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ة مة مهمَّ مقدِّ

و�أف�ضل  �لعاملني،  رب  هلل  و�حلمد  �لرحيم،  �لرحمن  �هلل  ب�ضم 
د وعلى �آله و�أ�ضحابه �أجمعني،  �ل�ضالة و�أمت �لتَّ�ضليم على نبينا حممَّ

ا بعد: ومن تبعهم باإح�ضاٍن �إىل يوم �لدين؛ �أمَّ
�أ�ضَعهما  �أن  رُت  قرَّ �ل�ضخ�ضية،  وحياتي  �لذ�تية  �ضريتي  هذه 
�لتاأليف  جمال  يف  ا  خمت�ضًّ ل�ضُت  �أنَّني  �لعلم  مع  �لكتاب،  هذ�  يف 
�أنَّ   - �أعلم  و�هلل   - �أظنُّ  ني  لكنَّ �لَق�ض�ضيَّة؛  �أو  �لأدبية  �لكتابة  �أو 
�ضعبة  يف  عملي  ة  وخا�ضَّ حياتي،  يف  وفعلُته  به  مررُت  وما  ُربتي  َتْ
�لأمن �لع�ضكري �ل�ضوريَّة/جهاز �ملخابر�ت، على مدى ع�ضرين عاًما 
د و�خلَطر و�لإثارة و�ملنفعة ما يهّم  تقريًبا، فيها من �لغر�بة و�لتفرُّ
ه ويقدح ف�ضوَله للمتابعة، مع �لتاأكيد على من �ضيقر�أ  �لقارَئ، وي�ضدُّ
�أنَّ جميَع �لأَْحد�ث و�ل�ضخ�ضيَّات و�لأماكن �لتي �ضيجري ذكُرها هي 
حقيقيَّة ومن �لو�قع �لذي قمُت ب�ضرده كما هو؛ مع مر�عاه حتريف 
�أ�ضحابها و�ضالمتهم.  ة  بع�ض �لأ�ضماء فقط حفاًظا على خ�ضو�ضيَّ
و�إنَّ �أيَّ تف�ضيل �أو حدث و�رد يف هذه �ل�ضرية �أ�ضتطيع - باإذن �هلل 
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�ضاركو�  �أو  عا�ضرو�  �لذين  هود  �ل�ضُّ ب�ضهادة  ته  ودقَّ ته  �ضحَّ �إثباَت   -
�أو �ضاهدو� هذه �لأمور، و�أغلُبهم ما ز�لو� - حتَّى تاريخ كتابة هذه 

�ل�ضطور - على قيد �حلياة .
ا وثائَق ر�ضميًة مبختلف �لأنو�ع، ومن خمتلف  وقد كنُت �أملك �أي�ضً
د جميَع ما كتبُته من معلومات، وكنت �أجمُعها �ضابًقا  �مل�ضادر، توؤكِّ
و�أحتفظ بها طو�َل حياتي يف منزيل. ولكن - لالأ�ضف - جرى حرُق 
جميع �لوثائق وتدمريها مع منزيل �لذي قام �لنظاُم �ل�ضوري بَنهبه 
�لثورة  �لثالث من عام 2012، بعَد قيام  �ل�ضهر  وق�ضفه وحرقه يف 

�ل�ضورية بعاٍم و�حد، وهلل �حلمد و�ل�ضكر على كلِّ حال.
قني بكرمه على  و�أرجو من �هلل - عزَّ وجلَّ - �أن يعينني و�أن يوفِّ

�أن يكوَن عملي هذ� نافًعا، و�أن �أحوَز به ر�ضا ربِّي.
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الطفولة والبدايات

�ضهر  يف  حياتي،  رى  جَمْ ْت  َ غريَّ و�لتي  ة،  �ملهمَّ �لأَْحد�ُث  بد�أت 
وهي  عام 1975،  ِحْم�ض  مدينة  ُولدُت يف  فقد  عام 1982؛  �ضباط 
�أكرَب حمافظة يف  ريفها  مع  ل  وت�ضكِّ �ل�ضورية،  �ملدَن  ط  تتو�ضَّ مدينٌة 
حمبوبة  مدينٌة  باأنها  وتتميَّز  �لإد�رية؛  �مل�ضاحُة  حيث  من  �ضوريا 
نهُر  بجو�رها  ميرُّ  �جلميل،  ومناخها  �أهلها  ولطف  بطيب  م�ضهورة 
مميَّزة  مدينٌة  هي  باخت�ضار،  و�ضحرها.  جماَلها  فيزيد  �لعا�ضي 
يف كل �ضيء؛ وجميُع �ل�ضوريني يعلمون هذ�، وقد ل ُترَوى فكاهٌة يف 

�ضوريا كلها تقريًبا �إلَّ ولأهل مدينة حم�ض دوٌر فيها �أو ِذْكر.
ي، من �لفئة �لتي كانت  عائلتي هي عائلٌة ُم�ْضِلمة على �ملذهب �ل�ضنِّ
طي �لدخل "؛ وكان و�لدي - رحمه  ى يف ذلك �لوقت "من متو�ضِّ ُت�ضمَّ
ًفا ُحكومًيا يف مطاحن �لقمح يف مدينتنا؛ وكانت و�لدتي  �هلل - موظَّ
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غًة لأعمال �ملنزل و�لعناية بنا، على �لرغم من كون تعليمها يف  متفرِّ
�ضة  ذلك �لزمان كان ي�ضمح لها باحل�ضول على وظيفة معلِّمة �أو مدرِّ
عاد�ِت  وعلى  كان   - �هلل  رحمه   - �أبي  لكنَّ  �لبتد�ئية،   للمرحلة 
�أن يكوَن  �إلَّ  �أهل مدينة حم�ض يف ذلك �لزمان قد رف�ض  و�ضهامة 
هو �ملعيل �لوحيد للعائلة، رغم �زدياد �ضعوبة هذ� �لأمر عليه عاًما 
�لثمانينات  يف  فني  للموظَّ ُتعَطى  كانت  �لتي  �لرو�تَب  لأنَّ  عام،  بعَد 
قليلٌة  �لأ�ضد  حافظ  نظام  حكومات  ِقبل  من  �لع�ضرين  �لقرن  من 
� يف ظل معي�ضٍة �ضعبة وخانقة وغالء يف �لأ�ضعار. وكانت �أغلُب  جدًّ
ي  �ملو�د �لغذ�ئية و�ل�ضتهالكية �ضبَه مفقودة يف �لبالد، نتيجة ما �ُضمِّ
�أنَّني  �لعلم  مع  �ضوريا"،  على  �لقت�ضادي  �حل�ضار  "�ضنو�ت  وقَتها 
عن  �ل�ضوؤ�ل  على  يوًما  تروؤ  مل  �ل�ضوري  �ل�ضعب  غالبيَة  باأنَّ  �أجزم 
�ضوريا  بالدي  �ل�ضوؤ�َل يف  لأنَّ  وملاذ�!؟  ه!؟  فر�ضَ هذ� �حل�ضار، من 
كان ثمُنه يف كثري من �لأحيان �ملوت �أو �ل�ضجن و�لتعذيب حتى �ملوت!
كنُت �لولَد �لأو�ضط لهذه �لأ�ضرة، فنحن ثالثُة �إِْخوة ذكور فقط 

و�أنا �أو�ضطهم.
طبًعا كان لبدَّ يل �أن �أعطَيكم هذه �للمحَة �ل�ضريعة �ملخت�ضرة 
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عن ن�ضاأتي وعائلتي؛ فهذ� �ضي�ضاعد حتًما يف فهم �لكثري من تفا�ضيل 
�لأَْحد�ث فيما بعد.

نعود هنا �إىل فرتة �لثَّمانينات، وحتديًد� �ضهر �ضباط عام 1982؛ 
وقد كان عمري وقَتها �ضبَع �ضنني. ولكن، ملاذ� �خرتُت هذه �لفرتَة 

بال�ضبط لَبْدء �حلكاية؟
طبًعا �أّي قارئ �ضوري �أو مهتّم بال�ضاأن �ل�ضوري �أو �لعربي �ضيكون 
غالًبا قد عرف �جلو�َب مبا�ضرة، لأنه يف هذ� �لتاريخ قام نظاُم حافظ 
�ل�ضد �لبعثي �لن�ضريي مبجازر يف �ضوريا قلَّ نظرُيها و�ضاكلتها يف 
�أ�ضّدها و�أعظمها وقتها طبًعا  �لتاريخ �حلديث وحتى �لقدمي؛ وكان 
هي مذبحة مدينة حماه �ل�ضورية �لتي جرى تدمرُي مركزها ب�ضكٍل 
كامل تقريًبا، عن طريق �حلرق و�لتفجري و�لق�ضف وهدم �ملنازل 
�ت  انها بال �نقطاع على مدى �ضهٍر كامل من ِقبل قوَّ على روؤو�ض �ضكَّ
�لنظام �ل�ضدي، كما جرى ذبُح وخطف وتعذيب �لكثريين من �أهل 
حيًّا  بقَي  ومن  بناتهم؛  من  كبرية  �أعد�ٌد  بت  و�غُت�ضِ �ملدينة،  هذه 
ب عذ�ًبا رهيًبا. وكان جمرمو  بعد كلِّ هذ�، فقد جرى �عتقاُله وُعذِّ
ون  �لنظام �لأ�ضدي يقومون بتقطيع �أطر�ف �لكثريين منهم، وي�ضتمرُّ
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يف هذ� حتى ميوَت �ملعتقل. وقد �ختفى عدٌد كبري من �أبناء مدينه 
دي �لنظام �إىل �أقبية �ل�ضجون �ملظلمة،  حماة بعد �ضوقه من ِقبل جالَّ
�لتحديد حتى  ُيعَرف عنهم على وجه  ول  بعدها؛  �أبًد�  ومل يظهرو� 

�لآن هل هم �أحياء �أم ماتو�، وكيف ومتى حدثت وفاُتهم!!
�أَْحد�ث  �أو   ،1982 عام  "�أَْحد�ث  بعد  فيما  يت  �ُضمِّ �ملجازر  هذه 

حماة، �أو �أَْحد�ث �لإخو�ن �مل�ضلمني".
�أو  �لأ�ضا�ضية  تي  ق�ضَّ عن  بت  َت�ضعَّ �أنَّني  هنا  للقارئ  يخطر  قد 
�بتعدت عنها ولكن هذ� غري �ضحيح لأن ق�ضة حياتي �لغريبة كانت 
جميعها تقريبا مرتبطة بهذه �لأَْحد�ث و�آثارها وما تبعها بعد ذلك .
�لكثرية  �لتفا�ضيل  �لدخول يف  دون  يعرَف،  �أن  للقارئ  هنا لبدَّ 
جملَّد�ت  �إىل  وحَدها  حتتاج  و�لتي  و�ملجازر  �لأَْحد�ث  لهذه   � جدًّ
ل�ضرحها، �أنَّ ما يحدث كان باخت�ضار "وهي حقائُق فهمها �ل�ضعُب 
�ل�ضوري فيما بعُد على مرِّ �ل�ضنني" كان ظاهُره �أنَّ نظاَم حافظ �لأ�ضد 
يقوم بت�ضفية حزب �أو تنظيم ُمعاٍد له ولنظامه، وهو ِحْزب �لإخو�ن 
�مل�ضلمني، ولكنَّ �حلقيقَة كانت �أعمَق و�أبعد من ذلك �لهدف بكثري؛ 
ع م�ضبًقا من ِقَبل �لطائفة �لن�ضريية  ط ُو�ضِ كان ما يجري هو خمطَّ
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و�ل�ضهيونية  �ل�ضيوعيني  مثل  عاملًيا  يدعمهم  من  ومعهم  �ضوريا  يف 
و�لنظام �ملجو�ضي �لإير�ين.

ط منذ �أعو�م طويلة، وتفا�ضيُله  فاُق على هذ� �ملخطَّ لقد جرى �لتِّ
حكم  نظاُم  هو  �لذي  �لُن�ضريي،  �لبعثي  �لأ�ضدي  �لنظاَم  �أنَّ  هي 
�أقلِّيٌة دينية مذهبية ل تتجاوز ن�ضبُتها يف �ضوريا يف  للبالد يقوم به 
�أح�ضن تقدير، كان  �ل�ضوري يف  ذلك �لوقت حو�ىل 2% من �ل�ضعب 
�ل�ضعب  و��ضتعباد  و�إخ�ضاع  برتكيع  يقوم  �حلقيقة  يف  �لنظاُم  هذ� 
ل نحو 80% من �ضكان �ضوريا على  ي �لذي ي�ضكِّ �ل�ضوري �مل�ضلم �ل�ضنِّ
�أقّل تقدير، وذلك من خالل ت�ضفيٍة طائفيَّة مذهبية بامتياز جلميع 
ي من علماء ورجال دين وطاّلب علم وجامعيني  رموز �ل�ضعب �ل�ضنِّ
�أيَّ تهديد  َل  �أن ي�ضكِّ فني و�ضيا�ضيني و�ضباط وجميع من ميكن  ومثقَّ
طموٍح  باأي  َر  يفكِّ �أن  ميكن  من  وجميع  للنظام،  م�ضتقبلي  �أو  حايل 
يف  �ملنطقي  �ل�ضنية  �مل�ضلمة  �لأكرثية  هذه  بحقِّ  يطالب  �أو  �ضيا�ضي 

�حلكم و�ل�ضيادة على بالدهم.
�لأ�ضد  نظاُم حافظ  َن  يتمكَّ كي  �ملمكنة  �لوحيدة  �لطريقُة  كانت 
من حتقيق كلِّ هذ� �ملخطط هي �إر�قة �لدم؛ بحور من دم �مل�ضلمني 
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�إبقاء  ن من  ة �ضتكون هي �جلد�ر �لناري �ملرعب �لذي �ضيتمكَّ �ل�ضنَّ
ة خم�ضني عام تقريًبا بعَدها. هذ� �لنظام يف �حلكم مدَّ

�ء من غري �ل�ضوريني �أنَّ �ملجازَر كان  قد ل يعلم �لكثرُي من �لقرَّ
ها طالت جميَع �ملدن �ل�ضورية  �أكربها و�أ�ضهرها يف مدينة حماة؛ ولكنَّ
�لأخرى تقريًبا، فالغتيالُت و�ملجازر و�لعتقالت �لع�ضو�ئية طالت 
وكانت  �لأرياف،  وبع�ض  خا�ض،  ب�ضكٍل  ورية  �ل�ضُّ �ملدن  جميَع  وقَتها 
ة  �لأغلبيَّ و�ضباب  رجال  من  �لنخبة  تاه  خا�ض  ب�ضكل  ممنهجًة 
بالطبع  �لأماكن  هذه  بني  ومن  مكان،  كلِّ  يف  ية  �ل�ضنِّ �لإ�ضالمية 

مدينتي حم�ض .
رة طفولًة عادية؛ ولكن، منذ �ضهر �ضباط عام  كانت طفولتي �ملبكِّ
� يف كل  ً �، �إلَّ �أنَّني بد�أُت �ألحظ تغريُّ ي �ل�ضغري جدًّ 1982، ورغم �ضنِّ
ر جعله �هلل  �ضيء و�ضخ�ض حويل، و�أنا ل �أعرف هل هو �إدر�ك مبكِّ
�أم هو �أمر كان موجوًد� عنَد  عندي لتهِيَئتي ملا �ضيحدث فيما بعد، 

�لآخرين من �أبناء جيلي!؟
وجوه   َ تغريُّ و�أرى  �ألحظ  بد�أُت  �لعام،  �ل�ضهر يف ذلك  منذ هذ� 
تخفُّ  �لبت�ضامات  وحتى  �ل�ضحكات  بد�أت  حيث  حويل،  من  جميع 
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على وجوه �لكبار، بد�أُت �أ�ضمع �أحاديَث �أحياًنا تكون هام�ضة و�أحياًنا 
خافتة، حتى ولو كانت تري يف بيوت و�أماكن مغلقة حوَل ما جرى 
�أنحاء �ضوريا من قتٍل  يف مدينة حماة، وما يحدث كلَّ يوم يف بقية 
يف  �لع�ضو�ئية  �لعتقالت  كانت  حيث  �أ�ضخا�ض،  و�غتيال  وخطف 
كلِّ مكان، وكانت �لتَُّهُم جاهزة للجميع د�ئًما، وهي غالًبا ما تكون 
يها  ُي�ضمِّ كان  كما  �لعميلة"  �مل�ضلمني  �لإخو�ن  لع�ضابة  "�لنت�ضاب 

ق لت�ضميتها بهذ� �ل�ضم نظاُم حافظ �لأ�ضد حينذئذ. وي�ضوِّ
مثاًل  بينهم  من  �أعرفهم،  �أ�ضخا�ض  �أ�ضماء  د�ئًما  �أ�ضمع  كنُت 
�أقرباء و�لدي، و�أذكر من بينهم �أحَد جري�ننا، وهو رجٌل لطيف �بن 
عائلة معروفة يف مدينة حم�ض، و�لذي ما زلُت �أذكر عنه �أنَّه كان 
يعطيني �حللويات كلَّما ر�أيته، وكان عنَده يف منزله مكتبٌة �ضخمة 
تدلُّ على ثقافته �لو��ضعة، وقد �ختفى بعَد �عتقاله بطريقٍة وح�ضية 

�ت نظام �لأ�ضد، ومل َيره �أحٌد بعَدها �أبًد�. من ِقبل قوَّ
�ل�ضن ب�ضكٍل يومي، من  لنا نحن �ضغار  ه  ُتوجَّ �لتحذير�ُت  كانت 
مثل "�إذ� �ضاألك �أيُّ �أحٍد �أو فتح معك حديٌث عن طائفة �لن�ضرييني 
فال تبهم باأي �ضيء، وقل لهم ل �أعلم �ضيًئا عن هذ�؛ و�إذ� �ضاألك �أيُّ 
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معلِّم يف �ملدر�ضة �أو �أّي �ضخ�ض �آخر يف �أّي مكاٍن عن حافظ �لأ�ضد، 
د �لرئي�ض كثرًي� ...! فاجعل جو�بك د�ئًما هو: نحن نحب �ل�ضيِّ

حويل،  مكان  كلِّ  يف  عامٌّ  �خلوَف  �أنَّ  �ضعرُت  فقد  عام،  وب�ضكٍل 
�لهام�ضة  �لأحاديث  وكانت  و�ل�ضارع،  و�لبا�ض  و�ملنزل  �ملدر�ضة  يف 
ب د�ئًما �إىل م�ضامعي �ضمن جمتمعنا �ل�ضني، وخا�ضة ب�ضبب  تت�ضرَّ
حديثهم  طو�َل  تهم  وتلفُّ خوفهم  ورغم  بها  ثون  يتحدَّ كانو�  من  �أنَّ 

�أينما كانو�، ولو حتى د�خل منازلهم!
رو� هذ�! ومن عا�ض ذلك �لوقَت من �ل�ضوريني يعرف  نعم، ت�ضوَّ
هذ�، ويعرف �ملثَل �لذي كان يقال يف كل مكان وقتها: "�جلدر�ن لها 

�آذ�ن". 
حذره  من  ف  يخفِّ كان  كله،  هذ�  رغم  تقريًبا،  �جلميَع  لكنَّ 
ه  ي وقتها، على �عتبارنا بح�ضب ظنِّ بح�ضورنا �أنا ومن هو يف مثل �ضنِّ

�أطفاًل �ضغاًر� ل نفقه �ضيًئا.
و�أذكر يف تلك �لفرتة حدًثا لفًتا بعَد جمزرة حماة بوقت ق�ضري، 
�لتي  حم�ض  �أحياء  بيوت  جميع  �أنَّ  �لكبار  من  �أ�ضمع  بد�أُت  حيث 
ة يجري تفتي�ُضها من ِقبل �أجهزة �أمن وجي�ض  يقطنها �مل�ضلمون �ل�ضنَّ
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يوًما  ��ضتيقظت  �أنَّني  و�أذكر  وعنيف؛  قا�ٍض  ب�ضكٍل  �لأ�ضدي  �لنظام 
ثان عن ح�ضور �ملخابر�ت و�جلي�ض �إىل  من نومي لأجَد و�لد�يَّ يتحدَّ
ا نائمني، و�أنَّهم - كما فعلو� مع �جلميع -  بيتنا بينما نحن �لأطفال كنَّ
قامو� بتفتي�ض منزلنا تفتي�ًضا دقيًقا دون مر�عاٍة خل�ضو�ضية وحرمة 
�ملنزل، ودون وجود �أيِّ تهمة �أو �أمر ق�ضائي بالطبع، لأنَّ �لبالَد قبَل 
�لأ�ضد حتت ما  ِقبل نظام حافظ  عت من  ُو�ضِ �لوقت كانت قد  هذ� 
ى "�لأحكام �لعرفيَّة"، وهي م�ضطلٌح ي�ضبه حالَة �لطو�رئ �لتي  ُي�ضمَّ
ومباًحا  متاًحا  �ضيء  كلُّ  ي�ضبح  بحيث  �حلروب،  يف  �لدوُل  تعلنها 
للدولة، وي�ضبح ��ضطهاد وظلم و�نتهاك حريَّات �لنا�ض �أمًر� عادًيا 

وحّتى قانونًيا!
�أ�ضعر بالغيظ  �أنَّني كنت  �إلَّ  ي يف ذلك �حلني،  ورغم حد�ثة �ضنِّ
يعدُّ  و�لذي  �لأمر،  هذ�  ب�ضبب  ة  و�حلميَّ و�لغ�ضب  و�لغرية  �ل�ضديد 
ا لعاد�تنا  لي�ض �نتهاًكا جلميع قو�نني �لدنيا فقط، بل هو �نتهاٌك �أي�ضً
يًة جلميع ما يتعلَّق بالن�ضاء؛  وتقاليدنا وديننا �لذي يعطي حرمًة و�ضرِّ
ر  فكيف ميكن �أن ُي�ضمَح لأ�ضخا�ض غرباء بالدخول دون �ضبٍب �أو مربِّ
�خلا�ضة  �لن�ضاء  وحاجيَّات  مالب�ض  على  ي  و�لتعدِّ للتفتي�ض  و��ضح 
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ه بكلمة. �أَ �أحٌد على �لعرت��ض �أو �أن يتفوَّ جميعها، دون �أن يتجرَّ
ف على �لكلمة �لأخطر و�لأكرث  ب�ضبب كلِّ هذ�، بد�أُت �أ�ضمع و�أتعرَّ
تد�وًل بني �لنا�ض حينئٍذ، و�لأكرث �إرعاًبا للمو�طن �ل�ضوري، منذ ت�ضلُّل 
�لثورة  قيام  وحتَّى  �حُلكم،  �إىل  ة  �لن�ضرييَّ و�لطائفة  �لأ�ضد  حافظ 
وريون على  �ل�ضورية، وهي كلمة "خمابر�ت"، �ل�ضم �لذي يطلقه �ل�ضُّ
�أن�ضاأها حافظ  �لتي  �لطائفية،  �لقمعية �ل�ضطهادية  �لأمن  �أجهزة 
وكان  دة؛  متعدِّ و�أ�ضماء  باأ�ضكال  وتعمل  موجودًة،  وجعلها  �لأ�ضد، 
احقة من طائفته �لن�ضريية،  قو�ُم عنا�ضرها جميًعا يف غالبيته �ل�ضَّ
وقد جعلها يَده �لباط�ضة ووح�َضه �ملخيف و�ضيَفه �مل�ضلَّط على رقاب 
�أنا - فيما بعد  �أ�ضبحُت  و�لتي  َة خم�ضني عاًما تقريًبا.  �لأبرياء مدَّ
ًفا فيها وجزًء� منها ملّدة ثمانية ع�ضر عاًما تقريًبا، لأ�ضباب  - موظَّ

�ضاأ�ضردها لحًقا.
يف  ي  �ل�ضنِّ �ملجتمع  �أفر�د  جميَع  �أرى  �أ�ضبحُت  �لفرتة،  هذه  بعَد 
�ضوريا يعي�ضون حالَة �نف�ضام �ضخ�ضية �ختياري يومًيا يف حياتهم، 
�حلالة  هذه  نعي�َض  باأن  �لكبار  من  ُنوؤَمر  كاأطفال  طبًعا  نحن  ا  وكنَّ
علينا  �لرهيبة  �لعو�قب  من  ويومية  �ضديدة  حتذير�ٍت  مع  مثلهم، 
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هذ�  نعي�َض  �أن  مقت�ضياِت  خالفنا  �أو  ن�ضينا  حال  يف  عائالتنا  وعلى 
�لنف�ضام، نعم حالٌة عجيبة جماعية، فكيف؟ وملاذ� هذ� �لنف�ضام!؟
�لنف�ضاُم هو مر�ٌض يتخيَّل فيه �ملري�ض - عافانا وعافاكم �هلل 
- �أنَّه ميلك �ضخ�ضيًة �أخرى تالزمه �أو �أنَّ روًحا �أخرى موجودة يف 
ج�ضده، ويعي�ض هذ� �لأمَر حتى �أنَّه يعي�ض وكاأّنه بوجهني خمتلفني، 
طرَّ �إليه �ل�ضعُب �مل�ضلم �ل�ضني  وهذ� حتديًد� ما وجَده و�ختاره و��ضُ
�لهالك  من  و�ل�ضالمة  �حلياة،  لال�ضتمر�ر يف  وحيد  كحلٍّ  �ل�ضوري 

حتت ظلِّ هذ� �حلكم �لطائفي �لإجر�مي بامتياز.
كان �جلميُع يف قلوبهم و�أفكارهم يبغ�ضون حافظ �لأ�ضد ونظاَمه 
�بتالهم �هلل - عزَّ  ب�ضري  �ضيطاٌن  �أنَّه  ويعلمون  �لن�ضريي،  �لبعثي 
وجلَّ - به، ولكن طبًعا كان �أيُّ نوٍع من �لتعبري عن هذ� �ل�ضعور وهذه 
ة فعل، �أو حتى بتعبري على �لوجه،  �لأفكار باأي لفظ �أو حركة �أو ردَّ
�لتي كانت  �لنظام  �أجهزة وجو��ضي�ض  �أعنُي  �إن لحظته  قد يعني - 
منت�ضرًة يف كلِّ مكان يف �ضوريا - نهايَة فاعله، ومعه عائلته وحتى 
�أ�ضدقاوؤه �أحياًنا، كنهايٍة ب�ضعة باغتياله �أو قتله �أو �عتقاله و�ختفائه 
ر، بل كان  �إىل �لأبد؛ وهذ� جميعه مل يكن فر�ضيًة �أو خوًفا غري مربَّ
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حتدث،  �حلالُت  هذه  كانت  تقريًبا  يوم  كلِّ  ففي  وحقيقة؛  و�قًعا 
وي�ضمع �لنا�ض عن حدوثها و�أمثالها يف جميع �أنحاء �ضوريا تقريًبا.

جميع  ومن  ا  منَّ �ملطلوُب  كان  �ضابًقا،  ُذكر  ما  جميع  �أجل  من 
نعي�َض  �أن  �ضوريا  ية" يف  �ل�ضنِّ �مل�ضلمة  �لغالبية  "�أّي  جمتمعنا  �أبناء 
ويف  منازلهم  خارج  ففي  �حلياة؛  طو�َل  يومي  ب�ضكٍل  ب�ضخ�ضيَّتني 
�لعمل و�لأماكن �لعامة، كان يجب �إظهاُر و�إثبات �حلب و�لولء لنظام 
حافظ �لأ�ضد، و�لحرت�م ل�ضوره و�أ�ضنامه �لتي كانت موجودًة يف كلِّ 

مكان وز�وية يف �ضوريا!
نعم كانت �ضوُره موجودًة على كتب �لتالميذ و�لدفاتر يف رو�ضات 
�أّي  �ل�ضو�رع وعلى �جل�ضور، ويف كل ز�وية وغرفة من  �لأطفال ويف 
و�أ�ضنام متدح  ثكنة ع�ضكرية. كانت هناك �ضور  �أو  د�ئرٍة حكومية 
�لأول  �لطبيب   - نظامه  وزعم  زعمه  ح�ضب   - "فهو  �لأ�ضد  حافظ 
ما  وجميع  ل،  �لأوَّ و�لعامل  و�لفالح  ل  �لأوَّ و�حلكيم  ل  �لأوَّ و�ملعلِّم 
ى تاريخًيا فوًر�!!! كلماُته تاريخيَّة، مو�قفه  ف به ُي�ضمَّ يفعله �أو يت�ضرَّ
تاريخية، �أقو�له يجري حتفيُظها للكبار و�ل�ضغار، ومُيَتحنون فيها يف 
ر بالع�ضيان. �ملد�ر�ض و�جلامعات، و�لويل و�لهالك ملن ع�ضى �أو فكَّ
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ا د�خَل �لبيوت �ملقَفلة وبني �لأقرباء و�لعائالت، فكانت تنتقل  �أمَّ
�للعناُت  بال�ضعب، وتتبعها  ب�ضكٍل يومي د�ئم ق�ض�ُض ظلِمه وبط�ضه 
ثني   و�لدعاء عليه بهالكه عادة. ويحدث هذ� مع تلفُّت د�ئم للمتحدِّ
يف �أثناء �أيِّ حديث بعيوٍن خائفة من �أن يظهَر لهم من خلف �جلدر�ن 
ثني بهذ� �إىل هالك ل يعلم �إلَّ �هلل  و�لأبو�ب �ملقفلة من ياأخذ �ملتحدِّ

- عزَّ وجلَّ - نوَعه ومكانه!!
ومن �أغرب ما ميكن �أن ُيذَكَر عن فر�دة ومتيُّز �لو�ضع �ل�ضوري، 
يف ظلِّ حكم �لأ�ضد، �أنَّه - ح�ضب معلوماتي و�طالعي وقر�ء�تي طو�َل 
�لظاملة  و�ل�ضطهادية  و�لأمنية  �لقمعية  �لأنظمة  �أ�ضدُّ  عمري - هو 
جميعها  �لأخرى  �لقمعية  �لأنظمُة  تقوَم  �أن  ميكن  حيث  �لعامل،  يف 
�لتَُّهم  وتلفيق  و�إعد�مهم  تعذيبهم  وحتى  ع�ضو�ئًيا،  �لنا�ض  باعتقال 
�لأنظمة  هذه  بع�ض  يف  �لعتد�ُء  ويجري  لهم،  لة  و�ملف�ضَّ �جلاهزة 
له �ضلٌة بهم ظلًما وعدو�ًنا؛ وطبًعا  �ملعتقلني وكّل من  على عائالت 
حكم  حتت  �ضوريا  يف  يحدث  كان  منها  و�أ�ضدُّ  �لأمور  هذه  جميُع 
جًد�،  و�ملحزن  و�ملده�ض  �لغريَب  ولكنَّ  �لن�ضريي.  �لبعثي  �لنظام 
و�لذي كما ذكرت ل �أعتقد �أنَّه يوجد �ضبيٌه له يف جميع دول �لعامل، 
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�أّي  ت�ضتف�ضر عن  �أو  ت�ضاأَل  �أن  �لأ�ضد  �أنهَّ كان ممنوًعا يف �ضوريا  هو 
معتقٍل �ضيا�ضي مهما بلغت قر�بُته منك، ولو كان و�لديك �أو ولدك �أو 

بنتك �أو �لزوج و�لزوجة!!! 
ولي�ض هذ� فقط، فاأنت يف �لنظام �لأ�ضدي ممنوٌع �أن ت�ضاأَل من 
هي �جلهة �لتي �عتقلت فرًد� من �أ�ضرتك "بعد �أن يكوَن قد ُخِطف 
�أّي مكان هو حُمَتجز، وهل هو ل  �أماَم عائلته"، ويف  ب�ضكل وح�ضي 
يز�ل حًيا �أم مات؛ فكلُّ هذ�، ومهما طال زمن و�ضنو�ت �ختفاء �أيِّ 
�أ على خمالفة هذ� وحماولة  مو�طن، ممنوٌع �ل�ضوؤ�ل عنه؛ ومن يتجرَّ
�إن  ا -  �إمَّ �ل�ضيا�ضي، فهو وبكل ب�ضاطة  �أّي �ضيء عن معتقله  معرفة 
بع�ض  مع   � جدًّ �أرعَن  ا  تهديديًّ  � ردًّ ى  �ضيتلقَّ  - �حلّظ  ح�ضَن  كان 
�لتعذيب ل�ضاعاٍت يف �أحد �لأفرع �لأمنية، �أو يف �أغلب �لأحو�ل يجري 
ربُطه فوًر� بتهمة ويلَحق مبعتقله �إىل م�ضريه �ملهلك!! ول حوَل ول 

ة �إل باهلل. قوَّ
ًفا، و�أظنُّه بطوليًّا  ولبدَّ يل هنا من �أن �أذكَر موقًفا جمياًل وم�ضرِّ
به  قام  �لزمان  ذلك  يف  فعله  على  يجروؤون  �لنا�ض  معظُم  يكن  مل 
و�لدي رحمه �هلل، وذلك �أنَّه بعَد فرتة �أَْحد�ث حماة �لتي ذكرناها 
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�ملنت�ضبني حلزب  �لمنية من جميع  و�أجهزته  �لنظاُم  �ضابًقا، طلب 
�لبعث �لعربي �ل�ضرت�كي �حلاكم "و�لذي ��ضمه هو جملٌة من �لدجل 
�ضه" �أن ي�ضاركو� يف حمل �ل�ضالح ويف  �أ�ضَّ و�خلد�ع مثل �ضفات من 

��ضطهاد وقمع �لنا�ض.
 ولالأ�ضف، كانت هناك ن�ضبٌة لباأ�َض بها من �أع�ضاء هذ� �حلزب 
من  وكغريه  �حلزَب  هذ�  �أنَّ  رغم  ة،  �ل�ضنَّ �مل�ضلمني  من  بد�ياته  يف 
�لنظام  �أجل تدعيم حكم و��ضطهاد ذلك  َنع من  �لنظام �ضُ �أدو�ت 
ة فيه كان ل�ضببني رئي�ضيني: فالبع�ُض كان  لل�ضعب، ولكنَّ دخوَل �ل�ضنَّ
قد �نت�ضب �إىل هذ� �حلزب يف بد�ية تاأ�ضي�ضه خمدوًعا بال�ضعار�ت 
انة و�لقومية �لتي رفعها �حلزب، وهوؤلء ومنهم و�لدي  �ملثالية و�لرنَّ
- رحمه �هلل - كانو� يظنُّون �أنَّهم فعلو� �ل�ضو�َب، وقامو� بو�جبهم 
و�لفخِّ  باخلدعة  ي�ضعرو�  ومل  بلدهم،  م�ضتقبل  بناء  يف  �لوطني 
�إلَّ بعَد ظهور �لطبيعة �لعن�ضرية  �أوقعهما فيه نظام �لأ�ضد  �للذين 
و�حلكم  �لدولة  �أجهزة  من  وغريه  لهذ� �حلزب  �لطائفية  �ملذهبية 
�لأ�ضدية يف �أثناء �أَْحد�ث حماة 1982 وما بعدها؛ و�جلزء �لآخر من 
منت�ضبي هذ� �حلزب، وهم كانو� من �أجيال �ل�ضوريني �لتي �أتت بعَد 
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ا  كنَّ منهم،  و�أ�ضدقائي  وجري�ين  �أقربائي  وجميع  و�أنا  �لفرتة،  هذه 
�لنت�ضاب حلزب  "�أّي  �لأمر  هذ�  �أ�ضبح  فقد  بالإكر�ه،  �نت�ضبنا  قد 
�لبعث" طق�ًضا من طقو�ض �لبيعة �لإجبارية و�إظهار �لولء �لإلز�مي 
للنظام �لأ�ضدي �حلاكم؛ فاإن مل تكن ع�ضًو� يف حزب �لبعث، فاإنَّ 
�أموَرك يف �لدر��ضة �ضتكون �أ�ضعَب، و�ضتعاين يف �خلدمة �لع�ضكرية 
�لإلز�مية، ولن ت�ضتطيع �حل�ضوَل على وظيفة حكومية تعي�ض منها 
غالًبا، مع �لعلم �أنَّ �لوظيفَة يف �لدو�ئر �حلكومية يف ذلك �لزمان 
�أبناء طبقة ذوي  �ملتاح ملعظم  تقريًبا  �لوحيد  �لدخل  كانت م�ضدَر 

ط من �ملو�طنني �ل�ضوريني. �لدخل �ملتو�ضِّ
�لُقد�مى  �ملنت�ضبني  من  كان   - �هلل  رحمه   - و�لدي  �أنَّ  ورغم 
�أن   - �أر�َد  �إن   - م�ضتقباًل  َنه  مَتكُّ يعني  كان  وهذ�  �لبعث،  حلزب 
ة يف �حلزب يف وقت ما غالًبا، �إلَّ �أنه  ي�ضتلَم من�ضًبا �أو وظيفة مهمَّ
�أبناء  �ل�ضالح �ضدَّ  ي�ضارَك يف حمل  �أن  وب�ضدة  قاطًعا  ا  رف�ض رف�ضً
قد  �لرف�ُض  هذ�  وكان  ذلك.  منهم  �لنظاُم  طلب  حني  وقومه  بلده 
ٍف �آخر معار�ض للنظام مثله - هالَك �أبي،  يعني وقَتها - كاأيِّ ت�ضرُّ
�ض ل�ضغوط  ا هالك عائلته؛ لكنَّ و�لدي �أ�ضرَّ على رف�ضه، وتعرَّ ورمبَّ
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وتهديد�ت ب�ضبب موقفه هذ�، و�أحاله �لنظاُم �لأ�ضدي �إىل حمكمٍة 
حزبية، ثم بعدها جرى ف�ضُله من حزب �لبعث، و�ضلَّمه �هلل و�أجناه 
�لتي ظلَّ هو ومن يعرف  �لتجربة  ب�ضبب هذه  �لهالك  مبعجزٍة من 
فخٍر  وبكل  �ل�ضر،  ويف  طبًعا  �ملوثوقني  للنا�ض  يروونها  هذه  َتها  ق�ضَّ
و�عتز�ز، لأنَّها �أ�ضبحت �ضهادَة �ضرف و�ضموَّ �أخالٍق لو�لدي. و�حلمد 

هلل رب �لعاملني.
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كنز من الثقافة واملعرفة

يف هذه �لفرتة، وبينما كانت مَترُّ �ضنو�ُت طفولتي يف ظلِّ �لظروف 
�لتي ذكرتها �ضابًقا، وليتمَّ �هلُل - عزَّ وجلَّ - قدَره و�إر�دته، ظهر يف 
�أثٌر  لهم  ُجُدد كان  �أ�ضرتي حو�يل عام 1984 جري�ٌن  حياتي وحياة 
كبري وو��ضح فيما جرى يف حياتي من �أَْحد�ث لحًقا. لذ�، كان لبدَّ 
�ت  َث عن هذه �لعائلة و�أثرها �لذي قد ميرُّ ذكُره مرَّ يل من �أن �أحتدَّ

�أخرى �ضمَن �لأَْحد�ث �لقادمة.
�لذي  �ل�ضكني،  بنائنا  يف  �أقامت  �لتي  �ملذكورة  �لعائلة  هذه 
ة �لتي تعلو  نقيم فيه، و�أ�ضبحو� جري�ًنا لنا يف هذه �لفرتة يف �ل�ضقَّ
بهم،  �ضقتنا مبا�ضرة، هذه �لعائلة هي عائلة "�أبو �إياد" كما كنا نلقِّ
برتبة  �ل�ضوري  �جلي�ض  �ضابًطا يف  يعمل  كان  رجل  من  ن  تتكوَّ وهي 
بالن�ضبة  ولكن  �لوقت،  ذلك  يف  �جلي�ض  �ضمن  �لأهمية  طة  متو�ضِّ
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�لرتب مرعبًة لهم، مثلها مثل  �ل�ضوري �مل�ضطهد كانت كلُّ  لل�ضعب 
�إياد �لتي كانت معلِّمة يف  �أّم  �أّي �ضيء �آخر متعلِّق بالدولة، وزوجته 
مدر�ضة �بتد�ئية، وبف�ضل و�ضاطة ونفوذ زوجها �أ�ضبحت مديرًة لهذه 
�ملدر�ضة فيما بعد، و�لولد �لوحيد لهذه �لأ�ضرة ��ضمه �إياد، وهو يف 
وقتها ولٌد �أف�ضَده �لدلل ومتلُّق كلِّ من حوله له ولأهله، ب�ضبب �مل�ضالح 
و�ملطامع �ل�ضخ�ضية �لتي كان جميُع من حوله ي�ضعى للح�ضول عليها 
يرف�ضا  �ألَّ  �إياًد�  د�  عوَّ ا  �أي�ضً و�للذين هما  و�لديه،  نفوذ  عن طريق 
له �أّي طلب مهما كان غالًيا �أو �ضعًبا بالن�ضبة لغريهم من �لعائالت 
و�لأولد؛ كلُّ هذ�، بالإ�ضافة �إىل �ضيل �لهد�يا و�لر�ضاوى �لتي كانت 
و�لتي  و�لأقرباء و�جلري�ن،  �ملعارف  كلِّ جانب من  عليه من  تنهال 
ل حلًما �ضعَب �لتحقيق لأيِّ ولد �آخر يف زماننا. وقد  كان �أغلبها ي�ضكِّ
كل  ملاذ�  �ل�ضوري،  �لو�ضع  تفا�ضيَل  يعلم  ل  �لذي  �لقارُئ،  يت�ضاءل 
هو  يتمتََّع  �جلي�ض حتى  عادي يف  �ضابط  ية جمرد  �أهمِّ وما  هذ�!!؟ 
وعائلته مبيز�ت قد ل يتمتع بها حتى بع�ض �لوزر�ء يف دول �أخرى!؟

ًد� �إىل �ضرح �خل�ضو�ضية �لغريبة �ملوجودة  هنا لبدَّ �أن �أعوَد جمدَّ
ففي  ة؛  �لأ�ضديَّ و�حلكومة  و�لدولة  �ل�ضوري  �ملو�طن  بني  �لعالقة  يف 
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�أغلب بالد �لعامل فاإن �أيَّ �ضابط يف �جلي�ض هو خارج �أوقات دو�مه 
خا�ضة  �ضلطة  له  لي�ض  جمتمعه،  �أفر�د  من  عادي  وفرد  �ضخ�ٌض 
على  فالأمُر  �ضوريا،  يف  ا  �أمَّ �ملو�طنني؛   بقية  عن  خمتلف  و�ضٌع  �أو 
م�ضلًَّطا  �ضيًفا  �ل�ضابط  �أو  �لأمن  عن�ضر  يبقى  حيث  ذلك،  خالف 
على رقاب �لعباد طو�َل �لوقت، ل�ضيَّما ب�ضبب ما ذكرناه من �ملجازر 
تخلُّ�ض  مع  تر�فق  و�لذي  �لقمعي  �لأمني  و�حلكم  و�ل�ضطهاد 
ة يف �أغلب �أجهزة �لدولة عن طريق  نظام �لأ�ضد من �مل�ضلمني �ل�ضنَّ
خالل  من  �أو  طبًعا،  �لأحو�ل  �أح�ضن  يف  هذ�  �لعمل  من  ت�ضريحهم 
�مل�ضلحة  �لقو�ت  وب�ضكل خا�ض يف  و�عتقالهم،  لهم  تهمة  �أّي  تلفيق 
�ضباط  �أغلب  من  �لتخلُّ�ُض  جرى  فقد  مكثَّفة،  وبطريقٍة  �ل�ضورية 
للطائفة  ينتمون  �لذين  �ل�ضرطة  وقياد�ت  �جلي�ض  �ضباط  و�ضف 
ية، وجري ��ضتبد�ُلهم باآخرين من �لأقلِّية �لن�ضريية �حلاكمة؛  �ل�ضنِّ
ا �أجهزُة �لأمن و�ملخابر�ت فقد كان �ل�ضتبد�ل فيها كاماًل "عد�  �أمَّ
�، وفقط ملن �أثبت ولءه �ملطَلق وطاعته  حالت ��ضتثنائية نادرة جدًّ
د هذ� �لإثبات مب�ضاركته معهم يف قتل  �لعمياء لنظام �لأ�ضد، ثم عمَّ

�لأبرياء و�نغما�ض يديه يف دماء �ل�ضعب".
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وتوظيف  تطويُع  يجري  كان  ط،  و�ملخطَّ �لغاية  هذه  وخلدمِة 
�ت �مل�ضلحة �ل�ضورية ب�ضكل  �ضباب �لأقلِّية �لن�ضريية يف �جلي�ض و�لقوَّ
�ضريع ويومي وم�ضتمّر ملدة �أكرث من خم�ضة و�أربعني عاًما هي فرتة 
بالقو�ت  يعرف  ما  جميُع  �أ�ضبَح  حتى  �لأ�ضد،  �ملجرم  عائلة  حكم 
و�حلكومة  �لدولة  ودو�ئر  �أجهزة  �أغلب  وحتى  �ضوريا،  يف  �مل�ضلحة 
ُتد�ر ع�ضكرًيا م�ضموًنا" يف �ضوريا، هي موؤلَّفة  "وهي  �ملدنية �ضكاًل 
لهوؤلء  و�ل�ضيطرة  و�لقوة  �ل�ضلطَة  جعل  ما  وهذ�  �لن�ضرييني،  من 
�أو �لعرت��ض  �أحد جمابهتها  �لبلد، ول ي�ضتطيع  ل حدَّ لها يف هذ� 
�أيديهم،  يف  موجودًة  �أ�ضبحت  �لوحيدة  �ل�ضالح  قوَة  لأنَّ  عليها، 
وهذه كانت من �أخطر و�أغرب �لنقاط �لتي جنح �لأ�ضد وطائفته يف 
تنفيذها حلكم �ضوريا، وجعلت هذ� �لبلَد ح�ضب علمي خمتلًفا عن 
جميع دول �لعامل يف ظلِّ حكمهم؛ ففي جميع �لدول، يكون عنا�ضر 
من  خليًطا  هم  �لدولة  فو  وموظَّ و�لأمن  �مل�ضلحة  و�لقو�ت  �جلي�ض 
�أو  �عرت��ض  �أّي  يحدث  فعندما  هذ�،  وب�ضبب  �ل�ضعب؛  فئات  جميع 
�أ�ضحاب �لنفوذ ومن يحملون �ل�ضالح  ثورة يف بالدهم، فاإنَّ بع�َض 
منه،  جزًء�  هم  كونهم  �ل�ضعب  وحتركات  مطالب  مع  ينحازون  قد 
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ا يف �ضوريا،  وهذ� �ل�ضعب يكون فيه �أهلهم و�أقرباوؤهم وجري�نهم. �أمَّ
كياًنا  جميًعا  �مل�ضلحة  �لقو�ت  وجميع  و�لأمن  �جلي�ض  �أ�ضبح  فقد 
عن�ضرًيا خمتلًفا ومنعزًل عن باقي �ل�ضعب، لي�ض �أفر�دهم من �أبناء 
�أغلبية �ضعب �لبالد، بل هو فئٌة معزولة حاقدة ل ميكن �أن تتعاطَف 
�لأكرب  �لأغلبية  �أنَّ  ب�ضبب  وبخا�ضة  �ل�ضوري،  �ل�ضعب  مع  تنحاز  �أو 
لثقافة  بالن�ضبة  �ل�ضنة" تعدُّ  "�مل�ضلمون  �لذين هم  �ل�ضعب  من هذ� 
�لن�ضرييني "طائفة �لأ�ضد" و�ضمن كتبهم ومعتقد�تهم وموروثاتهم 

�أنها عدوهم �لأزيل.
�ملو�طنني  على  �جلي�ض  ة  وقوَّ �ضلطَة  فاإنَّ  ُذكر،  ما  َجميع  ب�ضبب 
�ملدنيني، ويف �حلياة �ملدنية يف �ضوريا، كانت قويًة وخمتلفة عن �أّي 
يتعلَّق  ما  جميع  من  �ل�ضعب  خوف  من  ة  م�ضتمدَّ لأنها  �أخرى،  دولة 
وقوة  �ضلطة  كانت  �ملقد�ر  هذ�  �أ�ضعاف  وطبًعا  وحكامه،  بدولته 
ما  وهذ�  و�ملخابر�ت،  �لأمن  �أجهزة  و�ضباط  عنا�ضر  و�ضالحيات 

�ضاأ�ضرحه لحًقا يف وقته باإذن �هلل.
ية يف �ضوريا، �لتي �أثبت بع�ُض  وب�ضبب وجود بع�ض �ملناطق �ل�ضنِّ
ن كانو� يف بع�ض �ملنا�ضب "غري �لأ�ضا�ضية طبًعا" �لولَء  �أبنائها ممَّ
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�ملطلق للمجرمني - كما ذكرنا �ضابًقا - فقد �أعطاهم نظاُم �لأ�ضد 
و�ضمح  �ل�ضكلية،  و�لمتياز�ت  �ل�ضلطة  بع�َض  مناطقهم  ولأبناء  لهم 
حمدود  "ب�ضكٍل  لنظامه  �مل�ضلَّحة  �لقوى  بع�ض  يف  بانخر�طهم 
ة  َة �أهد�ف خطرية ومهمَّ ًقا بهذ� عدَّ ومدرو�ض ومر�قب طبًعا"، حُمقِّ
�ضاعدته على �لبقاء م�ضيطًر� على �ل�ضعب كل هذه �ل�ضنو�ت، ومن 

�أهم هذه �لأهد�ف ح�ضب ر�أيي: 
�خلالفات  وزرع  ية،  �ل�ضنِّ �لأغلبية  جمتمع  وحدة  تفريق  	•
�أفر�د  �أحَد  له  قتل  قد  �لنظاُم  كان  فمن  �أفر�ده؛  بني  و�حلقد 
طائفته  �أبناء  من  ا  بع�ضً �أنَّ  �ضيجد  طريقة  باأي  �آذ�ه  �أو  ��ضرته 

ب �لأحقاد. وجمتمعه يعمل مع عدوه، وهذ� طبًعا �ضي�ضبِّ
�لقمعية تعتمد  �لأنظمة  �أنَّ جميَع  �لخرت�ق: معروف طبًعا  	•
�ضفوف  �خرت�َق  خاللهم  من  ت�ضتطيع  خونة  وتنيد  توظيف  على 

ومعرفة �أ�ضر�ر �أّي جمتمع �أو جمموعة.
�لنظام  �ضورة  وحت�ضني  و�لعن�ضرية  ة  �لطائفيَّ تهمة  نفي  	•
�لنظاُم  ز�ل  وما  كان  حيث  و�لعربي:  �لعاملي  �لعام  �لر�أي  �أمام 
طائفًيا  قمعًيا  ولي�ض  عادي،  �ضعبي  حكٌم  باأنه  يتحَدث  �لأ�ضدي 
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ة �أماَم �لر�أي  عن�ضرًيا، وذلك باإظهار و�إبر�ز بع�ض �مل�ضوؤولني �ل�ضنَّ
�لعام �لعاملي و�لعربي؛ وبالطبع - وكما �ضرحُت �ضابًقا وكما عرفُت 
دت فيما بعد من خالل عملي �لأمني وحياتي - فاإنَّ جميَع هوؤلء  وتاأكَّ
ة ما هم �إلَّ �ضورة وو�جهة وهمية لي�ض لهم  �مل�ضوؤولني و�ل�ضباط �ل�ضنَّ
�أيُّ ر�أي �أو قر�ر حقيقي يف �ضيا�ضة �لدولة، ويجري �إعطاوؤهم �ضلطًة 
�لتي  و�لأهد�ف  لالأ�ضباب  �ل�ضعب  �أبناء  من  �أهلهم  على  فقط  قوية 

ذكرُتها �ضابًقا.
ُي�ضَمح  كان  �لتي  ة،  �ل�ضنَّ بامل�ضلمني  ة  �خلا�ضَّ �ملناطق  �أهمِّ  ومن 
لأبنائها مبثل هذه �ل�ضتثناء�ت، حمافظة درعا ومنطقة �لر�ضنت يف 
ريف حمافظة حم�ض؛ وهذ� يعلمه �أغلب �ل�ضوريني، حيث مل يكتِف 
بع�ُض �ضباط هذه �ملناطق وم�ضوؤوليهم بعدم �لعرت��ض على جمازر 
منهم  �لكثريين  �إنَّ  بل  فقط،  وبعدها  قبلها  وما   1982 عام  حماة 
�ضاركو� باأنف�ضهم مع نظام �لأ�ضد يف هذه �جلر�ئم، وكانت �ملكافاأُة 
لهم يف �ل�ضنو�ت �لتي تلت ذلك �ل�ضماح و�لتغا�ضي عن وجود �أعد�د 

