهم بعد كل هذا السجن المديد، ال أود أخفيهم بشكلي المختلف والمتعب وقيودي التي ال

. وأزحف على .. أبكي.الزج بأحدهم، أو سوقهم إلى غرف التحقيق، وحلقات التعليق. أخاف ولذا هربت من الباب الخلفي جائعاً. مهلهالً 

هم، فأنا ال أستطيع تحمَّل رؤيتهم في السجون، بطني، وبسرعة عدت إلى هنا الهثاً دون أن أجرؤ على اإلعال ن عن وجودي، خوف جّرِ

 وإنزالهم في /الدواليب/ وضربهم بالكابالت على قفا أرجلهم.

 دخلت ابنتي الصغرى إلى الغرفة التي كنت فيها. لم ترني لكنها شمَّت رائحتي نظرت في الزوايا، وفور مغادرتها غادرُت. 

يتبارى البعض  1987. ماذا أروي؟ في كل ربيع في هذا السجن ومنذ جئنا إليه عام .على نبات الحوذان ها أنا أطل من شباك السجن

ً من الكرتون وقد أصبح لدينا اختصاصيون. يسقونها الماء بواسطة )سيرنك( اإلبر، ويطعموها  بتربية فراخ الدوري، ويبني لها قفصا

الثامن فيه مالك األسعد يربي خمسة فراخ ستطير بعد عشرة أيام، وفي المهجع . اآلن يوجد مهجعان فيهما قفصان. المهجع .باألكف

الخامس يوجد منذر خدام يربي اآلن ثالثة ما زالت صغيرة. مالك من حزب العمل ومنذر من البعث الديمقراطي. مالك يتدرب عند منذر 

 قراطي. على  رعايتها. أفراد الجناح ينكتون أن حزب العمل يتدرب لدى البعث الديم

 طلب أحدهم أن أقرض شعراً مسلياً على مالك المنغمس حتى أذنيه في تربية العصافير فنظمت فيه "األبيات العصافيرية" التالية: 

 وصعود أعالها منى الرّحـال         ركب المخاطـر شيمة األبطال 

 في ساحة الفرسان واألبطــال        والتوق دومـاً  للفتـى هم    اللقا

 يدمي اليـوث بطـارة الغربال         وإذا يغامر فـارس متنكــب 

 وغزت عشوش الطير كالرئبال     من ها هنا انطلقت سرايا مالك    

 لفقدان عالمهـا الرخـّيِ البـال       فجنت ذراري دون رئيس وبكت 

 طويـل مشــرع متعـــال   ومضى لمهجعه بها إلى قفص 

 النـوم ينبـو والنهـار ليــال           نقـالً يقضي الليالي ساهراً مت

 والمصع فوق الشـارب المتاللي              والزقزقات تنوشه من أذنـه  

 وغدا الرجال مخبئين في السروال              والحاجبان تظلال من ريشها

 ومن الوساوس واضطراب البال            إني أخاف عليك من رفقائنا 
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20/6/1992 

تلبية الطلبات وخاصة  مأساتنا الحالية تتمثل بقطع الزيارات، ولذا تقدم الجناح بطلب مقابلة مدير السجن، وهو إنسان قليل الفهم. يرفض

بالماء وحامض وقليل،  . فاللحمة ال وجود لها واللبن مخلوط.. يبدو أنه يأخذ من أكل السجن له ولجنوده ولبيته.تلك التي تتعلق بالطعام

ة في المواد. وهناك ضجيج وهمس في المهاجع من أجل اإلضراب. هناك جوع حقيقي، وقلة ال معقول –ويسّوف في استقبال مدير الجناح 

ذا استمرت آلخر الشهر إأكله الكالب. الحالة إذ ال يعقل أن تكون أوقية لبنة كافية لثمانية أشخاص ومثلها من المربى، والطبخ الذي ال ت

 ربما تدفعنا إلى موقف ما، ونحن ال نريد تفجيرها مع اإلدارة. 

21/6/1992 

طعام واللحمة ذهب الرفيق همدان مقصود شاويش الجناح لمقابلة مدير السجن وعاد بعد ساعة لرفض الجناح استالم اللبن ومن أجل ال

تبداله كما تبين للشاويش: أن مدير السجن لص، ولكنه لص مؤدب يضع الحق على المتعهد، ويريد اساللذين وصال إلى مستوى متدن. 

ح بأنها بيعت وكان أنه على علم بأن اللحمة لم توزع األسبوع الماضي، وكأن مأذوناً، بل صرّ  -يضع الحق على المساعد المناوب، وقال: 

قين ولحامين، يمكن البيع أو التوزيع إال بأمره. لقد باع لحمة العيد بالتو مرتبكاً في تبريراته، وهو يعرف أننا نعرف أنه ال اطؤ إلى مسّوِ

 ويتواطأ مع المتعهد على تقليل المواد وغشها. 

ندوبين للدفاع عن إن الدولة عبارة عن مزرعة فكيف تكون السجون في ظل دولة نهابة سوى إقطاعية لهؤالء الضباط الذين كانوا يوماً م

 فأصبحوا اآلن مندوبين للنهب والسطو. الوطن، 

والحمام  مدير السجن له أراض ضمن أسوار السجن يزرع فيها أنواع الخضار ولديه قطيع من الدجاج البياض وربما يربي األبقار

حين، أما هذا لفالويتصرف كما كان اإلقطاعيون في القرون الوسطى. سطوته أكبر، فاإلقطاعيون كانوا يتعاملون بالمهامز والفلقة مع ا

 المتسلط والمستبد فليس لديه سوى لغة الرصاص. 

 . وبعد مضي عشر سنوات. .لقد قطعوا زياراتنا بحجة المحاكمة، فال هم يحاكموننا وال هم يطعموننا

والده صديق تن، وهو من الرس 1987معتقل منذ عام  1958أن شاباً من حزب العمل اسمه أسامة المصري من مواليد  -جاءنا خبر مفاده: 

عه مسألة مشخصي ألحد قضاة المحكمة /علي عبدو الضاهر/. تأمنت له مقابلة رئيس المحكمة /قطع الزيارات من المحكمة/ وسيطرح 

 الزيارات وقلة األكل وانعدام اللحمة وغش اللبن. 

 تم اإلفراج 

22/6/1992 

اها، وهذا لعراق، وجميعهم من سهل البقاع ومن بعلبك وقرعن خمسة من اللبنانيين. أمضوا في السجن سبع سنوات على حساب بعث ا

 اإلفراج الذي يطال األخوة اللبنانيين. 

خوة في القطر الشقيق غالباً يكون عن طريق الواسطة واالبتزاز والرشوى بالدوالر والسيارات الفخمة بمفاتيحها. بحيث أن اإلفراج عن األ

والر ضباط األمن يهمهم وأهم األسباب في اإلفراج ليس الوزراء اللبنانيون اللقاليق بل: الديشكل لهؤالء السفهاء ثروة بالعملة الصعبة، 

 اإلرتزاق، واالبتزاز، وهم يعتبرون الوزير اللبناني مثل الحاجب. لذا فاألكثرية دفعت. 

ين يتم ضمن صفقة، وحتى الفلسطيني إن النظام السوري يعتقل اللبنانيين من أجل تأمين حق االبتزاز والرشوى. اإلفراج عن اللبنانيين

 وعموالت تدخل فيه السيارات ذات الفخامة والموديالت الحديثة في الصفقة. 

23/6/1992 

خر اإلفراجات عناصر حزب العمل خاليا من النحل، والنشاط ليس داخل السجن بل خارجه. أتابع الهام من األحاديث، واالعتقاالت وآ

 اول االضطالع على الوضع العائلي. أتعرف على الصغير والكبير. أح

عمل في ي. 1980أفرج عنه عام  1977، صف ثالث جامعة، علوم اقتصادية، اعتقل عام 1952من مدينة حماه مواليد  أمجد كالسإن 

ه نخلة كالس س وشقيقمهنة أبيه نجارة الموبيليا. هو من حي المدينة، الحي المسيحي القديم، والده من عمومة المناضل الحموي خليل كال

 البرازي والعظم والكيالني.  -اللذين كانا في رأس كتلة المناضل أكرم الحوراني ضد إقطاع: 

ل إلى شأمجد قبض عليه في مطلع هذا العام. أقام أياماً في فرع التحقيق بحماه. أقام في مركز التحقيق العسكري في دمشق  هراً، ثم حّوِ

، وكان 1986ام عسل صديقه وابن بلده طريف عبد الرزاق عدي، وهو مهندس ميكانيك. معتقل منذ هنا. وهو مقيم في الطوابق العليا، را

لعاصي. هم من حي ايعمل في إحدى شركات القطاع العام. والده ناظم بن عبد الرزاق عدي من قدماء مدراء التعليم االبتدائي في مدينة 

عن تطورات  متداد حي الحاضر. أمجد يحاول في رسائله الدورية أن يخبرالبارودية التي تقع على العاصي في الجنوب الغربي من ا

 ألولى. حماه البنائية، وتصرفات المسؤولين، وتنفيذ تعليمات الطاغية. وصلت الرسالة الثانية ليدي وسأحاول الحصول على ا
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  40.. .نص الرسالة الثانية:

25/6/1992 

إلنضباط سجين. كان مساعد ا 13قبل البارحة وكنت أمام الباب الرئيس للجناح، وجاء الفروج الذي بحجم الصوص، وكل فروج لـ 

د. جاء أريد المساع -أرجعوها ال تقبلوها. وكان قد ذهب. طلبوه. لم يرجع. قلت للعسكري:  -المساعد نزيه. قلت أمامه للمهجع المناوب: 

نتخذ قراراً برفض سال نريد هذا الطعام، وال نريد أكلكم، ونحن  -د من األشخاص وأعادوا قصاع الفروج قلت له: بعد تأخر. تجمع العدي

ً ألن الزيارات نحن ال نثق بكالمكم. أنتم تريدون تجويعنا. لن نسكت أبد -موادكم من مطبخكم/ التي ال تغني عن جوع، ثم قلت له:  ا

. وعد .وتيم، وتتصرفون بجعالتنا، وهذا لن نسمح به حاول أن يرفع صوته، هددته ورفعت صمقطوعة، وأنتم تسرقون حقنا من الطعا

شديدة النبرة. ووحلف، قلت بصريح العبارة أن حصتنا تسرق، ونحن ال نثق بكم وعد خيراً، هددته بقوة، وبصوت مرتفع، وبلهجة حازمة 

ذهبت لمدير السجن يرتدي مالبسه. مدير السجن يريده. ارتديت مالبسي وخبروا سويدان أن  –البارحة جاء عند الثانية بعد الظهر وقال 

ً وفي ح ً ومكرشا والي الخامسة بغرفته الواسعة المطلة والمشرفة، والمفروشة، والمزخرفة بصور الحاكم، قال لي: إجلس. كان قصيرا

 والثالثين. يضع رتبة مقدم على كتافيتيه. الحمرا ويقين اسمه محي الدين. 

ر على سجانين أقوياء قال سمعنا أنك تهددنا وتريد قتالنا. قلت: أريد أن أقاتلكم. نعم أما أن أهددكم فهذا ال أستطيعه. سجين غير قاد

 ومدججين. تقبل الكالم بابتسامة توددية وماكرة. ال شك أنه يسرق من مخصصاتنا. ونعرف عن هذا الموضوع الكثير. 

آلن فنريد حقنا الكمية اد وبلهجة هادئة، ومتوازنة:  عندما كانت زياراتنا مفتوحة لم نكن نفتش معك، أما قلت له بعد كثير من األخذ والر

ً كمية المربى. اللبنة. البيض المعطوع ردة وما إلى ذلك . العظام المج.غير كافية، ونريد من عندك أن تزيدها. نحن ال نعرف متعهدا

نه لم يتزحزح عن ر من ساعة وعد بمساعدتنا بمواد ناشفة من المستودع وقد وصلت رأساً. لككالزيتون والحالوة. وبعد جدال استمر أكث

األعلى. يخاف  موضوع زيادة اللحمة. إنه يسرق ككل مسؤولي النظام. لكنه ال يريد أن يصل األمر إلى التلويح بإخراج الموضوع إلى

. قلت له:  نريد تطبيقاً. ه مستشهداً بكالم القائد بعدم التستر. بمكر وسذاجةعلى منصبه وامتيازاته. حاول أن يعمل من نفسه أبو السجن وأم

 الحقيقة والحق.  وإذا ما جعنا لن نسكت. هذه النماذج من مدير السجن إلى المساعد. تحيا على النهب، وهي تحاول أن تلبس لبوس حراس

26/6/1992 

سيظل رقم  -تالية: "هو من أشأم األيام وقد كتبت بهذه المناسبة الخاطرة ال يوم الرابع والعشرون الذي ذكرني بلحظة الخطف واالعتقال

ل وضريبة في ذهني وعقلي وقلبي، يبعث األسى والرجفان والرعب في مفاصلي هو لحظة الفراق مع رحلة السراديب، وعذاب األه 24

نان، هو الضوء ها انفصلوا عن الحياة والنور والحالوطن وعار المرحلة، وبنفس الوقت هذا التاريخ وكل تواريخ الذين وسيقوا، وفي

 والشعاع الذي يهدي الجيل الحالي، واألجيال القادمة إلى درب النور. درب الشمس. درب الحرية". 

حين وأنا ، وكان اليوم يوم سبت. خطفت من الشارع من تحت أنفاس الربيع والشمس والنسمات، ومنذ ذلك ال1982من نيسان  24في 

ب الجرائم بحق ضبان، وفي سجون )الديناصور( الذي ينافس طغاة العالم، ويبرهن لهم أنه أعلى مستوى في التوحش وفي ارتكاوراء الق

ً من أزقة الميدان والشا غور في دمشق، اإلنسان في هذه البالد. هذا اإلنسان الذي طالما هب وحمل السالح ورايات النضال منطلقا

وات ونبرات حماه والكالسة في حمص، فحاول وال يزال سحق هذا اإلنسان الوطني والمناضل. إن أصوالحاضر والدباغة والمدينة في 

اها لن يفت هذا األوالد وصدى ضحكاتهم التزال ترن في سمعي. دون أن يكبروا ويعوا مرارة الفراق وفقدان األب والحميمية التي عشن

 السجن من عضدنا".

مقراطي" . لم يعد لكل حزب صحيفة، بل أصبح للجميع صحيفة مركزية تدعى: "الموقف الديعلمنا أن قوى "التجمع" وحدت صحافتها

جمع يتحرك جاداً من كما أن هناك صحيفة أدبية الستيعاب وضم الكتاب المعارضين الهادفين إلى تحرير الكلمة من التزوير والنفاق، والت

 مصالحا.  أجل الديمقراطية، وفضح ديمقراطية األمريكان التي تنطلق من

اإلطار األول  -: ومما سمعناه على هامش محاكمة القوى الديمقراطية تحرك المحامين من جهة، ونساء المعتقلين من جهة ثانية بإطارين

ج، وطلب اللقاء حزب العمل، واإلطار الثاني التجمع. فالمحامون في غدو ورواح إلى مبنى المحكمة يسجلون أسماءهم للدفاع واالحتجا

لن احتجاجهن، وطالمع الم ً قصد مدعي عام المحكمة، والتقين به، وسجَّ ً نسائيا بن بفتح الزيارات وكلين لضبط األقوال، كما أن تجمعا

قال السياسي، وإقفال وحدثت ردود عنيفة منهن، وهنَّ يسعين  لتوسيع دائرة االتصال، واللجوء إلى أساليب أخرى هدفها اإلفراج عن االعت

 ملف المحاكمات. 

 بلهجة حازمة خروج القوات السورية من الجبل وبيروت والتراجع إلى البقاع.  41الب ميشيل عون ط

                                                             
 .رينا حذفها لضرورة االختصار ولعدم عالقتها بحياة السجن 40

هو اآلن صيف ؤسسا تيارا وسنة م 15كان يومها قائدا للجيش اللبناني ومعاديا للوجود السوري. بعد هزيمته العسكرية لجأ الى باريس وعاد بعد  41
 رئيس الجمهورية اللبنانية. 2018
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27/6/1992 

تعمل في . زوجته صيدالنية، وعلى صلة بأم قصي و1980جاءت زيارة  نهاد نحاس من حزب العمل، ومن حماه، وهو معتقل منذ عام 

العملة بل أكثر. كانزعجت لعدم مجيئ الورق، وقد صرت مضطراً له إليها، لكنني  مخابر الجامعة. وحملت لي ألف ليرة أنا بأمس الحاجة

، والوقوف على فال أريد التخلي عن كتابة اليوميات. أشعر بالمسؤولية تجاه مالحقة كل كبيرة وصغيرة، كما أشعر بضرورة المتابعة

همية الورق، أومن يسير داخل هذه السجون. كثير من المعلومات التي ستنسى في يوم من األيام، ومن الصعب ألحد أن يعرف اليسير ال

 ومن هنا حرصي على أن يكون لديَّ احتياط منه. 

نسان ال أزال قلقاً اتجاه حالة "السكَّر". أشعرتني الحاالت التي أنهكنتني بالشيخوخة، وكنت قبالً أشعر بالنشاط. ليس من السهل أن يحيا اإل

لكنني كنت أشعر أن إرادة الحياة قوية، وكذلك إرادة التحدي، لكن "السكر" أنهكني. ال سبعاً وخمسين سنة. منها عقد كامل في السجن. 

أزال أشعر بالضعف وفتور الهمة، وال أزال بعد وجبات الطعام تركبني نوبة االرتخاء والرغبة في النوم، كما أنني أشعر بعدم الرغبة 

برمتها بسبب السكر. هناك سبب أساسي هو تدني الراتب الغذائي. الجميع  والقدرة على القراءة المطولة والمركزة. ليست هذه الظاهرات

يقفون على خط الجوع، وبما أن مرض السكري بحاجة لغذاء، ومن نوع خاص، والمريض يصاب بالنهم، لوجود خلل في وظائف 

ً بحاجة.األعضاء. لم أقو على مزاولة الرياضة لنشاط جسدي ونفسي، ومع استمرار هذا  . ويالحقني الفتور، والقراءة أو الكتابة دوما

 . يستمر القلق واالضطراب. .الواقع

28/6/1992 

، وعندما 79حتى حزيران عام  78أرسلت أنبوب الدم للتحليل مع الصيدالنية ليلى زوجة نهاد نحاس عرفت أنها اعتقلت لمدة عام من أيار 

ت الهامة. هناك خلود العبد هللا وشقيقتها هالة. األولى صيدالنية والثانية سألت عن اللواتي اعتقلن في تلك األيام جاءتني بعض المعلوما

لصالح الرابطة،  80لعام  78طالبة في الهندسة الزراعية، اعتقلتا مع ليلى نحال زوجة نهاد. األولى متزوجة من صيدلي اعتقل عام 

 ي معه في باريز. ، واآلن ه80-78والثانية متزوجة من الفنان يوسف عبدلكي الذي اعتقل بين 

راغدة عساف من دمشق وهي طبيبة بشرية، وصباح عبد لكي شقيقة الفنان يوسف، وهناك  ومن اللواتي اعتقلن لمدة عام من تلك الحملة

مع حملة أم كرم  1986أشهر/ اعتقلت مرة أخرى عام  6، وهن حسيبة عبد الرحمن من مصياف /1979من اعتقلن ألشهر في حملة 

أشهر/. وهي شقيقة أكرم الذي  9، وهي خريجة معهد النسيج، وسحر البني مهندسة مدنية /1991ت في السجن حتى عام كردية، واستمر

، ومن 1991حتى نهاية  1981والثانية  80-78كان في تدمر مع اللجنة المركزية، ومتزوجة من مصطفى خليفة والذي اعتقل مرتين 

( أشهر، 9عوة فيروز الخوري من معلوال وهي مهندسة كهرباء، وجمانة محمود من بشراغي )اللواتي اعتقلن لمدة عام مع ليلى نحال المد

فهن: نجود اليوسف من حماه /معهد النسيج/  1978وضحى حميشة من قرية /كفرية/ وهي معلمة أما اللواتي استمرين لعامين منذ أيار 

ونقل منذ  1992والذي اعتقل للمرة الثانية مطلع عام  1980 – 1977وهي زوجة أمجد كالس الذي أقام في السجن ثالث سنوات من 

، وشقيقة أحمد الذي ال يزال هنا 1991شهرين إلى هنا، وسناء كردي من دمشق فلسطينية وهي شقيقة على الذي أفرج عنه منذ مطلع الـ 

. باسل هذا سجن عام 1988فجأة عام ، وهي زوجة باسل حوراني، ولها منه ولد تشرف والدتها على تربيته، وقد توفيت 1982منذ عام 

 واليزال، والثالثة التي سجنت عامين هي رنا  سيور من حماه، مهندسة معمارية.   1982ثم اعتقل عام  78-1980

ي إن اعتقاالت السبعينات غير اعتقاالت الثمانيات، فقد ازدادت عنفاً ورهبة. الغالبية من حزب العمل والمكتب السياسي والبعث الديمقراط

بقيت صامدة وصلبة بل إن نساء حزب العمل والبعث ضربن المثل األعلى في الصمود واحتقار المحققين، وقد ضربن ورفعن بالفلقة، 

ضربن وعرين وعلقن، وتعاركن  1987و  1986وبعضهن عذبن )بالدوالب( وشتمن بأقذع السباب وعرين، واللواتي أعيد اعتقالهن في 

 مع المحققين.

تأثير السجن على األحزاب التي كانت عندها الممارسة الديمقراطية ضعيفة في داخلها ومع األحزاب الوطنية األخرى أمر آخر برز ب

البعث الديمقراطي، وعالقتهما مع األحزاب ذات النفس الهادئ والساعية إلى  –المكتب السياسي  –حزب العمل  -يأتي على رأسها: 

االشتراكي )جمال أتاسي( والعربي االشتراكي )عبد الغني عياش( وحزب العمال الثوري /ياسين التآلف والتحالف وعلى رأسها: االتحاد 

 الحافظ/.

لقد انقلبت هذه األحزاب ضد العقائدية والتابو الماركسي والتمحور حول زعامة الفرد، وتبتغى الديمقراطية والرأي اآلخر وفي طليعتها 

ط الشعارات الماركسية والشيوعية وأسماء البعث والتعصب القومي من قاموس التعامل حزب العمل. حاولت هذه األحزاب جميعاً إسقا

 السياسي للتناسب مع الديمقراطية الوطنية، إلسقاط الطغيان واالستبداد.

29/6/1992 

دكتور الجيولوجي العن  1982أفادني أبو الحارث: عبد الكريم عبد الرحمن، وهو مدرس فلسفة من بشراغي قرب جبلة، ومعتقل منذ شباط 

الذي هو خريج ألمانيا الشرقية وليس أمريكا، وكان يعمل مستشاراً فنياً لبعثات التنقيب الجيولوجي التي تتعاقد مع النظام، وهو  حسن زينو

ا وسيَّر إلى تدمر، ووضع في المهاجع التي يسمح للعسكري العادي أن يقضي على حياة السجين. كان هذ 1984من حماه اعتقل عام 

يطل منها العسكري الحارس. أمره العسكري  2الدكتور واقفاً وسط المهجع، وينظر إلى أعلى. هناك طاقة في سقف كل مهجع بمساحة م

أن يجلس فتباطأ، وعندما انتهى هذا العسكري من نوبة الحراسة أخرجه من المهجع إلى ساحة التعذيب، وانهال عليه بالكابالت التي 



110 

 

. ولما دخل .ة أشرطة من الحديد الرفيع والحاد لمدة ساعتين على رأسه، وقد جّوفت األشرطة إحدى عينيه وقلعتهاتتقاطع في نهايتها عد

 المهجع كانت دماؤه تسيل. ومن يومها فقد عقله وفقد عينه وجزًء كبيراً من الرؤية.   

س سنوات ولما سنة حكم خم 17حلب اعتقل وعمره  روى كذلك أبو الحارث أن سجيناً كان معه في الطابق الثالث جـ اسمه علي كنان من

يعرف أهله  عاماً. دون زيادة، ودون أن 17أتمها سيّر إلى تدمر وصدرت بحقه مذكرة توقيف وال يزال حتى اآلن بالسجن بعد مضي 

 عنه أحي هو أو ميت. 

ي يأكلوا ويناموا، كالناس بها للعمل، ويعودون  بالطبع ستصبح هذه األيام منسية، وال يعرف أحد عنها شيئاً مثل كل األيام التي يذهب

ي مالمحها وتقاسيمها، ويتشاكون عن الغالء، أو يتهامسون بخوف حول أقربائهم وأوالدهم المقيمين في السجون، ولكن هذه األيام متغايرة ف

مل، واألمراض الهم يتجاور مع األودقائقها وثوانيها داخل السجون حيث الحرمان والقهر والقضبان، والصبر المتعايش مع الملل، و

البيضة المسلوقة ووالضغط يتداخل مع المقابرة ومع المواجهة. هناك في الخارج تململ مقهور وجوع وفقر ولهاث. رغيف الخبز بليرتين، 

ومصروف  ل. س 50بثالث ليرات، وجزرة الفجل بثالث ليرات والبقدونس بنفس السعر وإجرة الباص ليرتان ونصف، وأجرة التاكسي 

ً ال أقل من مئة ليرة. بالوقت الذي ترتع حاشية النظام، ومشايخ األوقاف، والتجار وال ضباط الكبار بالبذخ الشخص الواحد لألكل يوميا

 والنهب. 

جاءتني رسالة حارة من الطبيب عبد العزيز الخير 
42
 من الطابق الثالث الواقع فوق جناحنا يقول في رسالته: 

كل القيم الكفاحية الرفيق الغالي أبو قصي. تحية رفاقية حارة لكم ولكل الرفاق األعزاء، هؤالء المناضلين الذي كنت والأزال أعتز ب

خنا المشترك، الرفيعة واألهداف الوطنية واالجتماعية السامية التي جمعتني بهم، كما أنني أعتز بكل ما هو صائب ومضيء في تاري

اعر الوفاء الرهيفة، راً في الجوهر. الرفيق أبو قصي. كم هي نبيلة ومؤثرة مبادرتك لمراسلتي، وكم حركت فيَّ من مشوالذي أعتبره مستم

صالبة ومن الذكريات التي ال تنسى رغم مرور السنين وزحمة العمل، وها أنت تطل بسماتك األصيلة وبكل هدوء روحك وعمقك و

 نان لمبادرتك. معدنك الجميل. كم أنا مدين بالشكر واإلمت

التها وال معنى ألي في سياق الكفاح الضاري من أجل قضايا شعبنا ال مكان لألسف أو التحسر والغرق فيه بـ لو أو مثي -رفيقي العزيز: 

 يكون لوماً، بل نقداً اللوم إال إذا كانت غايته التعلم واالرتقاء بالعطل/ لهذا األمر أسس ومنهج وقواعد حساسة. يمكن القول عندها أنه 

 وهو ما أرحب بتلقيه دائماً.  بناء،

ضاً أن التفكير والسعي بكل االمتنان لمن يمارسه اتجاهي. أما عن الحاجة إلى التماسك والتعاضد أكثر فإنني ال أوافقك فحسب، بل أقول أي

لقول أن سعياً حثيثياً انني لما هو أكثر من هذا وفي االتجاه نفسه هو حاجة حقيقية لكل قوى شعبنا المكافحة من أجل التقدم والحرية، ويمك

ال سيما في العام  وجاداً تم في هذا االتجاه خالل السنين الماضية، وتكثف بشكل خاص في األعوام الثالثة الماضية، وحقق نتائج طيبة

رفيقي من شعور ا ياألخير، وكان يعد بثمار أكثر حين انتهت فترة من نشاطي، وبدأت أخرى بمجيئي إلى هنا أما عن اعتقالي وما يخلقه 

لديكتاتورية بتضييق الحلقة بصورة متزايدة، فأود أن أوكد لك ولكل المناضلين المخلصين أن الحياة وتيارها أقوى من كل جهود ا

ر النظرية أن قبضة واالستبداد. أنت تعرف هذا أكثر مني، ولكن ما أرغب بنقله لك بهذا الصدد يتعلق بالملموس والمعاش، وليس باألفكا

تطور بحكم طبيعة تبداد ترتخي رغم أنفها بقوة عوامل داخلية وخارجية محسوسة وملموسة، وأن تلك القبضة رغم تعارضها التجاه الاالس

ما الذي ال يرحم. إن النظام نفسه تستشعر االتجاه المذكور وتسعى للتكيف معه بأقل ما قد تستطيعه من التراجع. للحياة وللتاريخ منطقه

ا وفنونها. شيء ه وله أيضاً وسائله وأدواته التي توقف أعتى قوى االستبداد وتقف عاجزة في وجهها، رغم كل حيلهمنطق الضرورة نفس

ً ومحسوساً اآلن في بالدنا رغم ما يبدو على السطح يوحي بغير ذلك، وأرجو أن تعذرني ألني لن  خوض في أمن هذا صار ملموسا

وهو ما ال   وتدقيقا/ًجهد الذي يتطلبه رسم اللوحة. لوحة الواقع المقعدة  /هدوء بال وعمالً التفاصيل بالذات، وذلك التساعها من جهة ولل

د أنك خير من يقدر يسمح به ظرفي الراهن، فأنا مشغول اآلن وفي هذه المرحلة في محاولة لفهم الوضع المعقد هنا بمختلف أبعاده وأعتق

ى قراءة هادئة وجادة وعميقة كنها دعوة للتفاؤل الحذر واليقظ والساعي دوماً لالستناد إل. أهي دعوة للثقة والتفاؤل؟ نعم إنها لكذلك ول.ذلك

ار أفضل االحتماالت. للواقع الملموس، واتجاهات تطوره. فليس أسوأ من أن يحل المناضل رغباته محل الواقع. إال أن يربي نفسه على انتظ

فضلها، وأنا أشعر أة أصعب االحتماالت وأقساها، ولنعمل في الوقت نفسه لتحقيق فالعكس هو األصح لنوطد أنفسنا على االستعداد لمواجه

 الية. يا أبا قصي أنني أقول لك كالماً زائداً عن الحاجة، فأنت أعلم مني بذلك وهو مالمسته وأشم رائحته في رسالتك لغ

. سأكون في زحمة الحياة في الخارج تطغى عليهاهل ما زلت تكتب القصة أم تفتحت عندك مواهب إضافية. كانت  -الرفيق أبو قصي: 

ل الرفاق حولك. كغاية السرور إذا سمعت أخباراً في هذا المجال، وفي أي مجال آخر، كما سأكون مسروراً إذا سمعت أخباراً طيبة عن 

خرى أشكرك أستمرار. مرة أرجو إبالغهم جميعاً تحياتي المخلصة، واعتزازي. أتمنى أن تكون أخبار أسرتك طيبة ومطمئنة وتصلك با

 جزيل الشكر على رسالتك الغالية. 

 أبو المجد  –رفيقكك عبد العزيز 

                                                             
من مطار دمشق ال  هو الطبيبمن قادة حزب العمل الشيوعي ز انظر تفاصيل عن حياته في حالحاشية قبل االخيرة. وبعد اختطافه بعد خروجه 42

 يزال مصيره مجهوال.
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ً إلى الجلسة الثانية في المحكمة وقد ذهب دفعة من رفاقنا الذين كانوا في تدمر، وستسمعون أخبارنا إن كان ما ملحوظة : سنذهب غدا

 يستحق الذكر. 

30/6/1992 

منذ الصباح توافدنا على حسين الشيحاوي الذي أصيب بشلل بسيط في الوجه والفم، فأصبح محياه موارباً. أسفنا وحزنا، لكن ماذا تعمل 

ٌض لذلك جراء الحزن والمقت وضغط السجن. تهاوى المئات منّا ومن القوى األخرى جراء األمراض.   والكل معرَّ

 فة إدلبي لما تحويه من صدق وفن متقن وشعور حزين. أعجبت برواية دمشق يا بسمة الحزن. إلل

 ال زلت في صراع مميت مع السكر. 

أحاول التقليل من القراءة  "مرة أخرة ألتقي بالكاتب الالتيني الفذ. الروائي المتميز استورياس في كتاب "نشأة الرواية في أمريكا الالتينية

 والخلود إلى الراحة واالسترخاء. 

اً طرأ على وضعي. وقف اإلنهيار وعدم التوازن واالرتخاء. أقرأ بصعوبة، وبغير رغبة وأعود إلى النوم العميق، وال إن تحسناً طفيف

فهل يمكن لمن أمضى كل هذا الزمن أن ال أستطيع السير في الممر أكثر من دورتين، وببطء شديد. لكن ضغط السجن له تأثير كبير. 

وفي طبيعة هذا الرئيس الذي يحاول في كل حركة وفعل من أفعاله، وبدون ضجة وفي ظلمة  ون،يتعمق في فحوى دولة القهر والال قان

. ويهتك حجبهم وأسرارهم وهم يدعون اإلله أن .الليل أن يحصي على الناس أنفاسهم، وأن يقتحمهم في سررهم، ويبعثرهم عن موائدهم

. إنهم يعجبون لتباطؤ اإلجابة لدعواهم. ورغم ذلك .نذ عقود من الزمانيساعدهم عليه، وأن يفك أسر أوالدهم الذين يقبعون في سجونه م

 يزداد قوة وقهراً وماالً ولصوصية. لماذا؟ 

إن الخنازير تشكوه إليك أيها الرب. فساعدنا عليه وأرحنا منه، الدين يستمر متواكالً، ولو كان كذلك لما وحد جزيرة العرب ودك عرش 

 ا وشمال أفريقيا ومصركسرى وأزاح الروم عن صدر سوري

 

 1992 تموز

 هـ أول العام الهجري1413محرم  1الموافق لـ  1/7اليوم األول 

في ذكرى الهجرة أتذكر اإلسالم الثوري المتحرر المؤمن بالتغيير، وأبكي من واقع المسلمين الحالي. الجاهلين التابعين المستسلمين 

 .. .أمتهملحكامهم الموالين لألجانب المعادين لتحرير 

2/7/1992 

حالتي ال تزال صعبة مع مرض"السكري" فهذا المرض بحاجة لحمية، ولتغذية، وتطبيق الحالتين خارج السجن ممكنة لكن التطبيق لهما 

 داخل السجن من الصعوبة بمكان. 

 التماسك.  فسجون هذه المرحلة هدفها إنهاك اإلنسان وتعطيل حواسه ومنعه من القدرة على التفكير والتوازن أو

التجربة الديمقراطية في واقعنا العربي هشة، وغير متجذرة وهي كالم هوائي، بعيدة عن الممارسة اليومية، وال زال التسلط واالستبداد 

 والتمترس هم ديدان المرحلة. 

3/7/1992 

في الممر، وحيناً على فراشي ال أستطيع مغادرته. حينا تجدني صاحياً، وحيناً آخر دائخاً. حيناً تجدني نشيطاً، وحيناً منهكاً، حيناً أمشي 

. .. تحتل المحاكمات حيزاً مهماً من تفكيري، فهي تشوشني وتسد طريق السالمة في التأمل والتفكير.طلبي للطعام حيناً معتدل، وحيناً ضار

 كما أن التلفيق اإلعالمي يربكني وكأني أشك بقواي العقلية على التبصر والرؤية والمعرفة. 

4/7/1992 

ً  –على متابعة هذه اليوميات. أحرص  –بقدر المستطاع  –أحرص  أن ال أراكمها. وأكتبها بشكل متسلسل، وتحمل نكهة اليوم  –دوما

. كل ذلك يدفعني إلى كتابة اليوم في يوم آخر، لكن ازداد الفتور يجعلني أميل للتقاعس .نفسه. المرض والخدر واالرتخاء وفتور الهمة

 تابة. ووقف الك

ال أعاني لوحدي من سوء التغذية بل الجميع يعاني، والوجوه تعكس ذلك. األكل سيء وقليل والزيارات ممنوعة. والمحاكمة اقتربت 

 "وليس أمامكم إال الصبر أو الموت". 
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5/7/1992 

في الحياة العادية يضطرب اإلنسان، ويعصف به التشوش ومن ضغط هذه الحالة يحاول الذهاب باتجاه، إذ به لم يغادر وهو يدور حول 

نفسه، هكذا أصبحنا في السجن وأنا منهم. ندور حول أنفسنا وال نبحث عن شيء، بل الشيء هو الذي يبحث عنا، ونحن نبحث عن أنفسنا، 

تنا. هل صرنا كسجناء من نوع آخر غير اإلنسان؟ هل ألننا انفصلنا عن اإلنسان عاماً وراء عام وعن المنطق وعن هل انفصلنا عن انساني

 التاريخ، وعانينا ما عانينا من القهر والحرمان واإلذالل. 

ً بال تراني أجلس مسترخياً، ثقيل الرأس، متعب المفاصل، أزخر بضجيج داخلي، وكأنني في قطار، ال زمن يحدني وال  أياماً. وحيدا

. الروتين يترصدني، مهما كابرت .. الملل مني.. وشخيرهم.. مللت رؤية ثيابهم.. مللت أحاديثهم.. الذين حولي مللتهم.أحباب. بال أصحاب

ة كالنضال ال أقدر أن أطرد التوق إلى التغيير، والتبديل مهما كابرت فالسجن يبقى هو السجن والحرية هي الحرية، وأن األلفاظ الكبير

والمواجهة. ليست بمستوى األوالد هذا له حقه وظروفه، وذلك حقه وظروفه. إن اإلنسان حنين، وهذا السجن الطويل يدفعك إلى الحنين 

 والشفافية. 

6/7/1992 

. فلم .ذه منذ شهرينهذا اليوم مثل غيره. يعني بين الحقيقة والخيال. بين الصمت والوهم. نافذتنا على العالم كانت الزيارات. انقطعت ه

يعد لنا من نافذة سوى القليل من زيارات المعتقلين من قبل أمن الدولة. نستغرب حتى اآلن عن عدم طلب أسمائنا من جانب المحكمة. 

 البعض يقول: ليسوا مستعجلين. 

ن وخاصة إذا كان إثنان من والتحلق حول الالعبي ويستمر لعب الورقوآخر يقول: األمور غامضة والمستعجل يضرب رأسه بالحائط! 

"المورتو" الساحة وتتعالى التعليقات، -""البعث الديمقراطي وإثنان من ""حزب العمل". عندئذ يسري الحماس في العروق، وتحتل لعبة: 

ت ابتسامته ويحل الصمت عندما يقف الفتح في الورق على ورقة، ويا له من ضجيج عندما تأتي هذه الورقة، ويرفع الفائز يده، وقد احتل

شدقيه، ويعلو الصياح والهتاف باسم الفائز من أجل /دور/ ثان ويقبل الفائزان التحدي ويتم خلط "الورق" وتضحك "الكبة" وتغمز 

"البستوني" وترقص "الدينار" ويكشف "الختيار" عن جبينه، وتحسر "البنت" فستانها عن ركبتها بحياء، ويدبك "الشاب" وكأنه يحمل 

ماراً أو ناياً ويقود الحلبة، وتطول سوالف الالعبين، ويجلس من يجلس على ركبة ونصف، ويتربع من يتربع، ويتطاول مجوزاً أو مز

بعنقه مشرئباً من يتطاول، وتزقزق العصافير حول الشبابيك، وتهب بعض النسمات لتخفف من حرارة الجو واللعب، وتطل بعض الروس 

أن "البعث الديمقراطي" صار إلى الشيخوخة وأن "حزب العمل" ال  -ن النتائج، وتعلق قائلة: من فتحة الجدار بين الجناحين، وتسأل ع

زال في أوج الشباب، ولعب "الورق" بحاجة لحيوية وحركة وسرعة بديهة، وأن الدوران به وفتَّه ورميه وحرارته أقدر عليها الشباب. 

. وأن أن وتسبح في سماء .ن القوي المفاصل غير الذي أصابه الخرعوأن العمر له دور وأن الذي على رأسه شعر غير األصلع، وأ

الجناح التعليقات، والجمل المعطوفة والتورية والنداء، ولكن والكنحا التي تحرك البنت الملونة على ورقة اللعب فتحسر عن رأسها، وتقف 

ها تنقسم إلى قسمين: األرقام من ستة فأدنى مع القواليش جنباً إلى جنب مع العبها دون سابق إنذار ويناصرها الشباب. أوراق اللعب نفس

األربعة واألربع بنات يتخذان قراراً مع "العمل" ضد األربعة شباب واألرقام المترهلة من سبعة إلى عشرة. وهكذا تدخل أوراق اللعب 

خرى وتتشاور لدحر الغريم، والوقوف مع . حتى أنها بدافع ذاتي كانت تخاتل األيدي الماسكة بها وتنتقل من يد إلى أ.حلبة الصراع

سبعة ونصف. أربعة ونصف. كونكال. لعبة الباصرة  –االستعمار  -أصحاب الشوارب السود والسواعد األقوى. أن لعب الورق بأنواعه: 

 لعبة أيام زمان التي يلعبها في القرى الشتائية الماطرة الزوجين العقيمين. لها حضورها هنا ولها جمهورها. 

ً لع . أثناء القيلولة تغلق المهاجع، وينام جزء .ب الورق هذا يضج هازاً خصره وعنقه وكتفيه في المهجع وفي زواياه محتالً الممر أحيانا

من النزالء، وأما القسم الذي يخبئ في جيوبه علب أوراق اللعب ويستغل هذه المناسبة، ويفرش كل أربعة بطانية ويتحول الممر إلى 

 بدأت المبارزة يا شباب. الفرجة بالمجان. -ويصيح أحد الشباب: حلقات متتالية 

7/7/1992 

. كانت الزيارة في الغرفة، وقد جاء .. فقد أرسلوا رسالة حمية وأشاروا إليها.. لكنني كنت أتوقعها.جاءتني زيارة استثنائية وكانت مفاجئة

شكبازوف صديق األوالد، ورئيس االتحاد الرياضي العسكري، وبما الجميع فالوضع الصحي هو السبب، والزيارة بواسطة اللواء دانيال 

 أنهم يمارسون السباحة والتدريب في االتحاد، وكنت تعرفت على اللواء قبل االعتقال فبقي يكنُّ لهم وداً. 

ه ريما الدامعة والباكية هذه أم قصي الصامدة. الصابرة. وهذه هي خزامى التي أحرزت يوماً بطولة األشبال في السباحة على الظهر، وهذ

. شممتهم جميعاً وضممتهم. وعدت أضمهم كأني خائف أن ال .على الوالد الذي شاب ويكاد ينتهي في السجن. وهذا قصي قصي الملتحي

 أراهم أبداً وأفقدهم لألبد. 

  8/7/1992اليوم الثامن 

ً من الورق استهلك في هذه اليوميات وأنواع من الدفاتر، أنوا ً الورق األسمر إن أنواعا ً الورق أبيض، وحينا ً من المقاييس حينا عا

 وأحياناً الورق المخطط، والحبر كذلك يتبدل لونه حسب الموجود، واألقالم من الناشف، إلى أقالم الحبر. 
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تظر وصول الورق هذا اليوم أبدأ الكتابة على دفتر جامعي، أرسله إلي من الجناح الخلفي الرفيق أبو عبدو نهاد نحاس. ورغم أنني أن

ته، والحبر. إال أنني نسيت في غمرة الزيارة المفاجئة. مسألة الورق نهائياً. المفاجأة لم تنسني عشرات الطلبات لغيري. ولي هذا األمر نسي

بي،  وهو ضروري وضروري جداً سأرسل خبراً من أجل استدراك هذا األمر. أليام وأيام لم تغادرني صور األوالد وأمهم. وهم يحدقون

إحداق السوار بالمعصم وال أصدق أنني وإياهم في غرفة واحدة، وأسمع إلى أصواتهم. التي أضحت بالنسبة إلي أجمل وأحلى من كل 

بالبل وحساسين العالم. ال أصدق في عمق شعوري أحياناً. وأنا أجلس على فراشي وأسند ظهري إلى الفروة، والبطاطين المستفة أنني 

سبة لهذا الواقع الراهن الذي ينفتح على احتماالت السوء. وأروح وأنا أقرأ، أو أشرب المتة. أو أنفخ سيجارة، أو سأراهم. وخاصة بالن

أضع رأسي على المخدة، ال أصدق أن أرى أوالدي أو زوجتي، حتى الرؤية منعونا منها. أشادوا سداً مرتفعاً بيننا وبين الزيارات كأن 

هو مجرم حرب، هو غير إنسان يجب قتل عواطفه، يجب القضاء على رحمه. يجب تذويبه بأسيد السجين السياسي وبعد عشر سنوات 

الحرمان، والحقد وإجاعته كالكلب. أي واقع هذا أي أنظمة هذه أي مستوى من الدولة هذا المستوى إنهم أمامي في الغرفة. خائفون من 

صحة، وعن الطقس وليس من الضرورة لذكر األسماء. العيون المراقبة، تلفظ كلمة واحدة. من طرح سؤال واحد. فقط الحديث محدد عن ال

 العسكري الواقف والخائف أن تفلت منه إشارة ما.

وأنا وهم وبيننا مرض السكر يطرح نفسه على بساط البحث والتحليل. وهكذا تبقى آثار الزيارة في البال وضمن العيون. تعاد، وتتكور 

م وأيام وألسبوع وأسبوع حتى تأتي زيارة أخرى. واآلن نحن يائسون من فتح الزيارات. وبالتأكيد مثل لمح البصر في كل لحظة أليا

سنمضي إلى محكمة أمن الدولة. متى ال ندري لكن مقابلتنا هناك. وإعادة ضبط أقوالنا وارد ال محالة. ما لم تحدثه صدفة غير متوقعة. 

المفعول. ولذا ربما نؤجل شهراً، وشهرين وثالثة، مادام إخالء سبيلنا غير مطروح  وهذه شهور الصيف الحارة. والعطلة القضائية سارية

ا أبداً. فإن النظام غير مستعجل وهو بالعكس يريد قلينا على نار هادئة وهو يعجب لماذا نحن أحياء حتى اآلن. ولماذا نكلفه المنامة. وهذ

. بل إن الوطن العربي برمته ال يوجد فيه حكم قانوني. هناك سلطة وقمع، .سانالطعام الهزيل. إن آخر ما يفكر به هو ما يدعى حقوق اإلن

أعلى مستوى، وأشد وحشية خاصة، ونحن نرى بالسجون ماذا يفعل، وماذا  –من هذه الناحية  –ورعب، وقتل. ولكن هذا النظام يعتبر 

. .ين، وبعد عشر سنوات. لن أفقد اإليمان بالشمس، وبالغد. إنني في زاوية سج.يعمل، وكيف يقاسي الناس، ويتحملون الويالت، والويالت

والمستقبل أحياناً يجري الحديث بيني وبين أحدهم في الممر أو على العازل. فال أجد في مستوى الخيال. رغم أن مخيلتي قوية. ما يوازي 

دته أمه لماذا لديه تفكير. لماذا يميز لماذا يسمع لماذا هذا الوقع الرافض لكل اإلنسان. وكأن هذه األنظمة تعاقب اإلنسان ألنه خلق، لماذا ول

نا يرى لماذا يحس. تقبله أو تريده بدون هذه األشياء. إنها تعتبرها زوائد وتريد استئصالها، وهكذا ندفع ضريبة أننا بشر، وأننا نحس، وأن

 ماء. . فلماذا هكذا نحن في هذا المأزق أيتها السماء الص.نميز وأننا نرى وأننا نسمع

9/7/1992 

عند شباب حزب العمل نقلوا إلى جناحنا منذ أكثر من شهرين من الجناح الواقع قبالتنا، والذي  /9نمت الليلة الماضية في المهجع رقم /

وهكذا انصرفت إلى  قالوا يريدون قضاء السهرة مع قصة من تأليفي.يحتوي على جماعة طرابلس )التوحيد(. منذ مدة وأنا أعدهم. 

تبييض قصة )سينما بالد الشام(. وقبيل إغالق الباب أخذت بطانية وشرشفاً، وأكل وخبز الحمية. ومضيت وهم يتعشون فور إغالق الباب 

وة كان عشاؤهم برغالً وشاكرية من مطبخ السجن زادوا عليها بصالً، وفاصولياء وبعد العشاء شربنا شاياً. ودخن من يدخن ثم بدأت بتال

القصة. سكن المهجع. استمريت بالقراءة أكثر من ساعة وربع. كان االستماع وكذلك االنتباه جيداً. بعدها تحلق أكثر من نصف المهجع 

( وأخذنا ندردش حول القصة القصيرة عامة، والقصة بشكل خاص. أكثرية اآلراء حول القصة القصيرة 14حولي )عددهم في المهجع 

دة عن اإلطالة )قصتي طويلة( يجب أن تكون بعيدة عن التسميات السجينة، وتحمل اإلشارة وغير مفسرة. قلت لكل أنها يجب أن تكون بعي

قصة جوها. وأجواؤنا في هذه البالد وهذا السجن. ربما تجعل الكاتب يشذ عن بعض الشروط، وهكذا مضى نصف الليل بهدوء، مع تبادل 

عامة والقصة خاصة والسجن كإطار وكيف يكون األدب ماتعاً، ويجد في اكتشاف الزوايا  اآلراء. والتفاعل الحي. والجاد، مع األدب

. يقترب من الجو الروائي، يعتمد التفصيل جداً، وهي تبدو عدة قصص، وفيها بعض المباشرة. لكنها من النوع األدبي المتمكن .المظلمة

 ً  . سأذكر أسماءهم حسب أعوام االعتقال: .لغة وخياالً وتاريخا

 ، بكالوريوس تجارة من الالذقية قرية علوغو.  1957اعتقل مواليده  1982 تيسير إسكيف -

 .1965اعتقل طالب سنة ثالثة هندسة مدنية من مدينة حماه مواليده  1982 باسل حوراني -

 طالب هندسة كهربائية سنة ثالثة، من جرمانا.  1984معتقل منذ عام  1961مواليد  مروان العلي -

 . 1986مهندس كهرباء من حماه، يعمل في معمل اإلطارات اعتقال عام  1960مواليد  الرزاقطريف العبد  -

 . 1986طالب معهد من السلمية اعتقل عام  1958مواليده  اسماعيل القصير -

 . 1986طالب هندسة زراعية سنة ثالثة اعتقال عام  1960 كريم عكاري -

 مقيم في دمشق هو من السلمية.  1986اعتقل عام  9651طالب هندسة مدنية سنة ثانية مواليد  مازن شعراني -

 . 1987طالب لغة إنكليزية سنة ثالثة اعتقل عام الـ  1965ميدان  مواليد  –من دمشق  هشام زعوقي -

 . 1987طالب سنة رابعة هندسة كهربائية من درعا اعتقال عام  1958مواليد  أمجد الرفاعي -
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 . 1987طالب تجارة سنة ثالثة من جرمانا اعتقال عام  1963مواليد  زياد زوبعة -

 . 1987مواليده، يحمل بكالوريا ويشتغل أعمال حرة من السويداء، واعتقال عام  1962 صايل ناصيف -

 . 1987. طالب تجارة سنة ثالثة من السلمية. يتقن الضرب على آلة العود اعتقال عام 1965مواليده  كريم الحاج حسين -

 . 1987، خريج معهد ميكانيك من جرمانا واعتقال عام 1964مواليد  هيثم العلي -

 . 1987خريج نفس المعهد واعتقال  1966مواليد  وشقيقة باسل العلي -

 

هؤالء هم جماعة المهجع الذي بت عندهم. شعرت أنني أتفاعل معهم، أكثرهم من عمر قصي، لم يشعر بالحرج، بل كان هناك وئام. 

 راء كانوا يسعون وراء راحتي، وإلى االستفسار حول أمور األدب، وأمور الرواية، كانت ليلة جيدة رغم حرارتها. وتبادل اآل

10/7/1992 

منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي. تتناول الوطن العربي بالتفصيل. فتؤكد على دوس حقوق اإلنسان في هذا الوطن. وتعدد 

لإلنسان تحت التعذيب وسحق المعارضة بأساليب وحشية، وأبرز األقطار المغرب والجزائر وتونس وليبيا  االنتهاكات في كل قطر والقتل

ومصر، أما ما يخص سورية والعراق بآالف المساجين منذ عشرات السنين دون محاكمة. كما ذكر التقرير دوام االنتهاكات في عام الـ 

رئيس المنظمة، وتركزت األسئلة حول الشرق األوسط. فقال أن أشد بلدين تنتهكان  . من جهة ثانية أجرت إذاعة لندن مقابلة مع.1991

حقوق اإلنسان هما السعودية، وسورية. وهذا التخصيص لسوريا جعلنا نصغي أكثر إلى الشرح عن عدم احترام اإلنسان، وعدم احترام 

إن الحكومة السورية تستهين بالمذكرات المرسلة من المنظمة،  ..الرأي اآلخر، وعدم االعتراف بما جرى من تغيير في أنحاء العالم. قال

وال ترد عليها وتداجي. وفي نفس الوقت تقضي على الناس في السجون، وال تتورع عن استعمال األساليب الممنوعة دولياً أثناء التحقيقات، 

اإلذاعات العالمية. مونت كارلو صوت أمريكا. نص ولم تتراجع عن مسألة الرهائن من أهل المطلوبين السياسيين كذلك مساء نقلت بعض 

مذكرة البرلمان األوروبي المشتركة إلى النظام السوري تطلب المذكرة من النظام التخلي عن اإلرهاب. اإلفراج عن المعتقلين السياسيين 

أتاسي المريض، والذي يعاني، وهم آالف. ويتعرضون لظروف صحية سيئة. وتطالب المذكرة فوراً باإلفراج عن الدكتور نور الدين 

ً إلى الخارج للمعالجة، وإنقاذ حياته من الخطر. إن النظام السوري في قفص االتهام. هذا واضح. وما هذه المذكرات  لنقله فورا

إلى تفاقم  والتصريحات المتأخرة إال نتيجة للتفاصيل والتقارير الميدانية التي تؤكد أن ما يتم وما تم في داخل سورية وسكت عنه. أدى

االستهانة بحياة اإلنسان وأساء حتى إلى الدول األوروبية وأمريكا. التي لوالها لما امتد أجل هذا اإلرهاب على طول الساحة السورية 

. وعندما نتساءل بيننا، وبين أنفسنا عن ختام هذا السجن السياسي. وال نلقى جواباً. وعندما نتسائل عن معنى .بالشكل الذي وصل إليه

محاكمتنا بعد عشر سنوات. ندرك أن العبث والال معقول، وفلتان الحبل غاربه، وشدة اإلرهاب، وفي العسف. إن أحداً من أهلنا ال يجرؤ 

أن يسأل عن نهاية سجننا. وإذا صدف أنه سأل وزيراً، فالوزير يخاف من السؤال، ويتلفت يميناً وشماالً ويبلع ريقه. ويطلب راجياً عدم 

سؤال عليه مرة أخرى. أو أمام أحد. إذن ال دخل للحكومة في ذلك من رئيس الوزراء إلى أدنى وزير. ونفس األمر إا سئل طرح هذا ال

عضو مجلس الشعب المهتم هو وأعضاء الحكومة بالحصول على القسائم التي تخص البنزين المجانية لسيارته. إذن هذا وضع الحكومة 

ذا يدل على عدم وجود الحكومتين. ال يوجد شخص في الحكومتين قادراً على تأمين زيارة لسجين التنفيذية. والحكومة التشريعية. وه

سنة دون زيارة. فقط يريد أهله أن يعرفوا إن كان حياً أو ميتاً وأين. ال يجرؤ أي كلب في الحكومتين أن يسأل  13أو  11أو  10سياسي 

الوقار هيئة خارجية. أما هموم الوطن والمواطن. فهو اختصاص المخابرات،  عن هذا الحدث يهتم وبالشكل الخارجي لبذلته، واتخاذ

 . هذه هي وضعية الحكومة التنفيذية، والحكومة التشريعية في أنظمة الديكتاتوريات..وفروعها التي تفوق أوكار النمل

11/7/1992 

معقول قدوم الضابط المقدم جالل الحايك لكي يلتقي بعينات  من األمور العبثية التي تحدث في هذا السجن، وهي جزء من مسرح الال

. ومقابلتهم كي يعرف منهم . طالباً منهم تقديم طلبات انسحاب من الحزب. يتعهدون فيها االمتناع عن العمل السياسي.من حزب العمل

سيتوسط لدى الجهات األمنية كي يدرج أسماءهم أنهم غيروا آراءهم. وأنه ال يتعهد أمامهم بشيء أبداً سوى إيقاف تكملة محاكمتهم. وأنه 

ينظر بعين الجد والمسؤولية إلى أخذ هذا األمر  –هو ومن أرسله  –في قوائم إخالء السبيل الذي ال يقدر أن يحدد متى يكون ذلك. غير أنه 

اآلخر. يطلب هذا الضابط بشكل . ماذا يعني ذلك بعد اعتقال لهذه العينات استمر عشر سنوات للبعض، وخمس للبعض .بعين االعتبار

. للتواطؤ. دون أن يكون النظام قد غير بعض ممارساته تجاه االعتقال .ابتزازي من الناس أن يكونوا كما يريد الجهاز األمني، جاهزين

بالحرية،  السياسي واتجاه القانون، واتجاه حق المواطن في إبداء الرأي المغاير. ورفع قانون الطوارئ عن كاهل الشعب، والظفر

والديمقراطية. إن الخبث يتمثل أن يتم مثل هذا الحوار األمني مع أسماء من قاع الحزب، وال يتوجه إلى جسمه األساسي المكتب السياسي. 

 ً . اللجنة المركزية. فإذن الحوار لتجزئة الحزب، وفصل هذه العينات عنه، والتلويح لها بإخالء السبيل دون أن يكون هذا اإلخالء معلوما

. وهو القضاء على وحدة الرأي، ووحدة الموقف، وفصل قسم .كما أن الحوار أمني وليس على أساس سياسي. وكأن الهدف القديم يتجدد

وراء قسم. كي تبقى القيادة األساسية في جهة والقاعدة متآكلة. وتفضل الفوز بالوعود الكاذبة، وتصديق ما يلوح به هذا الضابط وهو 

حزاب في فرع التحقيق العسكري. األمر قريب من العبث. وهو جزء من مسرح الال معقول. وتمثيلية هذا النظام الذي مسؤول عن قسم األ

ال يزال يعيش في هذا المستوى. ودون أن يخطر على باله أن من حق المعتقل السياسي أن يفرج عنه، وأنه هو الذي على حق. وأنه يدافع 
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حرية الشعب عامة. وأن القانون يجب أن يسود، وأن دولة الديكتاتورية آيلة إلى زوال. ومنذ عدة  اآلن، وصموده دفاع ال حدود له على

أيام عاد من فرع التحقيق اثنان. أحدهما اسمه صديق السبع من القنجرة، وهو مدرس، ومتهافت، ومتعاون مع األمن. عاد بعد أن استدعاه 

معهما، وأنهما يدينان حزب العمل، ويدينان تحرك لجنة حقوق اإلنسان، وأن هذا مع آخر على إثر توجيه طلب إلى الفرع بفتح حوار 

الحزب، وهذه اللجنة يحاوالن عرقلة جدية النظام من أجل التحضير لجو حكم ديمقراطي شعبي في القطر. وأن النظام تقدمي. وأنه جنب 

ي زنزانة بالفرع طوال أكثر من خمسة أشهر دون أن يحاورهما القطر حرباً طائفية. كان المتعصبون الدينيون يحضرون لها. وقد مكثا ف

 أحد ودون أن يستدعيهما أحد. وقد ذافا من اإلذالل، والوحدة والبؤس. ما دفعهما إلى تقديم كتاب إلى مدير الفرع يطلبان فيه. إما العطف

راً ودون أن يقابلهما أحد. هذه األساليب اتبعت سابقاً، على قضيتهما. والحوار معهما، أو إعادتهما إلى السجن. أي إلى هنا. وقد أعيدا فو

وال تزال تتبع مع حزب العمل. ويبدو أن السجن الطويل بدل أن يعلم الناس حقيقة هذا النظام وضرورة تصليب الموقف، وعدم الرخاوة. 

ست ضد إخالء السبيل. ولكن ليس كذلك. إن . إنني ل1991فإنه يعيد نفس المهزلة التي اتبعت مع الجماعة التي أفرج عنها في ربيع عام 

، والذي شمل أكثر من نصف تنظيمنا. لم يطلب منهم قصاصة ورق. ولم يكونوا قبالً قد قبلوا 91إخالء السبيل الذي تم في أواخر عام الـ 

ن تتكرر هذه المهزلة. ويقدم . فكيف اآل91الحوار واالبتزاز. وقد حمل مثل هذا الرأي الجسم األساسي لحزب العمل ضد جماعة ربيع الـ 

 أكثر من خمسة عشر حزبياً طلبات تشبه تلك. 

13/7/1992 

عاد الضابط األمني. المنتدب من قبل التحقيق العسكري ليلتقي مع عينات من حزب العمل. وهكذا التقى مع أكثر من عشرين عنصراً. 

لمريدين. ولم يثبت على أحدهم أنه حزبي. لكنه التقى ببعض عناصر أكثر العناصر ليس لها عالقة بالحزب، وتدخل في دائرة األصدقاء وا

تين: الحزب. العدد القليل من هؤالء )اثنان أو ثالثة( دون أن يكتبوا طلباً. وعدد منهم ناقشوا الضابط نقاشاً صاخباً. تركز النقاش حول نقط

اب للضابط أن من يرسل قواتاً للخليج لدعم أمريكا ضد العراق النقطة األولى حول عداء النظام لالمبريالية. في هذه النقطة برهن الشب

يعني ذلك صراحة أنه مع االمبريالية ضد العرب، ومن يدخل في محادثات سالم مع إسرائيل. ينفذ التخلي عن مبادئ حزب البعث، حزب 

يدلل النظام أنه مع إسرائيل، ومع أمريكا. النظام. بالتخلي عن النضال ضد العدو الغاصب وال ترضى عن ذلك قواعد حزب النظام. وبذلك 

أما النقطة الثانية فهي مسألة الديمقراطية. قالوا له. إن الدولة العبرية تقوي موقفها من خالل إعطاء المعارضة حقها في الرأي، وفي 

الديمقراطية. وال من معارضة،  التواجد، وفي تداول السلطة، بينما أنتم تضعون المعارضة في السجون منذ عشرات السنين. فكيف هي هذه

وال من نقد، وال من أحد يرفع رأسه. مع استمرار قانون الطوارئ، وقانون األحكام العرفية. كان الضابط هادئاً ولم يعترض. وأكد أن 

عتقال السياسي. ولو نواياه حسنة، ولكنهم قالوا إليه أن التجارب علمتهم أن النظام ال يحمل أية نوايا حسنة حيال المعارضة، وحيال اال

كانت هناك من نوايا حسنة. لكان سجناء األحزاب الوطنية والديمقراطية، ومنها حزب العمل خارج السجن منذ سنين. إن النظام يصر 

ي في على بقاء هذه  األحزاب في السجن، وتقديمها اآلن للمحاكمة. ألنه ال يريد أن يتغير، وال يريد أن يؤمن ولو بالحد األدنى بما يجر

في الساعة الواحدة طلب هذا الضابط مقابلة فاتح جاموس عضو المكتب السياسي لحزب العمل. العالم من تغييرات هامة. وجذرية. 

. لم ترد رسالة ما. أو خبر حول هذه المقابلة. تقديرات عناصر الحزب هنا أن األمور وخرج من عنده بعد أكثر من ساعة ونصف الساعة

ر مع قيادة الحزب. وسترد غداً أو بعد غد التفاصيل عن ذلك. وربما سيحضر غداً هذا الضابط مع كاتبه، تأكدت ربما تتطور إلى حوا

األخبار اآلن بفتح الزيارات لجماعة حزب العمل اعتقال األمن العسكري. وقد شملت هذه الزيارات جماعة عبد العزيز الخير. وكذلك 

كبير ومن المتوقع غلق زيارات أمن الدولة. أما باتجاهنا فلم يرشح شيء أبداً، ال بخصوص جماعة تدمر )اللجنة المركزية( وهذا حدث 

المحاكمات وال بخصوص عودة الزيارات وال بشأن الحوار أو استدعاء عينات. أمر هام آخر جاء عرضاً وفجأة وهو مجيء ثالثين سجيناً 

هو  مسجل على التيار الديني. والذي لفت نظري وأنا أقرأ األسماء التي  من سجن تدمر قيل أنهم من بعث العراق، وقيل أن من بينهم من

جاءتنا عن طريق مراسالت العمل بين الطوابق اسم عبد العزيز الحمصي. وليس أمام اسمه البلد الذي هو منه. وعبد العزيز الضابط 

هو مقيم في إدلب، وكان رئيساً لفرع المؤسسة شباط. وسوف أستفسر عنه قريباً  23ومن السلمية صديق قديم ومن عمري وسرح بعد 

االستهالكية. األسماء من محافظات الرقة ودير الزور والحسكة والقنيطرة وإدلب والسويداء ودرعا و حلب. وهناك ثماني أسماء لم تسجل 

 محافظتهم أمامهم ومنهم المدعو عبد العزيز. 

14/7/1992  

، كعلي الصارم، 82ن حزب العمل جاوز العشرين. بينهم من جسم الحزب. وسجناء منذ عام مالحظة: التقى الضابط األمني بعدد كبير م

 وياسر مخلوف. ولم تكتمل مقابلة ياسر. كان الحديث عن الديمقراطية. وعن األحكام العرفية. وجرى جدال شديد. 

ا أقاومه. الحمية أصبحت أحسن حاالً. وكذلك الطعام إنني ال أريد التكيف مع المرض. وال التالؤم معه، وال اإلقرار باألمر الواقع. ولذ

أصبح أكثر تحديداً. والتغذية ارتفع مستواها. وآخذ نصف حبة في األربع والعشرين ساعة من دواء صناعة، بلجيكية أرسلته أم قصي 

ن مرة. مع ثقل في الرأس أحياناً ال على جناح السرعة. كل شيء حسن بالنسبة لي. إال مسألة الوهن، واإلعياء. تأتيني خالل اليوم أكثر م

كثر يغادرني. وهذا يمنعني من القراءة. بل وأكافح كي ال أكتب إال صفحة اليوميات هذه. يبدو أن الجهد يؤثر جداً. وبسبب ذلك أنام يومياً أ

جسم، واألعصاب، ويذهب بثقل من عشر ساعات. بل يصل إلى اثنتي عشرة ساعة إذا نمت في النهار. الحالة ال تزعجيني. فالنوم يريح ال

الرأس. ليس مؤكداً أن الدوخة وثقل الرأس قادمان، بسبب السكر. فالجلوس الدائم تحت سقف وطقس معين، وعدم التعرض للجو الطبيعي 

حالة السكر وروتين الحياة كلها تسبب صداعاً. نسبة كبيرة منا مصابة بالصداع، والصداع الشديد وعلى مدى ساعات النهار. ومن هنا فإن 

ل هي حالة ليست صعبة، وال عصية. أما تراكم الروتين، والحياة الكئيبة والكسولة التي نحياها. إن الجميع شباباً، وشياباً، مصابون بتثاق

عندما الحركة. وفراغ الرأس وهذه الحاالت ال ترجع إلى مرض معين. بل إلى حالة هذه الحياة الراكدة التي نحياها ونستمر فيها. واحدنا 
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تداهمه زيارة يشعر بالنشاط فجأة ويشعر بالحركة والحيوية وذلك بسبب المالمسة المعنوية لحياة الحرية، واالحتكاك بالعالم الخارجي، 

 ً  ولو عن طريق لمس يد الزائر القادم من عالم الحرية، ومن عالم الشمس ومن عالم الحياة الطبيعية. إن هناك القلة بيننا من يحمل أمراضا

حددة كالسكري مثالً. أو كالشلل المنغولي. لكننا جميعاً مرضى بأمراض غامضة، وغير محددة. والمرض الغامض هو بالتأكيد أخطر م

بما ال يقاس من المرض المحدد، والمعروف. تجد فالناً قد حمى نفسه فهو ال يضع على الطعام ملحاً. ألن الملح يرفع الضغط. ويستمر 

لبهارات. وهو ال يتبع نصائح الطبيب الذي يقول له. أن أعراضاً ما بخصوص القرحة ليست عندك. ومن يعتقد بأكل البطاطا ويتجنب ا

أن يصير مريضاً. ألن الرغبة النفسية، واليأس والملل. وعدم االستقرار والوهم، كلها مقدمات  –مهما كان صحيحاً  –أنه مريض ال بد 

حن الخمسين سجيناً المجيرين لحساب البعث الديمقراطي. وقد تجاوز التطور البعث برمته، ألمراض تتحقق يوماً بعد يوم. هكذا نصبح ن

وطموحه إلى ما يسمى بالديمقراطية نصبح مرضى. إنني ال أعتقد أن واحداً بيننا سليم. إذ ال يمكن بعد هذا السجن الطويل أن نظل على 

 بد أن توهن الجسد بسبب العمر فالجسد آلة يهرئها الزمان، وتتلفها األيام. الحالة التي جئنا بها. بل إن هذه العشر سنوات دون سجن ال

 ما هي األوجاع الجسدية التي نعاني منها:فكيف إذا أضيف إليها السجن والقهر، ومكر السلطة، 

 .المعوية وااللتهابات القرحة، مقدمتها وفي الهضمية اآلالم هناك .1

 . حاد وانخفاض الضغط في ارتفاع مع ضرباته انتظام وعدم احتشـاء من القلـب يخـص ما هنـاك .2

 . الوسطى الفقرات في تصلب أو القطنية، الفقرات في التهاب. الفقري العمود يخص ما هنـاك .3

 . وهدير وشة ووجود الطبلي، الغشاء وانفخات السمع، يخص ما هناك .4

 .. .الرؤية درجات في حاد نزول إلى القرنية التهاب من العيون أمراض هناك .5

ماذا أعدد، وأعدد. أما ما نعانيه نفسياً ال يقدر أحد أن يحصر الحاالت التي صارت تشكل ضغطاً هائالً على انسانيتنا. العيش المتواصل 

 . ولكن رغم ذلك فالهم األساسي الذي نعانيه يتمثل في التساؤل.في اإلطار الال إنساني يدفعك يوماً فآخر إلى االبتعاد عن موقعك اإلنساني

. وإلى متى يستمر هذا النظام في المعنى على طريق الصمم، وتجاهل ما يجري من تطورات .التالي: إلى متى تستمر ملحمة السجن هذه

 كبيرة وهامة على طريق حرية اإلنسان، واحترام رأيه. 

15/7/1992  

سنة على عباس  12مساء، ومن إذاعة الشرق التي تبث من فرنسا سمعت األحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة العليا في الجزائر وهي 

سنوات والحكم قابل لالستئناف مهما يكن فهذا الحكم يشكل  6سنوات وواحد بـ  4مدني. ونفس الحكم على مساعده. أما البقية فحكموا بـ 

النظام المتعنت. الغاشم الذي يعتبر نفسه فوق الدولة. وفوق القانون، وفوق المحاكم. وقد ضج الجميع مصفقاً لمحكمة  صفعة كبيرة لهذا

، الجزائر. العنين مخابرات النظام ألن أحكامها هي المفروضة على المحكمة عندنا فقد حكمت المحكمة أحكاماً لم تنفذهاً المخابرات. مثالً 

سنوات. وعندما انتهى حكمه أبلغت المحكمة عن طريق  5وحكم من قبل محكمة أمن الدولة  1977م أوقف عام الشاب الحموي فارس سال

ه قيادة شرطة المحافظة. أهله بانتهاء حكم ابنهم. وقرب إخالء سبيله. وأبلغت المخابرات ولم تنفذ اإلفراج وهو حتى اآلن في السجن وأمثال

م. قلت أن محاكمات الجزائر وكذلك محاكمات تونس سوف تؤثر إيجابياً على مجريات األمور كثر وقد ذكرت سابقاً بعض العينات عنه

في هذا القطر. هي تبرهن له أن محكمة المعارضة لها أصول ولها حييثيات. واستمرار تجاهل هذه األصول وهذه الحيثيات لن يكون 

تت مزعزعة. إذ ال يمكن سجن المعارضة في سورية إال ما ال نهاية لصالح النظام وال لصالح االستبداد وأن أنظمتها باتت مهددة، وبا

دون محاكمة. ودون اإلفراج عمن أنهى حكمه. إن النظام في مأزق هذا ال شك فيه. ولكنه يتردد في اإلفراج عن االعتقال السياسي. كما 

ومعهم بعث العراق(  –البعث الديمقراطي  –سياسي المكتب ال –يتردد في إجراء محاكمة لكل من األحزاب الثالثة الوطنية )حزب العمل 

هذا التردد بحد ذاته هو دليل عن وجود المأزق. التغير في العالم يتسارع، المحاكم العلنية في كل من تونس والجزائر تدل على تنازالت 

لبنان باالنتخابات القادمة التي ال تريدها من األنظمة لصالح المستقبل. ولصالح الديمقراطية، ولصالح القانون. إن النظام السوري محاصر ب

كل األطراف الفاعلة إال بخروج القوات السورية. وهو كذلك محاصر بفعل ما يجري على األرض من ممارسة للديمقراطية في األردن، 

كا ومذكراتها المتكررة وهو محاصر من قبل دول البرلمان األوروبي الذي وجه مذكرته الشديدة اللهجة مؤخراً. وهو محاصر من قبل أمري

حول حقوق اإلنسان. وسيحمل بيكر إلى دمشق مطالب هذه المذكرات وعلى رأسها اإلفراج عن االعتقال السياسي، وهو محاصر من قبل 

اده ريمون، وخلف خلفهم الحكومة الفرنسية إلخراج قوات النظام وجالئها عن أرض لبنان. وهو محاصر من  –الجميل  –ضغوط عون 

. ونحن هنا مستمرون في سجننا. نراقب التطورات ونراقب التغيير .ارة رابين وما جرى من تداول للسلطة في الدولة العبريةقبل وز

ونأمل أن يجرؤ النظام على محاكمتنا لنصنع من قفص االتهام منبراً للحرية، ومنبراً للشعب، ومنبراً للنضال ضد الديكتاتورية. وضد هذا 

اآلن في العالم. بعد أن سقطت كافة األقنعة، وكافة الرموز. إن الصراع من أجل الديمقراطية في وطننا العربي هو العسف الذي قل مثيله 

صراع الحق مع الظلمة. وصراع الشعب مع الطغيان، وعندما سنظفر بها، وهذا لم يعد بعيداً. فإن بالد الشام سوف يزول عنها كابوس 

رافدين. وهكذا يصبح المتوسط صاحب الحضارات مؤهالً كي يأخذ دوره الحضاري. بعد أن رهيب وهذا الكابوس سيزول كذلك عن ال

قامت هذه األنظمة بمحاولة فقي عيونه، ودك سمعه وبصره. إنني متفائل رغم المرض، ورغم السنين الطويلة وراء القضبان، ووراء 

 األسوار. 

16/7/1992  

ة. وهو يترقب تطور األحداث. يلعب الورق، يتناقش حول الديمقراطية يقيم بعض الحلقات ال زال الجناح يستمر بحياته اليومية، والعادي

اللغوية، والدراسية، ينام أثناء الظهيرة. يترقب عودة الضابط األمني لنسمع المزيد من حوار الطرشان بينه، وبين حزب العمل. نحلم أن 
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ء السبيل نحلم بزوال كابوس هذا النظام. نراقب من الشبابيك الجو التموزي تُفتح أن الزيارات نحلم أن نذهب إلى المحكمة. نحلم بإخال

الذي غادرته الحرارة هذا العام وبقي محافظاً على استمرار الربيع، وهدوء النسمات. واخضرار األرض، إن ذلك يتناسب مع األحالم. 