منهم يف بع�ض مو�قع �ل�ضلطة �ملحدودة عنَد �لنظام.
كان  �ل�ضباط،  من  عنها  �لتغا�ضي  جرى  �لتي  �لفئة،  هذه  ومن 
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ب�ضرى  منطقة  من  باأ�ضوله  ينحدر  �لذي  �ياد  �أبو  �ملذكور  جاُرنا 
ووظيفته  لرتبته  كان  �ضرحُته،  ما  �أجل  ومن  درعا؛  مدينة  ريف  يف 
�لع�ضكرية تاأثرٌي يف حياته وحياه عائلته وجميع من حوله؛ ففي ظلِّ 
يرتدي  �أن  ع�ضكري  لأي  يكفي  كان  طويلة،  ول�ضنو�ت  �لأ�ضد  نظام 
�لزيَّ �خلا�ض بعمله، و�أن ي�ضَع عليه �لرتب �لع�ضكرية حتى ت�ضبح 
ه يف �ضوريا، حيث ميكنه مثاًل  �أينما �تَّ �أغلُب �أموره �ضالكًة و�ضهلة 
�أن ينقَل  �أو  ا يف �أحد �لوظائف �حلكومية،  َف �ضخ�ضً �أحياًنا �أن يوظِّ
�أن ينقَل طالًبا من مدر�ضة لأخرى،  �آخر، وميكنه  �إىل عمل  موظًفا 
وميكنه �أن يعفي بعالقاته �أحَد �لتجار من خمالفة متوينية، وميكنه 
َن زيارًة لأهل �ضجني مثاًل، وميكنه �أن ي�ضاعَد ويدعم ويغريِّ  �أن يوؤمِّ
م�ضرَي و�أيام �أّي �ضاب من �أّي �أ�ضرة يف �أثناء فرتة خدمته �لإلز�مية 
تها  مدَّ و�لتي  �ل�ضوريني يف �جلي�ض،  �ل�ضباب  و�ملفرو�ضة على جميع 

عامان ون�ضف، وقد متتد �أكرث �أحياًنا.
ا  ا �لكثري، غري هذه �لأمور �لتي �أوردُتها كمثال عمَّ كما يوجد �أي�ضً
ي�ضتطيع �أّي �ضابط �أو موظف ع�ضكري �أو �أمني �أن يفعله، وجميُع هذه 
يها  ر وفق نظام مت�ضابك من �لر�ضاوى "وي�ضمِّ �خلدمات ت�ضري ومترَّ
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تناقُلها  يجري  و�لتي  �إكر�ميات"،  �أو  هد�يا  �لفا�ضد  �لأ�ضد  نظام 
وتبادلها ب�ضكٍل يومي بني جميع �لطر�ف يف �ملجتمع �ل�ضوري �لذي 

جرى �إف�ضاُده متاًما يف عهد حافظ �لأ�ضد.
وب�ضبب جميع ما �ضبق، يف حال قام �أّي مو�طن عادي برف�ض �أّي 
طلب �أو حاجة ل�ضابط، ي�ضتطيع هذ� �ل�ضابُط ب�ضهولة �أن يجعَل حياَة 
ا بتلفيق تهمة �ضيا�ضية  هذ� �ملو�طن �ضعبًة جًد�، هذ� �إن مل يقم �أي�ضً
لهذ� �ملو�طن "وهو �أمر �ضهل و�ضريع"، تعله يغيب يف ظلمات �أقبية 

�ملعتقالت �لتي قد ل يعود منها �أبًد�!!
ومعه  يحظى  �إياد  �أبو  �ل�ضابط  جاُرنا  كان  ذلك،  كلِّ  �أجل  من 
ميلك  ل  و�أقارب  جري�ن  من  حولنا  من  جميُع  كان  مبا  �أ�ضرته 
�ملو�طنني  � لأغلب  �ملنال جدًّ بعيَد  مثله؛ فال�ضيارُة مثاًل كانت حلًما 
ارتان،  طي �لدخل وقتها، بينما كان �أبو �إياد لديه �ضيَّ �ل�ضوريني �ملتو�ضِّ
�لهد�يا  وكانت  �جلي�ض؛  من  له  �ضة  خم�ضَّ و�أخرى  ميلكها  و�حدة 
ية كبرية؛  تنهال عليه وعلى زوجته وولده �لوحيد ب�ضكٍل يومي وبكمِّ
وبعَد  هو�.  وتوجَّ ذهبو�  �أينما  لإر�ضائهم  يت�ضابقون  �لنا�ض  وكان 
�لتي  و�ل�ضد�قة  �لتقارب  وب�ضبب  جو�رنا،  يف  و�إقامتهم  ح�ضورهم 
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"�إياد" يف مثل عمر  �إياد، وكون ولدهم  �أم  و�لدتي بجارتنا  جمعت 
�أخي �لأكرب، ووجودهما مًعا كزمالء در��ضة يف ذ�ت �ملدر�ضة، فقد 
�إىل منزل  و�أخي  و�لدتي  د مع  �أتردَّ �لعالقات  لهذه  نتيجة  �أنا  بد�أت 

هذه �لعائلة.
�أنانًيا  ا  �ضخ�ضً �لأ�ضرة،  لهذه  �لوحيد  �لولد  وهو  هذ�،  �إياد  كان 
�لتي �ضرحُتها �ضابًقا من  َد د�ئًما لالأ�ضباب  َتعوَّ "نرج�ضًيا"،  مغروًر� 
و�لده  "لإر�ضاء  �لنا�ض  باقي  ومن  �ملدلَّل"  وحيَدهم  "كونه  �أهله 
يجري  و�ألَّ  حوله،  من  كلِّ  �هتمام  حمور  هو  يكوَن  �أن  �ل�ضابط"، 
رف�ُض �أّي طلب له؛ ولهذ�، فقد كان �إياد ميلك ما ميكن و�ضُفه بق�ضر 
�لأحالم ومدينة �لعجائب بالن�ضبة لأيِّ ولد عادي من عائلة عادية، 

مثلي يف ذلك �لوقت.
ل زيارة يل �إىل غرفة �إياد، كان ذهويل وده�ضتي كبريين؛  منذ �أوَّ
د كون ولٍد �ضغري ميلك غرفة خا�ضة به وحده هو �أمٌر مل يكن  فمجرَّ
�أغلُب �لنا�ض من حويل ي�ضتطيعون �حل�ضوَل عليه، فكيف �إذ� كانت 
هذه �لغرفُة ممتلئة بل وتفي�ض بالألعاب و�لأدو�ت �لعلمية �لباهظة 
�لفيديو  �أ�ضرطة  عار�ض  جهاز  مثل  �خلارج،  من  و�مل�ضتوردة  �لثمن 
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�لذي كان قد ُعِرف حديًثا وقتها يف �ضوريا، ول ميلكه �إلَّ �لأغنياء يف 
ا يحلم به �أّي ولٍد يف ذلك �حلني، بل  ذلك �لزمان، وغريه �لكثري ممَّ
وحتى ما يحلم به �لكثري من �لكبار. ولكنَّ �ملفاجاأة �لأ�ضعد و�لأهم، 
لعب وجوُدها  و�لتي  �هتماماتي  بالن�ضبة يل غايَة  و�لتي كانت متثِّل 
عنده دوًر� كبرًي� يف حياتي، هي �ملجموعة �لهائلة و�لر�ئعة من �لكتب 
و�لق�ض�ض و�لرو�يات �لعاملية و�ملجلَّد�ت و�ملو�ضوعات �لعلمية، حيث 
كانت هذه �ملكتبُة بالن�ضبة يل يف ذلك �لزمان �أغلى من كنوز �لأر�ض 
ًة  جميعها، وقد قمُت بعَدها باللت�ضاق بهذه �لكتب وهذه �لعائلة مدَّ
بلغت نحو �ضت �ضنني كاملة بكل ما حتمله كلمُة �لت�ضاق من معنى؛ 
لُت خالل هذه �ل�ضنو�ت �لفظاظَة �ل�ضديدة �لتي كان يعاملني  وحتمَّ
لت  �ت عديدة، حتمَّ بها �أبو �إياد كلما ر�آين، وطرده يل من منزلهم مرَّ
�أخي  �ضدَّ  ل�ضتغاليل  �لد�ئمة  وحماولته  �إياد  مز�ج  وتقلب  غروَر 
�لأكرب ب�ضبب حماولت �إياد �لد�ئمة للتاآمر عليه و�لتفوُّق عليه يف كل 
لُت نقَد �أهلي  �ضيء "كون �أخي زميله ومناف�ضه يف �ملدر�ضة"؛ كما حتمَّ
�لد�ئم يل و�ندها�ضهم من قبويل جلميع ما �ضبق من عائلة �أبو �إياد، 
و��ضتمر�ري يف �لإ�ضر�ر على �للت�ضاق بهذه �لعائلة وزيار�تي لهم 
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يف كلِّ يوم ويف كل وقت، جميع هذ� وغريه مل يكن يهمني �أبًد� يف ذلك 
�لوقت، فقد كنت هائًما يف بحر �لكتب و�لقر�ءة و�لعلوم و�لثقافة، 
حتى �إنَّ �أهلي وقتها �أطلقو� علي ��ضم: "دودة �لكتب"؛ وحتى �إنَّني، 
من  ��ضتعريه  ما  �أقر�أ  كنت  �لزمان،  ذلك  يف  �ل�ضبيانية  وباأفكاري 
�إياد من كتب يف كلِّ مكان وزمان، حتى يف �أثناء �لطعام ويف �خلالء 

." �هلل  كم  "�أعزَّ
ت �لكثرُي من �لليايل، �لتي كنت �أذهب يف �ضباحها �إىل  لقد مرَّ
رو�يًة عاملية  �أقر�أ  ب�ضبب كوين كنت  �لليل،  نوم طو�َل  �ملدر�ضة دون 
ر  �أوفِّ �أو  �أرف�ض  �أكن  تاريخًيا، حيث مل  �أو  فل�ضفًيا  �أو  كتاًبا علمًيا  �أو 
غريي  كان  �لتي  �لأنو�ع  حتى  و�لكتب،  �لعلوم  من  نوع  �أيَّ  �أترك  �أو 
يرف�ضها �أو يعتربها غريبًة �أو �أنَّها تهم فقط من يخت�ض يف جمالت 
معيَّنة من �لعلوم، �أو �أنَّها ل تنا�ضب �ضني مثل كتب �لتحليل �لنف�ضي 
�أو �لفل�ضفة �أو �لكتب �ل�ضيا�ضية و�لع�ضكرية. وكان ل مي�ضي يوٌم دون 
�أن �أقوَم با�ضتعارة جمموعة جديدة ل تقلُّ عن عدة كتب وجملد�ت 
يومًيا من �إياد. و�جلميُل يف �ملو�ضوع �أنَّ �هلل �ضبحانه وتعاىل جعل يل 
ًد� وغري حمدود، لأنَّه بقدر ما  هذ� �لكنز من �لكتب و�لعلوم متجدِّ
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كنت �أنا �قر�أ و��ضتنفد ما د�خل هذه �لكتب و�أ�ضتعري منها يومًيا من 
و�أكرث  و�ملزيد  �ملزيد  له  و�لده يح�ضل ويح�ضر  �إياد، فقد كان  عند 
و�أكرث منها، ب�ضبب �لهد�يا �لتي تاأتيه كما ذكرنا �ضابًقا، وكان �لكثرُي 
� و�لنادرة، و�لتي مل يكن �أغلُب  من هذه �لكتب من �لأنو�ع �لغالية جدًّ

�لنا�ض �لعاديني ي�ضتطيعون �حل�ضوَل عليها.
و�ضغف  بف�ضول  وقر�أته  عليه  �طلعُت  ما  �أهمِّ  من  كان  وبالطبع، 
كبريين، يبلغ حدَّ �لدر��ضة و�حلفظ، هو �لكتب �لوثائقية و�لتاريخية 
ث حوَل �أجهزة �ل�ضتخبار�ت �لعاملية وتارب �جلو��ضي�ض  �لتي تتحدَّ
�لعامل،  و�لدول يف  �لأجهزة  ل�ضالح خمتلف  عملو�  �لذين  �لعامليني 
حوَل  عملهم،  طريقة  حوَل  وف�ضلهم،  جناحاتهم  حوَل  قر�أُت  حيث 
فاتهم و�ضلوكهم، حوَل �أهد�فهم، وما در�ضته وحفظته وفهمته  ت�ضرُّ
وقتها من ذلك �لنوع من �لكتب �أ�ضبح فيما بعد جزًء� من حياتي �أنا 

�ل�ضخ�ضية فيما بعد طو�َل عمري، كما �ضاأذكر لحًقا!.
� هذه كان لها تاأثرٌي عميق ومفيد وكبري  وفرتُة �لقر�ءة �ملكثَّفة جدًّ
� يف م�ضتقبلي وثقافتي و�أفكاري و�طالعي على �لأفكار و�لتجارب  جدًّ
ًبا مبارًكا  و�خلرب�ت �لعاملية، فاحلمد هلل رب �لعاملني حمًد� كثرًي� طيِّ

فيه.
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قيامنا بتاأ�صي�س تنظيم �صري يعمل �صد نظام اال�صد
 

�لقر�ءة، كما  ��ضتغر�قي يف  ب�ضرعة يف ظلِّ  �ل�ضنو�ُت مترُّ  كانت 
ذكرت يف �لف�ضل �ل�ضابق، وقد تالزم هذ� جميُعه مع ما كان و�لدي 
"�أ�ضاأل �هلل �أن يرحَمه ويرحمنا" يحر�ض د�ئًما من تعليمي وتلقيني 
ة �لتي يجب  اه يف كل وقت وفر�ضة ُتتاح له من �لأفكار �ملنرية و�خلريِّ �إيَّ
�أن نتعلَّمها من ديننا �لإ�ضالمي، مثل �إن�ضاف �ملظلوم، وعدم ظلم 
ي على حقوق �لآخرين، و�لقناعة مبا رزقنا �هلل،  �لنا�ض، وعدم �لتعدِّ
و�حلر�ض على �لرزق �حلالل، وغريها �لكثري من �لتعاليم �لإ�ضالمية 
فة و�ملعروفة. وقد كانت جميُع هذه �لتعاليم تتناق�ض متاًما مع  �مل�ضرِّ
ما كنت �أ�ضاهده يف بالدنا �ضوريا يف تلك �لفرتة، من ف�ضاٍد ور�ضاوى 
�لنا�ض عليه يف  وتعويد  بن�ضره  �لأ�ضد  يقوم نظاُم  �أخالقي  و�نحالل 
كلِّ يوم. ومبا �أنَّ �لتهمَة �لأعظم و�لأخطر و�لأكرث �إهالًكا للمو�طن 
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�أو  �مل�ضاجد  �ل�ضلو�ت يف  �إكثار  �لأ�ضد هي  �ل�ضوري يف ع�ضر نظام 
يها  ح�ضور �لدرو�ض �لدينية و�لعلمية يف �مل�ضاجد و�ملنازل، و�لتي يلقِّ
و�لتي  �للحية،  كرتبية  �مل�ضلم  و�جبات  �أب�ضط  وحتى  �لدين،  علماُء 
هي عادة تعدُّ حرية �ضخ�ضية لكلِّ �إن�ضان، كانت تهمًة و�ضبهة وميكن 
�ض �ملخربين و�لعمالء  �أن تعَل فاعلها حتت �ملر�قبة �لأمنية وت�ضُّ
ي �إىل �عتقاله وهالكه. فلهذ�، كان  للنظام �ل�ضوري، وبذلك قد توؤدِّ
�أغلُب �لأهايل يحر�ضون على �لتاأكيد على �لو�ضايا �ليومية لأولدهم 

من مثل: 
�مل�ضجد  يف  �ل�ضالَة  �أنَّ  رغم  �ملنزل،  يف  ُت�ضلِّي  �أن  ل  ُيف�ضَّ 	•
�أنظاَر  نلفَت  �أن  نريد  ل  نا  ولكنَّ م�ضلم؛  كلِّ  من  ومطلوبة  ثو�ًبا  �أكرُب 

�لنظام تنًُّبا للتورُّط يف �مل�ضاكل.
ث يف �لدين ب�ضكل علني، و�إلَّ مع من تثق فيه  تنُّب �لتحدُّ 	•

متاًما.
و�لنف�ضام يف  �لتناق�َض  يزيد  ا كان  �لأمور، ممَّ وغري ذلك من 
حياتنا، وكنت د�ئًما �أربط يف ذهني وحتليلي ما علَّمني �إياه و�لدي 
من تعاليم �لإ�ضالم مع ما قر�أته �أنا يف �لكتب عن تارب �لأبطال يف 
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و� - عرَب �لتاريخ - بحياتهم من �أجل  خمتلف دول �لعامل �لذين �ضحَّ
�إنقاذ �ضعوبهم ودعم ق�ضايا قومهم �أو للتخلُّ�ض من �لظلم و�لعدو�ن 
�أو من �لحتالل �لذي كان و�قًعا على بالدهم. ولهذ�، ورغم حد�ثة 
ي �لد�ئم يف د�خل نف�ضي هو �ل�ضوؤ�ل:  �ضني وقتها، كان هاج�ضي �ل�ضرِّ

ماذ� �أ�ضتطيع �أن �أفعَل من �أجل ق�ضية وو�ضع قومي �ملظلومني!!؟
خائًفا  حياتي  طو�َل  و�لد�ي  جيُل  عا�ض  كما  �ضاأعي�ض  هل   

م�ضطهًد�!؟
هل هذ� يتنا�ضب مع كر�متي �لإن�ضانية و�لإ�ضالمية!؟

�ملدر�ضية  �ملرحلَة  بلوغي  عنَد   - وتعاىل  �ضبحانه   - �هلل  و�ضاء 
�ألتقي  �أن  عاًما،  ع�ضر  �ضتة  حو�ىل  عمري  كان  حني  �لثانوية، 
�أحد  �أثناء  يف  وذلك  حينئٍذ،  �ضني  مثل  يف  �ل�ضباب  من  مبجموعٍة 
يف  �لأ�ضد  نظاُم  يفر�ضها  كان  �لتي  �ملدر�ضَية  �ل�ضيفية  �ملع�ضكر�ت 
�مل�ضمومة  �أفكاره  تثبيت  حماولة  بغيَة  �لطالب،  جميع  على  �ضوريا 
هم،  �أدمغة �لطلبة منذ حد�ثة �ضنِّ وعقائده �لإجر�مية وزر�عتها يف 
�لتي  �لأمور  من  وغريها  ومتجيده،  �لأ�ضد  حافظ  تقدي�ض  مثل 
�أغلبية  وعاد�ت  وتر�ث  معتقد�ت  كلِّ  مع  متاًما  وتتعاك�ض  تتناق�ض 
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ي. وقد �أ�ضبح هوؤلء �ل�ضباُب فيما بعد  �ل�ضعب �ل�ضوري �مل�ضلم �ل�ضنِّ
بني وزمالئي و�ُضركائي يف �لأفكار ويف  هم جمموعة �أ�ضدقائي �ملقرَّ
�حلياة، خالل �ل�ضنو�ت �لتي تلت هذ� �ملع�ضكر، وخا�ضة �أنهم جميًعا 
و�لطائفة  و�لرتبية  و�لن�ضاأة  �ملنبُت  حيث  من  معي  يتطابقون  كانو� 
و�لدين و�خللفية �لجتماعية و�ملعاناة �ل�ضخ�ضية و�لعائلية من ظلم 
كبرية  وب�ضرعة  جميًعا  جعلنا  ما  وهذ�  و�أعو�نه؛  �ل�ضوري  �لنظام 

ن�ضبح جمموعًة مرت�بطة متقاربة.
�ل�ضاُب  كان  �لأ�ضدقاء  من  �جلديدة  �ملجموعة  هذه  بني  ومن 
يف  بي  �ضبًها  و�لأكرث  تفكريي  طريقة  �إىل  و�لأقرب  بينهم  �لأبرز 
باقي  عن  �ل�ضخ�ضية،  �لثقافة  م�ضتوى  و�ختالف  متييز  طريقة 
وقتها  كان  �لذي  و�لنف�ضي  �لفكري  �لن�ضج  ووجود  وجيلنا  �أقر�ننا 
ًر� و�ضابًقا لعمرنا، هو �ملدعو �أحمد؛ وهو �ضاب ينحدر من عائلة  مبكِّ
طة �لدخل �ملادي مثل �أغلب �أ�ضر جمتمعنا، وكان و�لُده - رحمه  متو�ضِّ
�هلل - رجاًل كادًحا يعمل يف تارة �ملو�د �لغذ�ئية، بالإ�ضافة لكونه 
ًنا لأحد م�ضاجد مدينتنا حم�ض. وتعود �أ�ضوُلهم �إىل  ا موؤذِّ يعمل �أي�ضً
هم �أقامو� يف حم�ض منذ �ضنو�ت طويلة. وكان  عائلة دم�ضقية، ولكنَّ
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عمُل و�لد �أحمد كموؤذن م�ضجد �أفاده يف ح�ضوله على قدٍر �أكرب من 
عن  عليها  يح�ضل  كان  �لتي  و�لعلمية  �لدينية  �لثقافة  من  �أقر�نه 
�ملعارف  وتبادله  و�حتكاكه  و�لكتب  �لعلمية  للدرو�ض  متابعته  طريق 
مع طالب �لعلم �لذين جميًعا - وبف�ضل �هلل - مل ينقطعو� يوًما من 
ها  م�ضاجد حم�ض، برغم �لكمِّ �لهائل من �لقمع �لذي مار�ضه �ضدَّ

نظاُم �لأ�ضد.
بل  قرب،  وعن  ف،  يتعرَّ �أحمد  جعلت  �لظروَف  هذه  �أنَّ  كما 
جميع  �ضدَّ  ه  توجَّ كانت  �لتي  و�لإذلل  و�لقهر  �لظلم  حالَة  ويعي�ض 
ية بالتحديد.  من �أو ما هو متعلِّق بالدين �لإ�ضالمي وبالأغلبية �ل�ضنِّ
تاأكيد  هة �ضدَّ �جلميع، فاإنها وبكل  و�إذ� كانت هذه �ملمار�ضاُت موجَّ
كانت موجهًة ب�ضكل مكثف و�ضديد �ضدَّ جميع من يعمل �أو يدر�ض يف 
ية، مثل خطباء �مل�ضاجد و�ملوؤذنني  �ملجالت �لدينية �لإ�ضالمية �ل�ضنِّ
و�أ�ضحاب �ملكتبات �لدينية. وكان �أحمد يرى يف معظم �لأيام و�لَده 
وجميع �أ�ضدقائه مَمن يرتادون �مل�ضاجد يف حم�ض، وهم من خرية 
ونخبة �ملجتمع �ل�ضوري، يجري �عتقالهم �أو ��ضتدعاوؤهم �إىل �لأفرع 
ا ولَّد يف نف�ضه ذ�ت �لوعي و�مل�ضوؤولية  �لأمنية ب�ضكٍل دوري ود�ئم، ممَّ
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�أن  ن�ضتطيع  ماذ�  قبل،  من  �أنا  نف�ضي  د�خل  تولَّدت  �لتي  و�لأ�ضئلة 
من  �أحبائنا  وجميَع  وقومنا  �أهالينا  ننقَذ  �أن  ميكننا  وكيف  نفعل!؟ 

ة �لتي نعي�ضها!؟ هذه �ملاأ�ضاه �مل�ضتمرَّ
�ملدر�ضية،  �ملع�ضكر�ت  �أحد  يف  لنا  لقاء  ل  �أوَّ ومنذ  �حلقيقة،  يف 
كما ذكرت �ضابًقا، �أح�ض�ضُت �أنا وهذ� �ل�ضاب �أنَّ كلَّ و�حٍد منا وجد 
َف �إىل �لآخر  �ضالَّته يف �لآخر، حيث كان كلُّ و�حد منا قبل �أن يتعرَّ
يجد ويح�ض نف�ضه غريًبا بني �أقر�نه، ومن هم مبثل عمره؛ فالطبيعي 
بالن�ضبة لعمرنا، �لذي كان يف ذلك �لوقت حو�ىل �ضتَّة ع�ضر عاًما، 
ومن  و�أ�ضدقائنا  �ملدر�ضة  يف  زمالئنا  جميع  �هتمام  جلُّ  يكوَن  �أن 
ف  �لتعرُّ مثل  �ل�ضن،  لهذ�  �ملعتادة  بالأمور  هو  عمرنا  مثل  يف  هو 
�لتي  �لأمور  و�لريا�ضة وغريها من  و�للعب  ومتابعتهنَّ  �لفتيات  �إىل 
كانت هي حمتوى جميع �أحاديث وت�ضرفات هوؤلء. ولذلك، فاإنَّ من 
�مل�ضائل، مثلي  و�أخطر من هذه  و�أعظم  �أعمق  له هم و�هتمام  كان 
كبرًي�  �ختالًفا  ويجد  �أقر�نه،  بني  غريًبا  نف�ضه  ي�ضعر  �أحمد،  ومثل 
وغريها  و�لدينية  و�لتاريخية  و�ل�ضيا�ضية  �لثقافية  �لأحاديث  بني 
َث ويهتم بها من مثلي ومثل �أحمد وبني نوعية  �أن يتحدَّ �لتي ميكن 
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وحمتوى �ملو��ضيع و�لأحاديث �لتي يهتم بها �لباقون.
� �إىل  كان ِكالنا، قبل �أن يعرَف كلٌّ منا �لآخر، يجد نف�َضه م�ضطرًّ
�للجوء مل�ضادقة وحمادثة �لأجيال �لتي تكربنا وتزيدنا بالكثري من 
ا جند �هتماماٍت و�أحاديَث ت�ضبه  �ل�ضنو�ت، لأنَّ عنَد بع�ضهم فقط كنَّ
فنا �أنا  ما نبحث نحن عنه ونهتم به. ونتيجًة ملا �ضبق، فمنذ �أن تعرَّ
�ملاء  ووجد  عِط�ًضا طو�َل عمره،  كان  كمن  ا  كنَّ بع�ضنا،  �إىل  و�أحمد 
ا ول�ضنو�ٍت طويلة وكثرية تلت هذه �للحظة متالزمني  فجاأًة؛ لذ�، كنَّ
متاًما يف �أغلب �أوقات �ليوم، ويف كلِّ مكان، يف �ملدر�ضة ويف �ملنزل 
مل  �لقار�ض،  و�لربد  �ل�ضديد  �حلرِّ  ففي  �لظروف؛  جميع  وخالل 
�أبًد� من تبادل �ملعلومات و�ملناق�ضات و�لأفكار  �أو نكتفي  نكن ن�ضبع 
عنَد  �إلَّ  نفرتق  نكن  مل  للم�ضتقبل.  و�لتخطيط  و�لأحالم  و�مل�ضاريع 
وقت �لطعام �أو �لنوم، و�ضرعان ما نعود بعَدها لإكمال �لنقا�ض �لذي 
ا قد بد�أناه �ضابًقا، �أو ل�ضرح كتاب قر�أناه �أو تربة خا�ضها �أحُدنا. كنَّ
"ورغم  �ضد�قتنا  بد�ية  ومنذ  ق�ضري  وقت  ويف  هائلة،  وب�ضرعٍة 
تولَّدت  �لوقت"،  ذلك  يف  �ل�ضوريني  بني  �لأمر  هذ�  وندرة  خطورة 
خت بيننا ثقٌة مطلقة متبادلة، وغالًبا ما كانت جميُع �لأحاديث  وتر�ضَّ
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و�لنقا�ضات �لتي تدور بيننا تتَّجه ب�ضكٍل تلقائي، مق�ضود حيًنا وعلى 
�لتي  و�ملاأ�ضاة  �ل�ضيا�ضي  �لو�ضع  �إىل  �أخرى،  �أحياًنا  ل�ضعوري  نحو 
للمجرم  �لقمعي  �لديكتاتوري  �حلكم  ظلِّ  يف  نعي�ضها  جميًعا  ا  كنَّ
د �ل�ضد�قة �أو �للقاء�ت مع  حافظ �لأ�ضد ومن معه. وملا كانت جمرَّ
بالأ�ضخا�ض  �أو  بامل�ضاجد  �ضلة  �أّي  �أقربائه  لأحد  �أو  له  �ضخ�ض  �أّي 
كونه  �ضوري،  مو�طن  لأيِّ   � جدًّ مرعًبا  �أمًر�  ل  ت�ضكِّ دينًيا  �مللتزمني 
يعلم �أن هذه �لعالقَة ميكن �أن تلَب �إليه ومعه عائلته �أنظاَر ونقمة 
وعليَّ  �أنف�ضهم  على  �أهلي  خوُف  كان  فقد  �لأ�ضدي،  �لنظام  �أجهزة 
وحاولو�  �أحمد،  وبني  بيني  �ل�ضد�قة  بهذه  �ضعرو�  عندما  كبرًي� 
�أو  معي،  �ل�ضيء  بع�َض  منها  �لعنيفة  حتى  �لطرق  ومبختلف  كثرًي� 
بعد  ة  وخا�ضَّ �ل�ضد�قَة،  هذه  يوقفو�  �أن  �أحياًنا،  �أحمد  �ضديقي  مع 
نا نح�ضر  �أنَّ بع�َض لقاء�تنا كانت تري يف �مل�ضاجد، و�أنَّ �أن علمو� 
ي  مًعا �خلطَب و�لدرو�ض �لدينية فيها �أو يف بع�ض �ملنازل ب�ضكٍل �ضرِّ
ر. وقد ز�د هذ� من غ�ضبي من �لو�ضع �لعام يف �ضوريا، وز�د  ومتكرِّ
من �إ�ضر�رنا �أنا و�أحمد على متابعة �ضد�قتنا، لأنَّني كنُت �أعلم يف 
�أح�ضبه  �ضديًقا  �خرتُت  و�أنني  �ل�ضو�َب،  �أفعل  �أنني  نف�ضي  قر�رة 
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و�لد�ي  �أنَّ  و�أعلم  �لوقت،  ذلك  يف  د�  وجيِّ �ضاحًلا  �لنا�ض  ويح�ضبه 
�لذي  �لطبيعي  �لأمُر  وكان  نف�ضيهما،  قر�رة  يف  ا  �أي�ضً ذلك  يظنان 
يجب �أن يحدَث يف �حلالة �لطبيعية �أن يفرَح �أّي و�لدين ويفتخر�ن 
د �إىل بيوت �لعبادة مع  �أنَّ �بنهما ملتزٌم بالأخالق �حل�ضنة وبالرتدُّ
�ضديقه، وبالأحاديث �لعلمية و�لدينية �ملختلفة بدَل �أن ي�ضيع وقَته 
�ضرب  مثل  �ل�ضلبية  �لعاد�ت  وتعلُّم  باللعب  �لآخرين  �ل�ضباب  مثل 
�لتي  فات  �لت�ضرُّ من  وغريها  �لإباحية  �لأفالم  م�ضاهدة  �أو  �خلمر 

كان يفعلها كثرٌي من �ل�ضباب.
نظاُم  �ضنعه  �لذي  �ل�ضاّذ،  و�ل�ضيا�ضي  �لجتماعي  �لو�ضَع  ولكنَّ 
و�لنحالل  �لف�ضاَد  جعل  ل�ضوريا،  حكمه  �أثناء  يف  �لطائفي  �لأ�ضد 
و�لتي  �لعو�قب،  و�ملاأمونة  �ملحمودة  �لأمور  هي  و�لفجور  �لأخالقي 
بغيَة  �ل�ضوري  �ل�ضعب  بني  �لنظاُم  ون�ضرها هذ�  عليها جميًعا  ع  �ضجَّ
�إ�ضعاف وت�ضتيت عقول هذ� �ل�ضعب كي يبقى م�ضيِطًر� عليهم، ومن 
ر بطرق �لتخلُّ�ض من  ن يفكِّ �أجل منع وجود �أمثالنا بني �ل�ضعب ممَّ
لوجوده،  وتهديًد�  خطًر�  ل  �ضي�ضكِّ طبًعا  وهذ�  �لظلم،  ومن  �لنظام 
وجعل �ل�ضالَح و�للتز�م بالإ�ضالم و�لتفكري �حلر �أمًر� مرعًبا ينفر 
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�ل�ضابقة،  �لنا�ُض ويخافون. وب�ضبب جميع �لأ�ضباب و�لتفا�ضيل  منه 
م و�لد�يَّ متاًما و�ضبب ت�ضرفاتهما "�ضاحمهما  فقد كنت �أعذر و�أتفهَّ
�آخرين  ي  �ضنِّ م�ضلم  مليون  ع�ضرين  مثل  مثلهما  كانا  فهما   ،" �هلل 

مظلومني م�ضطهدين مقهورين يف �ضوريا.
ونتيجًة خلوف �أهلي هذ�، بالإ�ضافة �إىل كمية �لوقت �لكبرية �لتي 
كنا نلتقي فيه و�لتي تعلنا بحاجة ملكان ل نزعج عائالِتنا باإ�ضغالنا 
له فرت�ٍت طويلة، فقد �أ�ضبحت �أغلُب لقاء�تي �ملنفردة باأحمد تري 
هذه  مقاعد  �أحد  وعلى  �أهله؛  منزل  مقابَل  تقع  عامة  حديقٍة  يف 
ونتناق�ض  نلتقي  بقينا فرتًة تزيد على خم�ضة ع�ضر عاًما  �حلديقة، 
ونت�ضارك كلَّ �ضيء بيننا، ويف بع�ض �لأحيان مع باقي جمموعتنا من 
من  وجميع  �حلديقة  �د  وروَّ و�جلري�ن  �أهُلنا  �أ�ضبح  حتى  �لأ�ضدقاء 

يعرفنا يعلمون �أنَّنا متو�جدون يف هذه �حلديقة د�ئًما.
�ملك�ضوف من  �ملكان  له يف هذ�  نتحمَّ ما  ل  نتحمَّ ا خالل ذلك  كنَّ
حرِّ �ل�ضم�ض يف �ل�ضيف و�لزمهرير و�لربد و�لثلوج يف �ل�ضتاء ونحن 
يوم،  كلَّ  ول�ضاعات طويلة على مقعد هذه �حلديقة  د�ئًما  جال�ضون 
ا �أَن  بطريقة كانت ُتذِهل من ير�نا يف هذه �حلال، وقد �رتاأينا �أي�ضً
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ة كان يعطينا �ضعوًر� بالأمان �لتام،  و�ضَع �ملقعد يف و�ضط حديقة عامَّ
�أّي  ي�ضتطيع  لأنَّ جميَع �لتاهات حولنا كانت مك�ضوفًة، وبهذ� لن 
و�ل�ضتخبار�ت  �لأمن  �أجهزة  وجو��ضي�ض  في  وموظَّ عمالء  من  �أحد 
به  ن�ضعَر  �أن  دون  منا  يقرتَب  �أن  مكان،  كل  يف  �ملنت�ضرة  �لأ�ضدية، 
�أنَّ  �أحد  بال  على  يخطَر  لن  �أنَّه  ا  �أي�ضً �عتقدنا  كما  منه؛  ونحذر 
لنظام  ة  م�ضادَّ �أغلبها  تكون  �خلطورة  بغاية  و�أحاديث  جل�ضات 
�لتي تعدُّ مغلقًة  �لأماكن  �أحد على فعلها حتى يف  �لأ�ضد، ول يجروؤ 
و�آمنة، �ضتجري بكل ب�ضاطة �أماَم �أعني �جلميع يف حديقة عامة؛ وقد 

. � جنح هذ� �لتفكرُي و�لتخطيط فعاًل لفرتة طويلة جدًّ
ثنا يف مو��ضيع  وفعاًل، د�رت بيننا يف هذ� �ملكان نقا�ضاٌت، وحتدَّ
�أّي مو�ضوع منها كان  �إنَّ  �أموًر� كانت من �خلطورة بحيث  و�أجنزنا 
ميكن �أن يهلَكنا وينهي وجوَدنا ووجود عائالتنا وعائالت �أ�ضدقائنا 
�لنظام  تابعي  �أحُد  علم  لو  معنى  من  هالك  كلمة  حتمله  ما  بكلِّ 
�لأ�ضدي به، وقد �أُْعِدم �لكثريون من قبُل هم وعائالتهم �أحياًنا من 
ا كنا  �أقّل �أهمية وخطًر� بكثري ممَّ ِقَبل هذ� �لنظام ب�ضبب �أحاديث 
نا ��ضمينا هذ� �ملقعد  نحن نتد�وله يف هذ� �ملكان، و�لأمُر �لطريف �أنَّ
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�لذي جنتمع فيه يف �حلديقة �ضاخرين ومازحني "ق�ضر �ملوؤمتر�ت".
و�حلقيقة �أنَّ �ل�ضجاعَة �ل�ضديدة و�ندفاع �ل�ضباب و�لإ�ضر�ر على 
حلَمنا  وقتها  جعلناه  �لذي  �ل�ضوري،  ملجتمعنا  �لإ�ضالحي  �لهدف 
�أنف�ضنا وجميع  �أن ن�ضَع  ل  �أظنُّه جعلنا نتحمَّ �لوحيد، هي ما  و�أمَلنا 
ة �ضنو�ت طويلة، رغم �أنَّنا يف  من حولنا يف هذ� �خلطر �لرهيب ملدَّ
د �ضباب �ضغار يف بد�ية �أعمارهم ل  �أعني غرينا يف ذلك �لوقت جمرَّ

ل خطًر� �أو تهديًد� لأحد. يظن �أحٌد منهم �أنَّ �أمثالنا ميكن �أن ي�ضكِّ
ر بيني وبني �أحمد،  كان �ل�ضوؤ�ُل �لذي نطرحه د�ئًما هو ذ�ته يتكرَّ
كي  حينئٍذ   � جدًّ �ل�ضعيفة  باإمكانياتنا  نفعَل  �أن  ن�ضتطيع  ماذ�  وهو 

ا يعانيه من �ل�ضطهاد!؟ ننقَذ �أو ن�ضارك يف �إنقاذ جمتمعنا ممَّ
�أخذنا على مدى �ضنو�ت ندر�ض ونر�جع ونقر�أ ون�ضاأل ونتعلَّم عن 
جميع ما �ضمعنا به من تارب �لأحز�ب و�لتنظيمات و�لثور�ت يف 
�لعاملني �لعربي و�لعاملي، وملاذ� جنح من جنح منهم، وملاذ� وكيف 
ر جهًد� مهما كان �ضعًبا بهدف  ا ل ندخِّ ف�ضل من ف�ضل منهم!؟ وكنَّ
العنا ومعلوماتنا يف هذ� �ملجال؛ فاإذ� �ضمعنا بكتاٍب مثاًل  زيادة �طِّ
�أحد  هو  موؤلفه  �أنَّ  ب�ضبب  �لأ�ضد  نظام  قبل  من  تد�وله  منُع  جرى 
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و�حلركات  �لأحز�ب  من  غريه  �أو  �مل�ضلمني  �لإخو�ن  حزب  ري  مفكِّ
�لكثرية �لتي منع �لنظاُم تد�وَل �أفكارها بني �أفر�د �ل�ضعب، وعلمنا 
من  به  �لثقة  ن�ضتطيع  �أحًد�  يخ�ض  مكان  اأ يف  �لكتاَب خمبَّ �أنَّ هذ� 
�إىل  نتعرف  حتى  ونعمل  ط  ونخطِّ ين  م�ضرِّ نبقى  ا  كنَّ جمتمعنا، 
وقر�ءته.  منه  �لكتاب  على  �حل�ضوَل  ون�ضتطيع  �ل�ضخ�ض،  هذ� 
�أحد  ِقَبل  �ضابًقا من  ��ضتدعاوؤه  �أو  �عتقاُله  باأحد جرى  �ضمعنا  و�إذ� 
ا ن�ضعى حتى نلتقي  �أجهزة �لقمع �ل�ضورية وخرج حيًّا بعد ذلك، كنَّ
به وجنعله ب�ضتى �لطرق يثق بنا حتى يروي لنا ما جنهله عن طريقة 
�لنوع،  هذ�  من  جهد  كل  جناح  وبعَد  �ل�ضورية.  �لأمن  �أجهزة  عمل 
ا نح�ضل عليها كانت ت�ضتعل بيني وبني  وبعد كل معلومة جديدة، كنَّ
�أحمد "و�أحياًنا بح�ضور بع�ض من نثق بهم من باقي جمموعتنا من 
لأ�ضهر،  و�أحياًنا  لأيام،  ت�ضتمرُّ  كانت  �لتي  �لنقا�ضات  �لأ�ضدقاء" 
على  ح�ضلنا  �لتي  و�حلركات  �لأحز�ب  تقليَد  ن�ضتطيع  كيف  حوَل 
ب�ضبب  م�ضدود  طريق  �إىل  ن�ضل  ما  غالًبا  ا  وكنَّ عنها،  معلوماٍت 
�أّي  ومر�قبة  لإيقاف  �لأ�ضدي  �لنظاُم  و�ضعها  �لتي  �لهائلة  �لعو�ئق 
عمل من �لنوع �ل�ضيا�ضي �أو �لثوري �أو حتى �لفكري �ضده، و�لرقابة 
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�لأماكن،  وجميع  �ل�ضعب  فئات  على جميع  يفر�ضونها  �لتي  �لكاملة 
نا كنا  "وخا�ضة �ملادية"، لأنَّ �إمكانياتنا نحن �ضبه �ملعدومة  وب�ضبب 
جمرد طالب مد�ر�ض نح�ضل على مبالغ ب�ضيطة فقط من عائالتنا 

كم�ضروف.
ثالث  َة  مدَّ �أحمد  وبني  بيني  جميعها  �لأمور  هذه  تكر�ُر  ��ضتمرَّ 
�ضنو�ت، حتى �أ�ضبحنا يف نهاية �ملرحلة �لدر��ضية �لثانوية حيث بد�أ 
�ضعوُر �لثقة بالنف�ض يزد�د يف �أنف�ضنا؛ وهنا كان قر�رنا �لذي ترك 
رنا �أنا و�أحمد  �أثًر� يف كامل حياتي �أنا �ل�ضخ�ضية فيما بعد، حيث قرَّ
�أن زمَن �لكالم و�لنقا�ض بيننا طال كثرًي� وحان وقُت �لعمل و�لفعل؛ 
�أ�ضجع  به وقتها ل يجروؤ عليه  رناه وقمنا  �لذي قرَّ �لفعل  وكان هذ� 
�مل�ضلمني  �لإخو�ن  "مثل  فعله  على  �أ  ومن ترَّ �ضوريا،  �ل�ضجعان يف 
تاأ�ضي�ض تنظيم �ضد نظام  رنا  مثال" كان م�ضرُيه �لهالك؛ فقد قرَّ
�لأ�ضد، و�أن ي�ضبح نو�ة حلزب �أو حركة �ضيا�ضية �أكرب فيما بعد �إن 
نبد�أَ  �أن  خطُتنا  كانت  وطبًعا  ذلك،  يف  وتعاىل  �ضبحانه  �هلل  قنا  وفَّ
دنا معهم �لثقة من �أ�ضدقائنا وزمالء در��ضتنا  بدعوة جميع من وطَّ
لالن�ضمام لهذ� �لتنظيم، و�أن يجري هذ� بعَد �ختبار�ِت ثقة نهائية 
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نقوم بها �أنا و�أحمد بالتفاق و�لتن�ضيق فيما بيننا لكلِّ �ضخ�ض ننوي 
دعوَته، ودون �أن ن�ضعره بهذ� يف �لبد�ية، ثم تري دعوُة كل �ضخ�ض 
ما  جميَع  هذ�  يف  م�ضتخِدمني  �أحدنا،  قبل  من  حدة  على  وحده 
ر�ت  قر�أناه وتعلمناه عن تارب �أجهزة �ل�ضتخبار�ت �لعاملية ومذكَّ
قر�ءتها  على  �ضنو�ت  طو�َل  و�أحمد  �أنا  عكفنا  �لتي  �جلو��ضي�ض 
ودر��ضتها ب�ضغف، حيث كنا نعطي كلَّ �ضخ�ض �أ�ضر�ًر� ومهامَّ وهمية 
ة فعله  حتمل خطًر� حمدوًد� فقط علينا، وننتظر بعَدها ونر�قب ردَّ
بج�ضِّ   - ُير�م  ما  على  �لأمور  �ضارت  �إن   - بعدها  نقوم  ثم  لفرتة، 
نب�ضه ودرجة حما�ضه لفكرة حترير �ضعبنا �ل�ضوري من نظام �لأ�ضد، 
وكم هي درجة ��ضتعد�ده للعمل و�ملخاطرة و�لت�ضحية من �أجل هذ� 
ه �إليها؛ وعندما نتفق  �لهدف، من خالل نقا�ضات و�أحاديث ن�ضتجرُّ
�أنه م�ضتعدٌّ ومنا�ضب لتنظيمنا، كان يقوم �أحُدنا كما ذكرنا وب�ضكل 
منفرد و�ضخ�ضي و�ضري ومبا�ضر بدعوة هذ� �ل�ضخ�ض �إىل �لنت�ضاب 
لهذ� �لتنظيم، وبعدها �مت�ضا�ض ردود �فعاله "�لتي غالًبا ما تكون 
بعُد  فيما  ودر��ضتها  ومر�قبتها  �لبد�ية"  يف  و�رتباًكا  �ضديًد�  رعًبا 
لال�ضتفادة من �لنتائج يف حت�ضني طريقتنا للدعوة، هذ� جميعه مع 
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�ل�ضتعد�د من ِقبلنا لالإجابات �ملنا�ضبة عن بع�ض �لأ�ضئلة �لبديهية 
�لتي �ضيطرحها �أغلُب �لأ�ضخا�ض حني ندعوهم �إىل هذ� �لأمر، ومن 

هذه �لأ�ضئلة:
هل نحن �ضنكون تابعني لأيِّ تنظيم �أو حزب �آخر معروف؟  	•
اجلواب: ل نحن فقط جمموعة من �ل�ضباب �لذين نريد  	•
ووطننا  ديننا  تاه  و�جَبنا  ونوؤدي   - وجلَّ  عزَّ   - �هلل  نر�ضَي  �أن 

وجمتمعنا مبحاولة رفع �لظلم عنه.
ماذ� يجب �أن نفعَل، وما هو �ملطلوب ممن يقبل �لنت�ضاب؟ 	•
�لفكرة  على  �ملو�فقة  �ضوى  مطلوب  لي�ض  حالًيا  اجلواب:  	•
برت�ضيح  جديد  منت�ضب  كل  قيام  خالل  من  �لعدد  وزيادة  و�ملبد�أ، 
�أنَّهم قابلون لالنت�ضاب معنا، ويثق بهم ثقة مطلقة،  �أ�ضخا�ض يرى 
�جلدد  حني  �ملر�ضَّ هوؤلء  و�ختبار  مر�قبُة  �ضتجري  كالعادة  وطبًعا 
هذ�  يجري  وطبًعا  للتنظيم،  لالنت�ضاب  دعوتهم  قبَل  كافية  فرتًة 
ية �ملطلقة و�لتمويه �لكايف وعدم �إظهار  ب�ضرط �ملحافظة على �ل�ضرِّ

�أّي ميول تاه هذ� �لنوع من �لأفكار و�لأعمال علًنا على �ملالأ.
متويل؟ م�صادر  اأّي  منلك  نحن  هل  	•
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بقدر  ب�ضيطة  نو�ًة  �أنف�َضنا  نعدُّ  نحن  حاليًا  اجلواب:  	•
و�إيجاد  �لبحُث  و�ضيجري  طالب،  د  كمجرَّ �ملتو��ضعة  �إمكانياتنا 
�أ�ضخا�ض  تن�ضيب  خالل  من  رمبا  �هلل،  �أعاننا  �إن  متويل  م�ضادر 
�لأمر  هذ�  بتمويل  و�لرغبة  �لقناعة  ولديهم  �ملادية  �لقدرة  لديهم 
�لذي يخدم ق�ضيَة قومهم، �أو من خالل جمع مبالغ ��ضرت�كات من 
ًد� وكافًيا لتغطية �لتمويل  �أع�ضاء هذ� �لتنظيم �إن �أ�ضبَح �لعدُد جيِّ

من �أفر�ده.
وغري هذه طبًعا من �لأ�ضئلة �لتي تختلف باختالف �لأ�ضخا�ض.

بة  ًد� و�ضبه كامل بالن�ضبة �إىل �لد�ئرة �ملقرَّ وقد كان جناُحنا جيِّ
�خرتناهم  قد  ا  كنَّ �أ�ضاًل  كوننا  بنا،  حتيط  �لتي  �لأ�ضدقاء  من 
�ضابًقا، و��ضتمررنا يف �ضد�قتنا معهم، ب�ضبب تقارب بع�ض �أفكارهم 
وميولهم مع مبادئنا. وقد و�فق �جلميُع تقريًبا، و�نت�ضبو� معنا رغم 
�لذي كان يظهر على وجه كل �ضخ�ضٍ منهم حني  و�لذعر  �خلوف 
نعر�ض عليه �لن�ضمام �إلينا ب�ضكٍل مبا�ضر، وقد كنا �أحياًنا �أنا و�أحمد 
�نفعالت  ومر�قبة  �أفعالهم  ردود  بروؤية  ن�ضتمتع  �ضار  غري  وبخبث 
وجوههم، ثم نقوم فيما بعُد مبناق�ضة ردود �لأفعال هذه وما طرحوه 
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قيامنا  �أثناء  بعد يف  فيما  �لنتائج  من  ن�ضتفيَد  كي  بيننا  �أ�ضئلة  من 
بدعوة غريهم.