ون الشارع. ومركز دقات قلبه. فقد أدرك هذا الشارع، وما من ضخامة للحلم عند أحد قدر ما عند السجين الذي أصبح اآلن محور عي

ومن خالل المعاناة، والقهر أن السجناء على اختالف مشاربهم، وموائدهم هم الكتلة المناضلة والصابرة والممسكة بحبل الحق وحبل 

شعب بالتماثيل الشوهاء لمن العدل ضد الالحق وضد الال عدل الذي يمارس من خالل جهاز قمعي، وإرهابي، صمم وال يزال يتحدى ال

داس على كل وطني وعلى كل ما هو شعبي. ولكن الحقيقة ال بد أن تظهر على كل ما عداها. ومن واد إلى واد، ومن جبل إلى جبل. ومن 

د األبواط. نبع إلى نبع. يتنقل صوت السجين مفعماً باألمل، حامالً إلى األبناء واألحفاد. وعلى أجنحة العصافير. حلمه بنور الشمس ض

. ألجل مدن مفتوحة على الجهات األربعة. وقد حطمت التماثيل التي ترمز إلى بربرية قادمة من رحم القرون الغابرة. من .وضد القهر

جبل إلى جبل يهدل الحمام بأغانينا وأناشيدنا. وتسمع األنحاء انحطام القيود والسالسل. ويتحول الحزن الثقيل إلى أغنية فيروزية ضاجة 

حرك بوقع قيثارتها أوراق األشجار، وتصدح البالبل. نعم من وراء هذه الجدران سيعلو صوت النشيد. تمر أحداث صغيرة تحدق ت

ما مر ما يمر من يوميات. ومن أصوات العسكر تجاه أمر ال يذكر، وما  ،ما يجري، ما مر، ما جرى ،تفاصيلها بذهني، وقلبي وعقلي

 . .ات اآلن مقطوعة. الزيار.يكرر علينا. وما نسمع

تعلم  عطا نعيسة أستاذ اللغة االنكليزية. الذي يبلغ من العمر ثمانين عاماً. ال يوجد لواء أو عميد أو عقيد من الساحل حتى رئيس الدولة إال

 1971على يديه التعامل في الخطاب، وتشكيل الجمل لهذه اللغة. مضى إلى سجن المزة منذ أيام وزار ابنه عادل المسجون منذ مطلع عام 

من العقيد بركات العش تلميذه أن يدبر له السبيل إليصال أغراض أو زيادة ابنه اآلخر. أجابه أن الزيارة من صالحية المحكمة.  وطلب

وجاء إلى سجن صيدنايا. ودخل والتقى بمدير السجن ولم يستطع المدير اآلخر تأمين زيارة. فقط أرسل األغراض إلى ابنه الموقوف منذ 

زيارته منذ ثالثة أشهر. وهو ابنه األصغر والذي وصلته األخبار أنه مريض. كان يريد أن يراه أن يطمئن  . والمقطوعة1982صيف 

على صحته أن يسمع صوته أن يلمحه. إنه شيخ في الثمانين طوى جناحيه على دموعه المكبوتة، وعلى قلبه الطعين دون أن يفوز، ولو 

ي عمقها يدفع أحدنا إلى اعتبارها غير عادية. إن مثل هذه المعاناة ال تدفع أحدنا إلى فهم بسماع صوته. إنها حادثة عادية. ولكن التأمل ف

مسألة السجن كوعي واستيعاب بل إلى الغوص في النظام االستبدادي الذي ال يكتفي بتعذيب السجين. بل يتعدى ذلك إلى تعذيب األهل، 

والدمع الهتون. هكذا هي أساليب االستبداد ال تتغير. إذ المستبد يريد أن  إغراق الشيوخ منهم. واألمهات الثواكل في بحر من الحزن،

يزاول استبداده على المعارضة، وعلى أهل وأقرباء المعارض عدوه اإلنسان الذي ال ذنب له سوى أنه يريد إلنسانيته أن تتفتح وأن تسمو 

 وتسحق بالرأي الحر، والموقف الحر واإلرادة الحر. 

17/7/1992 

األسبوع. ويبتدئ األسبوع. ينتهي يوم الجمعة ويهل علينا يوم جمعة آخر، مثل لمح البصر تهرب األيام، واألسابيع من عمرنا.  ينتهي

ونحن وراء القضبان من سجن إلى سجن. لقد مضى علينا حتى اآلن أربعماية وواحد وتسعون أسبوعاً في ثالثة سجون. هل يصدق العقل 

المتوالية التي شكلت واحداً وخمسين شهراً تقريباً. وعزلت عشر سنوات وثالثة أشهر تنقص أسبوعاً. قررت  ذلك. وبعد كل هذه األسابيع

اإلرادة االستبدادية تقديمنا إلى المحاكمة لنصبح خارج دائرة المواطن، ونعامل معاملة الخارج على القانون يا له من عسف يصل إلى 

ال وخيال الظل. ولذا عندما يعلن كاتباً مسؤوالً أن الذي يتعامل مع صحافة هكذا أنظمة. فإنه حكم الحدود الالمعقولة. ويدخل في دائرة الخي

على نفسه بالتلوث. فإنه يقول قولة حق. ألن هكذا أنظمة يجب أن يقاطعها كل كاتب واع، وكل صحافي مسؤول. وكل إنسان فيه ذرة 

مياً عددان. تبعث على التقيؤ كما تبعث على الغثيان. إذ تغطي بكذبها وتزويرها واحدة من شرف. إن هذه الصحافة التي يرسل لنا منها يو

. .وينشر الروائح الكريهة. واأللوان الصفراء الذابلة –رغم الحدائق واألزهار  –على الوسخ الذي بات طافحاً، ويمأل الشوارع والساحات 

حتى العصافير لم يعد لها من مناقير. وحتى البالبل لم يعد لها شدو  آه أيها الدكتاتور الذي طال وقوفه فوق صدر هذا الوطن الحزين

البالبل. كأنها تبلع الفئران، فهي تصوء مثلها. اآلن نقبع وراء أبواب الصاج، وخلف القضبان، والوقت بين المغرب والعشاء. والصمت، 

. أيتها األغاني الجافة، واألصوات المحروقة والحزن يزحفان، والنسمات يابسة كما هي أوراق الخريف وتخش كصدر مصاب بالسل

ر. متى تعود إليك الطيالس. وترتدين قبعات األلحان. بدل ارتدائك آهات المقابر، وأنفاس  كخبز غير مختمر يهوي في قاع تنور مجمَّ

صيف. اآلهة تغزل المرضى، وحشرجات المخنوقين. من أسبوع إلى أسبوع يرتل الحزن والصمت أغانيهما المسحوبة من رصيف إلى ر

اآلهة، والدور الخاوية تجوبها رطوبة الروماتيزم. وعصوات الشيخوخة والعجز. تنتظر بفارغ الصبر الشباب القابعين في سراديب آلهة 

ت أيما كل أفراسنا األصيلة كل فحولنا التي كم جابت الحلبات. وكر –يا ويحهم  –القرون الوسطى. الذين لم يكثفوا بعقر الناقة. بل عقروا 

. نعم كم من األيام مرت علينا هنا. واألوالد في الخارج .كرات من أجل عيون الوطن. من أجل أن يتسع جبينه لمساحة الشمس البازغة

يكبرون والشيوخ يزدادون انحناء. والجبال تتأوه. وقد حنها عنو وغدر الزمان. األنهار بأمواجها ترصد الضفاف. حزينة هي الضفاف 

ادع النقاقة. مألت المكان بالصخب. فغطت بعجيجها األفق. قال األفق لخيوط الشمس الغاربة. ال بد من خلع جلدي أيتها ألن هذه الضف

الشمس. أشعر أنني لم أعد أفقاً لم أعد محتمالً شخت من كثرة الوقوف وسد النوافذ على الشرفات. واألفق هو الذي يحول النور إلى ضوء 

وعي. وبما أن الخمول أكلني قررت أن أرحل. لم أعد أفقاً لم تعد األرض أرضاً. لم يعد التالل تالالً سدت  والضوء إلى نور والنور إلى

ً غير كل هذه االصباحات الحزينة. الملولة المرهقة برائحة  الينابيع مجاريها. واتكأت على وسادة االنتظار. احملي أيتها الشمس صبحا

 البارود وصخب العيارات. 
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18/7/1992  

زب العمل مع حزب ح. وكان مفتوحاً على الجناح الخلفي الذي كان يتواجد فيه 1990شباط من عام  23أو  22إلى هذا الجناح انتقلنا في 

ا النهار فتح في أقيم حائط بين الجناحين، وأغلقت المهاجع علينا عدة أشهر، وفي هذا الضحى من هذ 18/1/1991المكتب السياسي. وفي 

نذ الواحدة مع لمرور شخصين وكان فرحة ال توصف إذ الشمس هنا تتواجد إلى الحادية عشرة، وهناك تبدأ بالتسلل الجدار مكان يتس

لخلفي خمسون وحتى غيابها. وبذلك نرى أكبر كمية من الشمس، ونرى األفق الذي إلى الغرب من السجن. ويتواجد في كل من الجناح ا

وجد زحام في كال ومن اللبنانيين )الموحدون( وهنا عندنا يوجد خمس وثمانون. ولذا ال ي نزيالً من حزب العمل. ومن المكتب السياسي

الثاني، واألسوار  . والممر يبقى فسيحاً طوال فترات النهار. راقبت من الشبابيك مقدمة السجن، ومدخل الباب األول والباب.الجناحين

يمين السجن  المدرجات الخضراء. بل هناك أبنية ومزارع. ومداجن على األمامية. وبدت الجبال أمامنا، وقد قامت على سفوحها بعض

أي مجال للرؤية يزيدنا  كذلك. إن هذه الفسحة البسيطة التي حرمنا منها سابقاً. نجدها اآلن وكأنها جنة عدن. ذلك ألن أية خطوة أوسع. أو

رجنا لساحة التنفس. خال بأس به. فمنذ الساعة السابعة والنصف فرحاً. ويقلل من شعورنا بالحرمان. ويمألنا رضا كان نشاطي هذا النهار 

لخزان. وبعدها سرت ساعة كاملة تحت الشمس. وعندما رجعنا إلى الجناح أمضيت ربع ساعة تحت المياه الباردة الفاترة القادمة من ا

. وظل حتى ستين. وجاء فشرب متة عنديفطرت، وشربت شاياً. وعندما كانوا يفتحون الحائط مرق أبو ماهر مسوتي الحلبي. وابن ال

ستقبل النسمات قبيل الغداء. سرت حتى السابعة. دون أن أشعر بالتعب. ووقفت على كراتين البيض أمتع نظري بالشمس والفضاء. وأن أ

جتمع المدني العربي . وقرأت أول مقال في ملف )الم1992الغريبة الرقيقة. بعد ذلك قررت أن أقرأ جئت بمجلة المستقبل. عدد نيسان عام 

عيد بنسعيد العلوي. ودوره في تحقيق الديمقراطية( وهو بعنوان: نشأة وتطور مفهوم المجتمع المدني في الفكر الغربي الحديث للمغربي س

م الساعة. ك كان ضوء الشمس الساطع من الشبابيك ينير الحروف ويشعرني بسعادة االستيعاب وقد استغرقت قراءة المقال ساعة وربع

احدة قرأت وأحسست بالفرح للضوء الطبيعي. وأنا جالس بين الجناحين ال توجد ضجة حبال الشمس فوق الجمل تنير األفكار. ودفعة 

ها. ودخنت بالمقال. منذ أكثر من أسبوعين لم أقرأ ساعة ونصف بشكل متواصل. حمل لي أبو ماهر مسوتي كأس شاي. فوضعت السكرين 

رأت أكثر من عشرين ام وتوازن. ثم بعدها مشيت أكثر من ساعة. إذن هذا النهار مشيت قرابة األربع ساعات وقسيجارة، وأنا أتابع بانسج

ديث. ولكنني أخذت صفحة، وما شعرت بتعب، وال باعياء. وهذا بحد ذاته أراحني. وجعلني أثق أكثر بتحسن حالتي. لست مياالً إلى األحا

صوليين من . ال يزال هناك أناس بيننا يدافعون عن حكومة الجزائر. ضد األ.الجزائر وأعطيت صباحاً مع البعض حول ما يجري في

يش، والمخابرات موقع أن الحكومة تقدمية واألصوليون رجعيون، وال يؤمنون بتداول السلطة. وكأن الحكومة البيروقراطية. حكومة الج

 . هذه النقطة سأوضحها الحقاً. .أضمن من أي تغيير

20/7/1992 

سابقاً بما يعني أن ما يجري في الجزائر هو صراع على الديمقراطية. أو صراع من أجل تداول السلطة. أو من أجل إسقاط جبهة  قلت

التحرير. وربما يضع الجزائر على الطريق الصعب، ولكنها في النهاية سوف تسقط الحزب الواحد. وسوف تسقط حكم الجيش. وسوف 

ً تضع جهاز األمن في خدمة الوطن و  -الجزائر  –. إن المغرب العربي )تونس .ليس في خدمة الحكم والتحكم بالشعب. وأقول الحقا

وفكرياً. المغرب( تستلم زمام المبادرة، سياسياً واجتماعياً وفكرياً. ويتراجع إلى الوراء المشرق العربي ليتقوقع منغلقاً سياسياً واجتماعياً 

.. .ا الفشل بتهميش دور المجتمع، ودور الفكر. وانغالقه على ذاته بسبب قوة القمع واالستبدادخاصة بعد فشل مشروعه القومي وتغطيته لهذ
43  

21/7/1992 

شتراكية، وتاريخية إن رحيل الملك المغربي يبدو مستحيالً، وخاصة بعد سقوط ايديولوجية الثورة. والصراع الطبقي، والنضال من أجل اال

ن أن يتطور المجتمع. الطبقة العاملة. وال تاريخية الطبقات األخرى، وما إلى ذلك من أوهام االيديولوجيا الشمولية. وقد صار من الممك

أنظمة ليبيا وسورية كالفكرية، والمبادرات تحت ظل الملكين الحسن والحسين. أكثر من كل األقطار األخرى التي تتبنى الثورة، والحريات 

ثورية االنقالبية التي كنا نقول سابقاً أن األنظمة الملكية أنظمة رجعية وعميلة. وأن األنظمة الوالعراق والسودان والجزائر الحالية. 

هو ابن زمنه. ولم يكن و. واالشتراكية، وغير العميلة. هذا التقييم ذهب مع الريح، لناصري مقياساً هي األنظمة التقدميةاتخذت النموذج ا

بعة، والمرتبطة، وغير صحيحاً بالمطلق. فصداقة االتحاد السوفييتي سابقاً كانت تغطي بهالة من القداسة األحزاب الشيوعية العربية التا

ة التحرير ونظام قع تغطي األنظمة التي ادعت الثورة واالشتراكية. كنظام عبد الناصر ونظام البعث ونظام جبهالمبدعة في إطار الوا

ه هو ثوري. وعلى القذافي، ونظام النميري كان يبدو وكل من ال يصادق االتحاد السوفييتي فهو رجعي وعميل وأمبريالي. وكل من يصادق

ولة القانون دولة ب خلق المجتمع المدني. وتدعيم المؤسسات التشريعية. وغياب القانون ألن دطريق االشتراكية. وكان كل ذلك على حسا

إلضراب ابرجوازية أما دولة الثورة فهي فوق القانون وفوق اإلنسان ولذا تسطحت الثقافة. وهّمشت النقابات وقمعت محاوالت 

هام الخارجية. لذا فإن هم الواقع العربي، وال عقالنية. وغارقة في األو. والواقع أن األنظمة كلها كانت تابعة. ونائية عن ف.واالحتجاج

 الدولة العربية اإلقليمية بقيت حلماً، والتعاون االقتصادي العربي ظل صفراً، والتبعية سيدة الموقف. 

كم المدني وترسيخ القانون. وظهر أن التقدمي أشد رجعية ممن ُسمي رجعياً. وأن حصن العربي الوحيد هو ضرب الحدود والسعي إلى الح

هذا الحصن كان يحرثه الرجعيون والتقدميون ليتقوقعوا في دويالت قطرية شعاراتية. وتتحول إذاعاتها إلى مضافات قبلية. كل يغني فيها 

                                                             
د من مطالعاته الغزيرةحذفنا هنا مقاطع طويلة وشيّقة يعبّر فيها صاحب اليوميات عن رأيه المستم 43 . 
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شتراكية والتحرير . إن الثوريين. وأحزاب الثورة واال.. ال.على لياله. لماذا يرحل الملوك في الوطن العربي؟ هل رحيلهم يعجل بالتطور

وحرق المراحل. أنتجت نوعية من ملوك األقطار أكثر تخلفاً من ملوك الطوائف، ومن ملوك القبائل في جزيرة العرب. وهم اآلن ال يمكن 

 أن يكونوا سوى قهر وعنف. فمن أين هذه الصفة التقدمية لمن جيروا قسراً ونظرياً على اليسار. وإعطاء صفة الرجعية –بالمنظور  –

ي لكل حزب إصالحي أو ديني. أو ال يتخذ درب العنف سبيالً إلى السلطة. الواقع أننا في هذا الوطن يجب إعادة النظر بكل المفاهيم، والتخل

. ونتواضع لكي نكون تجمعات وطنية أو ديمقراطية. أو تحت مظلة .عن كل التسميات الطنانة. من البعث إلى الشيوعي إلى الناصري

 ة. وحماية حق اإلنسان. وأن نتنازل عن رأينا المطلق لنسمع الرأي اآلخر.الحريات العام

ً عن العنف. إن  ونعود إلى صياغة العالقة بين الحاكم، والمحكوم. ونمنع العنف ونسعى إلى إسقاط دولة العنف المسؤولة أوالً وأخيرا

ن أن تكون سوداء بجوانبها كلها. ما هو المضيء في الممارسات حركة الشارع ال يمكن أن تكون رجعية بالمطلق وإن الحركة الدينية ال يمك

البعثية والناصرية والشيوعية بل المطلوب المصالحات الوطنية بين النظريات من أجل الممارسة الديمقراطية. وإال ستبقى هذه السلطات 

 ولألخر، ولدولة القانون. المطلقة. وسنبقى نحن ال غير الذين نريد تفصيل الديمقراطية أعداء لدودين للحوار. 

22/7/1992 

دولة الحزب الواحد اآلن في الوطن العربي دولة متهمة. وال مبرر لها رغم كل اإلنجازات التي أنجزتها على مستوى القطر. ما دامت 

يادة عبد الناصر سمعة فشلت أوالً في تحقيق المشروع القومي. لقد كانت هذه الدولة مثالً وقدوة عندما حقق الضباط األحرار في مصر بق

عالمية لمصر وللعرب. وبدت دولة وطنية، تتوق إلى جمع شمل العرب لمواجهة التخلف، وإسرائيل والواليات المتحدة األمريكية. ويبدو 

اني من التمزق، جلياً اآلن أن دولة الحزب الواحد. وتأجيل دولة القانون. تتناسب مع التخلف. ومع المجتمع الذي ترتفع فيه نسبة األمية، ويع

 والضعف ويدور في فلك التبعية...  

24/7/1992 

أمور كثيرة مرت، تمر وقد فاتني تسجيلها تختلط بذهني، اختالط الضوء بالهباب. وتزحم بعضها بعضاً كازدحام السحت وهو يرد على 

واجه الغروب على شاطئ البحر. والبحر الينبوع الشحيح. وتمتزج بها حالتي الصحية، امتزاج األلوان وهي تتداخل في لوحة رسام ي

 هادئ، ساكن، والشمس تغطس فيه. إنني في تحسن مستمر من يوم إلى آخر. 

أتقيد بالحمية والطعام المطلوب أكثر وفرة. فالخبز السكري يصلني من خالل الباب الخارجي، والمعلبات مع الجبنة، وتصلني اللبنة عن 

ويعود التوازن إلى جسدي وإلى ذهني وأستعيد قواي من أجل القراءة. وقد لفت نظري كتاب  طريق مطبخ السجن، ويغادرني اإلعياء.

. مع .هام له نظرة مبدعة في اإلسالم، والقرآن بدأت به اليوم، وهو للدكتور شحرور عنوانه )القراءة والكتاب( وسوف يكون لي معه شأن

تفاصيل تقرير عن حقوق اإلنسان في سورية صادر عن لجنة العفو الدولية.  زيارة بيكر إلى المنطقة منذ االثنين الماضي. أذاعت لندن

وقد أعادت إذاعته طوال يومين. وجاءت على ذكره كل من إذاعة صوت أمريكا، وإذاعة إسرائيل يقول أن النظام السوري لم يفرج آخر 

اعتقل منذ ذلك الوقت وحتى اآلن المئات. ومازال يحتفظ العام الماضي إال عن ألفين رغم قوله أنه أفرج عن ثالثة آالف وستماية. وأنه 

في سجونه باآلالف من الذين أنهوا أحكامهم منذ سنين، وما زالوا رهن االعتقال. وهناك من مضى عليهم عشرات السنين دون أن يسألوا 

يصم آذانه عن نداءات لجنة العفو، أو يقدموا إلى المحاكمة. وأن التعذيب والضرب حتى الموت مستمر في داخل السجون وأن النظام 

ويمضي في انتهاك حقوق اإلنسان، وأن اللجنة طالبت النظام بحضور محاكمات مئة سجين يقول أنهم سيمثلون أمام محكمة أمن الدولة 

 العليا. 

25/7/1992 

... الذين اعتقلوا من حزب العمل في الشهر األول من هذا العام. قدم منهم من اعتقلهم األمن العسكري للتحقيق األول في محكمة أمن 

الدولة. واآلن فتحت المحكمة الزيارات لهؤالء ووزعتهم على الطوابق التي تواجد بها الحزب وعددهم ثمانية أو تسعة وبقي خمسة اعتقال 

 م يطلبوا إلى المحاكمة ولم تفتح زياراتهم بقوا معزولين. أمن الدولة ل

 1991. عبد هللا الفاضل من منطقة جبلة شقيق حمزة فاضل الذي أفرج عنه بالعامل الصحي في أوائل عام .جاءنا إلى الجناح اثنان وهما

 وكان في الثالث جامعة.  1967 من مواليد وكان محني الظهر قليالً لوجود تشنج بالعمود الفقري. وخلل في الفقرات الوسطى. عبد هللا

. هذه الكنية في البلدة واسعة. .أما الثاني فهو من السلمية وقيل لي من الحارة الشرقية حارتي واسمه محمد الخطيب قلت له من أي خطيب

عرفت والده وعمه. وأذكر جده الذي وربما يوجد خطيب ال يقرب خطيباً. قال لي أنا ابن الحذاء المدعو حيدر وعمي الحالق محمد. عندئٍذ 

كان يتردد على أبي. طبعاً عندنا في البلدة، في العائلة الواحدة من هو سني تخلى عن اسماعيليته. وهناك من هو اسماعيلي. وجده كان 

نشأته وحرفياً تعلم  . وحيدر والد الشاب كان متدنياً منذ.سنياً ولكنه خلوق وغير مصادم وتردده على أبي ألنهما من فصيل ديني واحد

الصنعة على يد معلمين تلك األيام من آل الدعاس. وآل الشعار شرقي وغربي مقهى البلدة الواقع في وسط السوق. ما أفرحني قدوم شاب 

من هذا البيت في صفوف حزب العمل إلى السجن ويعمل ضد النظام. وضد الديكتاتورية ومن أجل حقوق اإلنسان، وحقوق الشعب 

أنهى هندسة زراعية.  63ولدعم نضال الذين يرزحون في سجون النظام منذ عشرات السنين، محمد الخطيب هذا من مواليد عام السوي. 

. هذا أشقر اللون، وطويل القامة مثل رفيقة عبد هللا تماماً مع زيارة ياسر مخلوف جاء خبر اإلفراج عن جفان 88وتخفى فوراً ومنذ عام 

ب قصة قصيرة( بعد توقيف احترازي في فرع التحقيق العسكري استمر ستة أشهر. االثنان أفرج عنهما في الحمصي. وجمال سعيد )كات
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لصالح حزب العمل. وهنا في الجناح احتفى حزب العمل بهذه المناسبة، ووزع مسؤول  1982بعد اعتقال استمر منذ عام  1991ربيع عام 

ارة لكل فرد من الحزب عالوة على المخصص اليومي. وغليت القهوة ودارت الدخان مازن بن مصطفى الشعراني )من السلمية( سيج

 أكواب المتة وأكواب الشاي. وجرى تبادل التهاني. 

ال شك كما قلت سابقاً أن حزب العمل يتمتع بحيوية ظاهرة. إنهم يعلمون كل كبيرة، وصغيرة داخل السجن. كما تصلهم أخبار االعتقاالت 

بدقة. كما أنهم يتتبعون أخبار المحكمة واالتصاالت بالمحامين يوماً بيوم. كما أنهم يرصدون أخبار المحافظات في الخارج، واإلفراجات 

. ويشركون أهلهم في التعبئة، والمتابعة. لكن هذا الحزب وحتى اعتقال آخر دفعة تقود العمل في الشهر األول من عام .من خالل زياراتهم

جمع. فما زالت في صفوفه قوى أكثر رجحاناً لها نظرة تغلب عليها الذاتية. وطابع العمل السابق في . لم ينجز االنضمام إلى الت1992

مهاجمته اليسار واليمين وكأنها لوحدها على الساحة. وكأن التغييرات العالمية لم تؤثر في جسم هذا الحزب الحار. والمندفع كي يمارس 

. فإذا كان هذا الحزب لم يقدر .أواصر الفعالية الوطنية المعارضة، وتوسيع المناخ الوطنيالعمل من خالل اآلخر، واالعتراف به. وتمتين 

 على التعاون مع التجمع فكيف سيتعاون مع التيار الديني. 

ر بحاجة إلى فترة إرهاب. وحكم ال يعبأ بأدنى الحقوق البشرية عندئذ تظه –على ما يبدو  –إن الديمقراطية ال تجيء من نفسها. إنها 

 فضائلها... 

إن الدولة في الوطن العربي. ملكية كانت وتحكم بالحق اإللهي )السعودية، المغرب، األردن، سلطنة عمان، إمارات الخليج( أو بسطوة 

الحزب الواحد )جبهة التحرير، حزب البعث، حزب الدستور( أو بسطوة الجماهيرية المتهافتة. أو بالشريعة اإلسالمية الموصوفة ليالً 

اراً بالسمحاء كما في تخريجة السودان هذه الدولة شكلها مختلف. لكن مضمونها واحد. ويتلخص هذا المضمون بالقمع واالسئتثار ومن نه

إلى  يقمع ويستبد. يكون بعيداً عن األخالق. أي متفسخاً. وما غير حكم القانون يمنع القمع، ويعيد إلى الدولة أخالقها. وحكم القانون بحاجة

  .السياسة علم له أصوله. وأعمق أصولاعتبار 

28/7/1992 

تقول خطيبة كريم عكاوي من حزب العمل أنها كانت منذ يومين أو ثالثة في محكمة أمن الدولة والتقت بالمحامي سامي ضاحي وهو 

. .أمرها، وهل هي تستمرشقيق جهاد ضاحي. الوحدوي المعروف وأحد قادة القوميين العرب. سألته عن المحكمة، والمحاكمات. سألته عن 

. فربما تلغى. وإذا تمت .كلما طالت كلما كان األمر لصالح المساجين -. أجابها بتعاطف. وبحديث مفتوح وشبه صريح: .أم ترى تتوقف

ستكون األحكام شكلية. هناك ضغوط كبيرة على النظام السوري. وهذه الضغوط ستدفعه إلى اإلفراج عن المعتقلين السياسيين. هذه 

الضغوط بشأن حقوق اإلنسان، وعدم أخذ النظام بأبسط هذه الحقوق. ولذا أجد أنه ربما ال يستمر في هذه المحاكمات ألنها تمثل فضيحة 

قانونية، وإنسانية، وخاصة لمن قضى في السجن سنوات طويلة. دون أن يسأل. بثت إذاعة الشرق خبراً مفاده أن ضربة سوف توجه إلى 

يباً إذا لم تستجب لمطالب أوروبا وأمريكا في حقوق اإلنسان. وحدد الخبر أن الدولة ليست مصر. وكذلك ليست دولة شرق أوسطية قر

 . إذن هي سورية. .العراق

وقد وجهت إحدى منظمات حقوق اإلنسان األمريكية طلباً إلى كل من الحكومة األمريكية، والمجموعة األوروبية كذلك لقطع المساعدات 

النظام المصري إذا لم يستجب إلى مطالب حقوق اإلنسان، وإذا لم يسمح لمندوبين عنها لزيارة السجون المصرية. االقتصادية عن 

والوقوف على حالة المعتقلين السياسيين، ونددت إحدى منظمات حقوق اإلنسان األمريكية بالنظام المصري لالنتهاكات الفاضحة لحقوق 

لعسكرية الجزائرية بمسألة اغتيال بوضياف، وأشار المحققون إن الجريمة ليست أبداً عمالً اإلنسان. ومن جهة أخرى نددت المحكمة ا

فردياً كما يحلو للبعض أن يشيع ذلك. بل إنها جريمة اشتركت في ارتكابها عدة أطراف. هذا وقد وجهت الحكومة الجزائرية نداء إلى 

إلى ضرورة االعتراف بالتعددية السياسية. وإلى الحفاظ على وحدة الوطن المعارضة بما فيها جبهة اإلنقاذ. دعت فيها إلى الحوار، و

الجزائري وعدم السعي إلى تفتيته. وفي تونس تحاول الحكومة أن تسترجع هيبتها من خالل إصدار األحكام القاسية على المعارضة 

بالقانون، والرأي اآلخر. وأما الحكومة الليبية فإنها تحاول واتهامها بشتى التهم المجانية. دفاعاً عن مواقعها البيروقراطية. والتي تستهين 

. .استجداء الصفح من انكلترا، وأمريكا. والغرب من أجل عدم فتح النار. ورفع الحصار. وها هو هذا الحصار يهدد سورية ونظامها

ا، وحتى الغرب. ال تريد أن تستجيب إلى خالصة األمر أن مسألة حقوق اإلنسان في الوطن العربي اآلن هي المسألة الملحة. لكن أمريك

منظمات حقوق اإلنسان حتى النهاية. فهي تريد حقوق اإلنسان بقدر ما تشكل ضغطاً على الحكومات من أجل أن تكون متناسقة ومنسجمة 

لرساميل الصهيونية، مع كل ما تريده أمريكا، ويريده الغرب لصالح الدولة العبرية. وتحقيق انفتاح حكوماتي وشعبي على إسرائيل، وا

أي أمريكا ودول  –وديمقراطية محدودة. وموهوبة من قبل الحضارة الغريبة لجعل المنطقة لها تتقاسمها مع األمريكان، والصهاينة. إنها 

بطة على تخاف من الديمقراطية القادمة والتي تُسقط الحكومات، وربما تسقط معها اتفاقات كامب ديفيد، وهيمنة األنظمة المرت –أوربا 

طريقتها. والتي تسعى أمريكا وأوربا من خالل حقوق اإلنسان أن تفتح المنطقة على طريقتها من خالل واجهة قهر االستبداد الذي دعمته. 

وكانت وراءه كي تمنع المنطقة من فتح النار عليها، وعلى الصهيونية. وأن تنهض المنطقة كما نهضت الصين، وكما تحررت فيتنام. 

 نهيار للنظام العالمي. وفي ذلك ا

أنهما إن السياسة األوروبية، والسياسة األمريكية. وقفتا ضد التجربة الديمقراطية في الجزائر. وأعلنت الدوائر العليا الرسمية في الموقعين 

مع االنتخابات، مع الحكومة الجزائرية العلمانية ضد األصولية. ولكن التيارات الشعبية والمنظمات المستقلة عن الحكومات وقفت 

واالحتكام إلى الشارع، ومع تداول السلطة هذا يدل أن الحكومات الرسمية متفاهمة مع الحكومات األوتقراطية على تبادل المنافع على 

حساب حقوق اإلنسان في الجزائر. وهذا ينطبق على بقية الحكومات االستبدادية في مسألة الصراع على الديمقراطية. تريد أمريكا، 
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ربا إذن الرسمية ديمقراطية، مع اإلبقاء على الحكومات الحالية. وهذه الديمقراطية ليست هي التي تتصارع عليها القوى السياسية في وأو

الشارع العربي. ألن هذه الديمقراطية ربما تتعمق من أجل النهوض بالمهام الوطنية المتعارضة مع ديمقراطية كامب ديفيد، ومع ديمقراطية 

التي يقودها مؤتمر السالم. والذي أشار برهان غليون في حديثه المبثوث من مونت كارلو عنه بأنه مؤتمر تقوده أمريكا نيابة االستسالم 

عن العرب. إذن الفرق واضح بين الديمقراطية التي تطالب بها أمريكا ومعها األوربيون الحكومات العربية المتواطئة والمستبدة وبين 

ها قوى المعارضة في شوارع الجزائر، وشوارع تونس وشوارع القاهرة وطرابلس الغرب وبغداد ودمشق. أمريكا الديمقراطية التي تريد

واألوروبيون يريدون تحسين سمعة األنظمة. وإبعاد الروائح الكريهة عنها عن طريق بعض التحسينات وأهمها الديمقراطية الشكالنية 

وتغيير أسس الصراع في المنطقة ورفض الهيمنة األمريكية واألوروبية. أما الشارع العربي. كاالنتخاب والتعددية. ودون اإلمساك بالمقود 

والمعارض لهذه األنظمة على اختالف منابعها، ومشاربها تريد القضاء على هذه األنظمة نهائياً. والسير بالمسألة الديمقراطية بتداول 

مبدأ المحاسبة أمام القانون للكبير والصغير وإبعاد هيمنة الجيش،  السلطة. وإجراء االنتخابات وممارسة فصل السلطات ووضع

والمخابرات، وإنزال الرموز المقدسة التي داست على الوطن باسم الثورة، وتحت هيمنة قوانين الطوارئ، واألحكام العرفية. والوقوف 

ً ندياً. مصافحتها بقدر ما تبتعد عن دعم إسرائيل. ً من إسرائيل. ما دامت تكيل  من أمريكا واألوربيين موقفا ومعاداتها واعتبارها جزءا

تي بمكيالين. وتزن بميزانين. مثل هذه الديمقراطية الشعبية، والوطنية. والتي ربما تلغي كامب ديفيد. وتلغي مؤتمر السالم األمريكي هي ال

وروبي بأن األوروبيين يغلطون إذا لم يدعموا نظامه. تخاف منها أمريكا. ولذلك نجد حسني مبارك يهدد في خطابه أمام مؤتمر البرلمان األ

فإنهم سوف يسمحون باألصولية أن تقفز إلى سدة الحكم في مصر. وعندئٍذ سوف يتم قطع قنوات االتصال كلها مع أوروبا وأمريكا. بهذا 

 ديفيد. سوف يذهب هباء. –المعنى بالضبط قال ولم يخجل ملمحاً بأن كل ما أنجزته كامب 

اع على الديمقراطية ال شك بأنه اآلن يشغل الشارع العربي. يجب أن نحذف من هذا الصراع كل من السعودية. ودول مجلس إن الصر

التعاون الخليجي. ألن هذه الجهة من الوطن العربي ال زالت من ناحية مضمون حكم الدولة. ومضمون شكل المجتمع. ومضمون علم 

لوسطى. وإذا أردنا إنصافها فإنها تعيش وراء العصر قرابة المايتين عاماً. فالصراع فيها مسلوب. السياسة تعيش في إطار مفاهيم القرون ا

والتفتح العقلي يكاد يكون مطموساً. ومؤسسات الدولة تقوم على أسس قبلية، وعائلية. إن الصراع إذن في المغرب وفي وادي النيل وبالد 

 صراع. وبين الشارع العربي واألنظمة مع أمريكا صراع على مستقبل الديمقراطية.  الشام وفي بالد الرافدين بين األنظمة وأمريكا

29/7/1992  

البارحة مضى أربعة من حزب العمل إلى المحكمة. وعادوا دون أن يمثلوا أمام أحد. أفادوا أن أحداً من القضاة لم يكن موجوداً. التقوا 

مة من الشارع ومن جو المحكمة، ومن همسات المحامين والتي التقطها حزب العمل. بمحامين وتحدثوا معهم. وقد أفادت المعلومات العا

وجاءت خالل هذين اليومين. أن الحزب الشيوعي السوري برئاسة يوسف فيصل. قد وكل عدداً كبيراً من محاميه للدفاع عن المعتقلين 

دولة، ونجيب الهاللي قد أرسال طلباً إلى نقابة المحامين السياسيين. وقد ورد كذلك أن المحامين المصريين المشهورين عصمت سيف ال

السوريين بالسماح بحضور جلسات المحكمة أثناء محاكمات المعتقلين السياسيين. وكذلك هناك مراوحة في عمل المحكمة. وأخذ ورد 

األمنية سيئة السمعة تريد لهذه المحاكمات بينها وبين قيادة األمن العسكري المحكمة ورئيسها يصران على إجراء محاكمات علنية. والدائرة 

ة، أن تكون سرية. وقيل كذلك أن وفداً للتعزية من نقابة المحامين توجه إلى القرداحة، واجتمع مع األسد وطلب منه إلغاء المحاكم الميداني

. كل ذلك يدل أن المسألة الحقوقية مطروحة في والمحاكم االستثنائية. فنفى للوفد وجود المحاكم الميدانية. ووعد بإلغاء المحاكم االستثنائية

الشارع السوري. وتمثل هاجساً عاماً أمام المسؤولين. شاءوا ذلك أم رفضوه. فالضغط موجود على كل الحكومات العربية بشأن حقوق 

حة. واالحتفاظ في سجونه اإلنسان، واالعتقال السياسي. والنظام السوري يتعرض للنسبة الكبرى من هذا الضغط نتيجة االستباحة الوق

باآلالف المؤلفة منذ عشرات السنين، وتحت أبشع الظروف ودون محاكمات، ودون توجيه أيه تهم. يعتقد أن القوى السياسية المعارضة، 

والناشطة في الشارع السوري هي التي تطلب من المحامين العرب حضور جلسات المحاكمات. ويقال أن هذه القوى تجري اتصاالت 

محامين لبنانيين أو محاميين أردنيين. ومحامين في مصر. وضمنهم المحامي ين المذكورْين. وأن القوى النقابية المؤيدة للنظام. والتي مع 

تجلس على سدة نقابة المحامين وغيرها. غير مهتمة باألمر إذا لم تكن مؤيدة آلراء األمن في إجراء المحاكمات بشكل سري. ال شك أن 

حرك في هذا االتجاه وتنشط من أجل تحويل عملية المحاكمات إلى مسألة وطنية، تحشد لها عربياً، ودولياً، وتغطيها إعالمياً قوى التجمع تت

ولوال أن الظرف مناسب واألمور وصلت إلى حدها األقصى لما قدر التجمع والقوى السياسية األخرى أن تتحرك. ولذا فإن عملية الصراع 

تأخذ بعداً. إن النظام مهما اشتدت عنجهيته. وابتذل في التجاهل. فإنه يحسب حساباً للقوى الضاغطة  –و علنية سرية أ –بشأن المحاكمة 

العالمية المتماثلة بحقوق اإلنسان. والتي صارت كذلك تنسق مع الحكومات األوروبية. والحكومة األمريكية في عملية الضغط. يتوقع 

يات أن توقف مسألة المحاكمات. وأن يتم اإلفراج قبل نهاية هذا العام عن القوى السياسية التي الجميع هنا، وعلى ضوء كافة هذه المعط

يحاول النظام تقديمها إلى المحاكمة. كقوى حزب العمل، وكذلك البقية الباقية من المكتب السياسي )الحزب الشيوعي السوري( والبعث 

. وهذا اليوم أعلن االتحاد العام لنقابات عمال .ع أن يخرج النظام السوري من لبنانالديمقراطي االشتراكي الديمقراطي. كما يتوقع الجمي

لبنان إضراباً عاماً أيدته كافة القوى السياسية كعملية ضغط على النظام السوري من أجل إفشال خطته بإجراء االنتخابات تحت حراب 

 إلى مستوى متدن جداً )الدوالر يصرف بألفين وثالثين ليرة لبنانية(. الجيش السوري. احتجاجاً على الغالء، ووصول العملة اللبنانية 

30/7/1992 

فبدالً من أن تكون هذه التمديدات مخفية أصبحت ظاهرة  ورشة في جناحنا، والجناح الخلفي إلصالح تمديدات التدفئة المركزية.عملت 

فقد عانينا شتاء من البرد، ومن سوء التدفئة، ومن عدم وصولها وانسدادها. والورشة عبارة عن ثالثة من الشباب. ومعهم قريب لهم. وهو 

تي. وقد اهتم الجميع بالولد بحركته. وهو ناجح من الصف السادس إلى الصف السابع اسمه جهاد أورا 1980ولد صغير من مواليد عام 
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واندفع البعض يريد وبغياب العسكري الكالم معه. وسؤاله عن مدرسته وعن عالقاته. لقد مضى زمن طويل علينا لم نر ولداً أو طفالً 

فظ. وهناك آخر ال نستأنس به. يا له من سجن نكاد نفقد في انسانيتنا. طبعاً يختلف عسكري عن آخر. هناك عسكري يشعرك أنه سجان، و

 يهتم أبداً. ويغيب هنا، وهناك، في الممر وفي الجناح الخلفي. 

. وسماع صوته الطفل والمرح في حركته. وقد أسرع الكثير ليصنع له ميدالية من الخشب عليها اسمه. االحتفاء بجهادولذا كنت ترى 

لكالمه لحركاته، تذكر أوالده تذكر حرمانه من عائلته. ومن أوالده وحمل له البعض الفواكه والشاي، له وللورشة لقد تأثر البعض لمنظره 

وأحس بالحسرة والحزن لمدة أربعة أيام والورشة تعمل في الجناحين المفتوحين على بعضهما. استمتع الجميع بمنظر الطفولة وحركتها 

السجن الطويل يجعل من السجين فهو غير قادر على . هكذا هذا .وقد أحس الولد باالعتزاز وهو مجال االهتمام والمراقبة واالبتسامات

سلخه من أحاسيسه اإلنسانية. ونشوئه تجاه الطفولة. وتجاه حيويتها وبراءتها، الجميع حزن ألن الورشة أنهت عملها، وستذهب إلى أجنحة 

عن أوقاته كيف يقضيها بعد االنتهاء أخرى. ولن يسمعوا إلى صوت الطفولة، وسيغادرها الولد جهاد سألوه عن عائلته، عن أخوته الصغار 

من عمله. هل يلعب في الشارع، هل يزاول الرياضة، هل يحب الدراسة، قال أنه يسكن في المهاجرين، البعض يعرف دمشق والحي 

سة قال والبعض ال يعرف المدينة، فتراه يستفسر عن الحي وعن أزقته. يريد أن يعرف وبالضبط موقع سكن هذا الولد. سألوه عن المدر

شة أنه سيتردد في العام القادم على اإلعدادية. لقد ترك االبتدائية، ومضى ذلك أنه غادر الطفولة، أو اليفاع. هو اآلن منتج يعمل في الور

 لمدة ست ساعات من الساعة العاشرة وحتى الرابعة بعد الظهر. 

ن السجناء حياتهم كان كل سجين يريد أن يعرف عن تفاصيل حياة جهاد أكثر مما يجب. بدا ا لولد كأنه لقيه هبطت من السماء. وفجأة لقد لوَّ

بيه الرتيبة المملة بحياة الولد لولد مألى بالحركة. لها صلة بالعالم الخارجي بعالم الحرية. وسيتحدث هذا الولد بالتأكيد ألهله ألمه وأل

هم، وسيسألونه عن عددهم وعن أعمارهم، وسينقل لهم مالمح ألخوته الصغار، عن السجن وعن المساجين المتمددين فوق فرشهم وبطانيات

وأشكال من رأى، سيقول لهم أنه رأى أناساً بعمر جده شعورهم بيضاء، وظهورهم مقوسة. كما أنه رأى شباباً وهم يضحكون ويمشون 

. سيتكلم بين الخيال .زنوينظرون نظرات مليئة بالحنان وربما يخطر بباله أن يتحدث عن دموع وعن حزوز الزمن وعن عمق الح

والحقيقة، وسيعدهم بأنه ال بد أن يرى كل األجنحة، وهي مألى. بأشكال غريبة، وألبسة غريبة. سيتحدث مفتخراً أنه رأى ما لم يستطع 

عن  أحد أن يراه عن عالم حي. ولكنه ال يزاول حياته عن عالم ال يعرف كيف يصفه. وسيجمع أهله حوله كل ليلة ليروي لهم حكايات

 الزمن الرديء. 

31/7/1992 

وماذا حدث في أروقتها مع محامي الدفاع كما تأتي الرسالة على وردت رسالة من الطوابق العليا تصف كيفية النزول إلى المحكمة. 

 أخبار حول سير األمور في المحكمة. وآراء المحامين. وهذا هو النص الحرفي للرسالة: 

. .. منير خضور.. محمد معمار.عباس عباس.. عدنان محفوض :كمة سبعة رفاق، وأصدقاء وهم( إلى المح26/7/1992"نزل اليوم )

 ... مجيد.بهجت شعبو

رافق الدورية نقيب، ومالزم أول وكان في السيارة رقيبان أوالن. في المحكمة أخذ المحامون إذناً بمقابلة المتهمين من رئيس المحكمة  

سامي ضاحي، منير العبد هللا، خليل معتوق، وحكمت سرور وحضر أخيراً محمد ما المحامون فهم: فوافق. وتم اللقاء لمدة نصف ساعة. أ

 . خارج المحكمة كان بضع عشرات من األهالي )زوجات، وأخوات( رفعوا األيدي بالتحيات، والسالمات. علم الرفاق ما يلي: محسن

 غير، وسيعملون لطلب أطول مدة ممكنة إلعداد الدفاع. أكد المحامون أن الزمن لصالحنا، وأن األوضاع السياسية إلى ت (1

 في لقاء المحامين )النقابة( مع الرئيس مؤخراً أعلمهم بإلغاء المحاكم الميدانية فحيوا هذه الخطوة، وطلبوا استتباعها بإلغاء المحاكم (2

 االستثنائية في أقرب وقت ممكن. 

 هناك ثالث تهم موجهة للرفاق:  (3

 سنوات لألعضاء وال تقل عن سبع سنوات للمؤسسين.  7األولى: االنتماء لجمعية سرية عقوبتها القصوى 

 آذار.  8معارضة أهداف  الثانية:

 الثالثة: معارضة التحويل االشتراكي. سخر المحامون من التهمة الثالثة ولم يعلقوا على الثانية أو يتناولوا عقوبتها. 

حصل الرفـاق أمـس على وقت مفتـوح لتقديم رأيهم. وقد قدموا مداخالت سياسية )على أرضية برنامج الحزب( مثالً: نزار مرادنة  (4

آذار. يجب أن توجه للبعث الحاكم أو السلطة.  8( أوضح أن التهمة الموجهة بمعاداة 24/7الذي أشاد أحد المحامين بكالمه )في 

 ن األهداف المذكورة، ويدافعون عنها. ألنه ال يرى أن هؤالء يتبعو

. سأله أحد الرفاق: تقصد باعتدال؟ فأجاب: ال. قلت .نصح أحد المحامين أن يعبر المرء عن قناعاته باتزان، ووضوح، وتكثيف (5

ة هي صراع . وباستطاعة المرء أن يعبر عما يريده تماماً وأن يبتعد عن النزق، واالنفعال والمآخذ. فالمسألباتزان وليس باعتدال

 حول حرية الرأي كما هو واضح. كما نصح بتحاشي األلفاظ القابلة للتأويل على أكثر من معنى. 
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الحزب الشيوعي السوري )يوسف فيصل( اتخذ مكتبه السياسي قراراً حزبياً بتبني المحاكمة، والدفاع عنها كما أكد المحامي خليل  (6

 معتوق. 

من التوكيالت ألكبر عدد من االتجاهات السياسية والمستقلة. بشرط أن يكونوا من المدافعين تم تذكير المحامين لنا بحشد أكبر عدد  (7

عن الحريات السياسية ومن أكبر عدد من المناطق. أوضح أحدهم أن الواقع الحالي عكس المطلوب. فعدد المحامين ما زال قليالً. 

تجاه. ويميل الحتكار التوكيالت. فأكد الرفاق أن كل رأي يخالف وفهم الرفاق أن أحد المحامين على األقل ليس متحمساً لهذا اال

التوجه المذكور ال يعبر عن وجهة نظرنا. وتم التشديد مجدداً على المطلوب )توسيع التوكيالت( وفهم الرفاق. أنهم مع أهلهم 

 يتحملون مسؤولية الخلل في هذه النقطة. 

ت سيف الدولة وآخرين من األردن ولبنان، فأكد المحامون أن هناك مساع سأل الرفاق عن توكيل محامين عرب كالهاللي وعصم (8

تجري لالتصال بمحامين من األردن، وقد حاول أحدهم السفر. فتعرض إلى تدقيق أمني شديد على الحدود وستستمر المساعي 

هناك رد. ويبقى أن يوافق المذكوران  بشأن لبنان. فالمشكلة هنا سهلة. ومحلولة. أما بشأن مصر، فإمكانية االتصال قائمة، وسيكون

 على التوكيل. وشدد جميع الرفاق على كل ما سبق. 

( إلى المحكمة إلى تاريخ الحق. غير محدد بحجة مرض رئيس المحكمة. هناك 26/7أجلت جلسة الرفاق الذين نزلوا اليوم ) (9

 تقديرات أن تداخالت لألمن بشأن تحويل المحاكم من علنية إلى سرية. 

 مع حديثه بعض لنا نقل. المتهمـين بعض قبل من يوكل لكي ويسعى المحكمة إلى 26/7 في حضر /العمر علي/ المدعو المحامي  (10

ً  وكان. المحكمة رئيس ً  ضعيفا ً  جدا ً  وترك الرحمة طلب ويشبه  ومتهافتا ً  انطباعا  . توكيله بعدم ينصح ولذلك. المحامين عند سيئا

حكام ترفع إلى الحاكم العرفي. فيوقفها أو يخففها أو يعلق التوقيع عليها )يعادل إلغاءها( ولم يذكر ذكر المحامون أنه بعد صدور األ  (11

المحامي الذي قال هذا. إن كان باستطاعته إعادتها إلى المحكمة مع طلب التشديد. وفات الرفاق أن يسألوا عن هذا )عادة إن النائب 

 ن لم يعجبه كما حدث في الجزائر(. العام هو من يطلب االستئناف لتشديد الحكم إ

 

 1992 آب

1/8/1992  

طبعاً منذ حرب الخليج تزداد النقاشات في أوساط كافة القوى السياسية حول الديمقراطية، واالستبداد. وحول مستقبل المنطقة عندما تسقط 

ً باالنشد اه. األنظمة االستبدادية، أستطيع اآلن أن أترجم هذه المعطيات عند الفصائل السياسية وأبدأ بفصيلنا. إنني أقع بالحيرة، وأحيانا

كنني أرجع إلى نفسي وأرجع كل رأي إلى أسبابه وأصوله. فنحن منبر من منابر حزب البعث الذي أضحى اآلن ال يقل عن عشرة ول

كنا أيامها نحلم باالشتراكية المتجزرة. ونحاول أن نكون . .66شباط عام  23منابر. ومنبرنا تكون كاتجاه وهو في السلطة بعد انقالب 

وكنا نرى أن القومية لوحدها ال تحقق طموحاتنا من دون اشتراكية. تي. بدون الحزب الشيوعي السوري. على مسار النموذج السوفيي

وكان فيصل من الحزب الواحد برأينا قادراً على أن يحقق للجماهير حلم الوحدة والحرية واالشتراكية. تبين أن كل هذا الكالم عبارة عن 

تلفون على الحكم. وليس على األهداف العظيمة. وأن الجيش لن يحقق ثورة وال وحدة وال شباط تبين أنهم مخ 23أوهام. فالذين حققوا 

آالف كيلو متر مربع.  7حرية وال اشتراكية. فقام انقالب على اإلنقالب. وبينهما حدثت هزيمة منكرة. وخسر القطر من مساحته أكثر من 

ذار. فكلما كانت تضيق الحريات. ويسلط سيف الشعارات والمصادرات. كانت آ 8وصعد النظام الحالي. الذي تشكل جنينه شيئاً فشيئاً مع 

. واتجه للتضييق على 1964تحدث تصفيات أوالً لألحزاب التقدمية الوحدوية. ثم ثانياً للمنابر داخل الحزب الذي انفرد بالحكم بعد تموز 

، لم نطرح مسألة الحكم المدني، ونحن في الحكم. ولم نطرح 1970. ثم كان انقالب تشرين 1966شباط  23قياداته المدنية. فكان انقالب 

مسألة الديمقراطية. بل فهمناها من خالل المؤسسات اإلدارية التي سميت تنظيمات شعبية. مرتبطة بالحزب الحاكم. ومن خالل قانون 

 ً رجعياً. ومنعنا على العمال حق اإلضراب.  الطوارئ. واألحكام العرفية. وإنزال الجيش إلى الشوارع لقمع أي تحرك. نطلق عليه تحركا

 وتبنينا القطاع العام على أنه هو القطاع القائد كالحزب والذي سيستوعب كل شيء. هكذا كانت تربيتنا، وعندما فقدنا الحكم صرنا معارضة.

 ولكننا تطورنا من خالل المعارضة إلى مالمسة الديمقراطية. وفضلها وضرورتها. 

فاألكثرية تتكلم لم يحدث. ولم يكن ليحدث لوال االنهيار التام لكل ما كان يدعى سابقاً بالمعسكر االشتراكي  –نظرياً  –ولكن هذا التطور 

إن في الماركسية كحقيقة مطلقة. وتأخذ على نفسها وعلى غيرها. إننا حزب بورجوازي صغير. ومن الصعب أن نصبح ماركسيين. 

لماركسية لتدلل على يساريتها. خلت أدبياتها من أي عامل نقدي جاد. تهافتت أمام النموذج أمثالنا من الفصائل التي طرقت أبواب ا

ً أكثر من أحمد بن حنبل نفسه. ولذا السوفييتي.  يدخل على  –لشدة تعصبه  –كالمسلم غير العربي نجد أنه يحاول أن يكون حنبليا

أوقات الصالة. وعلى كل وقت مزيداً من الركعات.  –على كيفه  –زيد . وكذلك على سلوكه. وبما يإسالميته من الطقوس ألواناً ملونة

هكذا كانت قصتنا مع الماركسية، في سجن تدمر حدثت مشادات بيني وبين العديد من المتمركسين حول القومية. وكذلك حول الشمولية 

ن يكونوا ماركسيين وال اشتراكيين. وبالتالي ربما ال ولم تكن األمور لتصل إلى نتيجة. سوى أن أمثالي من القدماء البعثيين غير قابلين أ

يقدرون على الحيازة على الوسام الوطني. هكذا كان منطق التعصب واالتهامات الجزافية، منطق األكثرية. إذا لم يكن منطق الجميع كان 
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االشتراكيون العرب  –االتحاد االشتراكي  –قد آمن فصيلنا بضرورة التحالف مع القوى التقدمية. ولذا عملنا مع أحزاب العمال الثوري 

 المكتب السياسي. –الحزب الشيوعي السوري  –

وتشكل التجمع من خمسة أحزاب منذ أواخر السبعينات. وبقي التفاهم صعباً بين التجمع والرابطة )حزب العمل فيما بعد( وبين التجمع،  

هذا العمل مع أحزاب أخرى فتح الباب ألذهاننا. أن مواجهة مشاربها.  وبعث العراق، وبين التجمع والتيارات اإلسالمية على اختالف

النظام المتعسف ال يمكن أن تتم إال بالتحالف. والتحالف هو اعتراف باآلخر واالعتراف باآلخر سبيل من سبل التعامل مع الديمقراطية. 

مية والوطنية على قد ما نريد. التيارات اإلسالمية بالمطلق إذن جئنا إلى السجن ونحن ال نزال نحمل عنجهية الحزب الواحد، ونفصل التقد

 رجعية. بعث العراق رجعي. وكنا دون أن ندري نلتقي مع النظام في مثل هذه التقييمات. بل وجه إلينا أثناء التحقيق اللوم على تحركنا في

نظام. ال مع التجمع الذي اعتبر النظام واإلخوان الوقت الذي يواجه فيه النظام اإلخوان المسلمين. وكان من المفروض الوقوف مع ال

كانت قد استكملت االعتقاالت حيث قبض على  83المسلمين في سلة واحدة، إذن جئنا إلى السجن ثم أقمنا في تدمر ومنذ أواخر صيف الـ 

وذج السوفييتي هو المثل األعلى. وكانت محاولتين الستمرار العمل السري التنظيمي. وصار عددنا مئة أو فوقها باثنين أو ثالثة. وكان النم

الماركسية كفكر اشتراكي هي الصحيحة. وهي الصالحة لكل زمان ومكان، ونادراً كان يخطر ببال أحد مسألة الديمقراطية. واالعتراف 

ً بعد يوم. وكانت األكثرية ال تقر بطائفية النظام. بل هناك  من يطرح أن النظام علماني. باآلخر. ولماذا هذا االستبداد الذي يزداد يوما

وبالالوعي هناك مسوغات لتصرفاته تجاه التيارات اإلسالمية. وعندما جئنا من تدمر إلى هنا. كان تبني "البيرو سترايكا" مطلقاً. مثلنا 

راً صغيراً مثل األحزاب الشيوعية الرسمية. وكان أحد ال يجرؤ على االنتقاص من شخص قيادي كغورباتشوف. أو شفرناتزة. لكن تيا

كان يسخر من السوفييت ومن القادة الجدد. ومن الخط الممالئ للواليات المتحدة، ومن الصفقات لهدم جدار برلين، واالنسحاب من 

 أفغانستان. 

قد : هناك من يعتاآلن وبعد كل التطورات التي حدثت في العالم هناك فهمان ال يزاالن شائعين في أذهان األكثرية ما يخص الماركسية

لدى أن الماركسية صالحة صالحاً مطلقاً. وأن فكرها وتطبيقها واحد واسمي هذا الفهم فهماً عامياً مقارنة بالفهم العامي المتهافت لإلسالم 

جملة عوام المسلمين. إذ الفرق شاسع بين فكر ماركس األوربي في نقد الفكر االشتراكي النظري السابق. ونقد االقتصاد السياسي ونقد 

لسفة األلمانية ونقد الرأسمالية وتحليل الطغيان الرأسمالي. في مجتمع أوروبا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وبين التطبيق الف

 .. .السوفييتي المسمى تجاوزاً التطبيق االشتراكي. الماركسية األوروبية نقدت وحللت

نه أن الماركسية هي االشتراكية التي كانت في االتحاد السوفييتي بقيادة إن الذي يعتقد بصالح الماركسية لكل زمان ومكان يقترن بذه

الحزب الواحد دون أن يخطر بباله أن الكالم حول الماركسية واالشتراكية، واالتحاد السوفييتي السابق صار من مخلفات الماضي. وصار 

ية التي تدافع عن نفسها باالشتراكية وبالحزب الواحد. وبالكلياتية من رابع المستحيالت في الجبهات الوطنية التي ستتوقع لمواجهة الدكتاتور

اإلرهابية التي كانت سائدة في االتحاد السوفييتي ما يخص الديمقراطية: قرابة النصف بيننا دللت النقاشات أنها الحكومة الجزائرية ضد 

فصيل للديمقراطية. وإطالق أحكام اإلرهاب على كل وهناك. كما جرى ت –هنا  –جبهة اإلنقاذ. وصار جدال طويل في هذه المسألة 

اإلسالميين. وكأن البعث في فترة حكمه في كل من العراق، وسورية، وال يزال. لم يكن إرهابياً وكان ديمقراطياً. إن هذا النفي لآلخر. 

رجعي. مفهوم فيه الكثير من المصادرة، والنظرة إلى اإلسالميين من منطلق الماركسية السابق وكأنها هي التقدم. وهذا اإلسالمي هو ال

 . .والتمترس والال موضوعية

دون أن يدقّق جيداً أن هذا الفهم يجعلك مع حافظ األسد. ونظامه ضد حركة الشارع، فال حركة الشارع تعجبنا إذن األنظمة هي األحسن. 

يرة هي من مقوالت النخبة. وقادة الحزب الواحد. من بل البعض يقول أن الشعب في كثير من األحيان ال يعي مصلحته. هذه الجملة األخ

الذين يجدون أنفسهم هو الرعاة، والشعب قطيع، وهو مفهوم فوقي. مضاد ألبسط مفاهيم الحق العام والعقد االجتماعي. بالمجمل إن 

لنا الكثير من القواسم المشتركة بينها الديمقراطية ال تزال في فهمها لدى البعض منا. كما يفهمها رأس النظام. وأجد أنه ال يزال لدى فصي

 وبين النظام. وما لم يصبح هناك فهم شعبي لمسألة الديمقراطية ال نقدر أن نفك االرتباط مع النظام برفع الديماغوجية. 

وكما كان هذا الحزب متطرفاً منذ بدء عمله أثناء كان: . هناك تطرف، ونوع من المراهقة في فهم الديمقراطية. .بالنسبة لحزب العمل

)رابطة عمل( في ماركسيته. ووضع نفسه على يسار الجميع. وتنبيه لكل من لينين وتروتسكي، ومهدي عامل. وانتفاضة )أبو موسى( 

نظيم القاعدة( والمؤهل إلسقاط الت –والمكتب السياسي  –وقد جعل من نفسه الوريث الثوري لألحزاب الشيوعية التقليدية )البكداشية 

القوميون العرب( وقيادة الثورة عن طريق االنتفاضات. اآلن كل هذه الماركسية  –الناصرية  –األحزاب القومية البرجوازية )البعث 

وصدام فاشي.  تركها. وتخلى عنها وصار يهزأ منها. وشاغلة الشاغل هو الديمقراطية. إنه مع أمريكا ضد صدام. ألن أمريكا ديمقراطية.

وقد حدثت مشادات بين عناصر منه، وعناصر من حزبنا والمكتب السياسي. حول هذه النقطة، إن أرضيته القومية، والوطنية غائمة. 

وضائعة في مثل هذه المفاهيم المتطرفة. الديمقراطية ال شك أنها مطلب ملح. ويجب أن تتمحور حولها كل القوى الوطنية. ويجب أن نفهم 

ن الوعي والتروي أن الوطن هام. وأن أمريكا عدوه بقدر تبنيها للصهيونية. وأن الحاكم العربي الذي يواجهها ليس برمته مثل الذي بقدر م

ديفيد. ويشارك من موقع المتهافت في مؤتمر سالم تفرض شروطه أمريكا. والصهيونية، وإسرائيل. وأن فاشية هذا الحاكم  –أنجز كامب 

بواسطة الجبهات الوطنية التي ال تعتمد على أمريكا. فأمريكا ليست أبداً مع شعوب المنطقة التي تجد في الصهيونية  من مقاتله. وإسقاطه

 المتبناة من قبل األمريكان العدو والخطير لها ولمستقبلها. 
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لنزق والتطرف. والمفاهيم الغائمة. إن حزب العمل رغم كل الحركة اإليجابية في مواجهة النظام السوري. قابل للخلخلة، واالنتهاء بسبب ا

وعدم االرتباط بالواقع العربي. فالمطمطة األممية جعلته يحس بحق األكراد في وطن. دون أن يحدد هذا الحق في الواقع العربي ونتيجة 

 ذلك لم ينجز اإلنخراط في التجمع، واالعتراف بكل اآلخرين. 

يتمثل الفهم الديمقراطي بشكل جيد، إنه يريد بالضبط الديمقراطية الغربية التي  بالنسبة للحزب الشيوعي السوري )المكتب السياسي(

بينما حكم ستالين باسم الديمقراطية الشعبية وقضى نهائياً على منبر تروتسكي في  مثالً حافظت على تاريخية الحزب الشيوعي الفرنسي.

نه من باب المقارنة يرى بأن المجلس النيابي اللبناني الحالي. أفضل . كما أ17الحزب الشيوعي الروسي. ثم قضى على كل قادة ثورة الـ 

. استفاد المكتب .بما ال يقاس من مجلس الشعب السوري. ألن األول يتكلم. ويبدي رأياً. ومنبره حر. بينما الثاني صم، عمي فهم ال يفقهون

ومن قربه من االشتراكية األوروبية. كما أنه كان فعاالً في التجمع. السياسي تاريخياً من عدائه للنموذج السوفياتي. ومن عدائه للبكداشية. 

. أيام اعتقل 68شباط. وعلى حد علمي سجن رياض الترك في عام  23ودفع بنفسه إلى مواجهة النظام. كما أنه واجه بشكل أو بآخر نظام 

أساس العمل السياسي القادم. وأن احترام آراء األصولية  جمال األتاسي، وأكرم الحوراني. ولذا فإنه يرى االعتراف باآلخر والتعاون معه

شباط وأن نظام حافظ األسد  23آذار. وفي  8اإلسالمية شرط للتعاون مع هذه األصولية من أجل بناء الديمقراطية. وله آراء نقدية في 

 المدني وحرية الرأي. آذار. وتوسيع دائرة فعالية العسكر على حساب المجتمع 8نتيجة تراكم مصادرة الحريات منذ 

2/8/1992 

 ...1949منذ يومين أنهيت للمرة الثانية رواية الروائي الالتيني كاربنتيير /مملكة هذا العلم/ الصادرة عام 

نين إن اإلجهاد في القراءة، ال يزال يخلِّف لدينا مضاعفات. ولذا أقرأ للتسلية، وال أقدر أن أبدأ بمشروع كبير. إنني أقرأ في حلقة مع اث

هما يوسف السعيد والخربطلي أبو سليمان لمدة ساعتين في كتاب الدكتور محمد شحرور عن القرآن والكتاب. وهذا الكتاب الذي قرأنا 

فأنا غير قادر أن أعطيه قيمة عقلية. فالمؤلف يؤكد أن النبوات  .صفحة من أصل حوالي السبعماية والخمسين. محير 300منه حتى اآلن 

أن القرآن من عند هللا. وأن الشيطان والمالئكة. حقائق ال جدال فيها. وأن األيات تفسر جدل الطبيعة. وهو يتخذ تقريباً من عند هللا. و

 التحليل البنيوي الشكلي لمضمون القرآن. المفيد في الكتاب الجانب اللغوي. لكنه ال يحمل قيمة عقلية. والمؤلف ال يرقى إلى مرتبة مفكر

ركون بل هناك قياساً مع العقل والنقد المادي للدين هرطقات ال تعد وال تحصى. ولكنه على كل يساهم في عملية كالقصيمي أو محمد أ

تفكيك الطالسم المطلقة التي عالها الصدأ. وتواطأ الزمن والجهل على تصويرها. وكأنها حقائق مطلقة ال يرقى إليها الشك، وال يطاولها 

 العصر. 

ري حتى الساعة الواحدة تقريباً وننتظر زيارة أحدهم من أجل إرسال عينة من الدم للتحليل، وكمية من البول لنفس منذ أيام وأنا أأجل إفطا

 السبب. وهذا يجعلني أجوع جداً، وأدوخ قليالً. وأتوقع كل يوم أن تأتي الزيارة. وسأستمر بذلك حتى تأتي. ال أعرف إن كانت ستأتي غداً.

 سجن يزداد بين الجميع. واإلحساس باليأس يصل أحياناً حداً ال يطاق. فالجميع مل. ال شك أن الضيق العام من ال

ً وراء يوم نحو  وحديث المحاكم ال ينتهي، والتحليالت ال تنتهي، والتأفف يدفع البعض إلى الخلود للوحدة والصمت إنني أندفع يوما

يبة. أشعر بأنني أحياناً أضيق بنفسي. وال أتقبل االحتكاك وبما أنني الوحدة، ونحو تحاشي االختالط، والخوض في األحاديث المملة والرت

ً على كراتين البيض. أطل من الشبابيك الغربية على الطبيعة الجميلة، وعلى مساحة  ال أقرأ كثيراً. فأمضي الكثير من األوقات واقفا

ي خزامى وريما والزوجة الغالية. أسافر مع خطاهم الحشيش في حديقة السجن، والمزدانة باإلقحوان األصفر، أتذكر ولدي قصي وبنت

ى ومع ابتسامتهم، ومع األيام الخوالي التي عشت معهم. وكأنني اعتقد أنني من المستحيل أن ألقاهم ما دام هذا النظام قائماً. وجالساً عل

 صدر الوطن. 

3/8/1992 

ً التحليل  المضطرد في وضعي الصحي، وفي استعادة قواي أن يكون هناك وآمل على ضوء التحسن  –الدم والبول  –أرسلت أخيرا

انخفاض في نسبة السكر. وبالتأكيد خالل اليومين القادمين ستأتي النتيجة. وقد أكلت اليوم بشهية ثالث وجبات أو أربع. وكان الباذنجان 

قت أطول تجعلني أشعر بالتعب. وال يغادرني إعياء مع البندورة كطبق مقلي. ومفروم أهم ما تناولته. كما لم أقرأ سوى ساعة فالقراءة لو

النظر وصداع الرأس. عامة هذا النهار كنت مرتاحاً، ونمت بعد الظهر أكثر من ساعة ونصف واستمتعت بمنظر نور الشمس في ساحة 

ني نفسياً أكثر رضا. وأكثر التنفس، ومن الشبابيك الغربية، والشرقية. وقد سرت أكثر من ثالث ساعات متقطعة. على العموم كل ذلك جعل

ة انسجاماً. أحس أنني مع نفسي أتالءم مع األعماق. وأشعر بامتالء ال حدود له. واآلخر في هذه الحالة أشعر تجاهه أنه زائد. وأنه ال حاج

ني كنت مسافراً إذ ال أحد . أنني هنا أم أن.له عندي. وهذه الحالة تتردد عليَّ كثيراً. بحيث سمعت أكثر من تعليق على هذه الحالة مفادها

يراني في المهاجع، أسمع صوتي أو تعليقاتي التي ترطب الجو وتبعث على البهجة. واستيعاب األشياء واألطر وتحرك الجمود الذي كاد 

ه السطور أن يحولنا إلى أصنام وتماثيل. الواقع أنني عندما أغوص في تأمالتي مع الذات ومع السجن ومع الخارج ومع المستقبل ومع هذ

 . .أرقى متكامالً. وفي هذه الحالة ال أشعر باآلخر. وال بضرورة الجلسات المألى أحياناً بالخواء والفراغ

ً أن أكون مع نفسي. مع  صحيح أن السجين يحاول ما أمكنه أن يكون مع اآلخر كي ينسى ذاته. أما أنا فبالعكس من ذلك أحاول دائما

لة فهم هذه الحالة التي وصل المعتقل السياسي إليها بعد آالف األيام بين الجدران. والقهر، وفي مواجهة أشيائي، مع أحالم يقظني، مع محاو

العسف. وهل السبب أن العمل السياسي الذي عملنا فيه كان قاصراً وطنياً؟ وهل كان النظام أقوى. وما هي حدود الوطنية بالنسبة للنظام. 

يم، وال يزال في الخارج والداخل هو من القصور. وقصر القامة بحيث ال يؤهله أن يكون فاعالً. وبالنسبة لنا، وأن كل ما جرى من تقي
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وأنه ال يزال يدور في االنفعاالت التي هدرنا عمرنا تحت أروقتها العرجاء. مبحوحة الصدى. إنني عندما أضحك أحياناً، أعود وأستدرك، 

ياتي من أجل قولة متجذرة تجاه هذا الوضع االستبدادي الذي ال يمكن إدراك أفقه أخاف أن أنسى لحظة أنني سجين وأنني أقدم كل حإذ 

أستعرض بتؤدة، وبتسلسل عدد  الشمولي. إال بمزيد من الشحن للنفس. وبمزيد من الوعي للذهن. وبمزيد من العمق في اإلحساس.

رة المعارف، فاطلع بنتيجة مفادها أن ثلث سكان هذا القطر المساجين في هذا القطر. من خرج، ومن بقي، عدد أهلهم. دائرة األقرباء. دائ

في الثلث الثاني. يبقى  –ال محالة  –قد شملتهم بشكل أو بآخر حريق هذه السجون. واكتووا بالنار الموقدة تحت قدورها. وهذا الثلث يؤثر 

، هؤالء أعماهم رخام األدراج. ولمعان أخر ثلث فقط بشكل هرير المناسبات، قهقهات االحتفاءات، وصدى تصفيق األكف إطار حياتهم

شبابيك األلمنيوم. واألزهار االصطناعية المصمودة في الزوايا. وفرقعات الكعاب العالية آلخر ما تنتجه محالت السكربينات في عواصم 

وبوابات قصورهم المحروسة العالم. إن هذا الثلث من الحاشية. وكبار المشرفين على فوهات المدافع لحماية عالم التهريب الرخيص. 

مل بالبنادق المحشوة. هذا الثلث هو الذي يسجننا. وهو الذي صنع من الدكتاتور إلهاً يعبد، ويسبح له في أول اليوم وفي آخره. إنني إذ أتأ

الظلم بكل قواي، وأسرح مع التالل المحيطة بأسوار السجن. وقد ضعف مني البصر، وفترت الهمة. أشعر بقوة ال تقاوم على مواجهة هذا 

 بالكلمة، بالممارسة. ألن الوطن لن ينقذه من السقوط المريع أمام أرجل األمريكان والصهاينة إال بالتحالف والديمقراطية والعمل العظيم

 إلسقاط الطغاة. 

4/8/1992 

، وممن ال تزال مفتوحة، ولم يطلبوا أسمع بتؤدة، وانتباه إلى أحاديث العائدين من الزيارات من جماعة حزب العمل. ممن فتحت زياراتهم

إلى المحاكمة. أحاديث مألى باللهفة، مألى بالتفاصيل. إنها تعاد، وتتكرر، فال يمل المتحدث، وكذلك ال يمل المستمع. هذا طريف عبد 

وهمتها قوية، ثم  الرزاق عدي يتحدث، ويطيل عن أمه. صحتها جيدة ومعنوياتها جيدة، من وجهها يطل نور، ومن عينيها ينبثق شعاع.

أال أبالغ يا شباب. أم أن كل واحد يرى في أمه هكذا. كانت تريد أن تسافر إلى الخليج كي تحضر والدة امرأة  -يستدرك، ويقول ضاحكاً: 

أخي، لكن أخي في آخر لحظة قرر إرسال زوجته كي تلد في حماه. وهذا أبو عبدو نهاد نحاس يأتي على سيرة أخيه. يأتي على سيرة 

، كان متخفياً. ولم يرها إال لماماً 77أوالد أخيه، يميل إلى الحديث عن زوجته ليلى. لكنه يقفز إلى الحديث عن ابنته عزة. عندما ولدت عام 

. فبقيت البنت في بيت عمها. اآلن عزة في 79. وكانت أمها قد اعتقلت عام 80حيث غادر إلى بيروت ثم عاد، واعتقل في دمشق عام 

ر. وهي األولى في ضفها، والثانية على الشعب األخرى، يراها من وراء الشبك تكبر عاماً وراء عام. تطول قامتها. منذ الصف العاش

وعت، ومنذ بدأ فضولها يراقب مجرى الحياة صدمها الشبك. وصدمها هذا الوالد ذو االبتسامة الفائضة. لكنها المختبئة تحت شاربه الكث 

وهللا ال أدري يا شباب. هل عزة تذهب إلى الجامعة وتنتهي  -والد من وراء شبك إلى وراء شبك. ويعلق نهاد: األسود. وال تزال تكبر، وال

. منها. ونحن هنا، هذا الحاكم الفذ، يريد أن يدفننا هنا. إنه وهو يتحدث عن تفاصيل الزيارة. عما قالوه. وقاله، يترك الجمل التي تخصهم

بنة الغالية التي قاربت في طولها الماية والسبعين سنتيميتراً، واسمع إلى اسماعيل عيشة صديق، ابني ويعرج على المفردة التي تخص اال

قصي ومن جيله. يتحدث عن أمه ويقول أنها ال تزال صبية لم تتجاوز الثانية واألربعين. وأريد أن أخرج من السجن وألقاها صبية. أما 

أراه أكثر من شاب. شقيقاتي الثالث. كم هن رائعات من وراء الشبك يقفزن كالبالبل. يردن  والدي فهو اآلن في التاسعة والخمسين. لكنني

أن يطاولن الشبك. ويتحدين الحديد. يسأل عن صحتي. يوصينني بصوت واحد كي أترك التدخين والدخان أنا أعدهن لكنني عندما أرقد 

يدي إلى السيجارة دون شعور ودون انباه وأدخن وأدخن، وأسمع إلى فيصل في زاويتي وأتذكر الدار واألم واألب وعدم إتمام دراستي أمد 

. كما حدثه األهل عن األعراس وعن 82علوش يتحدث عن أختيه، وعن أمه، ودموعها، ها هو يرقد في السجن مع أخيه األكبر منذ عام 

 الزوج، وها هما األختان ال تتزوجان بانتظار األخين. 

السلمية. أنهن توجهن إلى القرداحة، وعزين، وقابلن زوجة الدكتاتور واستقبلتهن بود. وتناولن الغداء على  –نقلت األمهات من البلدة 

مائدتها. تحدثن لها عن األوالد المسجونين. عن الجدران التي تحجب الشباب منذ سنين وسنين وقلن أن هناك نية تكاد تكون مؤكدة تجاه 

يراً. وعدن عبر طرقات الجبل الغربي. يضفن أكذوبة إلى األكاذيب الكثيرة التي سمعن بها. المساجين، ودفنهم وهم أحياء وعدتهن خ

أحاديث الزائرين فيها فرح، وفيها حب، وفيها إنسانية، إنها تختزن أعمق المشاعر وأصفاها. اسمع اسماعيل وهو يدخن ويشرب قهوة. 

سامة خفيفة، وينظر بعيداً، وحلقة أمين اسماعيل وعدنان الحالق القصير أما خطيب أخته أمين كلول. فصموت، ومن وراء صمته يبتسم ابت

 وأبو شريف الحلبي الفلسطيني تحيط بالزائرين. وتكمل األفراح الحزينة. 

5/8/1992 

جيب أنهم . كيف األهل ي.. هذا هو عدنان المفتي يعود زائغ النظرات. ضائع المعالم، السؤال المعتاد.. ال بأس.هل أكمل حديث الزيارات

. من دير الزور يجيئون حاملين من أنفاس الفرات، وآهاته .. وفي األنفاس.في صحة جيدة. وأنهم يحملون الهم في العيون، وفي الصوت

. صوته يفيض على طرفي شاربه األشيب. أكمل العشر سنوات وال يدري. وكذلك أهله ال يدرون إلى متى هذه .وبعض رذاذ من أمواجه

المأساة الوطنية تمشي. وهل هناك من رجلين تقدران حمل هذا الثقل. وهذا العبء، وهذا ضويحي يعود بعينيه الواسعتين مذهوالً. فسأله 

لميادين سوى الصمت، وانتظار الغياب الموزعين في السجون القابعين وراء الجدران عن أخبار الميادين. فال يجيب. ال شيء في ا

الغشيمة، وراء الحديد األصم. وهذا ضرار فراس األعزب والذي أمضى حتى اآلن خمسة عشر بل ستة عشر عاماً. لم يبق من يزوره 

ريقهن إلى العجز. وهن مقيمات بين دمشق والجزيرة سوى شقيقه مزاحم يأتي من الحسكة وتأتي بعض شقيقاته اللواتي كبرن. وفي ط

. جاء أحد أبناء .الشيء يا شباب. ال أخبار -الفراتية. بهدوئه المعتاد. بشاربه الشائب بعينيه الغائبتين وراء النظارة البيضاء بقامته المديدة: 

. وهذا عفيف .ضيع السجين عن أهله. وعن أوالد أهلهخالو. وأسأل هو ابن م ن من الشقيقات. هكذا ي -أختي عمره بعمر سجني. يناديني: 

كلهم كذابون يا ولدي، يا عفيف،  -العيتاني اللبناني يجسمه الضخم. إنه من فصيل )المرابطون(، والده يقول له عن المسؤولين اللبنانيين: 
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ولتهم سوى الشكل. إنهم أدوات وجبناء وال يدرون وال يصدقون. يريدون أن يقولوا للناخب اللبناني أنهم رجال. وهللا ليس فيهم من رج

يمونون على جبنة بينهم. حتى الجبنة تأكلها أمام أعينهم القطط، والبسس. وهم الهون بعقد كرافاتهم لموافاة موعد في "الهوليداي" أو 

. قالت أمي .ي وجاءت أميجاء أب -.: ."الريجنت" ومع عفيف يعود أحمد صقر اللبناني كذلك، واألشقر اللون واللطيف المعشر. يقول

. كان بودها حمل طبخة ورق دوالي، لكنها خافت من الحر. وأن تحمل الطبخة. وتفسد بين الليلة الماضية. وعصر هذا اليوم. ال .معتذرة

السوريين. . يشعر اللبنانيون بوحدة المصير مع كل السجناء .تزعل يا أحمد، الشهر القادم تنزل درجات الحرارة. وسآتيك بكل ما تشتهي

هذا ما يرد دونه بعد أن قضوا حتى اآلن خمسة سنوات. لو أردت أن أستعرض كل زائر هذين الجناحين وعددهم حوالي المئة وستة 

وثالثين الحتجت لعشرات الصفحات. وهم يحتلون كل المحافظات السورية. دون استثناء. إضافة إلى اللبنانيين البوارتة، هموم، وآهات، 

وأهل باقون، خوات تزوجن، وأخوة غادروا إلى أنحاء بعيدة من العالم يدرسون. ويجوبون مساحات أوروبا والواليات وأهل ماتوا، 

المتحدة، والسجين السياسي هنا قابع دون أمل ودون نتائج. لو تسمع بسام يوسف أو سميه اآلخر بسام القاضي. يتحدثان عن قرى جبال 

ألمهات بلباس المنطقة البلدي وهن يمددن أيديهن خالل الشبكين لمالمسة أيدي األوالد الشباب العلويين. وعن خواتهم وإخوتهم وعن ا

. قلت أنني .الذين جاؤوا السجن دفعة وراء أخرى لمواجهة الطائفية. والحكم العائلي في قلب المنطقة التي يدعي النظام أنها درعة الواقعي

 من الالذقية، من الدريكيش، من قرى البسيط، من قرى الحفة، من قرى جبلة. أحتاج لكثير كي أنقل عواطف الزيارات القادمة 

. لعل هذا يكون في الغد فإلى الغد وبعد قليل سأنهض .هذا النهار كنت خدمة، وكنت أنتظر مجيء التحليل والخبز السكري وبعض الطعام

 وأنام. 

6/8/1992  

فص( لجماعة تدمر )اللجنة المركزية( لحزب العمل. حضر المحامون، وحضر منذ يومين بدأت الجلسة األولى أمام المحكمة )في الق

 . .األهل فقط. وسمح للمتهمين بالتكلم. وقد رافع عن أكرم البني من حماه، شقيق المحامي وسجلت الحادثة التالية

على حدة، فأصدر رئيس المحكمة أمره إن أهل بعض المتهمين طلبوا االجتماع مع أبنائهم. وكذلك طلب المتهمون االجتماع مع أهلهم كل 

إلى الضابط النقيب بتنفيذ األمر. فما كان من الضابط أن قال: أن ذلك غير مسموح به. وأن لديه األوامر بمنع ذلك. فما كان من رئيس 

ديدة موجودة بين المحكمة أوامرك مني وليس من جهة أخرى. وتم تنفيذ األمر. وهذا يدل على أن إشكاالت ع -المحكمة إال أن قال منفعالً: 

 وبين جهات المخابرات. وخاصة المخابرات العسكرية.

. وعدوا باالمتناع عن 80حادثة أخرى:  القاضي كان يوجه تأنيباً ألحد المتهمين مفاده، أنه عندما أفرج في المرة األولى عن البعض عام 

اذهبوا واعملوا بالسياسة. طلب  -لذي حدث أن ضباط األمن قالوا لنا: العمل في السياسة. رد المتهم بالعكس لم نعط وعداً ألحد. إنما ا

وهيب الفاضل )وزير دولة لشؤون رئاسة الجمهورية( وحسن الخليل  -القاضي ومحامي الدفاع أسماء هؤالء الضباط فذكر المتهمون: 

وقد تم تسجيل الطلب. حادثة ثالثة مفادها أن أحد  )عميد ونائب رئيس المخابرات العسكرية( عندئذ طلب محامي الدفاع. االثنين للشهادة.

القضاة في المحكمة وكنيته )ميني( اعتذر. أو استنكف عن العمل في المحاكمات. ولم يعد يرى في الغرفة التي كان يقابل بها المتهمين 

اك ما يدل على وجود إشكاالت في لضبط إفاداتهم. هذه األخبار أو هذه األحداث. إن تأكدت، فإن هناك أخذ ورد، رضا وعدم رضا. هن

ً كبيراً ضعيف من الناحية القانونية، وعامل القسر فيه أقوى من عامل الحق. وأن األمن عامة  أمر هذه المحاكمات التي يبدو أن جانبا

بالسلبطة والعنف واألمن العسكري خاصة يريد أن يجبر المحكمة على أمور فوق أبسط مواد القانون. ويريد أخذ الناس والحق والقانون 

. دون األخذ بعين االعتبار الضغوطات الدولية. وانهيار حقبة حكم الحزب 1982أو  1980والجبر وكأن الزمان هو نفسه الذي ساد عام 

 لنا الحق –كحزب بعث  –الواحد. والشعارات الطنانة التي طرحت في مسألة الثورة واالشتراكية هذا يدفعنا إلى التفاؤل. فإذا حوكمنا 

بتوكيل محامين. ولنا الحق بالكالم. وربما يكون قد تحقق في األشهر القادمة قدوم مندوبين عن منظمات العدل الدولية. وحقوق اإلنسان. 

كما أنه من الممكن أن يحضر محامون من أقطار عربية أخرى. وبذلك تتوسع دائرة اإلعالم عن مثل هذه المحاكمات وتصبح لها الضجة 

. ويكون النظام قد حصد سمعة سيئة واتسعت دائرة االحتجاج .للمحاكم التونسية والجزائرية. وعندئذ تكون األحكام مخففة اإلعالمية التي

ضده وضد ممارساته، أو يوقفها ويكوع نحو إخالء سبيل دفعة. متراجعاً أمام الضغط العالمي. وفضائح حقوق اإلنسان التي لم يزل يدوس 

. فمنذ ثالثة أشهر قطعت زياراتنا. ومنذ ثالثة أشهر لم .ماماً. وننتظر الظروف وما يمكن أن تفرزه تجاهناعليها. إننا في وضع غامض ت

ينزل أحد إلى المحكمة. فالزيارات قطعت بسبب أننا سنحاكم. ولكن ذلك لم يتم حتى اآلن. وهل أن المحكمة مشغولة بحزب العمل. ويبدو 

نهاية هذا العام. فهل تبقى أمورنا بدون زيارات هذه محرج لنا. وإلدارة السجن وللمحكمة أن المحكمة لن تنتهي من حزب العمل حتى 

 وسوف يكون لنا موقف تجاه هذا الغموض إذا طال، البعض يتصور أن في تشرين ال بد من دفعة يخلى سبيلها. فهل نكون ضمنها؟ 

7/8/1992 

بتدرج. ولكنني أحذر اإلنكباب، والغياب بين الصفحات. قرأت أكثر من  وضعي الصحي يتحسن. ويغادرني اإلعياء. وأعود إلى القراءة

 .. .نصف رواية )النطع( ألتماتوف

لماذا األهل لم يرسلوا خبزاً سكرياً ومعلبات. لم يبق لدي سوى خضار الفاتورة. وسوى اللبنة القادمة من مطبخ السجن. هل في  -أتساءل: 

أنني قلق بشأن نتيجة الغالية ريما في امتحان الشهادة الثانوية. لم ألق لديها حماسة عندما كنت  النية أن يحضروا زيارة أخرى خاصة. كما

و أسألها عن امتحانها. هذا يقلقني. فحتى اآلن لم ألمس رغبة لدى هؤالء األوالد بالتفوق الدراسي. األسبوع القادم يجب أن تردني أخبار أ

من أجلي. وإنني نادراً أنام إال وهم في البال. وساويسي دائماً تتجه إليهم. بل إن ساعات النهار حاجيات من أهل بيتي إنهم تحملوا الكثير 
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تمضي. وهم معي يتراءون فوق صفحات الكتب. ويظهرون أمامي وأنا أطل من شبابيك السجن أالحق الشمس والنباتات والنسائم وهي 

سجن وطواني الزمان. كما تطوي العواصف أوراق الخريف. وكما يطوي تدغدغ شاربي األشيب وصلعتي الالمعة. لقد شبت في هذا ال

الليل النهار. وكما يطوي عالم الموت ضجة الحياة وصخبها. إنني في هذه الساعة بالذات. وهي تقترب من الثامنة والنصف مساء والمهاجع 

. ووراء البناء أسوار وأسوار وحراس مدججون. أدقق هاجعة. واألبواب مغلقة وراء األبواب، باب الجناح المغلق ووراءه أبواب وأبواب

في بيتي المواجه لبساتين برنية. فأرى أم قصي في الجنينة، والبنتين حولها وكأنها تسقي الحوض وإحداهن أظنها خزامى تحضر العشاء 

ار ال يواظب على حضور الوجبات. وريما ترتب المائدة كي يجلس الثالثة حولها. أما قصي فقد مضى إلى دوامه في فندق الشام. إنه طي

في النهار يعمل في ورشته. أو يذهب لمزاولة الرياضة في االتحاد الرياضي العسكري المجاور للبيت. إنهم ال شك يتذكرون الوالد الذي 

. إنني .نغاب قبل عشر سنوات. وثالثة أشهر ونصف الشهر. ويراجعون في أحاديثهن أيامه التي كانت معهن. وإلى جانبهن ويتحسر

معهن وأنا أكتب وأرى الكلمات واألحرف المرتبة التي أسجلها. ولكنني من خاللها أرى وجوههن، أسمع أصواتهن. أترنح سكراً لوقع 

نبراتهن فوق أغصان الياسمين والشجيرات األخرى التي تحتل حوض الجنينة وها هو القمر فوقهن. إنهن يعرفن أنه يطل فوق السجن 

 لى دخول المهاجع. ولكنه ال يقدر ع

8/8/1992 

لم يظهر أحد من األهل. ولم يرسلوا مواداً، لست قلقاً ولكنني أنتظر، وبما أن وضعي الصحي حسن. فإن ذلك انعكس على نفسي. رغم 

ك يرجع أنني ال أعرف بالضبط ما هي هذه النفس لكن الفرح والحزن والكآبة واألحاسيس بالغالب نرجعها إلى شيء اسمه النفس. فهل ذل

. إلى التنفس. وهذا التنفس يدلل على الحياة، المهم أن السجين يدقق في تفاصيل ال ينتبه إليها غير السجين. وذلك بسبب التدقيق في الذات

ة وفي أعماق األشياء. ومن هنا يكتسب السجين بعداً خاصاً ليس موجوداً عند الناس العاديين. إننا نطوي أيام آب طويلة النهار، والحار

نسبياً. ونحن ننتظر أن ينكشف غطاء الغموض. األحاديث متنوعة ولكنها قليلة. فالجميع مل هذه األحاديث ومل التحليل المتواصل 

. .لألحداث. والمحصورة عبر دخان السجاير وحول كأس المتة. أو فنجان القهوة، أو أكواب الشاي. فالكل يطوي سجنه على أحزانه وآالمه

وهو يحار في توجهات النظام. وفي عشقه غير العادي للسجن، والسجناء. طبعاً أخبار المحكمة. والمحاكمة تصعد حسب الزيارات وما 

 يرد عنها. وخالل هذين اليومين لم يرد أي خبر عن ذلك. وليس من جديد بهذا الشأن. 

. سألت جمال عن أهله فقال أنهم 83الميادين ومعتقلين عام شرب عندي شاي كل من جمال وقاع أو وكاع وحسين صعوي. وكالهما من 

عن عمر طويل. قلت له كم كان عمره ضحك وأجاب. كان عمره مئة واثنا عشر  82جميعاً يقيمون في الميادين، وأن الوالد توفي عام 

لده في الخامسة والثمانين من عمره. كان وا 1955. فأجاب: نعم. أي أن جمال عندما ولد عام 1870عاماً. قلت له إذن كان من مواليد 

كانت المعلومة مثيرة. والفتة لنظري ولذا أسجلها، ما يلفت نظري في حزب العمل أنه في نشاطه قد غطى القطر برمته. إذ وصل إلى 

. وفي األديان. .ذاهب. وفي الم.. وفي الطوائف.. وفي مواقع العمل.. ومما يلفت النظر هذا التناسب في المحافظات.كل المناطق وكل القرى

ومما يلفت كذلك أنه خلو من كل طائفية. ومن كل خلفية على أساس عسكري أو مذهبي. ففصيلنا يكاد يكون شرزمة أمامه. أكثر الذين 

لحالي شباط كان ذا مسحة معينة. مكنت فيما بعد أن يسير رأس النظام ا 23كانوا من الساحل وهذا يؤكد أن التعلق بـ  82اعتقلوا منا عام 

شباط. ومثبتة لحركة التصحيح، حزب العمل نتيجة ضربة في  23من خالل هذه المسحة ويجيرها لصالحه. وتكون الطائفية عالقة بـ 

 العمق لهذه األسس تحرك في محيط محافظة حلب ومحافظة دير الزور ومحافظة الحسكة. وهذه المحافظات ال يوجد أحد في فصيلنا منها. 

ن وإلى الرقة وكذلك إلى دمشق. واخترق بنشاط جبل العرب ومحافظة درعا. وحتى أنه كان يوازن بين الريف بل وصل إلى الرميال

ً كل  والمدينة. بين اإلناث والذكور، بين المسيحيين والسنة. وذلك بسبب األرضية المتقدمة لبرنامجه في مواجهة النظام بجرأة، قاطعا

تراوح في مكانها، وال تتخطى حدودها. أن هناك تشابك بينها وبين حركة تشرين ولذا لم تقدر  شباط 23التريث، ونقاط االرتباط. ما جعل 

أن تخرج من جلدها فهي في الظاهر وطنية. ولكنها في العمق ذات طابع عسكري. وذات محدودية وتدور في إطار اتجاه طائفي معين 

ها وضيق أفق الديمقراطية فيها. حزب العمل كان يتحرك. ويبدل حزيران بسبب ضيق شعبيت 5وهذا أربكها وجعلها تنكفئ ضد هزيمة 

 شباط غير واضحة ولكن ممارستها غامضة ومحدودة الحركة.  23من برنامجه، ولكنه بالنسبة للنظام بقي واضحاً، نظرياً حركة 

9/8/1992 

ً أتصفح الصحف المحلية، أعاف قراءتها، كل شي فيها مجزأ، ومسطح الذين يعملون في صحافة الحزب الواحد، تجتر وتلوك  ،أحيانا

 .. .وتعيد وتلف وتدور وخاصة في هذه البلدان المتخلفة التي ال تصنع سوى الكالم

10/8/1992 

حمل لي الرقيب منصور وهو رقيب يؤدي الخدمة اإللزامية ويدرس في الجامعة كلية الحقوق من وادي النصارى لطيف ونظامي ويخاف، 

غراضاً جاءت بها زوجتي إلى الباب الخارجي وقائمة باألغراض، سرني خبران في آخر القائمة: األول عن التحليل وانخفاض حمل لي أ

 ( واآلخر نجاح االبنة الغالية ريما في امتحان البكالوريا. 120نسبة السكر ووصوله لحدود قريبة من الحد الطبيعي )

جي ومعها فتاة عرفت أنها سحر الحايك ألن أغراضاً أخرى مع أغراضي ألخي ناصح قال الرقيب إن زوجتك جاءت إلى الباب الخار

استلمها حسب القائمة تعالت األصوات مهنئة بنجاح االبنة وبانخفاض مستوى السكر، كانت التهنئات تتعالى من الجناح والجناح الخلفي، 

فرح وال أريد أن أسير مع أحد مخافة أن يشاركني نشوتي لقد شعرت بفرح عميق وداخلي وقد مشيت في الممر لوحدي وأنا أحمل ال

. الخاصة وفرحي الداخلي أحد إذ السجين يود الخلو مع النفس إذا كان فرحاً أو حزيناً. وبهذه الحالة يكره الضجة والحديث، وتجمع اآلخرين
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منذ أكثر من  .ا انحلت مسألة األكل بشكل جيدوهكذا جاء الخبز السكري. وكذلك جاءت اللبنة والجبنة والمرتديال وعبوة زيتون. وهكذ

عشرة أيام، انخفضت إفرازات الجوع وتراجع النهم، ولم أعد أبداً أشرب ماء إال عند الضرورة. يقترب وضعي من الوضع الطبيعي. 

نظام الجائر والكاذب وهكذا إنجاز بحد ذاته. يعطي النفس طاقة على الصمود والتحمل والثقة باآلتي وتحدي السجن. بل وتحدي هذا ال

 ..  .والذي يحتفل هذه األيام بمهرجان /المحبة والسالم/ وهو الذي نحر المحبة بخنجر مسموم وقتل السالم

11/8/1992  

حامين من جهة وردت أخبار بالنسبة للمحاكمات تقول، توقفت ألجل غير مسمى والسبب أن خالفات حادة قد استفحلت بين المحكمة والم

ا يبدو أن هذا األمني للسلطة وخاصة األمن العسكري تتركز بين أن تكون المحاكمات سرية وبين أن تكون علنية وعلى م وبين الجهاز

لدولة على علنية ااألمر سيتقرر في األشهر القادمة أو األيام إذا كان هناك استعجال في هذه الناحية، بدا حتى اآلن أن محكمة أمن 

انين المرعية كما في كل من تونس والجزائر ومسايرة للجو العالمي العام. وتجاوباً مع الحقوق والقو المحاكمات اسوة بما جرى ويجري

و الفاعل وأن فاعليته أن المرحلة دفعت هذه المحكمة إلى التعبير عن وجودها، وأنها لن تبقى أسيرة الجهاز األمني الذي لم يعد لوحده ه

، وال زال سان للحفاظ على السمعة. وتبييض بعض السمات لوجه هذا النظام الذي تصرفال بد من إضعافها، وإظهار بعض حقوق اإلن

ألمنية. هناك يتصرف ضد أدنى حقوق اإلنسان في سجونه، وفي تعامله الفظ مع االعتقال السياسي. كما أن هناك تفاوت بين الجهات ا

رفع إلى المحكمة. بل حتى اآلن إلى المحكمة. بل إن أسماءهم لم ت معتقلو أمن الدولة من )المكتب السياسي( ومن )حزب العمل( لم يذهبوا

ي تخص اإلفراج فيقول آخرها هناك أقوال مفادها أن هذه الجهة األمنية ال تريد تقديم معتقليها إلى المحكمة جملة وتفصيالً. أما األخبار الت

ن )تبييض عج عن المعتقلين السياسيين، ويجري الكالم أن هناك خبراً من القصر الجمهوري يقول هناك قرار قريب سيصدر باإلفرا

ل يتم األمر هالسجون( ولكن الحوار يدور بين القصر، وأعلى مستويات في أجهزة األمن، ومكتب األمن القومي حول طريقة اإلفراج. 

حدة تخوف الجميع دفعة وادفعة واحدة أم على دفعات، هناك رأي مرجح أن األمر يجب أن يتم على دفعات. فهناك تخوف من إطالق 

ث وعبر أكثر من على المستوى الداخلي، فهناك عدد كبير من المفقودين. والذين ماتوا بظروف قاسية، ودون محاكمات ودون تسليم الجث

المستوى عل. وعلى فاثني عشر عاماً وأهلهم ينتظرون معتقدين أنهم أحياء. لم يروهم أبداً، لم يرد أي خبر عنهم. وهذا ربما يخلق رد 

بي للمفقودين، الخارجي تتسرب المعلومات عن واقع السجون، عن واقع من بقي حياً، عن واقع المعوقين، والمعطوبين، والعدد التقري

ارئ. وذلك له وظروف هذا الفقد. المهم هناك رائحة ما ليست بدون أساس عن إخالء السبيـل وعن ضـرورة التخفيـف من قانـون الطـو

 .. .أسباب

12/8/1992  

اك التقى عاد أبو فوزي الزعبي من مستشفى تشرين بعد أن أمضى أكثر من أسبوع. جرى له تصوير للجمجمة، وبعض التحليالت، وهن

ا اعتقل في مطلع ، وعندم60أو الـ  59بأحد مساجين تدمر المدعو ياسين تيسير األزرقي من دمشق. حي اإلطفائية. وهو من مواليد عام 

و ميت. فلم تفتح له ال يعرف عن أهله شيئاً. وال يعرف أهله عنه ما يفيد أنه حي أ –كلية الشريعة  –السنة الثانية  كان في 1981عام 

لسكتة. وهو الزيارات وهو مصاب بقلبه، وبحالة خطرة، هناك وهن عام في قلبه، وفي جسده. وهناك في قلبه اضطراب خطير يهدده با

. والطعام القليل تعذيب المساجين في الساحات مستمر. والضرب بالكرابيج مستمر -تدمر ما يلي:  مصاب بما يشبه الذبحة. أفاد عن سجن

ن عطب ظاهر، مستمر. التحسن جرى منذ أشهر كيف؟ كان العسكري الذي يعذب مسموح له بتحطيم السجين وتمويته. اآلن ال. يعذبه بدو

ر أضالعه. أو لسجين على ظهره، ويصعد برجليه على صدره. ويدبك حتى يكسكان مثالً قبل الستة أشهر األخيرة مسموح له أن يلقي با

عذيب لكن تيقلبه على وجهه ويدبك على ظهره حتى يحطم عدة فقرات، أن يتقصد بقلع إحدى عينيه أو أن يكسر عظم الجمجمة، اآلن 

آلن بسجن تدمر لوحشي. أفاد كذلك أنه يوجد ابدون عطب عميق. بدون كسر الرجلين أو إحداث شلل نتيجة هذا الضرب المبرح القاسي وا

قوف. قال أن أسوأ وحتى اآلن قرابة الثمانية آالف مو 81سجين. وأنه أعدم حسب التقديرات الدقيقة منذ أقام بتدمر ربيع  3600قرابة 

اماً هو مساعده وءاً، وانتقمدير سجن هو الحالي المدعو غازي الجهني. وأنه ازداد شراسة بعد قتل مجهولين ألخيه. وأن الذي يبزه س

 فيما لو فاز )ناعمه( من علويي قرية )تل جديد( شرقي السلمية. وأن الهمس المتواصل بين المساجين حول هدر حياة هذين الشخصين.

عقع. وأن هذا اللواء ق السجناء مستقبالً بالحرية. كما أن الجميع يذكر القاضي سليمان الخطيب أحد قضاة المحكمة الميدانية التي يرأسها

. إذ له من التصرفات حوالي المئة والخمسين. ال يمكن أن يكون من هذا الوطن وال هذا البلد 88و  86القاضي الذي كان يعدم يومياً بين 

 السادية ما تقشعر له األبدان.

تدمر. ولذا أكد على  ول من جديد إلىوأرسلوه إلى الطابق الثالث. وعندما يستعيد شيئاً من قواه يح هذا السجين التدمري جاء إلى سجننا

ه عم آخر له دكان في فندق أمية عند التجهيز األولى )ثانوية ابن  خلدون( ول\رفيقنا ورجاه أن يرسل خبراً إلى أهله. له عم حالق قرب 

عراء. أال تعرفون اء والشزقاق الجن ميكانيك. وعم آخر في نفس الزقاق )كهربة سيارات( إن هذه المعلومات بتفاصيلها ال يعرفها األدب

 .. .مثل هذه السلطة

14/8/1992  

. وجلست على العازل بعد أن طويت .سأتابع دورة النهار منذ أن أستيقظ، وحتى أنام، استيقظت قرابة السادسة والربع، غسلت وجهي

عات، ومستطيالت. وعندما الشرشف. ووضعت الفروة والبطانية وراء ظهري. ورحت استمتع بضوء الشمس الذي يدخل على شكل مرب

بدأ العسكري بفتح األبواب نهضت وقد لبست بوط الرياضة. ورحت أمشي في ممر جناحنا، وممر الجناح الخلفي. وكلما سرت لمدة عشر 

ء. المألى دقائق، أقف أمام الشبابيك. وأنظر حيناً من شبابيك تجاه الشمس، أو من شبابيك واجهة بناء السجن. حيث الجنينة الواسعة األرجا



130 

 

بالحشيش، والشجيرات الحرجية. والمؤطرة بالورود البيضاء والزهرية. وعدت إلى المهجع موعد اإلفطار الساعة الثامنة. فطرنا لبنة 

وبدأت الحلقة به.  44وبيضاً واسترحت حتى اقتربت الساعة من التاسعة. عندها جئت بكتاب )الكتاب والقرآن( للدكتور محمد شحرور 

هناك أكثر من مئة وخمسين صفحة كي ننتهي منه. االطالع على الكتاب ضروري هناك ما يخص التشريع والفقه والمسائل الميدانية. 

ً تقدمية، ويشرح أنها غير محرمة. وأن تحريمها، والموقف الفقهي منها. ما هو إال  كالنحت والتصوير والمرأة والرسم يضع لها أسسا

ة. وتراكم عليها الغبار وعصر االنحطاط. بعد الحادية عشرة، أحلق ذقني أفرشي أسناني، أعمل حماماً بالماء البارد إذا كانت المياه رجعي

تسيل في الحنفيات حتى موعد الغداء أمشي. أمر على بعض المهاجع. بعد الغداء الذي يتم الساعة الواحدة أشرب شاياً وأدخن سيجارة. 

ساعة أو الساعة والنصف، وعند الثالثة أذهب إلى الجناح الخلفي، أقرأ على نور الشمس لمدة ساعتين )قرأت اليوم في وأغفو قرابة ال

رواية سقوط باريز وإللياء أهرنبرغ الجزء األول. وفي كتاب عادل حسين االقتصاد المصري من االستقالل إلى االنفتاح. سأتكلم عنها 

أمشي. إن المشي ضروري لمن يصاب بالسكر. فهي رياضة تساعد على حرقه، وبنفس الوقت ال تكلف فيما بعد( وبعد الساعة الخامسة 

ع. جهداً، إنني ازداد نشاطاً يوماً بعد يوم. وعند الساعة السابعة والربع يأتي العساكر بقيادة رقيب إلغالق األبواب. وهكذا يتفرق الجمي

حكات داخل المهاجع وفور إغالق األبواب يبدأ تناول العشاء. وبعد العشاء أشرب تنتهي األحاديث والتحليالت وتخفت األصوات والض

اً على شاياً وأدخن سيجارة. وأبدأ بكتابة هذه اليوميات لمدة تقل أو تزيد عن النصف ساعة وبعد ذلك أقرأ قليالً. قبل هذه األيام لم أكن قادر

حثاً أو دراسة أو أتصفح مجلة أو أراجع قصة، وعند الساعة العاشرة والنصف أو بعد القراءة، كنت أنام فوراً بعد العشاء، أما اآلن أقرأ ب

. تبادل األحاديث قليل في المهاجع، البعض يقرأ والبعض يسمع الراديو وأحياناً نتبادل .ذلك بقليل أنام. وال أستيقظ حتى الساعة السادسة

لنأكل. أحياناً نتحدث عن الحياة خارج السجن وكيف كانت عندما كنا في الخارج، النكات والمزاح ونتكلم عن األكل والوجبات، وماذا عندنا 

 .وكيف تبدلت اآلن. ونتساءل عن أيامنا القادمة وهل في هذا العام يوجد إخالء سبيل، ونتابع األخبار ونأسف لهذا الواقع العربي الحزين

لضابط النقيب فصيلنا هو ا ليس ستة نعيش بانسجام مقبول واحد ليسنحن في المهجع سبعة. واحد معزول تماماً ألسباب نفسية تخصه. و

ف السعيد . وخمسة واحد من إدلب هو المحامي يوس1991سنة وأنهى حكمه منذ حزيران  12. ومحكوم 79تركي ديبه. موقوف منذ عام 

 وثالثة من الرقة هم حبش وخلف وأبو أيمن القاضي وأنا. 

17/8/1992 

تي تتلخص بتثبيت مة إثنا عشر اسماً من حزب العمل. وهذا النهار ذهب عشرة، وذلك لحضور الجولة الثانية والالبارحة طلب إلى المحك

عدا اعتقال )أمن أقوال إفادة الجولة األولى.وهذا قطع اإلشاعات باليقين. أن المحكمة ماشية وأنها بصدد تحضير كل حزب العمل. وما

نتهاء من حزب العمل، صدار الحكم، ومن المؤكد أن القوى السياسية األخرى. سيأتي دورها، بعد االدولة( للمثول بالقفص أما المحكمة، وإ

ين، قرأت مقاال دقيقاً وما يأتي من أخبار أو إشاعات يعكس الجو المضطرب. والقلق لواقع المحكمة وواقع المواطنين. وأبنائهم من المعتقل

ت اسيتعابه من . أهم ما استطع92تموز عام  17من اليسار منشور في "الحرية" عدد  عن نتائج االنتخابات اإلسرائيلية لكاتب مجهول

 ...المقال ما يلي

تحول إلى دولة تالواقع أن الفرق الجوهري بين إسرائيل والعرب، أن دولة تل أبيب تحولت إلى دولة مؤسسات أما الدول العربية فلم 

سلطة فيها بيد أفراد ود العالم. أما الدول العربية ليست مع بعضها البعض. كما أن المؤسسات. كما أن دولة تل أبيب يتجمع حولها كل يه

. .ولة، بل القوة أساسهايعتمدون على القمع. وبواجهون شعوبهم أكثر من مواجهة إسرائيل. فالدولة العربية ليست دولة ثقة ألنها ليست متدا

ع الشعب، فالصراع حضاري واجتماعي وسياسي ومن كل النواحي م وليس القانون قوة على مستوى الداخل، وضعه، وضعف أمام

نانية. ولذا فإن . والنموذج الحي النظام السوري الذي سحق الوطنيين على الساحات السورية والفلسطينية واللب.الصهيونية وإسرائيل

تحرر من كابوسها يحتى على يد إسرائيل. كي  السجين الذي أمضى السنين الطوال وراء الجدران ألنه وطني. يتمنى أن تسقط هذه األنظمة

 أوالً. وكي يكون مواطناً وحراً ثانياً. 

(، ولكي نستوعب حجم العنف في هذه الديكتاتورية الرهيبة. وخاصة في هذه األيام التي يلجأ فيها النظام إلى إقامة مهرجان )المحبة والسالم

شهر آب حملة اعتقاالت  1987الصاخبة التي يغطيها. بشتى االدعاءات في عام  ال بد لي من ذكر بعض الوقائع، واإليقاعات لموسيقاه

واسعة النطاق في صفوف حزب العمل شملت أكثر من ألفين. بين المعتقلين كان هناك حوالي المئة فتاة. وكان التعذيب في أقبية الفرع 

ن السياط كانت تنزل وتصعد عليه وهو عار. وبعد لسعات العسكري رهيباً مات من جرائه على الفور الشاب مضر الجندي الذي يقال أ

ً وأياماً. ال تقف إال من أجل دلق الماء عليه. وإعادته إلى حالة الصحو. ثم إعادة إدخاله بالدوالب ومتا بعة الكهرباء قوية الدفعات أياما

لهث وينوس حتى مات. أمه ليس لها سواه مطلقة ضربه بالسياط على رجليه. وبعد الدوالب كان يعلق طوال الليل بالمقولب، كان قلبه ي

من والده المقيم في الجزائر. أما المدعو بسام جمعة فقد اعتقل هو وزوجته فاطمة خليل، من حمص وأختها سميرة خليل. كانت تنزل 

اصمد. والكابالت  -ها: بالدوالب. وأمامها زوجها في دوالب آخر. ويبدأ العسكر المخمورون بحضور المحقق بالسياط. كانت تصيح بزوج

تشق باطن رجليه وباطن رجليها. أما المهندسة وفاء أدريس من السلمية فقد عروها ووضعوا أسالك الكهرباء في ثدييها وهي تقفز وتصيح 

. أما وتصرخ وتسب الجالدين، أما سحر البني من حماه وهي مهندسة فكانوا في فترات االستراحة من التعذيب يمسكون شفتيها بالبانسة

غرناطة الجندي ابنه النقابي خالد الجندي فقد علقوها. ووضعوا األسالك الكهربائية في المناطق الحساسة من جسدها. طبعاً من هؤالء 

                                                             
زار عدد من ودكتوراه الهندسة من موسكو  1972من عائلة متوسطة الحال. درس هندسة مدنية ونال  1938محمد شحرور من مواليد دمشق  44

حبها حسين عودات شر لصاعن دار االهالي للن 1990الجامعات االوروبية لالستزادة من المعرفة. اشتهر بعد صدور مؤلفه " الكتاب والقرآن " عام 
 اليساري الجريئ.
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. أذكر على سبيل المثال ال الحصر. 1991الفتيات المناضالت من أقمن عاماً وعامين وبقي منهن أكثر من أربعين بقين حتى آخر عام الـ 

. معهد خدمات سياحية، وجدان 1964. هيام أبو عاصي من السويداء مواليد 63معاز من السويداء طالبة هندسة ميكانيك مواليد سوسن ال

طالبة أدب إنكليزي، السويداء. وأختها وفاء طالبة علوم. وبثينة تنبكجي من دمشق مهندسة. وهالة فطوم من  1966ناصيف مواليد 

. وناهد بدوي من طرطوس، وجورجيت ميخائيل وأنطوانيت من وادي النصارى وعفاف قندلفت 1965السلمية، أدب فرنسي مواليد 

. إلى جانب هذه المشاعل المناضلة من بناتنا وأخواتنا يبهت اسم ناظم حكمت الذي أظهرته، .وأسمهان مجارسي والطبيبة لينا المير

لم يدافع عنهن أحد ال المؤسسات الدولية وال الحقوق  –الشهب  هذه –وطبلت، وزمرت له الحرب الباردة، ويصبح ضئيالً جداً إنهن 

 العالمية، واجهن الجالدين بشعورهن المسدلة ومعنوياتهن العالية. إنهن اجتزن كل المغازات. وتجاوزن كل الذين عانوا السجن الطويل. 

. كان بعض من أهلها يأتي من الضفة 1991إلى آخر عام  1975من المنظمة الشيوعية العربية، سجنت منذ عام  هذه فايزة البطش

الغربية ليزورها كل عام. وكل عامين، وكل ثالثة أعوام مرة واحدة، خمسة عشرة عاماً. مئة وثمانون شهراً. وهي وراء القضبان. 

يست أعلى وأشمخ اشتركت مع تنظيمها في تفجير المصالح األمريكية. أليست منديال وأعظم من منديال. أليست أكبر من ناظم حكمت. أل

امرأة عربية واجهت النظام الطاغي يا لها من مالحم. يبكي المرء دما أسى وأسفاه عليها. دخلت فايزة السجون السورية ابنة عشرين عاماً 

 وخرجت ابنة خمسة وثالثين. محنية لعطب في عمودها الفقري. الشيب يخط فوديها ومقدمة رأسها.

. وعندما التقت بمناضالت من حزب العمل والبعث الديمقراطي دبت الحياة في أوصالها 1988نقلت من سجن حلب إلى سجن دوما عام 

من جديد، وعاشت السنوات األربع وهي تؤمن بالمستقبل وهي ترى أجيال المناضالت يدخلن السجن موجة وراء موجة. دون خوف 

 إلسقاط الطغاة. 

18/8/1992 

ً قد مثلنا في الجلسة األولية التي هي عبارة عن إعادة أخيراً  طلبت المحكمة سبعة من فصيلنا هذا اليوم. وخالل أسبوع سنكون جميعا

فصل الربيع. يا لها من مهزلة قلما حدث مثيلها في التاريخ الحديث. والغريب أن اإلعالم  1982تحقيق. على ضوء اعترافات وتحقيق عام 

ً بأن تلك العالمي ساكت. في الو قت الذي تجأر كما الثيران حول المحكمة في تونس، وحول محاكمات المعارضة في الجزائر، علما

المحاكم قريبة من اإلجراءات الطبيعية. إذ االعتقال هناك لم يمض عليه المدة التي مضت علينا. إنها عبارة عن أشهر وإذا بالغنا بلغت 

دون سؤال ودون جواب. وبعد ذلك تجري المحاكمة. أين منظمات حقوق اإلنسان العالمية. العام. أما نحن هنا فإن عشرة أعوام مضت 

 .. .والعربي؟ أين نقابات المحامين العربية؟ أين المحامون األحرار؟ أين الضمير العالمي. لماذا هذا الصمت حول هذا النظام؟

19/8/1992 

"ال بد لي وأنا أستدعى لمحكمتكم بعد عشر سنوات،  حكمة هذا نصها:كتبت ورقة تحتوي على بنود من االحتجاجات كي أقدمها للم

 وثالثة أشهر من اعتقالي من أن أسجل احتجاجي على: 

طريقة اعتقال المعارضة السياسية بالرأي. فقد اختطفت من الشارع، وزج بي من سيارة إلى أخرى حتى وصلت أقبية الدمار  (1

 والموت. فأي قانون يبيح ذلك؟ 

أساليب القتل الجسدي، والنفسي أثناء التحقيق لتدمير بنية اإلنسان، وتحطيم أساس التوازن فيه لتحديد الرأي المستهدف  استعمال كل (2

 وبرمجة النوايا. 

محاكمتي بعد عشر سنوات وثالثة أشهر من اعتقالي وهذا أمر غريب، لم يحدث في تاريخ المحاكمات في هذا الوطن العربي  (3

 فقد حدث في أمريكا الالتينية في النصف األول من هذا القرن وفي أندنوسيا في النصف الثاني منه.  البائس. أما في العالم

تقولون أن قانون الطوارئ يجيز ذلك. وفي هذه المناسبة أسجل احتجاجي على هذا القانون وعلى األحكام العرفية وعلى العمل  (4

كيف يصبح االستثناء قاعدة. والقاعدة استثناء طوال أكثر من ثلث قرن. إنه  استناداً إلى الفرع. وإهمال األصل الذي هو القانون. إذ

 كل اجتراح. وكل اعتداء على حقوق اإلنسان، وحقوق األسرة، وحقوق الرأي.  –أي قانون الطوارئ  –يجيز 

ى النسل، وعلى إدرار الحليب، البنت( في أقبية التحقيق يؤدي في أكثر الحاالت إلى القضاء عل -األخت  –ما تناله المرأة )الزوجة  (5

 لتطويق الرأي، واقتحامه ثم حرقه وعلى الرهائن من الشيوخ والنساء واألطفال. 

عدم تنفيذ األحكام التي تصدر عن محكمتكم هذه بحق المعتقلين. وكأن مهمتكم فقط اإلبالغ بانتهاء الحكم. أما التنفيذ فال. إن التجاوز  (6

الحالة. كأنه سلبكم حقكم. إذ كيف يمكن لمحكمة لها الحق بإصدار األحكام. دون أن يكون لها باستعمال قانون الطوارئ في هذه 

 نفس الحق بحماية المواطن وإطالق سراحه. عندما يكمل تنفيذ حكمه".

ه كثرت من المتوقع أن تفتح الزيارات آخر الشهر. وبذلك نخرج من المأزق المعيشي الذي نحياه منذ أكثر من ثالثة أشهر. إذ بسب

االختناقات. ووصل الجميع حافة المجاعة. والعيش على الكفاف، واالكتفاء بنوع من الطعام يسد وال يغذي ولذا فإن الجميع ال يتناول 

الحدود الدنيا من راتبه الغذائي. وهذا يسبب الكآبة والضيق والحدية في التصرفات والمآزق. وربما يؤدي كل ذلك إلى الصدامات. 

 وعدم وجود الحدود الدنيا للتفاهم. وال بد أن تبرز الخالفات على األمور العادية والصغيرةالحساسية وتراكم األوهام النفسية  واإلفراط في
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فأمور السجين كلها أمور صغيرة وعادية. أمور الطعام، أمور المطبخ، أمور المواد. وبما أن كافة هذه الحاجيات محدودة وضئيلة، فعليها 

رد. إن وجوه الجميع مربدة ومتجهمة. وإذا كان هناك من ضحك ومزاح فإن )شر البلية ما يضحك( حتى اللعب بالورق يجري األخذ وال

. هناك البعض يلعب بكرة الطائرة، بواسطة كرة محشوة بالخرق جلهم .صار محدوداً. لم يعد يلعب هناك في الفراغ الذي بين الجناحين

ة الثالثة إلى السعة الخامسة مساًء. وثمة إشاعات وأخبار منقولة أنه خالل الشهرين القادمين من شباب حزب العمل. يستمرون من الساع

 هناك عفو عام. 

22/8/1992  

"إن المطروح هو توحيد قومي في منطقتنا، يتم من خالله، ولدعمه توحيد اقتصادي، وباتجاه االستقالل الحضاري. إن توحيد األقطار 

، ونشأة مؤسسات، ومصالح معيقة، هو تحد من نوع صعب، وفريد، ولكن اإلصرار على التوحيد العربي هو العربية بعد تعميق التجزئة

الذي يسمح لطموحنا أن يتطلع إلى تحد للحضارة الغربية، ومنافسة التجارب الدولية الكبرى. إلحداث تنمية متكاملة ومستقلة. واالستقالل 

ون امتداداً متجدداً لتاريخها، وتراثها العظيم، تراث الحضارة اإلسالمية التي شادها كل أبناء الحضاري لألمة العربية، ال يمكن إال أن يك

المنطقة على اختالف أديانهم. إن مشروعنا العربي ببعده الحضاري، واحتماالته االقتصادية. يؤثر في التوازنات الدولية. إلى حد أبعد 

 لعنيف من قوى خارجية كبرى تسانده. مما يظهر في كتاباتنا عادة. والعداء الخارجي ا

إن منطقتنا تحمل مشروعين طموحين، وليس مشروعاً واحداً. فالمشروع الصهيوني يزاحم بعناد، وتخطيط مشروعنا العربي، والقوى 

ع واحد. الخارجية، استخدمت وتحالفت مع إسرائيل ضد حركة االستقالل والتوحيد العربي. والواقع أن منطقتنا ال تتسع لغير مشرو

والتطورات األخيرة جزء من النكسة العامة التي أصابت المنطقة، وأعادت، وأكدت السيطرة األمريكية. ولكن سعينا إلى تغيير هذا 

الوضع. يعني عودة إلى حرب ضروس ممتدة ضد القوى الخارجية وسندها الرابض المتربص على أرض فلسطين. إن التهديد المسلح 

الستقالل ولكن في حالتنا العربية )بأهميتها اإلستراتيجية، وبالمشروع الصهيوني في قلبها( يكون التهديد أكثر يواجه كل دولة ساعية ل

واالقتصاد المصري  1ج 327 – 326إلحاحاً وسخونة. وهذه المسألة ال ينبغي أن تغفلها الحسابات كي يكون النموذج قابالً للتشغيل"  ص 

 . تأليف عادل حسين. 1981. الطبعة األولى 1979 – 1974من االنفتاح إلى التبعية 

لحادة وكل األنبياء الذين أشار إليهم التقليد اإلسالمي بأنهم كذبة فشلوا. ألنهم لم يتقنوا ذلك اإليقاع بين اإللهي والبشري. تلك الرغبة ا

مسيلمة/ قد فشل بشكل محزن. فذلك ألنه خلط  باالرتفاع نحو السماء. وشق األفق األرضي للذهاب نحو هللا. وليصبح إلهياً. فإذا كان /

غواء( كالكثيرين من السياسيين في أيامنا بين النبوة والديماغوجية )تملق الجماهير( مخطئاً باعتقاده أن نجاح مدعي الرسالة في اإلبهار )اإل

الة. وأعلن شرعية التزاني، والخمر، لقد في قدرته على تملق الجماهير: )لقد قدم مسيلمة إلى مواطنيه مؤسسات دينية، وأعفاهم من الص

. غير إيقاعية، وادعى أنه تلقاها من السماء( محمد خاتم األنبياء ياً وقبلوا ديانته. لقد بدأ بخطابات مقفاةنبأعجبتهم هذه القوانين فاعترفوا به 

ن مرجع، إن النبي خالفاً لما اعتقده مسيلمة. يتكون بدفع الناس للمضي بعيداً بقدر ما يمكن. ولالمتداد نحو مجتمع مثالي. إن النبي هو أ

تكون شيئاً آخر غير السبيه. النبي هو أن يُظهر أمام ذهنية فظة،  يعلم تاجراً في المدينة لم ير أبعد من طعم الغنيمة. إن المرأة يمكن أن

ً ألفاق واسعة لدرجة أن تأملها ببساطة ً مبدعا ً جديدة من العالقات البريئة. ومحمد كان بشكل نهائي نبيا  سجينة نزعاتها، وصلفها. آفاقا

يتحملوا. وترنحوا خطوة لألمام وخطوة للوراء. لقد حاولوا أن  627 – 625 – 624يدوخ رأس اإلنسان. إن الصحابة الشجعان لسنة 

  .من كتاب )الحريم النسائي( فاطمة المرنيسي 166 – 165تقدموا بما استطاعوا التقدم. ص 

24/8/1992 

أينا برئاسة ضابط برتبة رائد. مضينا بسيارة عالية كالهودج، وراليوم مضيت إلى المحكمة مع أربعة برفقة دورية من الشرطة العسكرية 

من نوافذ السيارة المشبكة الطريق الجميل من السجن إل منين، ومن منين إلى التل إلى برزة. ومنها إلى المحكمة في ساحة السبع بحرات. 

كنا مقيدين بالسالسل. هذه المرة األولى التي نرى بها بشراً. وصلنا الطابق الثاني لمناداتنا من قبل القاضي. من المفروض فك قيودنا 

جلوس على المقاعد الخشبية كي نذهب لدورات المياه ونغسل وجوهنا إال أن رئيس الدورية أبى إال أن يعصب عيوننا ونقرفص وندير وال

 سيقاضيني عند مدير السجن. -وجوهنا للحائط. تصديت له ورفضت وصرخت عليه، وقد استطعت إسكاته قال: 

عندما دخلت على القاضي ناولني ورقة من صفحة ونصف كانت جيه معروف، كان قد سبقني إلى غرفة القاضي كل من جمعة كوبان وو

هل لك من مالحظات؟  -قرأتها وتذكرتها  وكأنني قد سجلتها البارحة. قال القاضي:  .1982هي كل اعترافي عندما اعتقلت ربيع عام 

 قلت: لديَّ أيها القاضي المحترم مالحظتين هما: 

.. .جعلتني أثق بذاكرتي وأنها مازالت حية وشغالة فعندما قرأت اإلفادة التي مضى عليها عشر سنوات: توجيه الشكر ألنك األولى -

ً وفقرة وفقرة، وجملة وجملة هذا  ً حرفا تنقلت خاللها عبر السراديب والزنزانات وسجن تدمر وسجن صيدنايا تذكرتها حرفا

 االعتراف.

النا رأساً ودون عرضنا على عيادة نفسية تفرز المتوازن عن الالمتوازن ألنك في أنني ألومك أيها القاضي على مقابلة أمثالثانية:  -

 هذه الحالة تعرض نفسك للخطر المحدق ألن فينا من فقد عقله وتوازنه.
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25/8/1992 

 أثبت هنا نص المذكرة المقدمة من القاضي محمد عجيل دويحان إلى رئيس المحكمة.

أعرض لمقام محكمتكم ما يلي: إن المرسوم  17/5/1982عين عيسى الرقة منذ  6/6المسكن:  رقم 1951"مقدمة الموقوف عرفياً تولد 

 ينص في مادته". 22/12/1962تاريخ  511التشريعي رقم/

يجوز إعالن حالة الطوارئ في حالة الحرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو في حالة تعرض األمن أو النظام العام في  -األولى على: 

الذي ينص  /2أراضي ج ع س أو في جزء منها للخطر بسبب حدوث اضطرابات داخلية أو كوارث عامة. كذلك األمر العسكري رقم /

وحتى  8/3/1963تعلن حالة الطوارئ في جميع األراضي السورية ابتداءاً من  –ة الثورة يقرر ما يلي م  على أن المجلس الوطني لقياد

قيام  -2حالة الحرب،  -1نرى أن هناك شروطاً إلعالن حالة الطوارئ:  /51إشعاراً آخر، ومن الرجوع إلى المرسوم التشريعي رقم /

 كوارث عامة. حدوث اضرابات داخلية أو  -3حالة تهدد بوقوعها، 

، ووجود قوات فصل دولية 1973وحيث أن ج ع س ال تعيش حالة الحرب بسبب اتفاق فصل القوات الذي أعقب حرب تشرين عام 

مرة لمدة ستة أشهر في كل مرة، ووجود مفاوضات سالم  /25طوارئ/ على خطوط الفصل مع العدو الصهيوني جددت ألكثر من //

ية وإسرائيل. لهذا فإن حالة الحرب أو التهديد بوقوعها منفية، فللحرب قوانينها كما هو معروف، وال تتم دولية جارية بين األطراف العرب

إال بعد إنذار قوات الطوارئ بمغادرة المنطقة، اضطرابات داخلية أو كوارث عامة ال تعيشها البالد، فكيف يمكن التوفيق بين حدوث 

ية، وتجدد انتخابات رئاسية ألربع مرات، فهذا بحد ذاته يدل على االستقرار واستتباب اضطرابات داخلية مع إجراء عدة أدوار تشريع

إلى ما يقرب من ثلث  8/3/1963تاريخ  /2واألمر العسكري رقم / /51األمن، ولذلك ال يمكن أن تعيش البالد في ظل قانون الطوارئ /

 فقرة /ز/ ينص على ما يلي:  4م /51وم /قرن مع وجود مجلس شعب منتخب، ورئيس جمهورية منتخب أصوالً. مرس

في تحديد العقوبات التي تفرض على مخالفة هذه األمور على أن ال تزيد عن الحبس ثالث سنوات، وإذا لم يحدد األمر العقوبة على  -

فيه. مدة توقيف تزيد عن  مخالفة أحكامه فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة ال تزيد عن ستة أشهر. أين هذه المادة وهذه الفقرة مما نحن

العشر سنوات! فلماذا ال يطبق قانون الطوارئ بنصه؟ وفوق ذلك كل هذه المراسيم واألوامر صدرت استناداً إلى دستور دائم يحمي حرية 

تسقط دعوى الحق العام والحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من  -1وما بعد أصول جزائية{ ف 437الرأي والتعبير والمعتقد }م 

وتسقط الدعويان المذكورتان بانقضاء عشر سنوات على المعاملة  -2تاريخ وقوع الجناية إذا لم تجر مالحقة بشأنها خالل تلك المدة. ف

تعتبر الدعوى  -أصول جزائية وما بعدها:  /437األخيرة، إذا أقيمت الدعوى وأجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها استناداً إلى المادة /

بالتقادم، وأن إجراءات المحكمة والمحاكمة ساقطة بالتقادم من حيث الشكل استناداً إلى المادة فقرة /ز/ من المرسوم التشريعي  ساقطة بحقنا

. أصول جزائية، وحيث أن التوقيف العرفي هو إجراء 437وساقطة بالتقادم شكالً وموضوعاً استناداً إلى المواد  22/12/1962وتاريخ 

 /423 - 422جتهاد القضائي وفقهاء شّراح القانون على أن اإلجراء اإلداري ال يوقف، وال يقطع التقادم المواد /إداري، وقد أجمع اال

أصول جزائية: تكون محال التوقيف والسجون تحت إشراف قاضي التحقيق وقاضي الصلح ورؤساء المحاكم الجزائية حيث يقومون 

لمحال، وأوضاع السجناء والموقوفين وتفقد أحوالهم وسماع شكاواهم ومطالبهم، فلماذا بجوالت تفقدية ودورية لالطالع على أوضاع هذه ا

ة ال تكون محال التوقيف والسجون استناداً إلى قوانين الطوارئ وبإشراف رئيس المحكمة ألمن الدولة العليا، أو رؤساء المحاكم االستثنائي

 ته آنفاً نطلب من مقام محكمتكم الكرمية. لحماية الموقوفين مما يلحق بهم، واستناداً إلى ما ذكر

 اعتبار الدعوة بحكمنا ساقطة بالتقادم شكالً ومضموناً.  -1

 إخالء سبيلنا حاالً.  -2

 اإلشراف على محال التوقيف والسجون من قبل محكمتكم.  -3

رؤية أهلنا لسنوات فبأي قانون ومنطق، وبأية تقديم الموقوف إلى المحكمة فور انتهاء التحقيق والسماح لذويه بزيارته حيث منعنا من  -4

 قيم تمضي على بعض الموقوفين عشر سنوات بدون زيارة. 

 منع استخدام أساليب التعذيب الوحشية أثناء التحقيق.  -5

 منع احتجاز الرهائن بدل المطلوب الفار أو رفاق الموقوف مع بعض ذويه من أجل الضغط النفسي والجسدي للحصول على االعتراف.  -6

إطالق سراح الموقوف بعد صدور الحكم بالبراءة، أو بعد تنفيذ الحكم الصادر عن انتهاء مدة المحكومية، ولنا في مقام محكمتكم  -7

 أجل تحقيق العدالة". الكريمة كل الثقة من

26/8/1992 

تغير الضباط الذي يرافقنا إلى المحكمة، وصار الذين يذهبون يتمتعون بفك القيد والجلوس على المقعد بدون إدارة الوجه للحائط، كما 

في موضوع المحاكمة،  يذهبون إلى الحمام ويغسلون وجوههم. جميعنا في حالة نفسية جيدة، وقد مرت األيام العصبية. لكننا غير متفائلين

ونستنتج أن األحكام مفروضة من األمن ومن القصر، وأن ويبدو على وجوه القضاة أنهم موظفون، وأنهم ال يريدون التورط معنا، 

ي. ومن السابق ألوانه التنبؤ بصيغة االتهام. لكنه من الواضح أن هذا االتهام ذو شقين: األول: تنظيم سر المحكمة ليست سوى أداة تنفيذ



134 

 

آذار. إننا ال نحتاج إلى كبير عناء لنحدد منذ اآلن صيغة االتهام، لكننا نحاول أن نحدد األحكام وهذا ال  8الوقوف ضد أهداف  -الثاني: 

 نقدر عليه إال عندما تأتي مرحلة التواجد في القفص وتوكيل المحامين واالستماع إلى محامي الدفاع. واالتهام. 

هل في تاريخ القضاء الحديث حادثة من هذا النوع. هز رأسه ودّور عينيه. كأنه كان يود  -قاضي بصيغة سؤال: إنها لسخرية مرة. قلت لل

 االختباء من السؤال. 

إنه لو كان في هذه البالد صحافة حرة، ونقابة محامين حرة بل لو أن في هذه البالد نقابة بيطريين حرة لقامت الدنيا، وما قعدت. ولكن 

ثلث قرن جعل الناس في خوف وفي رعب. لقد رأوا القتلى في الشوارع ورأوا الجموع تموت باآلالف في السجون، ورأوا قمعاً استمر 

رهائن الشيوخ والنساء واألطفال باآلالف. فعقل الرعب ألسنتهم، وادعوا الصمم والبكم، وتمنوا أن يكونوا مجانين ومعتوهين لكي ال 

 لذا يحيط الصمت والكتمان بمسألة محاكمتنا. يتهموا بأنهم شهود تاريخ ومرحلة. 

 27/8/1992اليوم السابع والعشرون 

ما زالت الدفعات من فصيلنا السياسي تمضي إلى جلسات التحقيق في محكمة أمن الدولة العليا. سمعنا أنه حدث إشكال مفاده: أن اللواء 

رسمي العيد أراد أن يقدم خدمة لرفيقنا مزيد حداد ويمنعه من النزول إلى المحكمة، ويبدو أن المحكمة لم تستطع أن تخدم اللواء، اليوم 

ساعة بناء على طلب المحكمة. هذا يدل  24ة نادوا على اسم مزيد لكن مزيد لم يكن في عداد الذين نزلوا. إدارة السجن عزلته في المحكم

األولى:   -على أن عدم المحاكمة أحسن من المحاكمة، وأن المحكمة ربما يترتب عليها أحكام قاسية، وغير منصفة ومضرة من ناحيتين: 

 نية وفيها قطع أسباب الرزق. الثانية: عدم االكتفاء بسنوات السجن التي أمضيناها حتى اآلن.  التجريد من الحقوق المد

28/8/1992 

هل من أحاديث إضافية إلى جملة أحاديثنا اليومية المعتادة. ال شك أن الحديث األول على األلسنة هو حديث المحاكم واألحكام، وبذلك 

االعتقال تم قبل أشهر، وعاد الجميع يعيشون األيام األولى لالعتقال والتحقيق واالعترافات  انصرفت األذهان عن إخالء السبيل، وكأن

واإلفادة، وهذا صرف الجميع عن أحاديث ذات طابع إيديلوجي، فقد كان ال يزال هناك من يبحث في االشتراكية والمعسكر االشتراكي. 

 . وإذ جاء الوقت. .التسطيح والنرفزة والتوترالشيوعية وصالحيتها وكان الطابع الخاص لهذا الحديث هو 

وفجأة حلت مكان هذا مسألة الديمقراطية، واستلم الجميع الكالم عنها. هذا يمسكها من ذيلها، وهذا من ثدييها، وهذا من عرقوبها، وهذا 

أرجاء الثقلين/إذا كان معنى الثقلين:  ذكر هي أم أنثى! وكان صراخها يشق -يشدها من شعرها. وآخر يندفع ليمد يده بين فخديها كي يحدد: 

 األرض والسماء. -

أتأمل وأنا أجلس على فراشي. مستنداً ظهري على مسند من البطاطين والفروة. في جـدوى كل هذه األحاديث. إنه الفراغ. ولم أكن ألعتقد 

ذي يدور ويدور حتى يلف الكرة األرضية، وأخيراً . إن للحديث هنا خياالً هو الخيال الحكاء ال.لحظة واحدة في هدفها سوى الحكي الفاضي

 ينام بين الجدران والقضبان.

.. يتناول األكل النوم. االهتمامات غير .الحديث عن التصرفات اليومية لنا أجدى فهو فك ويلتقط عدم التوازن والتوتر واألعمال التكرارية

. أوهام حول األكل. .ب لالغتسال بالماء البارد أكثر من مرتين في اليومالطبيعية للبعض. الهوس في النظافة تكرار غسل الرجلين. الذها

هذا مضر، وهذا يسبب كذا وكذا. أوهام حول الدواء، وعدم تناوله حول أكل البصل. ويحكى أن سقراط كان يأكل منه كثيراً تجتاح الجناح 

فمه إلى حقل من الثوم، وعندما تدخل الحقل ال تشم غير رائحة  حمى فجائية. أحدهم قرأ عن فوائد الثوم، فإذا الجناح يتحول من كعبه إلى

 الثوم. 

29/8/1992 

نقلت مساء هذا اليوم إذاعة مونت كارلو خبر اإلفراج عن الدكتور نور الدين األتاسي بعد اثنين وعشرين عاماً قضاها في سجن المزة 

ي، ويقول الخبر أن هذا اإلفراج لم يتم لوال مطالبة وإلحاح أكثر وكان طوال الثالث أشهر األخيرة في مستشفى تشرين العسكر العسكري

من منظمة عالمية من منظمات حقوق اإلنسان، وأكد الخبر أن الدكتور األتاسي رئيس الجمهورية السابق، نام أول ليلة في بيته بعد اثنين 

ضاً بالقلب، وكل ذنبهما أنهما مع صالح جديد. الغريم كما أكدت اإلذاعة على خروج محمد رباح الطويل قبله بأيام مريوعشرين عاماً. 

فأحمد المير سرح من الجيش، ولم يعد  األول لحافظ األسد والباقي حياً من أعضاء اللجنة العسكرية التي تأسست في مصر أيام الوحدة،

حزيران وعبد  5لسجن إثر هزيمة حزيران، ومحمد عمران اغتيل في طرابلس لبنان بعد أن غادر ا 5له عالقة بالسياسة بعد هزيمة 

وسيأتي دور الغريم الرئيسي الذي يقبع في سجن المزة. كيف؟ ال أحد  1968الكريم الجندي قتل برصاص رفعت الذي صرعه في عام 

 يدري! 

ل الذين من اللجنة المركزية لحزب العم 6، ومعهم 11المهجع العاشر الخالي في جناحنا شغله أفراد لجنة حقوق اإلنسان وعددهم 

 نزيل من حزب العمال الكردستاني.  33حضروا في مطلع هذا العام من سجن تدمر. كما شغل مهجعان من الجناح الخلفي بـ 

جماعة األكراد كانوا في الطابق الثالث والذي يحتوي على جماعة مدعويين بمتفرقات موقوفين استناداً إلى مرسوم /الثرثرة/ ومنهم خمسة 

م حزبيون ومسؤولون في الحزب الحاكم بزعامة /فاروق الشب/ وقد زارته زوجته واستطاعت الوصول لرفعت من جماعة رفعت، وه
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إن فاروقاً سيكون في بيته. فاروق هذا عضو قيادة فرع إدلب للحزب الحاكم  -المتواجد بالبلد وهو صديق زوجها ألنه تابع له وقال لها: 

 ومعه من جملة الموقوفين طبيب كنيته رّحال.

30/8/1992 

 رأيت من شباب حزب العمل من يتوق إلى رؤيتي ومنهم: 

. تحدث أنه في سجن المزة رأى الدكتور نور الدين األتاسي 1980، واستمر إلى عام 1977الرفيق يوسف البني الذي دخل السجن عام 

أننا نمثل  -ون، وبنفس جديد وتصميم وقال: وتبادال الحديث في فرصة سنحت. قال: كان يرى فينا الشباب واألمل. ونحن نطرق باب السج

 تطلعاً نحو اآلتي من أجل التبديل والتغيير ليس في ساحة القطر بل في ساحة الوطن. 

. حدثني عن آالم تدمر وأهله المالحقين 1986يوسف عاد واعتقل من عمله وكان مدير تخطيط االتحاد الصناعي للغزل والنسيج عام 

حدثنا الرفاق عنك وخاصة  -والمسجونين. اآلخر الذي تعرفت عليه هو بسام جوهر من "صبورة" إلى الشمال الشرقي من السلمية قال: 

موس، كما رأيت من "لجنة حقوق اإلنسان" أكثم نعيسة أنه شاب لطيف ودمث، وقد لّمح أن اللجنة تغطي محمد حسن المعمار من القد

الساحة السورية. وتكلم عن اتصاالته في باريس، وأن لجان حقوق االنسان في أوربا وأمريكا لديها المعلومات الدقيقة عن حالة المساجين 

ان فاجأتنا بمعلوماتها هذه، وهي كانت تأمل كي تخترق النظام السوري من أجل تأليف في سورية، وعددهم وأسماؤهم. بل إن هذه اللج

لجنة وقد شجعتنا ولذا استمرينا، ويكفي أننا فتحنا الدرب من أجل الدفاع عن الحريات العامة، وحقوق اإلنسان في هذا البلد الذي يعتبر 

 اإلنسان.  نظامه من أسوأ أنظمة العالم وأقتمها وأظلمها في سحق حقوق

31/8/1992 

الذين نزلوا من الطابق الثالث حدثونا عن العميد عصام أبو عجيب الحائز على وسام الجمهورية لقتاله الضاري في حرب تشرين أمام 

سهرة ودردشة مع جمع من الضباط تحدث بتهكم ونال من حصان باسل، وقدَّر ثمنه وتكاليفه والدعاية الفروسية له ولباسل، فقدّم أحد 

 ديثه، فاعتقلته المخابرات بأمر القصر دون اعتبار لرتبته أو وسامه. الحاضرين تقريراً بح

بالنسبة للدكتور نور الدين تعرض لغيبوبة ثالثة خطيرة فنقل بالطائرة إلى باريس. أما محمد رباح الطويل وزير الداخلية السابق فإن 

مه، النية ببيع البيت في شرقي ركن الدين والشراء في وضعه الصحي السيء. هذا ما نقلته أم قصي عبر الشبك في الزيارة لدى قصي وأ

 مساكن برزة مسبقة الصنع، والخروج من األزمة المعاشية بفرق السعر. 

 

 1992 أيلول

1/9/1992  

ً وقد علم أحد األخوة اللبنانيين عندنا والمدعو أبو محمد الحاج الذي  منذ يومين جاءت دفعة من سجن تدمر قدروا عددها بستين سجينا

اللبناني الواقع قرب كنيسة الكبوشية جوار شارع الحمراء. أّن أخاه بين  –يسكن بيروت قرب عين المريسة، ويعمل في البنك السعودي 

القادمين، وأن الجميع من اللبنانيين منهم من "التوحيد" ومن "الحزب التقدمي" ومنهم من عناصر مخابرات "المكتب الثاني" اللبناني، 

 ن جماعة /عون/. وربما بينهم م

قال لي: أنه سيعرف معلومات أوفى في األيام القليلة القادمة. قلت له:  هل هم في سجن تدمر منذ زمن طويل؟ أجاب: أنهم هناك منذ أربعة 

ين. صحيح أشهر تقريباً، وهم بدون زيارات منذ سنوات، وكانوا في سجن المزة، وسألته عن توقعاته قال: إننا نحن اللبنانيين غير متفائل

هناك إفراجات، ولكنها فردية عن طريق الواسطة والرشوى والنية حتى اآلن غير متجهة نحو اإلفراج عنا كقوى سياسية أو كميليشيات 

تابعة لقوى سياسية. رغم أن هناك دولة لبنانية ورئيس جمهورية، ولكن يبدو أن هذا الرئيس أقل قيمة من محافظ هو ووزراؤه، ومن 

 واب. يدعوا أنهم ن

هنا في صيدنايا أكثر من مئة لبناني، في تدمر ال يوجد أحد بعد مجيء هؤالء أو في سجن المزة يوجد المئات، وفي مراكز التوقيف في 

شتورة، وعنجر والبقاع ال بد من وجود المئات وربما اآلالف. وحتى اآلن تأتينا وعود من النواب والوزراء، ولكنهم خاضعون الستبداد 

سوري وهم عبارة عن منتفعين ومرتزقة. أقول لك الحقيقة وأنا من /المرابطون/ وموقوف على حساب التقدمي االشتراكي. ال النظام ال

يوجد رجال سوى ميشيل عون؟ قال الحقيقة، خذله العرب وخذلته أمريكا، ولم يكن هو وصدام حسين يحمالن النظرة البعيدة المدى. األسد 

ومي كبير مع حذر وانتباه من الدول الكبرى، وقادر على االستفادة من التناقضات الدولية. دون الوقوع ال يسقطه سوى مشروع وطني وق

في مطب التبعية واالرتهان، ولذا أسقطت مغامرة صدام باحتالل الكويت عوناً، وبدا كأنه مغامر صغير أمام األسد الذي بدا أمامه وأمام 

 ة. صدام أنه يدير اللعبة بهدوء واتزان وروي

كل مشروع تبعي ومتآمر بحاجة إلى مشروع أكبر وأعمق وأرسخ ألن لعبة التبعية والتآمر في وطننا العربي الكبير، وفي وطننا اللبناني 

 .. المغامرة والمقامرة تجعل مشروع العمالء أكثر تألقاً. .الصغير معقدة وبعيدة الغور
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ال تتوقع أن هذا الكالم منه، متوسط القامة، ممتلئ الجسم، وله شارب يحتل إن مصطفى الحاج رجل بسيط وهادئ وطيب، وعندما يتكلم 

 مساحة وجهه، رأسه كبير. 

إنه ال يعرف متى يفرج النظام عنه وعن اللبنانيين، ومن كثرة التطمينات والوعود، لم يعد يصدق شيئاً، وأن النظام السوري إذا لم يفرج 

اللبنانيين. إنهم مجال سمسرة ومزاودة وارتزاق ألجهزة األمن، ومساومة ال بالعملة المحلية بل نتيجة عفو عام فإنه ال يمكن أن يفرج عن 

بالعملة الصعبة جاءت زيارتي البارحة، وكانت على شبكين. جاءت أم قصي وقصي وخزامى. قالوا أن ريما تداوم في جناح عمان في 

 معرض دمشق الدولي. 

2/9/1992 

  :م بالمذكرة التالية إلى محكمة الدولة العلياتقدم الدكتور منذر محمد خدا

بعد عشر سنوات قضيتها في السجن بدون توجيه تهمة محددة أفاجأ بتقديمي للمحاكمة. إنها حقاً مفاجأة، بل مفارقة أكاد أقول أنها خارج "

ة كانوا معي لنفس السبب، ومما يزيد نطاق المعقول خصوصاً وأنها تتم بعد إطالق سراح آالف الموقوفين ألسباب مختلفة، ومنهم أكثري

من ال معقولية المحاكمة بالنسبة لي أنها تجري في ظروف من التغييرات الدولية والمحلية التي غيرت وجه العالم لصالح اإلعالء من 

الحرمان من الوظيفة شأن حقوق اإلنسان والديمقراطية، وعندما أفكر في مغزى هذه المحاكمة ال أجد سوى اإلمعان في اإلذالل والقهر و

ومن الحقوق المدنية والمادية، وقد يتناقص مع ما تردد كثيراً من كالم في بلدنا حول صيانة كرامة المواطنين وحرياتهم. في ضوء ذلك 

 والعتبارات أدبية وربما قانونية أود التقدم من محكمتكم بما يلي: 

ً  مخولة جهة أي عن البالد في الطوارئ حالة سريان عن إعالن أي صدور عدم على احتجاجي .1  إقرار بعد وذلك بذلك، قانونيا

 العرفي التوقيف على أحتج أنني كما مختلفة، تنظيمات إنشاء في وحقهم الرأي إبداء في المواطنين حرية يصون الذي الدائم الدستور

 إلى باالنتساب السياسي حقي إعالن حاولت عندما بأنني أعلن وإذ القانون، في االستثناء ذروة تشكل التي وعسكرية إدارية بأوامر

ً  كان كأنه أشهر، خمسة سوى يستمر لم والذي" الديمقراطي البعث"  . الحق هذا يصون الوطني الدستور كأن لي واضحا

 . شروط بدون سبيلي وإخالء المحاكمة إيقاف وأطلب وتوقيفي سنوات، عشر مضي بعد تتم التي المحاكمة على احتجاجي .2

 . للدفاع محام وجود بدون معي التحقيق على احتجاجي .3

 عمل إلى وأمضت ضدي مورست التي ومعنوي مادي إكراه من التعسفية الممارسات وعلى االعتقال ظروف على احتجاجي .4

 . كليتي في جراحي

 .السبيل بإخالء الترغيب ومنها /تدمر/ معتقل في وجودنا أحاطت التي والنفسي المعنوي اإلكراه من ظروف في .5

تشرين الثاني  مع الكثيرين من رفاقي الموقوفين في محيط دائرة التوقيع على طلب استرحام قدم لنا من إدارة المعتقل في أوائلوضعت 

، يحملني بعض األوزار التي ال وجود لها بالحقيقة، ولذا فإنني أرفض ما جاء فيه وأعتبره أنه لم يكن بل وأؤكد على أن ما 1985عام 

 إرادة إدارة السجن، أو الجهات األمنية المعنية.  جاء فيه ال يحمل سوى

إنني على قناعة تامة بأنني عندما حاولت ممارسة حقي السياسي الذي يصونه الدستور الوطني لم أسئ ال إلى وطني وال إلى شعبي وال 

 تشهد على ذلك" إلى دولتي، وال إلى ُمثُلها أو مصالحها العليا وإن سيرة حياتي الشخصية أو العلمية أو المهنية

 مع االحترام

 الموقوف منذر محمد خدام

 

/9/1992 

المذكرة التي قدمها "العالف" للوفد اإلسرائيلي تدل على أن الحل السلمي بين إسرائيل والنظام السوري يسير بسرعة أو على األقل دون 

 عقبات.

ومالك يعد نفسه كي يكون كاتباً سياسياً. مطالعاته كثيفة وهو يأخذ مسألة  سبع قصص من تأليف رفيقنا مالك حسنمنذ أيام بدأت بقراءة 

. كما أنه يتجه نحو كتابة القصة 1980السجن بجد، ومن أجل التثقيف، وتمتين الموقف وتوسيع دائرة االطالع. هو معتقل منذ عام 

ا الكثيرون ولكن اهتمامه باألدب كان متقطعاً، وغلب كانت لديه محاوالت ثمنه 1987القصيرة. أثناء تواجده في سجن المزة قبل عام 

 عليه التوجه نحو الثقافة الماركسية واألدلجة ليعد نفسه كاتباً سياسياً مصنف على اليسار، وهذه التوجهات اخترقت األحزاب القومية. بل

تحاد السوفييتي واإلحساس بالفراغ والضياع صرفت الكثير من جهدها وتوجهاتها. هنا وبعد انهيار المنظومة االشتراكية وعلى رأسها اال

وإلى ذلك. قوي اإلتجاه األدبي عند مالك، وأحس أن الكاتب السياسي مشروع فيه نقص وأن تكامل الخلق واإلحساس اإلنساني يكون في 

بعة التي تحتل حوالي . المهم أنني قرأت قصصه الس1990األدب تحديداً وليس في سواه، ويبدو أن هذا اإلحساس نما وترسخ منذ عام 

 . .. العالقات االجتماعية.. النزق.. الفقر.. القرى.الخمسين صفحة. أعجبت بها من حيث الشكل والمضمون. لغتها سهلة، ومكانها هو الريف
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ه حس فني . وهي تمزج البكاء والضحك. مالك قادر أن يكون قاصاً واقعياً وساخراً، وعند.. وأحزنتني.إحداها: "الست حميدة" أضحكتني

ويتقن حبكة القصة وإدارة الحبكة. قريته /عين حفاض/ التابعة لقضاء الدريكيش المدار األساسي لهذه القصص حيث الفقر والحرمان 

 والعالقات القائمة على عالم من المفارقات والتوحيد. 