ًد�  لقد كان �لنجاُح و�لعدد �لذي ح�ضلنا عليه من �ملنت�ضبني جيِّ
�؛  جدًّ �ملتو��ضعة  �إمكانياتنا  مع  وخا�ضة  مثلنا،  ملبتدئني  بالن�ضبة 
فنا فرتًة �ضغرية �أنا و�أحمد عنَد مناق�ضة �ختيار ��ضم لهذ�  وقد توقَّ
�لتنظيم، وكنا ن�ضتعيد يف �أذهاننا ما نعرفه من �أ�ضماء �لتنظيمات 
�لعربية و�لعاملية �لتي نعرفها �أو �ضمعنا بها، ع�ضى �أن ن�ضتفيَد منها يف 
و�ضع ��ضم لتنظيمنا �لنا�ضئ، ولكنَّ �أحمد �قرتَح �قرت�حا وقتها لقى 
لديَّ قبوًل من حيث �إنه عمليٌّ وب�ضيط، كان �قرت�ُحه عدم �ل�ضتعجال 
يف و�ضع ��ضم نهائي لتنظيمنا حتى ي�ضبَح �لعدد �أكرب، وتزد�د �لثقة 
ا  بالنف�ض وبالآخرين بني �أع�ضائه؛ وهذ� �لأمر �ضيقلِّل �لأخطار �أي�ضً
�لنظام  يد  �ضمح �هلل" يف  "ل  �لأع�ضاء  من  �أحد  �أّي  وقوع  يف حال 
�لأ�ضدي، و�قرتح �أحمد �أن ن�ضَع حالًيا ��ضًما وهمًيا �ضاخًر� �ضخيًفا، 
ل ميكن �أن يثرَي �نتباه �أّي �أحد �أو ي�ضعر بخطورته حتى لو �ضمعه �ضوى 
ًر� بيننا، وقد  من يعلم معناه من جمموعتنا، وبهذ� يكون ��ضًما م�ضفَّ
�إىل �حلمام"؛  �لدخول  �ل�ضغار  �لأطفال  تعليم  "جمموعة  �أ�ضميناه 
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كل  ن�ضحك يف  وكنا  �ل�ضم،  و�ضخرنا طوياًل من هذ�  وقد �ضحكنا 
مرة نخرب �أحًد� ممن هو معنا يف �لتنظيم، ولكنها يف �حلقيقة بدت 
ن من  يل وقتها على ب�ضاطتها فكرًة مبتكرة عبقرية، وجعلتنا نتمكَّ
�لإ�ضارة �إىل �أّي مو�ضوع يخ�ض تنظيمنا �إن ��ضطررنا للحديث عنه 
يف مكان عام دون لفت �نتباه �أّي �ضخ�ض حتى لو كان موجوًد� معنا.
�ل�ضهادة  بالنجاح و�حل�ضول على  �أكرمني �هلل  �لفرتة،  يف هذه 
�لثانوية، وقد برَزْت يف دماغي فكرٌة نتيجة بحثي وتفكريي �لد�ئم ليَل 
نهار حول ما هية �خلطوة �لقادمة �ملمكنة يف طريق �أهد�فنا!؟ ماذ� 
�إليه �أع�ضاء، فما �خلطوُة  �أن�ضاأنا تنظيًما، و�ضممنا  �ضنفعل بعَد �أن 
�لأوىل �لتي �ضن�ضتطيع تنفيَذها �ضد نظام �لأ�ضد؟ خطر على بايل 
هل  فمثاًل،  �ل�ضئلة؛  هذه  عن  جو�ًبا  �لحتمالت  من  �لعديُد  وقتها 
د؟ هل نكتب على  �ض �لنا�ض على �لثورة و�لتمرُّ نوزع من�ضور�ت حترِّ
على  �حل�ضوَل  نحاول  هل  �لنظام؟  �ضد  عبار�ت  �لعامة  �جلدر�ن 
عنا�ضر  بتدريب  ونقوم  متويل،  م�ضادر  تاأمني  ��ضتطعنا  �إن  �ضالح 
تنظيمنا على �ملقاومة �مل�ضلَّحة كما فعلت معظُم �لتنظيمات �لثورية 

يف �لعامل؟
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�لأكرب  عدوُّنا  هو  من  ر�أ�ضي:  يف  �لتالية  �حلقيقُة  برزت  وهنا 
و��ضتخبار�ت  �أمن  �أجهزة  �أكرث؟ �جلو�ب: طبًعا  و�ملخيف  و�لأخطر 
�أف�ضل  هي  ما  �إًذ�  �ضوريا؛  �لهائل يف  و�لنت�ضار  �لعدد  ذ�ت  �لنظام 
لي�ض  �جلو�ب:  يهم!؟  وحتدِّ جمابهتهم  �أو  عليهم  لالنت�ضار  طريقة 
لدينا معلوماٌت كافية �أبًد� عنهم، لأنَّ �جلهاز �لأمني �ل�ضوري جرى 
ت�ضكيُله باأغلبه من عنا�ضر تنتمي للطائفة �لن�ضريية �حلاكمة، وهي 
�ض حافظ �لأ�ضد، ومن �ضبه �مل�ضتحيل �خرت�قهم  �أقلية طائفية تقدِّ
من خالل تنيد �أو ��ضتمالة �أحد منهم، لأن م�ضلحَتهم �لكاملة يف 

بقائهم خمل�ضني متاًما لنظامهم نظام �لأ�ضد.
ما هو �حللُّ �إًذ�؟ كيف �ضن�ضتطيع مو�جهَة �أكرب خماوفنا و�أكرب 

�أعد�ئنا؟
عنَد هذه �لنقطة من �لتفكري، ويف ذلك �لوقت وكوين كنت بعَد 
عليَّ  يجب  �لتي  �ملرحلة  يف  �لعامة  �لثانوية  �ل�ضهادة  على  ح�ضويل 
�ملعهد  �أو  و�جلامعة  �لخت�ضا�ض  يختاَر  �أن  فيها  طالب  كل  وعلى 
و�ملجال �لذي يجب �أن يتابَع در��ضته فيه، فقد بزغت يف ذهني فكرٌة 

و��ضحة خطرية وجريئة! 
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�لأمني  �جلهاز  هذ�  �خرت�ق  مبحاولة  بنف�ضي  �أقوم  ل  ملاذ� 
�لرهيب!؟

ف والعمل فيه!؟ ملاذا ال اأ�صعى بنف�صي للتوظُّ
وهل هناك �أمٌر �أف�ضل و�أكرث جناًحا لأي تنظيم معار�ض لنظام 
�ضه  �حلكم، يف �أّي بلد يف �لعامل، من �أن يكوَن �أحُد �أع�ضائه بل موؤ�ضِّ
وح�ضا�ضية  �أهمية  جهاز  �أكرث  د�خل  من  ل�ضاحله  جا�ضو�ًضا  يعمل 
�إبقاء  يف  كاماًل  �عتماًد�  �لأخرُي  عليه  يعتمد  و�لذي  �لنظام،  لذلك 

قوته و�ضيطرته على �ل�ضعب!؟
عندما و�ضل ذهني �إىل هذ� �حللِّ و�إىل هذه �لنتيجة، �ضعرُت فوًر� 
ات قلبي ت�ضارعت حتى تكاد �أن تنفجر، و�أح�ض�ضُت بانقبا�ض  باأنَّ دقَّ
يف معدتي، فاأنا و�هلل �أعلم وبف�ضله هو - عزَّ وجلَّ - مل �أخف يوًما 
من �أّي خملوق، ولكن هذ� �لأمَر قد يكون �أف�ضَل خطة يف �لعامل �إن 
�إىل  يوؤدي  �أحمق  عمٍل  �أكرَث  يكون  قد  نف�ضه  �لوقت  ولكنه يف  جنح، 
د، �أو ف�ضل �أو �نك�ضف، ون�ضبة  ذ ب�ضكٍل جيِّ �لهالك �لرهيب �إن مل ُينفَّ
�حتمالت جناحه �أو ف�ضله و�أي �حتمال هو على �لأغلب �أموٌر ل يعلم 
حقيقتها �إلَّ �هلل عز وجل؛ كما �أنني ك�ضاب يف مقتبل �لعمر وبد�ية 
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�أمتتَّع  و�أن  م�ضتقبلي،  بتاأ�ضي�ض  �بد�أَ  �أن  فيها  يفرت�ض  �لتي  �ملرحلة 
ا  رمبَّ �أقر�ين،  �ضيفعل جميع  كما  �جلامعة،  و�أيام طبيعية يف  بحياة 
يت مب�ضتقبلي وحياتي ورميت نف�ضي يف  �ضاأكون بهذه �خلطة قد �ضحَّ
جحر لل�ضياطني و�ملجرمني �لذين ل ي�ضبهونني ول �أ�ضبههم يف �ضيء، 
و�ضاأُ�ضطر �أن �أعي�َض و�أعمل معهم �إىل نهاية حياتي، �أو �إىل �أجل ل 
َل ذلك رغم كونهم �أعد�ئي و�أعد�ء  يعلمه �إلَّ �هلل عز وجل، و�أن �أتقبَّ
قومي، وهذ� جميعه من �أجل هدف ل �أحد يعلم �إل �هلل �ضبحانه �إن 

كنُت �ضاأ�ضتطيع �إجناَزه �أم ل!!
على  هذه  تي  وخطَّ فكرتي  عر�ض  هي  هذ�  بعَد  خطوتي  كانت 
ومناق�ضته يف  �لأمر  ر�أيه يف هذ�  �أحمد، ومعرفة  �ضريكي و�ضديقي 
د �أنَّني وحتى حلظة كتابتي لهذه �ل�ضطور،  تفا�ضيله؛ و�أ�ضتطيع �أن �أوؤكِّ
ل  ني  ولكنَّ �للحظة،  تلك  على  عاًما  ع�ضرون  م�ضى  قد  �أنَّه  ورغم 
�أحمد عندما طلبُت منه  �أن�ضى ردَة فعل  �أن  �أ�ضتطيع  �أذكر ول  زلُت 
وكنا وحدنا  �إىل منزله  �أنا  �، وح�ضرُت  ًيا جدًّ و�ضرِّ �جتماًعا عاجاًل 
�ضرح  �أنهيُت  �أن  د  �ملنزل؛ ومبجرَّ كانو� قد غادرو�  �أهله  هناك كون 
�أنَّ  و�ضعرُت  ُلدغ،  كاأنه قد  و�نتف�ض  له، حتى جحظت عيناه  فكرتي 
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جد�َر �لثقة �ملطلقة �لذي بنيناه �أنا وهو خالل �ضنو�ت من �ل�ضد�قة 
عليه  وتغلَّبت  �للحظة،  هذه  يف  ينهاَر  �أن  كاد  و�ل�ضر�كة  ة  و�لأخوَّ
خها  غريزُة �خلوف و�ل�ضك يف �لغدر و�خليانة �لتي طاملا زرعها ور�ضَّ
نظاُم �لأ�ضد بني �ل�ضعب طو�َل عقوٍد م�ضت، من خالل د�ضِّ �خلونة 
حتَّى  خيانة  على  يو�فق  هم  بع�ضُ كان  و�لذين  و�لعمالء وتنيدهم، 
ه بها �أحمد: "�إن �أنَت فعلَت هذ�  عائلته و�أقاربه؛ وكانت �أوُل عبارٍة تفوَّ
فت يف �أّي جهاز �أمن �ضوري، فاعترب يف نف�ض �للحظة �لتي  ا وتوظَّ حقًّ
تفعل هذ� فيها �أنني ل �أعرفك ومل �أعرفك �أبًد� طو�َل حياتي، ولن 

ف �إليك بعدها ".  �أعرفك �أو �أتعرَّ
� �ضرحُت خاللها  ولكن، بعَد ذلك، وعلى �أثر نقا�ضات طويلة جدًّ
لتنظيمنا  جا�ضو�ًضا  �أكوَن  �أن  �أنوي  ل�ضت  �إنَّني  لأحمد، حيث  خطتي 
طت  قد خطَّ �إنَّني  بل  بذلك،  و�أكتفي  �لأ�ضدية،  �ل�ضتخبار�ت  د�خل 
د -  ا �أنه - يف حال جنح �لأمر و��ضتطعت �أن �أخدَعهم ب�ضكٍل جيِّ �أي�ضً
فاإنَّ �خلطوَة �لتي بعدها وبالإ�ضافة لالأعمال �لعتيادية للجو��ضي�ض 
�لتي كنُت �أنوي تنفيَذها د�خل �جلهاز �لأمني من تخريب وت�ضريب 
معلومات وزرع �ضائعات وفنت بني �ضفوف �أعد�ئنا ... �إلخ، �ضاأحاول 
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�ملجتمع  قومي  �ضباب  من  لغريي  ط  و�أتو�ضَّ ود�عًما،  عوًنا  �أكوَن  �أن 
�ملزيد  وزرع  �جلهاز،  هذ�  يف  و�لعمل  ف  و�لتوظُّ للدخول  ي  �ل�ضنِّ
ب  �لت�ضرُّ من  ف�ضيًئا  �ضيًئا  َن  نتمكَّ حتى  د�خله  �أمثايل  من  و�ملزيد 
�إىل د�خل �أجهزة �لنظام �حلاكم، وزيادة عددنا بينهم، كما فعلو� 
�أبناَء  لأن  �ل�ضاحر،  �ل�ضحر على  نقلَب  قبُل حتى  �ضعبنا من  هم مع 
طائفة �لأ�ضد �لن�ضريية �ضابًقا ت�ضلَّلو� و�ضيطرو� على �جلي�ض و�لأمن 
�لأمر،  بد�ية  ية يف  �ل�ضرِّ �لطريقة  بذ�ت  تدريجًيا  �مل�ضلحة  و�لقو�ت 
حتى ��ضتطاعو� فيما بعُد �ل�ضتيالء على �ضوريا و�ضعبها رغم كونهم 

�أقلِّية �ضغرية.
كان �أحمد يعلم متاًما مثلي، ومثلما �ضرحُت له، �أنَّ هذه �خلطَة 
�إن �أجنحها �هلل - عزَّ وجلَّ - ف�ضتكون ذ�ت �أثٍر ر�ئع وكبري يف كفاحنا 
�ل�ضوؤ�َل  ولكنَّ  ل�ضعبنا؛  �لأ�ضد  حافظ  نظام  و��ضطهاد  ظلم  �ضدَّ 
�لأكرب و�لأهم و�لأخطر يبقى هو: هل �ضينجح �ضاٌب �ضغري مثلي يف 
هذ� �لعمل و�لخرت�ق �لذي عجز عنه �ضعب باأكمله!؟ وكم هو �لزمن 

�لذي �ضيحتاج �إليه �لأعد�ُء حتى يجري �كت�ضاف �أمري و�إعد�مي!؟
�ل�ضوريني،  معظُم  يعلمه  قد  لأمر  �أ�ضرَي  �أن  من  يل  لبدَّ  وهنا 
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ة �ل�ضيئة �لتي متيَّز بها نظاُم  ويجهله غريهم، وهو من �لأمور �ل�ضاذَّ
ي�ضبح  من  �أنَّ  وهو  �آخر،  نظام  �أّي  عن  �ضوريا  يف  �حلاكم  �لأ�ضد 
�أو  �ضفة  باأي  �ل�ضورية  �لأمن  �أجهزة  يف  �ضابًطا  �أو  عاماًل  ًفا،  موظَّ
رتبة ع�ضكرية، فاإنَّه ل ي�ضتطيع �أبًد� ترَك هذ� �لعمل و�خلروج منه 
عندما يريد ذلك، �إلَّ يف حال �إ�ضابته بعاهة د�ئمة �أو مر�ض عقلي �أو 
نف�ضي كبري �أو طبًعا مبوته، وهذ� يعني �أنَّه طريق ل رجعة فيه! و�هلل 

�مل�ضتعان على هذ�.
كه  تطلَّب �لأمُر بع�َض �لوقت حتى �قتنع �ضديقي �أحمد رغم ت�ضكُّ
ة، وبعدها  ر طبًعا يف مقد�ر ن�ضب �لنجاح و�لف�ضل يف هذه �خلطَّ �ملربَّ
هذ�  بعد  يلزمني  كان  حيث  و�ضعبة،  �ضرورية  �أخرى  مرحلٌة  بد�أت 
يجري  �أن  ويجب  بالفكرة،  و�إقناعهما  و�لد�يَّ  على  �ملو�ضوع  طرح 
�لتي  �حلقيقية  و�لدو�فع  �لأ�ضباب  عن  لهم  �أك�ضَف  �أن  دون  ذلك 
�ضاأفعل هذ� �لأمَر من �أجلها "لأنَّهما مل يكونا يعلمان �أّي �ضيء عن 
�أملِّح  �أو  �أخربهما  ي، لأنني مل ولن  �ل�ضرِّ �ل�ضيا�ضي  مو�ضوع تنظيمنا 
و�ضالمة  �ضالمتهما  على  حفاًظا  بهذ�،  ي�ضعرهم  �ضيء  باأي  �إليهما 

و�ضرية �لتنظيم".
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�مل�ضتحيل  �ضبه  من  كان  فقد  �أبًد�،  �ضهلًة  �ملهمُة  هذه  تكن  ومل 
على  ياه  ربَّ �لذي  �ل�ضاب،  ولدهما  �أنا  �أنَّني  فكرة  و�لد�يَّ  َل  يتقبَّ �أن 
�للتز�م مبكارم �لأخالق ويظنان �أنَّه ملتزم بتعاليم �لدين �لإ�ضالمي 
�أن�ضمَّ  �أريد �لآن �أن  �إن�ضان، ورغم كل هذ�  �أّي  وبالبتعاد عن �ضرر 
دت  و�أعمل مع �أقذر و�أخطر ع�ضابة �إجر�مية يف �لبالد، قتلت و�ضرَّ
و�عتدت على مئات �لألوف من �ل�ضوريني، و��ضطهدت �ضعًبا كاماًل 

يبلغ تعد�ده �ملاليني!
�، �أخذت مني �ضهوًر�، وقد  �إقناع و�لد�يَّ �ضعبة جدًّ كانت مهمُة 
�أقنعتهما يف تلك �لفرتة من  �أنني  �ألهمني �هلل خطًة لفعلها، وذلك 
وغيابي  معهما  �مل�ضكالت  �أنو�ع  ملختلف  و�ختالقي  �فتعايل  خالل 
كما  نف�ضي  ت�ضجيل  عن  و�متناعي  �ملنزل،  عن   � جدًّ طويلة  لفرت�ت 
يفرت�ض كطالب يف �أّي جامعة �أو معهد ملتابعة در��ضتي بعَد ح�ضويل 
�أ�ضبحت  �أنَّني  قناعة  �إىل  �أهلي  و�ضل  حتى  �لثانوية،  �ل�ضهادة  على 
و�ل�ضري  م�ضتقبلي  �إ�ضاعة  و�ضك  على  و�أنَّني  طائ�ًضا،  �أرعَن  �ضاًبا 
وعنَد  لهم؛  ًد�  جيِّ م�ضتقبل  ل  �لذين  �لفا�ضدين  �ل�ضبان  طريق  يف 
و�ضولهم �إىل هذه �ملرحلة من �لياأ�ض من و�ضعي، قمُت بطرح فكرة 
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وطبًعا  عليهما،  �ل�ضوري  �لأمن  جهاز  يف  و�لتوظف  بالتطوُّع  رغبتي 
�إنَّهم �ضخرو� يف بد�ية  كان ذهولهما كبرًي� ورف�ضهما قاطًعا، حتى 
�لأمر من هذه �لفر�ضية متاًما؛ ولكن، مع �إحلاحي وتكر�ري لعر�ض 
ن يل عماًل  ًد�، مر�ًر� وتكر�ًر� عليهما كحلٍّ وحيد يوؤمِّ هذ� �لأمر جمدَّ
وم�ضتقباًل "كما �أوهمتها �أنا �أنَّ هذ� هو �ل�ضبب �لوحيد"، بد�أ و�لد�َي 
علي  مثَّال  �إذ�  �أنهما  ا  ظنًّ رمبا  �أو  م�ض�ض،  على  �لفكرَة  ي�ضت�ضيغان 
لفرتة دور قبولهم لالأمر، فاإنَّها رمبا �ضتكون ح�ضَب �عتقادهم نزوًة 
عابرة �أو فكرة طائ�ضة طرحها ولدهم �لطائ�ض "�أنا" وغري �ملدرك 

لعو�قب �لأمور.
يرحَمه  �أن  "�أ�ضاأل �هلل  و�لدي  لهم، كان  �إقناعي  وخالل مرحلة 
مها  ويجزيه كلَّ خري" يعر�ض عليَّ حلوًل بديلة ميكن �أن يحاوَل �أن يقدِّ
ًة كان يقول يل  يل باإمكانياته �ملتو��ضعة وقتها لتاأمني م�ضتقبلي؛ فمرَّ
�إذ� كنت تريد �أن �أ�ضاعَدك، ف�ضاعمل على ��ضتئجار متجر و�فتتاحه 
�أردَت  �إن �نت  لتعمَل فيه باأي مهنة تختارها؛ ومرة �أخرى يقول يل 
اًل مب�ضاريف هذ�  �إكمال در��ضتك يف �أّي جمال، فاإنني �ضاأبقى متكفِّ
�لأمر قدَر ما ت�ضاء، ولكن جو�بي له كان �إ�ضر�ري �أكرث و�أكرث على 
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لر�أيي  �ضماعهم  �أنه ل مهرَب من  �أفكاري. وعندما لحظا كالهما 
وقر�ري �أخرًي�، كان �ضوؤ�لهما، وهو �ضوؤ�ل و�قعي ومفاجئ يل، لأنني 
�ضبحان �هلل كنُت قد ن�ضيت يف غمرة �لأَْحد�ث �ملا�ضية �إيجاَد جو�ب 
ف يف  وحل له وهو: �إذ� نحن و�فقنا معك على �أن تقوَم �أنت بالتوظُّ

�أحد �أجهزة �لأمن �ل�ضوري، فمن �ضيو�ضلك لتحقيق هذه �لغاية!؟ 
كما   - �لأمن  �أجهزُة  كانت  فقد  متاًما،  �ضحيًحا  �ضوؤ�لهما  كان 
�ضرحت �ضابًقا - �أجهزة فئوية طائفية ل يجري تن�ضيُب �أو توظيف �أّي 
عن�ضر جديد فيها �إَل بو�ضاطة �أو كفالة ودعم من �أحد �ضباط �جلهاز 
د �أَن  بني للحكومة و�لدولة. ومن �ملوؤكَّ نف�ضه، �أو من �أحد �مل�ضوؤولني �ملقرَّ
ا، ومن عائلة ذ�ت خلفية معادية  دخوَل �ضاب م�ضلم �ضني وملتزم �أي�ضً

.� للنظام �لأ�ضدي، وتوظيفه يف �أجهزة �لأمن كان �أمًر� �ضعًبا جدًّ
�هلل،  �إىل  �أجلاأ  �أن  يجب  �ضيء  كل  وقبَل  �أنني،  عندها  و�ضعرُت 
نعم �للجوء �إىل ربي - عزَّ وجلَّ - بالدعاء و�ل�ضتجارة، لأنَّني ورغم 
قيامي باإقناع كل من حويل �إلَّ �أنه يف قلبي بقي �ضيء من �ل�ضك يف 
�ضحة و�ضو�ب قر�ري وخطتي، ولذلك بد�أت �أ�ضلِّي هلل تعاىل �ضلو�ت 

�ل�ضتخارة و�أقول د�عًيا:
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يا رب �إن كنَت تعلم �أنَّ �أمري هذ� خري وير�ضيك وهو يف �ضبيلك، 
� فاأبعدين عنه يارب �أو  ره يل و�جعله �ضهاًل يارب، و�إن كان �ضرًّ في�ضِّ

ه.  �أرين �إ�ضارًة على �ضرِّ
بعَد  نومي  يف  ر�أيت  قدَره،   - وجلَّ  عزَّ   - وليتم  �هلل  ف�ضل  ومن 
- عزَّ  ربي  �إ�ضارة من  و�عتربتها  لُتها  �أوَّ وقد  بي�ضاء،  دعائي غيوًما 
وجلَّ - �أنَّ �لأمر خري، وفعاًل حدث معي بعدها من تي�ضري �لأمور ما 

�أظنه دلياًل على �ضدق نيَّتي يف هذ� �لأمر، و�هلل �أعلى و�أعلم.
طريقة  يف  ًل  مطوَّ وبحثت  ور�جعت  �أفكاري  �عت�ضرُت  وحني 
�ل�ضتخبار�ت، خطَر يف  �أجهزة  �أحد  �إىل  �لدخوَل  �أ�ضتطيع  تعلني 
�لذين نعرفهم يف جمتمعنا، و�لذين  �لأ�ضخا�ض  بايل جمموعًة من 
 - �ضابًقا  بع�ضها  �ضرحنا  ولأ�ضباب   - لهم  �لذين  �لقالئل  من  هم 
�أن  رُت  وقرَّ �لأ�ضد؛  نظام  وم�ضوؤويل  �ضباط  ببع�ض  دة  جيِّ عالقات 
َث معهم و�حًد� بعَد �آخر حتى جند  َب �لتحدُّ �أطلَب من و�لدي �أن يجرِّ
حماولة  ل  �أوَّ وكانت  غايتي؛  �إىل  �ي�ضايل  ي�ضتطيع  من  رمبا  بينهم 
�أحد معارفنا، وهو �ضخ�ٌض  �ل�ضديد عليه طبًعا مع  �إ�ضر�ري  وحتت 
و�ملتملِّقني  �ملنافقني  من  كان  �ملذكوَر  �أنَّ  ورغم  طارق؛  �أبا  يدعى 
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و�مل�ضهورين  �ملعروفني  و�أعو�نه  و�أجهزته  �لأ�ضد  لنظام  �لعمالء 
�أن  نهائًيا، بحجة  �ملو�ضوع  ي�ضاعَدنا يف هذ�  �أن  ه رف�ض  ولكنَّ بهذ�، 
ف �أّي �ضاب م�ضلم �ضني مثلي يف �أّي جهاز �أمني �ضيكون مبنزلة  توظُّ
�لنتحار، و�أظهر ��ضتنكاره للفكرة بالكامل. وهنا، خطر يف بايل �أبو 
وعندما  �ضابًقا؛  لكم  و�أ�ضرته  هو  ذكرته  �لذي  �ل�ضابط  �إياد جارنا 
طرح �أهلي عليه مو�ضوع توظيفي يف �لأمن، وطلبو� منه م�ضاعدتي يف 
هذ� �لأمر، ��ضتنكر يف �لبد�ية كثرًي�، و�نده�ض مثل غريه؛ ولكن، بعد 
�أن قام و�لدي ب�ضرح �لو�ضع له، و�أنَّني مل �أترك لهم �أّي حل �أو جمال 
ه  �آخر ل�ضمان م�ضتقبلي و�فَق ب�ضعوبة وعلى م�ض�ض، مع �لتاأكيد �أنَّ
وعلى  �أنا  لني  يحمِّ و�أنَّه  �لأمر،  هذ�  ونتائج  عو�قب  من  متاًما  يترب�أ 

م�ضوؤوليتي �أّي نتيجة �ضتحدث! 
�إياد يف هذه �لفرتة  �أبو  �أن يكوَن هذ� �ل�ضابُط  و�ضاء �هلل تعاىل 
�ض  يعمل يف �أكادميية ع�ضكرية تعليمية تدريبية عالية كمحا�ضر مدرِّ
ب لكبار �ضباط �لنظام، و�لذين يعملون يف جميع �أجهزة �لأمن  ومدرِّ
ويريدون  �إليه  بحاجٍة  كان  وجميعهم  �مل�ضلحة،  �ت  و�لقوَّ و�جلي�ض 
يف  باملقابل  �إياد  �أبو  ي�ضاعدهم  حتى  له  خدمة  �أّي  وتقدمي  �إر�ضاَءه 
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�لنجاح و�جتياز هذه �لدورة �لع�ضكرية �لتي يجرونها يف �لأكادميية 
�لتي يعمل بها  �أبو �إياد. وب�ضبب هذه �لظروف، مل يكن جو�ُب �أبي 
�إياد �لنهائي عندما و�فق �أخرًي� �أنَّه ي�ضتطيع م�ضاعدتي بالدخول �إىل 
�لطائفة  من  �ضابط  تاأمني  طريق  عن  �ل�ضوري  �لأمن  �أجهزة  �أحد 
يل  وو��ضطًة  كفياًل  يكوَن  كي  �حلاكمة  �لأ�ضد  طائفة  �لن�ضريية 
ا �أن �أختاَر �أّي جهاز  ف فقط، بل �إنَّه طلب مني �أي�ضً للدخول و�لتوظُّ
�أريد، لأنَّ لديه �ضباًطا من جميع �أنو�ع �لأجهزة ي�ضتطيع �أن يجعَلهم 

يقومون مب�ضاعدتي.
�أعلمه  ملا  بالإ�ضافة  �ضريعة،  �أبحاٍث  باإجر�ء  فوًر�  بد�أت  ولذلك، 
�ضابًقا حوَل �أنو�ع �أجهزة �لأمن و�ل�ضتخبار�ت �ملوجودة يف �ضوريا، 
�أنو�ع  بوجود  نعلم  ا  كنَّ ك�ضعب  �إنَّنا  بينهم، حيث  �لفروقات  وما هي 
للنا�ض؛ لذلك، مل  �أنَّ جميعها �ضارٌّ طبًعا  خمتلفة منها؛ ولكن، مبا 
ا وقتها، فقد �أ�ضبحُت بحاجٍة  يكن �أحٌد يهتم كثرًي� بالفرق بينهم؛ �أمَّ
�لفروقات بينهم، حتى يكون �ختياري  �أكرث عن  �أعلَم بدقة  �أن  �إىل 
ي  لأحدها دقيًقا و�ضحيًحا للنوع �لذي �ضيكون مفيًد� لتنظيمنا �ل�ضرِّ

�أكرث.
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�لأجهزَة  ولكنَّ  �لأمنية،  �لأجهزة  من  �لكثرُي  �ضوريا  يف  كان 
حكمه  دعم  يف  �لنظام  عليها  يعتمد  كان  �لتي  �لأخطر  �لرئي�ضية 

و�ل�ضيطرة على �ل�ضعب ومر�قبته كانت �أربعة �أجهزة هي:
�ضعبة �ملخابر�ت �لع�ضكرية "�لأمن �لع�ضكري �أو �ملخابر�ت   -1
�حلربية": كان ُيفرَت�ض ح�ضب معنى ��ضمها و�خت�ضا�ضها �أن تكوَن 
�مل�ضلحة  �ت  و�لقوَّ �جلي�ض  �أمن  �ضوؤون  وتتبُّع  مر�قبة  عن  م�ضوؤولًة 
�أكرب جهاز  كانت هي  ها،  ولكنَّ وموظفيهم؛  و�ضباطهم  وعنا�ضرهم 
خمابر�ت يف �ضوريا من حيث �لعدُد و�لعتاد و�لدعم، وكانت هي �أ�ضدَّ 
كاماًل  عليها  �لنظام  �عتماُد  وكان  للنا�ض؛  و�أذى  طائفيًة  �لأجهزة 
�لدولة  قطاعات  وكافة  �لأخرى  �لأمنية  �لأجهزة  مر�قبة  يف  حتى 
�ملدنية و�لع�ضكرية؛ ومن بني �ضباط هذه �ل�ضعبة كان يجري �ختياُر 

روؤو�ضاء وقادة �أجهزة �لأمن �لأخرى غالًبا.
بال�ضوؤون  �ض  �لتخ�ضُّ بها  يفرت�ض  �ل�ضيا�ضي:  �لأمن  �ضعبة   -2
باقي  مثل  ولكنها  �لد�خلي،  و�لأمن  �ل�ضرطة  قوى  و�أمن  �ل�ضيا�ضية 

ل يف معظم �ضوؤون �ملو�طنني. �لأجهزة كانت تتدخَّ
عدُد  �لعامة":  �ملخابر�ت  �إد�رة  "�أو  �لدولة  �أمن  �إد�رة    -3
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مثل  �ضيء  كل  يف  ل  وتتدخَّ �ضابقاتها،  من  �ضوريا  يف  �أقّل  عنا�ضرها 
�لبقية.

ي�ضري  مثلما  كانت  �لبد�ية  يف  �جلوية:  �ملخابر�ت  �إد�رة   -4
و�لدفاع �جلوي  �لقوى �جلوية  و�أمن  �ضًة يف مر�قبة  ��ضمها متخ�ضِّ

ل يف كل �ضيء. و�ل�ضباط �لطيارين، ثم �أ�ضبحت مثَل غريها تتدخَّ
وطبًعا كان �ختياري فوًر� ل�ضعبة �لأمن �لع�ضكري، كونها �لأقوى 
و�لأ�ضّد نفوًذ� و�َضطوة، وهي �لأقرب ل�ضانعي �لقر�ر يف نظام �لأ�ضد. 
وهنا �أذكر �أمًر� طريًفا �أنَّني عندما �أبلغُت �ل�ضابَط �أبا �إياد باختياري 
يل  وقال  وغ�ضبه،  ده�ضُته  ز�دت  �إليه،  �أن�ضمَّ  كي  �لع�ضكري  لالأمن 
ف يف خمابر�ت �لنظام بل �أنت �خرتَت  لي�ض فقط �أنَّك تريد �أن تتوظَّ
فيه �أقّل عدد  ا، و�لذي يوجد بني موظَّ �أ�ضو�أ و�أق�ضى جهاز بينهم �أي�ضً
ة ن�ضبة لغريه، بل يكاد وجودهم يكون معدوًما يف  من �مل�ضلمني �ل�ضنَّ
�أفكاري  �إ�ضر�ري على  بزيادة  �أنا كالعادة  �أجبته  هذ� �جلهاز؛ وقد 
ومن  مني  جديد  من  ًئا  متربِّ غا�ضًبا  ي�ضيح  جعله  مما  و�ختياري، 
بهذ�  يقوم  �أنه  ًد�  موؤكِّ فيها،  م�ضاعدتي  ينهي  �أن  بعَد  �أفعايل  نتيجة 

فقط كي ل ينزعَج �أهلي منه.
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�ضبحانه  كالعادة - وهلل �حلمد - رعايُة �هلل  كانت  وبعَد ذلك، 
��ضتدعاين  حيث  و�ل�ضكر،  �حلمد  فله  بي،  حتيط  لأمري   وتي�ضريه 
يف  �لع�ضكرية  �لتعليمية  �لأكادمييات  �أحد  يف  مكتبه  �إىل  �إياد  �أبو 
وقام  ق�ضري،  بوقٍت  معه  حديثي  بعَد  دم�ضق  �ل�ضورية  �لعا�ضمة 
�ملخابر�ت  �ضعبة  يعمل يف  كان  برتبة عقيد  �آخر  با�ضتدعاء �ضابط 
فني عليه، وطلب منه م�ضاعدتي يف �لقيام بالتطوُّع  �لع�ضكرية، وعرَّ
ب�ضفة �ضابط �ضف يف تلك �ل�ضعبة، لأنه ورغم �أَن �ل�ضهادة �لثانوية 
�لعامة �لتي �أحملها كانت ت�ضمح يل بالتطوع ب�ضفة �ضابط عادي يف 
�أنَّ هديف كان - كما �ضرحته �ضابًقا - هو جهاز �لأمن  �إلَّ  �جلي�ض، 
ن من �أن �أ�ضبَح �ضابًطا برتب �أعلى فيه كانت  حتديًد�. وحتى �أمتكَّ
�لطريقة �لوحيدة يف �ضوريا هي �لتطوُّع �أوًل يف �جلي�ض، وبعَدها وبعد 
�أ�ضبَح كذلك، ول  �أن  دة وو�ضاطات �أكرب ميكن  دور�ت طويلة ومتعدِّ
�إىل  �جلي�ض  �لنتقال من  من  ني  ي�ضمَن متكُّ �أن  �أحد عندها ميكن 
وت�ضحياتي  عندها  جهودي  وتكون  ذلك،  �أ�ضتطيع  ل  وقد  �لأمن، 
ذهبت �ُضدى. ولذلك، قمُت باختيار �لطريَق �لأ�ضمن و�لأ�ضرع، وهو 
�أقّل، ولكن  �أّي برتبة ع�ضكرية  �لقبول بتوظفي ب�ضفة �ضابط �ضف 

هذ� كان �أ�ضمن و�أ�ضرع.
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�؛ فقد  كان تنفيُذ �لأمر بالن�ضبة للعقيد �ل�ضتخبار�تي �ضهاًل جدًّ
�أر�ضلني مبا�ضرة يف �إحدى �ضيار�ته �لفخمة ذ�ت �لزجاج �لأ�ضود �إىل 
ل فرع �أمني خمابر�تي �أدخله يف حياتي، وهو �لفرع  ما كان وقتها �أوَّ
�لإد�ري ل�ضعبة �ملخابر�ت �لع�ضكرية و��ضمه �لرمزي �لفرع /291/. 
ومن طريف ما حدث معي عنَد دخويل �إليه، وبينما كان قلبي ينب�ض 
�لذي هو عن�ضر  �ل�ضائق  بقيادة  �ل�ضيارة  بينما  �لإثارة  ب�ضرعة من 
ا تقوم بنقلي �إىل فرع �ملخابر�ت �ملذكور، وعندما  ��ضتخبار�ت �أي�ضً
و�ضط  يف   � جدًّ دة  �مل�ضدَّ �حلر��ضة  ذ�ت  �لأمنية  �ملنطقة  �إىل  و�ضلنا 
من  �لأمني  للفرع  �ل�ضخمة  �لأبو�ب  فتُح  وجرى  دم�ضق،  �لعا�ضمة 
لل�ضماح  �لفرع  �بات هذ�  �ملكلَّفني بحر��ضة مدخل وبوَّ �لعنا�ضر  قبل 
فيها  �أنا  �لتي  �ل�ضيارة  نو�فذ  ولأنَّ  بالدخول،  تقلُّني  �لتي  لل�ضيارة 
بد�أ  مِلن باخلارج �ضخ�ضية من هو د�خلها،  �ضود�ء متاًما ول تظهر 
عادًة  ى  ُتوؤدَّ �لتي  �لع�ضكرية  �لتحيات  ون  يوؤدُّ �لفرع  حر��ضة  عنا�ضُر 
�ل�ضيارة هو  بد�خل  �أنَّ من  ا منهم  ولل�ضيارة ظنًّ لنا  �ل�ضباط  لكبار 
ًد� و�أتاأكد كم  �لعقيد �ضاحبها، وقد جعلني هذ� �أ�ضحك و�أ�ضعر جمدَّ

�أنَّ يَد �هلل �ضبحانه وتعاىل ترعاين وحتميني، و�هلل �أعلم.
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وبعَد ذلك، قام �ل�ضائُق مبر�فقتي د�خل مبنى �لفرع �إىل مكتب 
ف و�لعمل يف �أجهزة �لأمن و�جلي�ض  ��ضمه مكتب �لتطوُّع، لأنَّ �لتوظُّ
عني  �ملتطوِّ ومتييز  لتمييزه  تطوًعا  ى  ي�ضمَّ �ضوريا  يف  و�ل�ضرطة 
و�لأفر�د  �ل�ضف  اط  �ل�ضباط و�ضبَّ فون برغبتهم( عن  �ملوظَّ )وهم 
موجودون  هم  �لذين  �لآخرين  عن  �لع�ضكري  �لعمل  يف  �ملحرتفني 
�لإلز�مية  �لع�ضكرية  للخدمة  تاأديتهم  �أثناء  يف  �لأعمال  هذه  يف 
�ل�ضوريُّون  يهم  ي�ضمِّ و�لذين  �ضوري،  مو�طن  كل  على  �ملفرو�ضة 

�لع�ضاكر �لإجباريني. 
�أبا ح�ضن،  ُيدعى  �ضابَط �ضفٍّ  �ملذكور  �لتطوُّع  مكتب  قابلُت يف 
�لن�ضريية طبًعا؛ وقد  للطائفة  وينتمي  �ملكتب  رئي�َض هذ�  وهو كان 
عة عن �ضخ�ضيتي، وعن مكان  ي، ومو�ضَّ باأخذ بيانات كاملة منِّ قام 
�إقامتي وعن عائلتي وجميع ما ميكنه �حل�ضول عليه من معلوماٍت 
�ضمن  �ملعلومات  هذه  له  �أكتب  وجعلني  حياتي،  عن  وتفا�ضيل 
من  جميع  مع  �ضيحدث  وكما  �لرجل،  هذ�  ي�ضتطع  ومل  ��ضتمار�ت. 
�لتي ق�ضيُتها بني  �لالحقة  �لثمانية ع�ضر عاًما  �ضاألتقي بهم خالل 
ده�ضَته  يخفي  �أن  �ل�ضوري،  و�ل�ضتخبار�ت  �لأمن  جهاز  يف  هوؤلء 
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 - ذلك  رغم   - ورغبتي  ية،  �ل�ضنِّ �لإ�ضالمية  للطائفة  �نتمائي  من 
�ملدن  �أبناء  من  �أنَّني  وب�ضبب  �ملخابر�ت!  �ضعبة  و�لعمل يف  بالتطوُّع 
�أكرث  د�ئًما  كان  �لثاين  �ل�ضبُب  وهذ�  ا،  �أي�ضً �لأرياف  من  ول�ضت 
�إثارًة للده�ضة له ولغريه فيما بعد، لأنَّ �لقلَّة �لقليلة �أو �لنادرة �لتي 
�لأ�ضدية من  �لأمن  �أجهزة  بع�ض  بالتطوُّع يف  تقوم  بقيت  قد  كانت 
ة، حيث كانو� د�ئًما وح�ضًر� من �أبناء بع�ض مناطق  �مل�ضلمني �ل�ضنَّ
�لأرياف كما �ضرحُت �ضابًقا، لأنَّ نظاَم �لأ�ضد ��ضتخدم بعَد �أَْحد�ث 
ه  حماه /1982/ خطًة وموؤ�مرة حقرية جديدة وقتها، وهي �أنه �تَّ
�إىل  �أنو�عها  مبختلف  �لإعالم  وو�ضائل  �ل�ضورية  �لتعليم  مناهج  يف 
ة  حتري�ض �أبناء �ملناطق �لريفية، ومن بينهم �أرياف �مل�ضلمني �ل�ضنَّ
و�ضكان  �أبناء  �ضدَّ  وب�ضيطة،  منعزلة  �لزمان  ذلك  يف  كانت  �لتي 
�ملدن يف �ضوريا، حيث قام بالرتكيز على زرع �أفكار يف �أذهان بع�ض 
لطبقات  ينتمون  جميعهم  �ملدن  �أهلَّ  �أن  �لب�ضطاء  �لريفيني  هوؤلء 
ون  �لإقطاعيني و�لرُبجو�زيني، وهم كانو� وما ز�لو� يكرهون وي�ضمئزُّ
ي�ضتعبدون  �ضابًقا  كانو�  و�أنَّهم  �لريف،  �أبناء  جميع  من  وي�ضخرون 
و�لعدو�ن،  بالظلم  �أرز�َقهم  وياأخذون  �لريف،  �أبناَء  وي�ضتغلُّون 
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حزٌب  )وهو  �ل�ضرت�كي  �لبعث  وحزب  وطائفته  �لأ�ضد  نظاَم  و�أنَّ 
�أع�ضائه  معظم  وينحدر  �ضيا�ضية،  كو�جهٍة  �لأ�ضد  نظام  ي�ضتخدمه 
�لأرياف  و�أهل  �لفالحني  و�إن�ضاف  لإنقاذ  �أتو�  �ضوريا(  �أرياف  من 

من هذ� �لظلم جميعه. 
�أن يزرَع بذوَر  وقد ��ضتطاع هذ� �لنظاُم، بن�ضر هذه �لقناعات، 
�لو�حد؛  ي  �ل�ضنِّ �ملجتمع  �أفر�د  بني  �لفرقة  َثمَّ  ومن  و�لكره،  �حلقد 
بجعل  �ضوريا  يف  �لرئي�ضية  �ملدن  �أبناء  و��ضتبعاد  بتهمي�ض  وقام 
مني �إىل �لوظائف  �لأف�ضلية هي د�ئًما لأبناء �لريف يف قبول �ملتقدِّ
عدَد  جعَل  ا  ممَّ �لأ�ضد؛  ع�ضر  طو�َل  �حلكومية  و�لع�ضكرية  �ملدنية 
�ل�ضابق  من  بكثري  �أقلَّ  ي�ضبح  �ملذكورة  �ملدن  �أبناء  من  �ملوظفني 
يف �لقطاع �ملدين من وظائف �لدولة، وينقر�ض تقريًبا من �لقطاع 
خم�ضة  من  �أكرث  وملدة  �لأمنية،  �لوظائف  يف  وينعدم  �لع�ضكري، 

اح ب�ضار. و�أربعني عاًما من حكم �لأ�ضد �لأب وبعده ولده �ل�ضفَّ
�ملدن  �أهل  من  قليلة  قلٍَّة  من  �إلَّ  يخلو  يكاد  �جلي�ض  قطاُع  كان 
ة؛ �أما �أجهزُة �لأمن و�ملخابر�ت فكان وجودهم فيها  �مل�ضلمني �ل�ضنَّ
معدوم نهائًيا، ل�ضيَّما يف �ضعبة �ملخابر�ت �لع�ضكرية، لكونها جهاًز� 
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 - عاًما  ع�ضر  �ضتة  ة  وملدَّ �هلل  وبف�ضل  �أنا  كنُت  وقد  متاًما،  طائفًيا 
ي �لذي  ف �لوحيد �مل�ضلم �ل�ضنِّ ويعلم هذ� �لكثري من �لنا�ض - �ملوظَّ
�أبو  �نده�ض  ولهذ�  يعمل يف هذ� �جلهاز،  �لذي  �ملدن  �أبناء  هو من 
ح�ضن، رئي�ض مكتب �لتطوُّع؛ ورمبا �نزعج، ولكنه مل ي�ضتطع �أن يبدي 
�أّي معار�ضة �أو عرقلة ل�ضري �أموري و�أور�قي ب�ضبب خوفه من �لعقيد 

�لذي �أر�ضلني �إليه مع �ضائقه، و�أمره بدعمي.
�أُجرَيت معي يف مكتب �لتطوُّع، جرى  وبعَد �نتهاء �ملقابلة، �لتي 
�إعالمي مبوعد قادم بعَد �أ�ضابيع، حيث يجب �أن �أح�ضر فيه �أنا �إىل 
�لفرع كي �أخ�ضَع لمتحان وفح�ض مقابلة �ضفهي مع جلنة من كبار 
د  �ضي �ضعبة �ملخابر�ت �لع�ضكرية، وهذه �للجنُة �ضتحدِّ �ضباط وموؤ�ضِّ

بعد فح�ضي قبويل للعمل عندهم من عدمه.
�هلل  �ضكرُت  �ليوم،  ذلك  يف  �لفرع  من  �أخرًي�  خرجُت  عندما 
وحمدته كثرًي�، لأنَّ ما �أمتمته يف هذ� �ليوم كان هو �خلطوة �لأوىل 
تي وهديف  �لتي جرى �إجنازها يف �لطريق �لطويل و�ل�ضائك �إىل خطَّ

�للذين �أعددُت لهما لوقت طويل من حياتي �ضابًقا.
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اخرتاق اأحد اأقذر اأجهزة االأمن 
واال�صتخبارات فـي العامل

 
خ�ضعُت  ��ضتدعائي،  جرى  �أن  وبعد  ب�ضيطة،  بفرتٍة  ذلك  بعَد 
جلميع  عادًة  )ُتَرى  و�لع�ضكرية  ية  �لطبِّ �لفحو�ضات  من  ملجموعة 
مني للوظائف �لع�ضكرية و�لأمنية( وتاوزُتها جميعها بنجاح  �ملتقدِّ
ي �لف�ضاد  بف�ضل �هلل. ولكن، لفت نظري يف �أثناء ذلك مقد�َر تف�ضِّ
و�ملح�ضوبيات وتعاطي �لر�ضاوى �ملنت�ضر بني �ضباط وم�ضوؤويل �لنظام 
�أفر�د طائفته �لن�ضريية نف�ضها، حيث كان معنا يف  �لأ�ضدي، وبني 
هم  �لذين جرى رف�ضُ �ل�ضباب  �لكثرُي من  �لطبية  �لفحو�ضات  �أثناء 
اء ب�ضبب عدم لياقتهم �ل�ضحية، �أو وجود خلل ما يف  من ِقَبل �لأطبَّ
�أحُد  �أج�ضادهم؛ ولكنَّ هوؤلء �ضرعان ما كانو� يعودون وب�ضحبتهم 
ط لهم عنَد  �أقاربهم من �ل�ضباط �أو �مل�ضوؤولني ليقومو� فوًر� بالتو�ضُّ
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�لأطباء، و�ضرعان ما كان يجري تغيرُي �لنتائج، ويجري �إجناحهم 
يف هذه �لفحو�ضات �لطبية وقبولهم للعمل يف قوى �لأمن!.

�لتي  �مل�ضريية  �ملقابلة  موعُد  حان   ،1993 عام  �أو�خر  ويف 
�ضتجريها جلنٌة من كبار �ضباط �ضعبة �ملخابر�ت �لع�ضكرية، من �أجل 
مني بطلبات �لن�ضمام للعمل يف هذ� �جلهاز،  فح�ض و�ختبار �ملتقدِّ
مني،  ة �ضخ�ضية هوؤلء �ملتقدِّ دون فيها مدى �ضالحية وقوَّ حيث يحدِّ
ى هذ� �لختبار عادة با�ضم "�لفح�ض �لنف�ضي"، وقد �ضادف  وُي�ضمَّ
 ،� جدًّ قوية  و�أنفلونز�  برد  بنزلة  م�ضاًبا  كنُت  �أنَّني  �ملقابلة  يوم  يف 
بالإ�ضافة طبًعا �إىل توتُّري �ل�ضديد �لطبيعي لأين �ضاأذهب �إىل وكٍر 
و�أعد�ء  �أعد�ئي  هناك  و�ضاأقابل  �لنظام،  احي  و�ضفَّ جمرمي  لعتاة 
�ض لتدقيقهم و�أ�ضئلتهم، وهذ� بالتاأكيد لي�ض  �أهلي وقومي، و�ضاأتعرَّ

�أمًر� �ضهاًل �أبًد�.
لقد بقيُت طو�َل �لوقت، خالل م�ضافة �ضفري من مدينتي حم�ض 
و�ضو�رع  �أحياء  يف  عبوًر�  وبعدها  دم�ضق  �ل�ضورية  �لعا�ضمة  �إىل 
�لعا�ضمة باتاه �لفرع �لإد�ري ل�ضعبة �ملخابر�ت، و�أنا �أ�ضعر بدو�ٍر 
�ضديد وغثيان وتقيُّوؤ جعلني �أ�ضتمرُّ باإفر�غ جميع ما يف معدتي طو�َل 
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مني  �ملتقدِّ بال�ضباب  مزدحًما  �لفرع  كان  و�ضلُت،  وحني  �لطريق. 
�أذكر،  ما  على  م  متقدِّ �لعدُد حو�ىل 600  وكان  �لعمل،  لذ�ك  مثلي 
ط �لفرع، وبع�ضهم كان جمتمًعا  وقفو� جميًعا يف �ل�ضاحة �لتي تتو�ضَّ
�ضمن �لزدحام �لذي على باب �لغرفة �لتي يجري فيها �لختبار، 
وطبًعا �جلميع وبالكامل ح�ضبما عرفت كانو� من �لطائفة �لن�ضريية 
يف  �خلا�ضة  �أفر�دها  بلهجة  ومنيِّزها  �ل�ضوريني  نحن  نعرفها  �لتي 
�لكالم، و�لتي ل ت�ضبه �أّي لهجة �أخرى يف �ضوريا. وقد بقيُت �أنتظر 
�للجنة؛  �أمام  للمثول  ��ضمي  �لند�ُء على  �أن يجري  ل�ضاعات عديدة 
�إىل  �أنَّ �لو�ضَع �ضيِّئ، و�أنَّ طريقَة حتديد من يدخل  ني لحظُت  لكنَّ
هذ� �لختبار ت�ضبه ما ر�أيته �ضابًقا يف �لفح�ض �لطبي من و�ضاطات 
وحم�ضوبيات. وبعَد �أن تعبُت كثرًي� من �لنتظار، و�ضعرت بزيادة يف 
ا �أنَّ من �ملمكن  �ضدة مر�ضي، بد�أُت �أ�ضعر بالقلق بعَد �أن لحظت �أي�ضً
�أنهم رمبا  �ملوجودين، وظهر يل  �لفاح�ضة جميَع  �للجنُة  تقابَل  �ألَّ 
�ضيكتفون بالأ�ضخا�ض �لذين جرت مقابلُتهم حتى �لآن، ويعود �لباقون 
�للذين  و�لتخطيط  �جلهوَد  فاإنَّ   - هذ�  حدث  �إن   - و�أنَّه  باخليبة، 
�لآن �ضوف تذهب جميعها  و�أتعبت من حويل حتى  �أنا فيهما  تعبت 
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فوًر�،  تنفيذها  قَررت  فكرًة  �ضبحانه  �هلل  �ألهمني  وعندها،  هباء. 
حيث قمُت بالدخول �إىل مكتب �أحد �ضباط �لفرع "دون �إذن وكان 
هذ� �لت�ضرُّف خماطرة"، و�لذي كنت قد دخلت مكتَبه مرة و�حدة 
�ضابًقا وجرى �إخباره عن رغبتي حني �أر�ضلني �لعقيُد �ل�ضتخبار�تي 
لهذ�   - ذكرتها  �لتي   - �ل�ضابقة  زيارتي  يف  �لوظيفة  لهذه  م  للتقدُّ
�لفرع، و�أخربته ب�ضرعة و�أنا �أتاهل نظر�ِته �ملنده�ضة و�لغا�ضبة من 
جر�أتي ووقاحتي يف طريقة دخويل �إليه �أنَّ �لعقيَد �لذي �أر�ضلني �إليه 
له فوًر� من �أجل م�ضاعدتي  �ضابًقا طلب مني �أن �أخرَبه ب�ضرورة تدخُّ
مع �للجنة �لفاح�ضة كي يو�فقو� على �إدخايل �إىل �لفح�ض ب�ضرعٍة 
ورمبا من  ة كالمي  د من �ضحَّ يتاأكَّ �أن  ودون  وفعاًل،  ا.  مري�ضً كوين 
له عن عمله،  �إ�ضغايل  يتخلَّ�َض من وجودي يف مكتبه ومن  �أن  �أجل 
ث مدة ثو�ٍن، ثم  قام هذ� �ل�ضابُط ب�ضرعة بالت�ضال بالهاتف وحتدَّ
طلب مني �أن �أعوَد ب�ضرعة �إىل �لوقوف عنَد باب �لغرفة �لتي تري 
�للجنُة فيها �لفح�ض، وقال �ضيجري ��ضتدعاوؤك للدخول بعَد قليل.