5/9/1992 

ام تضج، وتنضج باألحداث فإن القلم ال يمل من التسجيل، األيام هكذا ال يمل القلم من اإلمالء، وال تمل األيام من األحداث، وما دامت األي

نهما تهبنا الغرائب، والقلم يلهث وراء هذه الغرائب. يحاول اإلمساك بذيولها. وفهم مواقعها. هكذا التسابق يجري بين األيام، واألقالم، وبي

نحن السجناء بين أنهار الدم، وأنهار الدموع نترنح كالسكارى. األحداث تتدحرج. مخلفة على زفت الشوارع الدم حيناً والدموع أحياناً، و

حيناً نقع، وحيناً نزحف، وفي كثير من األحيان نبكي. ولكننا نحاول أن نبقى. نحاول أن نستمر. متشبثين بالحياة، ممسكين ببعض خيوط 

ءنا. نسينا أسماء آبائنا، نسينا أسماء أمهاتنا، نسينا شكل الشمس التي انبثَّت بأكثريتها، ولم يبق سوى ما هو واه. والهث، وخاو، نسينا أسما

رنا أقربائنا، وشكل شوارع طفولتنا، نأينا طويالً عن قرانا. وعن بيوتنا فنسينا عناويننا، وفقدنا هوياتنا، فنسينا الصباح واإلمساء، وغاد

الحلم يفقد األمل. فاألمل يبدأ حلماً، وهكذا تتكور المساحات أمام غبار األيام، ولم تعد األحالم سلسلة القياد معنا نحن بال أحالم. ومن يفقد 

نظرنا الكليل، وقرقرة األمعاء التي تموء من الرطوبة، والجوع. هكذا يتكور الكون فإذا به خال من بريق النجوم. خال من ضياء القمر. 

ومعنى الحياة. لقد نادينا القمر لو يزورنا ليلة واحدة. خال من دبيب دويبة، أو حشرة. تعطيان العالم معنى الحركة ومعنى المشاركة. 

ان، مضت آالف الليالي لم نره. اشتقنا إليه. هو والدنا يهبنا السكينة، واالطمئنان. منظر وجهه األبوي كاف أن يمدنا بالصبر، وربما بالسلو

ى هذا االعتقاد، ولم يستجب. غمرنا الحزن في زوايانا ناديناه ليال وليال، ولم نكن لنعتقد أنه انضم إلى المعسكر األصم. وما زلنا عل

. األيام تعدو في الخارج هاربة أمام سوط الزمن. لكنها هنا بطيئة، متثاقلة ال تتحرك وال تنهض. حط بها المرض، حطت بها .المظلمة

ق بعضها كاألشالء. تنز ويجأر تحت آباطها األوجاع. فهي دائمة التأوه، ومن عميق أعماقها تتعالى األنات، وراء األنات. ولذا تراكمت فو

. نادينا النجوم تلك .القيح، ويعلو صوتها الربو. عبثاً أيتها األيام مقامك هنا. إذ ما قيمتك عندما ال يكون هناك وقت، وال ساعات، وال زوال

. وما زلنا .ف أكثر بالخيال، والهوى وانتظرناالبعيدة جداً. المرصوفة في درب التبانة البعيد. معتقدين أن البعيد هو األحب، ألنه المزخر

لعوالم ننتظر هبوط نجمة وما زلنا نعتقد أنها تهبط علينا من عالمها البعيد مليارات األميال. وتفتح األبواب علينا حاملة هدوء، وأحالم تلك ا

ً من الورق المقو ى. وأن يضع عليه صورة مقعد مريح، وسرير نعم ما زلنا نتشبث بحلمنا هذا. كل منا يحاول أن يبني له بيتاً صغيرا

حلمي جميل.  –هنيء. بحجم هذا الحلم الذي نريد أن يركن في هذا البيت، وكل منا يحاول تجميل بيته أكثر من بيت جاره. مخاطباً إياه 

 ً  تكبر حول حجم هذا الحلم، وليس عندك ما هو بمستواه وبيتي الذي أسكنه إياه أجمل من بيتك. وهكذا تقع بيننا نزاعات صغيرة. أحيانا

حول أوصافه. حول درجة التصاقه بكل واحد منا. نعم كل ما بقي لنا هو هذا الحلم الذي يرينا من ثقب اإلبرة بعض الحروف التائهة من 

 أسمائنا بعض المقاطع الملغاة من قاموس لغة طفولتنا. وهكذا هو الذي يدفع بأقالمنا إلى اإلمالء. 

 6/9/1992اليوم السادس 

في الحلقة الضيقة للتأمل، وبيني وبين نفسي فقط، أحاول النفاذ إلى بعض األمور، وإلى تفسير الخلفيات الكامنة وراء قدوم "السندباد" 

واستالمه بجو من الكتمان، والسرية لمكتب األمن القومي، ووجود إشاعات محدودة ومنتشرة بأوساط معينة عليا عن تبدالت كبرى 

وتسريحات في أوساط الجيش، وأوساط األمن وأوساط الحزب الحاكم. فأخرج ببعض المالحظات أهمها: إن عائلة األسد، وعلى وتنقالت، 

 ...رأسها رأس النظام يفكر جدياً بترسيخ دعائم الحكم البنه

الطنبور( اآلله الشعبية من خالل إتقانه الضرب على البزق ) –وهو معتقل سابق  –بين شباب حزب العمل الكردستاني شاب عرفناه 

ً بقضاء: عفرين، والتي تبعد شماالً عن محمد علي.  -لألكراد اسمه:  وهو من قرية: الشيخ خليل التابعة لناحية زاخو المرتبطة إداريا

ويكتبها بالحرف  كيلو متراً. ومحمد هذا يحمل الشهادة الثانوية وهو معلم وكيل يعلم اللغة العربية ويتكلم اللغة الكردية، 30القضاء بـ 

مين الالتيني من اليسار إلى اليمين عكس لغة المشايخ واألدباء األكراد التاريخيين الذين كانوا يكتبون هذه اللغة بالحرف العربي، ومن الي

وشمال  وكما قلت: فإن هؤالء األكراد يحملون بوطن كردي يشمل: الشمال السوري وشرق جنوب تركيا.إلى اليسار كما هي لغة القرآن. 

 العراق. وشمال غربي إيران. وبالكفاح المسلح ضد الدولة التركية اآلن، وضد غيرها في المستقبل. 

، وهم بالعموم من منطقة عفرين، ومن 33، وكان عددهم قبل عامين ال يتجاوز العشرين. اآلن عددهم 1987بدأت اعتقاالتهم منذ عام 

، ال يحمل االبتدائية بينهم من يتلكم العربية وأكثرهم شبه أميم من قرى داخل تركيا. حلب ومن القامشلي، ومن القرى الحدودية، ومنه

فما فوق. بل  1960وال يكتب العربية أو الكردية ومن أوساط فقيرة وضائعه. ليس لديه هوية تحدد وضعه المدني، وهم عامة من مواليد 

الك جامعة حلب هو محمد علي ضارب البزق، وآخر معلم أصيل وخريج . هم متعصبون ال يقرأون. هناك واحد من م73بينهم من مواليد 

صف خاص اسمه حسن بكري. يكتب باللغتين العربية والكردية وله إلمام بالتاريخ، ويؤمن الحوار، ويهوى األدب. فوجئت بعد تواجد 

يف يميل إلى البياض والنعومة. يتكلم العربية الجدد في جناحنا بحالة محمد علي سألته عنه إذ كنت أرتاح لعزفه وهدوئه. وهو ذو وجه لط

إنه منكفئ، ويقيم وراء شرشف، وال يسلم على أحد، وال يخرج إلى الممر، وال يختلط بعناصر  -بجودة وعادية كأي واحد منا. فقيل لي: 

غر في إحدى غارات الحزب على . وفاة أخيه األص.السجن :المهجع وال يتحدث أبداً، ولم يعد يعزف كما كان. عرفت أن هناك عدة أسباب

 . .مخفر من مخافر الشرطة التركية

وضربه بقسوة، ويبدو أنه كان مسؤوالً حزبياً. وجاء  –وهي كثيرة وتكررت  –هجـوم رفاقه الجهلة أقوياء البنية عليه في إحدى المرات 

 ل وما آلت إليه حاله. البعض بعد اعتقاله. حزنت كثيراً على الشاب اللطيف محمد علي ابن قرية الشيخ خلي
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7/9/1992 

حقوق تؤكد معلومات دقيقة أن هناك نشاطاً في الخارج وعلى الساحة السورية. وفي المحافظات الرئيسية، وفي العاصمة خاصة. بشأن 

 .......، وتتابع هذه اللجان بدقة مسألة المحاكمات.اإلنسان، من خالل لجان احتياط، ولجان

يقول: لم  يمر أحياناً بحاالت تشبه الهذيان. يثرثر على كيفه. 1980نهاد نحاس ابن حماه والمعتقل منذ عام العجيب في حالة الصديق 

منذ سجنت حتى اآلن حالتي هكذا. في  -يعد هذا السجن محتمالً. نريد أن نخرج. يدخن ويشرب القهوة كثيراً. سألته عن هذا اإلدمان. قال: 

، 1950في اليوم عشر مرات، وأدخن يومياً خمسين سيجارة. أداعبه أكثر األحيان. هو من مواليد  كيلو من القهوة. أشرب 2كل شهر لي 

وعدم  وأحاول إعادته لعالم القراءة. في السابق قرأ كثيراً. له آراء في األدب والسياسة والشعر والحياة، لكنها آراء تتسم أحياناً بالتسرع،

ل متى ينتهي؟ هذا ليس سجناً. كل السجون في سوريا منذ االحتالل الفرنسي إلى عهد االستقالل هذا السجن الطوي -التركيز والنزق يقول: 

الوطني وعهد الديكتاتوريات وما دعوه بعهد االنفصال كانت سجون كريمة ومحترمة. أما سجون األسد فهي بال كرامة وال شرف وال 

 أن فمه مبخرة وأسنانه ترشح بالقهوة. فيها ذرة من احترام اإلنسان. ثم يرشف القهوة ويدخن، أعتقد

إنه ال ينام إال في الساعات األولى من الفجر، ونومه ليس عميقاً. إنه متقطع، وكأنه في سفر. وفي مهجعه  -قال لي الذين معه في المهجع: 

الخطيب /أبو نسرين/  شباب من نوعية مثقفة وطريفة: مصطفى خليفة، فاضل فاضل، معز القطلبي ويوسف البني، وبسام شريف، وعلي

 الملقب بالرئيس. سليل مشايخ جيبول.

8/9/1992 

بقي خمسة حتى اآلن لم يطلبوا إلى المحكمة، وبذلك لم نستكمل الدورة األولى من التردد على المحكمة، والتي هي بالحد األدنى ثالث أو 

اً من الفصائل السياسية األخرى لم يطلب. فإن من المؤكد أربع دورات. وقد مضى اآلن أكثر من أسبوع على آخر دفعة نزلت. وبما أن أحد

أن هناك عطلة. وربما يكون القسم الثاني أو الثالث من العطلة القضائية هو السبب، وتقديري أنها تمتد حتى منتصف الشهر الحالي. إن 

عاداً، وأبعاد. فإن مسألة المحكمة والمحاكمة في مسألة المحكمة. والمحاكمة هي الشاغل األول لنا، فمهما تحدثنا، وجاب الكالم الجوال أب

آخر المطاف. تكون من خواتم الحديث. وهي فعالً سابقة عجيبة في تاريخ المحاكمات السياسية. لم أستطع العثور على واقعة مشابهة في 

ي إذا استمرت ولم يصدر عفوها. تاريخ القضاء. ومن هنا عدم وجود الملل في الحديث عنها، وحولها، والعجب العجاب من كيفيتها. وه

أو تحدث انعطافة ما. فسوف تأتي نهاية السنة. وال نصل معها إلى جلسة إصدار الحكم. ومثل هذه المحاكمة الغريبة ال تجري إال في ظل 

أمور ما يتصرفه أنظمة استبدادية عاتية ال تسمح بتسريب أي خبر عن ممارساتها، ولذا يجري الصمت والتعتيم المطبقين. كما يجري في 

ر هذا النظام. فال هناك من يجرؤ على التكلم حول طبيعة مثل هذه المحاكمات لالعتقال السياسي. ولو جرى مثل ذلك في بالدنا أيام االستعما

زعيم الوطني الفرنسي، لقامت الدنيا وقعدت، ألن الصحافة كانت ستتكلم. والقضاء كان له حق الدفاع، والعلنية ومحاكمة إبراهيم هنانو. ال

ً في مسألة  الكبير شاهد على هذا الكالم. بل ال يمكن أن يجري مثل ذلك أيام المغفور له الشيشكلي، وال أيام القوتلي التي كانت نبراسا

ا حقوق اإلنسان، قياساً مع ما نحن فيه. ومحاكمات الحزب القومي السوري االجتماعي على أثر اغتيال عدنان المالكي. شاهد كبير. وإذ

  ...جئنا إلى أيام االنفصال، فال بد أن أذكر حادثتين

من لجنة حقوق اإلنسان رأيت حتى اآلن أكثم نعيسة بن عز الدين )له تسعة أخوة، وأخت واحدة. خمسة أخوة أطباء في فرنسا، ومهندس 

وكذلك هيثم مراد، وحسن العلي، وجلست  في ليبيا، وآخر في بولونيا، وكان معه الثامن في السجن أخلي سبيله، والتاسع في الالذقية(.

معهم قليالً. يمتازون بوعي وطني وسياسي، ويبدو هيثم مراد أنه على ارتباط إما بالمكتب السياسي أو العمال الثوري، ومن خالل هذه 

. هيثم مراد من السويداء تيارات انشطرت على أثر االعتقاالت وتحميل المسؤولية على جهة ما -الخلفيات فإنهم عبارة عن تيارات ثالث: 

 .وموظف في وزارة النفط. طويل نحيل ومتكلم ولديه معلومات عن نشاط التجمع وحضور جمال األتاسي على ساحة المعارضة السورية

  قسم الفلسفة في جامعة دمشق، وهو من قرية قرب حلب. –. كان في مرحلة الدراسات العليا 1965أما حسن العلي فهو طالب ومن مواليد 

رأيت من جماعة حزب العمل الستة القادمين من تدمر الضابط نعمان حبيب، وقد كان مسؤوالً عن أمن أحد األلوية، وهو نحيل ويميل 

حزب العمل استطاع الوصول إلى الكثير إلى الطول ذو عينين خضراوين، وشعر أشقر أشيب. ورأيت كذلك الضابط بسام جوهر النقيب. 

عدد من الضباط وضباط الصف. يتحدث الشباب عن الضابط العميد الذي تركوه في الطابق الثالث عصام أبو  وتجنيدمن مواقع الجيش، 

كالشعر والقصة  –أدب عربي ويزاول كتابة أنواع أدبية عديدة  –عجيب الذي يحمل إجازة في الفلسفة، وكذلك هو في الصف الرابع 

 والرواية. 

9/9/1992 

نور شمس الجناح الغربي بين الثالثة، والخامسة مساء. بعد هذا الوقت، ومازال النور يغمر الوجه، والرقبة، أستمتع بالجلوس للقراءة على 

قررت شرب الشاي. وتنفيخ سيجارة. واستكمال المهرجان باألشعة الذهبية، وناديت على اسماعيل عيشة القلق، والمنتظر لتأخر زيارته 

كأس صغيرة. وأشعل كل منا سيجارة، وناديت على طريف عبد القادر عدي ومعه يوسف  عدة أيام. جاء بمقعد وجلس، وصب الشاي في

كتب البني. فجأة. ودبرا مقعدين. وجلسا، حدث يوسف أنه ينتظر زيارة. ويريد أن تأتي النظارة. ألنه في حالته الراهنة ال يقدر أن يقرأ أو ي

ا من تأخر زيارته المهم جلسنا مع الضوء القادم من الشبابيك. فبعد قليل ( كذلك طريف الذي أتحدث عنه دائماً. شك53)هو من مواليد 

تغيب الشمس. ترتمي وراء التالل المقابلة. إذن يجب أن نعتصر بقاياها. المتسللة إلى داخل ممر الجناح. في هذا الوقت يزدحم المشاة. 

وأواخر الخمسينات، وقد طرقوا أبواب  60أو الـ  67الـ رائحين عائدين في الممر وعلى مدى الجناحين. الجلوس مع هؤالء الشباب 
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السجون. يريح النفس، وكذلك يريح البال. إنك تشعر من خالل هذا العمر الطويل. أن هذه البالد ال بد أن تزهر. يوسف البني الحموي، 

 ...ومن حي /المدينة/ الحي المسيحي

11/9/1992 

لجوية، ذات السمعة قيل أرسلتهم مراكز التوقيف والتحقيق للقوى ا ة واألربعين موقوفاً،منذ ثالثة أيام حضر إلى السجن قرابة الثالث

رير اإلسالمي" ينتمون إلى ثالث قوى. األولى تنتسب إلى "حزب التحالرهيبة، والمميتة. وكما وردت المعلومات من الطوابق، فإنهم 

الل المعلومات خمينة العام الشيخ النبهاني، وهو فلسطيني. قيل من وهذا الحزب مركزه األساسي في األردن، وفي األرض المحتلة، وأ

من عشرين من  المتوافرة. أنه مقيم في األرض المحتلة، وبالتخصيص في الضفة. وقيل أنه في األردن في شباط الماضي قبض على أكثر

ى معتقل /تدمر/ الرهيب عاماً/ وسيِّروا إل 13درها /أفراد هذا الحزب، وقدموا بسرعة إلى محكمة أمن الدولة، وحكموا برمتهم مدة واحدة ق

ما الباقي فيقال أوعددهم بحدود العشرة.  الثانية من "حزب العمال الكردستاني"وال يزالون هناك. عدد الحاليين حوالي الخمسة عشر. 

 وهم معتقلون بسبب حرب الخليج واستناداً إلى مرسوم )ثرثرة الخليج(. أنهم "متفرقات"

ة، ليس هنا السؤال . وال تزال مستمر87فهؤالء المساكين بدأت االعتقاالت في صفوفهم منذ عام  ،أريد الحديث هنا عن األكراد وحزبهم 

ال أحد اسية في تركيا. الذين هم بالغالب أصدقاء ومريدين والذين ليس بينهم أي كادر. فكوارد هذا الحزب األس هؤالء األكراد الفقراءبل 

ل أن يستمروا ويوجد صمت مطبق تجاههم. على األقل من أجل فتح زياراتهم. ووصلهم بأهلهم من أج هم، وال أحد يتوسط لهم.يتكلم عن

نا منذ سنوات. يعيشون أحياء ومعافين. فزياراتهم الممنوعة. تمنع عليهم وجود العملة. وكذلك الحفاظ على راتبهم الغذائي فالذين منهم ه

والجسدية. وهم ليسوا  عاتهم. وهذه الحالة تجعلهم يوماً بعد يوم في حالة تتردى، وتسوء من الناحيتين: النفسيةعلى حسنات اآلخرين وتبر

ً من ناحية الوعي السياسي، فأكثرهم أجراء، أو مشردين أو من العمال المياومين، وبينهم فقط اثنان، أو ثالث ة كانوا يدرسون في شيئا

الجنائية. ومقيم  و كلية نظرية وبينهم ضابط برتبة نقيب. كان من مالك وزارة الداخلية، ويعمل فيجامعة حلب. صف ثاني إما هندسة، أ

ً في القابون. إنهم متحفظون وال يختلطون إال بالنادر وال يقدر الم ً عن في دمشق وهو أصالً من المالكية، ويملك بيتا رء أن يفهم شيئا

، وبينهم من وهم عبارة عن مجموعتين. وكل مجموعة تتحاشى األخرى، وأكثرهم يدخن داخليتهم. وهم مختلفون فيما بينهم، ومتعادون

 . 73مواليد 

ه به أنه صديق. أو وغير مطروح تقديمهم للمحاكمة، إن األمر الصعب بالنسبة لهم هو إغالق زياراتهم، واالستمرار باعتقال كل من يشتب

تهم في سورية ودي الشمالي من عفرين إلى ديريك )المالكية( ويبدو أن قياداأنه متعاطف وأهلهم بعيدون وأميون. على الشريط الحد

هذا النهار فتح زياراتهم. متعاونة مع األمن السوري، وإذا لم يكن كلها. فأغلبها وإال لماذا ال أحد يطالب بهم وال يضغط بالطريق الرسمي ل

جمع تبرعات  –مكن أإذا  –وقالوا لنا )شّواش المهاجع( نريد  الغربي. جمعت المهاجع بعض المواد التموينية إلرسالها إليهم في الجناح

دنيا. واحدنا ال يقدر أن مالية. ونحن بالكاد نحمل أنفسنا. فزياراتنا كانت مقطوعة، وأحوالنا مكركبة والراتب الغذائي لدينا في حدوده ال

 ً  هذه المفارقات. . ونضحك من .يحمل على ظهره جاره. فكيف يصبح واحدنا إذا حمل كرديا

12/9/1992 

ل أعماالً حرة، ، وهو في حوالي الثالثين من عمره أو الثانية والثالثين. يعمزارني على عازلي يعقوب موسى من لجنة حقوق اإلنسان

قدم امتحان وتجارية، ومداجن، وغير ذلك. هو من بانياس، نال الثانوية، ودخل العمل الحر، سجل حقوقاً ودرس صفين ثم ترك، عاد 

شاطه في اللجنة. إحساسه نرك، واعتقل في مطلع هذا العام. نتيجة البكالوريا، وسجل من جديد في كلية اآلداب أدباً عربياً، اجتاز عاماً وت

ما يرتبط بها  يعلم بالعمق عن تطور البلد في عالم التجارة وغياب الحس الوطني. يعلم عن فساد أجهزة الدولة، وكلالوطني عميق، 

 من نقابات، ويضرب أمثلة عن ذلك. 

. قرب رأسه األشقر الشعر لمعتقلين هناك. وخاصة الذين جاءوا بجرائر حرب الخليجقلت له: بما أنك كنت بالطابق الثالث. حدثني عن ا

ال شك أنك سمعت  -إلى األمام، وارتخى شاربه الكث الطويل المعقوف، ولمعت عيناه الخضراوات وافتر ثغره عن ابتسامة باهتة. وقال: 

أو من جماعة فالن وفلتان، إليك القصة. هناك اعتقاالت غريبة عن اعتقال طبيب من محافظة إدلب وربما قيل لك أنه من حزب السلطة. 

صالح رحال طبيب درس في سورية المرحلة الجامعية، وربما كذلك اختص لمدة عامين  -. هذه منها: 1991جرت في مطلع عام 

اصمة. وفي المستشفيات الكبرى. ماجستير/ أذنيه، وأنفيه. ثم مضى إلى هنغاريا فأمضى عاماً وهو يتمرن، ويتدرب ويدرس في جامعة الع/

من قرية /مرعيان/ من قرى جبل الزاوية. وهو من عائلة فالحية  1952. هو من مواليد عام 79وعاد فافتتح عيادة في مدينة إدلب 

ميسورة. درس كافة المراحل على حسابه إلى جانب عمل كطبيب وميسور وذو دخل. يعمل في الوسط التجاري والعقاري ومن جراء 

ئرة التعامل هذه يتعامل مالياً مع الكثيرين. ومن هؤالء من يستدين منه، ومن يشتري له قطعة أرض هنا، وبناء هناك. ويبدو أن أحدهم دا

ً قيمته  في جلسة خاصة.  –الطبيب والمدين  –ألف ليرة. طالبة مرة وأخرى. ثم هدده برفع دعوى وكانا مرة  100تأخر بتسديده دينا

أقّر بما جاء في التقرير، بعد أن أطاح بقدرته على التماسك كرباج  45.. .ديث. ومن جملة ما تحدثا به عن هذا النظاموتجاذبا أطراف الح

نقل من مركز التوقيف إلى هذا السجن. وبعد أشهر طلب للمحاكمة  1992الكابالت. والدخول في الدواليب الكاوشوكية. في مطلع عام 

                                                             
 رأينا حذف مقطع للضرورة الماسة. 45
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إفادته في المحكمة. وهو سينزل عدة مرات والتهمة موجهة إليه. قدح وذم بحق رئيس الجمهورية.  في محكمة أمن الدولة. وقد ظبطت

 .أنكر في محكمة أمن الدولة التهمة ومنذ عاد من المحكمة، فتحت زيارته

مئات األشخاص  توجد حادثة أخرى سأرويها إليك. دعني اآلن أشرب كأساً من المتة، وأدخن سيجارة وآخذ نفساً، وهناك :قال يعقوب 

على طول مساحة القطر قد اعتقلوا بهذه التهمة. وهناك المئات ألنهم كانوا يوجهون النقد للنظام السوري لموقفه الوقح في حرب الخليج، 

قوع والمعادي لشعب العراق، والمؤيد ألمريكا، وإسرائيل. أخذ يعقوب نفساً عميقاً من سيجارته. وراح يشرق بتؤدة. من خالل الماصة من

 المتة، مسد من جديد شاربه الكث، وحك في غابة شعره المبعثر والطويل. واستأنف التدخين.  

13/9/1992 

شر البلية ما  -. وضح. قال: .استأنف يعقوب، كانت بقايا سيجارته تحترق، وينطلق الدخان في سماء المهجع اسمع كذلك الحادثة التالية.

 جاءت نتيجة حادثة عادية. يضحك. هناك في الطابق الثالث مجموعة 

عضو قيادة فرع حزب السلطة في إدلب، المدعو فاروق الشب إلى حلب، والتقى هناك بأمين شعبة أريحا المدعو سافر في أوائل أيار 

محمد سخيطة، وهو مدير مدرسة كذلك. عند المدرس خير الدين حسني أمين شعبة أحد أحياء حلب. ومضوا جميعاً إلى مديرية تربية 

لب لزيارة صديقه لهم كانت في أوائل السبعينات رئيسة فرع االتحاد النسائي، وهي المدرسة سابقاً، والمفتشة في المديرية جميلة قويدر ح

ً في بيتها في أحد أحياء المدينة هي عازبة. ولها من العمر قرابة الخامسة  وبعد أن شربوا فنجان قهوة. تواعدوا أن يزورها عصرا

 ً . وعندما التقوا في بيتها. كان يوجد مصلح تلفزيونات من أصل فلسطيني هو الشاب منير عبد الرحمن، والتقى بهم في والخمسين عاما

وتناولوا بالحديث حرب . شربوا قهوة. أو أكلوا فواكه. .الطريق صديق لفاروق الشب. رائد في الجيش الشعبي المدعو جالل شعبان

م الموقف السوري، وأنه موقف ال يترجم تطلعات الشارع. الكل تكلموا، حتى أن مصلح الخليج. وأخذ كل واحد يدلي برأيه ويلو

التلفزيون. لم يرد أن يبقى ساكتاً، كذلك انضم إليهم، وأدلى بدلوه. ضابط الجيش الشعبي كان يلتقط حديث الجميع، وبعد يومين قدم هذا 

ار ثم القبض على الجميع من قبل فرع أمن الدولة في كل من حلب، الضابط تقريره بما دار من آراء في بيت جميلة. وفي أوساط أي

وسيروا ليالً إلى دمشق. وفي مطلع هذا العام نقلت جميلة إلى سجن دوما النسائي. وأما البقية فنقلوا إلى هذا السجن. وقد قدموا  وإدلب،

وأن اآلخرين عبارة عن شلة تحاول العمل لرفعت.  /إلى محكمة أمن الدولة التهمة التي وجهت إلى فاروق الشب أنه من جماعة /رفعت

. وأنه ال يزال يحترم رفعت. ورفعت نائب رئيس الجمهورية. وأنه .رد عليهم أنه هو من المحسوبين على رفعت منذ منتصف السبعينات

ل االتهام كي يتحول إلى مرسوم ليس من أعداء الحركة، وليس من أعداء الرئيس، وأنهم ليسوا تنظيماً، وأنهم في داخل حزب السلطة. فعد

الثرثرة حول حرب الخليج. وعندما أخذت اإلشاعات بوجود رفعت تنتشر. علمت زوجة فاروق التي لم تستطع زيارته منذ اعتقل. فقصدت 

رفها، األمكنة التي يتواجد بها رفعت، واستطاعت مقابلته ونقلت له خبر اعتقال زوجها، وأنها تريد زيارته. فوضع سيارة تحت تص

وزارته، وهكذا فتحت زيارته وزيارة من معه. ونقلت إلى زوجها سالم رفعت إليه. وأنه قريباً سيخلى سبيله، وأن هناك ترتيبات في البلد 

سوف يتم اإلعالن عنها قريباً. من الطريف باألمر يا أبو قصي أن الفلسطيني منير عبد الرحمن. مصلح التلفزيونات. يقول لهم. أنه أراد 

جيل تصليح تلفزيون جميلة حتى األسبوع القادم. وهي تلح عليه. وهو يؤجل. ومن إلحاحها جاء في ذلك اليوم ولو أنه سمع لوعيه ألجل تأ

األمر. وتحاشى الوقوع في هذا المأزق. فمحله اآلن مغلق. وأهل بيته ال معيل لهم. وكلها من أجل كلمتين قالهما، وهو يضبط التلفزيون. 

 لم يكن يصدق أن الناس تحاسب على األنفاس.  –لوال اعتقاله  -عن آالته الداخلية. يريدون الناس عمياً وصماً وبكماً. إنه  وينفض الغبار

14/9/1992 

كانت حلقة المتة تستكمل أبعادها في الساعة العاشرة صباحاً. كنا ثالثة أنا ويوسف السعيد وأبو سليمان خربطلي وبعد قليل انضم إلينا 

جديح نوفل من معتقلي لجنة حقوق اإلنسان. حدثنا عن هويته الشخصية والسياسية إنه من إحدى قرى شهبا. هو مدرس رياضيات. المدعو 

وأثناء تأديته للخدمة، ومع االجتياح األول للبنان من قبل إسرائيل أصيب بشظية قرب عينه. فأحيل إلى التقاعد بسبب هذه اإلصابة. وفتح 

، متزوج وله ولدان اتجاهه السياسي شيوعي. 1950. ولضرب اآللة الكاتبة ولبيع اآلالت الحاسبة، هو من مواليد محالً للتصوير الضوئي

. وقدم في هذا 1984ثم خرج مع منظمات القاعدة في أوائل الثمانينات بقيادة مراد يوسف. يقول أن هذا االتجاه عقد مؤتمراً هاماً عام 

ً هاماً طالب فيه  بتوحيد كافة الفصائل الشيوعية على الساحة القطرية، وتحديد موقف واضح من النظام، وقيام جبهة المؤتمر برنامجا

إلى النشاط والتعبئة، والتحريض  88و  84حقيقية لألحزاب وأن تكون لهذا األحزاب صحافتها، ومقراتها ونشاطها. واتجه النشاط بين 

قيادة هزيلة وال تريد تحديد موقف من النظام. وهبت القواعد لمحاسبتها على التقصير انعقد مؤتمراً آخر بدت فيه ال 88ضد النظام. في عام 

في العمل للبرنامج السابق، وقد طرد مراد يوسف من عدة أماكن في محافظة السويداء. ألنه في األماكن التي تواجد بها كان يتكلم عكس 

تميز عن البكداشية، وجدت نفسها أمام قيادة مستبدة، تداور، وتناور. وهمها أماكن أخرى. المهم أن تنظيم منظمات القاعدة الذي أراد أن ي

الرجوع إلى يوسف فيصل، وخالد بكداش، واالبتعاد عن تحديد موقف من النظام السوري. مما جعل الرفيق جديع يتخلى نهائياً عن العمل 

نة الدفاع عن حقوق اإلنسان. أقول للرفيق جديع: األحزاب ، والتحق فيما بعد بلج1990التنظيمي في أي حزب أو فئة شيوعية منذ عام 

الشيوعية التقليدية على الساحة السورية، فرع بكداش، فرع يوسف نمر. تجمع بدر الدين السباعي. تجمع مراد يوسف. وال أدري إذا كانت 

ً أخرى، أو تجمعات أخرى. كمحاولة نبيه رشيدات. كلها انتهت إلى  مزبلة النظام. وهي باألصل عبارة عن قد أفرزت الساحة فروعا

تجمعات فوقية كانت مغطاة بهيبة دولة عظمى وهذا كان يغطي على تهافتها وال شعبيتها وانفصالها عما يحدث في قاع المجتمع، وفي 

خرى ال يعنيها ما تمر ديفيد أ –قاع السلطة، كانت دائماً الهثة رواء السلطة، ساكتة عن برامجها المتوجهة إلى الحل السلمي، وإلى كامب 

به حقوق اإلنسان من هدر. وما تعانيه أبسط اآلراء الديمقراطية من قمع. إن الحركة الشيوعية المتمثلة في هذه الفصائل. صارت بالمحصلة 
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ن مِ  ن القوى السياسية تعبر عن التبعية. واالرتهان والمشايعة للنظام دون أن تهتم بهذه الحمالت الهائلة من االعتقاالت. دون أن تعرف م 

الفاعلة في هذه السجون ولماذا وإلى متى؟ دون أن تتعمق في دراسة الواقع االقتصادي، أو الجماهيري. إنها تحولت إلى أحزاب انتهازية 

 هو مقياس األحزاب المناضلة. –أي سلطة  –ويمينية، ونخبوية. إن الموقف من السلطة 

أو يوسف فيصل، ال يريدون أن يناضلوا، وال أن يدخلوا السجون وال أن يشايعوا الجماهير. إن خالد بكداش أو مراد يوسف أو يوسف نمر 

فإن قاسماً  –مهما نظر له  –ألن مشايعة الجماهير،فيها ثمن باهظ، الدخول إلى السجن ومواجهة التعسف. إن الخالف بين هذه الفصائل 

لنظام، وهذا الذي دفعها رغماً عنها أن تكون ضد قواعدها، وضد الجماهير مشتركاً يجمعها هو تفضيلها أن تكون في صف النظام ورأس ا

 الشعبية، وضد االشتراكية، وضد كل ما هو وطني وتعطي صك الغفران لممارسات النظام بالسكوت عن كل ما يجترحه من موبقات. 

15/9/1992 

نمت في المهجع التاسع، مع شباب من حزب العمل. وقد نادوا عليَّ ألن ثالثة من عداد المهجع للنوم في الجناح الغربي. فبقي اثنا عشر 

من دوني وتعشينا ودخنا وشربنا الشاي وبعدها تحلق حولي كل من بسام جوهر، وطريف عبد الرزاق، وكريم عكاوي، واسماعيل 

ين. قرأت لهم قصة قصيرة بعنوان "البعد الرابع" بعدما أصروا أن أقرأ لهم مختارات من هذه اليوميات، القيصر، وزياد زوبعة وآخر

وبدأت. وكلما انتهيت من يومية استزادوني وهم مبتهجون يريدون المزيد. أدهشتهم المعلومات. أدهشهم تحليل النفوس. والكتب. وما 

عاشرة والنصف. ونحن متحلقون في زاوية، ونشرب الشاي وعندما انتهينا. نهض يخص معلومات السجن. وهكذا أشارت الساعة إلى ال

ماذا أحدث؟ وهللا كانت رحلة شبيهة  -. قال: 1987حدثنا يا بسام عن رحلة سجن تدمر عام  -أحدهم، وسخن ماءاً، ودارت المتة. قلت: 

عدام. من كثرة العسكر والسالح المشهر في وجوهنا. وكان الثلج بالرحلة إلى الموت. فكرنا في البداية أننا فعالً متجهون إلى ساحات اإل

كسرت أضالع. -والبرد والزمهرير. وصلنا مع الساعات األولى للصباح. واستقبلنا بالكرابيج، وكذلك بالكابالت، وبالضرب المبرح

وتخثر الدم. وبقي باطن هذه األقدام ألشهر وجميعنا انبخشت طبالت آذاننا. نصفنا اآلن نصف طرشان، ودخلنا الدواليب، أدميت أقدامنا، 

تتمرغ في أعماقنا كما تتمرغ األفاعي في الدريس.  1987حتى التحمت. كانت الصرخات، والدموع والدماء في أيام شباط المثلجة من عام 

ألكثر من شهرين، كانت أو عبر حطب الجرزون. إنها فعالً رحلة الموت، ورحلة النضال ضد أعتى أنظمة القمع، والتصفية واإلفناء 

جراحاتنا تئن، وكنا نئن، وكان السجن برمته يئن. وكانت الساحات مألى بوقع الكابالت على ظهور آالف السجناء الذين كانوا يصرخون 

ر، عبر الساحات الصماء. وعبر الجدران الباردة، السطوح محروسة، والبنادق مشهرة، والطلقات في بيوت النار مستعدة لتمزيق الصدو

واختراق الرؤوس. كانت عيون القوى األخرى تطير أثناء الضرب اليومي المبرح ال تسمع طوال األيام. والنهارات إال التأوه، 

واالستغاثات، وصور رأس النظام، وشعاراته تواجهك على الجدران وأبواب الحديد. وفوق هذا السجن الصحراوي العنيد تحوم جموع 

بطانية، والغطاء ببطانية واحدة. والرطوبة والبرد الشديد، استمر حتى منتصف أيار. ماذا أحدث عن السنوات  البوم، والغربان. النوم على

عتقد الخمس التي قضيناها هناك. أعجب اآلن لماذا لم نمت. إن اإلنسان يتشبث بالحياة، ولوال هذا التشبث ولوال غريزة الحياة لمتنا جميعاً أ

 . نحن لم يطبق علينا برنامج الضرب اليومي.1992وحتى عودتنا في مطلع عام  1980أن اآلالف ماتوا منذ عام 

أما كل من كان في تدمر فكان الضرب اليومي لثالث مرات برنامجاً يجب تنفيذه. وأثناء هذا الضرب المبرح تطير األعضاء. كما تتناثر 

رب الرؤوس بالعصي الغليظة. فتتناثر خاليا المخ. وكانت العيون األخشاب أو برادة الحديد. كانت تشد األباط بالحبال، وتسحل وكانت تض

تطفأ بالسجاير، وتسحب باألصابع، وكان يجبر السجناء في الساحات على ابتالع الفئران الميتة تحت الضرب بالكابالت، وكانت الحبال 

ل حياً إلى حافات السطوح. واجهنا الموت، المتدالة تشد حول الرقاب، وتسحب الجثة أعلى. فتشنق في منتصف الطريق، ومنها من يص

والشتاآت الكئيبة، وعزيف المزامير الجنائزية. كانت األلسنة تشوى على الصاجات. إن كل حجرة، وكل قطعة اسمنت في سجن تدمر 

أجل بيع وطن ومن أجل أبي. يا لهذه المرحلة المغمسة بالدم. من أجل مجد فرد، ومن  –أمي.  -عليها آهة إنسان لفظ أنفاسه وهو ينادي: 

ً إلى العالم اآلخر. وهكذا استمر الحديث عن  إذالل منطقة، ومن أجل دوس كرامة شعب. وال يزال سجن تدمر يرسل المئات شهريا

 . أمي. .. أمي.الممارسات في سجن تدمر حتى انتصف الليل. وبعد أن نمنا كوبس أكثر من ثالثة، وكانوا يصرخون: أمي

16/9/1992 

على إثر غيبوبة عصفت برأس  1984شقيق الرئيس  الذي غاب عن الساحة السورية منذ محاولة انقالبه في ربيع عام  سدرفعت األ

. بالكاد نجح في الكفاءة وعمره حوالي العشرين والتحق موظفاً 1937النظام، وكادت ترحل به عن الحياة. هذا الشقيق من مواليد الـ 

آذار تقدم إلى امتحان البكالوريا ونجح، والتحق عن طريق أخيه  8ة كان يخدم في مدينة إدلب. وبعد صغيراً في أمن الدولة. وبعد الوحد

 بدورة الكلية العسكرية التي سميت بدورة )البعث( وكانت الميزات األساسية لهذه الدورة: 

 . الزور دير أو درعا أو حماه من تذكر ال وقلة. وحمص وحلب دمشق وخاصة المدن، أبناء وجود امتناع .1

ً  كان ومن كفاءة ويحمل صف ضابط كان ومن الثالثين، بلغ من التحق فمثالً  السن مراعاة عدم .2  . سابقة مقابالت في مرفوضا

 أعمال وأصحاب وموظفين معلمين عن عبارة باألصل وهم يخدمون كانوا أو اإللزامية، الخدمة يخدمون احتياط ضباط التحاق .3

 . مؤقتة

 . البدينة اللياقة في الكاملة المواصفات وال الطول وال السن، مراعاة عدم .4

وهذه الدورة استمرت سنة، وكانت مليئة بأقرباء الضباط البعثيين الذين كانوا يجدون أنفسهم، وقبل التخرج من القادة القادميين لتأديب 

شقياً واحداً. وفور تخرج السيد الشقيق. وكانت الناس وتعليمهم معنى الحرية، والوحدة واالشتراكية. ال أذكر أن هذه الدورة كانت تضم دم
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شباط على األبواب فكان من فرسانها إلى جانب أخيه الذي اشترط على االنقالبيين أن يكون وزيراً للدفاع. وما أن نجحت الحركة،  23

باط بكتيبة المغاوير التي كانت ش 23وظهر تآمر سليم حاطوم الذي الحظ التصفيات والتحركات الطائفية في الجيش. وكان قد نفذ انقالب 

يرأسها. وكانت مكلفة بحراسات هامة في مدينة دمشق، وضواحيها. وتشكلت فور رحيل سليم سرايا الدفاع باقتراح من وزير الدفاع، 

دا وموافقة أو عدم معارضة قيادة الحزب هدفها للحفاظ على المطارات وللحراسات وتكون لها ميزانية خاصة وصالحيات خاصة. وب

رفعت كمالزم يقود نقباء، ورواداً يفرزهم لعنده عن طريق أخيه من الجيش. ومن الطائفة، وبعض الطوائف. لقاء رواتب كبيرة. 

 وتعويضات وسيارات وامتيازات. 

ستقاللية كتيبة التي تمتع بها من خالل ا شباط، وإن اجتراحات سليم حاطوم و "الثورية" المألى سلبطة 23إن ظاهرة رفعت من إفراز 

ذاعة. مع ميزانية والقطرية/ واإلشراف على دمشق وحراسة اإل -إليه لحراسة مقر القيادتين /القومية  المغاويير التي أوكلت قيادتها

ألسماء الى عشرات . إ.خاصة، وامتيازات لضباطها. كل ذلك كان من إفرازات القادة العسكريين من أمين الحافظ إلى صالح جديد

 األخرى. 

أخذ رتبته بالجد واالجتهاد. منذ شجعت ظاهرة  كان سليم حاطوم أهم من أي وزير وأهم من أي عضو في القيادتين، وأهم من أي ضابط

سليم حاطوم على حساب الحزب، والقوى الوطنية األخرى التي كانت تريد مشاركة الحزب في قيادة المرحلة كالتيار الناصري وتيار 

ى الخاصة، والمختبئة، والتي القوميين العرب، وعلى حساب وطمأنينة الوزراء، وسير أمور البلد. بدأ التلويح باإلرهاب، والتهديد بالقو

بسلطته التي يستعملها ضد الوزراء  -تتصرف باألموال والنساء واإلذاعة والرأي اآلخر كما تتصرف بأحجار النرد. اشتهر سليم حاطوم: 

لخليالت لودي بحفالت السكر، واستعمال ا -وطرده عن الباب الخارجي لإلذاعة، ومنعه من الدخول 46فقد ضرب مرة عبد هللا عبد الدائم. 

باحتقار الضابط األعلى والجيش النظامي. مما فكك الروابط الوطنية في هذا الجيش  –وتحويل مبنى اإلذاعة إلى ما يشبه الخان  47شامية 

من خالل امتيازات الضابط الحزبي. وامتيازات كتيبة المغاوير التي بدت نواة جيش خاص لحراسة العاصمة. وقد نفذ سليم حاطوم 

 هذه الخصوصية:  بواسطة

 . 48وقتل عدداً من المصلين واعتقل الشيح حسن حبنكة  65اقتحام الجامع األموي عام  -1

 ترويع حماه، واقتحام الجامع الكبير وقتل عدد من المقاومين اإلسالميين.  -2

لحزب وعلى قادة ا شباط بالهجوم المباشر على قصر الضيافة وعلى بيت رئيس الدولة أمين الحافظ، واعتقال 23تنفيذ انقالب  -3

 رأسهم البيطار وعفلق. 

شباط. وأن حافظ يركز أعوانه وأوالد طائفته، وإعطاء أخيه رفعت دوراً يشبه دوره،  23وجد الرائد سليم حاطوم أن دوره انتهى بعد 

ة، ومتطوعين من التي بدأت بسرايا صغيرة لحراسة المطارات العسكرية مزودة بآليات متقدم وذلك من خالل تأسيس سرايا الدفاع

الطائفة برواتب ضخمة، وفرز ضباط لخدمة مهمة األخ. فقرر القيام بانقالب منفرد اشترك معه فيه ضابطان كبيران هما صباح أبو 

حزيران فأنهت هذه الهزيمة سليم حاطوم. ثم أنهت رئيس األركان اللواء أحمد سويداني. ثم  5عسلي والعقيد فهد الشاعر. وجاءت هزيمة 

دة أنهت العقيد عبد الكريم الجندي. ووضعت اللواء صالح جديد في الزاوية الضيقة، هو وقيادته الحزبية، ومنظمته الصاعقة والجيش بعد م

ا الشعبي، المنظمتين اللتين كان الحزب يحتمي بهما إيديولوجياً، وثورياً لصالح حافظ أوالً، ورفعت ثانياً، واألجهزة األمنية وعلى رأسه

ومخابرات القوى الجوية )محمد الخولي( والوحدات الخاصة التي تطورت عن المغاوير، بقيادة علي  ،العسكرية )علي دوبا(المخابرات 

شباط. لو كانت تريد حداً أدنى من التمسك بمشروع وطني وقومي  23كان المطلوب من صالح جديد ومن قيادة الحزب بعد  49 حيدر ثالثاً.

 ات ثالث: أن تعمل بعد الهزيمة في اتجاه

لفعاليات الكفوءة في التحقيق الواسع النطاق في أسباب الهزيمة، وإقالة كل قيادة الجيش مع وزير الدفاع واستدعاء كافة الرتب، وا (1

لجيش إلى جيش االجيش بدءاً من عفيف البرزي وانتهاء بفهد الشاعر مروراً بكل الرتب. ووقف الترفيعات االستثنائية. لتحويل 

راق ومع مصر الحزبية بما يخدم الخط الوطني لمقاومة خطر إسرائيل. واإلسراع في التحالفات العسكرية مع الع وطني، وإبعاد

 وجر لبنان واألردن إلى هذا التحالف. 

وميين العرب. إلى إلغاء الطوارئ واألحكام العرفية، والسماح على األقل بتشكيل األحزاب الوطنية من األحزاب الناصرية إلى الق (2

وحسن ناصر  عات العربي االشتراكي ال اللجوء إلى اعتقال أكرم الحوراني وجمال األتاسي، والدكتور سامي السقا من حمصتجم

 من السلمية ومئات التقدميين. 

                                                             
 وزير االعالم واستاذ جامعي مرموق. 46

 ا قاله:اشتهرت لودي شامية باغانيها الممجدة للبعث. وعندما كنت مدرسا في درعا هجا احد مدرسي اللغة العربية الوضع وومم 47

 المغاوير خراس اإلذاعاتلودي تغني وحاطوُم يناولها      كأس 

ستمرارا لعهد عبد من مشايخ حي الميدن الدمشقي المشهور بجرأته في الهجوم على نظام العث وعلى االصاحات االجتماعية التي قام بها ا 48
 الناصر ز

 ورد عرض لخياة هؤالء الضباط في خواشي سابقة. 49
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التي تتحدى الجيش، ودمجها في صلب الجيش النظامي )وحدات خاصة( )سرايا دفاع( )حراسات حزبية،  حل التشيكالت (3

وشخصية( )جيش شعبي( )صاعقة(. وما إلى ذلك من مؤسسات مألى باالمتيازات، وخاضعة لألهواء الشخصية، وفبركات 

ري عمليات النفخ في رموزها على حساب المشروع شباط التي كانت تج 23التخريجية باسم الثورة، وباسم اليسار، وباسم حركة 

 القومي الكبير لحزب البعث. 

وخصصت لها اآلالت، وامتدت  كانت الهزيمة لصالح حافظ األسد، وصالح أخيه رفعت. فتوسعت سرايا الدفاع. وانخرط فيها اآلالف،

كبيرة في الجيش، وترتيبات على أساس الوالء لوزير سراياها إلى كافة أنحاء القطر. حول المدن وحول المطارات وبدأت حملة تنقالت 

الدفاع. وشكى العشرات من الضباط. وامتضعت القيادة التي كانت متمحورة حول صالح جديد. وكان هذا ال يجيب، ويتذرع بالصمت. 

د في حافظ نداً لصالح جديد. . وهو الخبير بحافظ، ومواقعه الهشة. لم توافقه القيادة التي كان بعض عناصرها يج68حاول أن ينقض منذ 

م. ولم تكن القيادة تريد استفراد جديد في كل الساحة. أي أن القيادة كانت تقع بين مطرقة هذا، وسندان ذلك. وبدا الخالف واضحاً على الحك

رة الدفاع بعد أن تخلى . ورفض مغادرة وزا68ال على المشروع القومي. وهذا التردد أفاد حافظاً. فحاول أن يقوم بشبه انقالب منذ عام 

عن وزارته كل من وزيري الداخلية، والخارجية. ومنذ ذلك الوقت، وبعد انتحار أو قتل عبد الكريم الجندي بدت الساحة قد خلت لوزير 

جل شباط ليس من أ 23الدفاع. ووجد أنه إذا تراجع خطوة سيدفع رأسه. ولذا صار في موقف الدفاع عن نفسه ضد غريمه الذي نفذ معه 

كانت ترتيبات  1970، وتشرين الثاني 68وما بين الـ مشروع قومي. ولكن من أجل اإلنفراد بالحكم بدون كل هذا الحزب، وأعبائه، 

حافظ إلحكام قبضته بواسطة سرايا الدفاع والمخابرات الجوية، وكذلك المخابرات العسكرية على الجيش، وعلى المطارات، وعلى 

أخيه، وعلى الصاعقة وعلى الجيش الشعبي. وعندما حقق انقالبه. لم يكن بحاجة إال إلى القبض على قيادات الذي اخترق بواسطة  الحزب

شباط وزجها بالسجن. فذهب بعضها ضحية وِهْم الشعارات الطنانة، ووهم بريق الرتب العسكرية، وهي المناضلة ضد منهج عفلق  23

 روش، وضد التبعية. األبوي التقديسي. ومن أجل حزب عربي مناضل ضد الع

ل من هذا التاريخ يبدأ تاريخ رفعت بالصعود. كان قد أصبح بالترفيع االستثنائي رائداً. يأخذ له العقداء التحيات، نزل بسراياه إلى مداخ

ً مع الرائد علي حيدر قائد الوحدات بإفشال تحريض المراكز الحزبية ضد أخيه. مشيرين على الخولي باال عتقال العاصمة، متعاونا

واالنقضاض وسوق المعتقلين إلى القوى الجوية وعلى علي دوبا من أجل اعتقال كل معارضة حزبية. ساعد نجاح الحركة وفاة عبد 

، كذلك انهزام المقاومة في األردن عند انتفاضتها ضد العرش الهاشمي في أيلول كذلك وغموض الدور العراقي 70الناصر في أيلول الـ 

عربية، والهجوم األمريكي، والصهيوني في المنطقة إلفشال حرب االستنزاف على جبهة السويس. كان االقتصاد في حركة التحرر ال

السوري يختنق، وكانت الديمقراطية تلفظ أنفاسها، وكان الغموض وعدم الوضوح يلف تصرفات قيادة الحزب، وهذا كله عّجل في 

ألمانيا الغربية(  –انكلترا  –ابوس القلق. وأمالً بفتح سفارات الدول الكبرى )أمريكا سقوطها أمالً باإلنفراج االقتصادي، وأمالً برحيل ك

 ً إلى عام  1970ومن عام  .. ومرهقاً بسبب الخالفات الصغيرة في الوطن العربي، وألغام اليسار وتبعيته.وكان االتحاد السوفييتي حياديا

ة، وحارسة للنظام، وصار مالكها أكثر من خمسين ألفاً. ونهضت إلى رتب رفعت أوراقه جيداً. السرايا أصبحت قوة عسكري 1980

جانبها سرايا الصراع بقيادة العقيد عدنان األسد ابن أخيه الكبير وصار عضواً في القيادة القطرية. كما أسس صحافة خاصة )الفرسان 

لتأسيس )رابطة الدراسات العليا( وصار يتدخل في  وتوابعها( وحصل على شهادة دكتوراه شبه فخرية من االتحاد السوفييتي. فأهله ذلك

الجامعات، والكليات. كما أنه تغلغل إلى األوساط التجارية، وشارك نذير هدايا في استيراد حاجيات كمالية، واستهالكية بدون جمارك. 

كاتب هندسية أهمها المكتب ، ووضع يده على أراض، ودخل في مشاركات مع موشكل دولة داخل الدولةوامتد تأثيره إلى المرافئ. 

الكسم، رئيس وزراء فيما بعد( وامتد تدخله إلى فروع الحزب. وصار يجمع األنصار والمريدين، تجار، عبد الرؤف الهندسي الذي يديره )

مليار  20من  . وبدأ بتهريب األموال إلى فرنسا )يقال أنه يملك أكثر.وسماسرة، دكاترة جامعات، ضباط، وصار له امتيازات مالية كبيرة

مودعه في سويسرا وفرنسا والواليات المتحدة( وأقام عالقات منذ الثمانين كنائب لرئيس الجمهورية مع السعودية والخليج. وربما التقى 

أخاه  سراً وفي الواليات المتحدة بمسؤولين صهاينة، وإسرائيليين. ربط التعليم العالي به بصفته مسؤوالً عنه في القيادة القطرية. وشجع

جميل، عضو مجلس الشعب بتوجيه من رأس السلطة على تأسيس جمعية المرتضى التي وصلت أمورها إلى أبعد أنحاء القطر. وصارت 

تأخذ خوة، واشتراكات، وتسهل أعمال السرقة، والسطو، والسمسرة وحماية المهربين، والزعار، والشطار. ونزل بسراياه إلى المحافظات 

. وكان التناقض يزداد بينه وبين .هدم المدن، واألحياء، واإلعدامات الكيفية. وكان المسؤول األول عن مجزرة تدمرلقمع حركة اإلخوان و

أجهزة األمن القمعية، وضباط الجيش في التسابق من هو األعظم قمعاً من أجل مجد الرئيس الذي لم يخلق مثله. والذي يجب تأهيله، 

  فعت بال رويّة أن يدمر البلد كي يصل إلى الحكم.وفجأة كاد أن يموت الرئيس، وأراد ر

وأفاق حافظ من سباته، ورحل رفعت واآلن عاد بعد ثماني سنوات. عاد وقد  (وتصدى له العليات )علي دوبا، علي حيدر، على أصالن

ة يدير مؤسسات في أصبح رجل أعمال كبير )كالخاشقجي( ورجل سياسة له صالت كبيرة بأمريكا وإسرائيل والسعودية. ورجل صحاف

ً على الساحة السورية. لم تلغ مناصبه، ولم تلغ مرافقته، ولم يقطع الصلة برأس النظام أخيه. وكانت  ً ديمقراطيا باريز تطرح مشروعا

ل. له عالقة األخبار قليلة عنه، ونادرة. لم يكن في عزلة هناك. هذا مؤكد. كان يزاول سراً عمالً سياسياً له عالقة بالحل السلمي مع إسرائي

بالتغطية اإلعالمية على النظام السوري له عالقة بمالحقة كافة أعمال وأشكال المعارضة للنظام السوري. له عالقة بتمتين األواصر بين 

قة النظام السوري وأنظمة الحكم في كل من إنكلترا وفرنسا وأمريكا بالدرجة األولى. ودول السوق األوروبية بالدرجة الثانية. وله عال

باألعمال التجارية العالمية، وتشغيل األموال التي صارت تحت تصرفه، وتصرف العائلة ككل وبما فيها تهريب الحشيش، والمخدرات، 

 والفنادق السياحية، وتدخل في دائرة ذلك دور الدعارة، ودور المال، ودور الصحافة، ودور المخابرات العالمية. 
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رى إلى شوارع . تالحقه جملة تهتكاته مع المظليات، ونزولهن بأمره شبه سكايه إلى قمة رأسهوعندما رحل رفعت كان ملوثاً من كعب

قاليد، واألعراف العاصمة لنزع لباس الرأس عن رؤوس النساء، والمسنات، بتحد سافر، واحتقار ما بعده من احتقار للرأي العام. وللت

ان الجيش، دماؤها، والتي ساهم بها بكل قواه. حاول العليات، وأرك اإلسالمية. وكانت مجازر تدمر، وإدلب وحلب وحماه لم تجف

ظهر رفعت فمنذ  واألجهزة األمنية القمعية استعادة الثقة بنفسها، ولملمت الحزب، وتكتيل الجيش، والقضاء على ظواهر عدة وضعت في

ً . كان اإلسالميون يغتالون، والمخابرات العسكرية كذلك تغتال، وكان رفعت ك79الـ  من قتل رئيس عذلك يغتال وال أحد يعرف شيئا

صد تدخالته. جامعة دمشق والمحامي العالمي محمد الفاضل في وضح النهار. قيل أنه تحدى رفعت. وأراد منع التخريب في الجامعة و

ً . ومن قتل فالن وفالن. وهكذا تم حل سرايا الدفاع، بل واعتقل ا.ومن قتل الضابط المدفعي عبد الكريم رزوق  أليام العديد من حترازيا

فرية، ضباطها وسيقوا إلى سجن المزة، وحلت جمعية )المرتضى( واغتيل طبيب طائفي من طرطوس كان بصدد تأسيس الجمعية الجع

ات مخابرواغتالته ال جاء في أهم بنود أهدافها توحيد االجتهادات في فصائل الفئات العلوية. وقيل أن هذا المؤسس كان على صلة بإيران.

مه المهلب اغتيل واسالعسكرية. وكان ينتظر كتاب الموافقة على إشهار جمعيته. الذي بقي في القصر الجمهوري ثمانية أشهر حتى 

ية ولها حضور إذا كان رفعت قد رحل بضغط من العليات. وباستجابة من أخيه. فاآلن عاد قوياً، ولكن بقاء حافظ كشخصية محور حسن،

مهمته األساسية،  قبل الواليات المتحدة بالدرجة األولى وإسرائيل والسعودية، ال بد أن يؤطر الجميع إلنجازعالمي. ومرضي عنها من 

. .هذا الحل ديفيد وتطبيع العالقات مع إسرائيل، وتبادل السفارات. ورفعت أحد أحصنة عربة –وهي الحل السلمي على طريقة كامب 

عد ذبح الشعب السوري بلبنان. وذابحوا المقاومة، والحركة الوطنية على الساحة اللبنانية.  وأركان الحكم القامعون، والمرتشون، ونهابو

ين رفعت لهم مصلحة كبيرة في هذا الحل، فالحل يبقى على امتيازات الجميع، ويبقى على مناصب الجميع، ولذا جرت المصالحة ب

لوراثة، ومسألة يئة من يرثه وجعل الحكم في العائلة. إن مسألة اوخصومه بتوجيه من هبل، وبضغط منه لتماسك النظام. وتحديد أو ته

خراجه بكل دقة وأناة. فما إإبقاء الحكم في العائلة. البحث فيه سابق ألوانه اآلن. ولكن حافظاً يفكر فيه، والصهيونية تبحثه. وأمريكا تود 

 بد أن دائرة ضيقة الفيما لو رحل األسد عن هذه الدنيا. ولذا هو قادم عليه النظام السوري من حل سلمي مع إسرائيل بحاجة إلى ضمانات 

ن للحل السلمي، وتحسين جداً في قمة العائلة تبحثه بالتلميح. ورفعت له دور في التمهيد لذلك. هل يتم اإلفراج عن االعتقال السياسي كثم

حسنة على النطاق قل مرحلة الحل السلمي إلى واجهة مموقع )رفعت( القادم من أوربا، والحامل ألشكال من الديمقراطية تعلمها. كي ين

ل، هل يفيد التفكير الداخلي. أكثرنا متشائم وضائع فقد اخترق السجن عظامنا، واخترقت األمراض وعينا. وال نعرف بعد هذا السجن الطوي

 وهل تفيد الحياة؟ 

17/9/1992 

هذا القرن. كان دوره في الثالثين سنة األخيرة دعم كل ما هو يميني في المال النفطي مع الواليات المتحدة له هدف ذو شأن في أواخر 

العالم، لدحر كل ما هو من شأنه أن يصب لصالح ما كان يسمى بالعالم االشتراكي. وكان كذلك يوجه فائضه إلى مالحقة الشيوعية في 

  50.. .أفريقيا

19/9/1992 

، وحتى اآلن انتشاراً واسعاً في جميع المهاجع، وحدث استنفار يومي لتنظيف المهاجع، وغسل ، انتشر الفسفسمنذ أكثر من نصف شهر

البطانيات، وإخراج الفرش، وفتق وجهها، ومالحقة األعشاش، ورمي سحاحير الخشب، وكشط لزقات القماش المنبتة بواسطة الغراء، 

الرقبة وعلى الوجوه، وعلى الساعدين ال يزال مستمراً، ولم يشفع ورغم ذلك فإن ذلك فإن الشكوى من الحك، وظهور لطعات حمراء في 

اعتدال الطقس، وميله ليالً نحو البرودة. وفي كل يوم تنشر بطانيات من مهجع ما على أبواب الشبابيك، أو يجري ربطها، بقضبان الحديد، 

ً كي تتعرض للشمس. الفسفس حشرات صغيرة تعيش على امتصاص د م اإلنسان تسكن في طاوالت الخشب التي واإلدالء بها خارجا

ً بالغراء، أو بمعجون مصنع من الخبز والسكر أو تقيم آمنة في طيات الفرش، أو تحت لصاقات القماش  نصنعها، ونلصق عليها ورقا

من الصعب رؤية المثبتة على الحيطان. وفي كل يوم يتم اكتشاف عش هنا، وعش هناك. إنها لدويبة مزعجة جداً. يشعر المرء بقرصها، و

صغارها بالعين المجردة. ومنذ أوائل هذا الشهر لم يهدأ مهجع من مهاجعنا. إذ الشطف، والكنس واحراق األعشاش يسري على قدم 

وساق، ومن عادة إدارة السجن قبل هذا العام أن تأتي بالمبيدات من أجل الذباب، والحشرات األخرى كالفسفس. إال أن اإلدارة شكت هذا 

من عدم توريد المبيدات إليها المتناع وجودها في السوق، وهكذا يضاف إلى ما نعانيه في السجن. عامل لدغ الحشرات، والقلق في العام 

النوم. والخوف من ظهور األمراض الجلدية التي تظهر بسبب القمل، أو الصيبان، أو الفسفس، أو النمل الطيار، وشتى األنواع األخرى 

ان المهاجع رطبة، وباردة، وغير صحية بسبب قلة وصول شعاع الشمس إليها. إنك وأنت جالس تشرب المتة، أو من الدويبات. ال شك ب

تتناول الشاي، أو تكتب، تحس فجأة بموجة من القرص، وخاصة بين رجليك، في األماكن الحساسة من الجسم، فتمضي إلى الحمام، 

ية، ولكن هيهات. ال ترى شيئاً، وتغسلها بالماء الساخن. ال مجال إطالقاً لغلي الثياب. وتخلع ثيابك، وتقرر التحمم، وتنظر في ثيابك الداخل

ومنذ أكثر من ثالث سنوات لم يعد مسموحاً بإرسال الثياب الداخلية مع األهل لغليها، وغسلها جيداً، ألنه يخاف من تهريب رسائل، وحتى 

ً هو عنوان رئيسي من منعت لنفس األسباب إدخاالت الكتب، وإخراجها. إال في  بعض األحيان، وبتقنين شديد. المهم أن الفسفس حاليا

جع عناوين حياتنا، وال بد أن يختلط به، ويمرق بين صفوفه البق، ونخاف أن يهاجمنا النمز الذي ينتشر غالباً في أخمام الدجاج، فهذه المها

. كما ترمي الدواب النافقة في االصطبالت المنزوية. الراكنة إلى ليست بعيدة في مواصفاتها عن تلك األخمام، مرمية المخلوقات فيها

الرطوبة، ورياح الشمال الباردة. وقد صرنا نشك في كل كيس معلق، وكل قميص مضبوب، وكل حذاء يحتويه كيس من النايلون، وأخاف 

                                                             
من أجل مصلحة الكتاب حذف هذا المقطع الطويلتحدث صاحب اليوميات مطوال عن دور المال النفطي ورأينا  50  
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ي نقل ما يدور على ألسنتنا من حوارات أشبه أن يكون هذا الفسفس قد وجد طريقاً إلى مشاركتنا في الحديث، وإلى أن يساعد السلطات ف

ما تكون بما يهمهم به. وبما ينويه نحونا. إنه صحيح يمتص دماءنا، ولكن أحاديثنا من جراء الملل، واليوميات المكررة كذلك تمتص ما 

الرؤية الصحيحة، إنها حسيرة بقي لدينا من إمكانية، وتزج بنا في الحلقة المفرغة، وتطرحنا أرضاً. وتمنع علينا التنفس الصحيح، و

 كنظرنا المتعب. 

20/9/1992 

. في الصالون األخير الذي يصل بين الجناحين. الشبكة صنعت من خيوط النايلون يجري /دوري/ كرة الطائرةمنذ أكثر من عشرة أيام 

متواجدون في "البعث الديمقراطي"  المنسولة من األكياس المحمولة إلينا وقت الزيارات. الرعاية تحت إشراف األكبر سناً، وهؤالء

وكذلك في "المكتب السياسي" يجلسون في الصدر الداخلي على مقاعد من كراتين البيض. أما المشجعون، والمتفرجون فيتجمعون وراء 

الحماس، والتشجيع  أعضاء الرعاية، وقبالتهم في الطرف اآلخر تحت الشبابيك المطلة على الناحية الغربية. إذا قلنا أن الدوري يفتقر إلى

نكون جداً غلطانين. هناك صراع حقيقي بين الفرق، وهناك خالفات حول األشواط، وهناك حكام وقعوا في إحراجات، والتزم الجميع 

بهذا الحسم، صحيح أن المساحة للملعب أقل أو تعادل نصف مساحة الملعب الحقيقي في الخارج. وهذا يجعل الالعب يصطدم بالذي 

يجعلهما يتواجدان في نفس المكان الذي تأتيه الطابة. كما أن الطابة غير مطواعة. كما هي الطابات الحقيقية. إذ أنها مصنوعة  يجاوره. أو

من غالف من الشاموا. ومحشوة بكومة من الخرق البالية. فهي ال تنط. إذن هي ثقيلة، ووقعها على األصابع، وراحة الكف غيره في حالة 

. لذا على الالعب أن يبذل جهداً أكثر بما يعادل قلة خفة الطابة. إذن ضيق المساحة عائق. وثقل الطابة عائق آخر. التعامل مع كرة تنط

وفي مثل هذا الظرف المحكوم بهذين العائقين جرى /الدوري/ ال شك هناك العبون، ومتمرسون األكثرية من حزب العمل، هذا مؤكد. 

كباسل حوراني وانتهاء بعام التسعين. كاسماعيل عيشة  1982كبرهان الزعبي وعام  1980 ومن شتى مراحل االعتقال بدءاً من عام

وأمين كلول وكمال القصير. مروراً بعبد القهار سرايا سعود الداهوك وشاهر شاهر وطريف عبد الرزاق عدي. من البعث الديمقراطي 

ش وسيط القامة، ممتلئ، أبيض اللون، كبير الرأس طبعاً المباريات رأيت اثنين هما همدان مقصود طويل القامة، أشقر اللون. وسميح علو

رياضية، ليست حزبية. وليست على أساس جناح ضد جناح. كذلك ال دخل فيها لعامل االعتقال أو السن، أو أي أمر آخر. تشكلت على 

ات إلى خارج الجناحين. وترفع األيدي أساس التطاحن. وفعالً كان يحدث على حلبتها تطاحن من نوع جميل وحماسي، وقد تصل الصفق

واألكف عالياً. ال بد أنك تعجب برد الطابة إلى الخصم عندما يكون هذا الرد باللحظة التي كادت الطابة أن تسجل نقطة. وال بد أن تعجب 

فريق. وهذه ليست مشكلة.  بكبسة صاعقة ال مجال للرد عليها، وتسجل نقطة. الشيء الوحيد الذي لم يكن مؤمناً هو اللباس الموحد لكل

لكن الالعبين كانوا يحضرون بالشورتات والقمصان الرياضية الالئقة. فمثالً تجد سرايا سعود يرتدي شورتاً أزرقاً وقميصاً رمادياً. أو 

ون، كطريف بال فتجده حيناً يرتدي شورتاً أزرق وحيناً أحمر، مع قميص بلون آخر. كما تجد من يرتدي الشورت والقميص من نفس الل

ومازن الشعراني وهمدان. وعندما يبدأ الشوط بين الفريقين بعد فترة االستعداد، والتهيؤ، يعم الوجوم وتدور العيون، وتنجس األنفاس من 

الذي سيسجل النقطة األولى، ويبدأ الهجوم، ويصد الدفاع. وتبقى الطابة بين األصابع وعلى األكف، وتتردد فوق الشبكة من جهة إلى 

رى. وتعلو أصوات االستحسان لكل ضربة متقنة، ولكل رد منتبه. ولكل كبسة مألى بالتحدي، صدرت عن هذا الفريق أو ذاك. وتصعد أخ

 وتيرة الحماس، ويبدأ يظهر على الحلبة الالعبون المميزون. 

خر فيه طوال القامة كمازن. لكن طريف هذا باسل يتحرك بحذر من الزاوية، ويساعده سميح في الوسط متحفزاً. ويبدأ العراك، الفريق اآل

يقول أن الالعب العب، إن كان طويالً أو قصيراً. ولكننا ال يمكن أن نتجاهل مسألة الطول في لعبة كالطائرة. أو في لعبة أخرى كالسلة. 

وعدنان حيدر. وطبعاً الطويل  فهذه الميزة تلعب دوراً كبيراً. راقبت مباراة فريق فيه األكثرية من الطوال مثل شاهر، ومثل أبو شريف

ً في الخط األمامي للشبكة. صحيح أنه يدور، ولكن الدوران هنا. ليس له ميزة الخارج. ألن ضيق المساحة تجعل الطويل  يكون دائما

ً من ميزة طوله، والفريق اآلخر من قصار القامة مثل عدنان حالق وبسام القاضي وأمين كلول. إنهم العبون، ويقفزون  مستفيداً دائما

بشكل رائع يصلون في القفزة إلى حيازة امتيازات الطول، ولكن الطول في الفريق المقابل كان يصد طابتهم بسهولة، ويقفون سداً ضد 

أي محاولة منها كي تسجل نقطة. لقد كان التوزع في الفريقين غير عادل. بحيث يجب أن يكون الفريق حاوياً على الطوال والقصار. وال 

 89تماع القامات المختلفة في فريقين متصارعين، لم أتكلم عمن يدعونه تجبناً بـ )العصفور( وهو أمين اسماعيل من اعتقال عام يجوز اج

. ومن السلمية الحارة الشرقية. هذا طويل القامة، طويل اليدين، طويل الرقبة، متواضع الصوت، فعالً عندما يتكلم يشبه 66ومن مواليد 

، وهو العب ماهر، وله كبسات قوية، وموفقة، ولكنه يتأثر بالتشجيع، عندئذ يحيد عن قوانين اللعبة، ويصبح عنيفاً، صوته صوت القرقفان

ومتوتراً. والرياضة عامة ضد التوتر، ال يتم السيطرة فيها إال ببرودة األعصاب والرياحة، عندئذ يمكن التحكم بالعضالت، وباللعبة. 

اوباً كذلك أكثر. وهي أصالً تؤسس للراحة النفسية، وتنهي ما يمكن أن يكون تعقيداً، أو توتراً نفسياً بل ويصبح الجسد مرناً أكثر، ومتج

ً بقيمة الحياة. والرياضة هي الرياضة  وتنشط الدورة الدموية، وتفرز التعرق، وتجعل المرء أكثر فرحاً، وأكثر نشاطاً، وأكثر إحساسا

يمكن أن يعطيها أبعادها. هناك النظر الذي انحسر، ولذا يخلع العديدون الذين يعانون من المد داخل السجن أو خارجه. ولكن السجن ال 

مناظيرهم. فتبدو عيونهم أوسع ومتخوفة. وهذا ينطبق على طريف واسماعيل عيشة وباسل وكريم عكاوي ويخافون من التيار الهوائي 

سجين. وكثرة التدخين. في الخارج الرياضي ال يدخن، أما هنا فهناك العديدون فيغلقون الشبابيك فيصبح الجو أقرب إلى الفاسد لقلة األوك

بين الشوط والشوط، وهذا كله يساهم في انحسار الشروط العامة للعبة، والالعبين، للياقة. إضافة إلى هذا الحصار  –ولو شحطة  –يريدون 

طر على اآلرمات أثناء المنعطفات الحادة. على الطرق العامة بين النفسي الذي يحفره السجن في قلب السجين. كما تحفر اإلشارات بالخ

المدن. ال يمكن أن تنس الحكم مصطفى خليفة، وهو يجمع النقاط ويقرر النتائج، وال تنس برهان الزعبي إذ تحسه أحياناً أنه يلعب بجسمه، 

جة، يدور عينيه المثبتين في رأسه أشقر الشعر. ولكنه غائب بذاكرته، ويديه، وحركة عينيه. أما بسام يوسف فيلعب بحماس دون ض
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ووجهه الهادئ الوسيم وال يزال الدوري مستمراً تحت إشراف يوسف البني ذي الحركات المتفاعلة التي تود إضفاء جو طبيعي على أفق 

 كل ما فيه صار ينضح بالال طبيعي.

22/9/1992 

لمصابون ال يوجد مهجع خال. بل إن كل مهجع قد أصيب نصفه، وركن او موجة عاتية من الرشوحاتعمت المهاجع في كال الجناحين 

ألطباء الذين بيننا، اواستقلوا فهم نائمون ليالً ونهاراً، كما يطوف العطس فوق الرؤوس، وتبدو اآلثار على الوجوه والعيون، وقد أصيب 

الليل، ثم منذ  يزداد برودة يوماً عن يوم وخاصة في. طبعاً منذ أكثر من نصف شهر بدأ الطقس يتبدل، و.والذي لم يصب ينتظر الدور

المبنى فوق رابية و. المنطقة التي نحن بها باردة، .يومين بدأنا نشعر بالبرد، وبلفحة غير طبيعية للرياح وخاصة في ملتقى الجناحين

 رفون. عالية، وهكذا أخذ الذين لم يصابوا حذرهم. يقفون على أبواب المهاجع فقط. يرمون السالم وينص

ل الجميع إلى شيوخ المهم أن  والواقع أن السجن في زمن األسد الذي نعته وزير دفاعه يوماً في مجلة /المستقبل/ بأنه هيجل العرب حوَّ

اب إليها، الرجوع . الذه.العطس و /الكريب/ والفسفس. ثالثة أركان تجوس المهاجع والعوازل والفرش، والركن الرابع هو مسألة المحاكم

. نتأمل في هذه .ك، عدم قدرة المحامين على الرد، عدم فائدة المحامين، ضرورة المقاطعة، إن المحكمة تمثل هاجساً يضاف إلى تلمنها

 الحالة البائسة ونتساءل: 

 إلى متى يظل المرء في السجن في ظل هكذا أنظمة؟  -

بالنسبة إلينا.  وعن محكمة أمن الدولة العليا هي األحاديث األساس إذن الحديث عن الرشح والحديث عن /الكريب/ والحديث عن الفسفس

 ميعاً ونحن في السجن.جوإذا جاءنا من خبر محزن كوفاة والدة رستم رستم التي لم تبلغ الستين بعد. نزداد حزناً وأسفاً، لقد مات أهلنا 

 ب وتنهار.لم تأخذ األمور مأخذ الفكاهة فإنك تتع عند هبوط الحزن ننسى الفكاهة. فكاهة الفسفس، وفكاهة المحاكمة. أنت إذا

س لها من عالج . تبحث عنها، تكافحها، تنظف المهجع. تستعمل الحرق الموضعي. أما المحكمة لي."الفسفس" إذا لدغك أي البق البعوض

بيعة أكبر من كل نائية فوق الط. أي أنهم قدرة استث.وهي أعمق لدغاً من هذا البعوض وأظرف. إن قضاتها يواجهونك بأنهم استثنائيون

. إذن ما .ئهموالراد لقضا . أي أنهم قدرة استثنائية فوق الطبيعة أكبر من كل استثناء /بإال/ أو /سوى/ ولذا ال اعتراض عليهم،.استثنائيون

 فائدة المحامي، وما فائدة كل هذه الشكليات. ال فرق بين المحكمة والبق المهاجم. 

23/9/1992 

ً عدد المستلقين والمتدثرين والعإن موجة الر اطسين، ويهجم شوحات مستمرة وترمي هذه الموجة الضحايا بعد الضحايا، فيزيد يوميا

ماضية بدأت أقع الهواء البارد على الممر فتشعر أنه هو الزمهرير، ومثلي مثل غيري وقعت ولزمت الفراش منذ يومين، وفي الليلة ال

، وبين سمي، وتملكني دوران وثقل في رأسي، وأسلمت أموري للعطس المتواصل وسيالن األنففريسة الهذيان واخترقت الحرارة ج

 ً  . الصحو والهذيان كنت أرى نفسي خارج األسوار، وكان األوالد حولي أمعنت في وضعي. لست على األرض، كذلك لست طائرا

ي إذ تتغير المالمح تحيطني تتبدل مالمحها. تكون جنبي ابنتكأن العالم الذي أنابه عالم أشباح. طبقات من الضباب حولي والوجوه التي 

 إلى وجه آخر ال أعرفه، وال أعرف صلتي به.  تعرقت. 

سموح ألحد أن بين الصحو والهذيان أراجع حصيلة األخبار وخاصة حول رفعت هو في البلد، محدود الحركة، ال يستقبل أنصاره. غير م

 أحد هل يداوم أم ال؟ يشكل حاشية له، ظهوره نادر، ال يعرف 

26/9/1992 

لذكرى مألى حزناً تمر الذكرى الخامسة لحلولنا هنا في سجن "تلفيتا" منقولين من سجن تدمر الذي أمضينا فيه أربع سنوات. تمر هذه ا

 وفقداً.

ة في هذه لت الحراريتبدل الطقس بشكل مفاجئ، وتنزل درجات الحرارة، وتنتشر الرياح الباردة، وننزوي تحت البطانيات. وقد نز

 . ولذا انتشر الرشح والعطس وسيالن األنف. ها أنا طريح الفراش منذ خمسة أيام.11المرتفعات الجبلية إلى 
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27/9/1992 

عن كتاب قيم صدر بالفرنسية لعضو في  52ونزار نيوف  51تحدث العديد من أعضاء لجنة حقوق اإلنسان، وعلى رأسهم أكثم نعيسة 

المكتب السياسي للحزب الشيوعي البلجيكي عن األوضاع في سورية عامة، ووضع الحزب الشيوعي السوري خاصة والكتاب مهدى 

 إلى المناضل الشيوعي رياض الترك.

. في الكتاب معلومات قيمة وكثيفة 1991و  1990ويقول نزار أنهم قد باشروا بترجمة هذا الكتاب، الذي على األغلب أنه صدر عام 

مجيء األسد للحكم، وحول موقف الحزب الشيوعي السوري الذي قرر عند قيام االنقالب مواجهته بالقوة ونزلت قوى من الحزب شاركت 

قد ندد  عند السبع بحرات، وخرج منهم أكثر من عشرين وجلهم من الجامعين. بعد أيام معدودات تغيَّر الموقف. كان يوسف فيصل

باالنقالب وبيّن مخاطره، وأنه ذو أبعاد على المنطقة خطيرة، وإذ هو نفسه يعلن بعد أيام وأمام المكتب السياسي عن تأييد الحزب لحركة 

االنقالب، وتخلى عن الوثائق التي أشارت إلى ارتباطات الحركة وقائدها، وأن طائرات مجهولة هبطت مألى باألموال قادمة على جناح 

عة من عواصم أوربية، وسعودية لدعم الحركة. ويقول المؤلف أن السبب في تغيير الموقف إشارة جاءت من االتحاد السوفييتي، السر

ولم يكن من معارض في المكتب السياسي سوى قلة بقيادة المناضل رياض  53وأن يوسف فيصل مرتبط بالجهاز المخابراتي السوري. 

تكويعة/ الخطيرة مشيراً إلى سقوط الحزب في االنتهازية والمروق لصالح المخابرات العالمية على الترك، الذي وقف صلباً ضد هذه /ال

حساب الضحايا والمناضلين، ومن أجل التسوية القادمة مع إسرائيل، وأصر أن الحركة في العمق هي من أجل التسوية، وأن من سقطوا 

كان ضده كل من االتحاد السوفييتي والواليات المتحدة األمريكية ومن ورائها  الشياطين/ لم تسقطهم سوى التسوية، وأن موقفهم الصلب/

 الصهيونية العالمية. 

الخالف  انشق "المكتب السياسي" بقيادة رياض الترك ونشر في بيروت كتاب )قضايا 1972وفي عام  1970كان ذلك في أواخر عام 

تاسي الذي في الحزب الشيوعي السوري( وراح رياض يناضل بكل ما أوتي من قوة وعزيمة ضد النظام األسدي. ملتقياً مع جمال األ

 . 1977لنظام، وعدم الجدية فيما يدعى بالجبهة، وشكلت التجمع الوطني الديمقراطي منذ اكتشف خطورة الدور الموكل إلى ا

الشتراكي والمكتب اوما مر عامان إال وكان التجمع يضم:  العمال الثوري، والعربي االشتراكي والبعث الديمقراطي إضافة إلى االتحاد 

ب كبير في السياسي على أثر توزيع بيان التجمع، وكان للمكتب نصيالسياسي. وفي ربيع الثمانين وجهت ضربة قاصمة إلى المكتب 

مواجهة الجماهير، لتحمل المسؤولية في توزيع البيان على مساحة القطر الذي أعلن فيه عن خطورة صيغة العنف التي يلجأ إليها النظام 

ة المكتب وعلى ي ال يطابق رأيه، وقبض على قيادوأن عنف الجماهير واالتجاه الديني جاءا بسبب نهج النظام في قمع الحوار وكل رأ

 –لقسم الشرقي ارأسه، رياض الترك، ومنذ ذلك الزمن وحتى اآلن يقبع رياض الترك المناضل الشيوعي والوطني الفذ في الزنزانة. في 

االتصال، وهو  وممنوع عليه في مقر التحقيق العسكري. إنه منذ اثني عشر عاماً ونصف العام في الزنزانة. دون زيارة، –تحت األرض 

اولة التسوية . وهو اآلن يتقدم كقائد حر ضد ط.الذي تجاوز الخامسة والستين، إن رأس النظام يريد القضاء على كل شاهد حر وصلب

دوره بدون ي كشف عن التي يديرها األسد تسوية كما تريدها إسرائيل والواليات المتحدة األمريكية وكما يريدها االتحاد السوفييتي الذ

 خجل في حرب الخليج. 

28/9/1992 

جولة األولى من المحاكمة اليوم نزل الخمسة الباقين من المجموعة إلى المحكمة، وبذلك أنهينا نحن الخمسين مثولنا بعد شهر وعشرة أيام. ال

ر فراس وات. بقي فقط ضراالتي تمحورت على الموافقة على إفادات األمن التي لخصت استجوابات التحقيق قبل أكثر من عشر سن

للحدود  صحبهم شابان من الطوابق العليا معتقالن منذ خمسة أشهر وهما من بلد /تل أبيض/ المجاورة. 1976الموقوف منذ عام 

م يعد ل. يشتغل باألرض وتزوج قبل عام ونصف. كان في الخمارة وسكر حتى 1965التركية. األول اسمه اسماعيل حمادة مواليد 

 ً هر. وهذه هي حدهم استفزه فشتمه وشتم أم الرئيس، فقدم به تقريراً أحد عناصر األمن فقبض عليه وها هو منذ خمسة أش. أ.صاحيا

 الجلسة الثانية له في المحكمة. 

                                                             
ا وناشطا في ميدان في الالذقية. معارض علوي ورئيس لجنة الحريات. سجن  لمدة قصيرة ويمم بعدها شطر باريز مقيما فيه 1951من مواليد  51

 حقوق االنسان.

ات كثيرة حول حياته  المواقع االلكترونية. وثمة  تناقضنزار نيوف اشكالية لم نستطع كشف مالبساتها بعد تتبعنا لما كتب وكُتب عنه في  52

تضارب االراء ونشاطه. والمعروف انه من مؤسسي المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية. هو صحافي وناشط سياسي سوري ت
 حوله.

وعي بعد خالدبكداش الشخصية الثانية في الحزب الشي هذا االتهام ليوسف فيصل الشيوعي العريق والرزين يجانب الحقيقة. وليس يوسف فيصل 53

مله الحزبي. ونرى ان بهذه السذاجة ليتعامل كعميل مع اجهزة المخابرات  السورية. ويمكن ان يكون التقى بعدد من ضباط المخابرات في اطار ع

ي تحت جناحيها. ولم تكن ياتية، التي كان الحزب الشيوعانتقال الحزب الشيوعي من معاداة حافظ االسد الى السير معه مردّها الى السياسة السوف

ت ومتاعب. ولهذا سار القيادة السوفياتية راضية عن سياسة اليسار المتطرف البعثي الحاكم آنذاك بقيادة صالح جديد مما يسبب لها من احراجا

سواق بالشعارات المرحبة ي مقدمتهم التجار، الذين ملؤا االالسوفييت مع االسد الذي رضىت عنه  جميع االطراف الدولية واالقليمية والداخلية وف
 السد ". بالقادم الجديد. وال أزل أذكر إحدى اليافطات في سوق الحميدية التجاري: " طلبنا من هللا المدد فأرسلنا لنا حافظ ا
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الثاني يدعى: يحيى الحسين. كان يلعب الورق في القهوة، البعض جاء على سيرة جهاز المخابرات. فلعن هذا السلك، وبعد يومين 

ألمن دار أبيه واقتادوه من تل أبيض إلى الرقة ومن الرقة إلى دير الزور عبر تدمر إلى العاصمة دمشق فمقر أمن الدولة وينتظر طرق ا

 جلسته الثانية. 

30/9/1992  

. الخروج ال أريد -، وسجل طبيب الجناح اسمي ولكنني رفضت الخروج. وجاءني الطبيب ناجي. قلت له: جاءت لجنة طبية إلى السجن

أوا أناساً محمولين ر. .إن المساجين أمثالنا منذ عشر سنوات ليسوا بحاجة للجان كي يخرجوا. هذه اللجان مع أطبائها ال يقدرون عمل شيء

 طوال! ال يملكون حركة، ورغم ذلك استمروا في السجن أضفت: أجد من الذل والمرارة الوقوف أمام لجنة بعد هذه السنوات ال

 عالم اآلخر. . من جبانات ال.ادوا: أنهم رأوا ما ال يصدق. رأوا أناساً كأنهم قادمون من مكتب دفن الموتىقال الذين خرجوا وع

 بطانيات.  ركبهم ترتجف، رؤوسهم تذكرك برؤوس القرود في الغابات. أعناقهم ملوية، يعتمدون على بعضهم، وهناك صنف محمول على

ت حزينة وتدعو إلى البكاء. تعاطف معه رئيس اللجنة. أراد هذا أن يأخذ كلمة منه، أما حالة محمد علي الكردي، ضارب البزق، فكان

ولكنه لم يكن يتكلم. بل فقط كان يبكي. دموع غزيرة تغسل وجهه وكلما سألوه كان يبكي. ال جواب لديه سوى الدمع، كلَّمه مدير السجن 

كن يجيب. كانت دموعه تسبق كل محاوالته للكالم. بكى طوال مثوله، وعند قل لهم يا محمد من أنت. من أين؟ لكن محمد علي لم ي -قائالً: 

 عودته كان يبكي، وأثناء سيره الوئيد كان يبكي.

هل انتفت اإلنسانية من هذا العالم الظالم.  :. أيها األطباء.هذه الدموع المدرارة كانت تعبيراً عن الظلم والقهر اللذين يعانيهما كل سجين

. لم يعد .. وغمر الغمر رؤوس الرجال.. على القيم واألخالق والمثل.لوء طغياناً واستبداداً؟ لقد طغى السيل على اإلنسانهذا العالم المم

 أحد يرى. 

استمتعت بقراءة رواية /عنف/ للنيجيري فيتس أيامي وهي رواية إنسانية تصور ما عليه المجتمع النيجري من عنف وتناقض بين فقر 

ين قاع المجتمع، وبين عهد القمم في الدولة، وفي األعمال الفندقية. إنها رواية ترشح بالصدق والمعاناة، وهي مدقع وغنى مرذول. ب

 متمكنة فنياً. وتعتبر قمة في القدرة على التصوير والرشاقة والسالسة في الحوار. 

 

 1992 األول تشرين

1/10/1992 

كاد السجناء برمتهم أن يهرولوا لمقابلة اللجنة الطبية التي احتوت على أطباء اختصاصيين من شتى األصناف. قيل أن مئة وثالثين 

 سجيناً لصالح تنظيم العراق قد مثلوا أمامها من أصل مئة وثمانين، وأكثر من مئة وخمسين جاءوا من التنظيمات الدينية. 

و  1988العسكري الذي يرافق اللجنة )المقدم: نعسان آغا( هذا التدفق، وهو الذي عرفه الكثيرون عام  وعندما رأى ضابط أمن التحقيق

 . والمشهور بقسوته، ولؤمه وتعذيبه المبرح وفرحه عندما يكسر رجالً أو يترك وراءه عاهة لمعتقل. 1990وعام  1989

ج من هذا السجن إال إذا كان ال يقدر على السير، ومحموالً على البطاطين، ما لكم تتدافعون! اعلموا أن أحداً لن يخر -صرخ بوجه الجميع: 

أي أو ال يقدر على إطعام نفسه، أو يكون لحالة انحالل كامل، وكل شيء تحته. غير ذلك ال تأملوا، وال يعتبر ذلك كالماً. بل هو بالتحديد ر

 لمدني ثانياً. األمن الذي له الرأي األول في ضبط الجيش أوالً، وضبط الشارع ا

2/10/1992 

المحير هذا السكوت عما يرتكبه النظام السوري بالنسبة لحقوق اإلنسان، إذ يستمر الناس عشرات السنين في هذه السجون يتعرضون 

للتعذيب والتصفيات، فقد أفاد من جاء من سجن تدمر أن الضرب المبرح حتى الموت مستمر، والزيارات مقطوعة، واألوبئة منتشرة، 

وإن فقدان األعضاء والذاكرة والتوازن شيء عادي ويومي وفي كل لحظة هناك ضحايا، وهناك أجساد معلقة ومسلوخة ويزداد الصمت. 

، وهناك سجناء 1970كأن هذا النظام إلى جانبه حكام األرض جميعاً وهو إكسير المنطقة وهو العالج لكل داء. هناك مساجين منذ عام 

 . 79 – 78 – 1977و 1976و  1975منذ 

إن السلطة تقول عبر مصادرها أنها تقبض على الناس، وتسجنهم ولكنها ال تخرج إال األموات. فأين الضمير العالمي؟ أين لجان حقوق 

 اإلنسان التي يجب أن تناضل ضد حكوماتها التي لها مصلحة في استمرار هؤالء الحكام والوحوش. 

3/10/1992 

يوماً بعد أن بدأ رئيس  180تم عزل الرئيس البرازيلي ]فرناندو كولوردي ميلوا[ من السلطة لمدة  -الصحافة المحلية تنشر الخبر التالي: "

الرشوة، وقد أبلغ رئيس مجلس الشيوخ /ديرسيو كارتيرو/  –الفساد  -مجلس الشيوخ رسمياً عملية تجريد من سلطاته لمحاكمته بتهمتي: 
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زله المؤقت خالل اجتماع تلفزيوني وطني وقد تم استبداله بنائبه /إيتمار فرانكو/ بعد أن وقع دي ميلوا وثيقة العزل بالقصر الرئيس بع

 البرازيلي". 

 هذا هو الخبر الذي أعلق عليه: 

 الرئيس البرازيلي يحكم حسب القانون وليس بالعافية أو العنف.  -1

 ساءة للوطن. إخ أن يطلب استقالة الرئيس عندما يخالف القانون وإساءة استعماله توجد سلطة قانونية تجيز لرئيس مجلس الشيو -2

 الرئيس في دولة القانون خاضع لهذا القانون وهو ليس فوقه.  -3

 أسأل: 

 من ِمن الحكام العرب جاء عن طريق القانون.  -1

 مسؤول باألموال العامة.  من ِمن الحكام العرب يصمد أمام اتهامه بالرشوة والفساد والتصرف الال -2

. .اء ضد القانونجمن ِمن هؤالء الرؤساء والملوك العرب إذا غدر به جهازه األمني وكبار ضباطه، من يحميه؟ القانون مثالً؟ هو  -3

 ي بالدنا هو الغدر. بالعنف وال يذهب إال بالعنف، وهكذا تستمر دورة العنف لغياب القانون والسلطة القانونية. القانون الوحيد ف

4/10/1992 

تعتبر أضخم عملية  أشارت اإلذاعة البريطانية إلى حادثة سطو على مجوهرات أميرة من البيت المالك األردني مقيمة في لندن، والعملية

ماً منه بحوزة إحدى و وأذكاها، وتقدَّر قيمة المسروقات بماليين الجنيهات، ألن المجوهرات من النوع النادر والنفيس والذي كان قسسط

لخزائن تم دون ترك دوقات اإلنكليز وبين المجوهرات قطع مصنَّعة في القرن الماضي ولها قيمة أثرية نادرة، واالقتحام والسطو وفتح ا

 أثر. 

فيس من األحجار الكريمة ن يحكمون هذا الوطن من عائالت مالكة أو رؤساء هدفها األول االكتناز واالقتناء للنادر من الجواهر والنإن الذي

 بينما هذا الشعب يغرق في الجهل والفقر واألمية. 

 ائري. مليار دوالر من قوت الشعب الجز 20طالب بن بيال بمقاضاة الشاذلي بن جديد أمام المحكمة لسرقته 

5/10/1992 

وك يا عم أبو قصي قبل الخروج إلى اللجنة الطبية أخذ يوسف السعيد كأساً من الماء وضع ملحاً أكثر من ثلثها وجرعها وقال لي:  أرج

دمير بيتي. تال تقل ألحد. قلت:  هذا غش ال يجوز يا أبا رباح. قال: أعرف أنه غش، وأعرف أنه ال يجوز ولكن يجب أن أخرج قبل 

جب، وسوف وجت ابنة خالتي ولم أنجب منها وهي تنتظرني ولكن أخوتها الخمسة اآلن يضغطون عليها كي تطلقني وتتزوج علها تنتز

أت لعجزها، وأنا ولدها تيتم ذلك إذا لم يخل سبيلي اآلن. أمي على حافة قبرها. ربما إذا خرجت أراها قبل أن تموت. الزيارات األخيرة لم 

بتي. لذلك يا عم أبا مع أبي، وأنا ربما أنهيها بسجني فإذا خرجت اآلن. ربما أسدد إليها بعض مالها من دين في رق الوحيد، عاشت معذبة

 قصي أغش وأنا نادم على هذا الغش ولكن ال حيلة لي. 

7/10/1992 

وفيها يرد المتهم على  54لنوري، نزل من حزب العمل سبعة لحضور الجلسة الثالثة في محكمة أمن الدولة العليا برئاسة األستاذ فايز ا

 اتهاماته بحضور محام عن كل متهم إنها محاكمة ال تصدق. 

سلمين، وال شيء في الم : ردوا عليه أنه ال يوجد بالقانون ما يمنع العمل سوى االنتماء إلى األخواناالتهام األول هو التنظيم السري

نطبق على حزبنا يفال  306هو عمل يحكم عليه بجنحة، أما حسب  288الدستور يمنع حزباً شيوعياً من العمل، وأن التنظيم حسب المادة 

العنف   يلجأ إلىألن التنظيم السري المقصود هو الذي ينسف الجسور ويثير اإلضرابات، ويتعرض لمؤسسات الدولة. أما تنظيم الرأي فال

و حزب وهو ليس المقصود في القانون، كما أن مجال السلطة كان يضيق ويمنع الرأي المعارض، وتريد السلطة من كل معارضة أ

 جبهوي أن يكون تابعاً وال رأي مستقالً له.

األقطار ووقفنا ضده!؟ نحن  : ردوا أن الذين عادوا أهداف الثورة معروفين. من الذي هدم حدوداالتهام الثاني هو العداء ألهداف الثورة

وقفنا ضد عناصر السلطة التي نهبت القطاع العام ونهبت الدولة، ونهبت حتى اإلنتاج الوطني المتمثل بالنفط. أما أننا ضد الحرية فأظن 

دون وجود أنهم معروفون أعداء الحرية. الذين يقتحمون البيوت ويحاصرون القرى، ومن يدخل على األسر اآلمنة ليأخذ رب األسرة 

                                                             
عن االجراءات  ة خصوم نظام البعث بعيداوالهدف مقاضا 1968آذار  28استحدثت محكمة أمن الولة بموجب المرسوم التشريعي الصادر في  54

دا في حزب البعث. ومواقع القانونية للمحاكم. واتُهمت المحكمة بأنها قراقوشية لعدم تقيدها بقوانين المحاكم السورية. ورئيسها  كان عضوا قيا
 ذوي الخبرة.لاقوشية؟.. نترك االمر االنترنت تعّج باخبار هذه المحكمة ورئيسها. فهل كانت ثمة مبالغات باتهام هذه المحكمة بالقر
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أبسط الحقوق التي تصون حق األسرة، وحق البيت والحرمات. الشباب من مروان العلي إلى فيصل ذبيان إلى طريف عبد الرزاق عدي 

يرفض  –بنفس الوقت  –إلى أبي الحارث تدافعوا وراء بعضهم أمام القوس ليشيروا إلى أن النظام مقدم على عقد صلح مع إسرائيل، وهو 

 . لماذا؟ .شعبه، ومع قوى المعارضةمد أي جسر مع 

 هو يتهمها بأنها عدوة ألهداف الثورة، هذه األهداف متى مورست من قبل نظام الحكم ووقفنا ضدها؟

ورية ولبنان إننا ضد ذلك، سإننا لم نسرق القطاع العام، ولم نقتحم البيوت اآلمنة، ولم نقل أننا هدمنا الحدود بين األردن وسورية أو بين  

 أن تبقى سورية للسوريين.  ويجب

ات الفساد المستشري في . رد طريف عبد الرزاق عدي قائالً: إننا أثرنا في األدبياالتهام الثالث:  إثارة النعرات الطائفية في األدبيات

الكردي  -رين: دوائر الدولة، وأشرنا إلى لصوص القطاع العام، وإلى منتهكي حرمات الشعب وال أدل من هذا الفساد من إبعاد الوزي

رات الطائفية فإن هذا والبغدادي بتهمة الفساد والرشوى والعموالت، ولكن هذه المسألة لإلعالن والدعاية فقط، فإذا كانت هذه تثير النع

 االتهام مردود. 

مت ليست ا داوتحضرها الصحافة ووكاالت األنباء، ومندوبين عن لجان حقوق اإلنسان، ومطالب الجميع أن تكون المحكمة علنية، 

اع. حكم واستئناف علنية فمعنى ذلك ليست عادلة وقسرية وتهيمن عليها قوة األمن، وليس للقانون عليها من سلطان فالقانون اتهام ودف

 حكام االستثنائية.وتدقيق وتراتب قضائي وما دامت هذه المحكمة تحتمي باالستثناء، فإنها ليست طبيعية وهي قائمة بقوة الطوارئ واأل

9/10/1992 

منذ مدة تلهج األلسنة بما تنقله بعض زيارات الطوابق العليا عن عفو عن جزء من المعتقلين السياسيين خالل الشهرين القادمين. لكن 

، وهو مدرس، وله إلمام 1980تقريباً. معتقل منذ شباط  1940البارحة جاءت زيارة لفيصل الطحان وهو من النبك، ومن مواليد 

رب على العود، طويل رفيع، يميل إلى الشقرة، عنده عين شبه عاطلة عن العمل من جراء التحقيق. قال له أخوه الذي بالموسيقى، ويض

أجلت سفري هذين الشهرين، قيل لي ومن مصادر موثوقة أن عفواً سيصدر، وأنت جماعة )المكتب السياسي( في طليعة  -يعمل بالكويت: 

سافر. وامض لشغلك،  –الجميع، ولكن األكثرية لم ترفعه عن األرض. وفيصل نفسه قال ألخيه الذين سيفرج عنهم. هذا الخبر تناقله 

حين سمعنا الكثير من هذه األخبار منذ ثالثة عشر عاماً. ورغم األخذ والرد، وعدم االهتمام هنا، واالهتمام هناك. فإن الجو العام في الجنا

ً نميل نحو التشاؤم وال نتوقع أن يصدر عن النظام عفو. قبل إتمام يتوقع أن يصدر مثل هذا العفو في الشهر القادم.  والواقع أننا جميعا

ديفيد. وعمر موسى وزير  –الصفقة مع إسرائيل. بل واللقاء بين مسؤول سوري ربما يكون نفسه األسد ورابين على طريقة كامب 

تسوق هي والسعودية األسد كي يدخل الصيرة. وهو يتريث، ولكن خارجية مبارك يقوم هو ومبارك بالتمهيد لهذه المهمة. كما أن أمريكا 

االستحقاق صار في عز األوان والدين يجب أن يجد طريقة إلى جيوب األحباب والخالف، والوفاء من شيم األكابر واألعوان. هناك 

لك ال مجال للتخوف منها. أو المساومة فيها، إحساس عام باالستحباس، وعدم التنازل. ولن تقدم اللجنة الطبية جديداً، كما أن المحاكمة كذ

إنها تستمر بغموض، وبنوع من الروتين، وبتوجيه تحتي وقح من قبل األمن. عادة يمضي نهار الجمعة مآلن بالروتين، والملل، وقلة 

، ب عربي في السلميةالنهار حضرنا ندوة قصصية للرفيق ظافر النجار وهو مدرس أداألخبار، وقلة االحتكاك مع اإلدارة. لكن هذا 

يحاول في مجال القصة القصيرة. ينجح حيناً، وحيناً يضيع في التقريرية، وفي المباشرة. والقصة القصيرة تلميح، وكلما بقي الغطاء محكم 

ى إدارة . لكن ظافراً في قصصه أو في أكثرها يحب كشف الغطاء. وهذا الكشف يدل على عدم القدرة عل.اإلغالق. كلما كانت القصة أمتع

وقد ألقى مفيد معماري اللعبة الفنية في القصة. ألقى قصة بعنوان /حنان/ ضاعت في التقريرية وفي المباشرة 
55
نقداً جيداً لها مكتوباً،  

 . فندها بشكل جيد وبلغة مشرقة. نقد مضمونها، وكذلك شكلها، قرظها، ولكنه كذلك نقدها، وترك الباب بابويبدو أنه قرأها قبل إلقائها

التشجيع مفتوحاً، لمح إلى المباشرة، لمح إلى ضعف اللغة. قال أن حركة القصة بقيت خارج الحدث المقصود، ثم تكلم بعد ذلك ما يلقب 

ً من حزب العمل والمكتب السياسي. وكذلك من  به )الرئيس( أبو نسرين الخطيب من جيبول. كان الحضور في المهجع الخامس كثيفا

. قليلة هي الندوات في هذه األيام. أدبية كانت أو فكرية. فالحالة العصبية، والقلق العام ال .الندوة قرابة الساعة جماعة األكراد. استمرت

ً  يساعد. . يضاف استمرارنا في السجن الذي ليس له .فانهيار العالم لصالح أمريكا خربط المفاهيم. بل هزمها والواقع العربي أشد ضعفا

 تفسير. وال فيه الحد األدنى من المنطق والمعقول. لذلك كله لم تعد الندوات لها من فائدة. 

10/10/1992 

، ومتزوج من السلمية من أقربائه، هو من . وهو من القدموسفايق الميرهو  1989آخر معتقل من المكتب السياسي كان في صيف عام 

، ومنذ شهرين فقط جاء إلى الجناح الخلفي، ومنذ ما يقرب من شهر زار أول زيارة له منذ أن اعتقل. فايق متخف، ومطلوب 1954مواليد 

اض الترك وعمر قشاش . أي منذ اعتقال الحلبي منير مسوتي الذي التحق بدمشق للعمل في الجبهة بعد اعتقال كل من ري1987منذ عام 

                                                             
بتوزيع بيان التجمع علنا.  مفيد معماري مدرس اللغة العربية في ثانويات ديرعطية. وقد قام مع زميله اآلخر المعلم الشيعي عبد الشيخ سليمان  55

 رها.ا نشاطات ثقافية وغيفالقي القبض عليهما وامضى مفيد في السجن اثنتي عشرة سنة. وهو ال يزال مقيما في ديرعطية ممارس
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. وكان آخر لقاء لي مع فايز هو في بساتين برنية وكان فصل الربيع في عزه، وعلى ضفة تورا حيث 1980في ربيع  57وفايز الفواز  56

يك. شربنا وأكلنا. وكان يأمل أن تأتيه زوجته خالل أيام. فايق كان يعمل في الطبقة. ويسكن هناك وهو خريج معهد إعدادي كهرباء وميكان

وفي )المكتب السياسي( منذ كان طالباً. تحدث بعد تناول طعام الغداء في مهجعنا عن نشاطه في فترة التخفي. وكذلك عن اعتقاله. قال أن 

جعلت قوى  82سمعة االعتقال السياسي في الشارع سمعة طيبة، وأن ضربة المكتب في الثمانين، ثم ضربة البعث الديمقراطي عام الـ 

بدأ التجمع بالتحرك داخلياً. وخارجياً بشكل جيد. ونظم مراسالته عبر لبنان مع أوربا، ومع  84مشلولة. ولكن منذ عام الـ التجمع شبه 

قوى التقدم العربية، وصارت اجتماعاته دورية، واستطاع إيصال كافة أسماء المعتقلين إلى المنظمات العالمية، مع بيان عائلي عنها. 

المتواجدة بها. وتم الترميم الستئناف العمل لدى البعث الديمقراطي، مع توسع العمل. وتنظيمه لدى المكتب وشرح ظروف كافة السجون 

السياسي قال أن ظروف العمل السري كانت تزداد صعوبة عاماً وراء عام، إذ انتشر األمن من كافة الفروع في كل الكراجات، وصار 

ثم قبل انطالق الباص يجري تفتيش أكثر الركاب، وإنزال المشتبه به، ومقارنة اسمه  لألمن مندوبين لفحص قوائم الركاب في كل باص.

إال وكانت المجاالت تضيق في السفر والتنقل من  87ولم يحل عام الـ مع األسماء التي يحملونها وهي أسماء وقوائم تضم المطلوبين. 

لعقارية مراقبة وأسماء المستأجرين في األحياء. يجب أن تكون في محافظة إلى أخرى. أو في استئجار البيوت، أو الغرف. فالمكاتب ا

هذه المكاتب التي يجب أن تقدم اسم المستأجر لرجل األمن الذي يطوف بهذه المكاتب. كما أن المخاتير مراقبون، وأن أي تحرك لغريب. 

ة. كما أن الشوارع في األحياء مألى بالدوريات مستأجر يجب أن يكون لهم به علم. وبدورهم يقدمون معلوماتهم إلى الدوريات الجوال

ولها الحق بتفتيش أي مواطن تشتبه به. كما أن العناصر التي تقوم بالحراسات على بيوت المسؤولين لها  التي ترتدي الثياب المدنية.

السير أمامها إلى مقر حراستها. الحق بإطالق النار على كل مواطن تنادي عليه، وال يلبي رغبتها في الوقوف، أو في رفع يديه أو في 

بقي فائق في مركز التحقيق )فرع المنطقة( الذي يديره العميد هشام بختيار سيء السمعة والصيت في التعذيب السادي. حتى مطلع عام 

د وصل فقرات معطوبة نهائياً. وهو ينهض بصعوبة. وقد أغمي عليه عشرات المرات. وق 3. تعرض هناك إلى تعذيب شديد. ولديه 92

أثناء التحقيق إلى حدود مفارقة الحياة. لمدة ثالث سنوات وهو في الزنزانة، والرطوبة واألوجاع، اآلن صحته أحسن، يمشي ببطء، 

 متمايالً، معنوياته جيدة، وحديثه متماسك وعندما يتحدث عن القدموس، يتأوه وتكاد تدمع عيناه. 

11/10/1992 

عمل إلى أحد المحامين عندما تحدث إليه في المحكمة، هل ستدافع عنا، وعن ماذا تدافع؟ في معرض سؤال أحد الرفاق من حزب ال

وكل اعتقاد غير ذلك هو باطل. والواقع أن كلمة هذا الحقيقة أنتم الذين تدافعون عنا.  -أجاب المحامي بصوت ضعيف، وبنبرة واضحة: 

المحكمة ولهيئتها أن الذي يصالح إسرائيل. أحرى به أن يصالح شعبه. هو  المحامي تدل وتشير إلى عين الحقيقة. إن الذين يقولون لرئيس

هام قول ال يستطيع المحامي قوله. إنه ربما إذا كان واعياً سياسياً يتمنى أن يقول ذلك. وأن يعبر عن رأيه. فالسجين الذي يقف في قفص االت

مكن أن يتخلى عن رأيه. ولكن المحامي الذي يعرف أنه إذا أبدى رأياً وأمام محكمة أمن الدولة والذي أمضى السنوات وراء القضبان. ال ي

سياسياً. سيساق إلى السجن، فال يمكن أن يكون حراً في إبداء رأيه. وهكذا نرى أن من مفارقات التاريخ، وسخريته في هذه المرحلة 

وتات شعبه. وعن ضميره الحي، وأن يكون المحامي، اإلرهابية أن يكون السجين. سجين الرأي قادراً على إبداء رأيه. معبراً عن مكب

دفوعهما. إن المحامي يعرف، والقاضي ورئيس المحكمة أن  –حتى  –والقاضي وغيرهما فاقدين لهذه الحرية. سجينين في رأيهما. وفي 

صمة على جانبي الطرق في اإلرهاب في البلد يطال الطيور، ويطال الهواء، وأن األغصان في أشجار الفلفل التي تزرعها أمانة العا

العاصمة التاريخية تخاف أن تميل أكثر من الالزم خوف إطالق الرصاص على خضرتها، وعلى نسغها الرطب. ورغم ذلك ال يخجل 

م، هؤالء من التكلم في اتهام معتقل الرأي. والذي قضى في السجن آالف األيام والليالي باإلرهاب، وأنه ضد الحرية التي يتمتع بها النظا

. هذه والتي ينعم المواطنون بهوائها العليل، ونسماتها الهفهافة التي تهب حيناً من وراء قاسيون، وحيناً من وراء الكسوة. وحيناً من الربوة

كلم الحرية التي ما تمتعت بها أثينا على أيام صولون أو بركلس. فهل السجن هو من يقول رأيه عالياً وبشجاعة أم الذي انسجن مع رأيه. يت

ً على راتبه، وعلى أن يشحط من كرافته، ويشنق بها. هو السجين الحقيقي. الواقع أن الشعب  عكس ما يرى، وينفذ ضد ما يعتقد خوفا

برمته سجين، وهؤالء القضاة وهؤالء المحامين هم السجناء. وسجين الرأي هو الوحيد الحر الذي يقول بصوت عال. بال وجل وال خوف، 

ليس هو الدرب الذي يؤدي إلى الوحدة والحرية واالشتراكية. فالطريق إليها هو طريق الشعب،  58ديفيد  –كامب  أن السير على طريق

الشعب الحر، وبما أن الشعب مقهور، ومكبوت فمعنى ذلك أن كل الدروب تؤدي إلى عكس إرادته، وعكس إرادة الوطن، وعكس إرادة 

ن الوطن، فإنه ال يمكن أن يكون مقبوالً، وال يمكن أن يكون صحيحاً. إن سجين الرأي حر. هللا، فاهلل إذا لم يكن تعبيراً عن الشعب، وع

                                                             
راج وزير داحلية عبد نقابي شيوعي حلبي اعتقل ايام الوجمهورية العربية المتحدة وبقي صامدا يتحدى جالدي طاغية سورية عبد الحميد الس  56

وامضى في  1880ة ثانيالناصر.  ومع االنقسامات الضاربة اطنابها في الحزب الشيوعي سار مع المكتب السياسي وممع خط رياض الترك. اعتقل 

ستعرضا تاريخ حياته مالسجن دهرا. وهو انسان بسيط عاقل غير متهور زرته في بيته في حلب وكان يعيش حياة فقر دون تذمر. وبعد وفاته رثيته 
 الشريف.

ن طالب طب في الجامعة كرية. كايتحدر من الرقة من اسرة غنية، ولكنه انتسب الى الحزب الشيوعي مخلصا له مقدما كل امكاناته المادية والف 57
بيبا متخصصا ناشطا السسورية وعندما حاول ياسين الحافظ كسبه الى تياره اوفده الحزب الشيوعي الى جمهورية المانيا  الديممقراطية وعا ط

ى االتاسي في منتد بحماس في صفوف الحزب الشيوعي. وبعد خروجه من السجن نشط ايضا في خركة المجتمع المدني ايام ربيع دمشق والقى
 محاضرة معمقة عن االضاع تنّم عن ذكائه الخارق المطعّم بعصبية لم تكن في صالحه في عالقته مع اآلخرين.

لصراع ضد المطاعع امكان عقد االتفاق بين انور السادات والجانب االسرائيلي في امريكا. وقد اخرجت اتفاقية كمب ديفيد مصر من ميدان  58
 ت على اثره جبهة من بعض الدول العربية ومنها سورية والجزائر باسم جبهة الصمود والتصدي.الصهيونية. وتشكل



152 

 

ألنه يقول رأيه. وإن المحامي سجين ألنه ال يستطيع القول في بعض ما يفكر. ولذا فإن قولة المحامي هي في صميم الواقع. إن المحاكمة 

 سياسية. وليست قانونية. 

لمستبد يزداد صلفاً اقضاة وللمحامين. وبغياب الرأي الحر، يزداد االستبداد وقاحة. وكما قيل أن الحاكم إن المحاكمة إرهاب للشعب ولل

سمهم محامون فهم عبارة اواستبداداً لكثرة ما لديه من الشك والقلق. وهكذا يقف اآلن المعتقل السياسي كمحام عن الشعب برمته. أما الذين 

 عن شهود زور على دناءة المرحلة. 

12/10/1992 

. هذه الكنية التي كانت تدل على قرأت اليوم نعوة صديق قديم أصابني الوجوم للحظة. واسترجعت محياه، إنه الدمشقي عدنان بغجاتي

في الحزب. وفي االجتماعات كنت منذ أقل من عام قد جئت من لبنان. وكان  1965حرفة على ما أذكر من حرف النسيج. عرفته منذ عام 

ما يبدو يتبع في فرنسا أو انكلترا دورة بعد تخرجه من الجامعة لغة إنكليزية أو فرنسية ال أذكر. قدرت أنه من عمري أو  هو يدل على

أكبر بعام أو عامين. شاب أشقر، رقيق البنيان، هادئ، خافت الصوت، جميل العينين، ذو ابتسامة طفولية، وعملنا سوية في قيادة الشعبة 

. وبما أنه ساكن في المهاجرين، وأنا في الميدان، افترقنا، ولكننا كنا نلتقي بين آونة 1966ي نفذ في منتصف عام قبل تنظيم األحياء الذ

لم يكن مياالً إلى إبداء اآلراء السياسية، وال اآلراء الحزبية. وكان يبدو وأخرى. وخاصة في مقرات الصحف، وفي مقرات الحزب. 

والتقيت بزوجته أمل حمصي وهي خريجة جامعية. وتعمل في الحزب، والصحافة كذلك. وبعد ة. أميل إلى الموظف. صار مديراً للتربي

. لم أعد أراه. بقي ليس له رأي بالنسبة لي. ال يوجد أحد بالمطلق بدون رأي ولكنه بالتأكيد ال صار وزبراً للتربيةافترقنا نهائياً  70عام الـ 

ما يكون صحيحاً، وربما ال يكون حسب الظرف. وحسب المصلحة العامة. وحسب لعبة يريد الدخول في الصراعات. وهذا ليس خطأ. رب

 الصراع. وهكذا لم أعد أراه إال قليالً. وعندما كنت أراه، كان يودني بنفس الود القديم، وبنفس الطيبة، وبنفس األريحية. اآلن وأنا في

الكاتب الصموت، والذي  60عت الجريدة شخصاً آخر هو سامي عطفة وقبل أيام ن 59السجن بعد سنين، وسنين يقفز شخصه إلى الذاكرة. 

لم يطبع شيئاً. ورغم أنه من كتاب القصة القصيرة منذ أواخر الخمسينات. وكان ينشر في مجلة األدب. عندما قرأت نعوته تذكرت ذلك 

كان سامي يبدو زاهداً، 62ر علي كنعان. وكان الشاع ،61في بيت الروائي خيري الذهبي  1981اللقاء األخير معه. أظنه في صيف عام 

ً على  وقليل الكالم. ويكره الصخب، وال يعمل في السياسة ال من قريب وال من بعيد. بل ال يحبذ الحديث فيها. وجه علي كنعان لوما

اآلراء القيمة  تقاعسه، وكسله في طباعة كتاباته، وعدم اإلقدام على إقامة ندوات أدبية. ولكنه كان ال يبدي رأياً في هذه المسائل. قدم بعض

في القصة القصيرة. وفي النقد األدبي وكان خيري بجسمه الرياضي. وضحكته العريضة يصب الشاي لنا. جلسنا في غرفة المكتبة. 

ودردشنا أرادوا أن أتكلم بالسياسة. فتحفظت ألن الجوليس مناسباً. تكلمت في األدب. وأن األديب هو من يهتم بالواقع، والسياسة واقع. 

. بيني وبين تلك األيام مسافات اآلن. وعد سامي أن يزورني. سألني عن قريبة عبد .فإن االهتمام بها، وتقييمها جزء من تقييم الواقع ولذا

الكريم الضحاك. وكان معتقالً منذ أكثر من عام. ألنه قدر بأنني من نفس الخط ولي علم بواقع السجن واالعتقال السياسي، وتيارات 

ً ليالً. .لك كان أثناء السير على الطريق في حي شرقي ركن الدينالمعارضة. كل ذ . إنني أكتب ذلك اآلن في الساعة العاشرة تقريبا

 والصمت مطبق في المهجع، وأكثر من حولي هجعوا إما للنوم أو القراءة. 

13/10/1992 

الدفعة كان فاتح جاموس ووديع إبراهيم. وباسل عادت دفعة من حزب العمل من المحكمة /جلسة ثالثة/ ردت على التهم الموجهة. بين 

. بينهم ثالث آنسات 14حوراني، وقد كانت الجلسة حارة. وصار خاللها أخذ ورد، ازداد عدد المحامين هذه المرة، وصل عددهم إلى 

مي ضاحي، وتحدث هن: منى أسعد من مكتب المحامي حسن عبد العظيم وهي زوجة أنور بدر، ودينا جنبالط وزينا طعمة من مكتب سا

الشباب مع المحامين وعرفوا منهم سامي ضاحي، ونبيه جالحج، ومنير عبد هللا، وسمير عباس، وخليل معتوق، وعلي العمر ومصطفى 

الدباغ. ومن المحامين الذين صافحوا الشباب وباسوهم. ورغم تحذيرات ضابط الدورية الذي كان معنا هنا. وهو الشاعر والمحامي محمود 

ن مصياف )أبو منتجب( ومن حماه كان المحامي نصير الحوراني، وأنور البني. كانت الحوارات مع رئيس وهيئة المحكمة، يونس م

واستمعت المحكمة دون ضيق. صارت هناك مقاطعات، ولكنها لم تكن لمنع الكالم. بل لمنع اإلطالة في الفكرة الواحدة. بل بدت هيئة 

اً من الكالم. ولكنها تقاطع عندما تكون هناك إعادة. بالنسبة لألهالي القريبين حضر بعضهم. وقد فوجئ المحكمة مع رئيسها أنها تريد مزيد

. وكان منظرها وهي تبكي وتحوم 82باسل حوراني بعمته التي جاءت عن أمه من حماه. هذه العمة التي لم تره منذ اعتقاله الثاني عام 

. وقبل دخوله القفص حضنته، وبعد خروجه كذلك كما أن المحامي أبو منتجب والذي حول القفص من األمور التي أثرت في الحاضرين

كان في الجناح الخلفي. وكنا نخرج للتنفس سوية، هجم على المعتقلين وأخذ يضمهم قبل دخولهم القفص، وعند خروجهم منه. وينادي: 

كة، واتصاالً. وعد أثناء الحوار فاتح جاموس أن يتصل بأكبر كان سامي ضاحي أكثر المحامين حرحياكم هللا يا رفاق، أيها المناضلون، 

عدد من المحامين كي يشهدوا مثل هذه الجلسات التي يرافع فيها السجناء ليس عن أنفسهم فقط. بل عن الوطن. ومن المحامين 

 –الكالم موجه إلى المعتقلين  – أما المحامي علي العمر فقال مرة أخرى لقول سابق. بأنكم النشيطين والمتحركين كذلك خليل معتوق.

                                                             
 وصف دقيق لوزير أعرفه. 59 

 (.  12( ناقد واديب من مدينة الثقافة السلمية. وله مجموعة النسر القصصية )1992 – 1930سامي عطفة ) 60

 ماته في الحركة الثقافية السورية،روائي مبدع وكاتب دراما له بص 1946من مواليد دمشق   61

 من ريف حمص. عمل في الصحافة السورية وله عدة مؤلفات ادبية. 62
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ترافعون عنا. ترافعون عن الوطن وأنكم تحملون صليب المرحلة. وأثنى على الكالم الذي تكلمه نبيه إبراهيم. أما ياسر مخلوف فقد تكلم 

قانون. وإلى نبذ القيم، ضد الديكتاتورية أينما وجدت قال: أنا ضدها حتى لو مورست في حزبي. إنما تقود إلى التفرد. وكذلك إلى غياب ال

وعندما يغيب القانون تغيب الحدود كما ورد على اتهام الطائفية. بأن مثل هذا االتهام يوجد عندما يتمثل العجز والسقوط لدى النظام 

ة. ثم يأتي بسند كفال –حسب األصول  –الديكتاتوري فيبتدع كافة األساليب االتهامية ألعدائه. طالب كذلك فاتح جاموس أن يخلى سبيله 

بعد ذلك لحضور الجلسات. كما طالب الجميع بإلغاء قانون الطوارئ وبإلغاء األحكام العرفية. وبسيادة القانون. وحتى إلغاء المحاكم 

ة االستثنائية والميدانية وبذلك يتم تحديد تجاوزات الجهات األمنية، وخاصة أجهزة المخابرات التي تجترح الحرمات بغياب القانون، القضا

استمعوا، والمحامون كانوا فرحين، والحضور من األهالي كان فخوراً. كان الكالم الذي صدر عن المتهمين يخرج من األعماق، يعبر 

 عن الحقيقة التي أصبح السجين السياسي اآلن هو الوحيد الذي يجرؤ على قولها. 

 14/10/1992اليوم الرابع عشر 

وشايع مراد يوسف وهو جركسي من ريف القنيطرة، واآلن هو  ،63تحق بتنظيم القاعدة ، القال المحامي نبيه جالحج وهو شيوعي

وشكوا له أمر . إن أعضاء جبهة النظام ذهبوا إلى عبد الحليم خدام نائب رئيس الجمهورية. شيوعي فقط، والبعض يقول أنه بكداشي

مثل هذا األمر خارج دائرة اختصاصه، وأشار عليهم أن يمضوا  فأبدى دهشته منها، وأنه لم يسمع بها، وأن. وضرورة إلغائها. المحاكمات

إلى عبد الرؤوف الكسم رئيس مكتب األمن القومي وأضاف أن أعضاء الجبهة سيذهبون خالل األسبوعين القادمين إلى عبد الرؤوف 

 . الكسم

حام من من المالحظ عدم تواجد أي مكما أن نفس المحامي أخبر فاتح جاموس أن رياض الترك قدم للمحكمة، وحضر جلسة واحدة و

األصل، كان  فلسطيني. وهو عضو قيادة قطرية سابق. المحامين الذين يدورون في فلك البعث الديمقراطي كالمحامي أحمد الشيخ قاسم

 ين عامن بأو كالمحامي محمد محسن الذي سج. 1966 شباط 23 يسكن الرقة، ويزاول المحاماة بها عندما صعد كأمين فرع بعد حركة

لمحامي عبد هللا أو كا. وهو من ريف جبلة. 67 وكان رئيس قسم في صحيفة البعث في الـ. شباط 23 لضلوعه بتنظيم تابع لـ 76 و الـ 72

وهو من . القرويةثم وزيراً للشؤون البلدية، و. شباط 23 صهر المحامي المشهور نجاة قصاب حسن، وكان محافظاً لالذقية بعد. الفالح

هيّب من القدوم إلى وهناك ت. كمنير العبد هللا أن المحامين عامة متخّوفون. وأصحاب الخبرة منهم. حسب أخبار المحامين. يطرةريف القن

 – برأيي – وهذا. محكمة أمن الدولة، والتورط في أمر ما يحاسبون عليه مستقبالً، كما أنه ال يوجد هامش والهامش ال يأتي بدون ضغظ

ي األحكام، ود في الجزائر أو حتى في تونس، وحتى في األردن بالنسبة لعلنية المحاكمات، والتساهل حتى ففالهامش الموج. صحيح

لدان والتهيب سببه وجود تحرك، وتأثير للمعارضة على ساحات تلك الب. ومندوبين عن لجنة حقوق اإلنسان. وحضور الصحافة العالمية

إال بمزيد من  بما ال تحمد عقباه، ويوقعها في حسابات ال ترجع عليها، وعلى وجودها. من ارتكاب عنف من قبل السلطات مما يورطها

ستمرة من أجل مواالعتقاالت مستمرة، والمقايضة مع أمريكا وإسرائيل . هنا القمع ال يزال في أشده. هي بغنى عن ذلك اآلن. الضعف

أن حركة المعارضة  كما. ي انتهاك حقوق اإلنسان في الساحة السوريةالسكوت العالمي عما يرتكب في الساحة اللبنانية، وعما هو مستمر ف

وأن . التنفيذية الواجهة ورقبة السلطة( السلطة التشريعية) والسلطات األمنية قائمة ليالً نهاراً فوق رقبة القضاء. في الشارع شبه معدومة

لسلطات مرتبطة به ولذا تبدو كل ا. فذ أوامر رئيس الجمهوريةاألوامر المشددة لألمن باالعتقال مرتبة بجهاز أمني رهيب في القصر ين

ك ممثلون نخبويون هنا. فليست هناك سلطة تشريعية أمام المحاكم االستثنائية والميدانية وليست هناك أحزاب للجبهة. وبأوامره السرية

الح قانون الطوارئ، ين، ومنها قانون األحزاب لصلهذه األحزاب الشكلية التي ليس لها مقرات وليس لها صحافة، وهناك تعطيل لكل القوان

ذا ال يجرؤ أحد أن يجتاز له. إن حالة النظام السوري من الحاالت الفريدة، والنادرة في العالم. واألحكام العرفية، والمراسيم االستثنائية

 . جازفخوف التصفية، ولذا ال أحد يريد أن ي. منعطفاً دون أن يلتفت وراءه، ويسعى إلى االختفاء

15/10/1992 

سمية المدعو أخبرني بسام عبود المعتقل لحساب المكتب السياسي، وهو من عرطوز أن مسؤول مطابع الدولة أو ما يسمى المطبعة الر

شيين قد اعتقل منذ إبراهيم كاسوحة. وهو نقابي وشيوعي، وكان في المكتب السياسي. ثم انضم إلى مراد يوسف، ثم أخيراً التحق بالبكدا

نه لدى أمن الدولة، آب الماضي، وال أحد يعرف األسباب التي أدت إلى هذا االعتقال، وأنه ال يزال في مركز التحقيق. البعض يقول أ 28

س عاماً وهو من قصير والبعض اآلخر يقول أنه في أقبية المخابرات العسكرية فرع المنطقة. المعتقل المذكور يبلغ من العمر قرابة الخمي

 حمص. 

هذه المحكمة بما  مور تمضي بشكل عادي. ويصاحبها الملل، وكذلك الترقب، وقد تأكدنا مع الجولة األولى في المحكمة. أن أحداً مناأل

يضع كافة االحتماالت  في ذلك رئيسها. ال يعلمون شيئاً ال عن الجلسة القادمة. وال عن استمرار المحاكمة، وال عن األحكام. أحد القضاة

آلتي، إال أن أحداً ال األهل من كافة أنحاء القطر، ومن شتى االتجاهات، يترددون على المحكمة، يسألون، يحاولون معرفة ا أمام مستقبلها

 يعرف شيئاً. وهنا تكمن الغرابة في هذه المحكمة.

                                                             
سه خلد بكداش وقادها ليس المقصود تنظيم القاعدة البن الدن والنصرة وداعش، بل هو أحد تنظيمات الحزب الشيوعي السوري المنّشقة عن رئي 63

ا بطوليا في سجون االسالمية وانتقل الى الشيوعية. والمحامي الخلوق نبيه جالحج الذي صمد صمودمراد يوسف، الذي درس في مدارس الشريعة 
 .2018عبد الحميد السراج ايام عبد الناصر وقياما الوحدة بين سورية ومصر  ال يزال ناشطا الى االن صيف 
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وهم عدد . ونآخر يدبّ  المحامون كأنهم في عالم. ال يوجد دم في وجوههم. المحكمة متوارية، قضاتها ال يسمع لهم صوت، واجفون.. .

-20 سياسي مكتب( 50) ، بعث ديمقراطي400 نحن وحزب العمل والمكتب السياسي حوالي الـ) ضئيل قياساً مع عدد األضابير المقدمة

 عدد المحامين لموكل هذا العدد، . مع رياض الترك والباقي من حزب العمل. أولئك الموجودين في عدرا. مضافاً إلى الموجودين هنا 25

 ً ع به، ولكن القضية معتقالً، صحيح أن التوكيل مجاني، ومتبر 70 يقول سامي ضاحي أنه لوحده وكيل قرابة الـ. يزد عن العشرين محاميا

ل، طحنهم األمن، ولكن الناس مع المحامين، مع عمال التنظيفات، مع األطباء وكذلك ما يدعى بالعما. بالدرجة األولى هي قضية وطنية

لمذابح، وهدم المدن، والذي أقام ا. وإن شيخ الديكتاتورية المتمثل بالحكم العائلي والطائفي، والمتحرك تحت جنح الظالم .وطحنهم الرعب

رحلة الملك ودمر لبنان، وجعل القضية الفلسطينية تزحف مسحولة على وجهها كل ذلك يجعل من المحكمة رؤيا كئيبة، ورحلة شاقة ك

 (. ضاة والمحامينلير في قلب العاصمة لكل من الق

16/10/1992 

. المستخدم في مجال األدب، رئيس اتحاد الكتاب العرب المدعو علي عقلة عرسان يطلع علينا بكتابات ومشاريع ثقافية مألى بالتضليل

من ) بعنوان فهو على ما يبدو ويكتب مسلسالً من االفتتاحيات 1992 أيلول عام 23 عدد( األسبوع األدبي) وذلك في الجريدة األسبوعية

( أخالقية)و( مبدئية) يوحدهم، ويجمع طاقاتهم حول ثوابت( ميثاق شرف) إنه يقول أنه يدعو المثقفين العرب إلى إعالن( الشك إلى الثقة

البيت ) وداخل. ولماذا؟ قال ليفرضوا احترام الثقافة، وهيبتها، ودورها، وكذلك مصداقيتها، وحضورها على صعيد األمة( قومية نضالية)و

ثم يتكلم عن ضرورة العمل والنضال من أجل الحرية، والمساواة، واحترام الحقوق، والحريات العامة للمواطنين، والممارسة ( العربي

وكانت . أذكر أن الفالحين في الربيع من الجيران كانوا يخرجون إلى األرض لتنظيف حقول القمح من الطفيليات. الديمقراطية السليمة

وكان أخطر هذه النباتات الطفيلية . يستعملون في حش الطفيليات الكاسوحة وهي منجل صغير. نسوة الجيران وكنت أرافقها أمي تذهب مع

وأسماء أخرى محلية لم أعد أذكرها تنهض السنابل تحت ضباب شباط وشمس آذار خضراء ( أبو منشح) و( التيين) و( اللزيقة) ما يدعى

لكن سوقها تبقى وكأنها مصابة . تحاول أخذ شخصية السنابلولكن هذه الطفيليات . .ى السوقوتقو. وتبدأ السنابل بالظهور. مستقيمة

سمي . اللزيقة نبات التفافي يحاول اللف وخنق السنابل. التيين نبات زاحف قوي الجذور، شره للماء، ولما في التربة من غذاء. بالخرع

. هذه النباتات وغيرها يحشها الفالحون في فترة عقد السنابل. ويتشكل كالجفنات. اآلخر أبو منشج ذو رائحة كريهة. كذلك ألنه يلتصق

هذه الطفيليات رغم . فتلك الطفيليات تضيق الخناق على تنفس السنابل، ونمائها، وامتشاق قاماتها. لكي يجعلوا القمح يتنفس بجو نظيف

تحاول . الشمس، ومن أجل نيل الكمية الوافرة من المطر ومن الغذاء فعل الكسح بها والحش لها من أجل حرية السنابل في استقبال شعاع

ولكن . وكذلك أن تتطاول وأن تغش، وتتخذ حيناً قامات مقلدة، وسموق مزيف. دائماً أن تنمو، وأن تزحف، وأن تفرز الدبق االلتصاقي

إذ هذا االسم الفاعل . زق، وأية رائحة لذلك المنشحالمزارعين يعرفون بال لُبس القمح ويعرفون م ن هو التيين، وأضراره، ومن هو الال

مع التعريف، . قادم من العبير العاصي على كل ما هو وسخ بصيغة الجمع وهو ما يدعى النشح بسكون الحاء، وكسر كل من النون والشين

. من الوصول تعبيرياً عما عليه الوساخةوالوصول إل أقصى ما يقصده العامة . واجتماع التعريف والتشديد هو للتأكيد. والتشديد على النون

ذلك . أو أن تزاحم حب السنابل. وال يمكن أن يسمحوا لهذه الطفيليات كي تحل محل القمح. إن المزارعين ال يمكن أن تنطلي عليهم الحيلة

. المستقبل واألمل في حياة أصلحالحب األصفر المملوء خيراً وبركة، وغذاء يعطي المزارع النضارة في الوجه، والقوة في الساعد والثقة ب

. طفيليون يعيشون على فضالت موائد النفط، وعلى نفايات ما تفرزه الديكتاتوريات. هناك طفيليون وهناك سنابل. وفي مجال الثقافة واألدب

وبريق ذهب . واسطة القمعبل يعملون ب. وهؤالء يحاولون مطاولة السنابل، واالستفادة من المياه والهواء المخصص أصالً للسنبلة السامقة

ولكن هل يمكن أن نقارن سعد هللا ونوس، أو عبد الرحمن منيف، أو حيدر . النفط لحجب نور الشمس عن األصالة، والمواقف المناضلة

حيدر، أو شوقي بغدادي 
64

 . بلةوهم قمح وسنابل اآلتي، بالمزاحمين والطفيليين من أمثال هذا المستخدم الذي يحاول أن يتخذ قامة السن

18/10/1992 

غادرت . غادرت المهجع السابع إلى المهجع الرابع، بعد إقامة فيه استمرت عاماً وعدة أشهر – الخميس الماضي – منذ ثالثة أيام

ً  – كما يعاني كل سجين. رفاق الرقة البسطاء والذين يعانون ً . الملل نفسه، والملل من يومياته، والملل من ملله – أحيانا الجو  يصبح أحيانا

فيتشكل من جراء . باألمور العادية، والصغيرة والبسيطة، وهل في السجن غير ذلك – ال يطاق وبفعل االنشغال بحيث ال يدري السجين

يعمل في تنميته مخزون الكبت، ومخزون الحرمان، ومخزون الضغط، بحيث يلعب التصور المعكوس، أو . هذا االنشغال موقف مشوه

ربما نظرياً يدعي الكل أنه أمر تافه، وأمر يجب عدم االهتمام به، وعند  – في تشويه الصورة عامل الطعام مثالً المقلوب دوراً كبيراً 

أمراض . تفرض اهتماماً ما بالطعام – شئت أم أبيت – إن أمراض السجن. التطبيق تجد أن التقليل منه يؤثر على الكثيرين، وكذلك نوعيته

ربما تجتاح جميع . وهكذا تصير حساسيات ما. هناك أناس يناوشون على جبهات الطعام. لوسواسالقولون، أمراض القرحة، أمراض ا

ً . المهاجع بنسبة ما هنا، ونسبة ما أعلى، هناك وتنفجر عند وقوع أمر بسيط وغير ذي بال، فتقع الواقعة . تتجمع المكبوتات  أحيانا

 (للنِقًار) السجن يؤسس: وبالعموم
65
مع . كثيراً، بسبب الفراغ والوقت الذي يمضي ضمن مكان محصور ومحدد، حسب تعبير العامة 

ويقوم . كل عوامل البعد عن مزاولة الحياة الطبيعية، واإلنسانية، ومن الناس م ن يمرض، وال يحس بمرضه أحد، يبقى يعاني بصمت

ً . بواجباته بصمت، متحمالً، والبعض يوسوس له ضيقه بأنه مريض وتتوالد . يعاني قلقاً حيال النظافة. حيال األكل وهذا النوع يعاني قلقا

                                                             
يقصد به علي عقلة عرسان تبداد العربي. ونقيضهم " المستخدم " واالريعة المذكورون  أعالم ثقافية جريئة ال تهادن وال تنحني النظمة االس  64

 رئيس اتحاد الكتاب السائر في ركاب النظام.

 النِقار المخاصمة دون عنف وليس لها جذور للخالف. وكثيرا ما تجري بين االهل واالقرباء.  65
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حاالت وحاالت ولم يعد يستوعب كما كان ذلك في السنوات األولى من السجن فالجميع تعبوا والجميع فجعوا والجميع ذاقوا والجميع 

ضي بال مزيد من المطبات، أو األكواع، ولذا سيكون المرء منا بحاجة لمزيد من الحنكة كي يم. ولم يعد أحد أعلى ال سناً، وال مرتبة. فقدوا

وال يتقلب وال يبدل . األمزجة هادئة عادة ولكنها محكومة باستمرار هذا الجو، والزمن فيه كأنه ثابت. أو التعرض لطقس مفاجئ ومتقلب

ه، وبين األهل وبين الحياة، وبين ويشعر المرء أنه يكبر وأنه يشيب وأنه يهرم وهنا تتوالد المعاناة الذاتية، والفصل الكلي بين الوطن وبين

 األقطار، والفصول واأليام واألفراح ويستمر االنغالق بين الحياة وبين الروتين الثقيل ليوميات ال تتحرك، وال تتمفصل، ويسقط أحدنا في

ع معين، مزاج من نوع معين، ولكن حياة السجن الكئيبة هذه ال بد أن تكون فيها أفراح، أفراح من نو. أتون من االحتراق عميق وبال قرار

ولكن من يحكم بذلك . وسالمة األمر الذهني، وسالمة األمر العقلي. من أهم هذه األفراح الظن الذاتي بعدم التأثر. أوهام من نوع آخر

م على سير وقادم من عالم آخر كي يحك. وال من أحد حيادي، وطارئ. والجميع صاروا سواسية. الجميع قد شربوا من نهر توفيق الحكيم

. كما يتعامل األطفال مع األلعاب، بسبب تراكم وروتين وصمت الجهات. وحديث، وتحركات هذا الجمع، إننا نتعامل مع األشياء، واألخبار

وإذ نتشبث بها . حتى أن صور األهل إذا وجدت نتلمسها، ونشمها، ونمعن فيها، كأنه شيء تراثي ونادر. كل ما حولنا أحياناً يفيض كآبة

أمر فوق الطاقة، وواقع يكاد يبلغ حد الخيال، حد الرؤيا، إن رؤى حاذقيال . أننا نخاف من فقدانها، أو كأنها بعد لحظة سوف ترحل عناوك

وأصوات تلتف على بعضها، . مركبات وأبخرة من برك، وأسنان مكشرة لتنانين. ليست شيئاً عند اإلفرازات التي تحملها أحالم السجن هذا

وغيوم يركب عليها غول إثره غول، الرؤوس ركبت محل األذناب، واألذناب ترقى وتبرز . ا تبقبق، رياح عاصفة ورعودوغدران مياهه

مألى باألشباح  ووديان مألى بالسحالي واألفعوانات، وصمت ليلي وأرض بال نهاية. من وسط العمود الفقري وقمم تصير إلى الوادي

بة للتفادى انشقاقات تحدث باألرض وراءها وأمامها. تنقض عليها، وتبتلعها كتلة وراء كتلة، والظالل بل تبدو جموع البشر تتزاحم حار

. سأتكلم عن سكانه وعن .والليل طويل، والنجوم تلمع ودروب النيازك تزخر باالنفجارات، وازدحام البريق. جئت إلى المهجع الرابع

ذي ينبو، عن األقمار التي تبزغ، عن المنارة التي تهدي الجوجؤ الذي يشق الهموم التي تجتاح وعن األحالم التي ترسو، وعن النوم ال

 الموج في عرض المحيط. 

19/10/1992 

البائس الذي قضت على ومن أنحاء شتى من القطر  53و  50إذن جئت إلى المهجع الرابع ونزالؤه وهم سبعة ومواليدهم بين عام 

على أنفاسهم كالصخور الصماء. وال بد أن مرت أسماؤهم في معرض الكالم، أو  معالمه، ودروبه هذه المرحلة الصعبة. والرابضة

  :الحديث. وبشكل متفرق، في هذه اليوميات

س في جامعة حمص. ومنذ اعتقل عام  أبدأ بدكتور الكيمياء، حسين بكر، وهو من قرية األحمدية في الغوطة الشرقية، . 82كان يدّرِ

السوفييتي مع ابنها ضرار. وحتى اآلن ال يعرف شيء عنها وعنه. لديه في عينه اليمنى كسل وظيفي رحلت زوجته الروسية إلى االتحاد 

. ال يرى بسببه واحد من عشرة. يزوره أخوته، وأخواته. والده متوفي وكذلك والدته. يقرأ أحياناً باإلنكليزية إلى جانب الروسية والعربية

سنموت  –على األغلب  –ينظر أحياناً ضاحكاً ويبرم برأسه مردداً أننا ارة لف في النوبة. ويلم بالفرنسية، يشرب المتة، ويدخن نصف سيج

  .وال من بصيص ضوء في األفق في السجن.

على طريق رأس البسيط. كان يعمل محاسباً  والواقعة قبل سد بللوران الثاني هو فيصل الغرف من قرية كرسانا التابعة لمحافظة الالذقية.

ود في المرفأ والده متوفى. أما والدته فتنتظره، وتزوره مع زوجته، له سبعة أوالد. لم يجتز أي منهم البكالوريا، لضيق ذات اليد، وعدم وج

يتجاوز تة لطيفة. معيل، أرضهم صغيرة. يقضي يومه في النحت على الخشب، وفي قراءة الروايات. صموت، وطريف وصاحب نك

  ..مسألة السجن. ويحاول طردها عن باله

فيما يخص البترول خريج ألمانيا الشرقية أيام زمان يلم إلماماً جيداً بكل من الفرنسية واإلنكليزية إلى جانب  أما ع. جبيلي فمهندس تنقيب

، كان له زوجة، تركتهأخته المتزوجة والمقيمة في دمشق. األلمانية. أبوه خياط توفي العام الماضي. وأمه شبه مقعدة، وهو وحيد، وتزوره 

ولم تنتظره، ومضت للتزوج تاركة وراءها ولدين تربيهما، وتشرف عليهما أخته. عنده عمى كامل بإحدى عينيه بسبب الكسل الوظيفي. 

 . صموت، وجيد العشرةكذلك هو  كان يداوم في وزارة النفط، إنه من قرية )كرسانا( التي أصبحت اآلن ضاحية من ضواحي الالذقية،

. الذي أصبح وحيد أبويه بعد وفاة أخيه وهو هنا. له أم وأب عجوزان. وأخوات دكتور هندسة المرافئ مزيد حداد من حورانثم هناك 

ً متزوجات طويل القامة، وسيم الطلعة، لطيف المعشر، يدرس ويترجم عن الفرنسية واإلنكليزية إضافة إلى الروسية، ال يزال   .عازبا

ابن ضابط صف. يعمل حالياً مستخدماً في اتحاد عمال دمشق. بعد أن خدم عامالً في جريدة البعث، جهاد من  المهندس جهاد غنامثم 

وهو مواليد القنيطرة. أهله من قرية فتيح قرب جسر الصخابة بين جبلة والالذقية. ويقال لها فتيح بيت يا شوط، تابعة لناحية عين الشرقية. 

ويربي العصافير في خريج روسيا، طبعاً يتقن الروسية. ويتعامل جيداً مع الفرنسية واإلنكليزية،  مهندس ميكانيك في الطيران المدني.

ويتعامل معها لغة وصفيراً وحركات قصير القامة، ممتلئ، كان في الصف العاشر عندما كنت أستاذاً للتوجيه السياسي في ثانوية  المهجع

  .له فقراء كأهل أبو زيد )مزيد حداد(الكواكبي، أه

، والده المدرس 10/100الذي يكاد يضيع نظره. هناك تآكل قرنية لديه.وهناك تأثيرات للسكري يرى في كل عين  وهناك جهاد نعيسة

في النقد األدبي،  . يحمل ماجستير83وهو في السجن منذ عام  71عطا البالغ من العمر ثمانين عاماً. أخوه عادل في سجن المزة منذ عام 

 يتعاون مع جهاد غنام من أجل تربية العصافير، وله معها لغة ظريفة. ذواق لألدب، 
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حمص، مصفاة  خريج المعهد المتوسط للكهرباء الذي كان يعمل في، حارة القدامسة. يحيى باكير من السلميةبقي من يدعى أبو شريك 

ون في الكويت، يات والكتب الفكرية والده خباز، ثم أسس فرناً، وله أخوة يعمل، صموت وقارئ جيد للروا1953وهو من مواليد النفط 

نهم يحملون هؤالء هم نزالء المهجع الذين مضى على سجنهم عشر سنوات فقط ألمخلص، وله أخ من عمري له محل تجليد في السلمية. 

 ً ، هناك عجب، وفي وضع البالد من تحضر، وترقب . وقد دردشت ببعض األحاديث، عما في وضعنا من غموض، وفي محاكمتنا منرأيا

 تاريخ. يأس في األعماق. يأس مستقر ومترسب وثقيل كونته السنوات الطوال، والتصميم غير الطبيعي لتعميم الحقد وتلويث ال

20/10/1992 

كان الخالف بين رفعت 
66
.. .وعندما استيقظ من غيبوبته. 1984 وبين الجيش والمخابرات عام 

67
ورأى األمور على ما هي عليه  

وعلم أن . رأى أن قطعات من الجيش تحركت ودخلت العاصمة لمواجهة السرايا التي كانت قرابة الفرقتين ،أدرك خطورة الوضع

أهبة  ، بل إن الطيران علىمدفعية الميدان مصوبة من كال الجانبين، والضحية الوحيدة هي المدينة والسكان المدنيون. المدفعية الثقيلة

لقد استطاع قائد السرايا حتى ذلك الوقت أن يهيمن على الحزب، وعلى السجون وعلى الجامعات وتغلغل . االستعداد على مدارج االنطالق

ً المواجهة مع األركان. إلى اإلعالم ومع جهاز المخابرات العسكرية لحسم . وبدت له الهيمنة على الحكومة التنفيذية، وقد قرر نهائيا

ً . الموضوع في الوقت الذي ال يتجاوز راتبه في الجيش . كان الضابط المالزم في السرايا يتقاضى أربعة آالف ليرة سورية شهريا

وال من قانون ال مدني، وال . وله سائق مفرز، وحاجب. وله سيارة مفرزة محروقاتها على حساب قيادة السرايا. النظامي األلفين

كانت وفاة أخيه شبه . عن ستة آالف ليرة تأتيه بظروف كلما حل عيد األضحى أو عيد الفطر ال تقلوله عيدية . عسكري يخضع إليه

مؤكدة، فريق األطباء العرب، وكبير األطباء الروس والطبيب الفرنسي، وربما هناك طبيب ألماني، كانوا قد شخصوا وعالجوا سرطان 

قد وضع نفسه الوريث  68كان األخ السندباد . 84 النوبة القاتلة في الـوكذلك أمراض القلب، وكذلك مرض السكري، وعندما داهمته . الدم

والذي . كان الظرف في تلك اآلونة غير ناضج. ولم يكن قد توضح أن هبالً يؤسس لحكم العائلة بعد أن مكن للحكم باسم الطائفة. الحق

فوجد أنه من الضروري ترتيب األمور، وعلى رأسها . المسألةوقد تأمل البابا في . وترحيل المغامر. ساعد على الترتيب، ورتق الخرق

ً استجابة للضغط الذي يزاوله قادة الفرق، واأللوية، واألجهزة األمنية، ترتيب األمور لصالح القصر . الجيش وحل السرايا ولو شكليا

لته يؤسس لنوع من الحرس من قبل الحرس الجمهوري المدني وشبه المراسمي، جع 81 ، إن محاولة اغتياله عامالجمهوري

وعندما حدثت الغيبوية غير القاتلة على . وله مراتب ومحطات بنزين وآليات. الجمهوري العسكري المقسوم إلى كتائب وأفواج وسرايا

 . مقياس ريختر

خارج البالد،  في دورات أمنية – من مرتبة رائد فما دون – وقد أرسل ضباطه. ال يتجاوز الخمسة آالف الحرس الجمهوريكان عدد 

وكان لهم امتيازات تضاهي امتيازات ضباط السرايا بالنسبة للراتب، . ربما إلى كل من ألمانيا الغربية، والواليات المتحدة األمريكية

نية وكذلك ميزا. كما هو معلوم فإن ميزانية الجيش سرية ال تدخل في الميزانية العامة. وبالنسبة للسيارة، وبالنسبة للحاجب، والسائق

والتي . أما القصر الجمهوري فله ميزانيته السرية والمستقلة. السرايا مستقلة ال تدخل ال في ميزانية الجيش، وال في الميزانية العامة

هناك كذلك . فاستقلت عنها ومن هذه الميزانية مخصصات للحرس الجمهوري. كانت في بداية الحركة مقتطعة من ميزانية الجيش

 .لخاصةميزانية للوحدات ا
69
وهناك قطعات ال عالقة . ولكن امتيازاتها أقل بالنسبة للسيارات والوصفاء، إذن هناك جيش وأركان 

بعد رحيل السندباد أراد هبل أن . وهذه القطعات كل واحدة تدور في فلكها. وهناك سلطة وزارية تشكلية ال عالقة لها بالجيش. للجيش بها

يتطلب مراقبة يومية وال يجوز التحرك إال بعلمه ولذا كان عليه أن يعيد ترتيب الجيش فوسع الحرس وهذا . يدور أوالً الجيش في فلكه

والبعض يقول أن . يقال اآلن أن الحرس مع سرايا الصراع يقارب عدده ثلث الجيش النظامي ويضعون رقم مئة ألف لذلك. الجمهوري

. سرايا الدفاع كانت تقدر بفرقتين، وأن الوحدات الخاصة عبارة عن فرقتينوأن . الحرس الجمهوري يعادل فرقتين وسرايا الصراع فرقة

 ولكن هدفنا الجواب المحدد عن سؤال كيف رتب الجيش ذلك القابع في القصر الجمهوري؟ . المهم ليس هدفنا العدد

ق التفاصيل كانت سرايا الدفاع التي لالطالع على أد. وباألجهزة األمنية: أن يكون لديه مركز ارتباط بالجيش 84 هدف القصر بعد عام

حزيران تهدف إلى حراسة المطارات، ورصد حركة الطائرات، ومعرفة أوقات التدريب لها، وخط التوجه،  5 تأسست قبيل هزيمة

بقيادة فاصطدت بالمخابرات العسكرية، و. ونقل كل ذلك إلى وزير الدفاع، وحاولت أن تمد ذراعها إلى الجيش. ونوعية، وكمية الذخيرة

وكان يمكن أن تهدم البلد، ويقضى على . وتحركت القطعات بالذخيرة الحية. ، ورحل السندباد84 واحتدم الصراع، وتفجر في الـ. الفرق

ويرسلون إلى . وصار يندب ضباطاً معينين من الكلية العسكرية لذا فإن ساكن القصر وسع من الحرس الجمهوري،. النظام من داخله

هذا المركز استطاع أن يندب . إال وقد أنشأ في القصر ما يدعى المركز األمني 86 ولم يأت عام. دورات من نوع معينالخارج التباع 

ً . يرتبط هذا الرائد مباشرة في المركز في القصر. وعدة نقباء، ومالزمين. إلى كل فرقة ما يعادل كتيبة بقيادة رائد وقد تم التنسيق . طبعا

                                                             
ورية حافظ االسد. طموحه ليحل محل أخيه المريض رئيس الجمهرفعت االسد شقيق الرئيس حافظ االسد وسنده في بداية حكمه ثم ارتفع سقف   66

و قابع في سجن صيدنا. كانت في يد رفعت سرايا الدفاع القوة العسكرية الضاربة، التي يتحدث عنها صاحب اليوميات حسبما تنامى الى مسامعه وه
ت وتناولتها رفعت في قصة طويلة سّودت مئات الصفحاوقصة الخالف بين رفعت والقوى العسكرية االخرى حسمها الرئيس بعد شفائه وابعد 

 مختلف وسائل االعالم.