للدخول،  با�ضمي  ينادي  دقائق  بعَد  �أحَدهم  �ضمعُت  وبالفعل، 
ودخلُت �أخرًي� و�أ�ضبحت �أقف �أماَم جلنة من قيادة جهاز �ملخابر�ت 
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�ل�ضورية �لأ�ضدية، و�لتي هي موؤلَّفة من �ضباط كبار يكفي ذكر ��ضم 
�لزمان،  �أّي مو�طن �ضوري عادي يف ذلك  �أّي و�حد منهم لإرعاب 
لأن �أيًّا منهم ي�ضتطيع ومن دون مبالغة وبكل ب�ضاطة �أن ينهي حياَة 
ي�ضدره،  و�حد  باأمر  �أو  قلمه  ة  بجرَّ �ضوري  �ضخ�ض  �أيِّ  م�ضتقبل  �أو 

ة ما �أقول. و�ل�ضوريني �لذين عا�ضرو� ذلك �لوقت يعلمون متاًما دقَّ
/ و��ضمه  عقيد  برتبة  ريًيا  ُن�ضَ �ضابًطا  �للجنة  هذه  رئي�ُض  كان 
علي زيو�نه/، وهو �ضابٌط خم�ضرم قدمي يف هذ� �لعمل، ويعدُّ �أحَد 
وجهه  يف  قُت  دقَّ عندما  �لدموي.  �ملخابر�تي  �جلهاز  هذ�  �ضي  موؤ�ضِّ
هو  �أخذ  دخويل،  ومنذ  ودهاء؛  بخبث  يتمتع  رجٌل  �أنه  فوًر�  �ضعرُت 
ر�أ�ضي  من  باأنظارهم  �ضونني  يتفحَّ �للجنة  �أع�ضاء  �ل�ضباط  وباقي 
حتى قدمي، ويف نف�ض �لوقت كانو� يقروؤون بياناتي ومعلوماٍت كاملًة 
ات �لتي و�ضعت �أمامهم، ولحظُت على وجوههم  عني يف �أور�ق �مللفَّ
عته ولحظُته على وجوه كلِّ من �ضبق له معرفتي ومعرفة  فوًر� ما توقَّ
في �ملخابر�ت من �لده�ضة و�ل�ضتغر�ب  رغبتي بالعمل معهم من موظَّ
�لتي �ضرحُتهما �ضابًقا، وذلك عندما يعلمون �أنَّني م�ضلم من �لأغلبية 
كما  وهذ�  باملخابر�ت؛  �للتحاق  و�أنوي  �ملدن  �أبناء  ومن  ية  �ل�ضنِّ
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وملفتة  غريبة  ظاهرًة  جميًعا  لهم  بالن�ضبة  د�ئًما  يجعلني  ذكرُت 
للنظر وخمتلفة عن جميع �لآخرين؛ وهذه �لده�ضة بقيُت �أ�ضاهدها 
طو�َل حياتي وعملي يف �ضعبة �ملخابر�ت، وبعَدها يف �جلي�ض، على 

وجه �أّي �ضخ�ض جديد يعلم باأمري.
ب�ضيطة عادية  �أ�ضئلٍة  بتوجيه  �للجنة  رئي�ُض  بد�أ  وبعد ذلك،   ، ثمَّ
�إيلَّ عن حياتي وعائلتي ودر��ضتي؛ ولكنَّ �ل�ضفَر �لذي كنت قد قطعته 
ثتكم عنه يف ذلك �ليوم، �أ�ضيف �ليهما  مع مر�ضي �ل�ضديد �لذي حدَّ
�أّي  تناويل  عدم  نتيجة  به  �أ�ضعر  كنت  �لذي  �ل�ضديد  �جلوُع  ا  �أي�ضً
طعام طو�َل �ليوم ونتيجة �أنني �أفرغُت جميع ما يف معدتي يف �أثناء 
ا توتُّري �ل�ضديد وقيامي  �لطريق ب�ضبب �ملر�ض وفوق جميع هذ� �أي�ضً
بالنتظار يف �لطق�ض �ل�ضتوي �لبارد ل�ضاعاٍت طويلة يف �ضاحة �لفرع 
بدو�ٍر  �أُ�ضاب  جعلني  قد  ذلك  كلُّ  �للجنة،  �إىل  �إدخايل  جرى  حتى 
بالإجابة  �أثناء قيامي  و�أح�ض�ضُت يف  �أمامهم،  �أقف  و�أنا   � �ضديد جدًّ
عن �أ�ضئلتهم �أنني بد�أت بفقد�ن �ل�ضعور يف �أطر�يف و�أنَّني �ضاأ�ضقط 
بالكاد  وكنت  �لوعي،  عن  و�ضاأغيب  حلظة  �أّي  يف  �أمامهم  ا  �أر�ضً
باأنه من  نف�ضي  زت حوَل تذكري  تركَّ و�أفكاري  ة،  ب�ضدَّ نف�ضي  �أجاهُد 
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به،  يت  و�ضحَّ فعلته  ما  وبعَد جميع  �لآن  �أنني  و�ملعقول  �ملقبول  غري 
وما عاناه و�لد�ي حتى �أ�ضتطيَع �لو�ضوَل �إىل هذه �للحظة، �أن �أفقَد 

و�أخ�ضر كلًّ �ضيء ب�ضبب مر�ض ب�ضيط!
طت وعملت له؟! �ضاألُت نف�ضي هل نزلة برد �ضتق�ضي على كلِّ ما خطَّ
ويف هذه �للحظة، �أعطاين �هلل - عزَّ وجلَّ - �جلر�أة، وبعبار�ٍت 
�ضريعة متالحقة طلبُت من رئي�ض �للجنة �لإذن بالتكلُّم و�ضرحُت له 
� و�أ�ضعر بالدو�ر، و�أنَّني كان يفرت�ض �ألَّ �أخرَج من  �أنني مري�ض جدًّ
�لطبية �لالزمة؛ ولكنني ح�ضرُت  �لرعايَة  ى  �أتلقَّ و�أن  �ليوم،  �ملنزل 
رغم كل هذ� كي ل �أتخلََّف عن �لفح�ض، وقد ظهر على وجوه �أع�ضاء 
�ضمحو�  باأنهم  �إيلَّ  و�أ�ضارو�  لهم،  �ضرحُت  مبا  �قتنعو�  �أنهم  �للجنة 
ترى  كانت  �ملقابلَة  لأنَّ  �ل�ضحي،  لو�ضعي  مر�عاًة  باجللو�ض  يل 
مني وهم  وقوف �أمام �للجنة، �إذ مُيَنع �لنا�ض �لعاديُّون  جلميع �ملتقدِّ
يف �ضوريا من �جللو�ض يف ح�ضرة �ضباط �ملخابر�ت �إلَّ باإذن خا�ض 
�لعنا�ضر  �أحد  من  �للجنة  رئي�ض  علي  �لعقيُد  طلب  وبعدها  منهم؛ 
�إح�ضاَر كوب ماء يل، وهنا وب�ضبب كوب �ملاء هذ� تغريَّ �ضكُل وجمرى 

�ملقابلة ب�ضكٍل مفاجئ، فكيف حدث هذ�!؟
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من �ملعروف بالن�ضبة لأغلب �ل�ضوريني �أنَّ �لطائفَة �لن�ضريية - 
طائفة �لأ�ضد - يحبُّون، وبعك�ض �لأغلبية �مل�ضلمة �ل�ضنية �لتي يحرم 
ديُنها ومعتقد�تها وتر�ثها تعاطي �أّي نوع من �أنو�ع �لكحول �أو �خلمر، 
ومعتقد�تهم  كتبهم  يف  �ضونها  ويقدِّ بل  و�مل�ضِكر�ت،  �لُكحول  تعاطي 
�لكحولية  بينهم هو �ضر�ب �ضديد  تد�وًل  �لأكرث  و�لنوُع  �ل�ضيطانية، 
هذه  منازل  جميع  يف  يدوًيا  ب�ضناعته  ويقومون  "�لَعَرق"،  ونه  ي�ضمُّ
ويجري  خا�ضة،  �أدو�ت  �ل�ضناعة  هذه  �أجل  من  وميلكون  �لطائفة، 
ن�ضج  مو�ضم  �أثناء  يف  �لعام  من  معينة  و�أوقات  مو��ضم  يف  �لأمُر 
عون كمياٍت كبرية تكفيهم طو�َل �لعام، ويفتخرون  �لعنب، حيث ي�ضنِّ
ا بجودة وطعم و�ضدة تاأثري ما �أنتجه كلُّ منزل منهم  بني بع�ضهم بع�ضً
اف بال لون، فاإذ�  من هذ� �مل�ضِكر. وهذ� �مل�ضروب يكون ذ� مظهر �ضفَّ
مزجوه باملاء �أو �لثلج يف �أثناء �ضربهم له �أ�ضبح لونه �أبي�ض ي�ضبه لوَن 

�حلليب تقريًبا.
وملا كنُت يف �ملقابلة، كما ذكرُت، و�أح�ضَر يل �أحُدهم كاأ�ض ماء 
�أَن لون �ل�ضائل �لذي فيه �أبي�ض ولي�ض لوَن  و�أم�ضكتها �أنا فالحظُت 
اف �ملعروف؛ عرفُت فيما بعد �ضبب هذ� �أنَّ ماء �لعا�ضمة  �ملاء �ل�ضفَّ
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دم�ضق وب�ضبب �ضغطه �ل�ضديد وخلطه مبادة �لكلور يكون د�ئًما بهذ� 
يف  �إقامتي  عدم  ب�ضبب  �ضابًقا،  هذ�  �أعرف  �أكن  مل  ني  ولكنَّ �للون، 
عت �أنه ميكن �أن يكوَن  دم�ضق؛ وعندما �ضاهدُت هذ� �للون خفت وتوقَّ
ا �أو نوًعا من �لختبار تقوم به هذه �للجنُة �ل�ضتخبار�تية جلعلي  فخًّ
لأنهم   - �هلل  �ضمح  ل   - �تز�ين  �أفقَد  حتى  و�أ�ضكر  �خلمر  �أ�ضرب 
�مل�ضروبات.  هذه  تتعاطى  ل  �لتي  ية  �ل�ضنِّ �لأغلبية  من  �أنَّني  عرفو� 
دت يف �ضربه للحظات حتى �ضممته  ولذلك، حني �أم�ضكُت �لكاأ�ض تردَّ
�لتي  �لتعب  كمية  وبعَد  �لعادة  وبحكم  ماء،  كونه  من  َد  لأتاأكَّ ل  �أوَّ
و�ضلت لها ن�ضيُت حذري وحتركت �ضفاهي بذكر ��ضم �هلل بال �ضوت 
على �لكاأ�ض و�ضربت، كل هذ� جرى يف حلظاٍت �ضريعة، ولكنها كانت 
لالأ�ضف كافيًة كي تلتقطه وتنتبه له فوًر� �لأعنُي �خلبرية و�خلبيثة 
�لأمَر  �أن  عندها  �أح�ض�ضُت  وقد  �ملخابر�ت،  جلنة  ل�ضباط  بة  و�ملدرَّ
وبكل  �أنَّني  �لآن  لهم  و��ضح  ب�ضكٍل  تبنيَّ  فقد   ،� جدًّ خطرًي�  �أ�ضبح 
بالعمل يف جهاز  عادًة  يرغب  قد  �لذي  �لنوع  من  �أبًد�  ل�ضت  تاأكيد 
اته مكافحة �نت�ضار �لدين  �أهم مهمَّ �لأمن �ل�ضوري �لذي كانت من 
�لنا�ض  و�إبعاد  �ملتدينني،  و��ضطهاد  ومر�قبة  و�لتديُّن،  �لإ�ضالمي 
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يطلب  مثلي  �ضخ�ٌض  ياأتي  فكيف  بدينهم،  يربطهم  ما  جميع  عن 
�لن�ضمام �إليهم!؟

رئي�ض  وجوه  على  و��ضحة  و�لده�ضة  و�لرتياب  �ل�ضكُّ  و�أ�ضبح 
قد  �ملاء  و�ضربت  �أخرًي�  جل�ضُت  �أن  وبعد  وكنُت  �للجنة،  و�أع�ضاء 
�أنني  و�أح�ض�ضُت  �أكرث  و�ضحوُت  جاأ�ضي،  رباطة  بع�َض  ��ضتعدُت 
بت نف�ضي عليه يف �ل�ضنو�ت  �ضاأحتاج �إىل جميع ما در�ضته وقر�أته ودرَّ
�ل�ضابقة، من تارب وخرب�ت �جلو��ضي�ض ورجال �ل�ضتخبار�ت يف 
يف  �ملاء  كاأ�ض  مو�ضوُع  �ضنعه  ما  تاوَز  رمبا  �أ�ضتطيَع  حتى  �لعامل، 
ا. نفو�ض �للجنة من �ضك، و�إلَّ �ضي�ضيع كلُّ �ضيء، ورمبا �ضعت �أنا �أي�ضً
ولكنني  مباغًتا  �للجنة،  رئي�ض  علي،  �لعقيُد  ه  ظنَّ وب�ضكل  وفوًر� 

ه يل �ضوؤ�ًل: عه وم�ضتعد له متاًما بف�ضل �هلل، وجَّ كنت �أتوقَّ
وجهي! يف  جيًد�  ن  يتمعَّ وهو  قالها  �لكحول!؟  ت�ضرب  ل  •	�أنت 

د:  طبعا ل! فازد�د ��ضتغر�ًبا جلر�أتي  •	�أجبته بهدوء �ضديد متعمَّ
يان جميع معتقد�تهم. يف �إعالن رف�ضي ومعار�ضتي �للذين يتحدِّ

ت�ضربه؟ ل  ملاذ�  •	ف�ضاأل: 
•	وهنا �أدركت �أن �أجوبتي يجب �أن تكوَن زئبقية متاًما ومر�وغة، 
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بالن�ضبة  ب�ضرعة:  فاأجبته  �لتديُّن،  �إىل  ي�ضري  �أّي جو�ب  َب  �أتنَّ و�أن 
عقلي  يجعل  �ضيء  �أّي  و�أكره  �أرف�ض  �أنني  �لتامة  قناعتي  فاإن  �إيلَّ 
ف عن �لعمل ولو للحظة، ونظرُت يف �أعينه فاأح�ض�ضُت  يتعطل �أو يتوقَّ

�أنني �أح�ضنت �جلو�ب.
ت�ضلِّي؟ هل  •	�ضاألني: 

و�إيلَّ  بع�ضهم  �إىل  �ل�ضباط  جميُع  فنظر  طبًعا،  له:  قلت  	•
�أمامهم  يرون  وكاأنهم  ونظر�تهم  مالحمهم  و�أ�ضبحت  با�ضتغر�ب، 
وماذ�  هنا!  يحدث  ماذ�  يقول  حالهم  ل�ضاُن  وكان  ف�ضائًيا،  كائًنا 

يفعل �ضخ�ض مثل هذ� هنا!؟  
عادة؟  �مل�ضاجد  �إىل  تذهب  �أنت  هل  •	�ضاألني: 

جمعة  يوم  كلَّ  �مل�ضاجد  �إىل  و�لدي  مع  �أذهب  �أنا  نعم  •	�أجبُته 
�إىل �ضالة �جلماعة �ملعتادة فيه.

�ضتختار  هل  �مل�ضتقبل  يف  َج  تتزوَّ �أن  �أنت  �أردت  �إذ�  •	�ضاألني: 
عرو�ضتك ممن يرتدون �حلجاب؟ 

طبًعا. •	�أجبته: 
حلزب  �لنت�ضاب  بتهمة  موقوفون  �أقارب  لك  هل  هو:  �ضاأل  	•
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�أّي �ضخ�ض يف عهد  �إن ثبت وجوده عنَد  �مل�ضلمني؟؛ وهذ�  �لإخو�ن 
حكومية  وظيفة  �أّي  يف  قبوله  وعدم  رف�ضه  تاأكيد  بكلِّ  يعني  �لأ�ضد 

ا�ضة. عادية، فكيف �إن كانت وظيفًة �أمنية ح�ضَّ
ل. •	�أجبته: 

عت  ُو�ضِ و�لتي  بي  �ملتعلِّقة  �ملعلومات  يف  نظَر  �أن  بعَد  قال،  	•
�أمامه يف ملفي: جو�بك غري �ضحيح! عندي هنا ُيذكر �أنَّ لك قريًبا 

من عائلتك موقوف �ضيا�ضي ب�ضبب عالقته بالإخو�ن �مل�ضلمني!
وعدُدنا   ،� جدًّ كبرية  عائلٌة  حم�ض  مدينة  يف  نحن  له:  •		قلت 
�ملدن  فحياُة  �لبع�ض؛  نا  بع�ضَ جميًعا  نعرف  ل  هذ�،  وب�ضبب  كبري؛ 
لي�ضت مثَل �لأرياف، فامل�ضافاُت �لكبرية بني �لأحياء �ملختلفة وعدد 
�أو  �لأ�ضرة  �أفر�د  بني  حتى  �لتعارَف  يجعالن   � جدًّ �لكبري  �لنا�ض 

بني من �لعائلة. �لعائلة �لو�حدة �ضعًبا، وبالكاد نعرف بع�ض �ملقرَّ
�أع�ضاء  �ل�ضباط  �أحُد  نطق  �ملقابلة،  خالل  ة  مرَّ ل  ولأوَّ وهنا، 
�ل�ضباط  و�أ�ضغر  م�ضيحي،  �ضابط  وهو  ا،  حنَّ ُيدعى  وكان  �للجنة، 
رتبًة يف �للجنة، فقد كانت رتبته مالزًما. قال يل بحنق وغ�ضب: هل 
�ل�ضديدة  ثقتي  ُتظِهَر  �أن  دت  تعمَّ وبابت�ضامة  له  قلُت  �أنت جمنون!؟ 
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بنف�ضي كي �أمت�ضَّ و�أخفف قدَر �لإمكان من ��ضتغر�بهم مني، ومن 
�أن تكوَن  �أجوبتها بديهية، ويجب  �أمور  �أنتم ت�ضاألونني عن  �أجوبتي: 
�أجوبتها معلومًة لديكم �ضابًقا، و�أنا �أجبتكم ب�ضر�حة و�ضدق لأنَّني 
ولذلك  �إخفائه،  �إىل  �أحتاج  �أو  �أخ�ضاه  ما  �أو  خطاأ  �أّي  عندي  لي�ض 
يًة لكم،  فل�ضت بحاجٍة لأن �أكذَب عليكم فقط كي تكوَن �أجوبتي ُمر�ضِ

ولكن غري �ضحيحة.
هذ�!؟ وكيف  هو:  •	فقال 

قلُت له: جميُع ما �ضاألتموين �أنتم عنه هو تقاليد وعاد�ت وتر�ث 
حوله،  من  مل�ضايرة  يفعلها  و�جلميع  وجمتمعي  قومي  عنَد  موجودة 
د �ضخ�ض  ول عالقَة لها باأيِّ ر�أي �أو �تاه فكري �أو غريه؛ �أنا جمرَّ
عادي مثلي مثل غريي، �أ�ضاير و�أتَّبع عاد�ت من حويل من �لنا�ض، 
َع �لغباَء، و�أن �أ�ضَع يف �أذهانهم �أنَّني  ت �أن �أت�ضنَّ وبجو�بي هذ� تق�ضدَّ
باع �أعمى لعاد�ت �لآخرين،  �ضاب ب�ضيط يقلِّد دون تفكري، ويقوم باتِّ
من  �لتي  �لدينية  و�مليول  �لفهم  �ضفات  نف�ضي  عن  و��ضتبعدُت 
�مل�ضتحيل �أن ير�ضى بها هوؤلء، لأنهم يروَن �أّي فكٍر مغاير لفكرهم 

هو �خلطر �لأكرب على وجودهم و��ضتمر�رهم يف حكم �ضوريا.
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ه �لعقيد رئي�ُض �للجنة، �أنه مباغت  وبعَدها وب�ضرعة، وب�ضكل ظنَّ
ر نف�ضي  ب و�أح�ضِّ عه و�أنني كنت �أتدرَّ ، ومل يعلم �أنني �أتوقَّ بالن�ضبة �إيلَّ

ه يل �ضوؤ�ل: ملثل �لأمور منذ زمٍن بعيد، وجَّ
كان  وقد  �لدينية؟  �لأ�ضولية  يف  تقول  وماذ�  ر�أيَك،  ما  	•
يف  �أثارت  دينية  حركات  ظهور  نتيجة  وقتها  متد�وًل  �ل�ضُم  هذ� 
تعار�ض  كانت  كونها  و�جلز�ئر،  م�ضر  يف  جدًل  �لزمان  ذلك 
ونهم  ي�ضمُّ �لإعالم  وكانو� يف  �لقمعية هناك،  �لديكتاتورية  �لأنظمَة 
هو  ور�أيي  �أقول  �أنا  د:  تردُّ ودون  وثقة  ب�ضرعٍة  فاأجبته  بالأ�ضوليني؛ 
ًد� تبجيَله وتفخيَمه  د �لقائد �لرئي�ض، متعمِّ باحلرف ر�أُي وقول �ل�ضيِّ
كما يحب ويفعل �أتباُع �لنظام؛ حافظ �لأ�ضد �لذي �أجاب به مذيعة 
ذ�ته،  �ل�ضوؤ�ل  هذ�  �ضاألَته  حينما  �لأمريكية  �لأنباء  وكالت  �إحدى 
وهذ� �جلو�ب هو: ................ ثم �ضردُت له �جلو�ب �لذي قاله 
رئي�ضهم باحلرف ودون نق�ض، ورغم طول ذلك �جلو�ب؛ ورغم �أنَّ 
عليه  مي�ِض  ومل   ،� جدًّ حديًثا  كان  �لأ�ضد  حافظ  مع  �ملذكور  �للقاَء 
ة و�حدة ؛ مل يكن  �ضوى ب�ضعة �أيام، ومل ُيعَر�ض على �لتلفاز �ضوى مرَّ
طبًعا يوجد �إنرتنت يف �ضوريا يف ذلك �لزمان؛ وما �إن �نتهيت حتى 
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وقَف �لعقيد علي رئي�ض �للجنة، ومل ي�ضتطع �إخفاَء �ضروره و�إعجابه 
�ض، وقال يل بحما�ض:  وكاأنني قر�أُت له منذ قليل قطعًة من كتاب مقدَّ

�أنت ممتاز ميكنك �لذهاب فقد �أجنحتك يف �لفح�ض!
يعادل  وقًتا  فيها  ق�ضيُت  و�لتي  �أخرًي�،  �لغرفة  من  وخرجُت 
لهذ�  �لآخرين  مني  �ملتقدِّ جميُع  فيها  ق�ضاه  �لذي  �لوقت  �ضعفي 
و�أحمده  �هلل  �أ�ضكر  �خلارج  باتاه  �أخطو  و�أنا  وكنت  �لفح�ض؛ 
�لعناية  يَد  �أنَّ  كم  و�ضعرُت  �أكرب،  �هلل  �أكرب،  �هلل  نف�ضي:  يف  د  و�أردِّ
�لإلهية ل تز�ل ترعاين؛ فما قد حدث يف هذ� �ملكان معي كان هو 
ل يف �خرت�ق هذ� �لنظام وهذ� �جلهاز �لأمني،  ن�ضري وجناحي �لأوَّ
ذو  �ل�ضغري  �ل�ضاب  �أنا  �ملجرمني.  هوؤلء  على  �لفكري  و�نت�ضاري 
ل مرة يف حياتي من خد�ع جلنة  لأوَّ نت  �ملتو��ضعة متكَّ �لإمكانيات 
من  بعقول  وتالعبت  �لإجر�مية،  �لعقول  نخبة  من  �ختياُرها  جرى 
وطًنا  و�ضرقو�  �ل�ضوريني  �ملو�طنني  و�إخ�ضاع ماليني  باإذلل  جنحو� 

كاماًل، فلك �حلمد و�ل�ضكر يا رب حتى تر�ضى.
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الدورة التدريبية الرهيبة 
للمخابرات الع�صكرية 

 
كانت �ضمعُة دور�ِت تدريب عنا�ضر و�ضباط �لأمن و�ل�ضتخبار�ت 
يف  تاوزها  و�ضعوبة  ق�ضوتها  حوَل  وتدور  د�ئًما،  ومرعبة  م�ضهورًة 
فاإنَّ  �لأ�ضدي،  �لنظام  عهد  ويف  �ضوريا،  يف  ا  �أمَّ �لعامل.  دول  جميع 
ن�ضبة  عن  ث  يتحدَّ �جلميُع  وكان  و�أب�ضع،  �أق�ضى  كانت  �ضمعَتها 
�لَوَفَيات �لتي حتدث وُي�ضَمح بها ر�ضمًيا من ِقبل �لدولة �لأ�ضدية بني 
بني، وعن وح�ضية �لتعامل يف هذه �لدور�ت مع �ملتدربني لدرجة  �ملتدرِّ
�أنَّ من يتخرج منها وينهيها كان يقال باأنه قد يكون فقد جزًء� من 
له نظاُم �لأ�ضد، فهم  �إن�ضانيته، وهذ� بال�ضبط ما كان يريده ويف�ضِّ
ل  للنا�ض  وتعذيب  قتل  �آلت  �لأمن  رجاُل  يكوَن  �أن  لون  يف�ضِّ كانو� 
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متلك رحمًة ول �أخالًقا ول عو�طف، ول تقيم وزًنا ل�ضالت �لقر�بة 
�أو �ل�ضد�قة �أو �أّي عالقات �إن�ضانية �أخرى.

�ملطلوبة، ويف  �لفحو�ضات و�لختبار�ت  �نتهائي من جميع  وبعَد 
لاللتحاق  لنا  موعد  حتديُد  جرى   /1994/ عام  من  ل  �لأوَّ �ل�ضهر 
�أن �ضروًر�  �إلَّ  �لو�ضع،  توتُّري �لطبيعي يف هذ�  �لدورة؛ ورغم  بهذه 
ا  قته حتى �لآن ممَّ وثقة بالنف�ض كانا َي�ضريان يف نف�ضي ب�ضبب ما حقَّ
�عتربته �أنا جناًحا؛ كما �أنَّني كنت �ضابًقا، ومنذ �ضنو�ت ومنذ �لوقت 
ي �ضد �لنظام، كنُت  ر لتاأ�ضي�ض �لتنظيم �ل�ضرِّ �لذي كنُت فيه �أح�ضِّ
قد �ألزمت نف�ضي بتدريبات ريا�ضية قا�ضية يف ريا�ضة بناء �لأج�ضام 
يف �أحد نو�دي مدينتنا حم�ض، وهو نادي �لكر�مة �لريا�ضي؛ وكنُت 
�لريا�ضَة د�ئًما يف �ملنزل ويف معظم �لأوقات و�لأماكن،  �أتابع هذه 
لن  وم�ضوؤولياٍت  �ضعاًبا  �مل�ضتقبل  يف  �أمامي  �أنَّ  �أ�ضعُر  كنت  حيث 
يكون �ضهاًل �لتغلُّب عليها وتاوزها؛ ومن �ضمن �إعد�د نف�ضي لهذه 
�ل�ضعاب، كان لبدَّ يل من هذ� �للتز�م بالتدريب �جل�ضدي و�لع�ضلي 
�لذي عملت جهدي �أن �أق�ضو على نف�ضي فيه قدَر �لإمكان، وتبنيَّ فيما 

ا. بعد �أن هذه �لفكرة كانت توفيًقا من �هلل، له �حلمد و�ل�ضكر �أي�ضً
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يف هذه �لفرتة، وعندما كنُت قد �أمتمُت ��ضتعد�د�تي لاللتحاق 
�أغلَب  بالدورة �لأمنية، حدث يف �ضوريا حادٌث مهّم وتاريخي جعل 
�لعد�لة  بوجود  ويقينهم  �إمياُنهم  يزد�د  �مل�ضطهدين  �ل�ضوريني 
ولده  وهو  �لأ�ضد،  حافظ  للمجرم  �لأكرب  �لولُد  ُقِتل  حيث  �لإلهية، 
مت �ضيارُته فيه على  �ملدعّو با�ضل �لأ�ضد، وذلك على �إثر حادث حتطَّ
�لنظام  يف  �لر�ضمية  �جلهاُت  �أعلنت  ح�ضبما  دم�ضق،  مطار  طريق 
�لأ�ضدي وقتها، وكان هذ� �ل�ضاب هو �خلليفَة �ملرتَقب لو�لده حافظ، 
�ل�ضوريني  �أماَم  علني  ب�ضكل  وتدريبه  �إعد�ُده  يجري  كان  و�لذي 
�ضها  و�لعامل حتى يرث �إمرب�طورية �لدم و�حلقد و�لطائفية �لتي �أ�ضَّ
وظلًما  عنوًة  �ل�ضوري  �ل�ضعب  حكم  م�ضرية  ويتابع  �ضوريا،  يف  و�لده 
لر�أي وقر�ر ورغبات هذ�  �أحٌد طبًعا  �أن يهتمَّ  ، ودون  دون وجه حقِّ
�ل�ضعب يف هذ� �ل�ضاأن. وكان �إعد�ُد با�ضل لذلك �لدور يجري ب�ضكل 
مكثَّف و�ضريع يف �ملدة �لأخرية قبَل موته، لأنَّ و�لَده �ملجرم حافظ 
كان �هلُل �ضبحانه قد جعله م�ضاًبا ب�ضرطان يف �لدم منذ �ضنو�ت، 
�لطبية  �جلهود  جميُع  تفلح  ومل  كثرًي�،  ج�ضده  يف  ��ضت�ضرى  وقد 
و�لأ�ضا�ضي  ل  �لأوَّ �لد�عم  �ل�ضوفييتي  �لحتاد  بها  قام  �لتي  �ملكثفة 
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لذلك �لنظام �لإجر�مي يف عالجه؛ من �أجل هذ�، كان موُت �لوريث 
وطائفته  �لأ�ضد  حلافظ  ومفاجئة  كبرية  �ضدمًة  با�ضل  �ملوعود 
�مل�ضلم  �ل�ضعب  نحن  وموروثاتنا  عاد�تنا  يف  �أنَّه  ورغم  ود�عميه. 
�ل�ضني �ل�ضوري من �ملعيب وغري �ملقبول �أن ي�ضمَت ويفرح �أّي �ضخ�ض 
مبوت �ضخ�ض �آخر، لكنَّ �ل�ضعَب �ل�ضوري عامة و�ضعب مدينة حماة 
�ملظلومة ب�ضكٍل خا�ض، وبعَد �أن كانو� يعي�ضون يف كلِّ يوم عرب �ل�ضنني 
�ل�ضابقة �أمل ما فعله �لنظام �لأ�ضدي من قتل وتقطيع و�إذلل مئات 
�لألوف من �أولدهم و�غت�ضاب �لكثري من بناتهم �أماَمهم من ِقَبل 
ي�ضتطيعون  ل  �أنف�َضهم  وجدو�  فاإنهم  و�جلالدين،  �ملجرمني  هوؤلء 
�لعد�لة  ق  حتقُّ ب�ضبب  و�ل�ضماتة  بال�ضعادة  �ضعورهم  �إيقاَف  �أبًد� 
ق حافظ �لأ�ضد يف �أحب و�أقرب و�أهم �أولده �ليه  �لإلهية عندما تذوَّ
�إ�ضافة  لبا�ضل،  �أنَّ ما حدث  �لنا�ُض  ر�أى  لل�ضعب. وقد  �أذ�قه هو  ما 
هذه  ير�فق  وما  �ملميت  �ل�ضديد  بال�ضرطان  �ضخ�ضًيا  هو  لإ�ضابته 
�لإ�ضابة عادة من �آلم وعذ�ب وياأ�ض، هو جميعه جزء من ق�ضا�ض 

�أوقعه �هلل - �ضبحانه وتعاىل - عليه جز�َء ما �قرتفت يد�ه.
وم�ضوؤويل  �ضباط  جميع  و�ن�ضغال  �لكبري  �حَلَدِث  هذ�  وب�ضبب 
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بدء  موعد  تاأجيُل  وقتها  جرى  �حلادث،  هذ�  و�آثار  بتبعات  �لنظام 
دورتنا �لتدريبية �لتي كنا �ضنجريها يف مدر�ضة �ملخابر�ت �حلربية 

ل حتَّى بد�ية �ل�ضهر �لثاين �ضباط عام /1994/. من �ل�ضهر �لأوَّ
ًد� يف هذه �ملرحلة �أمًر� جديًد�،  ر �هلل يل من ف�ضله جمدَّ وقد ي�ضَّ
تنفيذي  رحلة  طو�َل  ر�فقتني  �لتي  �لإلهية  �لعناية  �إىل  ُي�ضاف 
َ �أنَّ �إحدى قريبات و�لدتي، و�لتي كانت تقيم مع  خلطتي، حيث َتبنيَّ
عائلتها منذ زمن بعيد يف �لعا�ضمة دم�ضق، لديها معرفٌة وعالقات 
دة مع زوجة وعائلة �أحد �ل�ضباط �لكبار من �لطائفة �لن�ضريية،  جيِّ
وهو �ضابٌط م�ضهور وذو من�ضب كبري يف �ضعبة �ملخابر�ت �لع�ضكرية، 
�لعبد،  هاين  �ملدعّو  �لعميُد  وهو  �ضوريا،  يف  �ضيها  موؤ�ضِّ �أحَد  ويعدُّ 
ن �ضاركو� يف عدد كبري من �ملجازر بحق �ملو�طنني  و�لذي كان ممَّ
يف �لعا�ضمة دم�ضق وريفها يف �أثناء فرتة �أَْحد�ث �لإخو�ن �مل�ضلمني، 
و�ضاعد �لنظاَم �لأ�ضدي يف �أثناء قيامه بت�ضفية �أع�ضاء هذ� �حلزب 
�جلميع  هام  �تِّ طريق  عن  �لنظام  هذ�  معار�ضي  جميع  ومعهم 
بالنتماء حلزب �لإخو�ن، حتى و�إن مل يكونو� يعلمون �ضيًئا عن ذ�ك 
�ملتهمني  لإعد�م  كافيًة  �لتهمة  هذه  د  جمرَّ كانت  وطبًعا  �حلزب؛ 
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ها  ميد�نًيا وفوًر�، دون �أّي حماكمة بح�ضب �لقو�نني �لرهيبة �لتي �ضنَّ
وع�ضر  ع�ضره  طو�َل  قها  يطبِّ وبقَي  �لأ�ضد،  �ملجرم  نظاُم  قها  وطبَّ

ار فيما بعد. ولده �ملارق ب�ضَّ
�لإجر�مية   - ذكرناه  �لذي   - �لعبد  هاين  �لعميد  جهوِد  وبعَد 
قائد  بت�ضليمه وظيفة  تكرمُيه  لها، جرى  ونتيجة  �ملجالت،  يف هذه 
مدر�ضة �ملخابر�ت �حلربية، وهي �لأكادمييُة �لأمنية �لع�ضكرية �لتي 
قني �هلل. وقد علمُت  يفرت�ض �أن �أُجرَي دورتي �لتدريبية فيها �إن وفَّ
بهذه �ملعلومات بال�ضدفة حني �ضافرت يف �ملرة �لأوىل بغيَة �للتحاق 
�لتي  لالأ�ضباب  موعدها  تاأجيل  ب�ضبب  وقتها  و�أرجعونا  بالدورة، 
��ضتعد�د�تي،  بعَد  �لتاأخري  هذ�  من  �نزعجُت  قد  وكنت  �ضرحتها. 
وقمت حينذئٍذ بال�ضدفة بزيارة قريبتنا يف دم�ضق، وعندها تفاجاأنا 
ه - بهذه �ل�ضدفة  كالنا �أنا وهي - بعد �أن �ضرحُت لها �أين كنت �أتوجَّ
رها �هلل - عزَّ وجلَّ - وهي �أن تكوَن دورتي وتدريبي  �لعجيبة �لتي ي�ضَّ
هاين.  �لعميد  عائلتهم  و�ضديُق  جارهم  يديره  مكاٍن  يف  �ضيجريان 
ثو� معه هاتفًيا فوًر�، وطلبو� منه  وعندها قامو� بالت�ضال به وحتدَّ
م�ضاعدتي ودعمي قدَر �لإمكان يف �أثناء �لدورة، �أدركُت حكمَة �هلل 
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� {وع�ضى �أن تكرهو�  يف تاأخريه �أمري �لذي �نزعجُت منه وظننته �ضرًّ
�ضيًئا وهو خرٌي لكم}، �ضدق �هلل �لعظيم، وله �حلمد و�ل�ضكر.

د لنا، قمُت بتوديع �أهلي قبَل �أن �أ�ضافر  ويف �ملوعد �جلديد �ملحدَّ
هل  �أعلم  ل  و�أنا  �حلربية،  �ملخابر�ت  بدورة  و�للتحاق  للذهاب 
ن من �لعودة ومتى �ضيكون ذلك! وهل من �ملمكن �أن ينك�ضَف  �ضاأمتكَّ
�ضاأ�ضبح  و�أنَّني  ة  خا�ضَّ �ملرحلة!  هذه  �إىل  و�ضلُت  �أن  بعَد  �أمري 
م�ضطًر� ولأول مرة يف حياتي �أن �أعي�َض حياتي �ليومية �لكاملة وعلى 
مد�ر �ل�ضاعة مع �أعد�ء يل ولقومي يكرهونني و�أكرههم، ويختلفون 

عني و�أختلف عنهم يف كل �ضيء!
هُت �إىل �لفرع  بعَد و�ضويل من �ل�ضفر �إىل �لعا�ضمة دم�ضق، توجَّ
�ل�ضباب  من  كبرًي�  جمًعا  وجدت  حيث  �ملخابر�ت،  ل�ضعبة  �لإد�ري 
ة  يجري تميُعهم يف �ضاحة �لفرع؛ ومن �للحظة �لأوىل، لحظُت �ضدَّ
�لتعامل معنا جميًعا، حيث كان �ل�ضياُح و�لتعامل �لفظ  وق�ضوة يف 
ُي�ضتخَدم مع تميع �ل�ضباب �لذين �ضري�ضلون �إىل �لدورة �لتدريبية. 
رمي  جرى  ثم  �لقذرة،  �لأر�ض  على  و�إجال�ضنا   جمُعنا  جرى  وقد 
�أكيا�ض حتتوي بدلني من �ملالب�ض �لع�ضكرية لكل و�حد منا وبعدها 
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جرى ح�ضرنا يف �ضناديق �ضيار�ت �ضاحنة  ع�ضكرية رو�ضية �ل�ضنع، 
ومت �خلروج بنا من �ضو�رع �لعا�ضمة �ملزدحمة ثم �أخذنا �إىل منطقة 
جبلية وعرة يف ريف دم�ضق يف منطقة نائية غري ماأهولة بال�ضكان 
�ل�ضورية  �حلدود  من   � جدًّ قريبا  تقع  مي�ضلون  �إ�ضمها  �ملدنيني 
�ضوريا،  يف  برد�  �ملناطق  �أ�ضد  من  باأنها  معروفة  وهي  �للبنانية 
�ملتجمدة  قمم �جلبال  بني  تقريًبا  يختفي  و�دي �ضغري  ويف  وهناك 
�لوحيدة  وهي  �حلربية  �ملخابر�ت  مدر�ضة  �إىل  �إدخالنا  ومت  و�ضلنا 
وبينما  و�لبو�بات  �لأ�ضو�ر  تاوزنا  وعندما  �ضوريا،  يف  نوعها  من 
وبينما  لنا  �ملخ�ض�ض  �لقطاع  �إىل  تنقلنا  �ل�ضاحنة  �ل�ضيار�ت  كانت 
�ضاحته  تدريب  لكل قطاع  يوجد  �ضاحات متعددة حيث  كنا منر يف 
�خلا�ضة به، كنت �دقق �لنظر ور�أيت ما كان وقتها �أول م�ضاهد من 
�أر�ها يف حياتي، حيث كان هناك �ضباب يجرون  �حلياة �لع�ضكرية 
�لزو�يا كان  و�ضاحة، ويف بع�ض  �أرتال منتظمة يف كل طريق  ب�ضكل 
�لبع�ض جرى تعريتهم من مالب�ضهم رغم �لربد �لقار�ض �لذي كان 
موجود، و�لبع�ض يجري �إز�لة �ضعر ر�أ�ضهم نهائيا وهم جلو�ض على 
�لر�ض �ملوحلة، ويف زو�يا �أخرى كان يجري معاقبة �آخرين بجعلهم 
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�ملياه  يف  باإنز�لهم  �أو  و�ملتجمدة  �ملوحلة  �لأر�ض  على  يتدحرجون 
بد�أ  لنا  �ملخ�ض�ض  �لقطاع  �إىل  و�ضلنا  وعندما  و�لباردة،  �لآ�ضنة 
�ل�ضياح و�ل�ضتائم ميالآن �ملكان حولنا وتبني �أن هذ� جميعه موجه 
�إلينا من �أ�ضخا�ض عرفنا فيما بعد �أنهم �ضيكونون هم مدربينا خالل 
�لعام �لكامل �لذي �ضيمر علينا يف هذ� �ملكان بعدها، وكانت �ألفاظ 
�لكفر /؛ �ضب و�ضتم �لذ�ت �لإلهية و�لأديان و�لعياذ باهلل و��ضتغفر 
�هلل من ذلك  ؛ و�لتي ي�ضتهر بها جد� �أفر�د �لطائفة �لن�ضريية وهي 
جزء ل يتجز�أ من عاد�تهم �لد�ئمة وتر�ثهم  يف �لكالم و�لتحدث �إن 
كان ب�ضبب �أو من غري �ضبب وجميع �ل�ضوريني يعلمون هذ�  / ت�ضمع 
�أو  من كل �لأفو�ه حويل ومن جميع �لأ�ضخا�ض �ضو�ء كانو� مدربني 
�أول و�أ�ضد عذ�باتي وما عانيت  متدربني مثلي، وكان هذ� �لأمر هو 
منه نف�ضيا وقتها وب�ضكل م�ضتمر ليال نهار� ملدة ثمانية ع�ضر عاما 
�ضخ�ض  قبل  من  �ملقبول  ول  �ملعتاد  ول  �ل�ضهل  من  فلي�ض  بعدها، 
ويقد�ض  �لأديان  جميع  ويحرتم  يجل  حمافظ  جمتمع  يف  ن�ضاأ  مثلي 
�هلل �ضبحانه ويتعبده مبختلف �لطرق ويخاف من غ�ضبه - عزَّ وجلَّ 
- �أثناء كل ت�ضرف �أو كلمة، �أن ي�ضمع بل ويتعاي�ض مع �ألفاظ �لكفر 
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و�ضب و�ضتم جميع �ملقد�ضات ودون �أن ي�ضتطيع �أن يبدي �أّي �إعرت��ض 
�أو ردة فعل من �أّي نوع !

مثلي،  حديًثا  ح�ضرو�  �لذين  �لعنا�ضر  تميُع  جرى  ذلك،  بعَد 
بح�ضب  متاًما،  منف�ضلة  وقطاعات  دور�ٍت  �إىل  تق�ضيُمنا  وجرى 
�لثانوية  �ل�ضهادة  فحملُة  منا؛  كلٌّ  يحملها  �لتي  �لعلمية  �ل�ضهادة 
جرى  مني،  �ملتقدِّ بني  عدًد�  �لأقّل  وهم  منهم،  و�حد  �أنا  �لذين 
منف�ضلة،  للنوم  ومهاجع  َمباٍن  يف  وو�ضعهم  �لآخرين  عن  ف�ضُلهم 
حملة  من  و�لباقون  فني"؛  �ملثقِّ "دور�ت  ��ضم  علينا  ُيطِلقون  وكانو� 
يف  ا  �أي�ضً منهم  كل  ف�ضُل  جرى  و�لإعد�دية  �لبتد�ئية  �ل�ضهادتني 

قطاعات و�أق�ضام �أخرى خمتلفة من مدر�ضة �ملخابر�ت.
دُت  ام �لأوىل يل يف هذه �لدورة �لتدريبية، عرفُت وتاأكَّ منُذ �لأيَّ
�لنا�ض  بني  �نت�ضرت  �أو  مبالغات،  تكن  مل  لها  ئة  �ل�ضيِّ �ل�ضمعَة  �أنَّ 
لدفع  مة  وم�ضمَّ مدرو�ضًة  كانت  �أنها  �لو��ضح  فمن  �ضبب؛  بال  عبًثا 
ل، وتعويده على  �جل�ضد �لب�ضري �إىل �أق�ضى حدود قدرته على �لتحمُّ
و�أب�ضع و�أقذر �لظروف. ويف �لأيام و�لأ�ضابيع �لأوىل، عندما  �أق�ضى 
لحظُت  �جلدد،  بني  �ملتدرِّ �لدورة  �أفر�د  نحن  بيننا  �لتعارُف  بد�أ 
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�أن جمتمَع طائفة �لأ�ضد �لن�ضريية هو نف�ضه؛ ورغم �حتادهم �ضدَّ 
�لطبقي  �لتمييز  من  �لبع�ض  بع�ضهم  بني  يعانون  لإيذ�ئه،  �ل�ضعب 
�أنَّ  �إليهم يف بد�يات �لدورة  ف  َ يل بعَد �لتعرُّ و�ملناطقي، حيث َتبنيَّ
ان �ل�ضاحل �ل�ضوري وب�ضبب �أنَّ �لأ�ضَد  �لن�ضرييني، �لذين هم من �ضكَّ
نف�ضه وجميع عائلته و�أقربائه ينتمون لهذه �ملناطق، هم �أكرث غنى 
ونفوًذ� وقرًبا من �ضانعي �لقر�ر يف �لنظام �حلاكم، وكانو� ي�ضخرون 
و�لذين  �ل�ضوري،  �لد�خل  مناطق  ن�ضرييني  على  ون  ويتكربَّ د�ئًما 
/ ونهم  وي�ضمُّ وحماة  حم�ض  مدينتي  قرى  يف  يقيمون  �أغلبهم  هم 
�أو  �جلافة  �لأر�َض  تعني  قدمية  عثمانية  كلمٌة  وهي  �جلفتليك/، 

�لقا�ضية. 
غالًبا  ُتْعَطى  ا�ضة  �حل�ضَّ و�لوظائف  و�ملر�كز  ُب  �ملنا�ضِ كانت  كما 
وتابعني  مكانًة  منهم  �أقلَّ  يكونون  و�لآخرون  �ل�ضاحل،  لن�ضريية 
�أنا فيما بعد وطو�َل �ضنو�ت عملي معهم على هذ�  لهم؛ وقد لعبُت 
ذ� ملبد�أ  �لوتر كثرًي�، لتغذية هذه �لعد�وة و�حلقد بينهم د�ئًما، منفِّ
ق َت�ُضد"، و�لذي تعلَّمُته من تربتهم هم وغريهم من �لأنظمة  "َفرِّ
�لقمعية و�ل�ضتعمارية لل�ضيطرة على �ل�ضعوب بعَد زرع �لِفنَت بينهم. 
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ان مدينة حم�ض كانت لديهم  ل�ضكَّ �نتمائي  وعندما علمو� هم عن 
�لده�ضة �ملعتادة، وقد �فرت�ضو� من �أنف�ضهم من فرط غبائهم، ودون 
�أنَّه من �مل�ضتحيل �أن �أكوَن �أنا من �لأغلبية  �أنا لهم ب�ضئ،  �أن �أوحي 
يل  يوجد  حتًما  و�أنَّه  �ملخابر�ت،  يف  معهم  للعمل  وتطوَّعت  �ل�ضنية 
�أ�ضول ن�ضريية. وعندما وجدتهم قد �رتاحو� لهذه �لفر�ضية، مل �أقم 
تفكريي  و�فرت�ضُت يف  ثون هكذ�،  ويتحدَّ رون  يفكِّ وتركتهم  بنفيها، 
ًد� و�أجنح يف �خرت�قهم رمبا  �أنه يف بد�ياتي معهم وريثما �أفهمهم جيِّ
�لديني  �نتمائي  عن  �لنظر  وبغ�ضِّ  ذلك،  ورغم  �أف�ضل.  هذ�  يكون 
و�لجتماعي وما �فرت�ضوه هم حويل، ولكن كوين �أنا �لوحيد بينهم 
من  ولي�ض  �ملدينة  من   - و�ضباط  بني  ومدرِّ متدربني  من   - جميًعا 
�أبناء �لريف مثل �لباقني، فذلك جعلهم يف �لأ�ضابيع �لأوىل يحاولون 
ذلك،  يف  جميًعا  وين  وحَتدَّ  ، عليَّ بينهم  و�ملر�هنة  بل  ي،  منِّ َم  �لتهكُّ
�لقا�ضي  و�ملناخ  لل�ضعاب  لي  حتمُّ ودرجة  �لبدنية  قوتي  باأنَّ  قائلني 
�أنَّ حياتنا نحن �ضكان �ملدن - ح�ضب �عتقاد�تهم وما  �، ب�ضبب  جدًّ
لة ولي�ضت قوية  هة و�ضهلة، وتعل �أج�ضاَدنا �ضعيفًة ومرتهِّ قالوه - مرفَّ
دو� على �لأعمال  و�ضلبة مثل �أج�ضادهم هم �أبناء �لريف �لذين تعوَّ
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ي �لذي وجهوه يل د�فًعا كبرًي�  و�حلياة �ل�ضاقة. وقد كان هذ� �لتحدِّ
يل، وز�دين حما�ًضا كثرًي�، ومل يكونو� يعلمون طبًعا �أنني ما دخلت 
بت نف�ضي على هذ� ج�ضدًيا  هذ� �ملكاَن بينهم �إلَّ بعَد �أن ح�ضرُت ودرَّ
�لإن�ضانية  و�لأ�ضباب  �لدو�فع  من  �أملك  و�أنَّني  ل�ضنو�ت،  ونف�ضًيا 
عن  و�لظلم  �ل�ضطهاد  رفع  ق�ضيَة  و�أحمل   ،� جدَّ �لكافية  و�لوطنية 
ل كل �ضيء  � �أكرث منهم بكثري لتحمُّ �ضعب وجمتمع، ما يجعلني م�ضتعدًّ

و�أي �ضيء بقدر ما �أعانني �هلل �ضبحانه وتعاىل على ذلك.
ان  كان برنامُج �لتدريب يف مدر�ضة �ملخابر�ت يف �حلقيقة له �ضقَّ

رئي�ضيان، يندرج حتتهما كافة �لتفا�ضيل �لأخرى، وهما:
 ،� جدًّ �لقا�ضي  �جل�ضدي  و�لريا�ضي  �لع�ضكري  �لتدريب   -1

و�لرهيب �أحياًنا.
2-  �لدرو�ض �لنظرية و�ملحا�ضر�ت، وهذه تنق�ضم مو�دها �لتي 
ل �ملو�د �لأمنية �ل�ضتخبار�تية،  ا: �لأوَّ تعطى للمتدربني �إىل ق�ضمني �أي�ضً
ة و�ملو�د  مثل �لتحقيق و�لتفتي�ض و�لعتقال وحماية �ل�ضخ�ضيات �ملهمَّ
�ل�ضائعات،  وحرب  ومكافحته،  �ض  و�لتج�ضُّ ومكافحتها،  رة  �ملخدِّ

ر وفتح �لأقفال ... �إلخ. و�لتنكُّ
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�لأ�ضلحة  مثل  �حلربية،  �لع�ضكرية  �لدرو�ُض  فهو  �لثاين  ا  �أمَّ
�لع�ضكرية،  ة  و�ل�ضحَّ و�لطبوغر�فيا،  و�لتكتيك،  باأنو�عها، 

رة، و�لقانون �لع�ضكري ... �إلخ. و�ل�ضتطالع، و�ملو�د �ملتفجِّ
�جلي�ض  قوى  جميع  عن  يختلف  هذ�  �لع�ضكري  تدريُبنا  وكان 
نا كنا �ضنكلَّف عادة  و�لقو�ت �مل�ضلَّحة �لأخرى يف �ضوريا، لأنَّه مبا �أنَّ
فيما بعد - من �ضمن مهامنا - مبر�قبة �لِقطع و�لوحد�ت �لع�ضكرية 
جميعها مبختلف �أنو�عها يف �ضوريا، فكان يجب علينا لي�ض �أن نطلَع 
�ل�ضباط  باقي  مثل  ًد�،  حمدَّ و�حًد�  ع�ضكرًيا  ا  �خت�ضا�ضً وندر�ض 
فقط، ولكن كان علينا �أن نطلَع وناأخذ ملحًة و�فية وكافية عن كافة 

�لخت�ضا�ضات �لع�ضكرية باأنو�عها �ملختلفة.
�أنو�ع  بف�ضل �هلل يف جميع  م�ضكلٌة  لديَّ  يكن  �أنَّني مل  و�حلقيقة 
�لآخرين  �ملتدِربني  �أنَّ  ورغم   - �هلل  وبف�ضل  بل  �ملذكورة،  �لتدريب 
كانو� ينهارون مر�ًر� وتكر�ًر� يف �أثناء �لتدريبات وكان �أغلُبهم ي�ضل 
نف�ضي د�ئًما  �أقوم بتذكري  �أنَّني كنت  �إلَّ  �أحياًنا،  �لبكاء  �إىل مرحلة 
�آِت هنا طمًعا بنهب و�ضلب و��ضطهاد  �أبًد�، ومل  باأنني ل�ضُت مثلهم 
هي  كانت  و�ل�ضعوبة  �لكربى  م�ضكلتي  ولكنَّ  غريي،  مثل  �لنا�ض 
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�لقذ�رة �ل�ضديدة �لتي حتيط بي يف جميع تفا�ضيل �حلياة هنا، و�لتي 
�لعقبَة  هي  هذه  وكانت  �ضخ�ض؛  وكل  �ضيء  كلِّ  من  تقرفني  كانت 
�لأكرب بالن�ضبة يل، وتاوزها كان هو �لأ�ضعب، حيث �إنَّ جزًء� من 
هذه �لقذ�رة كان مق�ضوًد� من ِقَبل �إد�رة مدر�ضة �ملخابر�ت، على 
�أنو�ع  جميع  تاوز  على  �لقدرة  على  �لتدريب  من  جزٌء  �أنه  �أ�ضا�ض 
�لظروف و�ل�ضعاب؛ و�جلزء �لآخر كان نابًعا من �ملعتقد�ت �لدينية 
و�لعاد�ت �ملختلفة عنَد �لطائفة �لن�ضريية عن معتقد�تنا وعاد�تنا، 
�أنَّ �لف�ضالت �لتي تخرج من �لإن�ضان جنا�ضٌة مغلَّظة  فهم ل يروَن 
حتتاج �إىل �لتطهري، كما نر�ها نحن. وب�ضبب كلِّ ذلك، فقد كانت 
و�أر�ضيَّتها  غارقًة،  لنا  رة  �ملتوفِّ �لوحيدة  �ملياه  ودور�ت  اماُت  �حلمَّ
�أحياًنا عن  �ضماكتها  تزيد  �لب�ضرية  �لقاذور�ت  ت�ضبح يف طبقٍة من 
قلياًل  ن�ضتعمَله  �أن  يفرَت�ض  �لذي  �ملاُء  وكان  �ضنتيمرت�ت؛  �خلم�ض 
ًد� غالًبا، لذلك كنُت �أ�ضطر �أن ��ضتحمَّ و�أغت�ضل به يف غالب  ومتجمِّ
درجات  ع�ضر  من  باأكرث  �ل�ضفر  حتت  حر�رة  درجات  يف  �لأحيان 
�أو ��ضتخد�م  �ل�ضتاء تقريًبا، وكنا جميًعا بعَد �لتدريب  طو�َل ف�ضل 
قب�ضات  يف  ت  �ملوؤقَّ كال�ضلل  يكون  يكاد  بخدر  ن�ضعر  �ملذكورة  �ملياه 
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بع�ضنا  من  نطلب  كنا  �أنَّنا  لدرجة  حتريَكها،  ن�ضتطيع  ول  �أيدينا، 
�لع�ضكرية لالآخر يف  �لبدلة  �أزر�ر  يقوَم كلٌّ منا باغالق  �أن  �لبع�ض 

�أثناء تبديل �ملالب�ض ب�ضرعة لالنطالق للتدريب �لتايل.
وحتَّى �ملطعم، �لذي كنا ناأكل جميَع وجباتنا فيه، كانت طاولُته 
امات،  و�حلمَّ �ملياه  لدور�ت  ت�ضتخدم  �لتي  ذ�تها  باملما�ضح  ف  تنظَّ
منها  وتفوح  مقرفًة،  كانت  فيها  ع  ُيو�ضَ �لطعاُم  كان  �لتي  و�لأو�ين 
ر�ئحة كريهة. وكنُت �أرى حيو�نات �جلبال تاأتي يف �لليل لتلعَق �لأو�ين 
ذ�تها �لتي ُت�ضتخَدم لإطعامنا دون تعقيم �أو تنظيف بعدها. ونتيجًة 
د عليها  لهذه �لقذ�رة �ل�ضديدة �لعامة، و�لتي كان ج�ضدي غرَي متعوِّ
�أمعاء مزمن �ضديد بقي  بت مبر�ض �لتهاب ونزف  �أُ�ضِ نهائًيا، فقد 

ُيالِزمني ويعود �إيل لزمٍن طويل فيما بعد حتَّى بعَد �نتهاء �لدورة.
كان برنامُج �لتدريب �ليومي يبد�أ قبَل �ضروق �ل�ضم�ض عادة، حيث 
بني بالدخول �إىل �ملهاجع �لتي ننام فيها، و�لتي تكون  يقوم �أحُد �ملدرِّ
قة و�جلو�رب  حافلًة عادة برو�ئح �لقذ�ر�ت �ملختلفة لالأج�ضاد �ملتعرِّ
�ل�ضتحمام  مبو�ضوع  يهتم  ل  �أغلبهم  كان  �لذين  بني  للمتدرِّ �لعفنة 
�لذي  �لرهيب  �لربد  د يف هذ�  �ملتجمِّ �ملاء  با�ضتخد�م  �لغت�ضال  �أو 
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نعي�ض فيه؛ وهرًبا من هذه �لرو�ئح، ولتحا�ضي قيام �أّي من �ملتدربني 
معي بلم�ض فر��ضي بقذ�ر�تهم �أو حماولة �جللو�ض عليه، فقد كنت 
ة �لع�ضكرية �ملعدنية ذ�ت �لطابقني  �خرتُت فر��ًضا علوًيا من �لأ�ضرَّ
كانو�  �لآخرين  �أنَّ  رغم  يل،   � ومقرًّ ملنامتي  �أ�ضتخدمها  كنت  �لتي 
لون �ل�ضريَر �ل�ضفلي ل�ضهولة ��ضتخد�مه؛ كما كنت د�ئًما �أقوم،  يف�ضِّ
رغم �ل�ضقيع �ل�ضديد، بفتح �إحدى �لنو�فذ �لعالية �لتي فوَق �ضريري 
كنت  �لتي  �لنتنة  �لرو�ئح  من  �لإمكان  قدَر  للتخفيف  �لليل  خالل 
ب �أحياًنا  �ض لها يوميًّا، رغم �أنَّ هذ� �لفعَل كان ي�ضبِّ � للتعرُّ م�ضطرًّ
و�ضوَل �لأمطار و�لثلوج �إىل غطائي وفر��ضي وجعلهما رطبني، وكان 
�لأ�ضخا�ض  وبني  بيني  يومية  �ضبه  و�ضجار�ت  خلالفات  ا  �أي�ضً �ضبًبا 
ة �لقريبة مني، حتى �إنَّني ��ضطررُت يف  �لآخرين �لنائمني يف �لأ�ضرَّ
� بك�ضر زجاج �لنافذة حتى ل يطلب  �لنهاية وكحلٍّ جذري �أن �أقوَم �ضرًّ
مني �أحٌد �إغالَقها. وكان �ضوُت �ملدربني حني يقومون باإيقاظنا يف 
ر يعلو بال�ضباب و�ل�ضتم و�ألفاظ �لكفر، م�ضتخِدمني  هذ� �لوقت �ملبكِّ
يف �أثناء �لإيقاظ �أيدَيهم و�أرجلهم و�ملاء �ملثلَّج، و�أحياًنا �خلر�طيم 
�أو �لأكبال �ملتينة، ل�ضرب ودفع �لنائمني؛ وقد يقومون �أحياًنا بقلب 
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و�لعدو  باجلري  نحن  ن�ضتمر  وبعَدها  عليهم،  �أو  فيها  مبن  ة  �لأ�ضرَّ
�لأيام؛  غالب  يف  �لليل  من  ٍر  متاأخِّ وقت  حتى  بالكامل  �ليوم  بقيَة 
ل قبَل وجبة �لفطور، و�لذي يكون ب�ضكل جري  فدر�ُض �لريا�ضة �لأوَّ
�ل�ضرو�ل  و�إبقاء  عنا،  �ملالب�ض  نزع  بعَد  كيلومرت�ت  ثالثة  حو�ىل 
�لريا�ضي �لق�ضري فقط لي�ضرتنا، ويحدث هذ� طبًعا كما ذكرت يف 
ا نرى  مناخ جبلي تكون فيه �حلر�رُة طو�َل �ل�ضتاء حتت �ل�ضفر. وكنَّ
�جلليد و�لثلوج ت�ضدر بخاًر� عندما تالم�ضنا ب�ضبب حر�رة �أج�ضادنا 

� من دفء �لفر��ض. �لتي خرجت توًّ
�لطعام،  وجبة  �أثناء  يف  وحتى  جرًيا؛  �لفطور  وجبة  �إىل  نذهب 
نحن  يجعلوننا  �أن  لل�ضباط  و�ملحببة  �ل�ضائعة  �لعقوبات  من  كان 
وباقي عنا�ضر �لدور�ت ناأكل طعاَمنا من و�ضعية �ملر�وحة و�لهرولة 
�أّي كر�ضي  و�لتي ليوجد  �لقذرة،  �لطعام  �ملكان مقابل طاولت  يف 
نتناول طعاَمنا يف و�ضعية  �ضنًة كاملة  نا بقينا  �إنَّ بل  �إليها،  للجلو�ض 
ب  ت�ضبِّ قذ�رته  مع  هذه  �لطعام  ظروُف  وكانت  حولها؛  �لقرف�ضاء 
ن كنا جندهم بعَد �لوجبة �أو  غالًبا خروَجه �ضريًعا قيًئا من �لكثري ممَّ
ب  يف �أثناء �لريا�ضة �لتي تتبع �لوجبَة فوًر�، دون مر�عاة �إر�حة �ملتدرِّ
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فرتة ق�ضرية له�ضم �لطعام، حيث َيِقفون �أو ي�ضتندون �إىل �جلدر�ن 
خمرجني جميَع ما تناولوه من هذ� �لطعام. ونتيجًة لو�ضع �لطعام 
تناول  على  فقط  �أعي�ض  �أ�ضهر  مدة  بقيُت  �أنَّني  �أذكر  ذ�ك،  �ملزري 
اأتها و�أدخلتها  ية من �أكلة �حلالوة �لتي كنت قد خبَّ �خلبز ومعه كمِّ

معي تهريًبا �إىل د�خل مدر�ضة �ملخابر�ت.
بالبدلت  �لريا�ضة  مالب�ض  لتبديل  جرًيا  نعود  ا  كنَّ ذلك،  بعَد 
�إىل ما يعرف با�ضم  �إىل �ل�ضطفاف للذهاب  �لع�ضكرية، و�خلروج 
وحزبه  �لأ�ضَد  د  متجِّ �لتي  �ل�ضعار�ت  وترديد  �ل�ضباحي  �لإجتماع 
خاللها  ع  يتجمَّ �ضاعة،  نحو  عادة  �لجتماُع  هذ�  وي�ضتمر  ونظامه. 
دين،  جميُع عنا�ضر �لدور�ت و�ل�ضباط و�ملوظفني و�لعنا�ضر و�ملجنَّ

ويتخلَّلها غالًبا �لعقوبات و�لألفاظ �لقذرة �ملعتادة.
�لذي  �لثاين  �لريا�ضي  �لدر�ُض  يبد�أ  �نتهاء هذ� �لجتماع،  وبعَد 
�لإ�ضاء�ت  ا كغريه من  �أي�ضً ل، ول يخلو  �لأوَّ و�أطول من  �أق�ضى  يكون 
�للفظية و�جل�ضدية؛ ثمَّ يبد�أ برنامُج �لدرو�ض و�ملحا�ضر�ت �لأمنية 
�ل�ضاحات  يف  وبع�ضها  �لقاعات  يف  ها  بع�ضُ يكون  �لتي  و�لع�ضكرية 
و�جلبال و�لهو�ء �لطلق ح�ضب طبيعة ومتطلَّبات تلك �لدرو�ض. وتاأتي 



 108 

جا�صو�س... من �أجل ال �أحد!!

من  ر  يتكرَّ تقريًبا  �لربنامج  ذ�ت  يعود  ثم  �لغد�ء،  وجبُة  ذلك  بعَد 
ريا�ضة ودرو�ض حتى حلول �لليل و�نتهاء وجبة �لع�ضاء. وكان ُيفرَت�ض 
بعَد ذلك �أن يكوَن وقت ر�حة وق�ضاء حاجات �ملتدربني �ل�ضخ�ضية؛ 
ولكنَّ �لليَل كان �لوقت �لذي يحلو فيه لل�ضباط و�ملدربني �أن مي�ضو� 
�أوقاتهم بالت�ضلية بنا بعقوبتنا، بو�ضعنا �ضبه عر�ة يف �ملياه �لقذرة 
�لقاذور�ت  فوَق  نتدحرج  �أو  ل�ضاعات  جنري  جعلنا  �أو  �ملتجمدة، 
نة و�لتي ترتك جروًحا  و�لف�ضالت بال �أحذية �أو فوق �حل�ضى �مل�ضنَّ
ذون  بون �لذين ينفِّ موؤملة يف �لأقد�م و�لأج�ضاد، ويكون �ل�ضباُط و�ملدرِّ

هذ� بنا هم غالًبا يف حالة �ضكٍر �ضديد.
�ضديدة  باآلم  بت  �أُ�ضِ �لدورة،  من  لني  �لأوَّ �ل�ضهرين  وخالل 
�.وخالل  جدًّ د�كن  لوٍن  مع  و�للحم  �جللد  يف  وتهتُّك  يد�ي  يف   � جدًّ
دون  �ل�ضابق  �لوقت  �أهلي طو�َل  منزل  ولأين غبت عن  �لفرتة  هذه 
طلبت  قد  و�لدتي  كانت  وو�ضعي،  �أخباري  عن  �ضيء  �أيَّ  يعلمو�  �أن 
زوُجها  ي�ضاعَدهم  �أن  �ل�ضابط  زوجة  �إياد  �أم  �ل�ضابقة  جارتنا  من 
�أنَّ  ومبا  �ملخابر�ت.  مدر�ضة  يف  يل  زيارة  �إذن  على  �حل�ضول  يف 
�لأمر  يكن  فلم  برتبة كبرية،  قدمًيا  �أ�ضبح �ضابًطا  زوجها  �إياد  �أبا 
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�ضعًبا عليهم، وفعاًل ويف �أحد �لأيام جرى ��ضتدعائي يف �أثناء وقت 
�لتدريب وفوجئت بو�لدتي ومعها عائلة �أبي �إياد ينتظرونني جميًعا 
كبرًي�  وخوفها  و�لدتي  وكان حزُن  للزيار�ت.  �ض  �ملخ�ضَّ �لق�ضم  يف 
�أنَّني رمبا  �لذي ذكرته، وظنت  َيَديَّ  ومنظر  و�ضَع  �ضاهدت  عندما 
ًعا قام  قد غريت ر�أيي، و�أنَّ قدومي �إىل هنا ما كان �إلَّ نزوًة �أو ت�ضرُّ
به �بنها �ل�ضاب، و�أخربوين باأنني �أمتلك حتى �لآن فر�ضًة للرت�جع 
�أن  مثلي  ع  متطوِّ لكل  فر�ضًة  �لقيادَة ترتك  �إن  �ضيء، حيث  كلِّ  عن 
ى هذ� �لأمر / يرت�جَع خالل �لأ�ضهر �لأوىل فقط من �لدورة، وُي�ضمَّ
ت عليَّ �أمي �أن �أعوَد معها، وكان هذ�  �ل�ضتنكاف عن �لدورة/، و�أ�ضرَّ
�أجعل  ني �ضحكُت من �لفكرة حتى  �إياد؛ ولكنَّ �أبي  ر�أَي عائلة  ا  �أي�ضً
وتركتهم  ني بخري،  �أنِّ لها  دُت  و�أكَّ �لأمور  لها  طت  وب�ضَّ تطمئن،  �أمي 

يعودون وحَدهم، وبقيُت يف مكاين.
�لأمنية  �ملدر�ضة  طبيب  �ل�ضابط  فح�ضني  وعندما  فرتة،  وبعَد 
�إن كانت حالُته �ضديدة  �إلَّ  �أّي متدرب  و�لذي كان ل يقبل بفح�ض 
ة �ل�ضقيع �أو ل�ضعة  �، تبنيَّ �أنَّ يديَّ م�ضابتان مبر�ض ُيدعى /ع�ضَّ جدًّ
 � جدًّ ية  متدنِّ حر�رة  لدرجات  �ض  يتعرَّ من  ي�ضيب  وهو  �ل�ضقيع/، 
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ت�ضبه  �ملر�ض  هذ�  و�أعر��ُض  �جلبال،  مت�ضلِّقي  مثل  طويلة،  لفرت�ت 
فرتة  بعَد  منه  �هلل  �ضفاين  وقد  �ل�ضديدة،  �حلروق  �أعر��َض  كثرًي� 

بف�ضله - عزَّ وجلَّ - وقدرته.
ويف �أعقاب فرتة من �نطالق �لدورة، وب�ضبب تفوُّقي على �لآخرين 
كنُت  �لتي  للتح�ضري�ت  نتيجة  �لع�ضكرية  و�لتدريبات  �لريا�ضة  يف 
عاًما  �أ�ضبوعيًّا  تعييني  جرى  �ل�ضابقة،  �ل�ضنني  خالل  بها  قمت  قد 
جلميع �لدور�ت يف �ملدر�ضة، وهي ميزٌة مثل �لرتبة �لع�ضكرية ُتعَطى 
قني �أو �ملقربني لأحد �لقياد�ت، وي�ضبح م�ضرًفا على  للمتدربني �ملتفوِّ
بني وم�ضاعًد� للمدربني على تنظيم �لأمور و�ضبطها.  غريه من �ملتدرِّ
�أفر�د  بتدريب  �لدورة  من  �لآتية  �لفرتة  طو�َل  مكلَّفا  �أ�ضبحُت  كما 
�لدور�ت �لأخرى �لذين هم �أدنى منا يف  �لرتبة و�ل�ضهادة �لعلمية 
�لتي يحملونها يف درو�ض �لريا�ضة و�للياقة �لبدنية؛ وطبًعا هذ� �لأمُر، 
يف  �ملتدربني  زمالئي  بقيَة  جعل  �لأخرى،  �لأ�ضباب  �إىل  بالإ�ضافة 
دورتنا، وحتى بع�ض �ملدربني، يزد�د حقُدهم وح�ضدهم يل، وقامو� 
مبحاولت عديدة ��ضتمرَّ تكر�رها حتى نهاية �لدورة لإيذ�ئي ب�ضتى 
زت نف�ضي منذ �أول حلظة  �لطرق وللتكتُّل �ضدي؛ ولكنني كنت قد جهَّ
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�خلالفات  بتهييج  وقمُت  �لحتمال،  لهذ�  �ملكان  هذ�  فيها  دخلت 
د�ئًما  �أ�ضا�ًضا موجودة  �لتي هي  �ملناطقية  �ضات  و�لتح�ضُّ و�لنز�عات 
جمموعات  �إىل  ومهجعنا  دورتنا  حتويل  �إىل  �هلل  ووفقني  بينهم، 
قة متاًما؛ فمثاًل جمموعة ملنطقة �ضافيتا ودريكي�ض، وجمموعة  متفرِّ
جمموعتي  وكانت  وطرطو�ض؛  لبانيا�ض  وجمموعة  جبلة،  ملنطقة 
�لو�ضطى  �ملنطقة  جمموعُة  وهي  �جلميع،  بني  و�لأقوى  �لأكرب  هي 
حم�ض وحماة وريفهما، و�جلميع طبًعا كانو� من �لطائفة �لن�ضريية 
عني بكاملها يف مدر�ضة �ملخابر�ت  ومل يكن يف جميع دور�ت �ملتطوِّ
�حلربية وقتها، و�لذين علمت �أنَّ عددهم حو�ىل /1200/ �ضخ�ض، 
�ضو�َي �أنا و�ضاب �آخر فقط من �لأغلبية �ل�ضنية؛ وكان �ل�ضاب �لآخر 
�إدلب، وهو �ضاب ب�ضيط طيِّب  �أريحا يف ريف حمافظة  من منطقة 
�أهله �ل�ضديد للتطوُّع معنا، وقد بقيت طو�َل فرتة  �لقلب دفعه فقُر 

�لدورة �أحاول حمايَته من �أذى �لآخرين.
نهاية كلِّ ثالثة  �لدورية يف  لنا �لمتحاناُت   وعندما كانت ُترى 
�أ�ضهر من �لدورة يف جميع �ملو�د �لأمنية و�لع�ضكرية، كنت - و�حلمد 
هلل - �أح�ضل د�ئًما على �لعالمات �لأعلى و�لدرجة �لأوىل على �جلميع.
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�أن  �أمٌر مهّم يجب  �أ�ضهر حدث  �لدورة بفرتة ثالثة  نهاية  وقبَل 
�أذكره؛ حيث وبعد �نتهائنا من �متحانات �ملرحلة ما قبل �لأخرية من 
�لدورة، و�لتي يجب �أن نح�ضَل بعدها على ما ي�ضمى �إجازة �ملرحلة 
ُتها �أ�ضبوًعا يف �لعادة نق�ضيها كا�ضرت�حة يف بيوت  عادة، وتكون مدَّ
ئة �لتي ح�ضل عليها ن�ضبٌة كبرية  �ل�ضيِّ عائالتنا، وب�ضبب �لعالمات 
من متدربي دورتنا، فقد �أ�ضدر قائُد دورتنا و�لذي كان من �أخبث 
�ل�ضخ�ضيات �لتي �ضاهدتها يف هذ� �ملكان �أمًر� بحرماننا جميًعا من 
نا كنا منذ زمن بعيد مل ي�ضمح لنا باأيِّ �إجازة،  �إجازة �ملرحلة، رغم �أنَّ
وننتظر ذلك بفارغ �ل�ضرب، ومل ي�ضتثِن من عقوبته من ح�ضل على 
درجات جيِّدة يف �لمتحان مثلي، ولي�ض هذ� فقط بل �أمر �أن نق�ضي 
ينفذها  بعقوبات  فيها  �إجازًة  نكوَن  �أن  يفرت�ض  كان  �لتي  �لفرتَة 
�ملدربون علينا. وخطرت على بايل فكرة قمت بتنفيذها فوًر�، وهي: 
�أقوم باأول تربة و�ختبار لقدر�تي �لتخريبية على �لأعد�ء  ملاذ� ل 
ول�ضيطرتي على عقولهم هنا، و�لآن بعد �أن كنت قد �ضنعُت لنف�ضي 

هيبة وكلمة نافذة بينهم جميًعا!؟ 
�لغد�ء،  وجبة  �أثناء  ويف  دورتنا  قائد  م  �ملقدَّ قر�ر  وبعَد  وفعاًل، 



 113 

با�صل حممد روحي �صنيب

�لغ�ضب من  ياأكلهم  �أ�ضاًل  �لذين كانو�  �أنا بتحري�ض �جلميع  بد�أُت 
قر�ره �ملجحف، قلت لهم كيف تر�ضون بهذ� وكيف ت�ضكتون عنه!؟

 كيف تقبلون �لظلَم بعَد كلِّ �لتعب و�جلهد �لذي بذلتموه!؟
د ونرف�ض �خلطاأ،   قالو� وماذ� ن�ضتطيع �أن نفعل!؟ قلت لهم نتمرَّ

قالو� كيف؟
�أجبتهم لو �أنَّ �أّي و�حد منا خالف �لأو�مَر ف�ضيكون �ضهاًل معاقبته 
�تَّفقنا جميًعا بالكامل وتعاهدنا على �لوفاء  ا لو  �أمَّ و�ل�ضتفر�د به، 

فن�ضتطيع �أن نفعَل ما ن�ضاء،
قالو� طيِّب، ماذ� نفعل بال�ضبط!؟

ل ��ضرت�حة من فوق �أ�ضو�ر �ملدر�ضة  قلُت لهم نهرب جميًعا يف �أوَّ
�لتي نحن �أ�ضا�ًضا مكلَّفون بحر��ضة جزء منها، ون�ضتطيع �خلروَج من 
هذ� �جلزء، وبعدها �ضنتجه عرب �لغابات و�جلبال �ملحيطة بنا، حيث 
ل ت�ضتطيع �أّي �ضيارة �لدخول و�للحاق بنا، حتى ن�ضل �إىل �أّي قرية 
ا يعيدنا �إىل �لعا�ضمة، ومنها ي�ضافر كلُّ و�حد منا  نركب فيها با�ضً
�أو يعود قبلهم  �أّي و�حد منا زمالءه  �إىل حمافظته؛ وحتى ل يخون 
جميًعا  ونتعاهد  نتو�عَد  �أن  يجب  بالعقوبات،  بون  �ملدرِّ به  وي�ضتفرد 
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و�ضاعة حمددة؛  يوم  نعوَد يف  �أن  وب�ضرفنا  به  نوؤمن  ما  بكلِّ  ونق�ضم 
لن  وعندها  �لدورة،  �أفر�د  على جميع  ًما  مق�ضَّ �لذنب  يكون  وبهذ�، 
ي�ضتطيعو� ومل يحدث �ضابًقا �أن جرى معاقبة دورة كاملة /هذ� ما 
�ضنكون  نا  فاإنَّ �أنَّه من يخون عهدنا هذ�  ونتَّفق  به طبًعا/،  �أقنعتهم 
ل �أن يكوَن م�ضدَر �ضخرية للجميع،  جميًعا �أعد�ء له بعدها، و�ضيتحمَّ

لأنَّه خائن ولي�ض رجاًل مبا يكفي. 
دنا مكاًنا وزماًنا نلتقي  وفعاًل، ��ضتجاب �جلميُع لتحري�ضي، وحدَّ
رناها لأنف�ضنا، وتعاهدنا،  ة �لإجازة �لتي قرَّ فيهما بعَد �أ�ضبوع هي مدَّ
ه �أ�ضا�ًضا من �ضيهرب معنا لن ي�ضتطيع �إلَّ �أن يفي بوعده،  مع علمنا �أنَّ
لأنَّه �إن خالف وعاد قبَل �لآخرين فاإنَّ غ�ضَب قائد �لدورة و�ملدربني 
نحن  غ�ضبنا  وبعدها  وحده،  عليه  �ضين�ضبُّ  �ملدر�ضة  قيادة  ورمبا 
باأكملها  �لتنفيذ �ضريًعا ودقيًقا، وقامت �لدورة  زمالَءه. وفعاًل كان 
�إل عن�ضٌر و�حد ��ضمه يحيى تر�جَع وجنب يف �للحظات �لأخرية قبَل 
�للعني  �أدر�جه، وقد كاد هذ�  �لأ�ضو�ر، وعاد  عملية قفزنا من فوق 

، ولكن �هلل �ضلَّم، فما هي تفا�ضيل ذلك!؟  يق�ضي عليَّ
حيث   ،� جدًّ جيد  ب�ضكٍل  �لأمُر  �ضار  �إلينا  بالن�ضبة  �حلقيقة،  يف 
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ن �أحد  بقينا جنري ب�ضرعٍة يف �لغابات مدة من �لزمن حتى ل يتمكَّ
َل  من �للحاق بنا، وبعدها و�ضلنا �أخرًي� �إىل طريق عام و��ضتقلَّلنا �أوَّ
با�ض عام ظهر لنا، وح�ضرنا �أنف�ضنا جميًعا فيه. وعندما و�ضلنا �إىل 
دم�ضق، تابع كلُّ و�حٍد منا �ضفَره �إىل مدينته �أو منطقته. وبالن�ضبة 
�أجنزت مهمتي  لقد  تغمرين،  �نت�ضار  بن�ضوة  �أ�ضعر  كنُت  �إيل، فقد 
وُقْدت  وبعقولهم  بهم  تالعبُت  لقد  �لأعد�ء.  د�ر  عقر  يف  �لأوىل 
كما  وخدعتهم  قو�نينهم  وعلى  ا،  بع�ضً بع�ضهم  على  َدهم  مترُّ
��ضتطاعو� هم �أن يفعلو� ب�ضعبي وقومي �لكثري من �ملر�ت، وزرعُت 
َل فتنة بينهم، ومل يجِر ذلك يف �أّي مكان، بل بني من َيْروَن فيهم  �أوَّ
ثقة  ك�ضبُت  و�أنا  �ملعتمد،  عليهم  �لذين  بني  �ملدرَّ �لأذكياء  رجالَهم 

�إ�ضافية بنف�ضي، �إ�ضافًة �إىل �إجازة ممتعة مع �أهلي.
ولكن، فيما بعد علمنا �أنَّ ما فعلناه /�أو ما حر�ضت عليه وفعلُته/، 
بون فيما بعد، هو �حلدث �لتاريخي  ح�ضب ما و�ضفه ورو�ه لنا �ملدرِّ
ل من نوعه يف جهاز �ملخابر�ت �ل�ضوري منذ تاأ�ضي�ضه، و�أنَّ خرَبنا  �لأوَّ
�ملتدربني  جلميع  وُيروى  ُيذَكر  بعدها  طويلة  �ضنو�ٍت  �ضيبقى  هذ� 
بالفر�ر  قامت  �أفر�دها  بكامل  كاملة  دورة  حوَل  �جلدد  و�ملدربني 
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من �ملدر�ضة ملدة �أ�ضبوٍع كامل؛ حيث روى لنا �ملدِربون �أنهم عندما 
ماذ�  يعرفون  يعودو�  ومل  متاًما،  ُذهلو�  يومها  باختفائنا  �أح�ضو� 
وتركنا  �لذي كان قد خاف  فوًر� مع يحيى  قو�  ولكنهم حقَّ يفعلون، 
�ملدربون  قام  وعندها  باحلرف.  عليه  �تفقنا  مبا  فاأخربهم  وعاد 
�ضيار�ت  جميَع  ��ضتنفَر  بدوره  و�لذي  �ملناوب،  �ل�ضابط  باإعالم 
مدر�ضة �ملخابر�ت لتبحث عنا يف جميع �لطرقات �لعامة �لتي حتيط 
طريَق  و�خرتت  خططُت  قد  كنت  �أنَّني  ببالهم  يخطر  ومل  باملكان، 
ا، فيما بعد، �أنه يف �ليوم  �لغابات للهرب. كما روى �ملدربون لنا �أي�ضً
م فيه عادة  �لتايل لهروبنا ويف �أثناء �لجتماع �ل�ضباحي و�لذي يقدِّ
ِده ملتدربي دورته وعدد �لغياب بينهم و�أ�ضبابه  كلُّ قائِد دورٍة نتيجَة تفقُّ
لقائد  �ملعتادة  �ل�ضيحة  وبدل  �ملدر�ضة؛  قائد  �لعميد  �إىل  وجد  �إن 
دورتنا عندما كان د�ئًما يبلِّغ �ل�ضابط �لأعلى منه رتبة �أن �لدورَة ل 
غياب فيها و�أنَّها جاهزة، ��ضطر هذه �ملرة لل�ضياح باأنَّ دورة حملة 
قال  وعندما  م�ضروع.  غري  غياب  هي  بالكامل  �لثانوية  �ل�ضهاد�ت 
هذ�، وهو كما ذكرًت �ضابًقا �ضابط لئيم ومغرور و�جلميع يكرهه، يف 
�لبد�ية ُذِهل �جلميع وطلب منه �لعميُد قائد �ملدر�ضة تكر�َر ما قاله 
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ر �أن دورَته بالكامل غياب، قام جميُع  د مرة ثانية؛ ومَلَّا كرَّ حوَل �لتفقُّ
�ل�ضباط عندها بال�ضحك عليه و�ل�ضخرية منه حتى قائد �ملدر�ضة، 
و�أ�ضبح ما فعلناه ح�ضب ما َذَكر هو َنف�ضه لنا فيما بعد و�ضمَة عار يف 

تاريخه و�ضجلِّ عمله.
�أخربهم  يحيى  خلطتنا  �لوحيد  �خلائَن  �أنَّ  بعد  فيما  تبنيَّ  لقد 
لت يُد  د؛ وهنا وكالعادة تدخَّ �ض وقائد هذ� �لتمرُّ �أنني �أنا كنت �ملحرِّ
�لعناية و�للطف �لإلهي حلمايتي، حيث كان قائُد دورتنا وبعد �أن �أذلَّه 
� �أماَم �جلميع ما فعلناه قام برفع مقرتح لقائد �ملدر�ضة  و�أهانه جدًّ
بتنفيذ عقوبة يل يف �ضجن تدمر �لع�ضكري �لذي هو م�ضنَّف عاملًيا 
�أنَّه من �أقذر و�أ�ضعب �ضجون �لعامل؛ ولكنَّ قائَد مدر�ضة �ملخابر�ت، 
وهو �لعميد هاين، وكما �ضرحُت �ضابًقا، تربطه عالقٌة جيدة بعائلة 
�إحدى قريباتي، رف�ض هذ� �لقرت�ح متاًما، و�أخرب قائَد دورتنا �أنَّه 
�ضمن  فقط  ولكن  ي�ضاء،  ما  بنا  يفعَل  �أن  نعود  عندما  له  م�ضموح 
�ملدر�ضة، ولي�ض يف �أّي جهة خارجها. و�تَّ�ضل �لعميد هاين �ضاحًكا 
ه �أنقذين من �ضرور وحقد قائد دورتي  مبنزل قريبتي و�أخربهم باأنَّ
ل  �ض �لأوَّ م له �ضكوى �ضدي فحو�ها �أنَّني �أنا �لقائد و�ملحرِّ �لذي قدَّ
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َر م�ضتقبلي. د، وهذه �لتهمُة كان من �ملمكن �أن تدمِّ على هذ� �لتمرُّ
كان  �أ�ضبوع،  بعَد  عليه  �تَّفقنا  �لذي  �ملوعد  يف  عودتنا  ولدى 
م قائُد دورتنا بانتظارنا حيث �أعدَّ لنا برناجًما من �لعقوبات  �ملقدَّ
بال  على  تخطر  يدع خالله عقوبًة  كامل، مل  �ضهر  ته  مدَّ و�لتعذيب 
�ضهر  مدَة  �ملالب�ض  �رتد�ء  منعنا من  علينا، حيث  قها  وطبَّ �إلَّ  ب�ضر 
�لف�ضالت  وفوق  �لقمامة  �أكو�م  فوَق  يومًيا  يدحرجنا  وكان  كامل، 
�لب�ضرية وفوق �ُضَجري�ت �ل�ضوك، وطبًعا كان د�ئًما يزيد هذه �لأمور 
قد  كان  �ل�ضيف  ف�ضَل  �أنَّ  �حلظ  وحل�ضن  �أنا.  عليَّ  خا�ض  ب�ضكل 
�أدفاأ؛ ولكن، ونتيجة لتنفيذ �لعقوبات علينا حتت  �أ�ضبَح  بد�أ و�جلو 
بت �أنا وجمموعة من �ل�ضبان  �ل�ضم�ض �حلارقة ول�ضاعات طويلة، �أُ�ضِ
م و�نتفاخ يف جلد �لر�أ�ض حتت �ل�ضعر، وتقيُّح يف  �ملعاقبني معي بتورُّ
�أنها  �أخربنا  بفح�ضنا،  �ملدر�ضة  طبيُب  قام  وعندما  �ملنطقة.  هذه 
و�أنَّه  �ل�ضحايا،  �لتهاب  ى  ي�ضمَّ  � جدًّ خطري  مر�ض  من  خفيفة  حالٌة 
لول رحمة �هلل و�أنَّنا كنا قد �أخذنا لقاحات �ضد هذ� �ملر�ض �ضابًقا، 
لكان �لو�ضع خطرًي�، وميكن �أن يكون مميًتا؛ و�أ�ضدر �لطبيُب قر�ًر� 
رة  �أثناء �لعقوبات �ملقرَّ بال�ضماح لنا بارتد�ء �لقبعات �لع�ضكرية يف 
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ام، �أخذ �جللُد  ا تبليلها د�ئًما. وبف�ضل �هلل، وبعَد �أيَّ علينا، وطلب منَّ
ر ويقع، وكان هذ� �إ�ضارًة لل�ضفاء  �لذي كان منتفًخا يف روؤو�ضنا يتق�ضَّ

و�حلمد هلل رب �لعاملني.
�لتي  �لقا�ضية  و�لظروف  و�لأمر��ض  �لتدريبات  جلميع  ونتيجًة 
و�ضفُتها خالل هذه �لدورة، فقد �ضعرت �أنَّني �كت�ضبت قوًة ومناعة 
ر  توؤثِّ ل  تها  وقوَّ �ضناعتها  بلغت  مهما  �لعقوباُت  باتت  حتى  ومقاومة 
قائُد  لحظ  وقد  م�ضتب�ضًر�،  �ضاحًكا  د�ئًما  ذها  �أنفِّ وكنت  �أبًد�،  بي 
�لعقوبات  �أحد  �أثناء تنفيذ  �أنَّه يف  و�أذكر  �لأمر.  �للئيم هذ�  دورتنا 
�إىل  �أيدينا  ن�ضند  ونحن  �ضعًبا  ريا�ضًيا  متريًنا  ذ  ننفِّ بجعلنا  علينا، 
�لأمل  �ملتدربني معي ي�ضرخون من  نة حيث كان جميُع  ح�ضى م�ضنَّ
�لتمرين  ذ  �أنفِّ كنُت  �لعقوبة،  هذه  يوقَف  �أن  �لدورة  قائَد  ويرجون 
ير�قبني،  �لدورة  قائَد  �أنَّ  �أنَّني عندما لحظُت  وحتى  �ضهولة  وبكل 
َة  قوَّ �أرَيه  و�أن  �ل�ضابط  ي هذ�  �أ�ضبحت - وب�ضكل ق�ضدُت فيه حتدِّ
 � ب�ضكل �ضريع جدًّ �لتمرين  �أنِفذ  تاأثري عقوباته بي -  لي وعدم  حتمُّ
؛ وعندها، لحظت �لغيَظ �ل�ضديد  وباأ�ضابعي فقط ولي�ض بكامل يديَّ
ًها  متوجِّ �ضارًخا  وقال  �لعقوبة،  باإيقاف  قام  ثم  وجهه،  على  بد� 
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�أبناء  من  ذكرنا  كما   - جميًعا  هم  �لذين  �ملتدربني  لبقية  بكالمه 
دورُتكم  قاربت  �أوبا�ض  يا  حقر�ء  يا  كالب  يا   - �لن�ضريية  طائفته 
�ضوى هذ�  ة  قوَّ ويزد�د  فيها  ما  ي�ضتفد من جميع  ومل  �لنتهاء  على 
�ل�ضاب، وذكر ��ضمي وكنيتي، ولكنَّ ل�ضاَن حاله وما فهمته �أنا وفهمه 
�جلميع، ولكنه مل ي�ضتطع �إعالنه، �أنه كان يق�ضد �أنَّ هذ� �ل�ضني �بن 
�ملدينة �لذي ظنناه �أ�ضعَف �ملوجودين �نت�ضر عليكم جميًعا يا �أبناء 
�ء و�أبناء طائفتي. وقد �ضعرُت عندها بال�ضرور و�لفخر  �لريف �لأ�ضدَّ
�أنف�ضهم،  �أعد�ئنا  ومدربي  قادة  �أفو�ه  من  �ضهادة  لأنها  �ل�ضديد، 

بانت�ضاري بف�ضل �هلل عليهم.
من  كاملة  كيلوغر�ًما  ع�ضرين  وزين  ز�د  �لدورة،  هذه  وخالل 
وطبًعا  متاًما،  �خلارجي  �ضكلي  وتغريَّ  �خلال�ضة،  �لع�ضلية  �لكتلة 
ت حياتي كلها بعدها ..... ويف نهاية �ل�ضهر �لثاين �ضباط من  تغريَّ
َعنا �ملقدم قائد  عام 1995، جرى تخريُجنا من �لدورة. وبدل �أن يودِّ
دورتنا كالعادة �ملعروفة د�ئًما، قام باإلقاء حما�ضرة علينا مفادها 
اأ  ت عليه يف حياته، و�أنَّه يكرهنا، ويتنبَّ نا كنا �أكرَث دورة �ضغًبا مرَّ �أنَّ
لنا مب�ضتقبل �ضيِّئ، وطبًعا نحن - وخا�ضة �أنا - كنا نغالب �ل�ضحَك 
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ب�ضعوبة ب�ضبب معرفتنا �أنَّه يتكلَّم معنا هكذ� بد�فٍع من غيظه منا 
بناه له من ذلٍّ و�إحر�ج بني �ل�ضباط �لآخرين، حتى �أنَّه  ومن ما �ضبَّ
رف�ض بعدها �إر�ضاَل با�ضات معنا لتقوم باإي�ضالنا للعا�ضمة دم�ضق 
يقلُّنا  لل�ضري م�ضافاٍت حتى جنَد ما  �ملعتاد، وتركنا ن�ضطر  كما هو 

�إىل هناك �نتقاًما منا.
بعالماتي   - �هلل  بف�ضل   - حزُت  قد  �أنَّني  �إبالغي  جرى  وقد 
و�لع�ضكرية  �لأمنية  و�لفحو�ضات  �لمتحانات  جميع  يف  ودرجاتي 
ت�ضجيُله  جرى  �لأمَر  هذ�  و�أنَّ  �أقر�ين،  جميع  على  �لأوىل  �ملرتبَة 
يف �ضجلي وملفي �لذي �ضري�فقني لدى �لدولة. وقد قمُت يف نهاية 
�لتي  و�لدفاتر  �لكر��ضات  جميع  ت�ضليَم  منا  طلب  عندما  �لدورة، 
�لأمنية  �لدرو�ض  جميَع  فيها  ن  وندوِّ �لوقت  طو�َل  فيها  ندر�ض  كنا 
�إيهامهم  بعَد  ��ضاتي  وكرَّ وكتبي  دفاتري  باإخفاء  و�ل�ضتخبار�تية، 
�أّي  ويف  رمبا  �أنه  ظننُت  لأنَّني  وذلك  غريي،  مثل  �ضلَّمتها  قد  �أنَّني 
ي  ن من �ل�ضتفادة منها لتدريب عنا�ضر تنظيمنا �ل�ضرِّ وقت قد �أمتكَّ
و�لكر��ضات خمباأًة يف  �لدفاتُر  بقيت هذه  وقد  �لأمني؛  �لعمل  على 
منزيل حتى عام 2012 م، حني جرى ق�ضُف وتدمري منزيل من ِقبل 
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نظام �ملجرم ب�ضار �لأ�ضد يف �أثناء �لثورة �ل�ضورية �ملباركة يف ذلك 
�لعام، و�حرتقت مع باقي �ملنزل و�لأور�ق �لأخرى، و�حلمُد هلل على 

كلِّ حال ويف جميع �لظروف.
�نتهت �لدورُة �لأمنية �أخرًي�، لقد فعلتها �أنا �ل�ضاب �لعادي �لذي 
ية، �أ�ضبحُت ب�ضكل ر�ضمي  ة �ل�ضنِّ ينحدر من عائلٍة عادية من �لأغلبيَّ
اًل يف جهاز �ملخابر�ت �لع�ضكرية �ل�ضوري،  با وموؤهَّ موظًفا عاماًل مدرَّ
�جلهاز �لذي �ضاهم يف ظلم و��ضطهاد و�خ�ضاع �ملالينب من �أبناء 
�ل�ضعب  �أعد�ء  باخرت�ق  جنحُت  لقد  وجمتمعي.  وديني  وطني 
م�ضتخِدمني  باأنف�ضهم  �حلمقى  �لأ�ضر�ر  هوؤلء  بني  ودرَّ �ل�ضوري، 
�إمكانياتهم وجهودهم و�أمو�لهم على �أمور وخرب�ت �ضتكون �ضالًحا 
هم، وقد جنحُت فعاًل  �إ�ضافًيا معي �أ�ضتخدمه يف حربي �ل�ضرية �ضدَّ

يف هذ� مدَة �ضبعة ع�ضر عاًما م�ضتمرة بف�ضل �هلل وتوفيقه.
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املفاجاأة ال�صادمة 
والقرار امل�صريي ال�صعب!

يف �أثناء �إجازة نهاية �لدورة، وريثما حان موعُد ��ضتالمي لنتيجة 
هو  ما  �لأمنية  �لدورة  من  ج  متخرِّ متدرب  لكل  د  حتدِّ �لتي  �لفرز 
�لفرع �لأمني �لذي �ضيجري حتديده له من ِقبل �لقيادة كي يتوجَه 
�إليه للعمل فيه من بني �لعدد �لكبري من �لأفرع �لتابعة ل�ضعبة �لأمن 
ع يف �لعا�ضمة دم�ضق ويف جميع مدن ومناطق  �لع�ضكري و�لتي تتوزَّ
ة  وبقيَّ �أحمد  �ضديقي  مع  لقاء�تي  لتجديد  �أ�ضعى  بد�أُت  �ضوريا، 
�ضركاَءنا  ا  �أي�ضً هم  كانو�  �لذين  �لأ�ضدقاء  من  بة  �ملقرَّ جمموعتي 
ي، مع �لعلم �أنَّ �للقاء�ت بيني وبني �جلميع خالل  يف تنظيمنا �ل�ضرِّ
فرتة �لعام �لتي ق�ضيُتها يف مدر�ضة �ملخابر�ت كانت قد خفَّ عدُدها 
دة،  متعدِّ لأ�ضباب  �لبقية  مع  تقريًبا  و�نعدمت  كثرًي�،  �أحمد  مع 
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�لدورة، ومثل  �أثناء  ا نح�ضل عليها يف  �لتي كنَّ مثل ندرة �لإجاز�ت 
معرفتنا ل�ضرورة زيادة �حلذر و�حليطة خالل تلك �لفرتة خلوفنا 
�لنظام  قبل  من  ية  �ل�ضرِّ �ملر�قبة  حتت  عت  ُو�ضِ كوين  �حتمال  من 
بد�أُت  باأحمد،  �لتقيُت  �لعمل. وعندما  بعَد دخويل يف هذ�  و�أعو�نه 
� يف �ضلوكه نحوي مل �أ�ضتطع حتديَده يف �لبد�ية، ولي�ض  ً �ألحظ تغريُّ
� عنَد �جلميع، حيث كان �أحمد يحاول �أن  ً هو فقط بل لحظت تغريُّ
َث معه  �لتحدُّ وكلما حاولُت  �نفر�د.  َب من �جللو�ض معي على  يتهرَّ
عن �أحو�ل تنظيمنا وما جرى يف غيابي، كان يحاول د�ئًما بطريقٍة 
�أو �أخرى تغيرَي �ملو�ضوع �أو ت�ضخيفه بتحويله �إىل مز�ح، ولحظُت �أنَّ 
ا متاًما قد �أ�ضبحو� مالزمني  �ضباًبا جدًد� من نوع عادي خمتلف عنَّ
ًة  م�ضتمرَّ كانت  �حلاَل  هذه  �أنَّ  علمُت  �أحاديثهم،  ومن  ملجموعتنا؛ 

طو�َل فرتة غيابي يف �لدورة.
�لتي تدور بني  �أ�ضبحت �جلل�ضاُت و�لأحاديث و�لهتمامات  لقد 
�جلميع بعيدًة كل �لبعد عن �ل�ضاأن �لعام وعن �ل�ضيا�ضة، وحتى عن 
مباريات  وعن  �لورق  لعب  عن  �جلديدة  �لأحاديُث  كانت  �لدين! 
�ضباب يف  بني  عادة  يدوَر  �أن  ما ميكن  وجميع  �لفتيات  وعن  �لكرة 
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�لأحاديث  �إىل  ية  �جلدِّ �إعادة  ملحاولت  تكر�ري  ولدى  �لعمر.  هذ� 
�إ�ضر�ُر  �أذهلني  فيه،  كنا  �لذي  �ل�ضحيح،  �لتاه  �إىل  و�إعادتها 
بهم من �لأمر. وبعَد مرور �أ�ضهر من  �أحمد و�لبقية باملقابل على تهرُّ
تكر�ر �ملحاولت، �أ�ضبحت �حلقيقُة �جلديدة �ملذهلة �لتي �ضدمتني 
متهم �أحمد -  دت �أنَّ �جلميَع - ويف مقدَّ و��ضحًة �أمامي، علمُت وتاأكَّ
وباتفاق �أو دون �إتفاق قد �أوقفو� كلَّ �ضيء كنا قد �تفقنا عليه �ضابًقا؛ 
�ضعرُت  �لأ�ضباب.  ِذكر  �أو  �ملو�ضوع  فتح  من  حتى  بون  يتهرَّ وكانو� 
ووثقُت  عرفتهم  من  عن  متاًما  خمتلفون  �آخرون  �أ�ضخا�ٌض  كاأنَّهم 
بهم و�ضحيُت بحياتي وم�ضتقبلي و�أهلي و�ضمعتي ور�حتي من �أجل ما 
�تَّفقت عليه معهم وما بنيناه �ضوية، كنت �أحلِّل �لأ�ضباَب �لتي دعتهم 
زرُعه  جرى  �لذي  �خلوف  ُترى  يا  هو  هل  �ضيء،  كل  عن  للرت�جع 
منذ زمن بعيد يف نفو�ض �أهاليهم ونفو�ضهم ونفو�ض جميع طائفتنا 
�أنا  مني  حتى  يخافون  جعلهم  حيث  �ملخابر�ت،  �أجهزة  بط�ض  من 
�ضديقهم و�ضريكهم �ل�ضابق حني �أ�ضبحت جزًء� من �أجهزة �لأمن!؟ 
هل ظنَّ هوؤلء �أنني وبعَد كل ما تعبت من �أجله كثرًي�، ودخلُت ب�ضببه 
طريًقا ل رجعَة فيه �أبًد� �ضاأخونهم يف �أّي حلظة!؟ �أم �أنهم مل يخافو� 
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عو� �ضقوطي بيد �لأعد�ء و�نك�ضاف خطتي،  هم توقَّ من خيانتي، ولكنَّ
�ضو� للهالك! وبذلك رمبا �نك�ضفو� جميًعا عنَدها وتعرَّ

�أو رمبا مل يكن �خلوُف �أبًد� من �أوقفهم و�أبعدهم عن م�ضروعنا 
يتهم من �لبد�ية، وعدم �أهليَّتهم �أ�ضا�ًضا  �لتنظيمي، و�إمنا عدُم جدَّ
ك�ضباب �ضغار يف بد�ية �أعمارهم بال �إمكانيات، ورمبا كان تاوبهم 
د نزوة �ضبابية ورغبة يف �إثارٍة رمبا ظنو� وقتها  منذ �لبد�ية هو جمرَّ
�أنها لن تتجاوز جمرَد �أحاديث و�أحالم، ومل يكونو� م�ضتعدين �أبًد� 
لتحويلها �إىل �أمر جدي متاًما يحمل هذ� �لقدَر من �خلطورة، ورمبا 
�ضحبتهم ميوُل �ل�ضباب �لعاديني و�ن�ضاقو� مثَل غريهم ور�َء �ل�ضهو�ت 
�لإ�ضالح  �أمَر  وتركو�  �أعماَرهم،  تنا�ضب  �لتي  و�لت�ضايل  و�ملتع 

و�ملقاومة للمجهول مثل �ملاليني غريهم من �ل�ضعب �ملذلول! 
هذه  من  عدٌد  لديه  كان  هم  بع�ضَ �أن  منه  دُت  وتاأكَّ عرفُته  ما 
�لأ�ضباب  من  ذكرت  ما  جميع  لديه  كان  رمبا  و�أغلبهم  �لأ�ضباب، 

جمتمعة مًعا.
وجرح  باأمل  �ضعرُت  �ضبق،  ما  جميع  من  دُت  تاأكَّ وعندما  هنا، 
�ضُت خليانة  كبريين، وحتى �أنَّني �ضعرت لفرتة بال�ضياع وباأنني تعرَّ
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�أنا م�ضتقبلي ثمًنا لها؛ وكان لبدَّ يل من وقفٍة ومر�جعة مع  دفعُت 
نف�ضي وحماكمة لها، ومن ثم كان لبدَّ يل من �تخاذ قر�ر �أو و�ضع 

خطة جديدة.
ماذ� فعلُت بنف�ضي! 