 المقصود رئيس الجمهورية، الذي دخل حسب االشاعات في غيبوة ثّم استعاد عافيته وامسك بزمام االمور.  67

 يقصد رفعت االسد قائد سرايا الدفاع والطامع في السلطة المطلقة. 68

 تقال بالطائرات المروحية للقتال وكانت بقيادة علي حيدر المعادي لرفعت.قوات عسكرية مدربة على االن  69
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أمر الكتيبة األمنية . ألفواج عبر األركان وعملياتها بمركز القصر حسب تعليمات ومسودات التعليمات، وهوامشهامع آمر الفرقة، وأّمار ا

ومتى . وعلى أية خطوط وفي أية بقعة .في الفرقة، أو في المطار الحربي أو القاعدة الجوية يجب أن يعرف متى يكون وقت التدريب

استعمالها، وكذلك بالنسبة لتدريب الطيران، وبهذه الحالة ال يمكن أن تمر فوق العاصمة طائرة وكميتها وكيف يتم . يكون إخراج الذخيرة

يجب أن يعلم القصر بكل كبيرة  .تحمل ذخيرة، وال يمكن لطائرة في وقت التدريب ومعها ذخيرة أن تمر قرب العاصمة، أو القصر

القصر أُّمار الكتائب المنتشرين في الفرق، والسالح الجوي، وفي  /رواد/ تصب المعلومات من. وصغيرة في كل فرقة، وفي كل قاعدة

وهذه القيادة  في قيادة أمن القصر[ األمن السياسي – أمن دولة – مخابرات عسكرية – مخابرات جوية] قيادة األجهزة األمنيةمراكز 

إنه يعرف حتى األمالك واألحوال التي تحت . روورئيس القصر يوّحد على ضوء هذه التقارير كل أم. تلخص تقريرها اليومي إلى القصر

هكذا ازدادت المركزية األمنية، . يستطيع التصرف تبعاً لهذه المعرفة. وماذا ينهب ضباط الفرقة، وعندما يعرف اإلنسان. آمر الفرقة

والمسؤول . يتم دون علم القصر إن دبابة للتصليح محمولة إلى العاصمة ال يمكن أن. ومركزية القاعدات الجوية. ومركزية قيادات الفرق

المسؤول األول عن هذا المركز األمني هو االبن الرائد الركن باسل ويبدو أنه هو كذلك المسؤول األساسي في الحرس في القصر، 

 .1984 لكن هل حقيقة تم حل سرايا الدفاع بعد عام. تّم سد الفراغ الذي تركه حل السرايا  وعلى يديه وبتوجيه من أبيهالجمهوري، 

لكن االعتقال والتعذيب الشديد الذي تم على يد المخابرات العسكرية . ضابطاً من ضباطها اعتقلوا 80 وأن أكثر من. الواقع أن هذا الحل تمْ 

في أما قيادة السرايا فاستمرت بمركزها في القابون، وبقي . وتوزع هؤالء الضباط على الفرق المستحدثة. لم يستمر أكثر من ثالثة أشهر

استمروا على اتصال بالسندباد الذي استقر في باريز وكان بريده يصله عبر طائرة خاصة لها رحلتان في . هذه القيادة عشرات الضباط

وبقي بشكل غير مباشر يلم بكافة النشاطات . وبعلم حافظ االسد وتعليماته بُنيت الصلة 70 .واستمروا على والئهم. األسبوع وهؤالء يراسلونه

وضد نشاطات مؤسسات حقوق االنسان التي تعني بالوضع . وم بها السندباد لصالح الحل السلمي، ولصالح النظام ضد المعارضةالتي يق

ولكن يده إذا ارتخت وأنفاسه إذا . وحافظ االسد يمسك بكل األمور. وضع البلد غامض الصراع يمكن أن يختبئ ويؤجل. الداخلي السوري

 . وعندئذ ستكون الواقعة على المرحلة برمتها. ز على أشدهفإن هذا الصراع سيبر. انكتمت

21/10/1992 

ال أحد يعرف إذا أُفرج في أواخر العام الماضي عن الفلسطيني سعيد جبارين، لكن كافة المصادر تؤكد أنه لم يزل قابعاً في سجن المزة 

 ً  1955 سعيد من مواليد. ليلة وليلة على مآقي النظر حسب تعابير ألف. وقصته قصة تدّون. وقد مضى عليه أكثر من سبعة عشر عاما

. فعاش في كنف والده، وخالته مع أخت له لم تتجاوز العام عندما توفيت الوالدة. وفقد أمه وعمره ال يتجاوز الثالث سنوات. ولد في الضفة

. عندما اجتاحت اسرائيل الضفة. البتدائية، وقد حصل ذلك العام على ا67 في صيف الـ – أول زيارة – كان في زيارة ألقربائه في عمان

. ، اتبع دورة لمدة ستة أشهر68 في عام. ومضى إلى العراق التباع دورة أشبال مع أطفال آخرين. فالتحق بفتح ومعسكراتها التدريبية

مدة في القواعد  وأقام. وربما اشترك في معركة الكرامة. وجاء سورية، ومرق إلى األردن عن طريق بحيرة طبرية قرب كفر حارب

وتسلل مرة إلى الضفة . وكان يعود إلى العراق، إلى قواعد التدريب. وفي منطقة األغوار. الغذائية في جنوب لبنان وعلى الجبهة السورية

وات يذكر عندما توفيت أمه أوصت أن تدفن تحت أقرب شجيرة ليمون كانت على بعد خط – لزيارة قبر أمه /أم الفحم/ الغربية إلى قريته

وركض باتجاه شجرة الليمون وراح ينشج . حط في الدار. من البيت وعللت السبب أنها تريد أن تكون قريب من األوالد وتشم رائحتهم

وقال لها أن األرض العربية أكلت من رجليه، وتفوح رائحة اإلجرام . طلب منها الصفح، والغفران. كان قد بلغ الرابعة عشر. فوق قبر أمه

عاد إلى . ولدٌ لم ينبت الشعر بعد في وجهه. وعن شرف أمة العرب. وعاهدها أن يدافع عن شرف فلسطين. كل مكان الصهيوني في

ثم . والتحق باألغوار. يتلبد في عمان بين المقاومة وبين النظام الملكي 69وبدأ الجو منذ الـ . األردن، إلى القواعد، ثم عاد إلى العراق

وكان المعتقلون الفلسطينيون ينقلون إلى الصحراء القريبة من األزرق، ويلقى . جرح أثناءها ثم اعتقل. 1970 وقعت أحداث أيلول عام

 ً الذي يقع إلى  /الجفر/ ثم نقل إلى معتقل. أقام ألشهر في هذه اآلبار. بهم في آبار عميقة مظلمة، وتنزل قفة ثالث مرات تحمل إليهم طعاما

وقد أفرج عنه بأمر من حابس المجالي  ،أمضى فيه أكثر من سبعة أشهر. اية كيلو متراً عن عمانالشرق من معان على بعد أكثر من أربعم

 وهكذا وصل إلى قاعدته، وقيادته في العراق في منتصف عام. الذي حدد أن أي معتقل يتعرف عليه مواطن أردني يمكن أن يفرج عنه

وعندما دخل سورية ( أبو نضال) وأنشق مع من انشق عن فتح لصالح. عراقولكنه عاد إلى ال. لقد توجه إلى لبنان، عمل في الجنوب. 72

وهكذا في . .وأن أبا نضال على عالقة بإسرائيل. التهمه أنهم من جماعة أبو نضال. وسيق إلى سجن المزة. ، اعتقل مع م ن معه73 عام

وجيء بسعيد ومن معه إلى . ع قيادته ومع رأس النظاموالتقى م. يبدو أن أبا نضال مد جسراً مع النظام السوري. السجن ثمانية أعوام

قبل اإلفراج بساعات اختلى ضابط فرع فلسطين محمد مسعود بسعيد . وأفرج عنهم. وتم االعتذار لهم، والثناء عليهم. 71مكتب علي دوبا 

 : قبل استئناف القصة وقعت حادثتان .كما أنه يجب أن ال يقول ألحد. وإذا نسي ال يلوم إال نفسه. وقال له أن يراجعه بعد عشرة أيام

غرفة الزيارات.  له في سجن القلعة. والبكاء الذي فاض من عيون جميع الناس المتواجدين في 79األولى زيارة أخته وخطيبها عام  -1

هناك يريد زيارتي.  والذين يفصل بينهم شبك الزيارة. عندما كان هذا الشاب البالغ الرابعة والعشرين ينادي أنا سعيد جبارين. من

لنسق األول من بستاننا تنادي الشاب األشقر. يا سعيد أنا أختك. أمنا في أم الفحم مدفونة تحت الليمون في ا اندفعت أخته إلى الشبك

 الصغير. 

                                                             
ات من نسج الخيال وصلت ال نعلم من اين استقى صاحب اليوميات هذه المعلومات، ومدى دقتها. والنقد التاريخي ال يمكنه إال الشك في معلوم  70

 الطويلة. الى السجين المستعد لتصديق كل خبر وهو يعيش كابوس سنوات السجن

 رئيس أحد أفرع األمن الخساسة.  71
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ستلقى على سرير في ا. نقلته المنظمة فوراً للمعالجة في القاهرة، وهناك 69الثانية عندما أصيب في إحدى العمليات الفدائية عام  -2

 يكن له من زائر. والحظت إحدى العائالت المصرية أمره. مستشفى المعادي العسكري. لم 

 فأخذت تزوره مع ابنها الضابط. وتحمل إليه طعاماً، وألبسة. وعندما خرج قصد العائلة وأقام عندها أكثر من شهر.  ولد في الثالثة عشرة.

فر سعيد، وإلى اآلن لم يرجع، أنفاسه توازعتها خطبوا له ابنتهم بين الجد والمزاح. وقالوا له. هذه هي تنتظرك فمتى عدت تجدها، وسا

سجون هذا القطر. وقهرت أنفاسه. لم يراجع محمد مسعود خالل عشرة أيام األمن. صار ينام في المخيم عند أقرباء له يمتون ألمه بصلة. 

النظام. في كل لحظة يمكن أن ورصدت المخابرات تحركاته قال له من كانوا معه. اهرب واذهب معنا إلى األردن، ال يؤمن جانب هذا 

أراد أن يشتري هدايا ويمضي إلى  منظمته )منظمة أبو نضال( أعطته مبالغ من المال بالعملة الصعبة.يعتقلوك. لم يسمع النصيحة، 

أباه في  األردن. ومن ثم إلى مصر. إلى عند خطيبته، اشترى ثياباً له وحاجيات وهدايا، يريد أن يمضي ليلقى أخته في عمان، وليتفقد

الضفة. وليقف على قبر أمه تحت الليمونة في أم الفحم. ولكنهم اعتقلوه، خطفته دورية تابعة لفرع فلسطين بإشارة من محمد مسعود، 

 . ولم يقل له أحد لماذا هو معتقل. بقي حراً يتجول بين الحميدية،.وأودع في سجن المزة. ولم يقدم للمحاكمة، كما في السابق. ولم يراه أحد

ومخيم اليرموك، يركب سيارة أجرة، ويتفرج على حي المهاجرين وأحياء أبي رمانة والمالكي. ومضى سيراً على اإلقدام مرة ليمعن 

بالجامع األموي ليقارنه مع الجامع األقصى الذي رآه مرة في طفولته. هذه الحرية استمرت نصف شهر. ثم عاد بعدها إلى السجن. عندما 

في الشتاء، وتحت المطر تحدث لنا عن سعيد جبارين. وعندما جاء جهاد نعيسة من سجن المزة منقوالً إلى  87عام  التقينا بضرار فراس

تحدث لنا مع النسمات الربيعية القادمة من الشبابيك عن سعيد جبارين. كما حدثني كذلك حسين بكر في جلسة من  92هنا في آخر ربيع 

. وهو يتحدث عن الضفة وعن أم الفحم، وعن مشفى المعادي، وعن القاهرة، وعن 3في المهجع جلسات المتة عن سعيد جبارين الذي كان

، ومعسكر الوحدات، وعن العراق والتدريب وعن السجون في القطر، وعن أخته الذي نسي شكلها. وعن لياليه، 70عمان، ومعارك الـ 

سيكمل في سجون القطر  93نهم االقتراب كي تشم رائحتهم. في عام ودموعه. وعن قبر أمه وال بد أنها في داخل القبر تنادي، وتطلب م

عشرين عاماً. وعندما اعتقل كان في الثامنة عشرة. هناك في إسرائيل م ن يطالب بكل فلسطيني داخل السجون اإلسرائيلية ويوجد جرد 

الذين يتم ابعادهم عن البالد. هنا  –بون عن الطعام الذين يضر –مستمر باألسماء الذين يقتلون، والذين يعتقلون. الذين يقدمون للمحاكمة 

ال يوجد أحد يطالب. وإذا طالب فبالسر، وعلى خجل. لماذا؟ ألن النظام القائم ال يقارن بنظام إسرائيل. ذلك عدو وهذا صديق. صديق 

صديق لفصائل اليسار التي تجمع صديق للقضية وعدو لعرفات الذي وضع يده بين السادات ثم مبارك.  –ديفيد  –للقضية. عدو لكامب 

ديفيد. كل هذه المسرحيات دوخت القضية الفلسطينية، وإذا النظام اآلن ليس فقط على خط  –بتشجيع منه ليواجه بها عرفات، نهج كامب 

الته القديمة ديفيد. بل إن مبارك يمهد األمور مع إسرائيل لصلح منفرد، وإن عرفات يجد أن النظام السوري سيتركه ألن تناز –كامب 

يمين يجدون أنفسهم مكتوفي األيدي أمام اعتقال الفلسطيني أمثال سعيد جبارين. وكأن هذا  –الجديدة غير كافية. وأن الجميع يسار 

الفلسطيني مباح، ومجترح فال أحد يجرؤ على الكالم عن حريته، عن إنسانيته، تسمع خطابات الفاهوم. وتسمع تعازيم ألبي موسى وتسمع 

ع ال لكن مأساة سعيد جبارين وأمثاله من المناضلين القابعين في ظلمات السجون السورية. هم الثورة وهم الصوت اإلنساني الحر وتسم

 72الذي يفقأ عيون المتواطئين وعيون المساومين، وعيون الذين لديهم دائماً ارتجاالً جاهزاً للحلول. 

22/10/1992 

 ات تقول: األخبار الواردة هذا اليوم في الزيار

ً على الحالة البائسة لحقوق اإلنسان في سورية، –فرنسية  –هناك تظاهرة عربية  -1 وكذلك  في باريس ضمت اآلالف احتجاجا

 احتجاجاً على المحاكمات التعسفية التي تجري أمام محكمة أمن الدولة. 

ع المعتقلين. مواالعتقال السياسي. كل ذلك تعاطفاً ركز اإلعالم الكندي منذ أسبوع، وال يزال على الوضع السوري، والسجون،  -2

ليهم في السجون كما جاء هذا اإلعالم على ذكر المحاكمات الغريبة، العجيبة التي ال تخضع لمقياس وال لقانون لمعتقلين مضى ع

 السورية أكثر من عقد من الزمن لم يسألوا، ولم يمثلوا أمام القضاء.

ف المحكمة بسبب ء أحد، وكأن رئيسها فايز النوري في إجازة، وقيل أنه متغيّب كما قيل أن توقالمحكمة متوقفة اآلن عن استدعا -3

 . عدم استكمال النصاب

ً مكتوباً. كما صرحت نفس المص -4 ادر أنه صرحت مصادر عن المحكمة أن المتهم مسموح له في الجلسة الرابعة أن يقدم دفاعا

ن في األردن، يجري توسيع في نسبة الحضور أثناء الجلسات بل سيتم اتصاالت جادة عن طريق نقابة المحامين السوريين، بمحامي

  وكذلك بمحامين في مصر لحضور الجلسات.

لى آذان الصحافة تتسع دائرة اإلبالغ عن المحاكمة في أوساط المحامين أوالً، وفي أوساط عائالت المعتقلين وفي الشارع وحتى إ -5

والتصرفات  المضروبة على رأسها. وبدأت تتسرب أقوال شباب حزب العمل الذين تكلموا في الجلسة الثالثة فيما يخص النظام،

 والحرية، واالشتراكية التي يحاول النظام إلصاقها بالمتهمين. اإلرهابية المعادية للوحدة، 

 :هناك كذلك أخبار وردت من الطابق الثالث وهي

                                                             
 لقد " دّوخنا " صاحب اليوميات بهذه المعلومات المتداخلة أحداثها وهي تسبح في بحر ال اعرف ما اسميه.  72



159 

 

لقد سحبنا   :قال له. مطالباً إياه بعمل شيء تجاه أخيه. أن أحد أخوته مضى لمالقات رفعت (خبرا)أرسل المدعو فاروق الشب  -

حته ومن جاءوا أجيب أن صف. فاستفسر عن األمر. خ إلى المحكمة في اليوم الثانيإضبارته نهائياً من المحكمة وقد مضى هذا األ

وبما . مروأنهم من جماعة رفعت، قد طويت، ولم يعد للمحكمة عالقة باأل. معه بتهمة النيل من موقف القطر في حرب الخليج

وهو كما . يتويبدو ما قرأته ورد في األندي باند. يخص رفعت أذاعت إذاعة لندن خبراً ورد وهي تقرأ شيئاً من أقوال الصحف

 : يلي

تنقالته داخل ورفعت شقيق الريس السوري عندما عاد إلى سورية قوبل بالفتور، والبرود، والحذر. وال يزال الغموض يلف موقفه  -

ي هذا الكتاب فالعربية.  رفعت هذا أصدر كتاباً باسمه بعنوان "إيديولوجية رفعت األسد" يقع في مئات الصفحات باللغة .سورية

 يقول رفعت أنه لو عاد إلى سورية لنال نسبة كبيرة من أصوات الناخبين. 

 تأليفك من يسل المذكور الكتاب إن :له وقال األسد رفعت واجه (العسكرية المخابرات رئيس) دوبا علي نائب سعيد ماجد العميد -

 . التأليف على له كأجر الكاتب لهذا صرفه الذي الشيك عن نسخة وأراه. العضيمي بشير الكاتب تأليف من بل

. مهيد لحملة ضدهوهو جزء من ت. وهذا الخبر هو تسريب منها. ال شك أن المخابرات العسكرية هي العدو اللدود لتواجد رفعت في القطر

إلى محاولة الوصول و. دفعنا إلى التحليلكلها ت. هذا الخبر، واألخبار القادمة في الزيارات .وهذه المخابرات تمسك فرق الجيش في يدها

 . إلى بعض المعطيات

23/10/1992 

و بالحدود ولكنني أعتقد أنه بين المئة والمئة والعشرين وه. بخصوص وضعي الصحي، أوالً ال أعرف ماذا آلت إليه نسبة السكري

الكائن ربما يظهر  الدواء، أو إهمال الحمية ألن المرضولكن ذلك يجب أن ال يكون دافعاً إلهمال . وربما يكون أقل من ذلك. الطبيعية

وأن سوء . أو أماكن أخرى، ولكنني أشعر أن جهد القراءة، أو الكتابة يؤثر. فجأة، ويضرب ضربته فيصيب النظر، أو يصيب الكبد

أو إذا . أكثر من الالزم الوهن إذا سرتولذا يسيطر عليَّ حيناً أي أنني يجب أن أنتبه . وأن الرياضة المجهدة قليالً تؤثر. اإلضاءة يؤثر

. لصخر الصموكذلك السجن، إن السنوات العشر ونصف العام تهد ا. إن للعمر اعتباره، وإن للمرض تأثيره. قرأت أكثر من المعتاد

ه المدة الطويلة وتعاد محاكمته بعد كل هذ. وهو اآلن يكاد يكمل السابعة والخمسين. فكيف بإنسان كان قد تجاوز الخامسة واألربعين

وأمضي ألزاول . ةوألبس بوط الرياضولذا أقف فورا عن الكتابة، . أحياناً أشعر بالصداع. إنه ألمر يكاد يكون من الخيال. في السجن

، صار ضوء فأقرر وقف القراءة لمدة يومين أو ثالثة ومع قدوم أشهر الخريف. ومع الصداع أشعر بتعب في العينين. رياضة السير

والتي . ذا الشهرفي هذه األيام الدافئة والتي تواصلت منذ أوائل ه. وصار الجلوس عسيراً في الممرين. منحسراً عن الجناحينالشمس 

ى قليل من أقرأ عل. استغل الفرصة ألجلس بعد الظهر في الجناح الغربي. جاءت بعد موجة البرد التي استمرت قرابة العشرة أيام

لحرف يظهر حيث ا. كم أتمنى لو اقرأ تحت ضوء الشمس. ال تستطيع أن تقدر أيها القارئ. تدخل مواربةالمستطيالت الشمسية التي 

 ُ وأمام . االصطناعي لذا أِشعر بالتعب أمام الضوء. ومع هذا التألق بضوء الشمس يتألق الذهن، وتتألق الرغبة. والكلمة تتألق. واضحا

وأخلد إلى . كتئب المزاجفتسوء األعماق، وي. أحياناً أتضايق نفسياً، بفعل سوء اإلضاءة. ةوأمام هذا الشح والبخل باإلضاء. الضوء الغائم

ً . النوم . ني بين الحين واآلخرقلت أن الصداع يغزو. هناك معاناة حقيقية من جراء النظر، واإلضاءة والرؤية، وعذاب نفسي يجتاحنا جميعا

وأعتقد . ى البعض منهارغم شوقي إل. فحتى اآلن لم آكل أبداً سكريات. أتقيد بالحمية وأتوق إلى النوم، وإنني. ويهب معه ثقل في العينين

فأرجعها إلى . ملكنني أشعر أن الهمة ليست على ما يرا. وجودتها لها شأن في التخفيف من وطأة وفعالية المرض. بأن معنوياتي جيدة

أتأمل بتؤدة . مرحلةفكيف إذا كان في سجون هذه ال. ج جدران هذا السجنعامل السن فهذا العمر لوحده كفيل أن يكون كافياً لإلنسان خار

لقادمة فعالً اواألشهر . وبما أسمعه من ضغوط لسوق رأس النظام إلى اللقاء برابين. في مسألة الصلح المنفرد بين إسرائيل وسورية

ً . م أن أكون خارج هذا السجنآمل قبل نهاية هذا العا. من خالل استعادة صحتي، وثقتي، وتراجع المرض. حاسمة مع أوالدي  مجتمعا

لوب الساعة اآلن وإزالة الرعب الذي يجثم فوق الصدور والق. وعندئذ ال بد للمرء أن يساهم في صياغة المستقبل الديمقراطي. وزوجتي

بعد أن أوت العصافير  رابية لوحدهاوخلت الممرات، وبقيت سماء ال. ومنذ أكثر من ساعة أغلقوا أبواب الحديد علينا. حوالي السادسة مساء

امى وريما قصي وخز. في بالي اآلن وجوه األوالد. ولم يبق سوى المحارس التي يكمن خلف بلورها الجنود الساهرين. إلى أعشاشها

 .هذا ما أفكر به وأنا أنهي هذه الكلمات. ماذا هم يعملون في البيت. ووالدتهم

 

 25/10/1992اليوم الخامس والعشرون 

أال تسمعون اإلذاعات؟ هناك في البلد  -: أن الشهر القادم يحمل أحداثاً، وأعقب 73 (سفير سابق) يقول أكثم نعيسة عن لسان أبيه عز الدين

خمسة من هنا، وثالثة من الطوابق العليا إلى المحكمة، جلسة . من جهة أخرى ذهب ثمانية من حزب العمل. خربطة لها أول ما لها آخر

وجلسنا . وصلنا كالعادة -: قالوا. الضابط النقيب نعمان حبيب، وعادوا دون أن تعقد لهم جلسة توجيه االتهام والرد من قبلهم ثالثة بينهم

جاءنا . وبعد أكثر من ساعة على جلوسنا. في الطابق الثالث، الصالة، على مقعدي الخشب، وانتظرنا، رأينا هناك حوالي أربعة محامين

                                                             
 .عز الدين نعيسة شاعر واديب ودبلوماسي مثّل سورية في عدد من الدول. وواضح انه له اتصاالته مع بعض اركان النظام 73
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األسباب : قال. إن بعضهم تكلم معنا: قلنا. لعدم حضور المحامين: سألنا عن السبب، قال. تأجلت الجلسة:  وقال. كاتب من كتاب المحكمة

 .. إن هذه المحكمة ال تمشي: علق الرائد الذي يرافقنا. غير واضحة

والتعليقات على مرض حافظ االسد ووراثته، تجعلنا نستنتج أن األمور على الساحة السورية ليست طبيعية  إن تركيز األخبار األخبار

ً . وليست على ما يرام ومع مجيئه بدأ التسابق . ُمِخرج الزير من البير رفعت  74منذ مجيء السندباد . وقد بدأ الوضع يتعقد ويزداد ترديا

بوضع شعبنا بين أتون الحرب األهلية أو التطبيع، والصلح . دات وترتيبات الصهاينة واألمريكانتهدي.. .إن مسألة الوراثة. على السلطة

وترتيبات المخابرات . لذا فإن االنشغال السري للصهيونية والعمالء. وبالديمقراطية المغشوشة. مع العدو، والوعود بالكنوز الكاذبة

وعقلنة هذه الوراثة بالتلويح أن السنة يجب أن يأخذوا الواجهة . لنظر عن االسمهو في وراثة النهج، أن يبقى النهج بغض ا. المركزية

مقبول أكثر من علي  77أو الشهابي . ليس مثل محمد حيدر العلوي 76غير رفعت األسد، أو محمود األيوبي  ،75وكأن عبد الحليم خدام 

لقد كان شعبنا، والشام . .وهي ليست خيارات الشعب. التطبيعإن هؤالء جميعاً عبارة عن خيارات صهيونية، وأمريكية إلنجاز . 78أصالن 

ليس عربياً، ويمكن دائماً وعلى  -وهو بالتصنيف االستعماري درزي، كأن الدرزي أو العلوي) بالذات مع خيار سلطان باشا األطرش

ويتبنى . وشعبنا مع كل وطني. طنيبل ألنه و ،لقد كان شعبنا مع خيار سلطان ال ألن سلطاناً درز( طول الخط أن يكون غير السني

وعدم الركون إلى . لكسر طوق الحصار. وخيار الشعب هو ضرب الحدود االستعمارية وتحقيق بداية حكم موحد. بحرارة خيار الشعب

إن الخدام السني، أو األيوبي السني ليس أفضل من رفعت األسد أو الشهابي . القطرية التي تفرز الطائفية، وتبعد الشعب عن الهم القومي

إن خيار االستعمار والصهيونية واألمبريالية هو من . الذين جميعاً ليسوا سوى الوجه اآلخر للعملة الواحدة 79أو علي أصالن أو العليات 

ً . وكأن شعبنا ليس مخيراً . قلب النهج ً  وليس مسموحاً له أن ينهج نهجا إن . يتمثل في نسف عملية الحل السلمي، والقطرية البغيضة. وطنيا

ولكن ليس هو هذا السالم المفروض من قبل الواليات المتحدة المتأرجحة بين مصلحتها العالمية، . هو مع السالم. شعبنا ضد االستسالم

إن الوطني . وخيار شعبنا هو إرجاع االعتبار لهذا التاريخإن العرب كانوا من بناة التاريخ، . والصهيونية ذات المصلحة والتأثير العالمي

وهذا ما سوف يحدده النضال من أجل مشروعنا . يمكن أن يكون من كل الطوائف، وإن الخائن يمكن أن يكون كذلك من كل الطوائف

 .القومي

26/10/1992 

ً ية المتقاعد، والبالغ من العمر الثقال له أبوه مدرس اللغة اإلنكليز. في آخر زيارة لجهاد نعيسة منذ خمسة أيام ن اتصاالً . مانين عاما أنه أمَّ

عالجة وقد وعدوه بالم. ومع رئيس المخابرات العسكرية حول الوضع الصحي المتردي لولده جهاد وخاصة وضع عينيه. مع القصر

لمغرب بنصف ساعة إلى افأخذته بعد أذان . منيةطلبت إدارة السجن، االبن جهاد، وسلّمته لدورية أ. وفعالً بعد الزيارة بيومين. الفورية

لدورية إلى عيادة ثم مضت ا. وحدد ضعف الرؤية، وتراجعها. فاطلع على التقارير، وأجرى فحصاً دقيقاً لعينيه. عيادة الطبيب إيلي فرح

ال تتجاوز الثمانية  الرؤية بدون نظاراتولكنها كذلك حددت أن . فأفادت أن إصالح الشبكية ممكن. الطبيبة فريال أبو عسلي في باب توما

لجناح مع كافة اخرج جهاد من . ومساء اليوم بعد إغالق أبواب المهاجع. نام ليلتين. على المئة، وبعد ساعتين عاد جهاد إلى المهجع

لغته أنه ماض إلى لسجن أبلكن إدارة ا. التكهن األولي أن األمر هو إخالء سبيل. .ومضى. أغراضه، وأُبلغ عن إنهاء عالقته بكل السجن

لحالة هناك افي هذه . وال يقطع عالقته بالسجن. ال يأخذ أغراضه معه /تشرين/ لكن العادة درجت أن الذي يمضي إلى /تشرين/ مشفى

 : احتماالن

 إما، اإلقامة في تشرين للعالج مع اعتبار أن المعال ج يعامل كنصف مواطن ومن هناك يكون إخالء السبيل.  -1

ين سرير له في ي إلى فرع التحقيق العسكري، وإنهاء العالقة مع المعتقل إلخالء سبيله خالل اليومين القادمين، وتأمأو المض -2

 المشفى لعالجه كمواطن. 

 إن كان ما يزال في فرع إذن نحن ننام هذه الليلة، ليلة الثالثاء بدون جهاد، وحتماً سترد األخبار خالل األيام القادمة عنه، وعن مصيره

ح، وبالهلع، إن الحرية عندما تحوم فوق رأس أحدنا يصاب الجميع بالفرالتحقيق، أو في المشفى، أو أصبح حراً. وهذا ما نرجوه. 

خاف السجين من يهي بالنسبة لنا كالموت يمكن أن يقبل ويهبط في أي وقت، وفي أية لحظة. وال بد أن واالنخطاف، واألسى، والحيرة. 

 االثنين معاً.

                                                             
 يقصد رفعت االسد المبعد عن البالد.    74

 وزير الخارجية وهو سني من بانيايس  75

 سني دمشثي كان وزيرا للتربية.  76

 رئيس االركان وهو سني من ريف حلب  77

 علوي من اركان النظام  78

ائال: " يا علي شيل سمه عل دوبا ثهم  ثالثة ضباط علويين كبار اسهم علي. وفي رواية  أن حافظ االسد هتف الحد ضباط افرع االمن وا  7979

ي عيّن علي أصالن علي وحط علي "، أي ياعلي دوبا وشيل معناها ارفع وهنا تعني اقلعلي حيدر من منمنصبه وهو  قائد القوات الخاصة وضع أ
 مكانه.
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ً رفيقنا يكمل العشر سنوات في الشهرإن جها ً في سجن المزة. 12 دا شقيق مدرس  وله.. .وشقيقه عادل أكمل الواحد والعشرين عاما

س حافظ االسد  في المرحلة ا. للفرنسية، ومتزوج هو فؤاد، ويقيم مع والديه الطاعنين في السن وقد . إلعدادية أو الثانويةيمكن أن والده درَّ

استنكف األب عن . دوكان يتلقى منه كالماً معسوالً ووعوداً، ومن كثرة ما خابت هذه الوعو. لإلفراج عن أحد ولديه قصده أكثر من مرة

 . ومضت السنوات، والعجوزان يشعران باقتراب األجل، وابتعاد اللقاء بالولدين الغاليين .الذهاب الى القصر

 27/10/1992 

. دين هناكلقد رأوا بغض المحامين المتواج. وعادت دون أن تعقد الجلسة – جلسة ثالثة – ذهبت هذا النهار دفعة من حزب العمل

 : أفادوهم بجملة من المعلومات أهمها

 أن هناك تُزاول مضايقات عليهم، وعلى أهالي بعض الذين يحاكمون من قبل جهات أمنية، وربما هناك استدعاءات.  -1

قطر، وأوقفوا ني. القادمين للتوكيل، وحضور المحاكمات قد منعوا  من دخول الإن بعض المحامين من القطرين اللبناني واألرد -2

 على الحدود. 

 ات فوراً. نشرت جريدة نضال الشعب التابعة للفرع البكداشي خبر المحاكمات للسجناء الوطنيين، وطالبت بوقف هذه المحاكم -3

وإطالق سراح كافة . أفراد منها على المسؤولين للتدخلويدور . مهتمة بأمر وقف هذه المحاكمات 80إن عناصر جبهة النظام  -4

 . المعتقلين السياسيين

 الوزير رضوان مارتيني التقدمي قابل كل من عبد الحليم خدام، ووهيب طنوس بشأن هذه المحاكمات، وإيقافها. -5

ى كافة المستويات ة األمنية، وعلاإلرباك كبير في المحكمة، وهناك دناءات ال أول لها وال آخر تمتد من رأس النظام إلى األجهز -6

 مفادها المماطلة والتسويف والتأجيل بشأن المحاكمة والمعتقلين. 

 كلما امتد هذا اإلرباك والتأجيل كان ذلك لصالح المعتقلين.  -7

ن وجود قاضي دووال يقبل المتهم باألخذ والرد مع ال. من الضروري أن يكون حضور المحامي مؤكداً لكل اسم محّول إلى المحكمة -8

 . محام

طين والموقوفين وهم من بقي من المراب. صباح هذا اليوم وبين الساعة الثامنة والتاسعة نودي على خمسة من اللبنانيين إخالء سبيل

ن عامة وعماد وسمير وشريف واللبنانيو( مصطفى الحاج) لصالح التقدمي االشتراكي وهم محمود الداعوق أبو صالح، وأبو صطيف

ي كتلة المحسوبين هذ مجيء الحريري رئيس وزراء، ينتظرون أن يفرج عنهم، والكتلة الرئيسية الباقية منهم في هذا السجن منذ أيام ومن

. بدأت القوائم -: قولهذا ي. هذا اإلفراج جعل الفرح يعم الجناحين. حزب طرابلس الديني، وعددهم يزيد على الخمسين قليالً . على التوحيد

يكون دور الجميع في س -: ورابع. لن يبقى لبناني في السجون السورية خالل أسبوع -: وثالث يرد. أوا باللبنانيينإنهم بد -: وذاك يقول

لجسم، كان يتكلم لي عن ودّعت األخوة اللبنانيين الداعوق الهادئ والمتزن والوطني العروبي التقدمي، طويل القامة، ضخم ا. الشهر القادم

والذي يعمل في  وأبو صطيف الحاج الهادئ كذلك. لسويد، واآلخر الذي يدير المنشرة الكائنة قرب البورعائلته، وعن ولده الذي في ا

وار المتحف، البنك اللبناني السعودي، والذي يصلي رفع عتب، ويتحدث عن أيام القويسات، وحرب الشوارع ومواجهة االجتياح على د

ً . يةوفي داخل المعتقالت السور. الصغار الذين كبروا مع الحرب األهليةوالباقين الثالثة من الشباب . وعن مازة العرق . سأذكرهم دائما

وكانوا يعتقدون . علّمت اللبنانيين أن هناك سوريين مناضلين يقفون كأشجار البلوط ضد هذا النظام. وال أنس أن هذه السجون السورية

ك كذل. وغدارين أن كافة السوريين نهابين، وكذابين،. طة الجيش السوريقبل مجيئهم إلى السجن، ومن خالل معاناتهم من احتالل وسلب

األنظمة األخرى وعرفوا أن خارطة األهداف واحدة لدى كافة هؤالء المناضلين، سوريين، أو فلسطينيين أو لبنانيين، وأن هذا النظام 

األخوة الذين  كذلك أنام هذه الليلة، وفي ليال. فوهي ضد الوحدة، وضد األخوة، وضد كل ما هو شري. متآمرة ومتعاونة مع إسرائيل

ما ال ندري ماذا تحمل لنا ك. باألمس غادرنا جهاد نعيسة، واليوم غادرنا اللبنانيون، وال نعرف ماذا تحمل األيام القليلة القادمة. غادرونا

 . نتوقع الكثيرنعم . .بل نترقب أن تكون هناك أنباء عن القطر عامة، والطبقة الحاكمة خاصة. المحكمة

 29/10/1992اليوم التاسع والعشرون 

بدت طويلة، فمن عادتي المبيت بين التاسعة والعاشرة. والنوم بعمق حتى السادسة صباحاً. كنت أشعر  –رغم البرد  –الليلة الماضية 

عندما وصلت الجناح. تحممت بمياه باردة بالنشاط طوال نهار البارحة. التنفس في الصباح دفعني للقراءة، والقيام بالتمارين الرياضية. و

نازلة من الدوش. وأحسست بالنشاط فمشيت أكثر من ساعتين. قلت: سأنام فوراً. ولكن بدأ النوم ينبو كلما ألم بي النعاس. وبسبب عدم 

ى األوالد، إلى القرية، إلى النوم نهضت أكثر من مرة للتبول. وكنت أعود أندس تحت البطانيات. وأسافر بين النوم واليقظة إلى البيت إل

السلمية، إلى أيام الشباب في بيروت، وإلى أحيائها، واألماكن التي سكنتها. ثم أمشي في شوارع دمشق، وأراجع كذلك األحياء التي 

دما أنام جيداً، سكنتها، والناس الذين عرفتهم. وهكذا صارت الساعة إلى الثالثة. هذا ما جعل مزاجي طوال هذا النهار متقلقالً. إنني عن

                                                             
 يقصد الجبهة الوطنية التقدمية الممثلة الحواب ال حول لها وال قوة.  80
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إن أقرأ جيداً، وعندما آكل جيداً، ويكون الطعام مناسباً مع حميتي كذلك أنام وأقرأ جيداً. وعندما يقع اضطراب في األكل، أو في النوم، ف

 ... .االنسجام مع الكتابة، ومع القراءة ينخفض مستواه. أي أن هذه األقانيم الثالثة مرتبطة ببعضها البعض

 ً لتأثر عامل منها بفعل القلق، أو بفعل أحالم اليقظة، أو بفعل التفكير بالحرية، وإخالء السبيل، وهكذا كنت اليوم غير متالئم وتتأثر تبعا

تماماً في أموري. انصرفت إلى الجزء األول من ديوان المتنبي شرح الشيخ المرحوم ناصيف اليازجي. مع مقدمة البنه الشيخ إبراهيم. 

ن ثلثيها عن خصائص شعر المتنبي وعن الغموض واللبس، والهنات في شعره، وخاصة في شعر الشباب التي مقدمته قرأت حتى اآل

تحمل سمات التقليد لشعر أبي تمام. كما أنني أعدت كتاباً قرأته عن حمورابي البابلي، إلى مسؤول لمكتبية الكتاب لمستشرق شاب من 

ة، وعالقات العمل في التشريع، وفي المملكة البابلية، وخاصة عندما كانت تتوسع لتحكم ألمانيا الشرقية. يبحث فيه عن العالقات الزراعي

مملكة )الرِسا( ويورك، ونيبور. والمراسالت التي كانت بين حمورابي وممالك المدن كمملكة ماري وغيرها. يطيب لي أن أسافر مع 

ل الميالد. الشيء مؤبد هذا ما يقوله التاريخ. وكل شيء إلى زوال، شكل الحكم. وأساطير. وعبادات شعوب الرافدين في األلف الثاني قب

هذا بحد ذاته يخفف عن السجين ثقل هذا السجن. ويُذهب عن ذهن السجين الشجن المتراكم من جراء تراكم السجن وثقل المرحلة. أضحت 

خصالتها، أو بأطراف جدائلها، إال وتنكمش، ثم  الشمس في هذه األيام قليلة التواجد في الجناحين. صباحاً تطل خجولة ال تمسك ببعض

تتراجع، وتهرب، وتخنفي. كذلك مساء تأتي ضعيفة كأن السقام يمنعها من الخروج كاملة من تحت األغطية، والبطاطين. ومع قلة تواجد 

  الشمس، بدأت النسمات الباردة تصبح ثقيلة ورابضة والبرد يستوطن داخل هذا الجوف الديناصوري الرهيب.

وبعد أيام ستجد الكثيرين منا يتلفحون بالفراوي، ويغطون رؤوسهم بقبعات الصوف، ويركزون في الزوايا حول منقوع المتة الساخن، أو 

حول بخار الشاي أو يرتشفون القهوة، ويعيدون ويكررون األحاديث، والتحليالت والتوقعات ليطردوا الملل وليطردوا الرتابة، وليطردوا 

السنوات، وبثقل العمر الذي سرق الجميع، وحفر بأظافره آثاره حول العيون وعلى الخدود وفي الشعر، فأخلف التضاريس  اإلحساس بثقل

 والوهاد والمغارات. ومن طول تكرار الليالي نحلت األصوات. وجف الريق. وبرزت عظام الصدر. والتصقت البطون بالظهور. 

إن سجننا صار إلى األسطورة أقرب. وهو يحمل في طياته يوماً بعد آخر مدخرات من األسى والفكاهة، من الحزن والفلكلور بما ال 

 يقاس. أال يقولون أحياناً أن التاريخ مسلسل عجيب غريب. 

30/10/1992 

هار كئيب وحزين، ولذا ال نرتقبه، وال نتمناه كما يحدث هو ن –نحن السجناء  –دائماً أسجل، وأكرر، وأعيد أن نهار الجمعة بالنسبة إلينا 

والراحة األسبوعية. إنه هنا نهار بال زيارات. بال دوام بال ذهاب إلى المحكمة.  –وكذلك بالمشاوير  –في الخارج. ألنه مقرون بالعطلة 

لذا نحاول أن نمضيه دفعاً، إلى جانب شرب  وهذا كله يعني انفصالنا عن العالم الخارجي، عن االحتكاك بمجريات الحياة في الخارج.

هناك عدة تقطير للعرق تنتقل بين المهاجع. ويتم هذا التقطير الشاي أو القهوة أو المتة. هناك حلقات لشرب المشروب، عرق، نبيذ. إذ 

وأخرى. وهذا التقطير يستمر لخليط من السكر والماء يغلي. ويتحول من الطنجرة المغلقة بإحكام عبر بربيج من البالستيك إلى قنينة 

ولذا تجد في مثل هذا النهار بعض الحلقات من أربعة إلى خمسة، تشرب وتتناول مع كل جرعة قضمة من تفاحة، أكثر من أربع ساعات. 

دون أن  أو بقايا حفنة من بزر. وتناول المشروب في هذه األيام خطير. خاصة والبرد هنا يسرق. فإذا كان البرد الليلي متمكن من أحد

يشعر فإن ذلك يظهر عند تناول كأس أو كأسين. يبدأ اإلقياء، ويبدأ الدوخان: وربما يصل األمر إلى قشعريرة. واضطراب في النبض، 

 ويصل أحياناً إلى الخفقان السريع في القلب. والبرد ليس وحده السبب. ربما السبب تلك الكآبة الخفية التي أحياناً تمسك بخناق السجين.

شرب وهذه الكآبة محدقة به. تثير به ذكريات ال أول لها وال آخر. ومن شأن الكآبة هذه الممزوجة بالذكريات بالضيق أن تفجر بعد  فإذا

. .ذلك الكثير، خاصة إذا كان هناك من برد أو كان الشارب يشكو من أمر ما. وهل يوجد سجين في هذا العالم أقام عشر سنوات وال يشكو

. تعلم أن بعض األكواب قد امتألت بهذا العرق المحلي الذي لو .مع في زوايا المهاجع بعض الضحكات الصاخبةتمشي في الممر تس

 ذاقه أحدهم خارج هذا المكان لخاله من تلك األمزجة سيئة التركيب، وألنكره منذ الجرعة األولى.

  ً  يرويها بلهفة، يطيل في روايتها، وكلما أطال تمددت يسترجع السجين في هذه الجلسات بعض أخيلة الحياة التي مرت عندما كان حرا

وهكذا يتطاير هذا الخيط في كل الجهات، وفي كل األزقة. وعليه يرقص  كالخيط الفالت من كبة. فإذا عاد كي يلم الخيط. نسي أين بدأ.

نيه المزدانة بنسيج العنكبوت. هذا يروي عن السجين، كما الحواة. دأبه أن ينأى قليالً عن األرض، مبتعداً عن زوايا السجن الرطبة. وقرا

. وهذا. وتميل األحاديث .أمه التي توفيت بعد الزيارة األولى. وهذا عن أخته التي كانت تدور حول السجن كي تشم رائحة أخيها، وهذا

المتة، ورشف أكواب  . ويستمر السجن، ويستمر الكابوس، وحلقات... وتستمر األحاديث، وتستمر األيام.إلى مجريات بعض األمور

 الشاي وفناجين القهوة.

31/10/1992 

عمَّ الفرح أنحاء الجناحين. والجميع يسمع إلى صوت أمريكا تتلو ملخصاً لتقرير منظمة حقوق اإلنسان األمريكية فرع الشرق األوسط 

دكتور عزيز أبو أحمد رئيس فرع الشرق وقد استغرقت التالوة أكثر من ستة دقائق. والتقرير من تحضير ال المسماة )الميديلست ووتش(

أن المحاكمات التي تجري في سورية أمام محكمة الدولة األوسط، وهو من أصل سعودي، ويحمل الجنسية األمريكية. يقول التقرير 

المدعو كلوفيس . وقد سأل الفرع مندوب سورية في منظمة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة. ومن العناصر العلمانية 600ألكثر من 

خوري. فأجاب: أن هذه المحاكمات تجري لعناصر مجرمة ارتكبت جرائم في حق أمن الدولة. كما أفاد أن قانون الطوارئ يبيح ذلك. 

بحكم وجود احتالل إسرائيل للجوالن. يقول التقرير رداً على هذه التخرصات أن العناصر التي تقدم  –أي قانون الطوارئ  –وهو موجود 
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مة ليست من تيارات دينية، وليست من الذين لجأوا إلى القوة والعنف، وهم علمانيون. كما يؤكد التقرير أن هذه العناصر تقدم للمحاك

للمحاكمة بعد أن أمضت في السجون سنوات وسنوات، والذين مثلوا منهم حتى اآلالف تكلموا عن األساليب الفظيعة من التعذيب التي ال 

 ن السورية. زالت ترتكب داخل السجو

أتى التقرير على التشهير، . كما تكلموا عن أناس أنهوا أحكامهم وال زالوا داخل السجون لسنوات بعد إنهاء األحكام دون أن يفرج عنهم

يعتقلون فإنها قصدت أولئك الذين . والتشكيك في هذه المحاكمات، وأن المنظمات الدولية عندما طالبت بتقديم المعتقلين إلى المحاكمات

 ً أدانت مثل هذه المحاكمات، وشككت في مصداقيتها، والبارحة مساء قدمت . ال أولئك الذين مضى على اعتقالهم عشرات السنين. حديثا

رئيس  82وسيد ياسين . مسؤول في الجالية العربية األمريكية 81في برنامج الحدث كالً من مورفي، وخليل جهشان  /مونت كارلو/ إذاعة

تكلم الجميع حول . أستاذ العلوم السياسية في جامعة باريز 83مركز الدراسات اإلستراتيجية في مؤسسة األهرام القاهرية، وغسان سالمة 

. وأهمها الوقوف مع التفوق اإلسرائيلي على كل الدول العربية. وأن هذه الثوابت ال يمكن أن تتغير. الثوابت في السياسية األمريكية

 . ولكن الذي أكد عليه غسان سالمة هو أن الحكومات العربية برمتها مع فوز بوش. ار تواجد القوة األمريكية في منطقة الخليجواستمر

 

 1992 الثاني تشرين

1/11/1992 

. وما يرد من والمحاكم مستمرة، والسجن كذلك، وصمم الحواس بالنسبة للنظام مستمر كذلكلم يبق سوى شهرين لختام هذا العام، 

أخبار حول تغييرات في النظام. ال يمكن أن تكون إال لصالح أمريكا، ولصالح إسرائيل، وموجهة كالخنجر المسموم إلى صدر وقلب 

الحركة الوطنية. هناك اآلن حركة التفاف نامية لتحسين سمعة النظام، ورش المسك على إسته لتبخير رائحته. في الشارع صمت، وربما 

، وهذا ليس ألن الشارع غير مكترث ال، ولكن العنف الممنهج واإلرهاب الطاغي، دفع الشارع إلى طأطأة رأسه أمام هذه العاصفة مباالةال 

الشارع ال يعرف من هو النظام، وال يدرك أية خيانات ترتكب باسمه، وأية مساومات لصالح أعداء األمة، ولصالح إسرائيل . الهوجاء

ار المحاكمات أن الدفعة التي نزلت اليوم إلى الجلسة الثالثة رأت بعض المحامين، وطلب المحامون من شباب أفادت أخب. يجري ترتيبها

حتى يتسنى لمحامين عرب، ولمندوبين عن منظمات عالمية أن يحضروا، ويسمعوا رد المتهمين . حزب العمل أن يطلبوا تأجيل الجلسة

أن التأجيل، وتمديد المحاكمات، وخاصة بالنسبة للجلسة الثالثة  84مين وخاصة معتوق كما أفاد هؤالء المحا. على االتهامات الموجهة

 . لصالح المتهمين

وفداً من دانيال نعمة، ويوسف فيصل ورضوان مارتيني إن : قال معتوق
85
قابلوا عبد الحليم خدام  

86
وطلبوا منه وقف المحاكمات،  

ً أفاد أن هذا الموضوع بيد . وإطالق سراح المعتقلين وهو يقدر أن يقدم خدمة بأن يستلم منهم مذكرة  .الرئيس، وأن ال دخل له به إطالقا

كما أفاد المحامي المذكور أن . فرفض هذا مقابلتهم. يستطيع حملها إلى الرئيس، وقد مضى الوفد لاللتقاء برئيس المخابرات العسكرية

س، عبر وزير الخارجية الذي استلم التقرير من سفارة سورية في تقرير الميدليست ووتش سوف يصل بالتفصيل هذا المساء ليد الرئي

وقد نقلته البارحة ليالً إذاعة كولونيا . وما زالت إذاعة إسرائيل تعيد بث خبر التقرير، وكذلك صوت أمريكا. الواليات المتحدة األمريكية

 . في ألمانيا الغربية

ذه المحاكمات عارضة، وحتى القوى التي في جبهة النظام. تقف حيال موضوع هإن موضوع المحاكمات يتفاعل ويتسع، ويبدو أن قوى الم

ً لخطط النظام المخابراتية، واألمنية. لكن قوى المعارضة تنسق مع المنظمات العالمية لن ً واحداً، ومعارضا قل الصورة الشنيعة موقفا

عوبها، ومع ى يد هذه األنظمة التي قطعت كل خيط مع شلمسألة حقوق اإلنسان، وما وصلت إليه من انحدار، وهبوط، وال مباالة عل

 معتقالً سياسياً في السجون السورية.  4800مواطنيها. يقول التقرير أن هناك 

والحقيقة أن سجناً واحداً هو سجن تدمر فيه مثل هذا العدد، وزيادة ألف أخرى. فكيف إذا أحصينا ما في سجن المزة وهو بحدود األلف، 

. وإذا وضعنا عدداً متواضعاً إلى العشرة .ن بين األلفين والثالثة آالف، وهناك في حلب. وفي عدرا، وفي مراكز الفروعوهنا يوجد اآل

أن تنشر أرقاماً متواضعة، ورغم ذلك فإن  –كي ال تتهم بالمبالغة  –آالف. إن المنظمات الدولية، ومنظمات حقوق اإلنسان تحاول دائماً 

وأثرها. أكد المحامي معتوق أن رياض الترك لم يمثل أمام المحكمة. وهكذا أكد شباب حزب العمل أنه من  هذه األنظمة تنكر الحنة،

                                                             
 مل فيها استاذا جامعيا.. انتقل بعد نيله البكالوريا الى الواليات المتحدة وع1948يني االصل من مواليد الناصر استاذ جامعي امريكي فلسط 81

 (. له مؤلفات عديدة منها " صعود وسقوط حركات االسالم السياسي ".2017 – 1930كاتب ومفكر سياسيي مصري ) 82

 لمتحدة.في لبنان ودرس فيها  وعمل استاذ العلوم السياسية في جامعة السوربون. انصرف للعمل في مؤسسات االمم ا 1951ولد   83

وهو قابع في  2012ول هو خليل معتوق المحامي المشهور بدفاعه عن المعتقلين السياسيين السوريين. احتطفه االمن في الطريق في تشرين اال  84

لسوري للدفاع عن ان  عالماته المميزة الدفاع عن حقوق االنسان وعن سجناء الرأي في سورية. وكان قبل سجنه رئيس المركز سجن صيدنايا. م
 المعتقلين.

 هؤالء من قادة الحزب الشيوعي السوري. 85

 معارضة.ا نفسه من الكان وزير الخارجية المؤتمن من االسد ثّم اصبح نائبا لرئيس الجمهورية واستقر اخيرا في باريز معتبر  86



164 

 

الضروري توكيل محامين. كما أن هذا التوكيل يجب أن يكون منذ الجلسة الثانية كي يتم االطالع على اإلضبارة من قبل المحامين بحيث 

 محامي قد اطلع تماماً على إضبارة المتهم، وعلى حيثيات مسيرة المحاكمة. ال يحل موعد الجلسة الثالثة، إال ويكون ال

2/11/1992 

وكان هؤالء وعددهم حوالي الثالثين : جلسة أولى. من حزب العمل إلى المحكمة 87هذا النهار طلبوا عشرة عناصر من اعتقال أمن الدولة 

( المكتب السياسي) ويوجد معهم قرابة االثنين عشر من. يقدموا إلى المحاكمةقد أجلوا، بل جاءت إشاعات وأخبار أن اعتقال أمن الدولة لن 

وهذا يدل على . 1980 ويوجد أكثر من سبعة من حزب العمل وثمانية من المكتب من اعتقاالت شباط واألشهر الثالثة التي تليه عام

 كما أفادت زيارة على الشمالي. كافة فروع األمن أمامهااستمرار المحكمة، وعلى تصميمها على تقديم المعتقلين التقدميين من اعتقال 

. هل اتصل بالهاتف ببيته كذلك ال يدري. متى ال يدري. من فصيلنا السياسي أن جهاد نعيسة قد أصبح حراً، وأخلي سبيله( عميد مدفعية)

وبعد أن أخضع لعدة فحوصات . لعماء الكاملوهو مشرف على اإلصابة با. المهم أن جهاد بن عطا قد ملك حريته أخيراً بعد عقد من الزمن

  .دقيقة في مشفى التل، وفي مستشفى تشرين، وفي عيادات مدنية أخرى

3/11/1992 

ك فيما يبدو بشكل مؤكد أن رأس النظام السوري يشرف بالذات، وبشكل شخصي على كل كبيرة وصغيرة، فيما يخص المحاكمات وكذل

ولكن إلى  ت ووتش، فكالم المدعو عمرو دياب يبدو أنه رد أمني وصادر مباشرة عن القصر.يخص طريقة الرد على تقرير الميديليس

رية وغير معلنة، سمتى يبقى مثل هذا المكر مستمراً. وهذا التجاهل، وهذا القمع، ولكن المحير باألمر أن هناك خلف المحامين مواقف 

 وقلب موضوعة نهم أعداء إلى محاكمة الجانب المخابراتي في النظام،تريد أن تستمر المحاكمات، وأن تتحول من اتهام للمعتقلين أ

وهو يغطي عليها.  المحاكمة من أن تكون لتحسين النظام إلى زيادة فضحه وإبراز الروائح الكريهة التي ما انفك طوال عقدين من الزمن

 .. .وليس من مسؤول عن هذا الجانب سوى رأس النظام األمر اآلخر

4/11/1992 

بأنه لن يتعامل . وقد صرح في مؤتمره الصحفي، أو أثناء تطوافه. حة عامة بيننا لنجاح كلينتون رئيساً للواليات المتحدة األمريكيةالفر

المدرس في جامعة جورج تاون  88وقد أدلى البروفيسور العربي السوري هشام شرابي . كما تعامل بوش مع العراق. مع النظام السوري

وكذلك . بأن كلينتون تلميذه، وكان متفوقاً في دراسته، ويطالع كثيراً ويهتم اهتماماً بالغاً بمسألة التعددية، وحقوق اإلنسان، والديمقرطية

كما أنه سيهتم . من بوشقال أن كلينتون سيكون أقل شراسة . المفكر العربي كلوفيس مقصود مندوب الجامعة العربية في األمم المتحدة

 : فقال أنه سيكون حازماً ألسباب ثالثة. وقد وجه كلينتون انتقادات سريعة إلى رئيس النظام السوري. بمسألة الديمقراطية

 البطش.  (1

 الستمراره في احتالل لبنان.  (2

 لدعمه اإلرهاب وتحدي حقوق اإلنسان.  (3

ة على أن مثل الساعات األولى لنجاحه، أو قبيل ساعات من نجاحه تدل داللطبعاً مثل هذه التصريحات من رئيس أمريكي منتخب. وفي 

 هذا الكالم يرضي الناخب األمريكي.

ه مثل هذه وأن احتجاج هذا الناخب على بوش هو تواطؤ هذا األخير مع أنظمة البطش في الشرق األوسط. وأن هذا الناخب قد ساءت

نردد ذكراها وكذلك  منظمة عالمية تعني بحقوق اإلنسان من النظام السوري تجعلنا أليام السياسة من قبل إدارة بوش. إن أي نيل من أية

بوش الوجه الذي اكتملت لتفاصيلها. فكيف إذا جاء هذا النيل. وفي الصميم من قبل رئيس شاب ألكبر دولة في العالم. وقد نجح للتو منافساً 

لذي اة، وراح يتفاخر بما ارتكبه في عاصفة الصحراء. وكذلك الوجه أسباب شراسته ضد شعبنا العربي، وضد شعب العراق خاص

ال ريب فيه من  خضعت له األنظمة اإلرهابية كي يسكت، ويتغاضى عن إرهابها. إن النظام السوري الحالي جاء إلى الحكم مدعوماً مما

-338ري األمم المتحدة في دمشق، ولتلويحه أنه مع قراقبل الدائرة األمريكية، والدوائر الغربية العتداله. ولفتح سفارات الدول الكبرى 

بسبب الفضيحة.  . وقد افتتح عهده باستقبال نكسون الجمهوري الذي جاء بعد جونسون الجمهوري. وقبل انتهاء واليته الثانية طار242

يدة، وكذلك إيجابية د. وبنى عالقات جديفي –وجاء مؤقتاً فورد الجمهوري، لكن كارتر الديمقراطي فاز على فورد، وهندس اتفاقيات كامب 

الشام. وراح كارتر، وجاء  مع رئيس النظام الذي على ما يبدو لم يكن نائياً عن مثل هذا االتفاقيات، ولكن الوقت كان مبكراً بالنسبة لبالد

حافظ األسد ووضياء الحق، ريغن، وكان نائبه بوش. وكالهما دعم أنظمة اإلرهاب من نظام ماركوس في الفلبين إلى نظام سوهارتو، 

اردة. وكان كالهما . ونظام جنرال سانتياغو، مادامت هذه األنظمة تخدم مصلحة الواليات المتحدة في الحرب الب.وصدام حسين ودوفالييه

 يصرح بوقاحة عن ديمقراطية ماركوس، واألصدقاء اآلخرين.  –بوش وريغن  –

                                                             
 ف واحد.أي من الذيين اعتقلهم أمن الدولة وهو احد الفروع المخابراتية الكثية، التي يعمل كل منها على هواه ولكن تحت سق 87

 ات االمريكية.. تخّررج من الجامعة االميركية في بيروت، ودّرس في الجامع2005وتوفي في بيروت  1927مؤرخ فلسطيني ولد في يافا   88
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عن قمة تعاون صدام حسين مع إدارة ريغن، وكانت المساعدات تندفق على صدام من كل حدب  –اإليرانية  –لقد عبرت الحرب العراقية 

 1988وصوب من أجل استكمال حربه ضد شعب بائس وفقير. دمره الشاه بقوة القمع، واالستعراضات. وعندما جاءت إدارة بوش عام 

لألنظمة الطغيانية. وعندما تجد تمرداً عليها تسوطها. كما حدث مع صام، وعندما يسقط رمز ما منها تتخلى بقيت هذه اإلدارة على دعمها 

عنه، وال تقبله حتى الجئاً سياسياً على أرضها كما حدث مع ماركوس ومع الشاه الطريد، بل وتنفض يدها منه، كما مع السادات. كلنتون 

. لكن جميع السجناء فرحون هنا .بة لهذا النظام اإلرهابي، الوقح، هذا ما تكشفه األشهر القادمةالديمقراطي الشاب هل يخون أقواله بالنس

 بكلنتون: نكاية بهذا النظام.

5/11/1992 

هذا ومنذ أكثر من . .، وآخر األخبار أنه يمكن وقف هذه المحاكم، وعدم تكملة الجلسة الثالثةإن حديث المحاكم هو الحديث األول بيننا

الذين يمضون إما إلى الجلسة األولى وإما إلى الثانية، وقد أفاد المحامون في األولى والثانية أن وقفها . لم يُطلب أحد للجلسة الثالثةأسبوع 

حتى أن قواعد . هناك ضغط عالمي،واحتجاجات محلية، وقد انتشر اآلن خبر المحاكمات في الشارع، وبين القوى السياسية كافة. وارد

يعتبر الحزب الوحيد الذي  – بعد توحيد فصائل مراد يوسف وبدر الدين السباعي ويوسف نمر – وخاصة فيصل بكداش أحزاب الجبهة

تضغط على قياداتها، وتلومها على تقاعسها وعدم نجدتها لقوى المعارضة وتتهمها بالتباطؤ والسكوت عن أمثال رياض الترك . له قواعد

وهناك تململ في قواعد أحزاب الجبهة وهناك تعاطف مع . ل من يوسف فيصل وخالد بكداشالذي يجري تثمين لموقفه وتحد فاضح لك

السبب إرهاب النظام، والكذب في ادعائه أنه القلعة الصامدة ضد اإلمبريالية ووضوح الرؤية حول مشروعه . التجمع الوطني الديمقراطي

 . الكامل على االعتقال السياسي في الحل السلمي مع إسرائيل وجاءت مسألة المحاكمات مع التعتيم

وغير فأثارت المعارضة المتمثلة بالتجمع والقواعد البكداشية والمحامين الذين ندبوا أنفسهم للتوكيل مطالبة بإيقاف هذه المحاكمات الظالمة 

ن، وحول أنظمة اإلرهاب، القانونية، وفي هذه األجواء انتشرت شائعات عن صدور عفو عام، كما أن هناك نشاط عالمي عن حقوق اإلنسا

 والنظام السوري أبو اإلرهاب. كل ذلك نتناوله في حديثنا. 

جميعنا مع هذه األحاديث يرد أن هذا النظام ورئيسه ال ينتسب إلى المجموعة الشمسية. إذ العالم إلى تغيِّر سوى هذه األنظمة الكئيبة 

 لن توقف المحاكمة. . ولذا لن يكون هناك عفو عام و.والمعادية لإلنسان وحقوقه

6/11/1992 

كل أمر يخصها. ألنها بوابة حقوق اإلنسان، وألن الحديث عنها وحولها ال بد أن ينال من  يستأثر موضوع الديمقراطية بكافة اهتماماتنا

هذا اإلرهاب. لفت نظرنا في خطاب الملك األردني حسين ما يخص الديمقراطية وحقوق اإلنسان، إذ أكد أن رياحها هي الوحيدة التي تنقذ 

الستبداد المتمثل بالحزب الواحد وعبادة الفرد وسحق الرأي اآلخر، وأضاف الوطن العربي من المأزق الذي يالقيه، وركز هجومه على ا

 هو غير خالد، والخالد هو الشعب وأن تداول السلطة هو أساس الديمقراطية.  –مهما يكن  –أن الفرد 

7/11/1992 

البديل الجاهز لنظام صدام حسين ؟ هل يحاول إرسال رسالة إلى الغرب؟ هل يقصد أن يوحي بأنه ماذا يقصد الملك األردني من خطابه

 القمعي االستبدادي، وأنه يمكن أن يؤسس في العراق نظاماً ملكياً يملك وال يحكم كبديل لتمزيق العراق إلى دويالت. 

إن العدو األول للحاكم العربي هو القانون، والديمقراطية. إن الذي أمضى في السجن عشر سنوات دون توجيه تهمة إليه يرى ضرورة 

 يام دولة قانون، دولة فصل سلطات. دولة تحترم الرأي اآلخر. فهل تقع المعجزة في عصر ساد فيه العلم واندحرت المعجزة. ق

إن أنظمة االستبداد تريد أن نصلي شكراً لمن وضع القيد واألغالل في معاصمنا، ولمن سجننا، وما لم نشكره ونصلي له تبقى طقوس 

 وطنيتنا ناقصة. 

8/11/1992 

وهم سبعة، وبذلك يتم فتح الزيارات لهذا الفصيل بعد انقطاع دام أكثر من  –ى الباقون من المكتب السياسي إلى المحكمة. جلسة أولى مض

 شهرين. 

يا له من منظر جميل، ونحن نترجل من سيارة "الديزل" أمام بناء المحكمة. كان منظر الواقفين المترصدين. واأليدي  -قال مفيد معماري: 

 . النساء البنات الصبايا في المقدمة وكذلك األوالد. .لوحة لنا رائعاً. أبعدتهم الشرطة أكثر من ثالثة أمتار. وهم يتزاحمون ويتقدمونالم

وعندما استقر بنا المقام في الطابق الثاني وجلسنا على القاطع الخشبي كان أولئك المنتظرون قد حضروا للحصول على تذكرة الزيارة 

هنا كانت النسوة والفتيات أجرأ من الرجال، كان الرجال خائفين وحذرين. أما الصبايا فكن يسلمن بصوت مرتفع مع رفع وتوقيعها. 

 أيديهم، بل إحداهن هجمت للسالم فصدها الشرطي. 

ما أو إخراجه، أما أن هناك ما يشير إلى إبعاد رفعت عن موقع استالم السلطة وأنه من الممكن استالمه لمنصب  -قالت إذاعة إسرائيل: 

 االبن فهو المطروح كبديل. األب يعيد ترتيب الجيش لصالح القصر. الجو العام في دمشق يكتنفه الغموض. 
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10/11/1992 

ن كي يحضر محامون منذ أكثر من عشرين يوماً لم تعقد ألحد الجلسة الثالثة في المحكمة. المحامون يقولون أن التأجيل لصالح المتهمي

 تثبيت األقوال –لمقابلة الثانية من البالد العربية، وشكوكنا تقول لنا ربما يلجأ األمن والمحكمة إلى إلغاء الجلسة الثالثة برمتها والقفز من ا

يتحمل كالم المتهمين، وال  تثبيت االتهام، إذا ال يمكن أن نتصور أن النوايا تتجه إلى دائرة الجلسة الثالثة، فالنظام ال –إلى الرابعة  –

البعض يتحمل الضجة حول أغرب محاكمة في تاريخ العرب الحديث. تجري ألناس معتقلين منذ عشر سنوات أو خمسة عشر عاماً، و

ة، أو علنية. إن زيارة حتى اآلن، فكيف يكون هناك اعتقاد لدى المحامين أن تكون، أو أن تصير المحاكمة نصف علني منهم لم تفتح له

ما زال الوضع في سجن الهامش الذي يتحرك فيه النظام حتى اآلن، هو الهامش الذي ال يدعو أبداً إلى التفاؤل من ناحية حقوق اإلنسان، ف

بب المرض، أو الضرب فالمعاملة القاسية مستمرة، واألمراض العضال متفشية، والوفيات عادية ويومية إن بستدمر مثالً وضعاً مأساوياً، 

ري. في فرع فلسطين، في أمن الدولة. في األمن السياسي في األمن العسك -المبرح والتعذيب، وهكذا الوضع في مراكز التوقيف والتحقيق: 

كمة أن يسمح لها أن تدمير اإلنسان. القضاء على توازنه. العمل على تخلخله. كيف يمكن للمحا في القوى الجوية والغاية لدى النظام هو

ت حقوق اإلنسان تكون علنية، وخاصة في الجلسة الثالثة، وخاصة بعد تسريبها من خالل القوى السياسية إلى خارج القطر، وإلى مؤسسا

ضون غمار الجلسة الرابعة واليوم يخو –طار حزب العمل قد ذهبوا إلى الجلسة الثالثة العالمية، لكن رأياً خاصاً يؤكد أن العشرة الذين في إ

ع تأجيل أية جلسة، موقد دخل األهالي لزيارتهم وحضر عشرة محامين، وكان الحوار هادئاً. المحامون  –ويقفون أمام كامل هيئة المحكمة 

 إلنسان. لكي تتسع دائرة اإلعالم ويحضر محامون عرب ولجان عن حقوق ا

11/11/1992 

والمتهم بأنه سهل  1985الفلسطيني عبد هللا عباسي المعتقل منذ عام منذ عشرة أيام جاء إلى الجناح الذي يقع وراءنا من الطابق الثالث 

األخوة األكراد.  جاء مع فراشه وعازله لينام في مهجعألعمال تخريبية، وتفجيرات قام بها الفلسطينيون وأهمها تفجيرات الزبلطاني. 

لقيادة السياسية . متوسط الطول ذو كتفين عريضين، ممتلئ، في إحدى عينيه حول بسيط، أسمر اللون. يقول أنه من ا1945هو من مواليد 

خر المخيم عند آوله "كافتيريا" في لفتح في مخيم اليرموك والواقع أنه رجل أعمال فلسطيني. له مكتب عقاري في أول شارع فلسطين، 

، وله أمالك ألف ليرة سورية، وعنده مكتب لشركة طيران له فروع في كل من قبرص وأثينا وروما 300بـ  1985الدوار اشتراها عام 

ة في كل من اريوعقارات في كل من روما وأثينا وقبرص، وله أمالك وعقارات في كل من اليونان وإيطاليا، وله شركاء في توظيفات عق

ول أن هذه الكويت والسعودية. إذن هو رجل أعمال ربما ثروته تبلغ المليار. يملك باصات وميكروباصات وسيارات مرسيدس. هو يق

( وهناك اشتغل بالتجارة الثروة ليس لفتح دخل بها، ولم يمد يده إلى أموالها، ذهب إلى الخليج مدرساً معاراً )يقول أنه تخرج من الجامعة

ن رأسماالً زاد على المئتي مليون، وعاد إلى سورية في أووالم  ائل الثمانينات.قاوالت مع أصدقائه الفلسطينيين الفتحاويين، وكوَّ

ات قائمة على عندما اعتقل كانت عالقاته الواسعة تصل إلى مسؤولي األمن وإلى أعضاء القيادتين، وكافة المسؤولين. وهذه العالق

 . أساس المال واألعمال

عيسى عرنوس من التل، كان رئيساً التحاد عمال دمشق وفي زمنه تم بناء مجمع االتحاد في بوابة الصالحية ومن جراء  ّمى لي معارفهس

له مكتب أعمال وتعهدات، وقد أنقذه من تفتيش الدولة ابن . بيع الحديد واالسمنت في السوق السوداء أسس ثروة تزيد على العشرة ماليين

شباط إلى المناصب النقابية القيادية، مع شلة خانت األخالق واإلنسان والوطن  23 وكان من الذين قفزوا بعد 89 .األحمر خالته عبد هللا

كعبد هللا األحمد عامل االسمنت ومحمود حديد عامل النسيج وعودة قسيس عامل الكابالت وعز الدين ناصر العامل في مصفاة النفط في 

ونتيجة عمله . سافر إلى أنحاء أوربا عدة مرات، وله عالقات واسعة مع رؤساء مكاتب فتح عديدة من العالمعبد هللا عباسي هذا . بانياس

عبد هللا عباسي . في بيع العقارات وشراء األراضي وبيع الشقق فإنه قدم للمسؤولين في السلطة واألمن، وألعضاء القيادتين خدمات جلى

 .أنه أبوها وأمها وهو أبو المال والفساد عندما يتكلم عن الثورة، وعن فلسطين يبدو

 أذاعت األخبار أن ياسر عرفات قد اشترى لزوجته سهى الطويل شقة في إحدى محافظات األردن بمليون ونصف دوالر. 

والحزب في السلطة إن النظام السوري عندما يمنع أحداً من الكالم أو الهمس، حول انتهاكات رجاالت النظام في الجيش واألمن خاصة. و

م به عذره ألنه نظام عامة، خاصة بمسألة اإلثراء الفاحش والنهب وخرق األعراف والقوانين في الساحتين اللبنانية والسورية. هذا النظا

 استبدادي، قامع، ودموي وله مشروعه البعيد عن تطلعات الشعب والوطن. 

المتيازات التي الذين يتكلمون عن الثروات الهائلة للحاشية وعن ولكن منظمة التحرير عندما تتخذ نفس األسلوب مع المعارضة، ومع ا

قد وال للثوار بتنظيف تزيد عن امتيازات األنظمة القامعة كأنظمة: بغداد ودمشق وليبيا. فماذا نقول عن هذه المنظمة التي ال تسمح بالن

اجة إال إلى خدم عن القضية والنضال فالنضال ليس بح الصفوف من الفاسدين المفسدين. نقول: كل نظام له رمزه ومقدساته هو نظام ناء

 للقضية كهوشي منه في الفيتنام. 

نحن بحاجة إلى تواضع واعتراف بالرأي اآلخر، وجعل التجارة لها دور مستقل دون أن تركب على القضية. هناك في المجتمع األمريكي 

تجارة بدون قضية أينما اتجهت هناك إرهاب للرأي، وإرهاب رأس مال وتجارة، ولكن هناك مصلحة أمريكا. هنا يوجد رأس مال و
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للصوت الناقد وضجيج حول إعالء شأن الفرد حتى صار هذا الفرد بمستوى اإلله. هذا واضح بالنسبة إلى ياسر عرفات وحافظ األسد 

ني. عبد هللا عباسي نقل من سجن وصدام حسين ومعمر القذافي. وكلما ارتقى شأن ذلك كلما انخفض اإلنسان كقيمة، وانحط الشرف الوط

بعد أن دفع مئات األلوف لفرع التحقيق ولمدير سجن تدمر. وقد ساعد المعدمين في المهاجع المقطوعة كانت زيارته  1990تدمر عام 

عدين، ويطلب منه بالواسطة. تكلفتها مئة ألف ليرة مألى بالطعام والثياب. كانت تأتيه مرتين في العام. يوزع المال على الرقباء والمسا

ً حتى في السجن، بينما الذي ال يملكه يموت .مدير السجن مئة ألف فيناوله ويسمح له بإدخال المال . هكذا الذي يملك المال يعيش ملكا

 جوعاً. 

وهو حالياً في  ى هنا،نقلته من الزنزانة في المزة إل -سألته عن الضابط الفتحاوي /أبو طعان/ العقيد وقائد فتح في جبهة طرابلس قال: 

 الطابق الثالث. 

13/11/1992 

شملهم، وأن ييشعر جماعتنا "البعث الديمقراطي" وكذلك جماعة "المكتب السياسي" و "حزب العمل" أن العفو العام الذي سيصدر لن 

 المحاكمات ستسمر. 

ك النائبين بثت إذاعة لندن وصوت أمريكا خبر العفو العام الذي صدر في األردن والذي شمل أكثر من ألف وخمسماية سياسي، وكذل

 الذين حكما بعشرين عاماً أمام محكمة ميدانية، وسيعودان إلى المجلس دون أن يفقدا حصانتهما. هذا العفو: 

 ي كي يكونا بمستوى المسؤولية الوطنية والديمقراطية. السوري والعراق -رسالة موجهة إلى النظامين:  -1

 رسالة موجهة إلى الغرب وأمريكا وإسرائيل، أن األردن ال يصح أن يزاود عليه أحد في مسألة الديمقراطية.  -2

دون اإلنسان. ة ب. قال أحدنا: األنظمة )الثورية( ما هو رأيهما؟ هل تظل /ثورتها/ مستمر.ثارت ضجة في المهاجع، وعم الفرح الجميع

إذا كان الشعار ال فبشعارتها الطنانة: وحدة، حرية، اشتراكية. ماذا تفيد هذه الشعارات بدون اإلنسان. إن اإلنسان هو خالق الشعار، 

 يخدمه، يكون ال معنى له. 