ما  جميع  و�أعد�ء  �أعد�ئي  �ألدِّ  من  جحٍر  يف  بنف�ضي  رميُت  لقد 
�أوؤمن به، وطبًعا ل جمال �أبًد� ول طريقة للرت�جع؛ فجميُع �ل�ضوريني 
�أجهزة  يف  يعمل  من  �لأ�ضد  نظام  يف  �أنَّه  يعلمون  منهم  و�حٌد  و�أنا 
�أبًد�،  �لعمل  ترك  �أو  بال�ضتقالة  له  ُي�ضَمح  ل  و�ل�ضتخبار�ت  �لأمن 
ا، ويكون خروُجه من �لعمل  �أي�ضً مهما حاول، ول ُي�ضَمح له بال�ضفر 
عندهم ممكًنا يف حالتني فقط ل ثالث لهما، �إما �إن �أُ�ضيَب بعاهة 

د�ئمة �ضديدة تعله غرَي قادر على �ضيء ، �أو �إىل �لقرب ميًتا.
وما فائدة دخويل �إىل هذ� �جلهاز �لآن بعَد �أن �أ�ضبحُت وحيًد� 
�أ�ضخا�ض  �أي  تنظيم  �أو  لتجنيد  �إمكانية  لدي طبًعا  َيُعد  ومل  متاًما، 
با يل وبيني وبينه ثقة  ُجُدد معي م�ضتقباًل، لأنَّ من كان �ضديًقا مقرَّ
عمياء �ضابًقا قد خاف مني وهرب وتر�جَع وقتها، فكيف �لآن بعَد 
�أن �أ�ضبحت �أحمل رتبًة و�ضفًة خميفة لأي مو�طن عادي يف �ضوريا، 
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بل  له،  �أماَن  ل  ب�ضرًيا  وح�ًضا  �جلميع  وظنون  عيون  يف  وتعلني 
ي�ضتحيل �لثقة به، وتعل �أّي كلمٍة تخرج من فمي يف جمال معار�ضة 
�أنَّني  على  �ل�ضوريني  من  ي�ضمعها  من  جميع  قبل  من  ُتوؤَخذ  �لنظام 
هم و�أك�ضفهم و�أخترب ما يحملون من نو�يا  قلتها من �أجل �أن ��ضتجرَّ
للنظام �لذي �أ�ضبحت �أظهُر يف عيون جميع �لنا�ض و�أمامهم - عد� 
�لقلَّة �لذين يعرفون �حلقيقة و�لأ�ضباب �حلقيقية طبًعا - �أنَّني �أعمل 

له وحل�ضابه وم�ضلحته.
�أن  �أي  �لبد�ية،  نويته منذ  �لذي كنت قد  تابعُت عملي  لو  وحتى 
�لأ�ضدي  �لنظام  د�خل  من  ًيا  �ضرِّ وعدًو�  ًبا  وخمرِّ جا�ضو�ًضا  �أعمَل 
و�ضده، فهل �ضاأ�ضتطيع ك�ضخ�ضٍ وحيد حمدود �لقدر�ت و�لإمكانيات 
متنيُت  كما  لأعد�ئي  و�ضارٍّ  لق�ضيَّتي  ومفيد  نافع  �أثر  �أّي  �أترَك  �أن 
على  و�أ�ضاعدهم  غريي  �أ�ضحَب  �أن  تي  خطَّ كانت  فقد  ورغبت!؟ 
�زد�د  كلما  طبًعا  وبهذ�  و�لدولة،  �لأمن  �أجهزة  �إىل  مثلي  �لدخول 
عدُدنا �زد�د معه تاأثرينا يف �لنظام، و�ضهلت مهاُمنا �أكرث، يا ُترى 

هل �أجرمُت و�أخطاأت يف حقِّ نف�ضي من �أجل من ل ي�ضتحق ذلك!؟ 
و�لأهم من هذه �لأ�ضئلة جميعها ماذ� يجب �أن �أفعل �لآن!؟ 
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ًد� من نف�ضي متاًما، وكما رويُت لكم كلَّ �ضيء، �أن نيَّتي  كنُت متاأكِّ
بة؛ وما �أعلمه  عندما بد�أُت هذ� �لعمَل كانت يف �ضبيل �هلل وكانت طيِّ
�هلل،  على  له  توكُّ يف  وي�ضدق  �لنيَة  يخل�ض  من  �أنَّ  �ملتو��ضع  بعلمي 
فاإنه حماٌل �أن يخيب. كان �حللُّ �لأ�ضهل و�جلو�ب �ملنطقي �لأقرب 
لأ�ضئلتي �للذ�ن �ضيخطر�ن على بال �أّي �ضخ�ض يف موقعي وقتها �أن 
ل ما �أ�ضتطيع �أن �أفعله هو ما فعله جميُع �أ�ضدقائي باأن �أتنا�ضى  �أف�ضِّ
َل �إىل متابعة م�ضاحلي  جميَع �أفكاري وخططي �ل�ضابقة، و�أن �أحتوَّ
بجميع  �لدنيا  �أبو�ب  �أمامي  فتحت  �أن  بعَد  وخا�ضة  �ل�ضخ�ضية، 
�تها وباملجان بعَد دخويل وعملي يف جهاز �لأمن �ل�ضوري �لذي  ملذَّ
كانت �ل�ضالحياُت و�لإمكانات و�ل�ضلطة �لتي ُتعَطى لعنا�ضره مثلي 
�أكون قد رميُت بجميع  �إن فعلُت هذ�  لي�ض لها حدود تقريًبا. ولكن 
مبادئي وِقيمي و�أخالقي، و�لأهم منها جميًعا رميُت ديني وتركت ثاأَر 
قومي ودماَء �ضهد�ئهم �ملظلومني، و�أكون قد �ن�ضممت �إىل �لطريق 
�ضوريا  و�أتباعه، ويجّر  �لنظاُم  ي�ضري عليها  �لتي  للف�ضاد  �ل�ضيطانية 

جميعها معه �إليها.
بالن�ضبة  ا  م�ضرييًّ قر�ًر�  �تخذُت  �لتفكري،  من  �حلدِّ  هذ�  عنَد 
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رُت �أن �أكوَن  حلياتي وطريقي وخطتي �ملقبلة، قر�ًر� ل رجعَة فيه، قرَّ
و�أبقى - كما خططت �ضابًقا - جا�ضو�ًضا، ولكن لي�ض من �أجل تنظيمي 
�ل�ضابق �لذي �أف�ضله خوُف �لآخرين، ولي�ض من �أجل �أحد معنيَّ ولي�ض 
من  جا�ضو�ًضا  �أعمَل  �أن  رُت  قرَّ نعم  معينة،  جهة  �أو  حزب  �أجل  من 
�أجل ل �أحد، ومن �أجل كل �أحد من جمتمعي و�أبناء ديني و�ضعبي، 
بها ملن يحتاج �إليها من  نها ثم �أ�ضرِّ �ضاأجمع �ملعلوماِت باإذن �هلل و�أخزِّ
�ملظلومني �أو �ملعار�ضني �ل�ضرفاء لهذ� �لنظام �إن ُوِجدو�؛ �ضاأحارب 
ب باإذن �هلل، �ضاأرمي  �لأعد�َء من د�خل منزلهم ومن بينهم، �ضاأخرِّ
بينهم  و�أن�ضَر  �أبتكَر  �أن  �ضاأحاول  �هلل،  باإذن  و�لفرقة  �لفنَت  بينهم 
ة بينهم  �ضائعاٍت �لغر�ض منها �إثارة �مل�ضاعر و�لآر�ء �ل�ضلبية و�ل�ضارَّ
باإذن �هلل؛ �ضاأحاول ن�ضَر �لإهمال و�لتقاع�ض عن �لعمل بينهم باإذن 
قني �هلل فعاًل بقدرته على �أن �أ�ضتمرَّ بالنجاح يف فعل  �هلل، وقد وفَّ
جميع هذه �لأعمال و�لكثري غريها بعدها ودون �أن �أُك�ضَف مدة �ضتة 
ع�ضر عاًما يف �ضعبة �ملخابر�ت، ثم ملدة عامني يف �جلي�ض �لأ�ضدي، 

ر كل �ضيء. فاحلمُد هلل مدبِّ
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�صنوات العمل فـي فرع االأمن الع�صكري 
مبدينة حماة

هُت �إىل �لفرع �لإد�ري  بعَد �نتهاء �لدورة �لأمنية و�إجازتي، توجَّ
�لنهائي  فرزي  ت�ضليمي  وجرى هناك  دم�ضق،  �ملخابر�ت يف  ل�ضعبة 
�إىل مكان عملي �جلديد، و�لذي تبنيَّ �أنه �إىل فرع �لأمن �لع�ضكري 
ملدينتي  و�ملجاورة  و�ملنكوبة  �ملظلومة  �ملدينة  َحماة، هذه  يف مدينة 
تي ومن نكبتها وماأ�ضاتها كنت  تها بد�أت ق�ضَّ حم�ض، و�لتي من ق�ضَّ
غريبة  �ضدفًة  كانت  �أنها  وقتها  �إح�ضا�ضي  يكن  مل  دو�فعي.  ��ضتمدُّ 
� كما قد يبدو عليها، بل �ضعرُت �أنه ترتيب وتي�ضري وتوفيق جديد  جدًّ

من �هلل عز وجل.
�أعرفها  �أكن  ومل  َحماة  مدينة  �إىل  م�ضافًر�  هت  توجَّ عندما 
�لذي ظهر  �لرعب و�لرتباك  �لطريق  �ضابًقا، لحظُت خالل  ًد�  جيِّ
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�أ�ضتقلُّها، ملجرد  كنُت  �لتي  و�لركاب يف �حلافلة  �ل�ضائق  على وجوه 
ب علي �أن �أترجَل من  توجيهي �ضوؤ�ًل لهم عن مكان �لفرع، و�أين يتوجَّ
�حلافلة حتى �أ�ضَل �إليه. وعندما و�ضلُت، وجدُت �أمامي �ضوًر� �ضخًما 
� ل ُيظِهر �ضيًئا تقريًبا من �ملباين �لتي تقع خلَفه، ويحيط  عالًيا جدًّ
ا جرى زرُع  � من �لأر�ض، وحوَل هذ� �ل�ضور �أي�ضً مب�ضاحة �ضا�ضعة جدًّ
�لفرُع  كان  �رتفاًعا.  �لأقل  و�لأ�ضو�ر  ة  �لإ�ضمنتيَّ �حلو�جز  من  طوٍق 
من �خلارج ل ي�ضبه �لأفرَع �لأمنية �لأخرى �لتي �ضاهدتها يف باقي 
�لأماكن، كان هذ� �أ�ضبَه ما يكون بالقالع �لأثرية �لقدمية �لتي كانت 
حتمي �ملمالَك و�مللوك د�خلها، ولكنها هنا حلماية �ملجرمني طبًعا؛ 
وت�ضريده  وقتله  بالكامل  َحماة  ملدينة  �لأ�ضد  نظام  تدمري  فربغم 
و�عتقاله ملعظم مو�طنيها، كانو� حتى �لآن يف قر�رة �أنف�ضهم يخافون 
عو�قَب ما فعلوه يوًما، �أو �أن يطالهم �نتقاُم ما قد ياأتي ليهاجمهم يف 
�بات و�حلر��ض �ملتعددي �لأنو�ع يف  �أّي حلظة. وبعَد �أن �جتزُت �لبوَّ
تي  طريقي نحو �لدخول �إىل �لفرع، و�أنا �أقوم يف كل مرة باإظهار مهمَّ
بت�ضجيل  �ملخت�ض  للق�ضم  �لد�خل  يف  نف�ضي  �ضلَّمُت  طبًعا،  و�أور�قي 
�لعنا�ضر �جلدد، وجرى �إخباري �أنَّه يجب عليَّ �لنتظار لأيام ورمبا 
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َن من مقابلة رئي�ض �لفرع، و�لذي كان وقتها برتبة  لأ�ضابيع حتى �أمتكَّ
�أبناء  �لن�ضريية ومن  �لطائفة  �أحمد حلُّوم، وهو من  عميد ويدعى 
�ل�ضاحل كالعادة طبًعا، و�لذي كان هو �لوحيد �لذي لديه �ضالحية 

حتديد �لق�ضم و�ملكتب �لذي �ضاأُعنيَّ و�أعمل فيه يف هذ� �لفرع.
عرَب  �خلا�ضة  �أبحاثي  �أجري  �لفرتة  هذه  خالل  فوًر�  بد�أُت 
فت �إليهم، عن �أ�ضماء وميز�ت  �لعنا�ضر �لذين جل�ضُت معهم، وتعرَّ
بعَدها  �أمري  وح�ضمُت  حماة،  خمابر�ت  فرع  يف  �ملوجودة  �لأق�ضام 
د يل هو يف ق�ضم �حلا�ضب  �أنني �ضاأحاول �أن يكوَن �لعمل �لذي �ضيحدَّ
تعل  وجيهة  �أ�ضباب  ة  لعدَّ كان  وذلك  /�لكمبيوتر/،  �لإلكرتوين 
منه �أف�ضَل عمل منا�ضب لو�ضعي، لأنَّني �ضاأ�ضتطيع من خالل �لعمل 
و�لأ�ضر�ر  و�لبيانات  �ملعلومات  من  ية  كمِّ �أكرب  على  �حل�ضوَل  فيه 
و�لقر�ر�ت و�ملر��ضالت بني قيادة نظام �لأ�ضد وبني �لفرع، لأنَّ جميَع 
ما ُذِكر كان ميرُّ وير�ضل وي�ضتقبل ويطبع عن طريق ق�ضم �لكمبيوتر، 
� بالن�ضبة �إيل هو �أنني  وبالإ�ضافة لهذ� كان �ل�ضبُب �لثاين و�ملهم جدًّ
تلقائًيا مما  و�أُعفيت  �أُبِعدُت  قد  ف�ضاأكون  �لق�ضم  هذ�  �إن عملت يف 
ميكن �أن ��ضطر �إليه يف �أّي ق�ضم �آخر من �أق�ضام فرع �ملخابر�ت من 
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��ضرت�كي بنف�ضي وبيدي وب�ضكٍل مبا�ضر يف ظلم و��ضطهاد �لنا�ض �أو 
�أخرى  �أق�ضام  يف  �ملوجودة  لالحتمالت  بالن�ضبة  رمبا  �أو  تعذيبهم، 
بعملي يف  �ضاأكون  نعم،  �ل�ضجن.  وق�ضم  �لعديل  �لتحقيق  ق�ضم  مثل 
�لأبرياء،  قتل  يف  �ل�ضرت�ك  من  نف�ضي  �أعفيت  قد  �لكمبيوتر  ق�ضم 
�ضابط  ير�أ�ضه  �لق�ضَم  ذ�ك  �أن  وقتها  علمُت  �أنني  �لأخري  و�ل�ضبُب 
م يدعى حممد ديب، و�أن �ملقدَم �ملذكور ذو طبع  مهند�ض برتبة مقدَّ
�أهد�أ و�أقّل �ضر��ضة من غريه؛ وفعاًل، بد�أت �أبحث و�أ�ضاأل عن طريقة 
�أو و�ضاطة تو�ضلني �إليه كي �أطلَب منه �أن ي�ضاعدين باإح�ضاري للعمل 
وهو  و�لدتي،  �أ�ضقاء  �أخو�يل  �أحد  �أنَّ  �لبحث  بعَد  وتبنيَّ  ق�ضمه؛  يف 
ويف  �لع�ضكرية،  �لطبية  �للجان  �إحدى  يف  طبيًبا  �ضابًقا  يعمل  كان 
م حممد رئي�ض  �أثناء عمله يف تلك �للجنة قدم خدمًة كبرية للمقدَّ
ق�ضم �حلا�ضب من خالل م�ضاعدة و�لده بطلب ت�ضريحه من �لعمل 
يوًما ما؛  له  �ملعروف  يف �جلي�ض، وكان �ملقدم وعد خايل بردِّ هذ� 
وعندما علمُت بهذ� فرحُت و��ضتب�ضرت كثرًي�، وقام خايل بتزويدي 
م حممد يطلب فيها منه م�ضاعدتي و�إح�ضاري  عندها بر�ضالة للمقدَّ
�ملقدم  مبقابلة  قمُت  بدوري  و�أنا  عنده،  �لكمبيوتر  ق�ضم  يف  للعمل 
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و�أو�ضلُت �إليه �لر�ضالة و�أخربته برغبتي، ولكنَّ جو�به يل كان بوجوب 
�نتظاري لنتيجة مقابلتي مع �لعميد رئي�ض �لفرع.

تعلَّمته حول طبيعة  در�ض  �أوَل  وقتها  �ملو�ضوُع  هذ�  �أعطاين  لقد 
�لعالقات و�أ�ضلوب �لعمل يف جهاز �ملخابر�ت �ل�ضوري، حيث لحظت 
�لرتَب  �أنَّ  بعد  فيما  ذلك  تلت  كثرية  �أمور  ومن  وقتها  حدث  ا  ممَّ
�لع�ضكرية و�لدرجات �لوظيفية مل تكن د�خل جهاز �لأمن �ل�ضوري 
يف عهد �لأ�ضد �ضوى �ضكليَّات، ومل تكن ذ�ت قيمة فعلية د�خل �لفرع 
وبني �ل�ضباط و�لعنا�ضر، بينما كانت �لقيمُة �لفعلية و�حلقيقية هي 
لدرجة �لدعم و�لو�ضاطة �لتي ميتلكها كلُّ �ضخ�ض يعمل �ضمن هذ� 
للن�ضرييني  بالن�ضبة  ا  �أي�ضً هذه  ة  �لقوَّ معادلة  يف  وتدخل  �جلهاز، 
و�أقربائه  �لأ�ضد  عائلة  من  منهم  �ضخ�ض  كلِّ  وقر�بة  قرب  درجة 
كان  من  وحتى  �لنظام.  يف  �لقر�ر  و�ضانعي  �مل�ضوؤولني  كبار  ومن 
�ضلطة  ذوو  هم  �لذين  �ملقربني  �أحد  �إمرة  حتت  �أو  مع  يعمل  ا  �أي�ضً
من  ودعًما  قوًة  يكت�ضب  كان  �ل�ضابقة،  �لأ�ضباب  لأحد  و�ضالحيات 
قوتهم هم وحمايتهم له، فكم من عن�ضر �أو �ضابط �ضف ذو رتبة 
كان  عرفتهم،  �ملخابر�ت  يف  مدين  موظف  حتى  �أو  �أحياًنا  �ضغرية 
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و�لنفوذ ما ل ميلكه �ضباط  و�ل�ضلطة  �لقوة و�ل�ضالحيات  لهم من 
خمابر�ت  فرع  يف  وكان  �ملكان.  ذ�ت  يف  يعملون  عالية  رتب  ذوو 
يحملون  ل  مدنيني  موظفني  ُة  عدَّ طويلة  �ضنو�ت  ملدة  َحماة  مدينة 
الت، كانو� معينني  �أّي رتبة ع�ضكرية �أو �أمنية، ولي�ض لديهم �أّي موؤهِّ
�أمن ومر�قبة مناطق وقرى  �أمنية كاملة م�ضوؤولة عن  كقادة ملفارز 
�ضكانية كثرية وكبرية، بينما كان يف مقر �لفرع �ضباٌط يحملون رتًبا 
ومكلَّفني  �لفرع  يف  �ضني  مهمَّ كانو�  ذلك  رغم  ع�ضكرية،  وموؤهالت 

باأعمال ومهام ب�ضيطة ل قيمَة لها.
بعَد �أيام من بقائي يف �لفرع، قام �لعميُد �أحمد حلوم رئي�ض �لفرع 
مبقابلٍة �ضخ�ضية معي ومع جميع �لعنا�ضر �لذين �أتو� حديًثا مثلي، 
ت�ضتمرَّ  مل  �ضريعًة  معه  مقابلتي  وكانت  ِحَدة،  على  منا  و�حد  ولكل 
�ضوى دقائق، كان رجاًل �ضخم �جلثة ذ� وجٍه و�ضحنة �إجر�مية؛ وكان 
�ض  � مل يتعرَّ يظهر على لون وجهه �لغريب �أنَّه، ومنذ زمن بعيد جدًّ
�إيلَّ  �ضريعة  �أ�ضئلة  بتوجيه  �ملقابلة  خالل  هو  وقام  �ل�ضم�ض،  لأ�ضعة 
التي وعائلتي بينما كانت عيناه  عن بع�ض �ملعلومات عن حياتي وموؤهِّ
تتفح�ضان وجهي ب�ضكٍل دقيق. وعندما �نتهت �ملقابلة و�ن�ضرفت من 
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مكتبه، جرى �إبالغي �أنه جرى فرزي وحتديد عملي يف مقر �لفرع يف 
ق�ضم �ملعلومات.

ويف �حلقيقة، عندما جرى �إعالمي بهذ�، ت�ضاربت م�ضاعري بني 
�نزعاجي من عدم جناح جهودي وم�ضعاي للعمل يف ق�ضم �لكمبيوتر، 
عن  �أ�ضاأل  كنت  حني  �ضابًقا  علمت  قد  كنُت  لأنني  �رتياحي  وبني 
ميز�ت �أق�ضام �لفرع �أنَّ رئي�َض ق�ضم �ملعلومات هو �ضابط من �لقلة 
ينتمون  و�لذين  �ضابًقا،  لكم  ذكرتهم  �لذين  �ل�ضباط  من  �لنادرة 
ولَءهم  �أثبتو�  �أن  بعد  �لإبقاُء عليهم  ولكن جرى  �ل�ضنية؛  ة  لالأغلبيَّ
�لإثبات  هذ�  دو�  عمَّ ثم  �لأ�ضد،  لنظام  �لعمياء  وطاعتهم  �ملطلق 
ودماء  ب�ضكل عام  �ضوريا  �أبناء  �لأبرياء من  دماء  يديهم يف  بغم�ض 
ة ب�ضكل خا�ض، وكان هذ� �ل�ضابُط من  �ل�ضنَّ �أبناء دينهم �مل�ضلمني 
�أ�ضهرهم و�أقربهم لنظام �لأ�ضد، ويحمل رتبة عقيد وقتها، وُيدعى 
منت�ضرة  و�ضمعة  كبري  نفوذ  ذو  �أنَّه  وقتها  وعلمُت  �ل�ضعار،  د  حممَّ
ما  ب�ضبب  وع�ضكريني  �ل�ضوري من مدنيني  �ل�ضعب  فئات  بني جميع 
يف  �مل�ضلمني  �لإخو�ن  �أَْحد�ث  �أثناء  يف  خدمات  من  للنظام  �أجنزه 
َحماة عام 1982، حيث كان يعمل يف فرع خمابر�ت حم�ض، و�ضاهم 
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وقتها يف �عتقال وتعذيب �لآلف من �أبناء �لعائالت �ملعروفة، ومن 
بعَد  حم�ض  مدينة  يف  �لعلم  وطالب  فة  �ملثقَّ و�لطبقة  �لدين  رجال 
قام  وقد  �مل�ضلمني،  �لإخو�ن  مع  تعاطفهم  �أو  بانت�ضابهم  �تهامهم 
� بعدها، ومل يعودو� �إىل  �لنظاُم �لأ�ضدي باإعد�م �لكثريين منهم �ضرًّ

منازلهم �أبًد�.
وبعَد هذه �لفرتة، �ضاهم �لعقيُد حممد و�لذي كان وقتها يحمل 
ا يف ظلم و��ضطهاد �ل�ضعب �للبناين بعَد �أن جرى  �أي�ضً رتبة �أ�ضغر 
نقُله �إىل فرع �لأمن �لع�ضكري �ل�ضوري �لذي كان موجوًد� هناك يف 
�أثناء فرتة �لحتالل �لأ�ضدي للجمهورية �للبنانية، و�ضعى مع غريه 
وتركيع  �لكثريين  �عتقال  �إىل  هناك  �ل�ضوري  �لأمن  �ضباط  من 
�أمو�ل  نهب  بامل�ضاركة يف  وقامو� جميًعا  �للبناين،  �ل�ضعب  و�إخ�ضاع 
�لإجر�مية  �خلدمات  لهذه  ونتيجًة  و�ضعبه.  �لبلد  ذلك  وممتلكات 
�لقيمة بالن�ضبة لنظام �لأ�ضد، فقد كان للعقيد حممد �ل�ضعار وقتها 
وزنه ونفوذه �ضمن �لنظام. ولكن، رغم جميع هذ� �لو�ضف �ل�ضيِّئ 
ظننت �أنه رمبا وكوننا من طائفة و�حدة �ضيكون من �لأف�ضل بالن�ضبة 
�إيلَّ �لعمل يف ق�ضمه، و�إل �ضـاأ�ضطر للعمل يف �أّي ق�ضم �آخر، و�ضيكون 
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ه عندها  �لن�ضريية، وغالًبا �ضيوجِّ �لطائفة  �لق�ضم من  رئي�ُض ذ�ك 
حقَده �لطائفي نحوي.

باللتحاق  قمُت  َحماة،  فرع  يف  �ملعلومات  ق�ضم  �إىل  فرزي  بعَد 
ا �لنتظار  بالق�ضم، و�أعلمني وقتها بع�ُض �مل�ضوؤولني فيه �أن علي �أي�ضً
�لق�ضم؛  رئي�ض  �ل�ضعار  �لعقيد  مقابلة  من  �أمتكن  حتى  �أيام  ب�ضعَة 
وفعاًل، بعَد مدة ق�ضرية، جرت �ملقابلُة، وكانت ت�ضبه �ضابقاتها من 
�ملقابالت من حيث �ل�ضكل، ولكنها من حيث �مل�ضمون كانت خمتلفًة 
متاًما بالن�ضبة �إيل، لأنَّ ف�ضويل كان �ضديًد� لروؤية �أحد �أكرب �خلونة 
�أبناء ديني، كيف يبدو �ضكله وكيف هي  و�أعالهم مقاًما ورتبًة من 

�ضخ�ضيته!.
ويف �حلقيقة، كنُت متفاجًئا متاًما عندما ر�أيته، ف�ضمعته و�لرهبة 
يف  �ملعروفة  �جل�ضدية  لل�ضروط  �إ�ضافة  ��ضمه،  بذكر  حتيط  �لتي 
ج�ضدًيا  �ضكاًل  تتطلَّب  كانت  و�لتي  �لزمان،  ذلك  يف  وعاملًيا  �ضوريا 
ا عادة لقبول تطويع �ل�ضباط، جميع هذ� جعلني �أتخيَّل �أنني  خا�ضًّ
ني مل �أرى �ضوى رجٍل  �ضاأرى رجاًل �ضخَم �جلثة بج�ضد ريا�ضي، ولكنَّ
�ضئيل �جل�ضم ق�ضري �لقامة يف عينيه حوٌل و��ضح. وكان يبدو عليه 
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�لنوع  من  �ضيجاًر�  د�ئًما  فمه  يف  ي�ضع  �ل�ضديد�ن،  و�لتكربُّ  �لغروُر 
�لغايل �لثمن، و�أح�ض�ضُت �أنَّ هذ� �لرجَل كان يعلم متاًما �أنه ما كان 
�أبًد� - حتى يف �أف�ضل �أحالمه - ميكن �أن يظن �أنه �ضي�ضل �إىل هذ� 
�لقدر من �لنفوذ و�ل�ضلطة لول ف�ضاُد و�ضذوذ نظام �لأ�ضد �لذي كان 
ب ويزيد قدَر و�ضالحيات رجاله كلَّما ز�د �إجر�ُمهم وقذ�رتهم  يقرِّ
كون  يتم�ضَّ و�أمثاله  �لعقيُد  هذ�  كان  ذلك،  وب�ضبب  ول�إن�ضانيتهم. 
بخدمة وحماية هذ� �لنظام، لأنهم يعلمون �أنه لو ذهب نظاُم �لأ�ضد، 

فاإن مكانهم �حلقيقي و�ملنا�ضب �ضيكون بني حثالة �ملجتمع.
د يف �أثناء مقابلتي معه، ومن خالل نظر�ته  �أح�ض�ضُت ب�ضكل موؤكَّ
ا  و�أ�ضئلته �أنَّ �لف�ضوَل مل يكن �ضعوري �أنا وحدي فقط، بل كان �أي�ضً
يتملَّك هذ� �لعقيد نحوي، وخا�ضة �أنه كان �ضابًقا قد �م�ضى �ضنو�ت 
�أهل  وطبائع  عائلتي  مكانَة  متاًما  ويعلم  حم�ض،  مدينتي  يف  يعمل 
وحقدهم  و�لأعمال  �لوظائف  من  �لنوع  لهذ�  ومقاطعتهم  �ملدينة 
�أماَم وجهه يف  �أقف  �لأ�ضد. وبينما كنُت  ي �لدفني على نظام  �ل�ضرِّ
�لطرف �لآخر من مكتبه، ورغم كوننا نحن �لثنني من جمتمع و�حد 
ومنبت وطائفة و�حدة، �إل �أنني كنُت �أعرف �أننا يف �لو�قع على طريف 
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�أفنى عمَره يف خيانة قومه وخلدمة  ف�ضتَّان بني من  نقي�ض متاًما، 
ى وخاطر بحياته وكل  وم�ضاعدة نظام ظامل م�ضتبد وبني من �ضحَّ

�ضيء يف حماولة م�ضاعدة ون�ضرة �ضعبه �ملظلوم.
مكتب  يف  عملي  حدد  �أنَّه  �إبالغي  جرى  �ملقابلة،  �نتهاء  بعَد 
كان  و�لذي  �ملعلومات،  ق�ضم  يف  �لقت�ضادي/  /�ملكتب  �لعمال 
و�ملوؤ�ض�ضات  و�ل�ضركات  �ملعامل  جميع  ومتابعة  مبر�قبة  ا  خمت�ضًّ
و�أ�ضيف  �ملدين،  �حلكومي  للقطاع  �لتابعة  و�لبنوك  و�مل�ضارف 
ا بعَد �ضنو�ت، حيث يقوم �ملكتُب �ملذكور  �إليها �لقطاع �خلا�ض �أي�ضً
�أكان  �ضو�ٌء  حكومي،  موظف  �أّي  يخ�ض  ما  بكل  ل  و�لتدخُّ مبر�قبة 
ا �أم ُم�ضتخَدًما، و�ضو�ٌء يف �أثناء وقت �لدو�م �أم يف �أثناء  مديًر� عامًّ
�لأمن  �أجهزة  وكجميع  منزله.  ويف  �أ�ضرته  ومع  �ل�ضخ�ضية،  حياته 
�أمور  ل يف  و�ملخابر�ت يف �ضوريا، كانت �ل�ضالحياُت �ملعطاة للتدخُّ

�ملو�طنني ل حدوَد ول �ضقَف لها.
�لقت�ضادي؛  �ملكتب  �إىل  فرزي   � جدًّ و�أر�حني  �أفرحني  وقد 
�لأمنية  �ملو��ضيَع  لأن  وجل،  عز  �هلل  من  جديد  توفيٌق  �أنه  و�ضعرُت 
�ملكتب  هذ�  يف  �إليها  �لأمني  عملي  �أوجَه  �أن  �ضاأ�ضتطيع  كنت  �لتي 
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و�ضاأكون  و�ملختل�ضني،  �لل�ضو�َض  مت�ض  مو��ضيع  ذ�ت  �ضتكون  غالًبا 
ظلم  يف  �مل�ضاركة  عن  وعمله  �ملكتب  هذ�  يف  �لأوقات  غالَب  بعيًد� 
�أو  دينهم  �ضعائر  د ممار�ضتهم حلريتهم يف  ملجرَّ �لنا�ض  و��ضطهاد 
�مل�ضوؤولني  لأحد  و�نتقادهم  بحريتهم  مطالبتهم  �أو  ثهم  حتدُّ ملجرد 
�لأخرى  �ملكاتب  يف  فعله  �إىل  �أ�ضطر  �أو  يحدَث  �أن  ميكن  كان  كما 

ة مبر�قبة �لأمور �لدينية �أو �ل�ضيا�ضية �أو �لع�ضكرية. �ملخت�ضَّ
ال هي فرتة تدريبية، حيث  كانت �لفرتُة �لأوىل يل يف مكتب �لعمَّ
جرى �إبقائي مدة �أ�ضابيع �أد�وم و�أعمل �ضمن مقرِّ �لفرع يف �ملكتب 
�لتي  و�ملو��ضيع  �لعمل  و�ضري  طريقة  على  خاللها  �طلعُت  �ملذكور، 
ل ما لفت نظري كمية  يجري تناولها وكيفية متابعتها فيه؛ وكان �أوَّ
�لف�ضاد �ملنت�ضرة بني عنا�ضر �ملكتب و�لفرع باأكمله، مل يكن لل�ضرف 
فات �جلميع، ول لزمالة �لعمل �أو  و�لأخالق مكاٌن يف �أحاديث وت�ضرُّ
حتى لنتمائهم جميًعا للطائفة �لن�ضريية �لو�حدة �أّي تقدير؛ فقط 
من كان يقدم ماًل �أو طعاًما �إىل من هو �أعلى منه يف �لرتبة، �أو من 
هو م�ضوؤول عنه، يح�ضل على ما يريد، وطبًعا م�ضادر كل �لأمو�ل 
ر�ضاوى  ب�ضكل  و�ل�ضباط  �لعنا�ضر  بني  �ملتد�ولة  و�لطعام  و�لهد�يا 
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كانت تاأتي من نهب و�بتز�ز �ملو�طنني �ملدنيني يف مدينة حماة، ومن 
م�ضاومة هوؤلء �ملو�طنني �مل�ضاكني على دمائهم ودماء �أولدهم. وكان 
�ملوظفون �لإد�ريُّون، وهم من يكون عملهم د�ئًما يف مقر �لفرع ول 
ُي�ضَمح لهم مبغادرته يف �أثناء فرتة �لدو�م، هم �لذين يقومون بتوزيع 
�ملهام ومو��ضيع �لعمل وتوزيع �لربيد وعر�ضه على روؤ�ضاء �لأق�ضام. 
ومبا �أنَّه ل ُي�ضَمح لهم بالعمل �مليد�ين بني �لنا�ض و�لتو��ضل �ملبا�ضر 
�ليومي مع �ملو�طنني يف مدينة َحماة مثل �لعنا�ضر �لآخرين، �لذين 
فاإنهم كانو�  �ملدينة/،  �لآخرون عنا�ضر  �ملدينة /ي�ضمى  عملهم يف 
يحقدون عليهم ويح�ضدونهم؛ ويرى �لإد�ريون �أنه قد جرى حجُبهم 
عن �لكنز �لثمني �لذي هو جيوب و�أمو�ل �ملو�طنني �حلمويني، ولذلك 
ون عنا�ضَر �ملدينة وي�ضاومونهم على مقا�ضمتهم  فهم بدورهم يبتزُّ
�لغنائم �مل�ضروقة يومًيا من �ل�ضعب لقاَء خدمات، مثل تغيري توزيع 
�ملهام بح�ضب م�ضالح �لر��ضي و�ملرت�ضي، وحت�ضني �أو ت�ضويه �ضورة 
�أو  �لفرع  رئي�ض  و�أمام  رتبًة  �لأعلى  �ل�ضباط  �أمام  �ملدينة  عنا�ضر 
�أو تق�ضريهم و�أخطائهم  �لعنا�ضر  تاأخر بع�ض  �لت�ضرتُّ على  �أحياًنا 

يف عملهم.
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وكان �لهتماُم �لأكرب �لذي يظهره �جلميع يف �أحاديثهم و�أعمالهم 
بعَد مو�ضوع �ملال هو تعاطي �خلمور و�لدعارة حتى يف مقرِّ �لفرع ويف 
�أثناء �لدو�م؛ ففي كلِّ مكتب وق�ضم كانت زجاجات وكوؤو�ض �خلمر 
ا �لعاهر�ُت و�لزوجات  متوفرة، ويجري تناولها ليَل نهار مثل �ملاء، �أمَّ
�لالتي جرى جرهن للعالقات �جلن�ضية مع �ل�ضباط و�لعنا�ضر حتت 
يجري  فكان  وغريها،  و�لتهديد  �لبتز�ز  مثل  دة،  متعدِّ �ضغوطاٍت 
جلبهن �أو ��ضتدعاوؤهن ب�ضكٍل علني و�ضبه يومي �إىل مكاتب �جلميع. 
وبنتيجة هذه �لأمور جميعها، كانت �لأحاديُث �لتي تدور يف �جلل�ضات 
بني عنا�ضر و�ضباط و�أفر�د �لفرع كلها حوَل مناق�ضة هذه �ملو��ضيع 
�هلل  رحمة  من  كان  وقد  وممار�ضتها،  بتنفيذها  و�لفتخار  �لقذرة 
�لتحَق  ية،  �ل�ضنِّ �ضاًبا من طائفتي  �أر�ضَل يل  �أن  بي  وتعاىل  �ضبحانه 
بالعمل يف �لفرع يف نف�ض �لفرتة �لتي �لتحقُت فيها باملكان ذ�ته، وهو 
�أنَّه يف �لبد�يات عنَد تعريف  ينحدر من منطقة ريف دم�ضق؛ ورغم 
تقريًبا يف درجة ف�ضاده  �لآخرين  ي�ضبه  �ضوى �ضخ�ض  عليه مل يكن 
وو�لدين  حمرتمة  لعائلة  ينتمي  وكونه  ولكن  �لأخالقي،  و�نحالله 
ياه على �لأخالق، فهو كان يعاين يف نف�ضه د�ئًما �ضر�ًعا  طيبني ربَّ
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د�ئًما بني �خلري و�ل�ضر، وقد �أ�ضبح هذ� �ل�ضاب، و�لذي كان ��ضمه 
�لأمن  يف  �لطويلة  عملي  و�ضنني  �أيام  جميع  وعرب  بعد  فيما  هيثم، 
�لع�ضكري هو �ضديقي �لوحيد وموؤن�ضي يف هذ� �ملكان و�جلو �ملوبوء 
�لقذر. ومنذ �ل�ضنو�ت �لأوىل، �أثبت �أنه �أ�ضبح �أف�ضَل و�أ�ضمى �أخالًقا 
�أّي �ضخ�ض �آخر من �لَقِذرين �لذين يعملون معنا، حتى �ضرت  من 
عد�  تقريًبا،  �ضيء  كل  يف  �ضركاء  وكنا  �لأخ،  مثَل  بعد  فيما  �أعتربه 

�ضري �خلطري و�لدفني �لذي مل �أخربه عنه �أبًد� طبًعا.
ا، ت�ضادف �أنَّ فرَع خمابر�ت َحماة كان  وخالل هذه �لفرتة �أي�ضً
ين/،  �لفارِّ /در��ضات  ى  ُي�ضمَّ ما  معلومات  وت�ضحيح  بتحديث  يقوم 
عن  كاملة  وبيانات  معلوماٍت  على  حتتوي  ات  وملفَّ �أ�ضابري  وهي 
�لهروب  من  نو�  متكَّ �لذين  �حلمويني  �ملو�طنني  �آلف  ع�ضر�ت 
دي  جالَّ يد  على  يالحقهم  كان  �لذي  �ملوت  من  بحياتهم  و�لنجاة 
��ضتطاعو�  ثم  بعدها،  وما  َحماة  �أَْحد�ث  فرتة  يف  �لأ�ضدي  �لنظام 
كالأردن  ل�ضوريا  �ملجاورة  �لدول  �إىل  �حلدود  عرَب  هروبهم  �إكماَل 
عالقَة  ل  كانو�  منهم   � جدًّ قليلة  ن�ضبة  عد�  وجميعهم  و�لعر�ق، 
�أَْحد�ث يف  �مل�ضلمني، ول مبا حدث من  �لإخو�ن  نهائيًّا بحزب  لهم 
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َحماة �إلَّ ما حلقهم من �أذى وظلم �لنظام خالل تلك �لفرتة. ولكنَّ 
جمرمي �لنظام �لأ�ضدي، مل يعجبهم �أبد� �أن ينجو �أحد من خبثهم، 
ويكون �ضاهًد� للعامل على ما فعلوه يف مدينتهم، فقامو� باإعد�د هذه 
نحو  يبلغ  كان عددها  و�لتي  �لفارين،  در��ضات  ى  ُت�ضمَّ �لتي  �مللفات 
�ضتَة �آلف �إ�ضبارة، ويف هذه �لأ�ضابري جرى تلفيُق تهمة �لنت�ضاب 
عقوبتها  كانت  �لتي  �لتهمة  هذه  للجميع،  �مل�ضلمني  �لإخو�ن  حلزب 
�لإعد�م  هي  �لأ�ضد  نظاُم  و�ضعه  �لذي  �لظامل  �لقانون  يف  رة  �ملقرَّ

ميد�نًيا وفوًر� دون حتقيق �أو حماكمة.
وكلُّ �ضخ�ض من هوؤلء �ملذكورين �لذين جرى تلفيُق �لتهم لهم 
وِذْكرهم يف هذه �لدر��ضات، جرى ذكُر جميع عائالتهم و�أقاربهم 
حتى �لدرجة �خلام�ضة فيها، ومعهم عائالت �لأقارب �لذين ذكرو� 
ا. وكان �لكثرُي من هوؤلء �لأقارب ما ز�لو�  �أي�ضً فيها و�أولدهم هم 
يعي�ضون يف مدينة حماة؛ وب�ضبب قر�باتهم وكونهم مذكورين يف هذه 
�لدر��ضات، كان جميُع هوؤلء �مل�ضاكني �ملنكوبني وملدة �أكرث من خم�ضة 
�لأمن  فرع  �إىل  لال�ضتدعاء  دوري  ب�ضكل  �ضون  يتعرَّ عاًما  وع�ضرين 
�لع�ضكري بحماة، وهناك كان يجري �إذللهم و�إرهاُبهم و�بتز�زهم 
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�لفارين؛  �أقاربهم  �أخبار  �آخر  عن  و�ضوؤ�لهم  معهم  �لتحقيق  ة  بحجَّ
وهذ� �أمٌر مل ي�ضمع �أو يعلم �أحٌد بظلٍم مثله يف �أّي دولة �أونظام �آخر 
عرب �لتاريخ، وذلك باأن يحا�ضَب �ضخ�ض عن تهمة جرى �تهام قريب 
ا لال�ضطهاد ع�ضر�ت �ل�ضنني من �أجل  �ضً بعيد له بها، و�أن يظَل معرَّ

هذ�.
َحماة وطو�َل حكم  �أهل مدينة  ُذكر، كان جميُع  ما  وفوَق جميع 
كمو�طنني  �ضوريا  �أنحاء  جميع  يف  ُيعاَملون  �لأ�ضد  حافظ  �ملجرم 
�لوظائف  معظم  يف  ف  بالتوظُّ لهم  ُي�ضَمح  يكن  فلم  ثانية؛  درجة 
�ملدنية و�لع�ضكرية، وطبًعا م�ضتحيل �أن ُيقَبلو� يف �لوظائف �لأمنية؛ 
�أتباع  من  و�لحتقار  �ل�ضيئة  و�ملعاملة  لال�ضطهاد  عر�ضًة  وكانو� 
�نتماء  د  جمرَّ وكان  �حلكومة؛  �أو  للدولة  تابع  مكان  كلِّ  يف  �لنظام 
فاعَلها  تعل  جرمية  �أو  تهمة  كونه  ي�ضبه  َحماة  ملدينة  �ل�ضخ�ض 
خائًفا وخجاًل من �لنا�ض يف زمن �لأ�ضد. ولي�ض هذ� فقط، بل �أنني 
عندما طلب مني وقتها �مل�ضاركة معهم يف حتديث �ملعلومات �لو�ردة 
�ثنا ع�ضر عاما،  �لدر��ضات كونها كان قد م�ضى عليها  �ضمن هذه 
كان ما قر�أته يف هذه �لدر��ضات من ظلم مريع ومن تفا�ضيل حمزنة 
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عن ماأ�ضاة َحماة وما فعله زبانية �لنظام وجالديه من جمازر فيها 
يفوق �خليال. مل يكن ما فعله �لنظاُم �لأ�ضدي و�أعو�نه، ومعهم من 
جرى �إح�ضاره من جميع �لقرى �لن�ضريية للم�ضاعدة فيه، مذهاًل 
ا ل يعرف عقُل �لإن�ضان  �أفعال �ضيطانية مري�ضة رمبَّ فقط، بل هي 
�لطبيعي مثلها، وهي �أقذر حتى من �أفعال �لبهائم و�لوحو�ض �لربية؛ 
لع على هذه �ملعلومات �خلطرية  وكان لهذه �ل�ضدفة �لتي جعلتني �أطَّ
�لظلم  لكمية  ومعرفتي  �لفرع،  هذ�  يف  وعملي  وجودي  بد�ية  منذ 
�ض لها بنو قومنا يف مدينة  �ضة �لتي تعرَّ و�لت�ضفية �لعن�ضرية �ملتوحِّ
تي  َحماة، �أثٌر كبري يف نف�ضي ود�فع جديد وقوي يل للمتابعة يف خطَّ
للمتابعة يف  �لقوَة  �أعطاين �هلل  �إن  للنا�ض  باأهميتها  �أكرث  و�قتناعي 

تنفيذها.
مهمة  ل  �أوَّ و�لدر��ضات  �لأ�ضابري  هذه  يف  عملي  �ضمن  كان  لقد 
قمت بها �ضدَّ هذ� �لنظام بف�ضل �هلل بنجاح، حيث عمدُت - وبدَل 
طريق  عن  �ضمنها  �لو�ردة  �لبيانات  ث  و�أحدِّ و�أ�ضحح  ق  �أدقِّ �أن 
�أفعل  �أن  �ملذكورين فيها مثلما يفرت�ض بي  �لأ�ضخا�ض  �لتحقيق مع 
ومثلما فعل بقيُة �لعنا�ضر �ملكلفني مثلي بهذه �لدر��ضات - �إىل تزوير 
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عدد  ولكرثة  و�لتي  و�لبيانات،  �ملعلومات  من  �لكثري  وتبديل  وتغيري 
وتاريخ  �أعماَر  ت  غريَّ حيث  ك�ضفها،  �ل�ضعب  من  يكون  �لدر��ضات 
�لعلمية  و�ل�ضهاد�ت  �لدرجات  ُت  وغريَّ �لأ�ضماء،  من  �لكثري  تولُّد 
�ضوريا  خارج  �لإقامة  عناويَن  لُت  وبدَّ �لآخر،  �لبع�ُض  يحملها  �لتي 
جنحت  ما  جمموُع  وكان  للبع�ض،  ذكرت  �لتي  �ملجاورة  �لدول  ويف 
يف تزويره وقتها نحو �أربعمائة ملف. ورغم �أنَّ �ضابًطا قام بتدقيقها 
بعَد �نتهائي منها، �إل �أنَّه جرى �ملو�فقُة على عملي و�إقر�ره وحفظه 

يف معلومات �لفرع كما هو.
�لب�ضيطة  �ملعلومات  تبديَل هذه  �أنَّ  له خربة  لي�ض  وقد يظنُّ من 
ه يف �حلقيقة و�لو�قع قد يكون �ضبًبا لإنقاذ  لي�ض له قيمٌة كبرية، ولكنَّ
�أّي  �لقب�ض على  �إلقاء  �أو  �إم�ضاُك  لأنَّه يف حال جرى  �أرو�ح ب�ضرية؛ 
بياناته  �ختالَف  فاإنَّ  �لدر��ضات،  هذه  يف  ��ضمه  مذكور  �ضخ�ض 
ي  ومعلوماته عن �لبيانات �ملوجودة يف �لفرع قد مينع �إعد�َمه �أو يوؤدِّ
ًد� لإطالق �ضر�حه ب�ضبب عدم تطابق �ملعلومات،  �إن كان حظه جيِّ
يف  �لتالية  �ل�ضنو�ت  خالل  �ملر�ت  من  �لعديد  هذ�  فعلي  ر  تكرَّ وقد 
كلِّ مرة كان يجري حتديُث در��ضات �لفارين فيها، ويجري ت�ضليمي 



 150 

جا�صو�س... من �أجل ال �أحد!!

ع  �أت�ضنَّ كنت  لهذ�  بالإ�ضافة  �أنَّني  حتى  كالعادة،  منها  مئات  ة  عدَّ
در��ضاتهم،  بتحديث  �لعمل  يف  �لن�ضرييني  �لعنا�ضَر  �أ�ضاعد  �أنني 
كثرًي�  ون  ُي�ضرُّ هم  وكانو�  �أ�ضاء؛  كما  �لدر��ضات  بهذه  �أتالعب  ثم 
وي�ضكرونني على ما ظنُّوه م�ضاعدًة مني، وخا�ضة �أنَّ عدًد� كبرًي� من 
يحملون  ل  كانو�  عام  ب�ضكل  �ملخابر�ت  و�ضعبة  �لفرع  هذ�  عنا�ضر 
يف  �إيَّاها  يعطيهم  �لنظام  كان  �لتي  رة  �ملزوَّ �لبتد�ئية  �ل�ضهادَة  �إلَّ 
نو� قانوًنا فقط  مناطقهم، ح�ضب ما روو� يل هم �أنف�ضهم؛ لكي يتمكَّ
�لأمن  �أجهزة  يف  توظيفهم  �ضروط  من  �لأدنى  �حلد  حت�ضيل  من 
و�ملخابر�ت �ل�ضورية؛ وكانو� بالكاد يجيدون �لكتابَة و�لقر�ءة ب�ضكل 
�أعمالهم  يف  �لكفاءة  ول  �لعلم  يحتاجون  يكونو�  مل  ولكنَّهم  رديء؛ 
يف هذ� �جلهاز، و�لتي تعتمد فقط على �لقدرة على �لظلم و�لقمع 
ون من م�ضاعدتي لهم يف �لكثري  و�ل�ضرقة و�لبتز�ز. ولهذ� كانو� ُي�ضرُّ
ما  وهذ�  ذلك،  فعَل  د�ئًما  مني  ويرجون  بل  �لكتابية،  �لأعمال  من 
�أعطاين - بف�ضل �هلل - قدرًة �أكرب على �لطالع و�لتالعب مب�ضمون 
ولتخفيف  �ملو�طنني،  ل�ضالح  وتغيريها  �لأمنية  و�لتقارير  �ملو��ضيع 
�لأذى عنهم على قدر ما كانت ت�ضمح �إمكانياتي، وجعلني م�ضيطًر� 
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�أكرث على هوؤلء �لعنا�ضر ب�ضبب حاجتهم يل وخوفهم من �لطالع 
�لذي �أ�ضبحت �أملكه على �أخطائهم ومعرفتي لها ب�ضبب ما ذكرت.

بعَد فرتٍة من �لتدريب يف مقر �لفرع، قام �لعقيُد رئي�ض �لق�ضم 
/ َحماة  مدينة  يف  ميد�ين  ومدقق  ق  كمحقِّ عملي  وحتديد  بفرزي 
مكتُب  به  يعمل  �لذي  �لإقت�ضادي  �ملجال  �ضمن  مدينة/  عن�ضر 
�لعمال �لذي �أعمل فيه؛ وقام بتكليف عن�ضر ن�ضريي ُيدَعى �ضهيل 
خليل بتدريبي على �لعمل يف َحماة عن طريق ��ضطحابي معه يومًيا 
مبتابعتها  مكلًَّفا  هو  كان  �لتي  �حلكومية  �لدو�ئر  على  جولته  يف 
ومر�قبتها، حيث كان كلُّ عن�ضر مدينة يجري ت�ضليُمه قطاًعا من 
عن  �لفرع  قيادة  �أمام  م�ضوؤوًل  هو  ي�ضبح  �لتي  �حلكومية  �لدو�ئر 
تقريًبا،  بالكامل  �لدو�ئر  هذه  يف  يحدث  ما  جميع  عن  �إبالغهم 
مها  ويقدِّ يوم،  كل  نهايَة  �لعن�ضُر  يكتبها  �أمنية  تقارير  طريق  عن 
متجاورة  جمموعًة  يكون  �لقطاُع  وهذ�  �لفرع؛  يف  �لقادة  لل�ضباط 
و�لعلمية  �ملهنية  و�لنقابات  �ضات  و�ملوؤ�ضَّ �ملعامل  من  عادة  جغر�فًيا 
مات �ل�ضعبية و�ملديريات �لإد�رية وجميع �لأماكن �لتي يعمل  و�ملنظَّ
مدينة  عن�ضر  كلُّ  ويقوم  �حلكومي،  للقطاع  تابعون  فون  موظَّ فيها 
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بالتجوُّل و�لتنقل يف قطاعه يومًيا من معمل �إىل �آخر، ومن مديرية 
�إىل �أخرى، بح�ضب ما ي�ضمح وقت �لدو�ُم له، و�جلزء �لباقي �لذي 
مل ي�ضتطع �أن يزوَره من قطاعه يف �أّي يوم ب�ضبب عدم كفاية �لوقت 

يقوم بالت�ضال به ومعرفة ما يريد هاتفًيا.
�ضهيل  ��ضمه  �أن  ذكرت  و�لذي  بني،  درَّ عن�ضر  �أول  ق�ضُة  كانت 
خليل، من �أغرب �لأمور �لتي �ضاهدتها يف فرع خمابر�ت حماة، حتى 
�أنَّه هو نف�ضه كان يرويها للجميع وينده�ض منها د�ئًما وي�ضخر �أمام 
�جلميع من نف�ضه؛ فهذ� �لعن�ضُر، ورغم قدمه يف هذ� �لعمل يف فرع 
ا يجعله يف نظر �لقادة �ضاحَب خربة رمبا، كان مل يح�ضل  َحماة ممَّ
يف حياته على �أّي �ضهادة مدر�ضية ول حتى �ل�ضهادة �لبتد�ئية، حيث 
مل تكن بحوزته؛ وكان بالكاد قد تعلَّم �لقر�ءة و�لكتابة؛ ولكنه رغم 
هذ� كان مكلًفا وم�ضوؤوًل �أمنًيا عن نقابة �لأطباء و�مل�ضت�ضفى �لوطني 
نقابة  وعن  �ملهند�ضني،  نقابة  وعن  َحماة،  يف  �لتمري�ض  ومدر�ضة 
�ملحامني و�لق�ضر �لعديل /مكان جميع �ملحاكم و�لق�ضاة و�لنيابة 
مكلًفا  كان  �آخر  مبعنى  �ل�ضم/،  بهذ�  �ضوريا  يف  ي�ضمى  �لعامة 
حملة  مع  �ليومي  وبالنقا�ض  و�لتحقيق  و�لتدقيق  ومتابعة  مبر�قبة 
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�أعلى �ضهاد�ت علمية موجودة يف �ضوريا. وكان هذ� �لتكليُف عندما 
� يف  � منذ نحو �ثني ع�ضر عاًما، وبقي بعدها م�ضتمرًّ �لتقيته م�ضتمرًّ
عمله هذ� مدة حو�ىل خم�ضة ع�ضر عاًما فوقها، وكان هو نف�ضه كما 
ذكرُت �ضابًقا ي�ضخر من هذ� �لأمر، ويقول د�ئًما للعنا�ضر �لآخرين 
مني  وثقافة  علًما  �أقلَّ  ا  �ضخ�ضً �لدولُة  �أمل تد  م�ضتهزًئا  �لفرع  يف 
حتى تكلِّفه بالتعامل مع حملة �أعلى �لدرجات �لعلمية و�جلامعية يف 

َحماة!!؟
تدريبي  �أجل  من  �أ�ضهر  عدَة  هذ� يف جولته  �ضهيل  ر�فقُت  لقد 
وتعليمي على �لعمل يف مدينة حماة، وعلى طريقة �لتعاطي �لأمني 

مع �لدو�ئر و�ل�ضركات �حلكومية �ملدنية.
�لعمَل �مليد�ين  �أذهلني، عندما بد�أُت  �أده�ضني، بل  ُل ما  �أوَّ كان 
�ملدنيني  و�ملوظفني  �ملو�طنني  لُت بني  يف مدينة حماة، وعندما توَّ
مع �ضهيل خالل عمله �لأمني، هو �ل�ضالحيات بال حدود و�ل�ضلطة 
و�نتماء�تهم.  �ملو�طنني بجميع فئاتهم  �لأمن على  لعنا�ضر  �ملطلقة 
�لكثرَي خالل  و�ضاهدت  و�ضمعت  علمت  قد  �ضابًقا  كنت  �أنني  ورغم 
قوة  عن  �ضوري  ومو�طن  مدر�ضي  كطالب  �أو  �ضوري  ك�ضاب  حياتي 
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عندما  �أنني  �إلَّ  �لنا�ض،  على  وت�ضلُّطها  �لأمن  �أجهزة  �ضالحيات 
كانت  تقريًبا  �لأمور  جميع  �أن  �كت�ضفُت  منهم  و�حًد�  �أ�ضبحُت 
ا  �أي�ضً مباحًة لعنا�ضر �لأمن يف ع�ضر حافظ �لأ�ضد، مع �متالكهم 
ح�ضانة �ضبه كاملة من �ملحا�ضبة �لقانونية و�لق�ضائية عن �أّي جرم 
يرتكبونه. و�إذ� كان هذ� �لو�ضُع �لعام وقتها يف جميع �أنحاء �ضوريا، 
� ملدينة َحماة وما فعله بها �لنظام من  �إل �أنَّ �لأو�ضاَع �خلا�ضة جدًّ
منها  متعددة  �أجز�ء  لكم  �ضرحُت  مثلما  بفعله،  ��ضتمر  وما  �أهو�ل 
�لنفوذ  من  ميتلك  َحماة  يف  �أمن  عن�ضر  �أّي  تعل  كانت  �ضابًقا، 
و�ل�ضالحيات �أ�ضعاَف ما ميتلكه �أمثاله يف �ملدن �لأخرى؛ فاحلمويُّون 
درجة  كمو�طنني   - �ضرحُت  كما   - �لنظام  قبل  من  ُيعاَملون  كانو� 
�لأ�ضد، ولذلك كان  ثانية وكعمالء وكخونة وكاأعد�ء لنظام �ملجرم 
�ملطلوُب من عنا�ضر �لأمن �ل�ضتمر�ر يف �إذللهم و�إخ�ضاعهم؛ وكان 
�ملثُل �لذي ي�ضتخدمه كباُر �لقادة �لأمنيني يف �ملخابر�ت ويو�ضون به 
ا كنُت  �لعنا�ضر د�ئًما كحكمٍة يجب �للتز�م بها و�لعمل وفقها، ممَّ

�أ�ضمعه منهم د�ئًما هو قولهم: 
ته  وتثبِّ عليه  تدو�ض  �أنَت  طاملا  �لناب�ض  مثل  َحماة  مدينة  "�أهل 
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�أّي حلظة يف رفع قدمك  �إن فكرت يف  ا  �أمَّ �أمان،  فاأنت يف  بقدمك 
عنهم فاإنَّ هذ� �لناب�َض �ضريتدُّ ويقفز �ضارًبا وجهك".