14/11/1992 

، وسوف يقدم إلى نقلت األخبار الداخلية بين المهاجع عن وصول فتى في الخامسة عشر من عمره من بلدة /عين العرب/ المتاخمة لتركيا

 ته مكي. دون علم أبويه. كني –صف تاسع  –محكمة أمن الدولة العليا، والتهمة هي شتم رئيس البالد، وقد اعتقل من المدرسة 

15/11/1992 

خذهم بها إلى المتحف آمت الليلة الماضية، جاء في البال البيت، والذكريات عن األوالد واأليام الخوالي، والمشاوير التي تأخرْت حتى ن

كي كثيراً، وكيف الوطني وبيمارستان النوري والحميدية، وألحت عليَّ صورة االبنة خزامى معلمة الرياضة اآلن، وكانت وهي صغيرة تب

، وأخذ وعبثاً حاولت . .ةها للحضانة وأعاملها بلطف وحنان، وحتى عندما جاءت أختها ريما، استمرت معاملتها بعنايأأرجحها على يديَّ

!! ال أعرف كم منكم الدآه أيها األو. .وهما تتسابقان للفوز بالقبالت مضت ساعة وأخرى وأنا أتقلب. .صور الصغيرتين ال تفارقني. .النوم

 أغلى من اآلخر. قصي أم أنتما.

ً من سقف سنوات االعتقال والطغيان والظلم،  في ليالي السجن المظلمة، وتحت البطانيات يكاد الدمع ينفر من المآقي، وأنا أتدلى شوقا

 وتداهمني أنفاس البيت المليء بالحرية والمرح...  

اس يشبه عواء ر المهجع وصوت الحربين أجواء البيت واألوالد وأجواء الرواية. كنت أستمر قلقاً، فالظلمة تعم، وضوء المطبخ يني

 . وكان يرتفع شيئاً فشيئاً إلى وسط السماء. .. وأنا كذلك أرى القمر من شراقة المطبخ.الذئب

16/11/1992 

و تركي مقداد، ه. إثنان جلستهما هي السادسة. جلسة إطالق الحكم، واحد منهما أعمى .ذهب اليوم ثمانية من حزب العمل إلى المحكمة

سة المحكمة األولى وقد وجلستهم الثالثة تعني جل 1987اعتقال أوائل هذا العام. أما اآلخرون فجلستهم الثالثة وهم من اعتقاالت وهما من 

 تأجلت الجلستان. 

سمع الشباب رئيس وهذه المحاكمات يجب أن تتوقف، وهذا التأجيل هو لصالح المتهمين.  -التقى المحامي سمير عباس بالشباب وقال لهم: 

 المحكمة يسأل المحامي سامي ضاحي عن رأيه أجابه:  أن المحاكمات تسيء إلى سمعة الدولة. 

يتردد إلى المحكمة  -: فاستفسرت عن السبب فقالوا 90 .وسمعت شباب حزب العمل يحذرون بعضهم من توكيل المحامي نجم الدين الصالح

محام مهزوز، ومعروف بقصائد المدح والنفاق لرأس النظام، وأنه حاول صديق السبع وعبد الكريم متوج وهو  -: كوكيل عن الرفيقين
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168 

 

وعلى كل لسنا بحاجة . .أن يمدحهما وينعتهما بالوطنيين ردا عليه أن هذا الكالم ال يفيد، قلة في الشارع، وإذا كنا كذلك فمكاننا ليس هنا

 . ة والديمقراطيةألن أمثالك يرى في النظام قمة القانون والعدال. لشهادة حسن سلوك منك

المحامي نشأت طعيمة من دير الزور، وهو لحساب المكتب السياسي منذ عام سرت لبعض الوقت في ممر الجناح الخلفي مع الموقوف 

صفحة. سألته هل قدم شيئاً إلى قاضي التحقيق أثناء ذهابه إلى الجلسة األولى قبل أيام.  20وكنت قد قرأت له مسودة دفاع من  1989

 : قدم نقاط احتجاجنه أجاب أ

 احتج على االعتقال وتعرضه للتعذيب الشديد مما خلف احتشاء في صمام القلب.  -

 احتج على تقديمه للمحاكمة بعد سنوات من اعتقاله والتي لم توجه له خاللها أية تهمة.  -

 طلب من المحكمة أن تطلق سراحه بسند كفالة فوراً على أن يحضر الجلسات حتى صدور الحكم.  -

خذته وقرأته وها منذر خدام من فصيلنا "البعث الديمقراطي" فقال: حررت دفاعاً للمحكمة أتمنى أن تطلع عليه. أهذا والتقيت بالدكتور 

 أنا أبادر إلى نقله إلى هذه اليوميات: 

 "السيد رئيس المحكمة. السادة القضاة ع/ط السيد محامي الدفاع. 

وانين االستثنائية وسياسة قمع الرأي المخالف للسلطات. إن تعميم القمع والتعسف وتعميمهما وخاصة منذ ثالثين عاماً ونحن نساس بقوة الق

في العقدين األخيرين. أسكنا في نفس كل مواطن شرطياً هو الخوف بدالً من الضمير، وعندما يحاول طرد هذا الشرطي من نفسه، فإن 

أرفض استبدال ضميري بهذا الشرطي اللعين، فقد كنت دائماً على  –ال أزال  –األجهزة األمنية تقف له بالمرصاد، وإذا كنت شخصاً 

قناعة أن ممارسة حرية الرأي السياسي المخالف لرأي السلطة، كانت خالل العقود األخيرة مخنوقة ومحفوفة بالمخاطر، ويمكن أن تكلف 

الرأي الحر في السجن المكان األكثر أمناً، والمحل الثاني هي المحكمة ثمناً باهظاً، وهل نحن ضحايا هذه التكلفة. إنها لمفارقة حادة أن يجد 

بالطبع ال نعدم في السجن من وجود واش بين الحين واآلخر فيكون الجلد والذهاب إلى الزنزانة، وال أخفيك يا سيادة القاضي بأن شعوراً 

بال  –الخوف من المحكمة بل من األجهزة األمنية، التي تراقب  لدي بالمغارة، إذ أقول الحقائق التي أمثل أمامكم بسببها، وبالطبع ليس

ال يسمح لي بالصمت، رغم قناعتي أن ليس  –عدا عن ضرورة الدفاع عن نفسي  –كل ما يجري هنا، ومع ذلك فإن ضميري  –شك 

حتى تقرر المراجع األمنية متى  للمحكمة من سلطة فيما يتعلق بتنفيذ عقوبة من تحاكم، فقد تبرئ ساحة متهم مع ذلك يبقى في السجن،

 يخلى سبيله. إنه لشيء مؤسف حقاً. 

أرجو أن تعيروا بعض االهتمام لهاتين الواقعتين كم هما عميقتا الداللة، إذ أنهما تكشفان خالصة العقود الماضية  -السيد رئيس المحكمة: 

من سياسة قمح أصحاب الرأي السياسي المخالف للسلطات، وتوضحان كم أصبحت السياسة خطرة في بلدنا. عندما كنت في فرع التحقيق 

حد الموقوفين في المهجع الذي كان يضم ثمانين موقوفاً في غرفة ال تتجاوز مساحتها أربعاً بثالث أمتار، وهو متهم العسكري سألت أ

بجرائم اقتصادية تقدر بمئات الماليين حسب اعترافه، وكان قد هم بممارسة طقوس عبادته. بماذا تنفعك صالتك؟ وأنت السارق لألموال 

أن قضيتي ليست سياسية، كما أجاب متهم آخر بجريمة تهريب  –وأحمد هللا  –ى قضيتي سهلة جداً العامة أجاب ببرودة أعصاب، وتبق

مهاجع، زيوت الطائرات الحربية تقريباً نفس الجواب، أما الواقعة الثانية، فتتعلق بأحد المتهمين بجرائم أخالقية أدخل هذا المتهم إلى أحد ال

فون آلرائهم السياسية بدأ يصرخ وينادي السجان أن ينقذه وكأنه داخل في وكر مليء باألفاعي وعندما علم أن الموجودين في المهجع موقو

 )أخرجوني من هذا المهجع فأنا قواد ولست سياسياً( إنه لمن دواعي األسف أن تصبح ممارسة السياسة في بلدنا مخيفة إلى هذه الدرجة. 

الذاتية تجاه األخطار تضعف إذا غاب الرأي السياسي اآلخر هذا ما يؤكده علم  إن الوحدة الداخلية لشعب من الشعوب، وتماسك دفاعاته

السياسة، وتثبته التجربة التاريخية العامة في حياتي السياسية لم أعرف سوى حزب البعث كمجال للممارسة السياسية، لقد تربيت على 

 لعجب العجاب أن أتهم ورفاقي بمعاداة هذه الشعارات النبيلة.التعلق بشعارات الوحدة والحرية واالشتراكية، وأعتقد أنه سيكون من ا

وفي حزب البعث ومنذ كنت يافعاً أخذت دروسي األولى في الديمقراطية الحزبية التي من أبسط مكوناتها حرية التعبير، واحترام الرأي 

اآلخر. أقول أن تلك الدروس المبكرة التي استمرت الحقاً، وتعمقت تركت بصماتها على تكويني الشخصي، مما كان له الدور الحاسم في 

 باعتبارها خروجاً على رأي األكثرية ممثلة في مؤتمرها القومي العاشر االستثنائي.  1970تشرين عام  16ف لـ اتخاذ موقف مخال

إن حزباً يحل خالفاته بالقوة، في الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن الديمقراطية والحرية  -منذ ذلك التاريخ توصلت إلى االستنتاج التالي: 

ر من ذلك فقد تحول تعلقي بالحرية والديمقراطية إلى عامل حاسم بالنسبة الختياري السياسي، وأن يمتلك لست مستعداً للبقاء به، وأكث

ً شامالً يصون الحريات األساسية للمواطنين، ومن ضمنها حريتهم السياسية ممثلة في تعدد األحزاب، وفي  ً وطنياً ديمقراطيا مشروعا

كي  1980قانون، وتمنح السلطات الثالث استقالًل كامالً، وكان عليَّ أن أنتظر حتى عام تبادل السلطة وبناء دولة عصرية يسود فيها ال

 . أجد الحزب المناسب الذي تمثل في "البعث الديمقراطي" وال أخفي اعتباطي أن فصيالً بعثياً قد توصل إلى اإلقرار بالديمقراطية الحقيقية

اة السياسية العامة، وللداللة على ذلك أقدم على إدانة االنقالبات العسكرية، كوسيلة ليس في حياته الداخلية، بل كمنهج وحيد وصحيح للحي

االحتكام إلى صناديق االقتراع، ال أغالي إذا قلت أن جميع الكوارث التي ألمت بأمتنا العربية من  –بدالً من ذلك  –الستالم السلطة، وأقر 

 ى غياب الحريات واختزال دور الجماهير إلى شعارات ودعاوى مختلفة. المغرب إلى المشرق يمكن إحالتها من حيث األساس إل
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ليس عجباً وأنا البعثي السابق أن أعود ألمارس حقي السياسي الطبيعي في فصيل بعثي يمثل االستمرارية والتجديد في  -السيد الرئيس: 

تمد الديمقراطية كنهج وحيد وصحيح لتحقيق هذه الشعارات آن معاً. لقد حافظ الحزب على الوحدة والحرية واالشتراكية وفي نفس الوقت اع

مضيفاً إليها الديمقراطية في إشارة إلى عمق تمسكه بها. أي جرم يمكن استخالصه من هذه السيرورة؟ أعتقد أنه من التجني أن توجه إلينا 

اضح يتلخص بأننا نشكل تنظيماً سرياً، فحزبنا تهمة معاداة أهداف الثامن من آذار. إن سياق حديثي السابق يوصل إلى استنتاج بسيط وو

مستمر منذ األربعينات وال تقل شرعيتنا من الناحية القانونية عن شرعية جميع األحزاب العاملة في الساحة السورية، ومن ضمنها حزب 

سورية هي شرعية واقعية، وليس البعث الحاكم، واألخرى المؤتلفة معه، وتلك العاملة خارج إطار الجبهة. إن شرعية جميع األحزاب في 

ثمة من قانون يمنع الحزب الذي أنتمي إليه، واألحزاب األخرى من العمل السياسي باستثناء حزب اإلخوان المسلمين الذي أصدرت 

 السلطات قانوناً خاصاً يمنع نشاطه، ويسمح بمالحقة المنتسبين إليه. 

از. هذا ما تفعله بالضبط رو حزباً بسبب آرائه السياسية، فال بد من اللجوء إلى االحتبطبيعة الحال عندما تالحق السلطات األمنية فرداً أ

 تنظيمات حزب البعث الحاكم المتواجدة في بعض األقطار العربية، والتي تحكم بقوة القوانين االستثنائية. 

عية، وبالتالي يجب أن تعاقب عليه السلطات إن إرغام بعض المواطنين على اللجوء تحت األرض يشكل تعدياً على ناموس الحياة الطبي

المسؤولة باعتباره تعدياً على أبسط حقوق اإلنسان، وبالتحديد حقه في الحياة الطبيعية الحرة الكريمة، ونحن بصدد الحديث عن حرية 

ألحزاب ينظم تأسيسها وعملها العمل السياسي، وإنشاء األحزاب يمكن توجيه االتهام إلى السلطات المسؤولة لتقصيرها في إصدار قانون ل

استجابة لمتطلبات الدستور الوطني وبشكل خاص باب الحريات العامة منه، أليس من المخجل حقاً أن يكون المستوى الثقافي والمدني 

 المجتمع السياسي. العام في بلدنا أعلى بكثير من مثيله في بعض األقطار العربية، ومع ذلك تخلفنا كثيراً في مجال الحريات العامة وتكوين 

نتهم بنشر المعلومات الكاذبة وهذا بطبيعة الحال اتهام يحتاج إلى دليل، ثم أليست مفارقة أن تعرض علينا من  -السيد رئيس المحكمة: 

 ً إليجاد  قبل قاضي التحقيق في محكمتكم وثائق تنتمي إلى حزب آخر تعلم السلطات جيداً أننا مختلفون معه بحدة. أليس ذلك مسعى متعمدا

أرضية حتى ولو مستعارة التهامنا بنشر المعلومات الكاذبة عن السلطات ليصار إلى تجريمنا. إنه لشيء مؤسف حقاً أن تقع المحكمة بهذا 

االلتباس، ومع ذلك وبصدد نشر المعلومات الكاذبة يمكن توجيه اتهامات جدية إلى السلطات وليس إلينا كحزب أو أفراد. حقيقة األمر 

 بة إلينا يمكن توجيه اتهام جدي هو أننا كنا مقصرين في نشر الحقائق عن مظاهر الفساد المستشري في األجهزة والمؤسسات. بالنس

من أين لك هذا؟ ثم  -أليست السلطة هي التي شكلت في وقت من األوقات لجنة خاصة للتحقيق في الثراء غير المشروع تحت عنوان: 

لفساد واالغتناء غير المشروع أقل آنئذ مما عليه هو اآلن. إن العديد من عناصر ومسؤولي األجهزة صمتت عنها، علماً أن استشراء ا

البيروقراطية قد أصبحوا من أصحاب الماليين بفضل تحلمهم وتصرفهم بإنتاج قطاع الدولة االقتصادي، وبفضل العالقات المشبوهة مع 

 رأس المال الطفيلي والكمرادوري في البلد. 

لت بعض مظاهر الفساد في البلد إلى دعابات يتناولها المواطنون في سهراتهم، ففي ساحلنا يتندر الناس عند سماعهم لسرقة قام لقد تحو

بها هذا الموظف أو ذاك بقولهم: من يسرق محدله ال يصعب عليه شيء. نعم. ويبقى السؤال المر عن الفوائد التي تقدمها مثل هذه األفعال 

 ة؟!الفاسدة لالشتراكي

كثيراً ما تساءلت لماذا ال تطبق السلطات قانون الطوارئ مع العلم أنه قانوني استثنائي، ومخالف للدستور إذ أن  -السيد رئيس المحكمة: 

تطبيق قانون موجود حتى ولو كان غير دستوري أفضل ألف مرة من حالة الال قانون التي تمثلها األوامر العرفية التي تحتجز حريات 

ن لفترات طويلة تصل إلى عقود من السنين دون توجيه تهمة محددة. ثم أليس من العجب العجاب أن تذهب سلطة وتأتي أخرى. المواطني

تذهب حكومة ويأتي غيرها، وأخيراً يصدر دستور دائم لكن حالة الطوارئ تبقى ال تتغير، إن إعالن حالة الطوارئ قد صدرت أصالً 

، ولم يكن لها من عالقة أبداً بالصراع مع العدو الصهيوني، وإذا كان التذرع بحالة الحرب لإلبقاء 1963على أثر الثامن من آذار لعام 

ال مبرر له وأطالب بضرورة اإللغاء مع ذنبها: المحاكم االستثنائية،  –والسلطات تفاوض العدو  –عليها لم يكن مقنعاً في السابق، وهو اآلن 

 مختصة.  وألح على محاكمتنا أمام محاكم مدنية

منذ فترة حملت لنا وسائل اإلعالم أخباراً عن احتجاج المنظمات االجتماعية والسياسية في الجزائر، وتلك التي تراقب مراعاة حقوق 

اإلنسان المحلية والعالمية. على تحديد التوقيف بيومين إلى عشرة أيام بدون محاكمة بموجب القانون الجديد لمكافحة اإلرهاب باعتباره 

ياً على حقوق اإلنسان، ماذا عسانا نقول عن الوضع في سورية حيث التوقيف يستمر لسنين عديدة دون توجيه تهمة محددة، وبال مبرر تعد

 قانوني أو سياسي.

عندما سمعت بخبر إحالتنا إلى المحكمة بعد أكثر من عشر سنوات من التوقيف ال أخفي عليكم استغرابي الشديد  -السيد رئيس المحكمة: 

 للخبر، بل وكنت مياالً مع العديد إلى اعتبار الخبر إشاعة. 

لقد شكل الخبر في حينه مفارقة حادة ال تسمح بحد أدنى إلى الميل لتصديقه، خصوصاً وأنه انتشر بعد صدور عفوين رئاسيين شمال آالف 

حاكم قسم من رفاقي، وال يحاكم القسم اآلخر في السجناء ومنهم حوالي نصف الموقوفين من فصيلنا السياسي. إنني أستغرب أيضاً لماذا ي

حين يخلى سبيل قسم ثالث. إن القضية ببساطة هي قضية سياسية، وليست في حال من األحوال قضية قانونية، فمن ترضى عنه السلطات 

 له يد األجهزة األمنية. من األحزاب الموجودة في سورية تغض النظر عنه، وقد تشجعه ومن ال ترضى عنه فإنها تطارده، وتسجن من تطا

 إن قضيتنا هي بالضبط أصحاب رأي سياسي نمارسه بما يمليه علينا ضميرنا. إننا باختصار سجناء ضمير. 
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وختاماً:  .مقراطيةلذلك أطالب برد هذه الدعوى باعتبارها غير ذات مضمون، وإخالء سبيلي، وسبيل رفاقي، وكافة الرفاق من القوى الدي

  .ن تحاكم المجرمين الحقيقيين الذين هم بالتأكيد غيرنا وشكراً"أرجو من محكمتكم أ

18/11/1992 

لقصير التي وعن عائلة ا زرت الرفيق اسماعيل القصير في المهجع التاسع، ومن حزب العمل. شربنا متة، وتحدثنا عن بلدة السلمية

ي السجن. أنا وأيمن فوما بعد كنا من بيتنا لوحده ثالثة  1987في عام  -قدمت إلى البلدة إلعمارها في أواخر القرن التاسع عشر. قال: 

فبقي الزوج  وأكرم، ثم اعتقلت ابنة عمي هتاف التي كانت تعمل في اتحاد فالحي حمص، وكانت متزوجة من عائلة الحموي )تل جديد(

الث ثوقد استمر اعتقالها  يرعى الصغيرين )الكبير سنتين ونصف والصغير سنة وعدة شهور( وهي ليست منظمة في حزب العمل،

ي. كنا وهي اآلن تزورن 1989كنت أحاول زيارتها حتى اعتقلت عام  -، وبدون زيارة قال: 1991إلى صيف  1987سنوات من ربيع 

عاني سكرات أنا وأخويَّ في سجن تدمر. زوجتي في سجن دوما، كمال ابن عمي شقيق هتاف في مركز تحقيق حماه ي -نحتل عدة سجون: 

واطن قادر من جراء الضرب المبرح والتعذيب والتعليق والسياط، وأكرم في سجن المزة. هكذا أصبح السجن ضريبة على كل م الموت

 أو غير قادر على حمل السالح، وعلى كل أنثى بالغة أو قاصرة، متزوجة أو عازبة. 

19/11/1992 

ً عن سجناء  خليل  ،هللا الفالح عبد ،البعث الديمقراطي/ وهم: أحمد الشيخ قاسم/سمعنا أن المحامين التالية أسماؤهم قرروا الدفاع معا

  .عبد الهادي عباس،إبراهيم بركات ،منير العبد هللا ،الجهماني

ن سنة إلى سنتين، مخالل مدة مجددة تمتد  وهؤالء المحامون يؤكدون أن الجرم الموجه يمضي بالتقادم ما لم تجدد جهة االتهام اإلدعاء

 ويقولون أن المثول أمام المحكمة بعد عشر سنوات هو عمل غير قانوني وغير شرعي.

وخاه النظام يصبح بال ومن هنا ضعف هذه المحاكمة من الناحية القانونية، وإذا كان السند القانوني ضعيفاً، فإن الهدف السياسي الذي يت

 النظام ذاته. إيجابية، ويرتد على

 إن المحكمة مستمرة، وهي تعقد جلساتها، ولم تعد تؤجل الجلسة الثالثة، وهناك جو غامض بالنسبة للمحاكمات كلها. 

20/11/1992 

ختفت أشجار أحاط الضباب بالرابية التي قام السجن بأعالها. ضباب كثيف ومتراص وملتصق، وعمَّ الغيم واحتل مساحة السماء، وا

ى الجو الصنوبر والسرو، وتدفق المطر غزيراً، واختلطت رائحة األرض بالمطر وأمواج الضباب، وكانت فرقعات الرعد تضفي عل

من الشبابيك إلى الفضاء  لل من وتيرة القراءة وأنصرف إلى التمارين الرياضية، والسير في الممر، والتلفتلحناً رائعاً. في أيام الجمع أق

ن الرؤية على النظر البعيد.   والجو وتبدالت الطبيعة، حيث أمّرِ

ام. أكد أن هذا الع، جاء إلى السجن في مطلع مشيت مع الشاب عفيف مزهر من لجنة حقوق اإلنسان. من أشرفية صحنايا، إنه متشائم

والتي رب األهلية، وعندئذ ستكون الحمستقبل البلد أسود إذا انهار نظام الحكم فجأة، والبديل الوطني ضعيف، والبديل األمريكي وقح، 

 لن تكون أحسن من الحرب في البوسنة والهرسك. 

21/11/1992 

نية إذا سألت القارئ المطر وراءنا يستمر غزيراً منذ الساعة الثا المطر مستمر والضباب، وقد دخلنا المهاجع، وأغلقت األبواب، وتركنا

ألكل، خبز الفرن، وصول اكان كل ما فيه جيد جداً. المطبخ  -الذين بنوه  –عن السجن، فعندما انتقلنا إليه كان بإشراف األلمان الغربيين 

كهربائية بحاجة يعد ما يسمى طبخ والتمديدات الصحية والالمياه والكهرباء. اآلن كل شيء خراب وفاسد ومعطل، لم يعد من فرن، ولم 

 لتصليح وعلى حساب المساجين واللحمة تسرق. 

 أمثال عبد هللا عباسي.  هم يبتزون اللبنانيين، والفلسطينيين -

 . فاتورة المؤونة، والغاز وغيرها. .هم يسرقون من الفواتير -

 بمبلغ ما، وهذا حدث ويحدث أكثر.  زيارة خاصةهم يأخذون ماالً من الذين ليس لهم زيارة، لقاء  -

 حدّث عن فيصل غانم والجهني وبهجت صالح من مدراء السجون في تدمر والمزة وهنا. 

ً كما هو بين . واليوم 1969 91إذا قلنا ذلك عن مدراء السجون، قارن ما كان عليه كل من محمد حيدر وعبد الحليم خدام  لنلمس فرقا

 الم مدراء السجون على ما يعملون؟ األرض والسماء، فهل ي

                                                             
 كالهما من البعثيين ذوي المناصب العليا وأثروا بفضل مزرعة الحكم.  91
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 22/11/1992 

 نزلت درجات الحرارة، وازداد الجو برودة، وزأرت الرياح وبدا الثلج يندف فوق السجن، وعلى الرابية المحيطة.

 إلى المحكمة مضى يوسف البني وخمسة آخرون من حزب العمل وكانت جلستهم الخامسة، وفي ذهنهم بعض األمور أهمها: 

لحايك ايب الفاضل الضابط المخابراتي، ووزير شؤون القصر وحسن خليل مساعد رئيس المخابرات العسكرية، وجالل حضور وه (1

ينا من انخراطكم من ضابط التحقيق. إذ طلبهم المحامون كشهود ألن أقوال المتهمين نصت أنهم عند إخالء سبيلهم قالوا: ال مانع لد

 جديد في صفوف حزبكم. 

 تأجيل الجلسة.  (2

مر مع قضاته، وعندما نادى رئيس المحكمة عليهم. طالب المحامون تأجيل الجلسة فرفض الطلب، أصر المتهمون والمحامون، فتداول األ

 وبعد أخذ ورد مع بعض المحامين قبل التأجيل إلى آذار القادم. 

لمحكمة لألهل ، وخليل معتوق. سمح رئيس امنير العبد هللا، وسامي ضاحي -كان عدد المحامين يصل إلى الخمسة عشر محامياً منهم: 

ن يزور السجن المتواجدين بزيارة المتهمين، وقال المحامون: إن التأجيل أمر إيجابي، وطالب المحامي سامي ضاحي رئيس المحكمة أ

م، وأفاد إن راحهويتداول مع المتهمين القضية موضوع االتهام، كما تحدث عن مسألة تقديم سندات كفالة للمتهمين من أجل إطالق س

احبة البت صالمحكمة رفعت كتاباً إلى مكتب األمن القومي بهذا الخصوص، فأجاب المكتب أن هذا األمر من اختصاص المحكمة، وهي 

لمحاكمات ألن به. كما قال المحامي حسن عبد العظيم إن األجواء تتحسن ومن الممكن قدوم محامين عرب، ومن الممكن األمل بتوقف ا

سياسية  إن المحاكمة القانوني يأخذ دوره، وتتراجع الضغوط األمنية، والمحكمة جادة بأخذ دورها، ونحن جادون كذلك في الدفاع.التعامل 

 أكثر منها قانونية. 

24/11/1992 

ديهم من كنزات وسراويل ، وتحدق بالسجن، اآلفاق المتلبدة، ويتسربل السجناء بكل ما لتستمر العاصفة المطرية والثلجية، والرياح العاوية

 وفرى ولفحات صوفية. 

نذ شهور لتجديد ماألحوال الخدماتية تتردى في السجن، وعلى األغلب فإن التدفئة المركزية لن تعمل هذا العام، فالورشة التي بدأت 

تزم بتنفيذ التمديدات ه ألنها لم تتلق أية دفعة على الحساب، وقد قال لنا رئيس الورشة أنه ملتمديدات التدفئة تركت العمل دون أن تتم

رة السجن. كما نعيش دون جميعها عمالً ومواداً بـ مليون ليرة سورية وقد نفذ أكثر من ثالثة أرباع التمديدات وترك اآلن حتى تدفع له إدا

عمل بواسطة مولد صل سوى ساعات متقطعة ليالً وبعد النوم، وكهرباء السجن التي كانت تكهرباء ليالً ونهاراً، كهرباء المدينة ال ت

لغاز /لوكس/ اديزيل/ انفجر وانعطب وتلف وذلك بسبب الصيانة وعدم االهتمام، وقد أجبرتنا اإلدارة أن ندفع ثمن أطقم ضوء على /

الخزان وتدفقه  ليع الممر وجرى فيضان في الطوابق بسبب امتالءنضيئه ليالً، وال يصلح للكتابة أو القراءة وإضافة فاضت إحدى بال

تنفر الجميع . واس.. كما انسدت بعض البالليع، ولم تعد قادرة على التصريف الطبيعي ففاضت على األجنحة.على السطح لكثرة المطر

 . هكذا تتردى أحوال الخدمات. .ممتشقين المّساحات خوف دخول المياه إلى المهاجع

 بشأن النظام السوري واإلرهاب واالتجار بالمخدرات.  92كلينتون في الكونغرس  -البارحة فقرات من التقرير الذي قدمه فريق:  سمعنا

م من قائمة الدول يطلب التقرير من النظام السوري تسليم تجار المخدرات، والذين ساهموا بعمليات إرهابية، وعندئٍذ يشطب اسم النظا

ر الدفاع السوري وزي -شخاص من هم الذين يشرفون على زراعة ونقل المخدرات من البقاع إلى أنحاء العالم وهم: اإلرهابية وهؤالء األ

رئيس  العميد غازي كنعان –شقيق الرئيس السوري رفعت األسد  –رئيس المخابرات العسكرية اللواء علي دوبا  –مصطفى طالس 

تقبال أي وفد أمريكي يكي جاء رداً على النبأ السوري الصادر عن النظام بأنه يرفض اسالمخابرات السورية في لبنان. هذا التحريك األمر

 يريد التفتيش عن /المواقع اإلرهابية/. 

 جاءت معلومات من المحكمة على لسان المحامي سامي ضاحي: 

 الجهات األمنية.  ا سيتشاوران معرئيس المحكمة ورئيس مكتب األمن القومي سوف يجتمعان ليبحثا مسألة سند الكفالة للمتهمين، كم (1

 هناك أخذ ورد بين قضاة المحكمة وبين بعض المحامين حول األحكام التي يجب أن تصدر على المتهمين:  (2

 رأي يقول أن األحكام يجب أن تكون بالمدة التي قضاها المتهم في السجن. -أ

 الموجود.رأي آخر يقول أن الحكم يجب أن يكون حسب اإلضبارة أي حسب االتهام  -ب

                                                             
 ت المتحدة االميركية آنذاك. والكونغر هو الهيئة البرلمانية.كلينتون رئيس الواليا  92
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وي لمتهم آخر واالثنان ويقول: إن للرأيين منعكسات، فإذا أخذ بالرأي /أ/ كان هناك عدم توازن ومخالفة واضحة للقانون، إذ هناك عمل ثان

 ب/ وحكم عليهمضى على سجنهما عشر سنوات ونصف فكيف يحكمان نفس المدة، إنها فروق ال مبرر لها قانونياً، وإذا أخذنا بالرأي /

سنوات التي أعوام وهو قد مضى عليه عشر سنوات فممكن لهذا المتهم أن يرفع دعوى ضد الدولة للتعويض عليه عن ال 4وام أو أع 3

 قضاها دون حق. 

25/11/1992 

 اجتمع على عازلي وعازل جاري كل من يوسف البني وطريف عبد الرزاق عدي من حزب العمل ويحيى باكير وفيصل الضرف من

د في الرأي، وانتقل حول االستبداد. استبداد الدولة، استبداد الحزب، االستبدا –وكأنهم في ندوة  –طي وبدأوا الحديث البعث الديمقرا

هم التعصب الحديث إلى ضرورة التعلم لنبذه، ألنه يقود إلى التعصب، والتعصب ضد االنسان والحضارة والوطن وتناولوا في حديث

 داد. نا نتعصب ألحزابنا. لقد علمنا السجن ونظام الحكم أن نقف ضد التعصب واالستبكلنا ك -الحزبي. فقال يوسف البني: 

 التمترس . ومصلحة الوطن هي االعتراف باآلخر وهذا هو أساس الديمقراطية، أما.ساحة العمل اآلن يجب أن تتجه لمصلحة الوطن

 الحزبي حول النظرية أو اإليديولوجيا، والتموضع الطبقي، وحول اصطفاف المصالح. كل هذا نوع من الجعجعة. 

نه فوق أالمصلحة الوطنية فوق المصلحة الحزبية. خاصة في موضوع االعتراف باآلخر. إن الحزب الذي يرى  -قال فيصل الضرف: 

 اً. ا ما لم تعد تتحمله المرحلة القادمة. شبعنا استبداداً وانتفاخاألحزاب يضر بمصلحة الوطن ويمهد لالستبداد، وهذ

حويل وأننا يجب ت أما يحيى باكير فقال: يجب أن نغادر الماضي المغلق. كنا كبعثيين أو كحزب عمل. نرى جميعاً أن حزبنا هو األفضل،

 -قب يوسف: عالستبداد في األحزاب وفي الحكومات األحزاب األخرى باتجاهنا. هذه النظرة يجب التخلي عنها يجب أن نعري مظاهر ا

 نريد قانوناً يعترف باآلخر. هذه الحالة المألى طغياناً وكم لألفواه ومنع تفاعل اآلراء يجب مواجهتها. 

26/11/1992 

دمشق وسألوه  إلىوجاءوا به  قد أوقفته المخابرات العسكرية 1964قال لي منير مسوتي من المكتب السياسي أن ابنه ماهراً مواليد 

 . 1977وكان متخفياً منذ عام  1987عمن كان يتصل ويتكلم مع أبيه. أبو ماهر اعتقل عام 

 والدي لم أره منذ كنت يافعاً.  -قال لهم ماهر: 

 –ل السجين يخاف منير أن يستدعو زوجته ويضغطوا عليها. إن مسألة لجوء المخابرات إلى معاقبة بيت السجين والتضييق عليه يجع

 يرفع يديه مستسلماً.  –مهما يكن 

وانهيار االتحاد  الوالدة حالياً في منسك في روسيا البيضاء فولدها قصي يدرس هناك، وأضحت المعونة ضئيلة بعد انهيار العملة: قال

 . أخذت له مبلغاً وتفكر وإياه أن ينهض بمشروع تجاري. السوفييتي

27/11/1992 

 : يعيشون معنا همالذين  93سجناء المكتب السياسي 

 ، إجازة حقوق. 1950ومن مواليد  1980نبيل فواز من اعتقاالت  (1

 ، إجازة في الجغرافيا من قطنا. 1935ومن مواليد  1980شحادة جنيد من اعتقاالت  (2

 . 1980صف ثالث حقوق، اعتقل  1953بسام عبود من عرطوز مواليد  (3

 . 1980يحمل كفاءة موظف بالبريد، اعتقال  1932مواليد  حسن كركوتلي (4

 من ديرعطية، الشقيق األكبر للقاص وليد، يحمل إجازة باألدب العربي.  1980مفيد معماري اعتقال  (5

راء آله . ، وهو مسَّاح خريج معهد إعدادي1980 تادرس طراد من صدد وخااله المحاميان سامي وجهاد ضاحي من اعتقاالت (6

 . العربية والسريانية: العات في اللغتينلغوية ومط

 .1980 هو من اعتقاالت. فيصل الطحان من النبك له إلمام بالموسيقى، مدّرس فلسفة (7

 . 1987جورج صبرا من قطنا، إجازة في الجغرافيا من اعتقاالت  (8

 وهو مدرس جغرافية.  1987زهير هزاع من القامشلي ومن اعتقاالت  (9

                                                             
 احد التنظيمات المنشقة عن الحزب الشيوعي السوري بقيادة رياض الترك. وردت المعلومة في حاشي سابق.  93
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 . في القلب  ، معه احتشاء1987 وهو محام معروف، معتقل منذ عامنشـأت طعيمة من دير الزور   (10

 . 1987بقي منير مسوتي الذي هو من اعتقاالت 

 . 1989وفائق المير من اعتقاالت 

 28/11/1992اليوم الثامن والعشرون 

يستمر الضباب والمطر والبرد الشديد. يصل الضباب إلى مستوى األرض، المطر المتقطع يشرف على رابية السجن. أقرأ وأكتب وأسمع 

 المذياع. ناولني أحدهم قصاصة من الورق وقال: إقرأ، قرأتها وسجلتها: 

 فما اإلرهاب فوق سواقي بلدتنا. نما وعربش ثم طاال

 وحبيب ثم شاالنما وانزاح عن قلب الصبايا 

 هوى األحباب قد عصروه

 . مثل ندى الضحى يهوي ويختال اختياال.أوداسوه

 رمى عليَّ المرحبا باب توما واختفى

م. نادى بأعلى الصوت: يا باب الفراديس تعاال لم يجب أحد.  بردى تورَّ

 رياح عاصفات في الزوايا تقّوِض ما تبناه الحلم

 في الذهن احتماال

 أبواب عاصمتي وعربش كالحيايانما اإلرهاب على 

 . يحج الناس قسراً .تكايا صار لإلرهاب

 دموعهم تطاول من غزارتها الجباال

 . زمان القهر حطَّمنا.أيا باب الفراديس تحياتي

 . سبايا.وخالنا بال مأوى

ق يا صالح الدين حطين تبكينا  حدِّ

 وتمسح دمعنا نحن العرايا

29/11/1992 

أن الذين أفرج . ومن بلدة الضمير 1944 وهو من مواليد 1980 ين عبد الرحيم معضماني موقوف منذ عامأفاد الطبيب المتجول السج

والجميع من اعتقاالت القوى الجوية، وهم محكومون من قبل  موقوفاً عن الدعوة اإلسالمية ومن تنظيم العراق، 31 عنهم هذا الصباح

 . محاكم ميدانية أكثرهم أنهى أحكامه، والقائمة التي حملت أسماءهم قائمة سياسية وليست مرضية

السياسي  كانون أول، وهكذا تقول زيارة فائق المير من بلدة القدموس ومن المكتب 20زيارات هذا اليوم أكدت أن العفو العام سيصدر في 

 . 1960وهو من مواليد الـ 

30/11/1992 

يرقد قليالً عند إغالق   :مهجعه ،يقول جماعة المهجع األول. وهو يقاطع الجميع وال يتحدث إلى أحد ازدادت حالة زهير سكرية سوءاً،

يوقظهما من النوم . ه القهوة والتدخينالباب، ثم يسهر طوال الليل يدخن، يشرب القهوة، ال يتكلم مع أحد، يوقظ واحداً أو اثنين ليشاركا

 . ولكن توتره يستمر. .صار يزرق إبرتين. ال يمتعضان، لم تعد إبرة واحدة مخدرة تكفيه. العميق

 . ماتت أمه، وأخوه، ومات أبوه وهو في السجن. 1982 وقبض عليه عام 1953 وهو من مواليد 1977 زهير تخفّى منذ عام

 منظر وجهه ومنظر الضباب في أواخر تشرين الثاني لن يغادرا ذاكرتي. 
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 1992 األول كانون

1/12/1992 

  .عام إن الجميع متفائل ويمكن بين وقت وآخر صدور عفو: سرُت مع منير مسوتي قال 1992مع أول الشهر الثاني من عام 

 من حزب العمل الكردستاني واسمين من المكتب السياسي هما منير مسوتي وحسن كركوتلي.  19جاء المساعد وتال أسماء 

هالً على السجين سوقد أفرج عن ثمانين من الطوابق العليا. عم الفرح وعم الحزن خوفاً من عدم الفرج. التوتر يجتاح الجميع إذ ليس 

 نيه، وينتظر!! دوره. عندما يرى إخالء السبيل أمام عي

2/12/1992 

م تونس بجرم حكمت إحدى المحاكم الفرنسية في باريز عشر سنوات غيابياً على الحبيب بن علي شقيق زين العابدين بن علي حاك -

وينقلها إلى  تهريب المخدرات، ومنذ أيام تكلمت اإلدارة األمريكية عن شقيق الرئيس السوري بأنه يزرع المخدرات في البقاع

 . أنحاء العالم

دود على رضيع العائلة السعودية تأكل كل شيء وتعمل ضد الدين واألخالق وتملك الثروات الطائلة وال من يجرؤ على تطبيق الح -

 فيها، وكأن هللا خلق هذه العائلة وهي راكبة على الشعب والوطن والحق. 

لسفن وال اممنوعة من مرافئ غير نظامية. نهب بضائع  في سورية مختصة عائلة األسد بالتهريب. تهريب السالح، تهريب مواد -

 من يجرؤ على فتح كتاب القانون لقراءة نصوصه أمام أي متسكع من هذه العائلة. 

-  ً فا يتحدى هو وأمراء  يقيم المراقص ويقعدها، يخطف. في الملكية األردنية كان شقيق الملك حسين، والذي ال يلفظ اسمه إال معرَّ

 . ها هللا على العالمينالعائلة التي فّضل

  94 .ز(..)كان يفضَّل قديماً الناس بالتقوى، اآلن يفضلون ب

  يصل إليه الخيال. . بذخ ال.في النظام المغربي نجد أن مصاريف القصور والملك والسادة، األمراء واألميرات ال دخل للميزانية بها -

 مليار دوالر.  2وها نحن نسمع من ابن بيال يطلب مقاضاة الشاذلي ابن جديد الختالسه  -

مبارك  إلى امتيازات جمال مبارك بن رئيس مصر حسني ،وامتيازات السادات وزوجته جيهان ،وإن نظام القذافي ونظام مصر -

 . ألسوأ بكثير من األنظمة األخرى

 الفساد واالستبداد، إن غياب القانون هو السبب. وتواجد التسلط. وهكذا كل النظام العربي الرسمي عنوانه: 

ب هو السيد في وطننا يعتبر الحكام أنفسهم من صنف اآللهة يحق لهم كل شيء وأما الشعب فهو من نوع اإلماء، وما لم يصبح الشع

 والحاكم هو الخادم لن يكتب الحياة لما كان يدعى الوطن العربي. 

كذلك شمل  .لم يفرج عنه. لكن القيادي هاشم منقارة( التوحيد اإلسالمي) اء أكثر من خمسين من اللبنانيين الطرابلسيينتُليت هذا اليوم أسم

لديني وحوالي ومن الطابق الثالث أفرج عن حوالي األربعين من االتجاه ا .اإلفراج أكثر من مئة وخمسين من اإلسالميين السوريين

السياسي أو البعث  لم يشمل هذا اإلفراج أحداً من المكتب. الفلسطينيين بينهم الرائد يحيى الخطيب الخمسين من بعث العراق، وعن بعض

 . الديمقراطي أو حزب العمل

 

3/12/1992 

بعث . .ناك بعثانوقد كان من ضحايا اإلنقالبيين البعثيين، ه .بعد سجن استمر اثنين وعشرين عاماً مات نور الدين األتاسي في سجنه

 . ..شعارات الطنانةبعث النهضة واليقظة العربية، والثاني بعث الدبابة والرشاش وال -: األول ..القومية، وبعث االنقالبيين الرسالة

كريم زهورعدي األول أنتج أساتذة ورواداً مثل ميشيل عفلق وصالح البيطار ومنيب الرزاز من شرقي االردن وجمال األتاسي وعبد ال

والثاني أنتج قادة  .يح الزلط وعبد البرعيون السود وعبد المجيد الرافعي من طرابلس الشام ونور الدين األتاسووهيب الغانم وعبد الفتا

 . .قساة ودمويين مثل سليم حاطوم وعبد الكريم الجندي وصالح جديد وحافظ األسد

                                                             
 غفر له.كمة يُ حذفنا الكلمة وهي غير مالئمة ولكّن سجينا سياسيا لم يمتشق السالح و أمضى دهرا من عمره في السجن دون محا  94
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لرأي اآلخر ومع اوالثاني مع االستبداد وسحق االتجاه األول أراد تعبئة الشارع وكان مع الرأي والرأي اآلخر، ومع تداول السلطة، 

لمدنيين يريدون الحزب االفئوية وضد المدينة والوطن وإذا نُعت البعثيون المدنيون باليمين واالنقالبيون باليسار، فإن حقيقة األمر أن 

 . دهمب األخرى الستبدابالتعاون مع أحزاب التقدم، أما االنقالبيون فيريدون الحكم باسم الحزب وإخضاع السلطة واألحزا

4/12/1992 

 : التي بين الجناحين تكلم فيها جرت حفلة تأبيت للدكتور نور الدين األتاسي في الساحة

 عبد األسمر شاويش من البعث الديمقراطي (1

 كامل عباس من حزب العمل الشيوعي  (2

 خورشيد عن حزب العمال الكردستاني  (3

 جناح رياض الترك ،جورج صبرا عن المكتب السياسي للحزب الشيوعي (4

 علي الخطيب عن حزب العمل الشيوعي (5

 جديع نوفل عن لجنة حقوق اإلنسان (6

 عبد هللا عباسي عن منظمة التحرير الفلسطينية  (7

 ضرار فراس عن البعث الديمقراطي  (8

 وكان عريف الحفل الرفيق محمد الجندي 

5/12/1992 

ِحب ْت أم قصي أختي الوحيدة التي لم  تالسنت مع أحد  وقبيل الدخول إلى مكان الزيارات. أرها منذ عشر سنواتجاءت الزيارة وقد ص 

رة أنزلوني إلى وشتمته، وهددته وهجمت عليه، ونعتته بالوقاحة وقلة األدب، وبعد انتهاء الزيا ،العساكر المراقبين، وتشاددت معه

 . تجاج الجناحيوم الثاني انهوا العقوبة بسبب احوفي ال ،وبِتُّ ليلة مخيفة في قبو الزنازين الساكت وقليل اإلضاءة ،الزنزانة

6/12/1992 

جد هناك أكثر من مضى حوالي العشرة من حزب العمل ومن اعتقال أمن الدولة للجلسة األولى، ومثل هذا العدد إلى الجلسة الثالثة انو

 . عشر محامين منهم منير العبد هللا

 . لسفير الجزائرياومحاطة بوسائل الدولة الرسمية وأنه في التعزية مساء ذهب مع  ن قل هذا المحامي إليهم أن جنازة األتاسي محدودة

 .الزيارة التي تّمت ألكثم نعيسة والتي حضرها والده ووالدته قيل فيها أن تملمالً يوجد بالشارع، وإحساس بالضيق

دة التي م ليوم واحد احتجاجاً على الطرنقل الشباب إلى المحامين في المحكمة خبر إضراب جناح البعث الديمقراطي عن الطعا يقة المتعمَّ

 .توفي جراءها الدكتور األتاسي

7/12/1992 

مامها مهاماً وضعت أ ،إن مكاتب المحامين الذين وضعوا أنفسهم للدفاع عن المتهمين: يقول المحامي سامي ضاحي للشباب في المحكمة

 . عدة تأتي المهمة القانونية في آخرها

إننا نشكل مع محامي هذه المكاتب فريق عمل داخل المحكمة لمتابعة الجلسات واإلضبارات، وحيازة التوكيالت للقوى السياسية : "قال

إننا أوالً في إطار نقابة المحامين ولدفع أكبر عدد من . أما خارج المحكمة فإن المهمة أصعب وهي مقترنة بالتحرك .موضوع المحاكمات

حرك ضد مثل هذه المحاكمة غير القانونية، وتوسيع دائرة االتصاالت وجعل مكتب النقابة يضغط ويتحرك ويكون المحامين للتجمهر والت

نشرح لها وندفعها إلى تحمل المسؤولية وكذلك اتصلنا بعبد الغني قنوت . كذلك وبقيادة أحزابها 95على صلة دائمة بالمحكمة، وبالجبهة 

من رئيس مكتب األمن القومي إلى بعض . ب، كما نحاول أن نرى المتنفذين بالحزب الحاكمومكتبه السياسي لحزب االشتراكيين العر

كما لدينا مهاماً خارجية كإيصال كل ما يتعلق بالمحاكمة واستمرار اإلقامة للقوى الوطنية في السجون وعدم . مسؤولي األجهزة األمنية

ً االتصال : وضوح مستقبلها مع الحرية واإلفراج عنها أوالً  . االتصال بالمنظمات العالمية لحقوق اإلنسان -: بنقابات المحامين العربية، ثانيا

 ً . االتصال بشخصيات عربية لها تاريخ في المحاماة، والدفاع السياسي لحضور جلسات المحكمة والسماح لها بالتواجد داخل القطر -: ثالثا

ع وأن تنذر نفسها للخدمة الوطنية، كما أن اإليجابية في التجاوب بدأت في هذا التحرك النشط دفع كتلة من المحامين أن تهتم وأن تتاب

                                                             
 يقصد الجبهة الوطنية التقدمية.  95
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كل ذلك يمثل ضغطاً ال يستهان به على األجهزة األمنية كي . أوساط الجبهة تظهر، وكذلك في أوساط السلطة ومؤسسات الحزب الحاكم

 ". تخفف من ضغوطها على المحكمة وأن تتراجع عن كثير من رعونتها

8/12/1992  

في سجن المزة ال تعيش وحدة متماسكة وأن صالح جديد أضحى  96شباط  23 عرفت متأخراً ومن خالل تسرب أخبار غامضة أن قيادة

وأنهم عندما كانوا يعيشون مجتمعين  ،98وأن البقية يعيشون لوحدهم  97لوحده وأن محمد رباح الطويل يعيش في مهجع مع أحمد سويداني 

الف حاد بين محمد عيد عشاوي وزير الداخلية السابق وبين صالح جديد كاد يؤدي إلى الضرب وأن الذي خ. تفّجر مرة خالل نقاش ما

وأثناء تواجد الطويل مع اللواء أحمد سويداني . .عال صوته وهاجم هو العشاوي، وأن اللواء جديد تزرع بالصمت وعدم الرد، والركون

وخذلته عندما طالب بالتحقيق بأسباب هزيمة الخامس من حزيران، ولم يكن يومها على إن القيادة ساعدت حافظ األسد عليه، : قال األخير

نور الدين األتاسي ويوسف زعين لن يكونا على انسجام مع اللواء جديد كذلك، وربما : وفاق مع اللواء جديد وكنت أعرف أن الدكتورين

 . كان كذلك مصطفى رستم وآخرين في القيادة

9/12/1992 

ً والمناضل الحموي الوطني قوبل بالجحود من البعث الحاكم يعاني األستاذ أكرم الحوراني في باريز سكرات الموت ً ومشردا ، ُمبعدا

آذار فعزلوه، وأكدوا أن ال عالقة له بالبعث، والواقع األصح أنه ال عالقة له بحكم البعث، أما البعث كحركة  8عسكريين، ومدنيين بعد 

قة أكرم الحوارني به عالقة تاريخية ووطيدة، ألن البعث ليس تفصيالً على قدٍّ محدد وكفى. هو تكملة لليقظة العربية يقظة ونهضة فعال

بل منذ االستقالل وصعود االقطاع والعوائل سدة القرار السياسي،  99و"العربي االشتراكي جزء من هذه اليقظة. فمنذ انقالب حسني الزعيم 

ّمع أكرم الحورات  بدأ  ني وحزبه / العربي االشتراكي" يؤثر في مجرى االنتخابات البرلمانية، وكذلك في مجرى السياسة الخارجية ج 

قبضته التحم "البعث العربي" المتمركز في دمشق والجامعة وقطاع الطالب والمعلمين، والذي  100. وعندما أحكم الشيشكلي .والداخلية

عربي االشتراكي المتمركز في حماه، والمنتشر بحماه، والذي له رصيد قوي في شوارع كان استمراراً لـ "عصبة العمل القومي مع "ال

مدينة العاصي بين الحرفيين وصغار الكسبة والتجار والمتعلمين. لقد كانت العائالت المتوسطة دوماً ضد ظلم والة الدولة العثمانية وضد 

وكانت هذه العائالت  101عائلة العظم. وعائلة الكيالني. وعائلة البرازي،  -ل: حاشية هؤالء الوالة الذين أفرزوا عائالت إقطاعية كبيرة مث

 تملك )الجندرمة / الخاصة والسجون، و قد أيد بعضها االستعمار الفرنسي(. 

لي، الحوراني، الشيشك -كانت هناك عائالت مرتبطة بالشارع، وتملك ملكيات متوسطة ولها باع مع البدو وتربية األغنام مثل عوائل: 

الطرابلسي والكابتين في  103هذه العائالت وغيرها وقفت ضد االستعمار الفرنسي ووراء فوزي القاوقجي  102العلواني، كالس، طيفور. 

 . 1925الجيش الفرنسي في انتفاضة 

ة، حيث رأى ثوار وعى أكرم الحوراني العمل السياسي والوطني في بيت خاله الوجيه غالب الشيشكلي، ومنذ قيام هذه االنتفاضة العارم

. كان في الثالثة عشر من عمره الحوراني من مواليد .حماه مع نجدات البدو يزحفون في الشوارع، ورأى القصف والهدم والحرائق

، 1935وتوجه إلى دمشق ليسجل في كلية الحقوق، وقد نال الشهادة الجامعية عام  1930( وحصل على الشهادة الثانوية عام 1912)

اماة كان مقراً للفالحين والحرفيين والوطنيين، وكان مساء ال يغادر مضافة خاله، فشّب على كره اإلقطاع التاريخي الذي وفتح مكتب مح

وقد زاد  104 لوتسكي(. -1927-1925قرية ترتبط بحماه )الحركة الوطنية التحررية في سورية عام  114قرية من أصل  109كان يملك 

بعد  1943وقد حصل على رخصة لحزبه / العربي االشتراكي )عام  ،االقطاع، وتحالف معه ضد الفالحاالستعمار الفرنسي من سيطرة 

عودته من العراق واشتراكه في ثورة رشيد عالي الكيالني وبعد صعود /الكتلة الوطنية )في االنتخابات ووصول شكري القوتلي إلى سدة 

                                                             
 مها ميشيل عفلق.وازاحت القيادة القومية لحزب البعث وزعي 1966شباط  23القيادة التي قادت بإدارة صالح جديد انقالبا عسكريا في   96

ن بلدة نوى وكان رئيسا باسم الحركة التصحيحية. وسويداني من حورا 1970الطويل من جبلة وكان وزيرا للداخلية عندما قام االسد بانقالبه   97
 وانهزام الجيش السوري المريع. 1967لالركان ايام حرب حزيران 

لسلمية وجرى بعدها اية والتقيت به إثر محاضرة القيتها في تعّرفت على ثالثة منهم بعد خروجهم من السجن. االول مصطفى رستم من السلم  98

بدأ باالنهيار. الثاني محمد يعشاء. ومما قاله رستم: السجين السياسي يبقى صامدا طالما يعتقد ان سجنه سيغيّر العالم، وعندما يتالشى هذا الشعور 
هذه االسطر يحمل  وبينهما عالقة ودية في لقاءات متعددة. وكاتب سعيد طالب والثالث مروان حبش وكالهما من قرى جبل الشيخ. وتوطدت بيني

 عقدة التضامن مع أي سجين مظلوم نهما كان اتجاهه.

نقالب عسكري ثان اوازاح الحكم المدني واستمر في الحكم ثالثة اشهر الى ان اطاح به  1949قاد اول انقالب عسكري في سورية في آذار   99
 ي.بقيادة الضابط سامي الحناو

زاب مع قطاعات من اديب الشيشكلي ضابط قام باالنقالب العسكري الثالث وخكم البالد حكما عسكريا الى أن أطاحت به جبهة تحالف االح  100
 .1954الجيش في شباط 

 االقطاعية.ت . وفيه تفاصيل عن هذه العائال1996انظر: عبد هللا حنا " الفالحون ومالك االرض في سورية القرن العشرين " بيروت  101

 حول هذه العائالت راجع عبد هللا حنا الفالحون ومالك االرض... مصدر سابق.  102

ي بعد ان أحذت انشق عن الجيش الفرنسي وحاول اشعال ثورة في حماة لم تكلل بالنجاح ووقفت عائالت كبار المالك ضد تحركه العسكر  103
 تتقارب مع االنتداب الفرنسي.

 له كتابين الى اللغة العربية. لوتسكي مؤرخ روسي تُرجم 104
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مصياف والشيخ بدر والصقيلبية والساحل وريف كل من جسر  -ريف في بلدات: بعد ذلك وبفضل نضاله والتصاقه بقضايا ال 105الرئاسة. 

الشغور وإدلب أحرز تقدماً في كسب األًصوات، وخاصة بعد االستقالل، وقّوى صلته بالجيش واستطاع أن يدخل أبناء الريف في الكلية 

ديب الشيشكلي ابن خالته. وقد شكل كتلة في المجلس العسكرية، وشارك في حرب فلسطين في فوج القطاع األوسط الذي يقوده المقدم أ

النيابي تطرح حل مسألة الملكيات االقطاعية وتثير الفالحين في ريف حماه ومصياف والشيخ بدر وريف معرة النعمان وريف إدلب 

ة فلسطين، اقتربت وجهات النظر لالنقضاض علىاالقطاع. وكان يلتقي مع الثنائي المثقف ين: ميشيل عفلق، وصالح الدين البيطار وبعد كارث

 التي بلورتها االنقالبات العسكرية والدكتاتوريات المتواترة والتي خضعت لتجاذب التحالفات. 

ملوك إذن أكرم الحوراني سياسي وقانوني وجماهيري، خرج من صفوف البرجوازية الصغيرة، واجه األحالف الرجعية وأنظمة ال

تراكي/ مع /البعث آلراء والسلطة، نظيف اليد، أبْي، صاحب نخوة وناموس. التحم حزبه /العربي االشالفاسدة. آمن بالقانون، وتداول ا

 وأسقطا الدكتاتور )الرحيم/الشيشكلي(.  1953العربي/ عام 

 .شتراكيعربي االدّب الخالف بين البعث وعبد الناصر وبين كتلة البعث العربي وكتلة ال 1958بعد الوحدة بين سورية ومصروطوال عام 

اك الجماهير، والبعث عاد إل ى العمل من بيروت عبد الناصر يريد الوحدة بدون أحزاب بدون تنظيم الجماهير بدون حياة سياسية هي حرَّ

ألنه لم يتعود  بعد أن أقّر بحل األحزاب، وكان الحوراني ضمنياً ضد حل األحزاب وبعد أشهر استقال من منصب نائب رئيس الجمهورية

 واجهة وبال عمل. أن يكون 

 لتصفيق. تعتمد على الموظفين اإلداريين وتقاوير المخابرات وا لم يكن الحوراني ضد الوحدة ولكنه ضد الوحدة الواجهة التي

، 1964وعام  1963وال عام إن بعث االنقالبيين العسكريين والبعث القومي اللذين أبعدا أكرم الحوراني وأنهياه سياسياً لم يُرجعا الوحدة ط

لناصر، واستمر اواضطرا إلى مواجهة جماعة الوحدة الفورية من ناصريين ووحدويين عسكرياً وبالسالح وحدث الطالق بينهما وبين عبد 

 نظام حكم البعث انفصالياً أكثر من عهد االنفصال الذي أيّده الحوراني. 

نت شخصيات القيادة اعتقل احترازياً مع من اعتقل وكا 1967 آذار أقام شبه إقامة إجبارية في حماه وقبيل هزيمة 8أكرم الحوراني بعد 

 القومية لحزب البعث في السجن: عفلق والبيطار واألطرش والعيسمي، وعندما وقعت الهزيمة أبعدوا إلى بيروت. 

وثيقة االنفصالل.  إياهوهناك رفض التوجه إلى العراق واتجه مع صديقه المتردد اللدود صالح الدين البيطار إلى باريز، والذي وقَّع و

وراني رافضاً بعث صالح الدين البيطار اغتيل ألنه كتب عن الحكم  المخابراتي لنظام األسد الذي حاول أن يشتريه. والذي استمر كالح

بد الكريم المفكر عولوطنيين خليل كالس وشقيقه نخلة، من أمثاالاالنقالبيين في كل من سورية والعراق من رجاالت )العربي اإلشتراكي( 

جون األسد بتهمة زهور عدي والطبيب فيصل الركبي وعلي عدي النشيط حزبياً والمقعد حالياً والمصاب بالفالج على ابنه الذي غيبته س

الشتراكيين اومنهم من تعاون مع نظام الحكم السوري كعبد الغني قنوت عضو قيادة الجبهة عن حزب أسسه باسم  .االنتماء لإلخوان

قيب، ومنهم نوكان برتبة  1954العرب أو مع النظام العراقي كمصطفى حمدون الذي كان له الفضل المباشر في إسقاط الشيشكلي عام 

ده الدكتور جمال لطيار عبد الغني عياش وممثل االشتراكيين العرب في التجمع الذي يقومن يعمل في معارضة النظام السوري كالضابط ا

 األتاسي.

وظل مالحقاً وممنوعاً من دخول القطر السوري بل سحبت منه الجنسية.  لم يقبل أكرم الحوراني التنازل ولم يأت بغداد رغم اإلغراءات

تين الطوال والتجارب المريرة تبين أن كافة البعثيين أكملوا مسيرة االنفصال التي اآلن وبعد السن .106وربما إذا مات لن يدفن في بلده 

وقف معها الحوراني ليس ألنه انفصالي، بل لكي ال تصاغ الوحدة على أرضية انفصالية. تحترم القانون والتعددية والرأي اآلخر، وليس 

 والمصفقين الذين قاموا باالنفصال. من خالل حزب السلطة الواحد، والقائد الواحد وجهاز المخابرات،

وسط بالد الشام  سيذكر التاريخ أن القائد الفالحي أكرم الحوراني ناضل وطنياً وعربياً ضد االستعمار والتسلط وكسر شوكة االقطاع

 ، وقاوم األحالف ودحرها، وأرادها وحدة حقيقة تحميها األحزاب والجماهير.وفي جبال العلويين وريف إدلب والغاب

1/12/1992 

ي.. . مازن شعران..غسان مرهج.. أنور بدر.مضى ستة من حزب العمل إلى المحكمة. جلسة ثالثة كانت مؤجلة وهم: قيس درويش

 أصالن عبد الكريم.  ..كريم عكاري

ً منهم: سامي ضاحي، حسن عبد العظيم، منى أسعد، سمير عباس،  13افتتحت الجلسة بحضور كامل هيئتها، وحضور  ليل خمحاميا

 .معتوق، شهناز محمد، دينا جنبالط. ومن األهالي خمسة عشر بين رجل وامرأة. كما كانت ثالث دوريات لحراسة المحكمة

                                                             
قالب العسكري االول واطاح به االن 1943من زعماء الكتلة الوطنية المناهضة لالنتداب الفرنسي. انتُحب رئيسا للجمهورة السورية عام   105

1949. 

اني وتصويره لوضع لى قبر الحوردُفن أكرم الحوراني في عمان. واثناء زيارة كاتب هذه االسطر لعمان باءت جهوده بالفشل في الوصول إ  106
 الصورة فيما كتبه عنه.
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نيك ومن الصقيلبية، المهندس سليم خير بيك من نقابة المهندسين. هو مهندس ميكا :بدأت الجلسة  بمحاكمة اثنين ليسا من حزب العمل هما

 ، وهو قادم من سجن عدرا. قال: 1980سياسي منذ عام ومعتقل من قبل األمن ال

وقال: إنه ليس  وبقي لوحده ألنه رفض التنازل والتوقيع 1990إنه من مجموعة مهندسين عددها حوالي العشرين أفرج عنهم جميعاً عام 

 –أيي روكان  .شؤون بلديفي أي حزب، بل زاول نشاطه كنقابي ومواطن وأضاف قائالً:  وهذا يسمح لي أن أتحدث وأن أعبّر عن 

سا كفيلين بإنهاء وال يزال معارضة وطريقة النظام في معالجة الصراع مع اإلخوان، معتبراً استخدام البندقية، والمدفع لي –أيامها 

موم مطلب لع الموضوع بما يتجاوب مع مصلحة الوطن. ثم طالب بالديمقراطية وحرية التعبير ورفع وطأة هذا العنف واإلرهاب، وهذا

 الشعب، كما احتج على بقائه في السجن، وطلب اإلفراج عنه فوراً. 

مثل أمام المحكمة أيضا شخص آخر لم يتعرف عليه أحد، واتضح من لباسه المهلهل والمرقّع وشحوبه وسوء التغذية على وجهه أنه دون 

ه، ولم يسمح له سوى بالتصديق وأنه أمضى في السجن أكثر من عشر سنوات. يجاوره الحرس دوماً، فلم يق 107زيارات  در أحد أن يكلّمِ

 واإليماء. 

 الموجهة إليه هي:  الشيوعي والتهموجاء دور حزب العمل 

 مناهضة أهداف الثورة  .1

 للتحويل عاقةإ – ثالثة تهمة فهناك الكريم عبد ألصالن أما االجتماعي، الحكم نظام قلب إلى تهدف سرية جمعية إلى االنتماء .2

 . االشتراكي

ائيل، وأتى إلى ، وأنها تراجعت واقتربت من العدو، والبرهان تحقيق السالم مع إسرتكلم أوالً قيس درويش في صلب المسألة الوطنية

طلب رئيسي مركزاً مالمسألة االقتصادية وأزمتها وأكد أن هناك هدراً لطاقات البشر وتشجيعاً على التسيب وطالب بالديمقراطية وأنها 

 وال يزال.  1980معية وأنها هي كل شيء وأكد على عضويته في حزب العمل منذ عام على األجهزة الق

ية، كما طالب المحكمة وأنها مطلب ملح وضرورة هامة، كما طالب بإلغاء المحاكم االستثنائ وتكلم ثانياً أنور بدر وركز على الديمقراطية

ت له رئيس وثبّ  1986من عام  12يس الفرع مظهر فارس في الشهر كتاب من قبل رئ 6000بفتح تحقيق حول مصادرة مكتبته التي تضم 

 المحكمة هذا الطلب، كما أكد أنه ال يزال منتمياً للحزب. 

ً  وتكلم -  اعتقاله ستمرارا على واحتج جريدته، من أعداد عشرة قرأ قد وهو بالحزب له تنظيمية عالقة ال أن قال مرهج غسان ثالثا

 . 1986 عام أواخر منذ

ً  وتكلم -  الجريدة تصله ريقهط عن الذي البني أكرم وذكر الحمراء، الراية قرأ قد وهو التنظيمية عالقته أنكر  الشعراني مازن رابعا

 . رأي سجناء لكونهم المعتقلين جميع عن باإلفراج وطالب

ً  وتكلم -  ،1986 أيار 3 عتقالا من وهو قيادية مواقع يحتَّلْ  لم أنه:  وقال 1983 عام منذ للحزب انتماءه ثبّت. العكاري كريم خامسا

  :واحتج

 . قريب أو صديق بين تميز لم والتي للحزب المتواصلة المالحقات على -

ً  التحقيق وفي االعتقال في الوحشية األساليب على -   ساقه في ناري بطلق أصيب أنه ذاكرا

 على االختطاف من الشارع  -

ً  كسياسيين بهم االعتراف عدم على -   سياسيين معتقلين لوجود بإنكاره لندن إلذاعة المحامي اليوسفي هايل ادعاء على محتجا

  استثنائية محكمة إلى وإحالته سنوات، بعد المحاكمة على -

 دواء بال طبابة، بال ساخن، حمام بال تدفئة، بال مياه، بال كهرباء، بال فالسجن أسوأ، إلى سيء من تتحول التي السجن ظروف على -

 : وطالب

 ضورح وتوسيع وسياسية، حقوقية دولية ومنظمات رسمية وغير رسمية األنباء ووكاالت الصحافة وحضور المحاكمة بعلنية -

 : وقال األمر لزم إذا الشهود وحضور الدفاع، ومحامي األهل

ً  تعني ال المحكمة أن - ً  علنية مةالمحك كانت  :وقال( النهضة جماعة) تونس محاكمات ذكر على وأتى عادلة، تكن لم إذا شيئا  تماما

 : وتعني مهمة والعدالة جائرة، كانت األحكام لكن

 أننا نحال إلى مرسوم صدر قبل ثالثين سنة، وكانت حيثيات صدوره مختلفة ومغايره لهذه األيام.  -1

 نُحال إلى المحكمة بعد عشر سنوات من اعتقالنا  -2

 وعلى المحكمة أن تجلب كافة النصوص والوثائق التي تعتمد عليها في توجيه التهمة.  -3

القته بمنع عأثنى على لجنة حقوق اإلنسان /الميدلست ووتش/ في معرض مطالبته بحضور المنظمات الدولية، وقد نفى رئيس المحكمة 

 أحد من الحضور. 

                                                             
 أي لم يزره أحد أثناء سجنه.   107
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 108ب أن ينال موافقة وزارة العدل ووزارة الداخلية. قال المحامي سامي ضاحي: إن حضور أحد من الخارج يج

رعية )في البلد حول التهم نفى كريم العكاري أن يكون حزب العمل جمعية سرية وقال إن حالة حزبي كحالة حزب البعث. ال سرية وال ش

ائر واألردن الذي قتراع مثل الجزال يوجد قانون تنظيم الحياة السياسية(. فأي حزب أو تجمع يكتسب شرعيته من الشعب ومن صناديق اال

الواقع المعتقل  حزباً، وأنا لست بحاجة كحزب لتأشيرة دخول الحياة السياسية كحزب البعث الحاكم أو الجبهة، وأمام هذا 60رخص لـ 

 مبّرر له السرية. 

لقاءات محدودة ذ أواخر الستينات بوتكلم سادساً أصالن عبد الكريم قال:  إنني لست بحاجة أن أقول من نّسبني للحزب. بدأ ذلك من

ورت في حزب لدراسة الواقع وإنشاء حركة متجذرة، فكانت الحلقات الماركسية التي تطورت إلى رابطة العمل الشيوعي، ومن ثم تبل

 ال حاجة للدفاع هنا، ألنني سأقدم ذلك مكتوباً وسيصل إلى المحامين من خالل إضبارتي. العمل الشيوعي. 

الدستور احترم حق  في هذا البلد، فالدستور صان حرية الرأي، وصان حرية التعبير عن الرأي، كما أن تكلم بشأن الدستورأريد فقط أن أ

تعبير عن الرأي المواطن في اللجوء إلى الحجة، ومقارعتها بالحجة األخرى ولم يدن الدستور سوى العنف، إنه يسمح لنا ولغيرنا بال

 كما جاء ذلك في الدستور. والنقد. نحن كذلك ندين العنف 

 مالحظة عامة: 

عندما  حسب شهود العيان ومالحظاتهم كانت هيئة المحكمة تنصت بشكل جيد، وكان رئيس المحكمة يحاول المقاطعة والتدخل -

يمت ظاماً ال نيصبح المتهم ماسكاً صلب الموضوع ومركزاً على النظام وسلبياته وتصرفاته التي تبدو من المقارنات المطروحة 

ً تجزئ الموضوع وتجعل الخيط متقطعاً، ورغم ذلك كان يحا ول كل منهم بصلة بالعالم المعقول، وكانت هذه المقاطعات أحيانا

تهماً ذلك ماالستدراك والتغلب على اإلرباك، وضبط أعصابه وصوته، ويبدو رئيس المحكمة أنه يحاول إيقاف اإلسهاب والشرح 

 يقاطع بنرفزة أو عصبية بل بهدوء وبشيء من المرح المتجاوب.باألسلوب الخطابي. لكنه لم يكن 

عجب والبالهة الحظ المتهمون أن عناصر الدوريات الثالث، كانوا ينصتون بانشداه، وعلى وجوههم تفاوت االنتباه، اختلط بالت -

 –د نسوا واإلعجاب، ويبدو من منظرهم ومظهرهم أنهم حيال منظر غير مألوف، وحيال كالم ال يمكن أن يسمع المرء مثله وق

  .قدامهم في أبواطهم عالية الرقبةبنادقهم، واندساس أ –دون أن يشعروا 

د رفعت الكثيرات أما الحضور من األهل: اآلباء، األخوة، األمهات، األخوات، فقد كان بريق أعينهم يحمل اإلعجاب والتشجيع، وق -

شية عن يب الوحأيديهن ملّوحات، محييات ومتوثبات، عبر الصمت المهيمن كان الكالم يتجاوب في أنحاء القاعة عن أساليب التعذ

ن يسجلون ما أقبية أجهزة األمن. عن دوس الوطن والمواطن من خالل ممارسة الدكتاتورية واالستبداد والتسلط، وكان المحامو

 يسمعون وهم مشدودو األعصاب، يقظون ويتحركون بتؤدة وكأنهم يدبون على سجاد عجمي.   

11/12/1992 

ً بالملل. قراءاتي متقطعة، أتحاشى اإلجها.. كل شيء أضحى كئيب.يسيطر علينا القلق واالنتظار ً ومليئا ً وممجوجا ، وأخاف من دا

 مضاعفات التهاب العيون، فهنا يظهر بين الحين والحين احمرار داخل العينين. 

12/12/1992 

ب عن الطعام ليوم اإلضرالجنة حقوق اإلنسان وعدد أعضائها السجناء ثالثة عشر اختلفوا اختالفاً حاداً بشأن اإلجماع على قرار، وهو 

لجو توتراً عندما اويبدو أن هناك من يريد التصعيد، وهناك من يريده محدوداً كما ازداد  واحد تعاضداً مع اإلعالن عن حقوق االنسان

ّرة من قبل إذاعة /مونت كارلو/ خبراً عن إضراب المحامي أكثم نعيسة ولم يأت الخبر على ذ ه، مما اضطره كر رفاقبثت إذاعة كندا المؤج 

 لوحده إلى االستمرار في االضراب. 

ً .إن بعض أعضاء اللجنة المختلفين مع أكثم -مشيت قليالً مع عفيف مزهر، ومع يعقوب، قاال:   وبعد السجن، بل كان . هذا األمر ليس آنيّا

هنا بنفس األسلوب،  ن اللجنة، وهو يستمرمنذ كنا في الخارج. فأكثم حاول الدعاية لنفسه باسم حقوق اإلنسان، ولم يوازن بين نفسه وبي

اسمها وباسم رئاستها بوهذا يعمق الشرخ، إذا يجب أن يكون الهم األول هو حقوق اإلنسان والهم الثاني هو حقوق اللجنة وأن يكون النشاط 

يذاع الخبر باسمها  هو مقرر، وأنالمتمثلة بنزار نيوف وأكثم. كان يجب أن تكون اللجنة برمتها قد نفذت اإلضراب لمدة ثالثة أيام كما 

 وأن تصاغ المطالب باسم كل السجناء السياسيين. 

13/12/1992  

مين على منعطف إن اإلفراج عن طريق سند كفالة يكاد يصبح نافذاً، وهذا سيضع المحاكمة والمته :ما مفاده قال المحامي سامي ضاحي

 جديد. 

                                                             
ت المحكمة بحاجة إلى المحامي سامي ضاحي المدافع االبرز عن المعتقلين السياسيين أراد من كالمه توجيه النقد الى النظام. فحضور جلسا 108

 موافقة مؤسستين في ظل الدولة األمنية.
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تم اإلفراج حتى اآلن؟ ض، وهناك أسئلة ال جواب عليها على ألستنا جميعاً. إذ لماذا لم ييقول المحامي المذكور:  هناك حيرة، وهناك غمو

ن إفراج بعد صدور لماذا لم تكن أسماؤكم في العفو األخير؟ وما هو مستقبل المحاكمة إذا استمرت؟ هل سيكون هناك عام آخر؟ وهل سيكو

تمر النظام في هذا؟ في هذا الجو الحائر والمحيِّر عن األسباب وإلى متى يس. نتساءل .األحكام، وخاصة عن الذين استوفوا هذه األحكام

كم ويقولون:  الزمن لصالحكم، وكلما تأخرت الجلسات عن الوصول إلى جلسة إصدار الحكم. يكون أحسن ل -المحامون يقولون جميعاً: 

 ن المحاكمة ال يمكن أن تتم بهذا الشكل. إ

مكن أن تستمر يند كفالة، وإما أن تتوقف بسبب صدور عفو شامل. الضغط يجري في هذا االتجاه، وال يمكن أن تستكمل بعد اإلفراج بس

 هذه الحالة لألشهر  القادمة تؤكد أن سباقاً يجري في كل هذه المجاالت. 