ما  جميع  �ضيطانية  كمكافاأٍة  للعنا�ضر  ُيباح  كان  وباملقابل،   
ا ميلكه �مل�ضاكني �حلمويُّون، وباأي  �أن يح�ضلو� عليه ممَّ ي�ضتطيعون 
�أجهزَة  �أنَّ  باخت�ضار  يعني  �لعنا�ضر،  هوؤلء  يريدها  قذرة  طريقة 
�لأمن يف �ضوريا عامة ويف َحماة خا�ضة كانت ع�ضاباِت نهٍب م�ضلَّحة 
ا ندخل �أنا و�ضهيل �إىل  حممية ومدعومة ب�ضلطة �لقانون؛ فعندما كنَّ
يقفون  �ملدر�ء  كان �جلميُع وحتى  موؤ�ض�ضة،  �أو  �أو مديرية  نقابة  �أّي 
مكانهم  باإجال�ضنا  غالًبا  ويقومون  مرعوبني،  خائفني  دخولنا  عند 
وعلى مكاتبهم، كنا نادًر� ما ن�ضمع كلمة رف�ض عن �أّي طلب نطلبه 
�أمو�لهم بيوتهم وجميع ما ميلكون، كنا  �أّي مو�طن، �ضيار�تهم  من 
�لر�ضاوى  وكانت  ��ضتعمالها،  نقا�ضَمهم يف  �أن  ب�ضاطة  بكل  ن�ضتطيع 
و�ل�ضهر�ت  �لفخمة  �لولئم  �إىل  و�لدعو�ت  �لهد�يا  ى  ُت�ضمَّ �لتي 
م ل�ضهيل وغريه من عنا�ضر �لأمن ب�ضكٍل �ضبه  �لعادية �أو �ملاجنة ُتقدَّ
د�ئم وم�ضتمر. ومن كان يتجر�أ على �لقيام ب�ضدِّ رغبات �أّي عن�ضر 
�أن تنقلَب جحيًما من خالل ��ضتطاعة هذ�  �أمن، فاإنَّ حياته ميكن 
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َق �لتهم �ملهلكة للجميع، �أو �أن يقطَع �لأرز�ق  �لعن�ضر بب�ضاطة �أن يلفِّ
لأي منهم من خالل ف�ضل �أّي موظف من عمله �أو �ل�ضغط عليه حتى 

ُي�ضطر �أن ي�ضتقيَل بنف�ضه من وظيفته وي�ضبح بال م�ضادر رزق.
كما �أنَّ جميَع هو�تف �ضوريا، �لتي كانت موجودة يف ذلك �لزمان، 
�لع�ضكري،  �لأمن  ِقبل  من  �ل�ضاعة  مد�ر  على  د�ئًما  مر�قبًة  كانت 
وكانت �ضعبُة �ملخابر�ت ب�ضبب هذ� ت�ضتغل �أ�ضر�َر �لنا�ض �ل�ضخ�ضية 
هم  �ضدَّ هو�تفهم  على  بها  هون  يتفوَّ �لتي  ل�ضانهم  ت  زلَّ وت�ضتخدم 
ولبتز�زهم و�ل�ضيطرة �أكرث عليهم. وحتى �لأ�ضخا�ض كانو� يعتربون 
يف  م�ضوؤولون  �أنهم  و�لعاملي  �ملحلي  �لعام  �لر�أي  و�أمام  �لنا�ض  �أماَم 
�لدولة وقتها، مثل �ملحافظني وقياد�ت حزب �لبعث ومدر�ء �لدو�ئر 
و�ملعامل و�ل�ضركات و�أع�ضاء جمل�ض �ل�ضعب، كانو� جميًعا و�جهاٍت 
�نتخابات  تلفيق  وحتى  وتعيينهم  �ختياُرهم  يجري  وهمية،  و�ضوًر� 
�لأماكن  يف  وب�ضلطته  �لأمن  فرع  بيد  عون  ُيو�ضَ ثم  لهم،  وهمية 
ذين  �ملختارة لهم. ويبقى هوؤلء �مل�ضوؤولون �ملزعومون خا�ضعني منفِّ
فوًر�  �إز�لُته  تري  منهم،  د  �لتمرُّ يف  ر  يفكِّ ومن  �لأمنية؛  لالأو�مر 
مبختلف �لطرق وو�ضع غريه مكاَنه، وطبًعا هوؤلء �لأ�ضخا�ض مل يكن 
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�ختياُرهم لو�ضعهم يف مو�قع �مل�ضوؤولية من قبل �لأمن يجري وفًقا 
لكفاء�تهم �أو ح�ضن �ضريتهم و�أخالقهم �أو �ضعبيتهم، بل بعك�ض ذلك 
ون  �دون ومدمنو �خلمر و�ل�ضاذُّ متاًما كان �لفا�ضدون و�ملنحلون و�لقوَّ
�لفا�ضدين  �لأمن  وقادة  �ضباط  قلوب  على  و�لأغلى  �لأقرب  هم 
هوؤلء  لأنَّ  �ملنا�ضب،  لرت�ضيحهم جلميع  لون  �ملف�ضَّ وهم  �ملف�ضدين، 
و�لأوحد  �لأكرب  همهم  يكون  بل  �ضيا�ضية،  طموحات  �أّي  لهم  لي�ض 
�أّي  بامل�ضاركة يف  �أبًد�  لديهم  مانَع  ول  ونزو�تهم،  �ضهو�تهم  �إر�ضاء 

ف�ضاد يف طريقهم لإر�ضاء نزو�تهم.
يف  يعملون  يز�لون  ل  كانو�  �لذين  نون،  و�ملتديِّ �ل�ضرفاُء  ا  �أمَّ
ومعزولني،  مر�قبني  مالحقني  د�ئًما  فكانو�  �لدولة،  وظائف 
و�لر�ضاوى  �لف�ضاد  ل�ضبكات  �ملغلقة  �لد�ئرة  يقطع  وجوَدهم  لأنَّ 
ويعرقلها. ولذلك، كان يجري �لتخلُّ�ُض منهم يف �أ�ضرع وقت، وباأي 
طريقة، حتى لو كانت كما ذكرُت �ضابًقا ب�ضكل تلفيق �أّي تهمة لهم 
 � جدًّ كثرية  �أمثلة  وهناك  �ل�ضياع.  �إىل  وم�ضتقبلهم  بحياتهم  تودي 
د نظام �لأ�ضد �ختياَر حثالة �لنا�ض  - عرفُت تفا�ضيلها - عن تق�ضُّ
ة و�حل�ضا�ضة؛ كنت �أ�ضعر �أنَّها  لو�ضعهم يف �ملنا�ضب و�لوظائف �ملهمَّ
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هذ�  �ضخافة  ة  �ضدَّ من  م�ضحك  متاًما،  �ملبكي  �مل�ضحك  �لنوع  من 
يكلَّفون  �لتي  �لأعمال  مع  تنا�ضبهم  وعدم  �لأ�ضخا�ض  من  �لنموذج 
بها، بل وتنافرهم مع �ل�ضفات �لالزمة لها ب�ضكٍل فكاهي، ومبكي 
ب�ضبب �ملاأ�ضاة و�لو�ضع �ملزري �لذي كان يعي�ضه �ل�ضعُب �ل�ضوري، وما 
و�ضلت �إليه درجُة �لظلم �لتي تعله ي�ضكت عن هذه �ملهازل؛ فمثاًل، 
و�لتي  َحماة،  يف  �لإ�ضالمية  �لأوقاف  مديرية  مدير  وظيفَة  نذكر 
� وغاية يف �لأهمية بالن�ضبة للغالبية  يفرت�ض �أنها وظيفة ح�ضا�ضة جدًّ
�لعظمى من �ل�ضعب �ل�ضوري، كونها تتعلَّق باإد�رة وتنظيم �مل�ضاجد 
على  و�لإ�ضر�ف  و�لعلماء  �مل�ضايخ  ونقل  وتعيني  �ل�ضرعية  و�ملعاهد 
�مل�ضاريع �خلريية �لإ�ضالمية ... �إلخ، حيث يجري يف �لعادة �ملعروفة 
�لدو�ئر  من  �لنوع  هذ�  مثُل  فيها  توجد  �لتي  �لعامل  دول  جميع  يف 
و�أن  �حل�ضن  و�خللق  �ل�ضمعة  ذوي  �لأ�ضخا�ض  من  مديرها  �ختياُر 
ا نظاُم  �أمَّ يكوَن ملتزًما دينًيا حتى ينا�ضب متطلِّبات هذه �لوظيفة، 
د كان قد عني مديًر� لأوقاف َحماة ُيدعى  �لأ�ضد وب�ضكل خبيث ومتعمَّ
غالب، وهو �ضخ�ٌض مدمن على تعاطي �خلمر وفا�ضد مرت�ضي ول�ض 
ئة، و�أبقاه يف هذه �لوظيفة ل�ضنو�ت طويلة، وكان عنا�ضُر  و�ضمعته �ضيِّ
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فرع �ملخابر�ت يذكرون هذ� �لأمَر يف �أحاديثهم كلَّ فرتة، �ضاحكني 
ا  �ضامتني، لأنهم �عتربوه �إجناًز� قذًر� �آخر جنحو� فيه. و�أذكر �أي�ضً
ق يف مو��ضيع  �أمًر� يتعلَّق بهذ�، وهو �أنَّني - بعد �ضنو�ت - كنت �أحقِّ
�أمنية تتعلَّق بالف�ضاد و�لر�ضاوى يف بع�ض �لنقابات �لعمالية يف مدينة 
حماة، وفوجئت عنَد تدقيقي ودر��ضتي ل�ضرية حياة �أحد روؤ�ضاء هذه 
معروف  �أنَّه  ة،  ومهمَّ كبريًة  ير�أ�ضها  �لتي  �لنقابة  وكانت  �لنقابات، 
ئة!  �ضيِّ و�ضمعته  �لفاح�ض  و�لفعل  �جلن�ضي  �ل�ضذوذ  بتعاطي  �ضابًقا 
و��ضتغربُت يف �لبد�ية كيف حدث هذ� يف مدينة �ضغرية مثل َحماة 
ا تقريًبا؛ فكيف جرى �نتخاُب هذ�  هم بع�ضً يعرف جميُع �ضكانها بع�ضَ
لنقابته!؟،  �لتابعني  ال  �لعمَّ ِقبل  من  �ملكان  لهذ�  �لفا�ضد  �ل�ضخ�ض 
وعندما بد�أُت بدر��ضة �ضرية حياة رئي�ض نقابة ثانية، فوجئت �أكرث 
ل، ولكنني ظننت �أنها  ة و�ضمعته �ل�ضيئة مع �لأوَّ بتطابق ميوله �ل�ضاذَّ
ا جمرد �ضدفة غريبة!! ولكن وملا ت�ضابهت �ضريُة حياة رئي�ض نقابة  رمبَّ
بالتاأكيد  �أنها  وعرفت  ُذهلُت متاًما  �ضيء،  كل  �ضابقيه يف  مع  ثالث 
�أعرَف �ضرَّ  �أن  لي�ضت �ضدفة، و�أ�ضبح عندي ف�ضوٌل �ضديد و�إ�ضر�ر 

هذ� �لأمر، ومن ور�َءه!؟
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َحماة  �أَْحد�ث  بعَد  �أنه،  �أخرًي�  عرفُت  و�لأبحاث،  �جلهود  وبعَد 
ال َحماة،  1982 جرى وقتها و�ضُع �ضخ�ض مبن�ضب رئي�ض �حتاد عمَّ
َ يف هذ� �لعمل باأمٍر من فرع �لأمن �لع�ضكري بحماه؛ رغم �أنه  وُعنيِّ
�لعمال؛ وكان  ِقبل  �نتخاَبه من  �أن يجري  �لعادة  يفرت�ض قانوًنا يف 
كان  �أنه  َحماة  مدينة  �أبناء  عنه  ويعلم  معروًفا،  �ًد�  قوَّ �لرجل  هذ� 
ا مدمَن خمر ويتعاطى جميَع �ملوبقات، ومن �ضمنها كان حبُّه  �أي�ضً
وتعاطيه لل�ضذوذ �جلن�ضي. وقد �أوكَلت �إليه، لكونه كان خادَم �ضباط 
�أبناء َحماة، مهمُة  �لأمن �ملطيع وخمرَبهم و�أحد جو��ضي�ضهم على 
�ختيار وتعيني روؤ�ضاء �لنقابات �لعمالية، وطبًعا كان �ختياُره ملن هم 
�لأخالقية،  �لقذ�ر�ت  يف  ي�ضاركونه  كانو�  ن  ممَّ �ضاكلته  وعلى  مثله 

وكان جمرمو نظام �لأ�ضد طبًعا مو�فقني و�ضعد�ء لهذ� �لختيار.
َة �أ�ضهر؛  ت فرتُة تدريبي مع �ضهيل يف مدينة َحماة عدَّ لقد ��ضتمرَّ
وبعدها جرى �إر�ضايل مع عدة عنا�ضر �آخرين؛ ويف كل مرة �أكون مع 
ف �إىل قطاع عمله، ثم �أنتقل لغريه، حتى �أ�ضبحُت  و�حد منهم �أتعرَّ
معاملها  و�أغلب  �ملدينة  �أحياء  معظَم  �أعرف  �لفرتة  هذه  نهاية  يف 
مدينة  يف  ب�ضرعٍة  ينت�ضر  �خلرُب  وبد�أ  تقريًبا.  وبنوكها  وموؤ�ض�ضاتها 
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فني و�لنا�ض �لعاديني حوَل وجودي كموظف م�ضلم  َحماة وبني �ملوظَّ
ي جديد يف فرع �لأمن �لع�ضكري؛ وكانت �ملرة �لأوىل طبًعا �لتي  �ضنِّ
َيَرْوَن �أو ي�ضمعون فيها عن �ضخ�ض يف هذ� �ملكان و�لعمل هو من �أبناء 
ة من مدينة حم�ض �أقرب �ملدن �ملجاورة لهم؛ وفوجئو�  �ملدن، وخا�ضَّ
ا�ض و�ملهّم �لذي ُكلِّفت به �ضمن  �أكرث عندما علمو� بنوع �لعمل �حل�ضَّ
�إلَّ �إىل  �لفرع، وهو �لقطاع �لقت�ضادي، و�لذي كان ل ُيعَطى عادة 

بني و�ملدعومني من قادة �لنظام. �لعنا�ضر �لن�ضرييني �ملقرَّ
يعلم  ل  ملن  و�لغريب  �لطريَف  �أنَّ  هنا  بالذكر  يجدر  ولكن، 
ما  �أكرَث  �أنَّ  �لأ�ضد  حكم  ظل  يف  �ل�ضوري  �لطائفي  �لو�ضَع  تفا�ضيل 
�جلهاز  �ضمن  �ضو�ٌء  �جلميع،  و��ضتغر�ب  ده�ضَة  يثري  وظلَّ  كان 
�أو  ي�ضمعون  عندما  و�ضعي  يف  �ملدنيني  �لنا�ض  بني  �أم  �ملخابر�تي 
�لتي  �لطويلة  �ل�ضنو�ت  �لأمني طو�َل  �لعمل  يعلمون عن وجودي يف 
�أم�ضيتها يف عملي باملخابر�ت و�جلي�ض �ل�ضوريني وبالإ�ضافة جلميع 
�لذي  �للقب  هو  �ضابًقا،  و�ضرحُتها  ذكرتها  �لتي  و�لأمور  �لأ�ضباب 
رة من �ضبابي، ونتيجة حلبي  �أحمله!!! حيث �إنَّني ومنذ �لبد�ية �ملبكِّ
دنا ر�ضول �هلل )عليه �ل�ضالة  و�إعجابي �لكبريين ب�ضرية �ضاحب �ضيِّ
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كنت   - عنه  �هلل  ر�ضي   - �خلطاب  بن  عمر  �ل�ضحابي  و�ل�ضالم( 
بت نف�ضي /�أبو عمر/. وح�ضب �لعاد�ت و�لتقاليد �لتي كانت  قد لقَّ
�لأ�ضماء،  �أكرث من  �لألقاب  با�ضتخد�م  ومدننا  �ضائدًة يف جمتمعنا 
فقد كان �جلميُع يعرفونني ويخاطبونني بهذ� �ل�ضم، ولكن ما هي 

�مل�ضكلة �أو �لغر�بة يف هذ�!؟
�لطائفة  وعقيدة  معتقد�ت  �ضمن  من  �أنَّ  �ل�ضوريني  �أغلُب  يعلم 
بع�ض  يف  بال�ضيعة  يت�ضبَّهون  �أنَّهم  �ضوريا  يف  �حلاكمة  �لن�ضريية 
�ل�ضالة  عليه  �لنبي  �ضحابَة  يكرهون  �أنهم  ها  �أهمِّ ومن  �لأمور، 
ويعتربون  د�ئًما،  بال�ضوء  عنهم  ثون  ويتحدَّ وي�ضتمونهم،  و�ل�ضالم، 
�لدينية،  �ضعار�تهم  �أحد  هي  �ل�ضحابة  �ضدَّ  و�لأقو�ل  �لأفعاَل  هذه 
و�أذكر بالأخ�ض �ل�ضحابيَّني �لأكرب و�لأ�ضهر �أبا بكر �ل�ضديق وعمر 

بن �خلطاب ر�ضي �هلل عنهما.
نت هذه �لطائفة من �لهيمنة على كلِّ �ضيء،  يف �ضوريا، وبعد �أن متكَّ
دون زيادة و�إعالن هذه �لأقو�ل �مل�ضيئة و�ل�ضتائم يف  �أ�ضبحو� يتق�ضَّ
ية. ومن �أجل هذ�، كان  ًيا و�إذلًل للغالبية �ل�ضنِّ كلِّ مكان وزمان حتدِّ
جميُع �ل�ضوريني عامة يتجنبون غالًبا �أن ي�ضمون �أنف�َضهم �أو �أولدهم 
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باأ�ضماء �أو �ألقاب تت�ضمن �أ�ضماء هوؤلء �ل�ضحابة، حتى ل يعتربهم 
�لأ�ضد  ي�ضتجلبون عد�وَة طائفة  �أعد�ء لهم، وكي ل  �لنظام  جاّلدو 
�أو  حياتهم  �أمور  لعرقلة  �ضون  فيتعرَّ �لأ�ضماء،  هذه  ها  ت�ضتفزُّ �لتي 
�لنظام.  زبانية  �أحد  يد  على  �أّي حلظة  �لهالك يف  �أو حتى  لالأذى 
�لأ�ضماُء  هذه  كانت  فقد  و�لأمنية،  �لع�ضكرية  �لأجهزة  �ضمَن  ا  �أمَّ
ة - �لتي تعمل  معدومة متاما، لأنَّ �لقلَة �لنادرة من �مل�ضلمني �ل�ضنَّ
يف هذه �لأجهزة و�لتي �ضرحُت لكم عن و�ضعها كيف يكون - مل يكن 
�أ�ضياَدهم وقادتهم  �أن يتَّحدو�  �أبًد�  من م�ضلحتهم ول �هتماماتهم 
�لظلم  وكمية  �ملاأ�ضاوي  �لو�ضَع  لو�  فتخيَّ تزعجهم؛  و�ألقاب  باأ�ضماء 
�أكرث  ملدة  �ضوريا  يف  ة  �ل�ضنَّ �مل�ضلمني  ماليني  فيه  يعي�ض  كان  �لذي 
�أن  �إنَّهم كانو� يخافون ول ي�ضتطيعون حتى  �أربعني عاًما، حيث  من 
�أولدهم،  �أو على  �أنف�ضهم  �أو يرغبون به على  يطلقو� ��ضًما يحبُّونه 
ينالهم  �أن  ممكن  �لذي  �لنظام  و�نتقام  بط�ض  من  خوفهم  ب�ضبب 
� بالن�ضبة للبالد �لأخرى �لتي  ة هذ� �لأمر �لب�ضيط �لعادي جدًّ بحجَّ

تعي�ض حياًة طبيعية!!
وب�ضبب هذ� جميعه، كنت وبف�ضل �هلل - ومنذ تطوُّعي يف هذ� 
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�لعمل نهاية عام 1993 وحتى تاريخ �عتقايل من ِقبل نظام �لأ�ضد 
�لبن عام 2012 وبعدها ب�ضنو�ت - �ل�ضخ�َض �لوحيد �لذي يحمل 
و�لأمن  و�ملخابر�ت  �جلي�ض  �ت  قوَّ جميع  بني  من  عمر"  "�أبو  ��ضم 
َد كل فرتة من ��ضتمر�ر  �ل�ضوري باأنو�عها �ملختلفة. وكنا نعيد �لتاأكُّ
كوين وحيًد� يف هذ� �أنا و�أ�ضدقائي ونرت�هن عليه من باب �لف�ضول �أو 
ى �جلميَع د�ئًما �أن يجدو� �أحًد� غريي  �ملز�ح �أحياًنا؛ كما كنت �أحتدَّ
�أو �جلي�ض. ويف كل مرة،  يحمل هذ� �ل�ضم ممن يعملون يف �لأمن 
�أحد، وكان هذ� �ل�ضم وجر�أتي على حمله  �لنتيجة نف�ضها ل  تكون 
خالل  به  ي�ضمع  من  جلميع  مفاجاأًة  ل  ي�ضكِّ �لأعد�ء  بني  �أعي�ض  و�أنا 
�لفرع  يف  معهم  �ألتقي  كنت  �لذين  �لن�ضرييني  من  �ضو�ٌء  حياتي، 
�لعاديني  �ملو�طنني  �أم من  �لأخرى،  و�لع�ضكرية  �لأمنية  �لأماكن  �أو 
من �أبناء �لطو�ئف �لأخرى؛ وكانو� يتناقلون هذ� �ملو�ضوَع بينهم يف 
�أ�ضمع �أحَدهم  �أحاديثهم كخرب غريب، وكنُت يف �لكثري من �ملر�ت 
�أو �أحياًنا يروي يل  ثه عرب �لهاتف،  �أو يحدِّ يهم�ض مع �ضخ�ض �آخر 
من �ضمع مثل هذ� �أنهم كان �أحدهم يقول لالآخر: هل تعلم �أنه يف 

ي نف�ضه "�أبو عمر"!!؟ فرع خمابر�ت َحماة يوجد �ضخ�ٌض ي�ضمِّ
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كنُت �أقول يف نف�ضي، وملن �أثق بهم، د�ئًما عرب �ل�ضنني وما زلت 
ل ما فعلته عرب �ل�ضنني  �أقول �إنَّني �أرجو من �هلل �أن ير�ضى عني ويتقبَّ
ي هوؤلء �ملجرمني �لظلمة يف كلِّ �ضيء، حتى يف �ل�ضم �لذي  من حتدِّ
�خرتُته لنف�ضي، وذلك رغم �أنَّني فعلُت هذ� و�أنا �أقوم باإم�ضاء حياتي 

بينهم ويف عقر د�رهم ونظامهم.
�لتدريب  من  �أ�ضهر  �ضتَّة  حو�ىل  وبعَد   ،1995 عام  نهاية  يف 
ًنا من عدد من �ملعامل  �مليد�ين، جرى ت�ضليمي قطاَع عمٍل �أمني مكوَّ
�أمام  ر�ضمي  ب�ضكل  م�ضوؤوًل  �أ�ضبحت  حيث  و�ل�ضركات،  �ضات  و�ملوؤ�ضَّ
قيادة فرع �لأمن �لع�ضكري عن متابعتهم ومر�قبة �ضري �لعمل فيهم، 
وعن �لإبالغ فوًر� عن �أّي خلل �أو م�ضكلة حتدث بينهم يف �أّي وقت. 
وكنت  خدمتي،  يف  و�ل�ضركات  �ملعامل  هذه  �ضيار�ت  و�ضُع  وجرى 
�أثناء  �أيًّا منها مع �ل�ضائق �ملكلَّف بها �إيلَّ يف  �أ�ضتطيع �أن �أ�ضتح�ضَر 

عملي، و�أن ��ضتعملها يف تنقُّالتي كما �أ�ضاء يف �أّي وقت.
كانت �ل�ضنو�ُت �لأوىل يل يف هذ� �لعمل بالفرع �ضنو�ِت تاأ�ضي�ض 
 ،� �لدو�م طويلة جدًّ �ضاعاُت  وكانت  �ضيء؛  كل  �إىل  ف  وتعرُّ الع  و�طِّ
و�لعمل كان منهًكا كثرًي�، وخا�ضة مع �ل�ضطر�ر للتعاي�ض مع مناذج 
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فرع  يف  معي  يعملون  �لذين  للعنا�ضر  ة  �ملنحطَّ �لب�ضرية  �حلثالة 
يخجَل  �أن  يفرت�ض  �لتي  باأفعالهم  د�ئًما  و�ملتفاخرين  �ملخابر�ت 
�لأخالق؛ حيث كان  �أيُّ �ضخ�ض عادي يحمل قدًر� من  من ذكرها 
برنامُج �لعمل و�لدو�م �ليومي يبد�أ منذ �ل�ضباح �لباكر يومًيا بكتابة 
�لتقارير و�ملو��ضيع �لأمنية يف �ملكتب مبقر �لفرع، ثم ��ضتالم �ملهاَم 
�لتي يجب تنفيذها، ومقابلة �لقياد�ت �إن كان هناك د�ٍع لذلك؛ ثم 
فيه  يعمل  �لذي  �لقطاع  مع  هاتفًيا  بالتو��ضل  منا  كلُّ عن�ضر  يقوم 
رة  متوفِّ �ضيارة  �أّي  باإر�ضال  لهم  و�لإيعاز  و�ل�ضركات،  �ملعامل  من 
و�أق�ضام  مكاتب  يف  ل  ليتجوَّ عن�ضر  كلُّ  ينطلق  وبعدها،  عندهم. 
�أمنًيا، ويقابل  �أو معمل هو مكلَّف بتغطيتها  وم�ضتودعات كل �ضركة 
ال  يف كل يوم عادًة �لع�ضر�ِت من �ملدر�ء و�ملوظفني و�ملهند�ضني و�لعمَّ
�لعاديني، ويقوم بالتدقيق و�لتحقيق معهم، وي�ضتمر مبتابعة �أعمال 
�لدو�م  وقت  نهاية  حتى  �لعمُل  هذ�  ر  ويتكرَّ هوؤلء؛  من  �لع�ضر�ت 
ذلك،  وبعد  �لفرع.  مقرِّ  �إىل  �لعنا�ضر  جميُع  يعود  حيث  �لر�ضمي، 
يجري تكليُف كلِّ عن�ضر بدوريات مر�قبة ي�ضتمرُّ تنفيُذها ل�ضاعات 
طويلة بالتجوُّل يف �ضو�رع و�أحياء �ملدينة ومر�قبتها، ثم يف �لليل كنا 



 167 

با�صل حممد روحي �صنيب

عادة ُنكلَّف بدورياٍت على �لفنادق و�ملالهي �لليلية يف َحماة وريفها، 
�أ�ضماء  وتدقيق  ملر�قبة  �لأماكن  تلك  على  بالتجوُّل  خاللها  لنقوَم 
و�ضخ�ضيات مرتاديها وزبائنها وزو�رها. ويتو��ضل هذ� �لعمُل حتى 
�ضباح �ليوم �لتايل، و�لذي نعود فيه ودون �حل�ضول على �أّي نوم �أو 
ر�حة ملتابعة قطاعاتنا من �لدو�ئر �حلكومية من جديد حتى وقت 
�لظهرية؛ وعندها فقط يحل �أخرًي� وقُت مغادرتنا �لعمَل �إىل �لر�حة 
يف منازلنا ملدة �ثنتي ع�ضر �ضاعة فقط، ثم نعود يف �ل�ضباح �لتايل 

لتكر�ر نف�ض �لروتني �ليومي �ملذكور. 
�لتي  �لعتيادية،  �ليومية  �لأعمال  جميع  �إىل  ُي�ضاُف  وطبًعا، 
�ضرحُتها، �لكثري من �لأعمال �لأمنية �لإ�ضافية �لتي تطر�أ فجاأًة يف 
ومطاردة  ومر�قبة  �ملنازل  مد�همات  مثل  من  �لأحيان،  من  �لكثري 
عمل  نظاُم  كان  وباخت�ضار،  بني.  �ملهرِّ بع�ض  �أو  ين  �لفارِّ �ملطلوبني 
فرع �لأمن �لع�ضكري يف َحماة هو �ضتَّا وثالثني �ضاعة عمل، ثم �ثنتي 
�، وكان ل يوجد  ع�ضر �ضاعة ر�حة فقط، وهو طبًعا نظاٌم منهك جدًّ
�أنَّ  ذلك  و�ضبُب  �ضوريا.  يف  �لأخرى  �لأمنية  �لأفرع  جميع  يف  مثله 
انها،  و�ضكَّ َحماة  �لأ�ضد كان، ورغم ما فعله من �ضحق ملدينة  نظاَم 
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يرى ح�ضب زعمه �أنها ل تز�ل �أخطَر مكاٍن على وجود هذ� �لنظام؛ 
ولذلك، فهو و�ضَع فرَع �لأمن �لع�ضكري يف حالة ��ضتنفار د�ئم وملدة 
�ضنو�ت طويلة. ونتيجًة لهذ� �لدو�م �ملنِهك و�لد�ئم، بالإ�ضافة �إىل 
�خلو�ء �لروحي و�لف�ضاد �لأخالقي �ملوجود عندهم، ورغم �ملكا�ضب 
وعنا�ضُر  �ضباط  عليها  يح�ضل  كان  �لتي  و�لكبرية  �لكثرية  �ملادية 
عنا�ضر  بني  حتدث  كانت  للنا�ض،  و�بتز�زهم  ف�ضادهم  من  �لفرع 
فرتة،  كلَّ  ونف�ضية  عقلية  باأمر��ض  �إ�ضابة  حالُت  فيه  وموظَّ �لفرع 
وقد �ضاهدت بنف�ضي �لعديَد منها؛ فقد قام عن�ضر ن�ضريي كنيته /
ل �أيام عملي يف �لفرع، وبعد حالة �كتئاب، بالنتحار  ب�ضو/ منذ �أوَّ
ويدعى  �آخر  و�أُ�ضيب عن�ضٌر  �لفرع؛  د�خل  نف�ضه  على  �لناَر  ُمْطِلًقا 
ا�ضة يف �لفرع بجنون مل  ة و�حل�ضَّ �آ�ضف وكان من ذوي �لأعمال �ملهمَّ
ام من�ضور، وهو ينحدر من  ي�ضَف منه �أبًد� بعدها؛ و�آخر يدعى ب�ضَّ
قرى م�ضياف �لن�ضريية، �أُ�ضيَب باكتئاب �ضديد �أخر�ضه عن �لكالم 

نهائًيا ملدة �ضنو�ت.
�لكثري  على  فُت  وتعرَّ عليها  �طلعُت  �لتي  ة  �ملهمَّ �لأمور  ل  �أوَّ ومن 
فرع  يف  عملي  من  �لأوىل  �ل�ضنو�ت  خالل  �خلفية،  تفا�ضيلها  من 
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�ملخابر�ت �لع�ضكرية يف َحماة، هي �أَْحد�ث �ضهر �ضباط عام 1982 
خمتلًفا  كان  �لأَْحد�ث  هذه  بو�طن  على  �طالعي  ولكنَّ  �ل�ضهرية؛ 
متاًما عن جميع �لنا�ض �لآخرين، لأنَّني قد �أكون �ل�ضخ�َض �لوحيد 
ورو�يات  �ضهاد�ت  �ضمع  �لذي  عملي،  طبيعة  وب�ضبب  �لعامل،  يف 
�لنظام   .. و�ل�ضحية  �جلاّلد   .. و�ملقتول  �لقاتل  مًعا  �لطرفني 
�إىل  طبًعا  بالإ�ضافة  �ملظلوم،  �مل�ضطهد  و�ل�ضعب  �لظامل  �لإجر�مي 
�، و�لتي جعلت  ات و�لدر��ضات �لأمنية �ل�ضرية جدًّ �طالعي على �مللفَّ
 ،1982 عام  َحماة  مذبحة  يف  جرى  ا  عمَّ ذهني  يف  تكتمل  �ل�ضورَة 
يف  �ضاركو�  �لذين  �لقد�مى،  �لن�ضرييُّون  �لأمن  عنا�ضُر  كان  حيث 
�جلر�ئم �لتي حدثت يف �ملدينة، و يف كثري من �ملر�ت - بعد تناولهم 
عدًد� من كوؤو�ض �خلمور من �لنوع �لفاخر و�لغايل �لثمن �لتي كانو� 
�أو  �لليلية  �ملالهي  �أ�ضحاب  من  يومية  كر�ضاوى  عليها  يح�ضلون 
�أثناء بع�ض �جلل�ضات  يبد�أون يف  �ملهربني،  �أو من بع�ض  ار�ت  �خلمَّ
�أن تلعب  و�ل�ضهر�ت �لليلية يف �ملناوبات �ضمن مكاتب �لفرع، وبعد 
زة  حالُة �ل�ضكر بعقولهم، بالرثثرة و�لتفاخر ُم�ضتذِكرين جر�ئَم مقزِّ
قامو� هم بها �أو �ضاركو� فيها يف مدينة َحماة يف �أثناء وبعد �أَْحد�ث 
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يروون  كاأنَّهم  م�ضتب�ضرين  �ضاحكني  يروونها  �مل�ضلمني،  �لإخو�ن 
بطولت؛ فكانو� مثاًل يحكون يل كيف �أجرو� مرًة �ضباًقا ورهانا حول 
من ي�ضتطيع منهم �إ�ضابَة مئذنة �ضخمة لأحد م�ضاجد َحماة يف حي 
ى �لبيَّا�ض بالقاذفات �ل�ضاروخية �ملحمولة �لتي معهم، وجعلها  ُي�ضمَّ
ة �إ�ضابات مبا�ضرة  تنهار على �مل�ضجد، و�أنَّهم جنحو� �أخرًي� بعَد عدَّ
يف جعلها تنهار على �مل�ضجد ومن فيه، وذكرو� كم �أ�ضحكهم وقتها 
�أ�ضو�ُت �ضرخات �لأمل و�لرعب �لتي �ضمعوها من �مل�ضلِّني و�لنا�ض 
�لذين كانو� د�خَل �مل�ضجد عنَد �لنهيار، حيث ُقِتل بع�ضهم و�أ�ضيب 
قامت  كيف  رون  يتذكَّ عندما  كثرًي�  ذون  يتلذَّ كانو�  كما  �آخرون. 
جمموعٌة منهم باإ�ضر�م �لنار يف حِلى بع�ض �مل�ضايخ وطاّلب �لعلم، 
ثم متتَّعو� مبر�قبة �آلمهم قبَل �أن يكملو� عليهم بقتلهم؛ وكيف قام 
�أحد رجال �لدين �ملعروفني يف  عن�ضر يدعى مو�ضى باقتالع حلية 
ا�ضة  َحماة، وهو من عائلة م�ضهورة /من �آل �جلاجة/ م�ضتخدًما كمَّ

معدنية.
لة، و�لتي كانو� يحبون تكر�َر رو�يتها د�ئًما،  هم �ملف�ضَّ ا ق�ض�ضُ �أمَّ
حكو�  حيث  �لأعر��ض،  و�نتهاك  �لغت�ضاب  ق�ض�ض  هي  فكانت 
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�أمنًيا ن�ضريًيا  �أنَّ عن�ضًر�  وبالتفا�ضيل كيف  وتكر�ًر�  �أمامي مر�ًر� 
عامٍل  زوجة  باغت�ضاب  قام  عامر"/  "�أبو  �حل�ضن  /حممد  يدعى 
�حرت�ًما  َتْعيينه  على  ظ  فَّ )�أحَتَ َحماة  يف  ْرع  �ل�ضَّ ُعَلماء  من  كبري 
�آخرين  عنا�ضر  وجمموعُة  هو  �لأَْحد�ث  فرتة  بعَد  لعائلته(  و�ضرًت� 
حتت تهديد �ل�ضالح يف �أثناء مد�همتهم وتفتي�ضهم ملنزله، و�أنَّ �أبا 
عامر هذ� كان يحب ب�ضكٍل خا�ض �غت�ضاَب زوجات �مل�ضايخ ورجال 
ر هذ� �لفعَل على ن�ضاء �أخريات كلما �ضنحت له  �لدين، و�أنه كان يكرِّ
يعمل معنا  �أبو عامر هذ�، وهو عن�ضر كان ليز�ل  �لفر�ضة. وكان 
قميَء  �ضئيَل �جل�ضم  رجاًل ق�ضرًي�  وقتها  بالفرع  ال  �لعمَّ مكتب  يف 
�ملنظر كريه �لر�ئحة د�ئًما. وعندما كانت ق�ضُته هذه ُترَوى من ِقبل 

غريه بح�ضوره كان ينفجر �ضاحًكا وم�ضروًر� ومفتخًر� بها.
�آخَر من �لفرع، ويف  �أنَّ عن�ضًر�  ا  �أي�ضً �ت  وذكرو� يف �إحدى �ملرَّ
�أثناء �قتحامهم لأحد منازل �ملدنيني يف َحماة، قام ب�ضحب �إحدى 
�آلية  بندقيًة  يحمل  ذلك  خالل  وكان  جماورة؛  ة  �ضقَّ �إىل  �لن�ضاء 
دها بها، ثم قام بتمزيق مالب�ضها، وو�ضع �لبندقيَة على  رو�ضية يهدِّ
وت�ضتغيث  ت�ضيح  هي  وكانت  بالقوة؛  �ملر�أة  باغت�ضاب  وبد�أ  كتفه، 
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و��ضتحلفَك  �أرجوك  جة،  متزوِّ �أنا  �أرجوك  له:  وتقول  وباجلميع،  به 
�أن ترتكني، فاأنا حامل، بينما كان �لعن�ضُر يتابع غرَي �آبٍه ول مهتم 
كانو� معه يف  �لذين  �لعنا�ضر  باقي  ا  �أمَّ له؛  التها  وتو�ضُّ ب�ضرخاتها 
هذه �ملهمة فكانو� ين�ضتون لكلِّ �ضيء وي�ضحكون. وكانو� يف �لفرع 
عندما يروون هذه �حلادثة �لأخرية يل �أو لبع�ضهم يقومون بتقليد 
�لبندقيَة  ي�ضند  وهو  بالغت�ضاب  يقوم  كان  حني  �لعن�ضر  حركات 
�مل�ضكينة  �ل�ضحية  �ضرخاِت  ويقلِّدون  بيده،  كتفه  على  �ملعلَّقة 

�ضاحكني م�ضرورين.
ا، وهي ق�ضٌة تطابقت مع  �ض �لتي �ضمعُتها منهم �أي�ضً ومن �لَق�ضَ
ما رو�ه يل �ملدنيُّون من �أهل َحماة و�لذين ح�ضرو� �أَْحد�َثها، كانت 
عن حيِّ �لكيالنية �لذي كان حيًّا رئي�ضيًّا وم�ضهوًر� يف مدينة حماة، 
�أبناء عائلة و�حدة هي  انه - وهم جميًعا من  و�لذي كان بع�ُض �ضكَّ
ان َحماة ثر�ء وغنى، وكيف �أنَّ �ضباَط  عائلة �لكيالين - من �أكرث �ضكَّ
�جلي�ض �ل�ضوري �لتابع لنظام �لأ�ضد ومعهم �ضباط �ملخابر�ت قامو� 
�لن�ضاء  َوجدوه من  لهذ� �حلي بجمع جميع من  �أثناء تدمريهم  يف 
�لبالغات و�لبنات �لقا�ضر�ت يف هذ� �حلي من بيوتهم، وحجزهم يف 
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ًتا لهم، ثم قامو� على  � موؤقَّ منزٍل جماور كان �ل�ضباط قد جعلوه مقرًّ
و�لتناوب  بوح�ضية،  �ملُْحَتَجز�ت  جميع  باغت�ضاب  بعدها  �أيَّام  مدى 
على ذلك، ومل ُيعَرف م�ضرُي هوؤلء �لن�ضاء و�لبنات �لقا�ضر�ت بعد 
ذلك، ولكن كالًّ من عنا�ضر �ملخابر�ت و�ملو�طنني �حلمويني قامو� 
و�أ�ضافو�  خمتلفة،  ومنا�ضبات  �أوقاٍت  يف  يل  �حلادثة  هذه  برو�ية 
�حلادثة  تلك  بعَد  �ضاهدو�  �لطرفني  من  �ضهوًد�  هناك  �أنَّ  ا  �أي�ضً
بوقت ق�ضري �آثاَر دماء وكميًة كبرية من �ملالب�ض �لن�ضائية �لد�خلية 
ثة بهذه �لدماء يف �ملنزل �لذي كان �ضباُط �جلي�ض  و�خلارجية �مللوَّ
�لذي  ز  �ملقزِّ �ملثل  �أو  �لعبارة  وكانت  �ملكان؛  فيه يف هذ�  يتمركزون 
�أحاديثهم بني  د�ئًما يف  �لع�ضكري  �لأمن  يردده جميُع عنا�ضر فرع 

بع�ضهم يف �لفرع هو قولهم �لذي يو�ضون به بع�ضهم:
بهذ�  ويق�ضدون  حمويَّة،  فتاة  �غت�ضاب  طعَم  يذق  مل  من  "�أنَّه 
طعَم  يذق  مل  كاأنه  �ضيكون  فعل  مهما  فهو  طبًعا،  ية  �ل�ضنِّ �مل�ضلمة 

�لن�ضاء �حلقيقيات �أبًد� يف حياته!!".
ول حوَل ول قوة �إل باهلل �لعلي �لعظيم.

ومل تكن عملياُت �لغت�ضاب و�لعتد�ء�ت �جلن�ضية، �لتي يقوم 
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بها �ضباط وعنا�ضُر �لأمن يف فرع �لأمن �لع�ضكري بحماة، تري 
با�ضتخد�م �ل�ضالح و�لعنف فقط، بل كنُت �أ�ضمع �أموًر� �إ�ضافية �أخرى 
كانت حتدث �ضابًقا، ور�أيُت فيما بعد حو�دث مثلها تتعلَّق با�ضتخد�م 
�لبتز�ز و�لتهديد و�ل�ضغط �لنف�ضي على �لإناث يف َحماة خالل مدة 
�أكرَث من ربع قرن من �لزمان، حيث كان يوجد يف جميع  ت  ��ضتمرَّ
د�خلية  غرٌف  �لكبار  و�ل�ضباط  �ملخابر�ت  �أفرع  قياد�ت  مكاتب 
خفيَّة جمهزة د�ئًما لهذه �لعتد�ء�ت؛ فكان يجري ��ضتدعاُء �لن�ضاء 
و�لفتيات من مدينة حماة �إىل مبنى مقر �لفرع كلَّ يوم من معظم 
�لباكر  �ل�ضباح  منذ  و�أحياًنا  طويلة  ل�ضاعاٍت  كَن  ُيرْتَ ثم  �لعائالت، 
وبجل�ضات  مغلقة  غرٍف  يف  حمجوز�ٍت  �لليل  من  ر  متاأخِّ وقت  حتى 
ا،  غري مريحة، ويكون بع�ضهنَّ �أحياًنا برفقتهن �أطفال �أو ر�ضع �أي�ضً
ويجري تكر�ُر هذ� �ل�ضتدعاء لهن ملدة �أيام، و�أحياًنا لأ�ضابيع حتى 
وبعَدها  و�خلوف؛  و�لياأ�ض  �لنهيار  من  �ضديدة  حالة  �إىل  ي�ضلَن 
مب�ضاومتهن  يبد�أون  �لذين  �ل�ضباط  مقابلة  �إىل  �إدخالهن  يجري 
�لأمنية  �لتَُّهم  باإلقاء  �لتهديد  طريق  عن  �أمو�لهن  �أو  �ضرفهن  على 
وذويهن؛  عائالتهن  �أو  �أزو�جهن  من  �أحد  على  �أو  عليهن  �ملهلكة 
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حتى  و�لفتيات  �لن�ضوة  لأولئك  و�لبتز�ز  �ل�ضغط  عمليُة  وت�ضتمرُّ 
�إن  باأج�ضادهن  ا  �إمَّ �لبالء،  بدفع ثمن خلال�ضهن من هذ�  ير�ضني 
بال�ضت�ضالم  هن  وقبلَن  �لفرع  جمرمي  يعجب  بجمال  يتمتَّعن  كن 
هنَّ  بدفعهن  ا  و�إمَّ و�خلوف،  و�لتعب  �لياأ�ض  كرثة  من  �خليار  لهذ� 
وعنا�ضر  ل�ضباط  كر�ضاوى  كبرية  نقدية  مبالَغ  عائالتهن  �أحد  �أو 
�أمثاَل هوؤلء  �أ�ضاهد  بقيت  �لعذ�ب. وقد  ليتخلَّ�ضن من هذ�  �لأمن 
�مل�ضكينات يومًيا طو�َل خم�ضة �أو �ضتَّة ع�ضر عاًما من وجودي وعملي 
�لفرع  مقر  �إىل  �ضباًحا  يح�ضرَن  بحماة،  �لع�ضكري  �لأمن  فرع  يف 
حني �أكون مغادًر� �ملقرَّ �إىل عملي يف �ملدينة، ثم �أر�هنَّ هن �أنف�ضهن 
ورف�ضها  �ملر�أة  �ضمود  ��ضتد  وكلَّما  �أعود.  حني  لياًل  �ملكان  يغادرن 
لالن�ضياع لرغبات �ملجرمني وحمافظتها على �ضرفها �أكرث، طالت 

فرتُة تعذيبها و�بتز�زها من ِقبل جمرمي �لأمن �أكرث.
�أ�ضمعه من �ملو�طنني �ملدنيني �حلمويني فهو كثري،  ا ما كنُت  �أمَّ
 ،1982 عام  َحماة  مذبحَة  وح�ضرو�  �ملاأ�ضاة  عا�ضو�  �لذين  وهم 
ي�ضمتون  �أولدهم  من  لهم  ى  تبقَّ من  على  خوُفهم  جعلهم  و�لذين 
�ضو�  تعرَّ �لذي  و�لقهر  و�آلمهم وهمومهم  �أنَّ جر�حهم  طوياًل رغم 



 176 

جا�صو�س... من �أجل ال �أحد!!