14/12/1992 

ئة والخمسين صفحة من القطع األمطار مستمرة، والرياح تعصف، والطقس يزداد برودة. منذ يومين أقرأ مسودة دراسة تزيد عن الم

 والدراسة جادة وتخضع لمراجع شديدة وعديدة.  ،السجين معنا 110المدفون في صدد لتادرس طراد  109الكبير عن أبي فراس الحمداني 

15/12/1992 

لتخلص من اأن يكون السجين ونظام الحكم قد أرشدنا إليه، وعلمنا إياه هو  –من المفروض  –األمر الذي يجب أن نوضحه، والذي 

ن ننتسب لحزب من . نحن في العالم الثالث. هذا العالم الذي يخضع للتعبية والفقر والجهل إذا قيَّض لنا أ.التعصب والتعصب الحزبي

دأ الخلق ومنتهاه، هو األحزاب نرفض منذ البداية األحزاب األخرى، ونرى أن حزبنا فقط هو البداية والنهاية. هو األول واألخير. هو مبت

لعمى وإلغاء امام الزمان، والمهدي المنتظر واألحزاب األخرى هي الغلط والسقوط واالنحالل. هذا األمر هو التعصب بعينه، وهو إ

 التفاعل واآلخر مما يقوي من فاعلية العدو الخارجي، ويضعف الداخل ويفتته. 

16/12/1992 

ع سوء مستعمل . م.ل ذلك يحدق بالسجن، مما يزيدنا كآبة فوق كآبةالثلج يتساقط منذ يومين واألمطار الغزيرة، والضباب الكثيف، ك

لى المحكمة منذ شهر، إ. فاإلنارة ال وجود لها وكذلك التدفئة. والتمديدات الصحية في أسوأ حاالتها مع توقف الذهاب .للخدمات في السجن

 مع عدم االتصال بالعالم الخارجي.

19/12/1992 

دة الدراسة االبتدائية. م سميح صافية، وكانت لي أماً ثانية. أم سميح أول امرأة في السلمية تحوز على شهاقرأت بالجريدة المحلية نعوة أ

ِّم بهذه االبتدائية. كان ذلك عام 1930كان ذلك عام  ي شابة، وتوفي . هذا من جهة، ومن جهة أخرى توفي زوجها وه1945، وظلّت تعل

 لهم سواها. ، وكان كذلك في العشرين، فلم تقبل أن يكفنهم ويغس1970بنها نايل عام وكان دون العشرين وا 1945ابنها سهيل عام 

أم قصي في  ابنتها سميحة صديقة أم قصي أول مرة جاءت بيتنا بعد اعتقالي وأول امرأة سمعت باعتقالي، وهي أول امرأة كانت مع

 استقبالي بعد إثني عشر عاماً ونصف العام أمضيتها في المعتقل. 

20/12/1992 

 ً لقوى المعارضة  تنخفض الحرارة وتكاد تصل الصفر، بل تحت الصفر، ويحيطنا الثلج من كل جهة، وعلمنا من زيارات السلمية أن نشاطا

االعتقال السياسي.  والقوى الديمقراطية ينمو، وخاصة لقوى التجمع، ويبدو أن السبب وراء هذا النشاط مسألة: المحاكمات، واإلفراج عن

البلدات، وتطرق وهذا النشاط في البلدة هو جزء من نشاط عام يجتاح القطر. وهناك بالمقابل دوريات األمن والشرطة تجوب القرى  وأن

 بعض األبواب وتهدد أفراد عائالت معينة، ومعتقلين سابقين أخلي سبيلهم باالستجواب واالستدعاء. 

 تي أمضاها السجين. حكام وعنها يكون إخالء السبيل أو السجن أكثر من المدة الكما يتوقع المحامون أن المحاكمات مستمرة، وستصدر األ

21/12/1992  

ة من أردني وجزائري أفادت المحامية منى األسعد زوجة الصحافي أنور بدر في زيارتها األخيرة لزوجها:  إن لجنة العفو الدولية المؤلف

ليق الجلسات ضور جلسات المحكمة، ولذا أعطت السلطة إشارة إلى المحكمة بتعوإنجليزي ما زالت متواجدة في القطر، وأنها تريد ح

ع المحامين، وبأهالي وذهاب رئيس المحكمة والقضاة في إجازة مفتوحة حتى تغادر اللجنة القطر. أكدت أم يارا أن أعضاء اللجنة التقوا م

ية، وهم سيبقون مة حول وضعية حقوق اإلنسان المتردية في سورالمعتقلين ولم تتأكد أنهم اجتمعوا ببعض القضاة، وجمعوا معلومات قي

 إلى الرابع والعشرين من الشهر الحالي، وتقدر أن الجلسات ستبقى معلقة حتى أواخر الشهر. 

                                                             
ي بلدة صدد الى فرس عاش في كنف عمه سيف الدولة الحمداني. أُسه الروم في احى المعارك واشتهر بقصائده العاطفية. توفي شاعر وفا  109

 الجنوب من حمص ودفن فيها.

 مولود في صدد البلدة القديمة وسكانها من السريان. لتادروس دراسة اخرى عن تاريخ صدد وكان مهتما بالثقافة.  110
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22/12/1992 

ً باإلفراج عنه خالل شهر، وكذلك سيطال هذا اإلفر ج غيره. كذلك االمعتقل فاروق الشب أرسل وليَّ نعمته الفارس رفعت األسد خبرا

أكد له أهله أنهم  أما بسام عبود من قرية جديدة عرطوز فقد .محمود عويد الساكن في درعا أكد له أهله أنهم ربما يزورونه آخر زيارة

 ً ولجان  صراع بين النظام هناك .ينتظرون الفرج، أما ثابت مراد من لجنة حقوق اإلنسان فقال له أهله أنهم متفائلون وإن اإلفراج بات قريبا

دل أن النظام يدرأ عن حقوق اإلنسان العالمية واألوربية واألمريكية، واحتيال النظام على اللجنة القادمة إلى سورية بإيقاف الجلسات ي

فسه هل يستجيب نفسه الضغط. هناك موقف من المحامين واللجان الخارجية والمعارضة في الداخل: كالتجمع. ولكن السؤال الذي يطرح ن

  .لهذه الضغوط النظام

23/12/1992 

تحصل على نسخ  أن –على حد قول المحامية منى أسعد  –فريق العمل القادم إلى سورية، والمرسل من قبل لجنة العفو الدولية استطاع 

لة، كما أنه المتهمين، كما أنه حصل من المحامين على وثائق مصورة النتهاكات حقوق اإلنسان، فاقعة جداً ومذه مصورة إلضبارات

 حصل من األهلين الذين التقى بهم على معلومات اجتماعية ومآسي حياتية عن حياة األسرة واألوالد. 

ما يحملونه من إدانات  اتصال وتأثير على أكثر من خمسين دولة، وأن أفاد أعضاء الفريق أن لجنة العفو الدولية التي يعملون لصالحها لها

ها. السجون التي حلوا للنظام السوري سوف تقدم في تقارير إلى كافة هذه الدول. فريق العمل هذا أخذ أسماء المعتقلين والمدة التي أمضو

ا عدد أوالدهم؟ من أجل الرأي؟ ما هو عمرهم، وأمراضهم؟ بها. طريقة اعتقالهم، ما هي األحزاب التي عملوا فيها، وهل كان نضالهم م

 من أين تعيش أسرهم. المعاناة التي يتعرضون لها. 

 السماء متجهمة والرياح تتحرك. 

24/12/1992 

ضافية عن إت إن زوجة مصطفى الصقال من حزب العمل كانت من النساء اللواتي التقت بمندوبي لجنة حقوق اإلنسان، وأعطتهم معلوما

وله أمام المحكمة اعتقال زوجها، وعن المدة التي قضاها حتى اآلن وعن عمله، وأنه معتقل رأي، وأكدت لمندوبي اللجنة استغرابها لمث

 ن القطر اليوم. بعد مضي ستة أعوام على اعتقاله، كما أفادت أن المندوبين قابلوا وزير الداخلية ووزير الخارجية، وأنهم سيغادرو

ومصطفى  1980، ونهاد النحاس من حماه. معتقل في ربيع 1982عدنان المفتي من دير الزور، معتقل منذ شباط  طلبت المحكمة من

زب حومن دير الزور وجميعهم من  1982، وشاهر شاهر وحسين صعوي. من اعتقاالت شباط 1980خليفة من الرقة واعتقال ربيع 

ال لهم:  نريد قتحقيق. لم يكن هناك من جديد بل إن القاضي عبدو الضاهر، تحقيق أولي لتثبيت ما جاء في محضر الجرى معهم العمل. 

 مساعدتكم ويجب أن تطمئنوا!!

26/12/1992 

لشتاء وهذه تحت الصفر داخل المهاجع، والذي يجلس في المهجع يتدثر في البطاطين. هذا ا 4هبطت درجات الحرارة وأضحت أكثر من 

 شديد وقاس، وهو مليء باألمطار والثلوج والرياح.  . البرد.األربعينية من القساوة بمكان

على  إثر  1980مشيت بعد الغداء في الممر، وبعد قليل مشى معي شحادة جنيد أبو عيد من قطنا ومن اعتقاالت المكتب السياسي عام 

 .965- 1964وضعية اتحاد نقابات العمال في العامين توزيع البيان، سألني عن 

ً على دور 1964في جريدة /االشتراكي/ ربيع عام قلت: التحقت بالعمل  ، كنت ال أعرف كثيراً عن التجمعات العمالية، وكنت مطلعا

النقابات قليالً. علمت فيما بعد أن تجمعاً يسارياً يمكن أن يكون مشروعاً لما يدعى المشروع االشتراكي العربي وقف ضد تيار القيادة 

وكان األساس لهذا المشروع حمود الشوفي وياسين الحافظ وخالد الحكيم رئيس  ،ين االنقالبيينالقومية لحزب البعث وضد تسلط العسكري

كما كان يدور في فلك هذا المشروع ممتشقاً  .االتحاد العام لنقابات العمال، وكانوا يشنون هجوماً على رئيس الوزراء صالح الدين البيطار

 .عندما كان في دمشق 111يتردد قليالً على هذا التجمع علي صالح السعدي  قلمه كل من: جورج طرابيشي، ومحمد بصل. كما كان

زب الشيوعي فترة صراحة يا أبا عبد. حزب البعث والح  :قلت ؟سأل أبو عيد:  ما رأيك باألسلوب المعتاد لعمل حزبي: البعث والشيوعي

البعث  .يرهماطيته مع اآلخرين، ومع نفسيهما وجماهخالد بكداش ومن ثم فترة المكتب السياسي بقيادة رياض الترك، لم تكن ديمقرا

ذة المتناحرين مع عفلق آذار كان مجموعة من األسات 8آذار سعى إلى تصفية المنافسين من التقدميين، والبعث المدني قبل  8االنقالبي منذ 

 أكرم الحوراني.  أو الفالحين سوى شخصيةالشخصية المتفردة والغائبة في لحظات المواجهة الحاسمة، ولم يقدر أحد أن يستقطب العمال 

وعندما انعقد المؤتمر الثالث وقعت االنشقاقات وولدت أحزاب  1969حتى عام  1937والحزب الشيوعي تسلط عليه خالد بكداش منذ عام 

يراً لصفة التأبيد لألمين العام ويبدو . لغياب الرأي اآلخر أوالً وغياب النقد ثانياً، وعدم مواجهة التسلط ثالثاً، وأخ.. لماذا.من الحزب الواحد

                                                             
 تحدث باليسارية...ي 1دي بعثي عراقي ملطخة يداه بدماء الشيوعيين العراقين. وبعد هربه من العراق ولجؤه الى دمشق اخعلي صالح السع  111
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. وال يزال المكتب السياسي يعاني من هذه المسألة طبعاً كل بعثي وكل شيوعي يجب أن .أن المكاسب الشخصية والوجاهة هما السبب

 . يجب أن يقود واآلخر صم بكم. .يتخلى عن أمور كثيرة أهمها أن ال يعتبر نفسه هو الطليعة واآلخر ال

ً قال أبو ع ً السجن، صامداً، رافعا عار الديمقراطية شيد: إن التجمع استمر في نشاطه طوال الفترة التي أمضيناها في السجن، متحديا

شى المواقف الحاسمة والحريات العامة. إنه المؤهل للعمل الوطني. إن الحزبية الضيقة التي كانت تبعد الغير، والتي كانت تناور وتتحا

لمضمون، ودوس د مضى زمنها، هذه الحزبية المتسلطة والدعائية هي التي أوصلت البلد إلى اإلرهاب وفراغ اوتريد حزبيين مصفقين ق

منا الحزبية الضيقة يجب أن ننخرط في نشاط التجمع دون مفاهي –كبعثيين سابقين وشيوعيين  –قلت:  إننا برأيي  .اإلنسان والرأي اآلخر

ً إلى كتف لدحر .ر، نؤمن بالحوار، نؤمن بحقوق اإلنسانكديمقراطيين نؤمن باآلخ علينا السابقة. انون الطوارئ ق. وأن نناضل كتفا

 .وتدميرالهاجس األمني لدى الشارع

ألخرى غير المرتبطة اوأن يكون التجمع منفتحاً على الشعب واألحزاب  ،قال: العمل من خالل التجمع هو العمل المؤهل لمواجهة االستبداد

 بإسرائيل أو أمريكا إلسقاط الطغاة.

27/12/1992 

 . 112وقعت بيدي مجلة اسمها /الموقف العربي/ تمولُّها ليبيا وتصدر من قبرص. قرأت فيها تحقيقاً جميالً عن مسيرة الفنانة هدى سلطان

قالت عن دور أمينه التي مثلت دورها في ثالثية نجيب محفوظ "أنا بالفعل ضد إعادة تقديم أي عمل فني سبق تقديمه، ألنه يكون كتشويه 

للعمل السابق، كما أنه في كثير من األحيان تكون المقاربة لمصلحة العمل األول الذي ترك انطباعاً وبصمات من الصعب أن يمحوها أي 

لكن دور /أمينة/ في الثالثية كان استثناءاً ألنه كان أمنيتي أن أقدم هذا الدور، ولكن عندما قدمته تناسيت دورها في السينما عمل الحق". و

وقمت بقراءة الثالثية مرات أخرى كما كتبها نجيب محفوظ باإلضافة إلى السيناريو الذي كتبه مطيع زايد، وبعد ذلك استخدمت ذاكرة 

ً أجد في نفسي الكثير من أمينة، باعتباري أم مصرية، الفنانة فأخذت كثيراً   من أمي وجدتي ألن فيهما الكثير من أمينة. كذلك أحيانا

فشخصية أمينة هي األم المصرية بكل نقائها وطبيعتها وفطرتها في هذه الفترة، وأعتقد أن بقاياها ال تزال موجودة، وجذورها ممتدة داخل 

 كل أم مصرية".

 

28/12/1992 

  :قال ،ى أحد الشباب حلماً حكاه ليرأ

دخلنا إليه منحنين  أنا وعدة أشخاص لم أتعرف على أحد منهم قالوا:  الرئيس مريض ويجب أن نزوره، وقد تماثل للشفاء. نهنئه بالسالمة

سند رأسه إلى لقى وأوخرجنا بنفس الحالة. أما هو فطلب بصوت مرتفع، وقامة منتصبة اإلفراج عن المعتقلين. ثم استدرك وبكى، واست

 الوسادة وقال بلوعة: 

اء الذي أعاني منه إذا حياتي معلقة بهؤالء المساجين، لقد بصَّرت أي أمي قبل موتها، وأكدت أن علتي ستزداد عمقاً، ويأكلني الداء العي

لسجن، امرون أحياء في أفرجت عنهم، وهكذا أفاضل بين حياتي وحريتهم، فأجد أن حياتي أغلى، وكحل وسط يرضيني ويرضيهم يست

 وأنا أستمر حياً فوق سرير الحكم والسلطان. 

هات خوفاً من الدوريات، كنت أسبح في نهر بردى عند بلدة الهامة وكان النهر ممتلئاً وعكراً، أنظر في كل الج -: آخر رأى حلماً كما رواه

الشبكة  شبكة صيد قد اصطادتني والصيادون يسحبون والتي أتوقع ظهورها بين حين وآخر، وعندما كنت في عز السباحة أحسست أن

 وأنا أحاول اإلفالت وأستيقظ وأنا أشعر بضغط الكيس الذي أنام فيه. 

في مكان دافئ ومضاء وكأنه تحت األرض وقد تحلق جمع في القاعة حول دوالب الروليت، أفسحوا له مكاناً، وكان في  ثالث رأى نفسه

فربح كذلك، ثم راهن على الصفر فربح للمرة الثالثة. كان الدوالر هو  3فربح، ومرة أخرى على الرقم  8كامل أناقته، وراهن على الرقم 

عملة الرهان. ربح نصف مليون، وعندما هم بالنهوض وقد أودع المال في محفظة كبيرة. دخل رجال البوليس فاعتقلوه واعتقلوا 

الغريب أن صاحبنا برئت ساحته ألنه لم يكن لديه من  113باعتها بلدة القرداحة الموجودين. تبين من التحقيق أن العملة مزيفة ومصدر ط

هذه العملة عندما جاء إلى القاعة، وعندما مضى إلى أحد المطاعم ليأكل بعد إخالء سبيله فوجئ أثناء أداء الحساب أنه يدفع دوالرات 

عاً لتدشين افتتاح دار للتصوير، كانت عليها صورة والدة الرئيس ناعسة، وعندما صار إلى الشارع التقى برفعت شقيق الرئيس، ومضيا م

 صورة الوالدة ناعسة التي ظهرت على الدوالر هي نفسها التي فوق دار التصوير. 

 طة بعد األخرى. وهكذا تستمر األحالم والكوابيس في ليالي هذا الشتاء البارد والقارصة ومعها أستمع إلى المحطات من المذياع، مح

                                                             
الفالم المصرية، ا. شاركت في عدد كبير من 2006في مصر وتوفيت  1925مع فيلم ست الخسن وهي من مواليد  1950بدأت والدتها الفنية    112

 نية، كما قدّمت على خشبة السرح عددا من المسرحيات.ولها ما يقارب الحمسين إغ

 مسقط رأس حافظ االسد، والتي اشتهرت مع صعود نجمه.  113
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29/12/1992  

د الستئناف . بعد ثالثة أشهر قبض عليه من جدي1980وأخلي سبيله عام  1978اضل فاضل من حزب العمل اعتقل عام يوجد شاب اسمه ف

أفرج عنه و 1978نشاطه في صفوف الحزب، وهو مستمر في السجن حتى اآلن. كذلك هناك شاب آخر اسمه عبد هللا طعمة، اعتقل عام 

 يزل حتى اآلن. وعاد إلى السجن بعد ثالثة أشهر ولم  1980عام 

ً  –نحن البعثيين والشيوعيين والناصريين، وحزب العمل وحزب العمال الثوري، والوحدويين  –يعتبر سجننا   وعناية من نعمة وسالما

ق. هؤالء كانوا بالنسبة لمن غضب هللا عليه ونالته تهمة االخوان المسلمين اإلسالم أو بعث العرا –إذ كان للسجن من نعم  –هللا 

هاجعهم المغلقة من في الساحات تحت التعذيب  والضرب بالسياط، وكانوا يعدمون من قبل المحاكم الميدانية، وكانوا يقيمون في يموتو

موت، ويطلبون وال يخرجون منها إال للتعذيب والتصفية واللبط والضرب وقلع العيون ومواجهة الموت الزؤام. كانوا يحسدون الذي ي

ت بالكامل هناك أخوة أعدموا وراء بعضهم البعض، وهناك عائال. .تريحوا مما يالقونه من سوء المصيرمن هللا أن يلحقوا به ليس

بهّن أمام عيون األب واألم بينما  . وهناك أبناء أُخذوا مع أبيهم لبطاً وركالً كي يالقوا عقدة المشنقة، وهناك أخوات ُعِرْين  وافتُِعل.ُصِفيّت

 األخوة يرشقون بالرصاص. 

ال يمكن أن تستوعب مفرداتها ما حدث، وال يمكن للجمل أن تلمَّ بالتفاصيل، وال يقدر البيان  114للغة التي يكتب بها اتحاد كتاب السلطة إن ا

أن يحيط بالمآسي التي تعرضت لها الطفولة، أو النسوة  115البليغ في لغة األديان أو لغة الجاحظ أو ابن المقفع أو التوحيدي أو ابن العميد 

 الشيوخ المتوكئون. أو 

اً، رفاهية نقول بكل أسف أن سجننا كان مخجالً أمام سجن هؤالء، وكان متواضعاً، وكان بمستوى فنادق الخمسة نجوم وكان ممتلئ

 كأننا من النظام. ال نفّرط فيه.  –أن نبدو  –وامتيازات، وقد تيسر إلراحتنا 

 –سوى ما ندر  – سلة واحدة. وكأن معاملتهم الخالية من التصفيات واإلعداماتهكذا بدا التقدميون في سجون النظام، وكأنهم معه في 

ة الستبداد الحزب هي بحد ذاتها ال تعفيهم من التواطؤ وتدين ماضيهم الذي خال من المواجهة العنيفة، وكانوا كذلك بال وضوح بالنسب

 الواحد والقائد الواحد والديمقراطية والرأي اآلخر، وتداول السلطة. 

30/12/1992 

سعة التي تواجهه ال يمكن تصور البرد الذي نتعرض إليه. وإذا ما فتح أحدنا الشباك كي يطل على النواحي المحيطة، فإن النسمات الال

يلمع من البعيد كالبلور و ،لكنه باق في المرتفعات وعلى السفوح، يذوب قسم منه في المنخفضات. .الثلج يتراكم .تدفعه فوراً إلغالق الدرفة

ً مع عيد الميالد، قبيل رأس السنة، ونتيجة الخيبة والخيبات  من جراء الجو الجليدي والبرودة الشديدة. كان يتصور البعض أن إفراجا

رى الكثيرون ينات، يالمتراكمة، والفشل في الوصول إلى الحد األدنى من معرفة آلية هذا النظام وعدم تحقيق ولو واحد بالمئة من التخم

ن عليه. ألن هذا أن الحكي عيب، وكذلك التحليل، ويجب تجنب الحديث فيما يخص إخالء السبيل وتجاهل هذا األمر، وإسدال ستار النسيا

 التعرض من قبل البعض يومياً صار ممجوجاً، ومملوالً، ومبتذالً. هناك كآبة مرتسمة على كل جبين. 

وب بالبشرة ترى الخطوط التي ترتسم عميقة كاألثالم في الوجوه، وحول المآقي ويحدق الشح ومن فعل السجنوهنا أسى في العيون، 

ل الصليب، ويزيد كذلك الوجوه خالية من المعافاة، النظرات بال حيوية، والسير دائخ كما هو حام ،الطقس ناشف وثقيل .من كل الجهات

 الطقس الشاحب الحياة شحوباً. 

عرب المعقود في ك إذاعة مونت كارلو أن مندوبي البرلمان األردني الذين يحضرون مؤتمر البرلمانيين الأذاعت إذاعة إسرائيل، وكذل

بطلب من أجل التدخل  تقدم إلى المؤتمر ،عمان برئاسة البعثي األفّاق عبد القادر قدورة الذي عمل منه رأس النظام رئيساً لمجلس الشعب

ز وحاكم الفائ األردنيين التالية أسماؤهم. ضافي جمعاني وحسن الخطيب، ومجلي نصراوين،لدى الحكومة السورية من أجل اإلفراج عن 

 الذين أمضوا حتى اآلن في سجن المزة العسكري إثنين وعشرين عاماً، وهو أطول سجن سياسي في العالم. 

إن البرلمان األردني طالب أكثر من مرة بهؤالء السجناء، وبمذكرات سرية وعلنية، دون أن يلقى جواباً صريحاً، أو استجابة من النظام 

يهدف إلى  .116السوري. إن رأس النظام. وهذا واضح ال لبس به، وخاصة بعد عملية االغتيال البطيئة والحاقدة بحق الدكتور نور الدين 

السجناء السياسيين وفي مقدمتهم جماعة المزة، والفئات المقدمة إلى محكمة أمن الدولة. إذ ما هو مبرر سجن أناس كل  القضاء على كل

هذه السنوات، دون توجيه تهمة، ودون تقدمة إلى محاكمة. ودون أخذ بالقانون. إنها فقط اإلرادة الفردية التي على ما يبدو تعتقد بأنها 

                                                             
 لجوفاء.ايقصد علي عقلة عرسان رئيس اتحاد الكتاب، الذي كان يدبّج اسبوعيا في صحيفة االتحاد افتتاحية مفعمة ببالغتها   114

 أدباء مشهورون في التاريخ العربي.  115

ات رفض نور الدين . ورغم المغري1970يقصد نور الدين االتاسي البعثي النظيف اليد  رئيس الدولة قبل انقالب حافظ االسد في تشرين   116

ن البعثيين الذين سجنوا ماالتاسي التوقيع على استقالته من رئاسة الدولة ومكث في السجن حتى وفاته. حدثني المرحوم  ابو يعرب عرفان طيلوني، 

ابرات أكثر من عدد ة سنتين مع نور الدين ورفاقه وأُطلق سراحه، عن  مشاركه في تشييع جنازة الدكتور نور الدين وكان عدد افراد المخفتر

ده  . وجاء احد اصدقاء والهللاالمشيعين اصدقاء الفقيد. وكان ابنه  الشاب محمد علي يسير وراء نعش والده وهو يردد " إلله إال هللا والشهيد حبيب 
 العليمين بهوية " المشيعين المخابراتيين " راجيا منه السكوت بسب وضع الجنازة المأسوي. 
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تحكم بحياة العباد، ومستقبل البالد وكل من يبدي أمام هذه اإلرادة أي رأي يخالف، يكون مصيره مصير اآلالف الوحيدة التي يحق لها ال

أو مرضوا بأمراض  ،الذين ماتوا في سجن تدمر تحت سياط الجالدين، أو فقدوا عقولهم وإرادتهم لطول ما مكثوا في الزنازين كعقل قربان

هما ممن ال يُعد وال يُحصى. سيسجل التاريخ كل ما يمكن تسجيله من سلبيات على حزب البعث قاتلة كحسن زيدان، ونور الدين. وغير

ألنه لم ينتج قادة مسؤولين، وإنما قدم شخصيات متعالية، ومتشّربة بالحقد. إنها شخصيات كارزمية، متدفقة ارتقاء فارغاً، حملت هماً 

ً مضت إليه بكل األساليب ً نظرياً، ولكنها عمليا القطرية، والهمجية، والتعسفية. لقد أوجدت كلها المقدمات العملية لالستبداد،  قوميا

والتعسف، وقهر الرأي اآلخر، والنقد. وأسست للرأي الواحد، والفرد الواحد، واللملمة التصفيقية حول الشعار، والكلمات الجوفاء. إننا 

ضاء على ما زرعه نظاما الحكم في كل من بغداد، ودمشق. نظاما البعث بحاجة ألجيال عديدة في كل من بالد الشام، وبالد الرافدين للق

إلى ارتفاع شبر أو فتر في جدار الوحدة العربية، والتآلف  –مع األسف  –اللذان أسسا لتغييرات ديمغرافية وتهجير جماعي. لم تؤد 

 العربي. 

31/12/1992 

أسجل. إذ تكاد مشاعري ال تقدر على وصف ما نحن فيه من أسى، وما ينتابنا ، وال أدري ماذا أكتب، وماذا 1992إنه آخر يوم من عام 

مألى بالجمود، وثقيلة الخطا. إن  ،وجعل الدقائق، والثواني تبدو معدومة الحس من قلق. وهذا جعل الالمباالة عنواناً عريضاً لهذه األيام.

ي مدارات نفسي من هذا الطقس، وحماية صحتي من التدهور. ورغم همّ  .وقتي يمضي بين االستماع إلى الراديو، وكتابة هذه اليوميات

والتعرض إلى لفحات الهواء كما ، ذلك أُصبت بالتهاب في الحبال الصوتية، وكذلك بالبلعوم، والحنجرة. ولذا أحاذر الخروج إلى الممر

 ر التيار كي أستمتع بالقراءة والكتابة... وأتمنى أن يستم.أنني أحافظ على البقاء تحت البطانيات. أتنقل من إذاعة إلى أخرى

 الساعة اآلن تقترب من العاشرة صباحاً، عدد قليل يمشي في الممر، ال يتجاوز الخمسة، األكثرية قابعة في المهاجع، تتزاور بعد اإلفطار،

ة وتتساءل عن األخبار، وهل وتتحدث عن احتمال وجود زيارات في هذا النهار. كما تتحدث عن الليلة القادمة، وتحضيراتها المتواضع

أذيع خبر البارحة مرة أخرى أو نقلته إذاعات إضافية. شرب قهوة، شرب متة، البعض يجلس لوحده اتقاء للكريب الذي بدأت أوائله تنتشر 

  .في المهاجع. وقد وقع عدد ال بأس به طريح الفراش

لجناح لمواجهة رئيس السجن بناء على طلب هذا األخير. أفاد رئيس وها هي الساعة الواحد بعد الظهر. لم تأت أية زيارة. مضى رئيس ا

السجن أن التدفئة المركزية ستعمل خالل أسبوع، وأنه يسمح بدخول الفروات، والمجالت السورية. وسيعطي تعليماته لتنفيذ ذلك فوراً. 

نه يتمنى للجميع إخالء سبيل. وإنشاء هللا سيكون ذلك وأشاد شاويش الجناح زياد الفيل بمدير السجن حيث حاول أن يكون إيجابياً. وقال أ

 قريباً. 

احتفاء  11أجلس أشرب الشاي، وأسجل، واسمع إلى صوت لبنان الذي يبث أغنية لهاني شاكر. كما أسمع صدى دبكة تجري في فسحة الـ 

 ً جلسوا، كل ثالثة، كل أربعة في زوايا المهاجع  منذ الحادية عشرةالكثيرون  .بعيد رأس السنة الذي يعتبر منذ اآلن االحتفاء به مشروعا

يتبادلون األنخاب. وقد مألوا بعض الصحون بالمكسرات صحيح أن ضحكات هنا، وضحكات هناك، ولكنها تلك التي بينها وبين هذا 

دور وراء بعضها، في . الساعات ت.، ومئات البحار، وآالف الخلجان. نادوا على إبراهيم عبود زيارة منذ لحظاتالواقع مئات األميال

الذي أطلق بلغاته المتعددة  ،الخارج نفسها هي الغيوم، والشمس هي نفسها. واسمها هذا هو شأن أرضي مرتبط بيوميات هذا االنسان

التسميات على كل شيء يتبادل معه المعاملة بالرؤية، أو بالسمع والربا جاثمة مثل جمال تجتر طعامها. غارقة في تأمل ما حولها من 

طقس وممرات، ممتصة ما يصلها من أصوات وأغان، ووقع أحذية، الثلج يزين القنن، والصقيع يحاول بردائه أن يضم كل هذه األماكن. 

ِّم مفاتيح الزمن إلى توأمه  والحراس في محارسهم يراقبون الجهات. ببنادق مهيئة. واألسوار تزداد جهامة بفعل كانون األول الذي يسل

 كانون الثاني. 

حن هنا تُدْحِرجنا ساعات الزمن وهي تصفق بأجنحتها قرب صيدنايا، وعلى مقربة من أهدابنا، وجفوننا. سمعنا أن باشقاً دخل الطابق ن 

الثاني من بين حديد أحد الشبابيك هرباً من البرد، والصقيع. وقد ربطوه وال يزال هناك. سمعنا أن المعتقلين من دير الزور على حساب 

توفي منهم  ،راكي، والذين جاءوا إلى هذا السجن قبل أشهر، والمتواجدين حالياً قبالتنا في جناح جماعة التوحيد الطرابلسييناالتحاه االشت

 مؤخراً المحامي تبان، وله من العمر قرابة الستين عاماً، في المستشفى بالتل إثر نوبة قلبية حادة. 

، أبقوا األبواب مفتوحة، 1992الساعة الخامسة مساء: العادة أن تغلق األبواب في الرابعة أو الرابعة والربع. هذا اليوم بما أنه آخر أيام عام 

شباب  .وصالت من الدبكات الشعبية في الساحة التي تصل بين الممرين و الجناحينوربما تستمر إلى السادسة أو السابعة. وقد شهدت 

على  لزهور وقفوا متأهبين. وبدأوا يدبكون، دبكة جبل العرب. دبكة السلمية وريفها. دبكات الريف اإلدلبي. الحزن والقهر باديانمثل ا

لكن رغم ذلك، هناك تصميم، وقدرة فائقة على  .ومن خالل االبتسامات الشاحبة ،ومتناثران على رؤوس شعرات الشوارب ،الوجوه

لجلوس كي أواصل الكتابة بعد أن سرت منذ الثانية إلى الرابعة والنصف. الطقس طبعاً مستمر في برودته، التحمل، وعلى التحدي. عدت ل

 وتحتها  السماء رصاصية .ولكنه ليس كما كان في الليل الفائت، أقل قليالً بحيث تقدر على خلع القفاز قليالً دون أن تتجمد مفاصل األصابع

ء السجن الثقيل وضع رجليه في ركاب الزمن من أجل اجتياز خندق نهاية العام إلى بداية تخوم العام مسا. .والمساء .بعض الغيوم الشاردة

ويتمنون لبعضهم في حرقة، وصوت مبحوح إخالء  ،وأمام المهاجع يودع الجميع بعضهم، ويهنّؤن بقدوم العامالقادم. في الممر، 

 .السبيل
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بيت الجديد. أنهم هيّؤا اآلن أنظر إلى الشبابيك. فأرى األفق الخارجي أصبح مظلماً. وأعيش مع أهلي الذين سيحتفلون بالعام القادم في ال

بهم غائباً عنهم. ، وال يزال حبي1982نيسان عام  24. في عيونهم دمعة وفي قلويهم غّصة. منذ .وسينتظرون القادمين ،وحّضروا كل شيء

ً قوياً. يرافقهم في مشاوير آخر العام الدراسي إلى المتحف، ومعالم دمشقيذكرون ف اء األبواب واألقفال أصبح  هذا الوالد ور .ّي شابا

 ولكن معنوياته ال تزال قوية وروحه لم تزل شابة.  ،كهال

ومّر       117السجن عبد العزيزالخيِّر قبل إغالق أبواب السجن بين االجنحة في الساعة السابعة نزل من الجناح األعلى بإذن من مساعد 

 على المهاجع، وكان لقائي معه مليء بالذكريات. لقد كانت لحظات جميلة في هذا السجن الذي يخلو من الجمال. 

المهاجع،  طاف مساعد السجن محمد الذي ال يزال ينال سمعة حسنة بيننا وهو قريب ومن قرية بسام يوسف من حزب العمل. طاف على

 الجميع وأغلق األبواب، وأوصى بالهدوء، وعدم المبالغة. وعيّد 

. وجاءوا .انصرف رفاق المهجع إلى العمل، فجهزت التبولة، وتم تسخين الكبة والفطاير التي حضرت في آخر زيارة. ومعها الفروج

ط بكريب. مع التهاب حبال الصوت. مع بالعرق الذي قطره يحيى باكير. وقد أعطاه اليانسون طعماً جميالً. بما أنني أعاني من رشح مختل

ً من الطعام المسّخن،  ً على فرشتي. في حوالي الساعة الثامنة والنصف حملوا لي أنواعا التهاب البلعوم، والحنجرة، فإنني بقيت جالسا

عي وخاصة في ومألوا لي كأساً بحجم وسط. وبقيت أشربها جرعة بعد جرعة حتى جاوزت الساعة العاشرة. كنت أشعر ببرد غير طبي

. فقررت اإلندساس في الفراش ً في بحة صوتها أنها مفجوعة،  118وبقيت أسمع منوعات غنائية من فايزة أحمد  .قدميَّ التي تبدو دائما

ر التي تبدو أنها أنقى صوتاً وأرق أداء. لكنها بنفس الوقت أقل طبيعية، وأكث 119ومالحقة وتريد اإلرتقاء. ولذا هناك لهاث، ونجاة الصغيرة 

ال مكياجاً. أسمع الغناء وأمعن في التأليف واألداء. عامة األغنية العربية ال تزال هابطة. ولكنها تستجيب لمتطلبات، ورغبات األكثرية. و

التي تربينا عليها هي األولى وهي الجادة، وهي التي تعطيك من خالل تلحينها وكورسها ومضمونها شيئاً هو  120تزال األغنية الفيروزية 

 من المسؤولية والذوق والصقل الفني. نوع 

لغناء تصلنا من أيقظني الرفاق الساعة الثانية عشر. فهنؤني بالعام الجديد، واستمريت ساهراً إلى الواحدة والنصف. كانت أصوات ا

 .صبحت قريبةابتعادها أ... وأحلم بالحرية التي أصبحت نائية، ولكنها بقدر .كافة المهاجع. نمت وأنا أضم أوالدي وأقبل عيونهم

*** 

يوميات ضاعت في وبقية ال .ها عبد هللا  حنا في السنتين المدونتين أعالهعدّ التي وصلت إلى مُ  ،انتهت يوميات السجين أحمد سويدان

 .وهو يواجه أمراض السجن والشيخوخة ،بعد أن ودّع سويدان السجن وغرق في مشكالت الحياة ،زحمة األحداث

 { 2021 – 11 – 5} ُكتبت هذه الفقرة األخيرة في مينستر في ألمانيا مساء 

 

 

          

                                                             
. 1976طب بجامعة دمشق من القرداحة المعروفة بأنها مسقط رأس حافظ االسد. تخّرج الخيّر من كلية ال 1951عبد العزيز الخيّر من مواليد  117

 مجموعات شبابية ستصبح فيما بعد حزب العمل الشيوعي. وعُرف شباب العمل الشيوعي الذي ضمّ  انضّم الى صفوف رابطة العمل الشيوعيي، التي

حميمية.. علوية مناهضة لنظام االسد من منطلق وطني طبقي اجتماعي. صمد شباب حزب العمل في السجون وتحدث عنهم صاحب اليوميات ب

ى إعالم الحزب العمل. وامتشق سيف النضال السري ضد نظام االسد مشرفا علانتُخب الخيّر عضوا للجنة المركزية والمكتب السياسي لحزب 

عظمها في سجن مسنة  13. أمضى في السجن 1992ومتخفيا ببراعة عن أعين االمن بأفرعه المختلفة لمدة عشر سنوات إلى أن اعتقل في شباط 

لوطنية التي ضمت اكان من المؤسسين البارزين في هيئة التنسيق صيدنايا سجن صاحب اليوميات. بعد خروجه من السجن زاول نشاطه السياسي، و

فيقيه ماهر طحان رأحزابا عديدة في الداخل ومن مختلف الطوائف. أثناء عودته من الصين في زيارة رسمية ُخطف بعد مغادرته مطار دمشق مع 
 . 2018وال يزال مصيره مجهوال حتى اآلن صيف  2012أيلول  20وإياس عيّا ش في 

ني الالطائفي  تحضرني كلمة ول " سْر " اعتقال الطبيب الدكتور عبد العزيز الخيّر  العلوي المولد وابن القرداحة المثقف الرزين والمناضل الوطح

يروت القوى ته في بيته في بمهدي عامل المثقف الشيوعي اللبناني الشيعي المولد في رثاء حسين مروه الشيوعي اللبناني الشيعي المولد، الذي اغتال

، في وقت كانت الشيعية الظالمية مع صعود الشيعية السياسية. قال مهدي عامل، وكلمته ال تزال تطّن في أذني: " قتلوك ألنك الشيعي الشيوعي "

ن جنوب جيرهم مالسياسية تسعى لتصفية خصومها الشيوعيين الشيعة، الذين كان لهم موقع وطني بارز قبل تصفيتهم ومنهم مهدي عامل او ته

افع راية الوحدة الوطنية في رلبنان... ويمكن أن أردد قياسا على ما قاله مهدي عامل: " خطفوك يا عبد العزيز الخيّر ألنك العلوي البساري الالمع 
 خضّم هذه الحرب، التي جّرت البالد إلى المهاوي ".  

 ذاع صيتها.وشق ثّم انتقلت الى القاهرة عاصمة الفن آنذاك ( قدمت مئات لالغاني من إذاعة دم1983 – 1930مغنية سورية مصرية ) 118

 ثّم عادت إليه. 2002مغنية وممثلة مصرية. اعتزلت الغناء   119

شف صوتها الرائع وهي في من اسرة سريانية كاثوليكية واكتُ  1935نسبة  للمغنية الراقية فيروز واسمها الحقيقي نهاد حداد. ولدت في بيروت  120

صوات العربية ت مع زوجها الراحل عاصي الرحباني وأخيه منصور العديد من االوبريهات ومئات األغاني. هي من افضل االسن الطفولة. قدم
 والقت بخاصة شهرة في االوساط االجتماعية المتحّضرة. ابنها زياد الرحباني صحفي وكاتب وملحن ومغني ذو نكهة يسارية.
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 األول الملحق

 اليوميات معدّ  توضيح

 

وهو يصف احتفال رأس السنة الميالدية في السجن  1992التي بين ايدينا في اليوم األخير من عام  ،انتهت يوميات السجين أحمد سويدان

   .1993مع مطلع عام 

واستمر هذا التدوين دون كلل أو  .في تدوين يومياته في سجن صيدنايا 1991 – 1 – 1بتاريخ  بدأ أحمد سويدان وكما ذكرنا في المقدمة

. إذن يوميات السجين احمد سويدان تحتل مسافة من الزمن تبلغ إلى أحد فروع األمن 1994آب  2ملل حتى ن ْقِلِه من سجن صيدنايا في 

وعندما اعطاني  .منه في إحدى لقاءتي به في بيته في دمشق كما فهمتُ  ،1994إلى منتصف  1991من أوائل  ثالث سنوات ونصف

 .المخطوط قال ان هذه األوراق هي جميع ما يملك من مخطوطه الذي خطّته يراعه في السجن

والنصف األول من  1993وتبقى المدة الباقية في سجن صيدناياعام  1992و  1991بعد تنضيد المخطوط تبين لي أنه يغطي سنتي     

. أم أن بقية المخطوط ضاعت .؟. هل دّونها سويدان أم توقف عن التدوين وتسلل إليه اليأس والملل.؟وال اعلم مصيرها .مفقودة 1994عام 

  .ايا البيت ولم تعد ذاكرة من أمضى دهرا من الزمن في السجن  قادرة على معرفة أين تنام أوراق المخطوطأو تقبع في إحدى زو

هاتان السنتان من عمر أحمد سويدان أمضاهما وهو يدّون يوميا ما شاهده أوسمعه إو قرأه مسّودا كّما من االوراق لم يكن من السهل 

ضاف إلى ذلك مبادرة سويدان لتدوين الهام من حياة السجناء واتجاهاتهم الفكرية السياسية ي .الحصول عليها في السجن إال بشق األنفس

  .ومشاعرهم وأمور كثيرة تتناثر في اليوميات

  :ما يلي 1991 - 14/6فقد جاء في يومية .حول تخليد "تاريخ من ال تاريخ لهم" أنجز أحمد سويدان عمال إبداعيا قّل نظيره

. يمكن .. كيف اعتقلوا وما هي األسباب.لت لنفسي: يجب أن أسجل معلومات عادية عن الناس الذين أقاموا في السجن"في يوم من األيام ق

  .أن تسجل هذه اليوميات حياة الذين حكم على حياتهم بالقهر في مرحلة من مراحل بالد الشام مألى بالعنف والمصادرة والقتل"

سويدان خدمة للتاريخ ستُس ِهُل على المؤرخين كتابة تاريخ المجتمعات العربية في أواخر القرن وبمبادرته الرائعة هذه أدى السجين أحمد 

تدفعنا إلى القول إن يوميات سويدان  ،كما أن التنويع في وصف حياة السجون مباشرة وليس عن طريق الذاكرة أو الرواية .العشرين

 .أضفت ألوانا متداخلة وجديدة فيما يُعرف بأدب السجون

                                  *** 

التي سلّمها مخطوطا مكتوبة في سجنه بخط يده إلى معدّ هذه اليوميات عبد هللا حنا. وقام األخير  ،انتهت يوميّات السجين أحمد سويدان  (

 (2018 – 6 – 18وسُلمت إلى المركز العربي لالبحاث في الدوحة بتاريخ  .بتنضيدها وإعدادها للنشر

 .كما ذكرُت سابقا تراجع المركز العربي في الدوحة ورئيسه عزمي بشارة عن نشر اليوميات لسبب ال ازال أجهلهو

 

  وأخذت المبادرة الصديقة اولريكا فريتاك مديرة  .ياولهذا رأى ُمعدّ اليوميات نشرها الكترونيا في ألمان

 

 

 الملحق الثاني

 السجون أدب

 

األدب المعبِّرة عن مجمل عواطف وافكار وخواطر  من يقبع خلف القضبان ويعيش ألوان العذاب والتعذيب أدب السجون شكل  من أشكال 

وأدب السجون يكتبه السجناء بعد خروجهم من السجن معتمدين على ذاكرتهم وبراعتهم اللغوية في التعبير عّما  .وحياة السجن القاسية

ويُهّرب مع السجين متنشقا معه  ،ونادرا ما يُكتب أدب السجون في السجن نفسه .جن نفسهعانوه في التحقيق من وسائل التعذيب او في الس

ويوميات السجين احمد سويدان هي حسب معرفتنا المتواضعة في األدب    .نسيم الحرية واضطالع الجمهور على ما يجري في السجن

دوم أن ننسى المستوى اللغوي للكاتب ومقدرته البالغية  .ئهوفنونه هي من صميم أدب السجون وأكثرها تعبيرا عن واقع السجن ونزال

وهنا تنفرد يوميات السجين أحمد سويدان بإلتصاقها بالواقع وتعبيرها عن نبض الحياة  .وتمّرسه بفن الرواية وهي الشائع في أدب السجون

  .حرمان وفقدان األمل بالخالصفي السجن ورصد سلوك السجناء وتعاملهم مع بعضهم وتغيّر نفسيات نزالئه تحت وطأة ال
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عندما كنت أعدُّ اليوميات  كانت تراودني في كثير من األحيان خواطر المقارنة بين ما كتبه سويدان مباشرة وعيانيا باسلوب صادق بسيط 

وباسلوب لغوي  ،قرأه ال يكتنفه التصنع وما تتطلبه كتابة رواية من أساليب األدب بلغة من لم يتعلم في المدارس وأخذ فن الكتابة مما

   .يحاول فيه أن يجاري اسلوب  ما قرأه من كتب إعالم األدب

وشتان بين اسلوب انسان لم تتح له فُرص التعلّم وبين اسلوب ما دبّجته يراع الروائي العربي الكبير عبد الرحمن منيف في روايته عن 

كما تالعبت بعواطف كاتب هذه االسطر اسبوعا من الزمن  .ربيالتي غزت القلوب في أصقاع العالم الع ،السجون في شرق المتوسط

وال تزال  .أثناء قراءتها متخياّل نفسه في جحيم السجون وهو يتعاطف مع المعذبين فيها وقلبه يخفق بين الحب للمظلومين والكره للظالمين

 .مشاهد سجون شرق المتوسط بتصوير عبد الرحمن منيف مطبوعة في ذاكرتي

  .عبء النضال الوطني العربي بنكهته اليسارية وأبعاده اإلنسانية ،كل حسب طاقته ،ن ِكال المناضلين سويدان ومنيف حمالوأشير هنا أ

الذي شّق بأعماله األدبية  ،سويدان االنسان المناضل السجين المغمور والروائي منيف :ال شك أن القارئ سيُصدم  من مقارنتي بين أديبين

والتي شدّتني إلى  ،التي عاشها كل منهما ،فال مجال للمقارنة بين الرجلين لمن ال  يغوص في أعماق التجربة االنسانية .عنان السماء

 .مع االعتراف بمعرفتي المحدودة باالدب وفنونه ،كليهما

 .وعلى الرغم من ذلك وجد معدُّ هذه اليوميات نفسه مدفوعا للمقارنة بين شخصيتين يجلهما

خرج من قاع المجتمع ولم تتح له الظروف لتأهيل تربوي منّظم فأنشأ نفسه  ،إنسان غير معروف إال في أوساط محدودةأحمد سويدان 

إلى العمل في صحافة النقابات السورية واالنغماس في النشاط  ،من العمل في تعليم تالميذ في مدرسة خاصة في بيوت براتب زهيد .بنفسه

وشاءت األقدار أن يعيش المناضل  .الذي كانت تتجاذبه التيارات المتصارعة داخل الحزب ،شتراكيالسياسي في حزب البعث العربي اال

التحقيق في زنازين  :الشريف المنسجم مع قناعاته مرارة  سجون النظام السوري لعقد ونصف من الزمن سارت في أربع مراحل

ي سجن صحنايا الحديث البناء حيث توفرت  لسويدان الظروف . إقامة طويلة ف.. "استضافته" في سجن تدمر الصحراوي.المخابرات

بعد أن انهكته سنين السجن  ،مصطحبا معه يومياته ،. العودة إلى فرع من فروع  المخابرات تحضيرا إلطالق سراح.لكتابة يومياته

   .الطويلة

قيق وفي االستقبال "الفخم" في االيام االولى من وصوله تشير اليوميات إلى أّن  السجين  لم تُمارس معه وسائل التعذيب إال في مرحلة التح

هو ما اسماه عبد الرحمن منيف في روايته ب "المآدب السلطانية"   ،.. ذلك التحقيق والتعذيب في أقبية المخابرات  السورية.إلى سجن تدمر

  .لشرق  المتوسط"  فيما يمكن أيضا تسميته "االستبداد السلطاني الموحد ،وهو يقصد جميع السجون العربية

 

و "اآلن" لننتقل إلى عبد الرحمن منيف العربي المتحدر من قلب شبه الجزيرة العربية والمولود في عمان من اب سعودي على جانب من 

تلقى تعليمه في عمان  وتابعه في بغداد وأتّمه في يوغوسالفيا مختصا في االقتصاد  ومؤهال تأهيال تربويا عاليا عندما    .الثراء وأم عراقية

 .2004حّط الرحال في دمشق وأقام فيها حتى وفاته 

يشار له بالبنان في  نشط عبد الرحمن منيف يساريا في صفوف البعث العربي وتبّوأ مقاما رفيعا بفضل ثقافته وحسن درايته واصبح 

طلّق" " 1962وفي عام  .وهذا ما سمعته من بعض المعجبين به ممن انتقلوا إلى الضفة الماركسية ،صفوف من عرفوه في حزب البعث

فا إرثا أدبيا ال يجارى ،عبد الرحمن منيف السياسة بمعناها الشائع  .وانصرف للكتابة مخلِّ

 

اآلن... هنا أو شرق المتوسط مرة أخرى" ناهال من الواقع العربي مستخدما "الل روايتة عبد الرحمن منيف يعرض حالة السجون من خ

 .التي خلّدته إضافة إلى "مدن الملح" وغيرها ،تقنية روائية مبدعة وسابحا في عالم رواية سجون شرق المتوسط

 

الذي لم تتح له السنين أن يؤهله تأهيال  ،لمهأما أحمد سويدان فيعرض حالة السجون من خالل معايشته الواقعية للسجون مستخدما ق

وعلى الرغم من ظروفه الصعبة للكتابة بدون كرسي وطاولة بدائية مصنّعة في مهجع سجنه من  .ضروريا في المدارس والجامعات

  .اتهوهو يجلس القرفصاء على االرض للكتابة في ظروف سجن أضعف نظره وحالة صحية متعبة وصفها في يومي ،سحاحير الخشب

ونترك لفرسان األدب في المستقبل  .أبدع في يومياته إبداعا يبعث على االعجاب ،ورغم هذه الظروف الصعبة والماضي الفقير الذي عاشه

 .البحث في موقع يوميات السجين أحمد سويدان في ميدان أدب السجون

 

.  نترك اإلجابة .؟عالقة بين رواية منيف ويوميات سويدان. هل من .؟ونتساءل هل ثّمة أوجه للشبه  بين يوميات سويدان ورواية منيف

 .للمختصين
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وينها قبل صدور التي شرع في تد ،ولكننا رأينا أن  يكون العمل الروائي لعبد الرحمن منيف إضاءة على يوميات السجين أحمد سويدان

   .لقاء ضوء في اليومياتإلولذلك الحقنا بهذا الملحق ملحقا ثالثا بقلم معدّ اليوميات مكتوب قبل عقدين ونيّف  .رواية منيف بمدة من الزمن

 :اآلتي 1991 – 6 – 14عندما قرأ سويدان في سجنه رواية منيف سّجل في يومية 

دنا العربية غير ل السجون والتعذيب في بالعظمتها أنها تدور حو -وخاصة شرقي المتوسط اآلن هنا  -.. وروايات عبد الرحمن منيف ."

 . السعيدة، والمكتوب عليها العذاب والذل

على رائحة  ويعيشون. عظمة الروائي منيف أنه يالحق ما يجري في السجون في الوقت الذي يتجاهل الكثيرون ذلك، ويداهنون السلطة

لكاتب الذي ال إّن ا .وما يجري من جرائم وراء األسالك الشائكةمنيف يالحق ما يجري في السراديب واألقبية والزنزانات، . .روثها

 .يالحق الراهن، ويداهن هو من عالم المزبلة

.. .ب رفعوا من شأن الحاكمإن بعض الكُتا. .ما فائدة التفوق في العمل الفني، والواقع يجري فيه تدمير منظم واستبداد يفوق الخيال الروائي

 . يصل إليها إال من عانق هللا وتخلى عن متاع الدنياوالسمسار إلى مرتبة قل أن 

إنها تهتك حجب التدليس وتبث في . .لرواية منيف ال تقل عظمة عن الرواية 121إن كلمات الكاتب المسرحي المناضل سعد هللا ونوس 

مرتاحين لألعطيات والرشاوى  122رج ربما الذين في الخا. .النفوس أقباس الجمر الذي ال بد يوماً أن يحرق األصابع، ويلهب أركان البيت

 . ..وال يحسون كما الذين بالداخل

إن رواية عبد الرحمن منيف اآلن هنا او شرق البحر المتوسط حيث تدور احداثها في سجن تدمر تُشعرك كسجين بالفخر، وإن كاتباً 

ً كسعد هللا ونوس يشعرك من خالل كلماته القنبلة بالفرح، ويمدك بال ً مرموقا صبر فرغم هذه السنوات الطوال وراء الجدران، مسرحيا

نفرح، وتعلو وجوهنا البهجة للكلمة المناضلة الصادقة، . واألقفال، وما نلناه وتحملناه وتعرضنا له، ونتعرض له حتى اآلن من سحق

ى الضفة األخرى بُكتّابها الذين هذه الكلمة المنتصبة عل. .بالرغم ما أصابها من ضعة وتغريب على يد ُكتّاب السلطان ومدّاحيه الميامين

هذه السجون التي أشار . .يحاولون الفضح والكشف، ومالحقة الراهن، وهل من راهن في هذا الوطن غير السجون، وبعدها الفقر والبطالة

إلى كوابيسي  رواية عبد الرحمن هي كابوس حقيقي يضاف ...، وصّور رعبها وعذاباتها123إليها يوماً الشاعر المناضل مظفر النواب   

فترجع بك الذاكرة إلى "حفل استقبال" تدمر عند آذان الفجر، وإلى فرع التحقيق و "الكرسي" وصعقات . .تسير مع تفاصيلها خطوة خطوة

اآلخرهشام والمحقق الحقوقي الوغد يوسف العبد، والمحقق . الرأس أسفل، والرجالن أعلى وذلك طول الليل) الكهرباء، والتعليق على السلَّم

كأن ليس لهما من . .بختيار يعذبان السجناء بثيابهم األنيقة ورائحة عطرهم، وأناقتهم بعيون باردة، وقلوب ال عالقة لها باألرض والوطن

 (انتهى النقل عن اليوميات)" ..ربتهم الفيلة في الغابات. .أمهات

                             

 الثالث الملحق

 124 المنيفية الرواية في السلطانية المآدب

                                

 عبد هللا حنابقلم معدّ اليوميات                                     

 

اآلن... هنا أو شرق .. أما الرواية المنيفية فالمقصود بها  رواية ).المأدب السلطانية المقصود بها حفالت التعذيب في سجون السالطين

، وهي إحدى األعمال الروائية للراحل عبد الرحمن منيف، والتي استهلها برواية 1991(، الصادرة في بيروت عام رة أخرىالمتوسط م

                                                             
على منحة لدراسة  حصل 1959حدى قرى مدينة طرطوس السورية الساحلية. بعد نيله البكالوريا ( ولد في ا1997 – 1941 0سعد هللا ونوس   121

لك االثناء جرت هزيمة . وبمنحة ثانية حّط الرحال في باريس لدراسة المسرح االوروبي، وفي ت1963الصحافة في جامعة القاهرة  وظفر بشهادتها 

نها: " الفيل يا ملك مفلة سمر من أجل خمسة حزيران ".له العديد من االعمال المسرحية نذكر فالّف مسرحيته " ح 1967حزيران للجيوش العربية 

منمنمات تاريخية.  "الزمان "، " سهرة مع أبي خليل القباني ". قاتل مرض السرطان الذي صارعه خمس سنوات انتج خاللها مجموعة اعمال منها 
 كان لونوس حضور ثقافي وسياسي يساري بارز.

 يقصد بهم مثقفو السلطان المتنعمين  بما تجود عليهم  به نِعم الحاكم وحاشيته.  122

لسجن في العراق . شاعر ومعارض سياسي اشتهر بهجائه لكثير من الحكام العرب. بعد تحرره من ا1934مظفر النواب من مواليد العراق   123
فش خلقها " من الظلم  لشعري الهجائي في جذب جماهير الشباب لالستماع له وهام في بعض العواصم العربية والمدن االوروبية مستخدما اسلوبه ا

 المخيم. من قصائده: " القدس عروس عروبتكم ".

وجدت نفسي امسك القلم وأخط  كتب معدَّ اليوميات هذه المقالة بعد أن شدّته رواية ومنيف وما تحمله من مشاعر لمجتمع لم تستقر أحواله. ولهذا 124

بعة على الرفوف في ما راودني من أفكار  تالمسها انفعاالت من تلفحه نسائم جمر الغضى. وبقيت هذه المقالة قا 1992واخر عام على الورق أ
   سويدان. أثناء زيارتي لدمشق حيث جرى تنضيدها في المانيا لتكون مسك ختام يوميات السجين أحمد 2017دمشق إلى أن جئت بها صيف 
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الديمقراطية (، وأتبعها بعدة روايات، تصدَّرتها خماسية )مدن الملح(، ومن ثم الرواية اآلنفة الذكر، وأخيراً )األشجار واغتيال مرزوق)

ً أوالً... الديمقراطية   (.دائما

اء العربية، ومعبـِّـراً  ف لنا عبد الرحمن منيف تراثاً روائياً، سيبقى خالداً في ضمير قرَّ ن المراحل التي قطعتها المجتمعات عوهكذا، فقد خلـّـَ

 العربية، صعوداً وهبوطاً، في القرن العشرين.

 صفحة، اختار لها الكاتب ثالثة عناوين: 536تقع الرواية المذكورة في 

دل الخالدي، الذي أُطلق العنوان األول )الدهليز(، وهو أشبه بالمقدمة للرواية، التي تبدأ مع انتهاء أحداثها بحديث ألحد أبطالها، عا -

يات براغ. سراحه من السجن حين بدا موته وشيكاً. وبعد أسبوع غادر بلده "عمورية"، وهو على فراش المرض، للمعالجة في مستشف

سنوات  ، التقى بطالع العريفي، وهو سجين آخر مريض قادم من بالد "موران"، بعد أن أمضى في السجن عشروهناك في المستشفى

 دون محاكمة، ولم يذق فيها إال التحقيق والتعذيب واآلالم، وهو صامت ال ينطق ببنت شفة.

لفت أسماؤهم، وأنهما جالَّدين أنفسهم، وإن اختوفي مستشفى براغ يكتشف السجينان القادمان من بلدين في "شرق المتوسط" أنهما قابال ال

 عاشا األلم والعذاب ذاتهما، حتى في اللحظات المجنونة التي حلما فيها بإعادة تشكيل العالم.

سجين موران، الذي ذاق ألوان العذاب في سجن العبيد، سرعان ما فارق الحياة في مستشفى براغ، تاركاً بين يدّيِ الخالدي "أوراقه". 

األوراق رسمت صورة لما حصل معه، منذ لحظة القبض عليه في "سوق الحالل"، وإلى حين إبعاده عن موران، بعد أن يئس  وهذه

ل الجالَّدون من إمكان انتزاع أي اعتراف منه. وقد عنونت الرواية المنيفية أوراق طالع العريفي بـ)حرائق الحضور والغياب(، وهي تشكـِّـ

 .القسم الثاني من الرواية

أما القسم الثالث واألخير، فقد جاء تحت عنوان: )هوامش أيامنا الحزينة(، وفيه يتحدث عادل الخالدي عن سجون عمورية، التي قضى 

فيها زهرة شبابه. "فبعد عدة شهور من وجوده في المنفردة والتحقيق، لفقوا له محاكمة وشهوداً وحكماً بسبع سنوات"، قضاها في السجن 

فير الصحراوي وسجن القليعة الجبلي. ويقول عادل الخالدي، على ما جاء في الرواية: "ال أريد أن أكتب تاريخاً المركزي وسجن ع

للسجن، فتاريخ من هذا النوع يجب أن يكتبه الغضب، وأن توشيه الدماء..."، لكن ما ورد في الرواية من أحداث تاريخية، عكس واقعاً 

ا تنتهي الرواية.حياً لسجون شرق المتوسط في النصف ال  ثاني من القرن العشرين، ولمـّـَ

*** 

اء الروايات، إال ما ندر، فإنَّ  قرأت رواية )اآلن... هنا أو شرق المتوسط مرة أخرى( بعد رحيل منيف بعدة أشهر. ومع أنني لست من قرَّ

ن، ودعتني إلى ال ُـّ غوص في خلفياتها االجتماعية والسياسية النابضة الصفحات األولى من هذه الرواية قد شدَّتني لقراءتها بلهفة وتمعـ

ض إلى تقنية الرواية وأسلوبها، فهذا ليس من  بالحياة. وسأقتصر في هذه المقالة على إلقاء األضواء على تلك الخلفيات، دون التعّرِ

اد.  اختصاصي، كما أنَّ لهذا األمر فرسانه من النقـّـَ

 ُّ ق الصمت، وتعلن الفضيحة، فهذه األوطان سأنقل في البدء بعض ما كتبه سعد هللا ونـ ها تمّزِ  –ـوس لدى توصيفه للرواية، إذ قال: )إنـّـَ

ٌل يستنقع في الفضيحة. ورغم أنَّ هذه  –السجون فضيحة، وهؤالء المواطنون  المساجين فضيحة، وهذا التاريخ الشرق أوسطي معتقــ 

ها تظل قوالً ناقصاً، قوالً ال يكتمل، إال إذا أضاف القارئ عليه  الرواية تالحق هذه الفضيحة بتنوعاتها القطرية وتعدُّد مستوياتها، إال أنـّـَ

 موقفاً أو فعالً(.

وس  –عندما كنت أقرأ الرواية، شعرت أنَّ نيراناً تشتعل في قلبي، وتدفعني إلى إضافة موقف  مستمد من المعاناة التي  –حسب تعبير ونـُـّ

العروبة في مواجهتهم لالستبداد والطغيان بمختلف أشكالهما وصورهما. هذا مع اإلشارة إلى أنَّ الرواية تعيشها مئات األلوف من أبناء 

المنيفية قد اقتصرت على تعرية االستبداد السلطوي في الدولة العربية بتنوعاتها القطرية، ملقية األضواء على حياة آالف المناهضين 

ين في كّلِ مكان.لالستبداد، الذين يهترئون في سجون السال ـ   طين، في أجواء من الرعب والصمت المخيـِّـمـ

دت الرواية المنيفية أن تبقيه ناقصاً، هو ذاته ما أسعى إلى إلقاء الضوء عليه. مع مالحظة أن هذا "النقص"، الذي أشار  وبعض ما تعمـّـَ

وس، قد أكمله عبد الرحمن منيف بأساليب متنوعة في معرض السرد ا  لروائي والنمنمة الفنية.إليه ونـُـّ

 ً ً في الواقع العربي، مسجلة تسجيالً روائيا ُن لديه انطباع أنَّ هذه الرواية تغوص عميقا وقائع القارئ الواعي لرواية )اآلن... هنا( يتكوَّ

تنبض بالحياة، وهي الوقائع التي تحجبها عن الرؤية آلية عمل الدولة السلطانية والهموم المجتمعية والتراجع الجاري في مسار النهضة 

ر منطلقاتها.ال  عربية وتكسـُـّ

ستنتاج ومع أنَّ الرواية المنيفية تحلـِّـق في سماء الخيال، إال أنَّ خيالها النقي الهادف مرتبط بأرض الواقع ارتباطاً يدفع الباحث إلى اال

لى غرب بالد فارس وصوالً باطمئنان: إنها وثيقة تاريخية لمرحلة النصف الثاني من القرن العشرين عن األرض الممتدة من خليج يقع إ

 إلى بحر الظلمات )المحيط األطلسي(.

تقتحم الرواية المنيفية )اآلن... هنا( "المآدب السلطانية" واصفة بصدق وعمق جوانب من تلك "المآدب"، التي يكتوي بنار مطابخها من 

ن بإيقاف تلك المباذل، التي تجري خلف جدران رفعوا الصوت، محتجين على األموال الطائلة، التي تصرف إلقامة تلك المآدب، ومنادي
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ً خاصاً  القصور، وما يهدر من أموال تذهب مع مهب رياح السالطين وحواشيهم و"حواشي الحواشي"، الذين أولت الرواية اهتماما

 لنفسياتهم وسلوكهم.

ره من أموال على رفاهها ونعيمها، الذي تسعى لدوامه طبعاً، ليس المقصود بالمآدب السلطانية في هذه المقالة والئم الطبقة الحاكمة وما تبذِّ 

أبد الدهر، بل المقصود به هنا هو "المآدب"، التي يقيمها أذناب أذناب السلطان من جنود وحرس وشرطة وعناصر أجهزة "للمساجين 

لمنيفية في وصفها الدقيق وتحليلها في أقبية التعذيب والسجون الرهيبة المرعبة. وقد أبدعت الرواية ا –حسب تعبير منيف  –السياسيين" 

العميق لذلك الصراع الدامي بين قوتين غير متكافئتين: قوة "المساجين السياسيين"، الذين ال يملكون سوى العزيمة، التي ال تلين في 

ن في قوة أزالم السلطان الخاوية من الفكر والفاقدة للضمير. هذه القوة المالكة لوس –الوقوف أمام القوة الثانية  ائل البطش واإلبادة تتفنـّـَ

استخدام شتى الوسائل النتزاع االعترافات من هؤالء المساجين، ومن ثم إزالتهم جسدياً أو تحطيمهم نفسياً. فالمآدب السلطانية في غرف 

صور الحكام الطغاة. وترمي التحقيق وأقبية التعذيب والسجون المميتة )جسدياً ونفسياً( هي الوجه اآلخر والمظلم للمآدب السلطانية في ق

المآدب السلطانية في غرف التحقيق وأقبية التعذيب والسجون المميتة إلى اإلجهاز على األنفاس األخيرة لحركة المناضلين من أجل الحرية 

آخر، يتصدرها  والمساواة والعدالة االجتماعية، فهذه المآدب، الجارية في السجون واألقبية ترمي إلى عدم تعكير صفو والئم من نوع

 السالطين محاطين ببطاناتهم، وهم يهلـِّـلون داعين إلبقاء هذه الوالئم خالدة أبد الدهر.

ان ما دام هناك ظلم واستغالل". وهذا لن يزول، إال إذا عرفنا  –كما جاء على لسان أحد أبطال الرواية  –"وسيبقى السجن"  "ويبقى السجـّـَ

 وكيف يمكن أن نخلق نظاماً وإنساناً يؤمنان فعالً بالحرية "." كيف يمكن أن ندمـِّـر السجون، 

ام لتشغيل "الرعية" وسوسها واالستئثار بالنص يب فالدولة منذ قيامها في األلف الثانية قبل الميالد كانت، وما تزال، أداة في يد الحكـّـَ

لوا إلى عمال مع الثورة الصناعية األكبر مما تنتجه )أو أنتجته( جهود العبيد وسواعد الفالحين وشقاء الرعاة  ومهارة الحرفيين، الذين تحوَّ

 األولى.

دون باحتجاجات وتحركات  ـ  رون المضطهـ ـ  لون المستثمـ ومنذ ذلك الزمن السحيق في القدم وإلى )اآلن... هنا( قام هؤالء المستغــ 

كان "أهل الحكم" بما يملكون من جيوش ووسائل قمع وانتفاضات وثورات اتخذت أشكاالً متنوعة عبر التاريخ البشري. وفي كل مرة، 

ونها تمردات(، فيبيدون من حمل السالح، ويستعبدون الباقين، ويسجنون "صاحب  ُـّ ومال يقضون بوحشية على تلك الثورات )التي يسمـ

 الحظ"، ممن لم يطله السيف، أو ممن لم يذعن إلى "مشيئة" الحاكمين.

طان" في كل زمان ومكان، يستخدمون شتى الوسائل من القتل حتى السجن، مروراً بالترهيب والترغيب وهكذا إذن، فإننا نرى "أهل السل

 للحفاظ على سلطانهم وعلى ثرواتهم، التي نهبوها من اآلخرين، وكي يستمروا في عيشهم الباذخ والخليع معظم األحيان.

ض مباشرة ألهل ا لسلطان، إال لماماً، واكتفت بالحديث عن الدرجة الدنيا من خدم السلطان رواية عبد الرحمن منيف )اآلن... هنا( لم تتعرَّ

وزبانيته من الجالدين، الذين رغم فقرهم وبؤسهم، فإنهم يقومون أثناء حراستهم للسجون وإدارتها بأعمال يندى لها جبين البشرية لدى 

ل إلى "عين" للسلطان وقهرهم ودفعهم نحو  –حسب تعبير الرواية  –تعذيبهم المساجين السياسيين  الموت البطيء أو االستسالم والتحوُّ

على أهل الشرف والمروءة. وفي الوقت الذي كان هؤالء الجالَّدون يسومون المساجين السياسيين ألوان العذاب، كانوا يتحاشون السجناء 

 سهيل أمورهم.العاديين )من المجرمين(، إما خوفاً منهم، أو البتزازهم والحصول على الرشاوى منهم لت

شة الفقيرة والجاهلة، في اندفاعهم دون رحمة أو شفقة لتعذيب ّـَ رت الرواية المنيفية هؤالء الجالَّدين، وهم من الفئات المهمـ  لقد صوَّ

 خضراء.المساجين السياسيين، أكثر مما يطلب منهم أهل الحل والعقد من ذوي السلطان. فهم يكرهون القراءة والكلمة المكتوبة والنبتة ال

ً من الجالَّدين هم ضحايا... أنا أتحدَّث عن اإلنسا ً كبيرا ن جاء في الرواية على لسان أحد المساجين السياسيين: "أنا على يقين أن عددا

م، أن تجعل هذا اإلنسان الموجود في الداخل ي غفو الموجود داخل كل جالَّد، وكيف استطاعت حالة القمع، التي أريد لها أن تنتشر وتعمـّـَ

ر أو أصبح عاجزاً عن المقاومة". ويتساءل أحد السجناء: "هل يمكن استعادة اإلنسان، الذي اختبأ أ و أو يصمَّ أذنيه. وبمرور الوقت خـُدِّ

 "ال يشبع، والجالَّد ال يعرف التعب إلى أن ينتهي...". –كما جاء في الرواية  –" السجن"  .مات في داخلهم؟ "

ن يقرأ الرواية يجب أال يخلق لديه الخوف أو التردد، وربما أُبالغ فأقول: يجب أن يخلق موقفاً معاكساً، أي أن حجم العذاب الذي يلمسه م

ما ضد حالة ّـَ ألنَّ الحالة هي من خلقت مثل  ،يحفزنا على استثمار الحقد المتولد وتوجيهه في االتجاه الصحيح، ليس ضد األفراد، وإنـ

ان"، الذي يعنـِّـف أحد المساجين بكلمات بشعة،  هؤالء األفراد المشوهين. ومثال هين هو ذلك الشرطي "السجـّـَ على حالة هؤالء المشوَّ

ها: "ابن الكلب، يا جحش، يا خنزير". ُـّ  أقلـ

ه ال يكره جالَّديه الصغار ه ؤالء، فليس بينه أحد أبطال الرواية المنيفية، وهو من المساجين الذين ُوجـِّـهت إليهم هذه اإلهانات، يحسُّ أنـّـَ

هم يشبهونه في أمور عديدة، ويستغرب كيف أصبح هؤالء الناس سيئين دون مبررات  وبينهم أيَّ عداء، بل أكثر من ذلك، يكتشف أنـّـَ

 كافية.

ق بصدمة الحضار لهم إلى جالَّدين، ال يتعلـّـَ م )سجين آخر( يصف جنود سجن العفير الصحراوي بأنَّ أمرهم، أي تحوُّ ة، وال يمكن أبو مكرَّ

ها عقدة "بدماتولوجيا"، أي عقدة البدو والموت والتكنولوجيا،  ه يتجاوز عقدة االضطهاد. إنـّـَ ر بعقدة الدونية، كما أنـّـَ ّـَ فرئيس أن يفسـ
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فات البدو المساكين م، تصرُّ الفقراء في  السجن الصحراوي البدوي معاٍد لكّلِ ما هو أخضر. وهذا ما يفسـِّـره في رأي السجين أبو مكرَّ

ه ال أثر للقانون في ذلك السجن.  معاملة المساجين بقسوة، إلى درجة أنـّـَ

نسي هذا هو الموقف الواعي اإلنساني من هؤالء الجالَّدين الصغار، خدُم الجالَّدين الكبار، يذكـِّـرني بموقف جورج بوليتزر الفيلسوف الفر

الذين يطلقون عليه الرصاص قائالً: "إنني أموت من أجلكم أيها الحمقى"، أي  ،لريينالمناهض للفاشية، وهو يخاطب الجنود األلمان الهت

 أنَّ تضحيات الحركة المناهضة للفاشية ستحرر هؤالء الجنود من ظالم النازية.

ض للدر انين، ونادراً ما تتعرَّ قين والسجـّـَ جة األعلى من الحكام، وأمرهم ذكرت فيما سبق أنَّ الرواية المنيفية تسلـِّط األضواء على المحقـّـَ

ومع ذلك، نقرأ على لسان الخالدي الفقرة التالية: "... وهؤالء الذين يحكمون، أبناء الفقراء، وقد كانوا باألمس  .ليس بخاف على القارئ

قين، ثمَّ بين يوم وليلة قفزوا، فوصلوا. وبدل أن يغيـِّـروا ما كانوا يشكون منه، ـ  دين مالحـ ـ  روا، فأصبحوا هم الجالَّدين،  القريب مضطهـ تغيـّـَ

الذين يضطهدون الناس، ويعذبونهم بقسوة تفوق قسوة الجالَّدين الذين سبقوهم... وأصبحوا يستبيحون كلَّ شيٍء: المال واألعراض. وال 

 يتردَّدون في أن يسرقوا جهاراً نهاراً ! فماذا حصل لهذه الدنيا؟".

 

*** 

ً من نور .أخيراً، ال بدَّ من طرح هذه األسئلة الهامة: هل تركت الرواية المنيفية أمالً في الخالص؟ . وهل تركت لدى القارئ بصيصا

 يضيء المستقبل؟ وهل يمكن الخالص من عار السجن في بالد شرق المتوسط؟

 ـوس:ولإلجابة على هذه األسئلة، أنقل الفقرة التالية من انطباع سعد هللا ونـُّ 

"حين فرغت من رواية عبد الرحمن منيف الجديدة، أحسست حلقي جافاً، وغمرني شعور ذاهل بالعار، إذ كيف نعيش حياتنا اليومية، 

ص بنا هنا... واآلن؟  ونحن نساكن هذا الرعب الذي يتربـّـَ

نا وغفلتنا وصمتنا تغصُّ بنا السجون، وتغدو هذا عار يكاد يالمس التواطؤ... من خوفنا وغفلتنا وصمتنا يغزل الجالَّد سياطه. ومن خوف

 الحياة هنا واآلن كابوساً من الجنون والرعب".

*** 

 :كتابي "الحركة العمالية في سورية ولبنان" قدّمته كهدية بعدد من الُجمل أنقل اثنتان منه 1973عندما نشرُت عام 

 ..إلى الذين ضّحوا براحتهم وحياتهم من أجل تحرر المظلومين

 ..التي انحدروا منها أو تكلموا باسمها ،ولم يتخلوا عن الطبقة المقهورة ،الذين لم ت ْفُسدْ نفوسهمإلى 

 

 ..؟ما نسبة من لم تُفسد نفوسهم :وأتساءل اآلن

 ...بلى إن األرض تدور :ويأتي الجواب من أعماق التاريخ
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