وبف�ضل  ف�ضيًئا -  �ضيًئا  ولكن  �إن�ضان؛  له  يتحمَّ �أن  و�أ�ضّد من  �أكرب  له 
دو� من �ختاليف �لكامل عن  �هلل - وعاًما بعَد عام )ونتيجة �أنهم تاأكَّ
باقي موظفي �لأمن، و�أنَّني ل�ضُت عدوهم بل ما �أنا �إلَّ و�حٌد منهم، ل 
�أختلف عنهم( ��ضتطاعو� معي ك�ضَر جد�ر �خلوف، و��ضتعادو� �لثقَة 
�أن  ميكن  �لقذرين  �لب�ضريني  �ل�ضياطني  هوؤلء  بني  من  باأنَّ  و�لأمل 
يوجَد - بف�ضل �هلل - من يحاول جهَده �أن ي�ضاعَدهم ويحميهم. وقد 
�أطفال  عن  �لعني،  قبل  �لقلَب  ُتْبِكي  عا�ضوه  ما  عن  رو�ياُتهم  كانت 
ُقِتلو� بدٍم بارد �أماَم و�لديهم، وعن و�لد ُطِعن ثم جرى �إطالُق �لنار 
و�أولده، وعن قيام �جلي�ض و�ملخابر�ت و�ملدنيني  �أماَم زوجته  عليه 
�مل�ضلَّحني �لطائفيني - �لذين جرى �إح�ضاُرهم من �لقرى �لن�ضريية 
�ملحيطة مبدينة َحماة - بَجمع �لعائالت من �ملنازل �لن�ضاء و�لرجال 
ا�ضة  هم على جدر�ن �لأبنية وفتح نري�ن �ملد�فع �لر�ضَّ و�لأطفال ثم �ضفِّ
من  �لكثرَي  �أنَّ  ا  �أي�ضً و�ملقِرف  �ملبكي  و�مل�ضحُك  جميًعا؛  عليهم 
دو� يل باأنَّ �ل�ضخ�َض �حلموي �لوحيد �لذي  �حلمويني �أخربوين و�أكَّ
�لإجر�م  �ضباط  ِقبل  من  و�لإذن  �ل�ضالحيات  ولديه  ي�ضتطيع  كان 
�لأ�ضديني، يف �أثناء ذلك �لوقت �لرهيب، لإنقاذ �لنا�ض وفك رقابهم 
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من �ملوت - حتى ولو كان ذلك يف �للحظات �لأخرية بعَد و�ضعهم يف 
�دة كانت  �ضف �ملوت �لنهائي - هذ� �ل�ضخ�ض هو �أ�ضهر عاهرة قوَّ
موجودًة ومعروفة يف َحماة يف ذلك �لزمان، وُتدعى �أم �ضمري، حيث 
مه هي �ضخ�ضًيا ومن يعملون حل�ضابها يف  �إنَّه - وب�ضبب ما كانت تقدِّ
تارة �لدعارة من خدمات جن�ضية وب�ضهادة �لكثري من �حلمويني /
ا/  ا بع�ض عنا�ضُر �لأمن �لن�ضرييني �أي�ضً وهي رو�ية �أكدها يل �أي�ضً
�لأَْحد�ث  �أثناء  يف  �جلاّلدين  �إىل  منها  وباإ�ضارة  ت�ضتطيع  كانت   -
�إنقاَذ من تختارهم من �لأ�ضخا�ض، و�لذين غالًبا ما تختارهم لأنهم 

ق. على �ضاكلتها �أو من زبائنها، من �ملوت �ملحقَّ
وجمرموه  �لأ�ضد  نظاُم  كان  كيف  ا  �أي�ضً �حلمويُّون  يل  روى  كما 
يقومون بالقتل �لع�ضو�ئي دون �ضبب ودون تهمة ول حماكمة، حيث 
كان �لقتُل ملجرد �لقتل و�لت�ضفية على �أ�ضا�ض طائفي فقط، وكانت 
�جلثُث ُتَمع كلَّ يوم بو��ضطة �لبلدوزر�ت و�لآليات �لثقيلة يف �أكو�م 
�لذين  لأنَّ جميَع  ل؛  �لهو�ء، وجميعهم مدنيُّون عزَّ �أمتاًر� يف  ترتفع 
�لدفاَع  َحماة، وحاولو�  �أنحاء مدينة  كافة  �أ�ضاًل يف  م�ضلَّحني  كانو� 
عن �أنف�ضهم، مل يكن عدُدهم يتجاوز �ملئات من �مل�ضلحني، وباأ�ضلحة 

فردية خفيفة.
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وهذه هي �ملعلوماُت �لدقيقة و�ل�ضحيحة �لتي ح�ضلُت عليها من 
�ضنو�ت  ات خالل  و�مللفَّ و�لدر��ضات  �لأ�ضابري  تدقيقي لآلف  خالل 
كان حا�ضًر� من  �ضمعُتها ممن  �لتي  �ل�ضهاد�ت  ومن خالل  عملي، 
هوؤلء  �أجل  ومن  �ل�ضحايا؛  �أهايل  وطرف  �لقتلة  طرف  �لطرفني، 
ة وجودهم، قام �لنظام باإح�ضار ع�ضر�ت �لألوف من  �ملئات وبحجَّ
و�أ�ضلحته  �مل�ضلحني، ومد�فعه وطائر�ته ومدرعاته  �لقتلة  �ملجرمني 
عدد  و�عتقال  �لأبرياء  من  �لألوف  ع�ضر�ت  بذبح  ليقومو�  �لثقيلة، 
مدينة  وتدمري  �لقا�ضرين،  من  كانو�  معظمهم  تقريًبا،  ي�ضاويهم 
انها، وفوق ذلك ��ضطهاد وظلم وقمع ماليني  باأكملها على روؤو�ض �ضكَّ

�لنا�ض طو�َل عقود يف جميع �أنحاء �ضوريا.
خالل �ل�ضنو�ت �لأوىل يل يف عملي �مليد�ين، بد�أُت �ضيًئا ف�ضيًئا ومن 
ال و�ملوظفني �لذكور و�لإناث  يف ومر�قبتي لالآلف من �لعمَّ خالل تعرُّ
ل يف ذهني فهًما  )�لذين يعملون �ضمن �لقطاع �لذي كنت فيه( �أ�ضكِّ
فرغم  وتعامالتهم؛  حياتهم  طريقة  وعائالتها،  َحماة  ملدينة  كاماًل 
�لعامل،  يف  بلد  �أّي  ومثل  �أنه  �إلَّ  لهم،  جماورة  مدينة  �أبناء  من  �أنَّني 
طابَعها  وتعطيها  �لأخرى  عن  متيِّزها  �أموٌر  ومدينة  منطقة  لكل  كان 
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�خلا�ض. ويف �حلقيقة، يف �لبد�يات، مل يكن �لأمر �ضهاًل عليَّ �أبًد�، لأنَّ 
�لأمَر ��ضتغرق وقًتا طوياًل حتى ��ضتطاع �حلمويُّون ك�ضَر جد�ر �خلوف 
ا يجعلهم  و�لبغ�ض �لدفني �لذي ي�ضعرون به تاه �أّي موظف �أمن، ممَّ
� بينهم،  هم بد�أو� بعَد فرتة يتناقلون ��ضمي �ضرًّ ينفرون منه حتًما؛ ولكنَّ

فاتي ب�ضمت، منده�ضني كغريهم من وجودي. وير�قبون ت�ضرُّ
لعني على طريقة عمل  كان �ملعتاد، وكما يعلم جميُع �لعاملني و�ملطَّ
�أجهزة �ملخابر�ت يف جميع دول �لعامل و�ضوريا منهم طبًعا، �أن تعتمَد 
�أجهزة �لأمن و�ملخابر�ت يف �حل�ضول على �ملعلومات وجمعها على 
ى /�ملخرِبون/، و�لذين  ة طرق وم�ضادر، كان من �أهمها ما ي�ضمَّ عدَّ
هم مو�طنون مدنيُّون عاديون يعي�ضون بيننا مثَل غريهم من �لنا�ض، 
يحدث حولهم  ما  وت�ضجيل  وَتتبُّع  �ض،  بالتج�ضُّ  � �ضرًّ يقومون  هم  ولكنَّ
ينقلونه  ثم  �أحياًنا؛  عائالتهم  �ضمن  وحتى  وعملهم،  جمتمعهم  يف 
وموظفي  وعنا�ضر  �ضباط  من  �لعمل  بهذ�  كلَّفهم  ملن  بتفا�ضيله 
غايات  �أو  حماية  �أو  معنوية  �أو  مادية  مكا�ضب  لقاء  وذلك  �لأمن، 
�ضخ�ضية �أخرى يرغب �ملخرُب باحل�ضول عليها من جهاز �ملخابر�ت 
�أو  �ضابط  �أيُّ  ي�ضتطيع  ول  ونفوذه.  �جلهاز  هذ�  �ضلطة  ومب�ضاعدة 
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من  ل�ضاحله  تعمل  �ضبكة  دون  �أبًد�  عمله  يف  �لنجاَح  �أمني  ف  موظَّ
/ بيننا  �لأمني  بامل�ضطلح  ا  �أي�ضً ون  ُي�ضمَّ وهم  �ملخربين،  هوؤلء 
�ملخربين  �ضبكة  �زد�دت  وكلَّما  �ملعلومات/.  م�ضادر  �أو  �مل�ضادر 
�أو  �ل�ضابط  معلوماُت  �أ�ضبحت  وفاعلية،  و�ت�ضاًعا  عدًد�  و�مل�ضادر 

�ملوظف �لذي يديرهم ويتعامل معهم �أقوى و�أ�ضدَّ غز�رة.
ويف ظلِّ نوعية �ضباط وعنا�ضر جهاز �لأمن �لفا�ضدة �لقذرة �لتي 
كانت وحَدها �ملوجودة يف ع�ضر �لنظام �لأ�ضدي، فقد كان خمربو 
ة؛  وم�ضادر جهاز �لأمن جميعهم من ذ�ت �لنوعية و�ل�ضوية �ملنحطَّ

م معلومات له عادة �ضوى: ومل يكن يتعاون مع �لأمن �ل�ضوري �أو يقدِّ
�لطائفي،  �لنظام  �لذين هم طبًعا جزٌء من  �لن�ضرييني   - ًل  �أوَّ
ولكنهم كانو� ل ي�ضتطيعون تقدمَي �ملعلومات �لكافية �لالزمة لأنَّهم 
ل ي�ضتطيعون معرفَة �أّي �ضيء مما يدور بني مو�طني جميع �لطو�ئف 
ية، لأنَّ �جلميَع كان يعلم  �لأخرى يف �ضوريا، وخا�ضة �لغالبية �ل�ضنِّ
�أنَّ �أفر�َد �لطائفة �لن�ضريية هم جزء ل يتجز�أ من نظامهم، وكان 
�أفر�ُد �لطو�ئف �لأخرى يف �ضوريا يتحا�ضون �لختالَط بهم، ويخفون 

كل �ضيء عنهم، وياأخذون حذَرهم �لتام منهم.
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ة،  �ل�ضنَّ �مل�ضلمني  من  و�ملنبوذين  و�لفا�ضدين  اذين  �ل�ضَّ  - ثانيًا 
لديهم  �ضيء  ل  �أنهم  ويعتربون  ئة،  �ضيِّ �ضمعتهم  �أ�ضا�ًضا  هم  و�لذين 
تعامَلهم مع جمرمي  وك�ضفو�  �لنا�ض  لهم  �نتبه  ليخ�ضرونه يف حال 
�ملخابر�ت �لأ�ضدية، وطبًعا هذ� �لنوُع من �لب�ضر لي�ض لديهم �لر�دع 
�لأخالقي �أو �لديني �لذي ميكن �أن مينَع �أّي �إن�ضان �ضوّي من �لتعامل 

مع نظام قميء كهذ�.
وب�ضبب هذ�، كان جميُع خمربي وم�ضادر فرع خمابر�ت َحماة 
بالدعارة،  و�لعاملني  �دين  و�لقوَّ �خلمر،  مدمني  من  هم  �حلمويني 
�د  و�لل�ضو�ض و�ملختل�ضني و�ملرت�ضني و�أ�ضحاب �ل�ضو�بق �لإجر�مية وروَّ
�ملالهي �لليلية و�ل�ضاذين جن�ضًيا؛ وكان هوؤلء جميًعا - بالتعاون مع 
�لعاملني يف �لأمن �لأ�ضدي طبًعا - يعملون بعك�ض جميع �أجهزة �لأمن 
يف �لعامل، وب�ضكل يخالف �ملنطَق �لأخالقي �ل�ضليم، فكانو� يدعمون 
بل وحتى ير�ضحونهم  وي�ضاعدونهم،  ئني،  و�ل�ضيِّ �لفا�ضدين  ويحمون 
للمنا�ضب و�لأعمال �حل�ضا�ضة، وي�ضاعدونهم بالو�ضول �إليها، بينما 
بالأخالق  و�مللتزمني  وظائفهم  يف  و�ملخل�ضني  �ل�ضرفاَء  يعتربون 
��ضتمتاعهم  طريق  يف  �لأ�ضا�ضية  و�لعرثَة  �أعد�َءهم،  هم  و�لدين 
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زلة  �أّي  منهم  وينتظرون  بهم  يرتبَّ�ضون  كانو�  ولذلك،  بقذ�ر�تهم. 
قو� لهم �لتهَم �جلاهزة، مثل تهمة �لعد�ء  ل�ضان �أو ت�ضرُّف حتى يلفِّ
�مل�ضلمني،  �لإخو�ن  مع  �لتعاطف  وتهمة  �لبعث  حلزب  �أو  للنظام 
و�إز�حتهم من  نو� من �لتخل�ض منهم  �لتهم حتى يتمكَّ وغريها من 
م�ضرورة  طبًعا  �لأ�ضدي  و�لنظام  �لأمن  قياد�ُت  وكانت  طريقهم. 
بهذ�، وت�ضجعه د�ئًما، لأنهم كانو� يعتمدون على ��ضت�ضر�ء �لف�ضاد يف 
�ملجتمع �ل�ضوري كاإحدى �لو�ضائل �لتي ت�ضعف هذ� �ملجتمَع، وبذلك 

ت�ضاعدهم على �ل�ضيطرة �أكرث على �ضوريا.
ل - خالل �ضنني عملي �لأوىل يف  ويف �حلقيقة، فاإنَّ �ضر�عي �لأوَّ

مدينة َحماة - كان مع �لنف�ض!
ة و�لنفوذ �لتي ح�ضلُت عليها  نعم، كان مع نف�ضي؛ فال�ضلطُة و�لقوَّ
د  جمرَّ معظمهم  �أمثايل  يز�ل  ل  كان  بينما   - وقتها  �ضغري  ك�ضاب 
�؛ وكان لهذه �ل�ضالحيات  طالب يف �جلامعات - كانت مغريًة جدًّ
اه �أّي �ضخ�ض يف  �ضحر، ول ميكن �أن تقاوَم ب�ضهولة؛ فكلُّ �ضيء يتمنَّ
�لعامل �أو ي�ضعى له وما ينفق �لنا�ض جهوَدهم ومالهم عادة للح�ضول 
ا.  اًنا وبكرثة وب�ضكل يومي �أي�ضً عليه كان متاًحا ومفتوًحا �أمامي وجمَّ
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�أّي طلب  رف�َض  ي�ضتطيعون  ل  و�ملعامل  �ل�ضركات  ُمَدر�ء  كان جميُع 
بط�ض  من  خوُفه  كان  هم  فبع�ضُ ع�ضكري،  �أمن  عن�ضر  لأي  �أو  يل 
�لنظام �لظامل به �أو بعائلته د�فَعه لهذ�؛ و�لبع�ُض �لآخر كان �ضريًكا 
يف �لف�ضاد و�ل�ضرقات مع �لنظام، ويريد �أن يحافَظ على ُمْكَت�ضباته 
ع �ضابًقا يف من�ضبه،  هم كان هو نف�ضه �أ�ضا�ًضا قد ُو�ضِ من هذ�، وبع�ضُ
وعمياًل  خمرًب�  يعمل  لأنَّه  منهم،  وباأمر  �لأمن  �أجهزة  بيد  وُعنيِّ 
َد على �ضلطة �لأمن  ل�ضاحلهم �ضد �ل�ضعب. ومن كان يحاول �أن يتمرَّ
�لع�ضكري عليه �أو يعار�ضها �أو مييل مع جهٍة �أمنية �أخرى، فاإنَّه كان 
�لأمني  �ملجهر  �أمرهم حتت  ه  يهمُّ فوًر� هو وعائلته وكل من  ع  ُيو�ضَ

حتى يقَع �أحُدهم يف �أّي خطاأ �أو زلَّة ل�ضان. 
وحده  هو  �ملكلَّف  كونه  �ضوريا،  يف  �لع�ضكري  �لأمن  جهاُز  كان 
�ض على جميع  حتديًد� من بني �أجهزة �لأمن �لأخرى باملر�قبة و�لتج�ضُّ
�لت�ضالت �لهاتفية يف �ضوريا )و�لتي كانت و�ضيلَة �لت�ضال �لوحيدة 
يف  ��ضتغالل  �أ�ضو�أَ  �لأمَر  هذ�  ي�ضتغلُّ  �لزمان(،  ذ�ك  يف  رة  �ملتوفِّ
�إخ�ضاع وتركيع �لنا�ض من خالل ك�ضف �أ�ضر�رهم، حيث كان فرُعنا 
ل من مكاملات هاتفية يومية  ونحن عنا�ضره نعرف من خالل ما ي�ضجَّ
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�أ�ضر�ًر� عن بيوت �لعائالت يكون حتَّى بع�ض �أفر�د هذه �لعائالت ل 
� من �لرجال ومع من  ا نعلم مثاًل من يخون زوجته �ضرًّ يعلمها، فكنَّ
يفعل ذلك و�أين، ومن تخون زوَجها من �لن�ضاء من دون �أن يعلَم �أحٌد 
�أو �ل�ضاب �للذين يقومان بعالقٍة غري  بذلك مع �لتفا�ضيل، و�لفتاة 
�ضباُط  وكان  و�لبيوت.  �لنا�ض  �أ�ضر�ر  من  �لكثري  وغريها  �ضرعية، 
وعنا�ضر �لأمن ي�ضتغلُّون هذه �لأ�ضر�ر طبًعا �أب�ضَع ��ضتغالل يف �بتز�ز 
و�أحياًنا  �أمو�لهم،  على  منهم،  �لأغنياء  ة  وخا�ضَّ �لنا�ض،  وم�ضاومة 

على �أعر��ضهم.
و�أذكر من �حلو�دث �لتي كانت م�ضهورًة يف َحماة يف هذ� �ملجال 
�أنَّ م�ضوؤوًل يف مديرية زر�عة َحماة يف تلك �لفرتة، وب�ضبب قر�بته 
قد  كان  دم�ضق،  �لأ�ضد يف  نظام  لقياد�ت  بني  �ملقرَّ �مل�ضوؤولني  لأحد 
َد على �ضلطة فرع �لأمن �لع�ضكري عليه وعلى مديريته؛  حاول �أن يتمرَّ
يف  التهم  وتدخُّ �لفرع  و�ضباط  رئي�ض  �أو�مر  �إطاعَة  يرف�ض  وكان 
عمله، فجري و�ضُعه بالطريقة �لتي ذكرتها لكم ومعه جميع عائلته 
حتت �ملر�قبة �لد�ئمة، حتى �أمكَن - من خالل مر�قبة هاتف منزله 
�أحد  مع  جن�ضية  عالقة  باإقامة  تخونه  كانت  زوجته  �أنَّ  �كت�ضاُف   -
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خلدمة  �ضة  وخم�ضَّ مفروزة  �ضيارُته  كانت  و�لذي  زوجها،  �ضائقي 
عن  �ل�ضائق  لهذ�  د�ئًما  ت�ضكو  �لزوجُة  وكانت  �ملدير؛  هذ�  منزل 
�لهاتفية  مكاملاتها  خالل  زوجها  منه  يعاين  �لذي  �جلن�ضي  �لعجز 
و�ل�ضائق  �لزوجة  د  برت�ضُّ �لع�ضكري  �لأمن  فرُع  قام  وبعَدها،  معه؛ 
�ملذكورين حتى جرى �إم�ضاكهما باجلرم �مل�ضهود، و�أُِخذ� بعَد ذلك 
وهما عاريان متاًما �إىل مقرِّ �لفرع، ثم جرى �إح�ضاُر �لزوج مدير 
�لزر�عة - و�لذي كان ل يعلم �ضيًئا عن كلِّ هذ� �ملو�ضوع - �إىل مقرِّ 
�لفرع، وُعِر�ضا عليه )زوجته و�ضائقه( كما هما مبنظرهما �ملخزي؛ 
�أولده  �أن يجري ف�ضُحه وف�ضح  ا  �إمَّ ثمَّ جرت م�ضاومُة هذ� �ملدير، 
ا  ون�ضر خرب هذ� �لأمر بتفا�ضيله يف جميع �أنحاء مدينة حماة، و�إمَّ
�أن ير�ضَخ هذ� �ملدير للفرع متاًما مقابَل عدم ن�ضر هذ� �خلرب. وكان 
�ختياُره طبًعا هو �لطاعة �لتامة للفرع للحفاظ على �ضرفه و�ضرف 

�أولده.
ا، حني جرى �إخ�ضاُع  كما �أذكر حادثًة �أخرى من هذ� �لنوع �أي�ضً
دم�ضق،  ريف  �أبناء  من  مهند�ًضا  وقَتها  كان  �لذي  َحماة  حمافظ 
وت�ضلُّط  نفوذ  من  �ضتحميه  كمحافظ  ومكانته  من�ضَبه  �أن  وظنَّ 
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�لفرُع  �لأمن �لع�ضكري على كلِّ �ضيء، وحاول عدم طاعتهم، فقام 
ئة �ل�ضمعة  ية �لتي ك�ضفها بينه وبني �مر�أة �ضيِّ با�ضتغالل �لعالقة �ل�ضرِّ
عن  َحماة  يف  �لبعث  حزب  فرع  قيادة  �أع�ضاء  من  ع�ضوًة  كانت   -
�لتي جرى ت�ضجيُلها بينهما - يف �ل�ضغط  �لهاتفية  طريق �ملكاملات 

ًل، ثم بالتخلُّ�ض منه بعَد ذلك. عليه �أوَّ
رئي�ض  �أو  مدير  �أيُّ  يكن  مل  وغريها،  �لأ�ضاليب  هذه  وب�ضبب 
لأي عن�ضر  �أو  يرف�َض يل  �أن  ي�ضتطيع  �ضركة  �أو  �أّي معمل  ق�ضم يف 
�أّي طلب؛ كانت جميُع �ضيَّار�ت و�ضائقي �لدو�ئر  �أمن ع�ضكري �آخر 
يف ويف خدمتي. ويف كلِّ يوم، كان �لكثرُي  ع حتت َت�ضرُّ �حلكومية ُتو�ضَ
فني يف هذه �لدو�ئر وبالأخ�ّض �لفا�ضدين منهم يعر�ضون  من �ملوظَّ
، وهذ� كان ي�ضمل  تقدمَي جميع �ملغريات �لتي ي�ضتطيعون تقدمَيها �إيلَّ
و�لر�ضاوى  �لهد�يا  يل  مو�  يقدِّ �أن  د�ئًما  يحاولون  كانو�  �ضيء؛  كلَّ 
�لفتيات  حتَّى  �لفخمة،  و�ملطاعم  �ملنازل  �إىل  و�لدعو�ت  و�لولئم 
�جليدة  للرتبية  كان  ولكن،   . عليَّ وعر�ضها  تقدمُيها  يجري  كان 
�لتي ح�ضلُت عليها يف عائلتي �ضابًقا و�خللفية �لدينية و�لأخالقية 
نف�ضي  �لنت�ضار على  ��ضتطاعتي  �لأكرب يف  �لأثُر  �أملكها  �لتي كنت 
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�أزد�د  كنت  وكلما  دة.  �ملتعدِّ �ملغريات  لهذه  قبويل  وعدم  ورغباتي، 
كان يحدث  و�أ�ضرُّ على هذ�،  �أكرث  و�ملغريات  �لعرو�ض  لهذه  ا  رف�ضً

ان: �أمر�ن مهمَّ
و�لذين   ، عليَّ �لُكرُث  �لفا�ضدين  ونقمة  كره  �زدياد  كان  ل  �لأوَّ  -
بني من موظفي �لأمن �لذين كانو� قبلي، وزيادة رغبتهم  كانو� مقرَّ

بالتخلُّ�ض مني و�لتاآمر علي �أكرث.
� بني  - �لثاين كاَن �نت�ضاُر ��ضمي و�ضمعتي و�ضيتي وما �أفعله �ضرًّ
�ل�ضرفاء و�ملظلومني يف َحماة، حتى �أ�ضبح �أغلُب �أهل مدينة َحماة قد 
�ضمعو� وعلمو� بوجودي يف فرع خمابر�ت حماة، و��ضتهرت و�نت�ضرت 

تي بينهم. ق�ضَّ
�مليد�ين يف  عملي  بد�ية  �ضنو�ت يف  َة  عدَّ مني  �لأمُر  تطلَّب  وقد 
مع  متبادلة  ثقة  وتر�ضيخ  بناء  ف�ضيًئا من  �ضيًئا  نت  َحماة، حتى متكَّ
مناذج من �لب�ضر تعاك�ض متاًما �لنماذَج �لتي كان غريي من عنا�ضر 
�ملعلومات،  على  للح�ضول  معهم  ويتعاون  عليهم،  يعتمد  �لأمن 
و��ضتطعُت - بف�ضل �هلل ثم �ضدقي مع �لنا�ض - بناَء �ضبكة كبرية 
ن  من �لأ�ضدقاء و�ملعارف يف َحماة، �ضو�ٌء �أكانو� مدنيني عاديني ممَّ
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يعملون يف �لتجارة و�ملهن �ليدوية �أو من مدر�ء �لدو�ئر و�ملهند�ضني 
فني يف �لدو�ئر و�ملعامل �حلكومية. و�ملوظَّ

�حتجُت  فقد  جارًفا،  كان  �لأمن  جهاز  يف  �لف�ضاد  اَر  تيَّ �أنَّ  ومبا 
لهما �ضناعة  �أوَّ �لتيار:  �أ�ضتطيَع مقاومة هذ�  �أمرين حتى  ر  توفُّ �إىل 
تاوب  خالل  من  حدث  ما  وهذ�  بي،  خا�ض  معاك�ض  �ضغري  تيَّار 
معي؛  �ل�ضرفاء  �حلمويني  و�ملوظفني  �ملو�طنني  من  �لكثري  وتعاون 
ي  �ضدِّ بد�أت  �لتي  �حلرب  من  يل  و�حلماية  �لدعم  تاأمني  و�لثاين 
عندما  �لآخرين  �لأمن  وعنا�ضر  �ضبَّاط  جميع  ِقَبل  من  وب�ضر��ضة 
بد�أو� يالحظون بعَد �ضنو�ت �أنَّني خالفُت وعاك�ضت �ضبكات وحلقات 
رون  �لف�ضاد �لتي كانو� هم منغم�ضني فيها منذ �ضنو�ت؛ وكانو� ي�ضخِّ
رت يل وب�ضكٍل  من �أجلها جميَع جهودهم؛ وقد فوجئُت �أنَّ �حلمايَة توفَّ
ع؛ فكيف جرى  قوي وم�ضتمّر وطو�َل �ضنو�ت طويلة من حيث مل �أتوقَّ

هذ�؟
�أجهزُة  بينها  �لأ�ضد، ومن  �لدولة يف ع�ضر  �أجهزة  كانت جميُع 
بني  �أحياًنا  علنًيا  �أو  ا  يًّ �ضرِّ �ضر�ًعا  د�ئًما  ت�ضهد  و�ملخابر�ت،  �لأمن 
من  ب  �لتقرُّ على  �ضر�عات  �ضيء،  كل  على  و�مل�ضوؤولني  �ل�ضباط 
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�لقياد�ت �لأعلى، و�ضر�عات على �ل�ضلطة و�لنفوذ، و�ضر�عات على 
�ل�ضرقات و�لر�ضاوى و�ملكا�ضب �لأخرى �لتي ميكن �حل�ضوُل عليها.

هذه  فيه  ت�ضتعل  كغريه  َحماة  يف  �لع�ضكري  �لأمن  فرُع  كان 
�ل�ضر�ُع  وكان  �لقادة؛  �ل�ضباط  بني  وخا�ضة  د�ئًما،  �ل�ضر�عاُت 
�لرئي�ضي و�لأكرب �ملوجود يف فرع َحماة يف �ل�ضنو�ت �لأوىل �لتي بد�أُت 
فيها عملي هناك هو �لذي كان يجري بني �لعميد �أحمد حلُّوم رئي�ض 
د �ل�ضعار نائب رئي�ض �لَفْرع ورئي�ض  �لفرع من جهة، وبني �لعقيد حممَّ
ق�ضم �ملعلومات �لذي �أعمُل فيه من جهٍة �أخرى. وكان بقيُة �ل�ضباط 
�لقادة يف �لفرع مييلون يف كلِّ مرة �إىل جانب �أحد هذين �ملذكورين 
�لأ�ضهر  ومنذ  �ل�ضخ�ضية.  ومطامعهم  م�ضاحلهم  تقت�ضي  ح�ضبما 
�أن  رُت  �ل�ضر�ع، قرَّ �أن علمُت بهذ�  وبعَد  �لفرع،  �لأوىل يل يف هذ� 
بني  �لفنت  ورمي  �ل�ضر�عات  هذه  من  �ملزيد  على  �لتحري�ض  يكوَن 
�أهمِّ مهامي  جميع �ملجرمني �لذين يحيطون بي يف هذ� �لعمل من 
�أ�ضعى �إىل تنفيذها د�ئًما؛ ومل يقت�ضر تنفيذي لهذ�  �أن  �لتي يجب 
�لأمر فيما بعد على �ل�ضباط �أو على فرع �لأمن �لع�ضكري فقط، بل 
د�ئرة �خلالفات  تو�ضيع  �أ�ضهَم طو�َل عملي هناك يف  �أن  ��ضتطعُت 
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حتى بني �ضباط فرعنا و�ضباط �لأفرع �لمنية �لأخرى، حتى �أنَّني 
جنحت و�حلمد هلل بطرد �ضباط جمرمني وتخلي�ض �لنا�ض يف َحماة 
من �ضرورهم، وكان �أعالهم رتبًة عميٌد يف جهاز �أمن �لدولة يدعى 
علي يون�ض، كان ي�ضغل من�ضَب رئي�ض فرع �أمن �لدولة بحماة؛ وقد 
لرئي�ض  وحتري�ضي  له  ومر�قبتي  له  ومتابعتي  ه  �ضدَّ تقاريري  كانت 
�أن كان قد  �لع�ضكري عليه �ضبًبا يف نقله من َحماة بعد  فرع �لأمن 
�أنهك �لنا�َض يف �ملدينة �ملذكورة باأذ�ه و�بتز�زه لهم؛ فما عالقُة هذه 

�ل�ضر�عات بي وبحمايتي!؟
و�ملو��ضيع  بالتقارير  �لفرع  باإمطار  بد�أُت  �أن  وبعد  فرتة،  بعَد 
مكتب  كل  ويف  مكان  كلِّ  يف  �أجده  كنت  �لذي  �لف�ضاد  عن  �لأمنية 
عنها  �أمنًيا  م�ضوؤوًل  كنت  �لتي  و�ملعامل  �لدو�ئر  قطاع  من  تقريًبا 
بها  �لتعامُل  كان  و�ملح�ضوبيات  و�ل�ضرقات  و�لختال�ض  )فالر�ضوى 
يومًيا يف �لقطاعات �حلكومية(، وكان غريي من عنا�ضر و�ضباط 
�لأمن يتغا�ضى عنها د�ئًما بعد �أن يقب�َض �أثمانها، بد�أُت باإثارة هذه 

�ملو��ضيع وعدم قبول �أّي ثمن ل�ضكوتي.
ع وجميع من علم مبا �أفعله �أنَّ �أمري لن يطوَل يف هذ�  كنت �أتوقَّ
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�أّي عمل  �إىل  �أن يجري �لتخلُّ�ُض مني، بنقلي من عملي  �لعمل قبل 
�ضبحانه   - �هلل  �ضاء  ولكن،  ذلك.  من  �أ�ضو�أ  بطريقة  رمبا  �أو  �آخر 
وتعاىل - �أن تكوَن �ل�ضر�عات �لتي �ضرحتها لكم �ضبًبا جعل �لعقيَد 
باإثارتها  �لتي قمت  �ملو��ضيع  بهذه   � ي�ضعد جدًّ ق�ضمي  رئي�ض  حممد 
ا  �أي�ضً ولي�ض  ب�ضخ�ضي،  ا  حبًّ ول  بالعمل  منه  ا  حبًّ لي�ض  وحتريكها، 
تقاريري  ه  �أوجِّ كنت  �لذين  و�ملف�ضدين  �لفا�ضدين  مبحا�ضبة  رغبة 
�أفعُله  ما  �أنَّ  وخربته  ودهائه  بخبثه  علم  ه  ولكنَّ هم،  �ضدَّ �لأمنية 
ة جو�نب: �أولها �أنَّ كثافَة عملي يف متابعة  �ضيخدم م�ضاحَله من عدَّ
�لنا�ض  �نت�ضر بني  �ضهرة و�ضيت  �لعمُل من  �أحاط هذ�  وما  �لف�ضاد 
�ضو�ٌء  �أمن،  ك�ضابط  ونفوذه  و�ضلطته  و�ضهرته  و�ضعه  من  ي  �ضيقوِّ
بني �لقياد�ت �لأمنية �أم بني �ملدنيني، لأنَّه هو رئي�ض ق�ضمي، ويقوم 
� �لتي كنت �أكت�ضفها �إىل �لعا�ضمة  ة جدًّ د�ئًما باإر�ضال �ملو��ضيع �ملهمَّ
من  �ختال�ضات  عن  مو��ضيع  �أحياًنا  بينها  يوجد  وكان  هو،  با�ضمه 
كان  وهذ�   ، �لزمن  ذلك  يف  �ملاليني  ع�ضر�ت  تبلغ  �لدولة  �أمو�ل 
�لتغطية  وعلى  �لعليا  �لقياد�ت  �أمام  �ضورته  حت�ضني  على  ي�ضاعده 
كبرية  مبالغ  قب�َض  قد  يكون  �لتي  �لأخرى  �ملو��ضيع  على  و�لتمويه 
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ا ثانًيا، فاإن �ضغطي على �لفا�ضدين  على �ل�ضكوت و�لتعامي عنها؛ �أمَّ
�لذين  و�ل�ضباط  للم�ضوؤولني  يلجاأون  لهم كانت تعلهم  ومالحقتي 
ط  كانو� ي�ضاركونهم ويدعمونهم يف �أعمالهم هذه، ويرجونهم للتو�ضُّ
و�إخفائها  تقارير  من  �أرفُعه  ما  �إيقاف  �أجل  من  حممد  �لعقيد  مع 
ع  يو�ضِّ لأنه  �لعقيد حممد،  ا من م�ضلحة  �أي�ضً كان  وهذ�  ثمن،  باأي 
د�ئرة معارفه ونفوذه. وثالُث هذه �ملنافع �لتي كانت حت�ضل للعقيد 
حممد من عملي هي �ملبالغ �لنقدية و�لهد�يا �لثمينة �لتي كان طبًعا 
اها من �لكثريين للتغطية على �أعمالهم �لقذرة �لتي  وبالتاأكيد يتلقَّ
عليها  �لد�لة  و�لوثائق  �لأدلَة  و�أح�ضرت  عملي،  خالل  من  ك�ضفُتها 

للفرع.
دت  ومن �أجل �حلفاظ على جميع هذه �مل�ضالح �لتي فهمُتها وتاأكَّ
منها فيما بعد تدريجًيا، عندما �زد�دت خربتي، قام �لعقيد حممد 
بو�ضع كامل ثقله ونفوذه جلعلي ��ضتمرُّ مبا �أفعل، وهذ� ما فاجاأين 
يف �لبد�ية، ثم فهمُت �أ�ضباَبه مع مرور �لزمن. ورغم معرفتي بهذ� 
�مل�ضري �لذي �ضت�ضري �إليه مو��ضيعي وجهودي، وباأنَّ �لف�ضاَد �لذي 
�أبًد�  �أكن  �أنني مل  �إلَّ  غالًبا،  لن ترَي معاجلُته  بك�ضفه  �أقوم  كنت 
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�أملك �أّي خيار �آخر �ضمن �إمكانياتي �ملحدودة يف هذ� �جلهاز �لأمني، 
هي يف عملي �لأمني ومو��ضيعي �ضد �لفا�ضدين و�ملختل�ضني  لأنَّ توجُّ
و�لل�ضو�ض كان �أف�ضَل من ��ضطر�ري - ل �ضمح �هلل - من �لتاه 
لأذى �لنا�ض كما يفعل غريي، حتى لو كان هوؤلء �لفا�ضدون ل تري 
�لأقل، هذ� كان  ولكن، على  �لأحيان.  �أغلب  قانونًيا يف  حما�ضبُتهم 
يظهرين �أماَم بقية �ضباط فرع �ملخابر�ت كعن�ضر خمابر�ت منتج، 
ا �لفائدَة من وجودي يف هذ� �لفرع،  ر �أماَمهم �أي�ضً وهو ما كان يربِّ
�لأعمال  على  ًد�  جيِّ غطاًء  يل  ر  يوفِّ كان  جميعه  هذ�  من  و�لأهّم 

�حلقيقية �لتي كنُت �أعملها يف �خلفاء.
�لأمن  بفرع  عملي  يف  ق�ضيُتها  �لتي  �لطويلة  �ل�ضنو�ت  وخالل 
و�لتخلُّ�ض  لإيذ�ئي  �ملحاولت  لع�ضر�ت  �ضُت  تعرَّ بحماة،  �لع�ضكري 
�لفرع؛  يف  �لن�ضرييني  و�لأفر�د  و�لعنا�ضر  �ل�ضباط  ِقَبل  من  مني 
�لزمن؛  من  فرتة  كل  دورًيا  تتكرر  �ضدي  �ملحاولُت  هذه  وكانت 
ي،  �ضدِّ و�أخطر  �أكرب  تهم  توجيَه  يحاولون  كانو�  مرة،  كل  ويف 
ومرت�فقة مع �ضهاد�ت من �ملدنيني �لل�ضو�ض و�لفا�ضدين �لذين هم 
�ملعروفة  �ضمعتي  ب�ضبب  ولكن،  مني.  �لتخلُّ�ض  ب�ضدة  هم  يهمُّ ا  �أي�ضً



 194 

جا�صو�س... من �أجل ال �أحد!!

ي�ضتطيع  ل  و�لتي  �هلل،  بف�ضل  �ليد  بنز�هة  �جلميع  بني  و�مل�ضهورة 
�أحٌد منهم �إنكاَرها، فلم تكن �لتهم �لتي يحاولون �تهامي بها تتعلَّق 
يحاولون  كانو�  بل  �أنا،  بها  �أعمل  �لتي  و�لقت�ضادية  �ملالية  بالأمور 
�تهامي مرًة با�ضطهاد �لأقليات �لدينية ومرة بال�ضخرية من �لأديان 
�لأخرى، ومرة با�ضطهاد �ملوظفني و�لق�ضوة يف �لتعامل معهم. ويف 
ي  كل مرة، كان �لعقيد حممد �ل�ضعار يقوم باإيقاف �لإجر�ء�ت �ضدِّ
ثم �إخباري بالأمر، وهكذ� �ضخر �هلل - عزَّ وجلَّ - يل هذ� �لرجل 

حلمايتي من حيث ل �أحت�ضب؛ فله �حلمد و�ل�ضكر د�ئًما و�أبًد�.
�أنَّ كرهي  ورغم  �لعمل؛  و�ل�ضنني مترُّ عليَّ يف هذ�  �لأياُم  كانت 
يوم  بعَد  يوًما  يزيد  كان  منهم  ونفوري  �لأ�ضد  نظام  من  لأعد�ئي 
كنت  �أنَّني  �إلَّ  �أكرث،  بهم  و�حتككُت  عرفتهم  كلَّما  عام  بعد  وعاًما 
�أجنزه،  زلت  ول  �لآن،  �أجنزُته حتى  قد  كنت  ملا  ومرتاًحا  م�ضروًر� 
لت كل هذه �جلهود و�أنفقت جميَع  من �لأهد�ف و�لأعمال �لتي حتمَّ
هذه �ل�ضنو�ت من �أجلها. وكنُت �أحتفظ د�ئًما بن�ضخ خمت�ضرة عن 
�أّي مو�ضوع �أمني مهم �أعمل به، وخا�ضة �إن كان فيه معلومات ميكن 
�أن تفيَد م�ضتقباًل يف �إد�نة نظام �لأ�ضد �أو �أّي �أحد من كبار �ضباطه 
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ما.  يوًما  حما�ضبُته  جرت  �إن  �ل�ضوري  �ل�ضعب  �ضدَّ  جر�ئمهم  يف 
ة  ر�ت و�أور�ق بحجة �أنها م�ضودَّ وكنت �أكتُب هذه �ملعلومات على مفكِّ
�حلقيقة  يف  ولكنني  �لأمنية،  لتقاريري  بعد  فيما  �إتالُفها  �ضيجري 

ي �آمن يف منزيل بحم�ض. كنُت �أنقله د�ئًما �إىل خمباأ �ضرِّ
ا، و�لتي �أرجو من �هلل �أن  ومن �لأعمال �لتي جنحت بتنفيذها �أي�ضً
َلها مني جناحي كلَّ فرتة من �لزمان يف �إنقاذ �أرو�ح وحياة �أعد�د  يتقبَّ
من �لرجال و�لن�ضاء �ملظلومني �لذين كانو� �ضيجري �عتقالهم ملجرد 
ظو� بها عن نظام �ل�ضد، �أو عن �أحد م�ضوؤوليه، �أو  كلمات �نتقاد تلفَّ
ب�ضبب قيام �أحدهم باأد�ء بع�ض �ل�ضلو�ت و�لعباد�ت فيتهمونه ظلًما 
�لتي  �ل�ضخيفة  �لتهم  من  وغريها  �مل�ضلمني،  �لإخو�ن  مع  بتعاطفه 
و�إهالك  لعتقال  �لأ�ضد  نظام  حكم  ظل  يف  �ضوريا  يف  كافيًة  كانت 
ن من ذلك �أحياًنا باإخفاء  �لنا�ض بال ح�ضيب ول رقيب. وكنُت �أمتكَّ
�أتاأكد  هم حني وقوعها يف يدي لفرت�ت حتى  �ملقدمة �ضدَّ �لتقارير 
�أقوم  و�أحيانا كنُت  بعَد ذلك،  باإتالفها  �أقوم  ثم  ُن�ِضيت،  �أنها  متاًما 
بتربئتهم من �لتهم �إن كنُت �ملكلَّف بالتحقيق و�لتدقيق معهم. ويف 
من  �لنوع  هذ�  �إي�ضال  عن  نهائًيا  �أمتنع  كنت  كثرية،  �أخرى  مر�ت 
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�لتي كان  �لتقارير  بهذه  �أحد  �أّي  �إبالغ  �أو عن  �لفرع،  �إىل  �لتقارير 
يقوم بع�ُض �ملخربين من �لنوع �لقذر بت�ضليمها يل.

�لأ�ضخا�ض،  لأحد  �ضَتْجري  �عتقال  بعملية  �أعلم  كنُت  وعندما 
هاتفية  �أو  �ضخ�ضية  مر�قبة  عملية  �أو  �لباطلة  �لتهم  هذه  ب�ضبب 
ت�ضريَب  �أحاول  بعد،  فيما  عليه  �لقب�ض  لإلقاء  لأحد متهيًد�  تري 
�خلرب �إىل �ل�ضخ�ض �ملعني �أو �إىل �أحد من �أقاربه �أو معارفه ب�ضكٍل 
�لظروف  كل حالة ح�ضب  تختلف يف  مبا�ضر، من خالل طرق  غري 
َن من �أخذ حذِره و�لهرب قبَل وقوعه يف �أيدي فرع �لأمن.  حتى يتمكَّ
ال �ملعامل و�ل�ضركات �أحاول  في وعمَّ وكنُت يف �أثناء عملي بني موظَّ
ويف  دينًيا،  و�مللتزمني  و�مل�ضت�ضعفني  �مل�ضطهدين  م�ضاعدَة  د�ئًما 
�ملقابل عرقلة �أمور �ملدعومني من ِقبل �لنظام و�أعو�نه و�لذين هم 

يكونون من حثالة �لنا�ض و�أ�ضر�رهم عادة.
يف  �لطرفني  عند  معروفًة  هذه  و�أفعايل  �ضريتي  �أ�ضبحت  وقد 
قطاع عملي ويف مدينة َحماة عامة، وكانت حماولُت �إغر�ئي باملال 
ر �أكرث �أكرث، ويف كل مرة يجري رفُع �لرقم  رين تتكرَّ من قبل �ملت�ضرِّ
َحماة،  �إ�ضمنت  ل�ضركة  �لعام  �ملديَر  �أنَّ  و�أذكر  �أكرث.  �ملعرو�ض علي 
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وهي �ضركة موؤلفة من عدة معامل، كنت م�ضوؤوًل �أمنيًّا عنها لفرتة 
ث فيها:  طويلة وقتها، قال يل يف مرة كنا نتحدَّ

�أنت �أتعبَت �جلميَع معك يا "�أبو عمر"، فقلت له: ملاذ�!؟
�لأمن  ورجالت  �ضباط  من  عرفناهم  من  جميَع  لأنَّ  �أجابني: 
ثمنهم  هو  وكم  هو  ما  د  ونحدِّ نعرَف  �أن  ن�ضتطيع  كنا  و�ملخابر�ت 
و�ملعنوية  �ملادية  �لعرو�ض  وتنوع  د  تعدُّ فرغم  �أنت،  ا  �أمَّ فرتة؛  بعَد 

و�ضخامتها ورغم مرور �ل�ضنني، مل ي�ضتطع �أحٌد �أن يجَد لك ثمًنا!
وكانت هذه �ضهادًة �ضمعتها بف�ضل �هلل منه ومن غريه يف �أوقات 
وكانت  َحماة،  يف  عمري  من  ق�ضيتها  �لتي  �ل�ضنني  خالل  دة  متعدِّ

د يل �أنني ما زلت على �لطريق �ل�ضحيح. توؤكِّ
و�أما �ضمَن مقرِّ �لفرع، ويف �أثناء �لأوقات �لتي كنُت �أق�ضيها فيه 
عن  و�لتقاع�ض  بينهم  �لفو�ضى  زرع  فقد جنحُت يف  �لعنا�ضر،  بني 
عهم د�ئًما على �لهروب يف �أثناء �ملهام و�لدوريات  �لعمل، وكنت �أ�ضجِّ
ي �لوحيد يف �لفرع هيثم  ونوبات �حلر��ضة. وكان زميلي �مل�ضلم �ل�ضنِّ
كوين  مني،  فات  و�لت�ضرُّ �لأموَر  هذه  يالحظ  �ضابًقا  ذكرُته  �لذي 
وكان  د�ئًما؛  وكنا متالزمني  به  وثقت  قد  �ل�ضنو�ت  بعَد مرور  كنت 
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�أنها  وكان يظن  �أ�ضبابي �حلقيقية؛  يعرَف طبًعا  �أن  يالحظني دون 
ية  �ضنِّ كاأغلبية  جميًعا  نكنها  �لتي  �لكر�هية  م�ضاعر  ب�ضبب  فقط 
لهوؤلء �ل�ضفلة �أعد�ئنا و�أعد�ء �لوطن، ونتيجة ملا �رتكبوه من فظائع 

بحقِّ �ل�ضعب �ل�ضوري.
لقد كان من �أهمِّ ما جنحت يف فعله، يف جمال �لتحري�ض على 
�لتقاع�ض عن �لعمل، هو ق�ضية �ضالة وخطبة �جلمعة، حيث كانت 
تقوم  �ضوريا  يف  �أنو�عها  مبختلف  و�ملخابر�ت  �لأمن  فروع  جميُع 
مبر�قبة �مل�ضاجد و�ل�ضلو�ت �جلماعية و�مل�ضلِّني ب�ضكٍل د�ئم، كما 
�أغلب  يعلم  وكما  �جلمعة،  يوم  �ضالَة  �أنَّ  ومبا  �ل�ضابق؛  يف  �ضرحُت 
�أ�ضبوع،  كل  يف  �لأهم  �جلماعية  �لإ�ضالمية  �ل�ضالة  هي  �لنا�ض، 
ويح�ضرها عادة عدٌد من �مل�ضلني �أكرب من �لعدد �لذي يح�ضر �أّي 
�ضالة �أخرى، وهي ُتقام �أ�ضبوعًيا طبًعا يف جميع م�ضاجد �ضوريا من 
�ملخابر�ت  �أجهزة  فروع  جميُع  كانت  ذلك  �أجل  من  ��ضتثناء،  دون 
�ل�ضورية - وبينها فرع �لأمن �لع�ضكري بحماة - تقوم باإر�ضال عن�ضر 
�أن  �لعن�ضر  �ضوريا. ومهمُة هذ�  �أنحاء  لكل م�ضجد يف  من كلِّ فرع 
�َض على �أفعالهم و�أقو�لهم  ير�قَب �مل�ضلني و�ل�ضيخ �لإمام، و�أن يتج�ضَّ
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نها يف تقرير  حتى ينقلها �إىل �لفرع �لذي يعمل فيه فيما بعد ويدوِّ
خطي. ومبا �أن نظاَم �لأ�ضد ومنذ �ضيطرته على �ضوريا، كاَن قد �ضنَع 
قانوًنا �أمنًيا جديًد� �ضمن �ضل�ضلة �لقو�نني �لقمعية �لكثرية �لتي قام 
ها، وهو �إجبار جميع خطباء �مل�ضاجد يف �ضوريا على قر�ءة خطب  ب�ضنِّ
دة يقوم �لنظام بكتابتها وتهيزها لهم يف �جلهات �لأمنية، ثم  موحَّ
ع على �أولئك �خلطباء، ويكون م�ضمونها ب�ضكٍل د�ئم تقريًبا عن  ُتوزَّ
متجيد وتعظيم �لأ�ضد وحكمه وحزبه و�ضيا�ضاته وكلِّ �أفعاله. وبذلك، 
كان �لنظاُم يقوم بتحويل خطب �جلمعة من خطب دينية �إىل خطب 

�ضيا�ضية �ضخيفة حتت �ل�ضغط و�لتهديد.
بها  ُنكلَّف  ا  ُكنَّ �لتي  �لرئي�ضية  �ملهام  �إحدى  كانت  هذ�،  وب�ضبب 
�ضلو�ت �جلمعة،  مر�قبة  ملهمة  تنفيذنا  عند  �أمن،  كعنا�ضر  جميًعا 
َق يف �لتز�م �ل�ضيخ �خلطيب باخلطبة �لإجبارية �لتي �أعطيت  �أن ندقِّ
له و�أنَّه مل يخرج عن مو�ضوعها، �أو ي�ضيف �إليها �أّي مو�ضوع �آخر، 
د �ملجرم  مع �لنتباه �إليه �إن قام باإنقا�ض ذكر �أّي عبارة متدح ومتجِّ
�لتي  باأي خمالفة من  حافظ �لأ�ضد. ويف حال قام خطيب �مل�ضجد 
باإبالغ  فوًر�  يقوم  باملر�قبة  �ملكلَّف  �لأمني  �لعن�ضَر  فاإنَّ  ذكرُتها، 
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�لفرع �لذي يعمل ل�ضاحله، ليجرَي ��ضتدعاء هذ� �ل�ضيخ �خلطيب 
ُتها  �إىل جولة من �لإهانات و�لتهديد�ت يف �لفرع تزد�د وتنق�ض �ضدَّ
�لتي قام بها، ومقد�ر  �ل�ضيخ ح�ضب مقد�ر �ملخالفة  ونتائجها على 
هذ�  كان  وقد  مو�ضوعه.  على  يعملون  �لذين  �لفرع  �إجر�م جالدي 
ة  ل يف نف�ضي د�ئًما، عرب �ل�ضنني، معاناًة نف�ضيَّ �ملو�ضوُع برمته ي�ضكِّ
َحماة  م�ضايخ  �أرى  كنت  عندما  وذلك  د�ئًما،  و�نزعاًجا  �ضديدة 
ورجال �لدين �ملحرتمني وذوي �لقدر �ملحرتم بني �لنا�ض - و�لذين 
من  و�لإهانات  لالإذلل  �ضون  يتعرَّ  - ا  �أي�ضً �ل�ضن  كبار  من  �أغلبهم 
ب�ضيطة  كلماٍت  ب�ضبب  به  �أعمل  �لذي  �لفرع  يف  �لنا�ض  حثالة  ِقبل 
وب�ضبب  �مل�ضجد.  يف  خطبتهم  يف  �أنق�ضوها  �أو  �أ�ضافوها  قد  كانو� 
حتري�ض  على  عملي  �ضنو�ِت  وخالل  كبري  بجهٍد  عملُت  فقد  هذ�، 
عنا�ضر فرع �لأمن �لع�ضكري بحماة د�ئًما على �لهروب و�لتقاع�ض 
ٌة  �أقنعهم باأنها مهمَّ ة مر�قبة خطبة �جلمعة؛ وكنت  عن تنفيذ مهمَّ
�لتعليمات؛  خمالفة  على  يجروؤ  خطيب  �أّي  يوجد  ل  و�أنَّه  �ضخيفة، 
و�أرفق هذ� �لإقناَع د�ئًما بتوجيه �لدعو�ت �ملختلفة لهم يف كل يوم 
طعام  لولئم  �لَفْرع  عنا�ضر  من  خمتلفة  جديدة  ملجموعٍة  جمعة 
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للقيام  �أو  �ل�ضينما،  دور  �أفالم يف  �أو حل�ضور  نفقتي �خلا�ضة،  على 
هم  وحبِّ ملعرفتي مبقد�ر طمعهم  وذلك  �حلد�ئق،  �إحدى  بنزهة يف 
�إ�ضغالهم عن مهمة يوم  �أّي نوع، وبغيَة  وحما�ضتهم لأي مك�ضب من 
وبعد  �هلل  بف�ضل   - جنحُت  وقد  �إهمالها.  على  وتعويدهم  �جلمعة 
ت �ضنو�ت طويلة على هذ� �ملو�ضوع - يف تغيري �لأمور  جهود ��ضتمرَّ
متاًما يف فرع �لأمن �لع�ضكري بحماة؛ فبعَد �أن كان جميُع �لعنا�ضر 
يوم  يف  �مل�ضاجد  مر�قبة  مبهمة  بالكامل  يلتزمون  �لفرع  هذ�  يف 
�ل�ضنو�ت  وو�ضلت �حلالُة يف  �ل�ضحيح،  �لعك�ُض هو  �أ�ضبح  �جلمعة، 
� فقط من �لعنا�ضر  �لأخرية �لتي ق�ضيتها فيه �إىل �أنَّ عدًد� قلياًل جدًّ
كان ل ز�ل يلتزم بتنفيذ هذه �ملهمة، وكان هذ� �ضبًبا لتخفيف �لأذى 
بع�َض �ل�ضيء عن �لنا�ض يف مدينة َحماة، ورمبا لإنقاذ بع�ض �لأرو�ح 

بف�ضل �هلل تعاىل وتوفيقه.
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واأخرًيا مات الطاغية ......... 
ولكن بعَد اأن كان قد قتَل معظَم ال�صعب!!!!!

يف �لأ�ضهر �لأوىل من عام /2000/، وكان قد م�ضى على دو�مي 
�مل�ضتمّر يف �لعمل بفرع �لأمن �لع�ضكري يف َحماة �ضتُّ �ضنو�ت، ويف 
وبني  �ملعلومات  ق�ضم  عنا�ضر  نحن  بيننا  �لجتماعات  �أحد  �أثناء 
�لعقيد حممد �ل�ضعار رئي�ض �لق�ضم، فوجئت به يبلِّغني ويعلن �أماَم 
�لقت�ضادية  �لأمنية  �لتقارير  غز�رة  وب�ضبب  �أنه  �ملوجودين  جميع 
�أهمية �ملو��ضيع  متها للفرع طو�َل فرتة عملي فيه، وب�ضبب  �لتي قدَّ
فقد جرى  ك�ضفُتها،  و�لتي  �لتقارير،  عليها جميُع هذه  �لتي حتتوي 
حافظ  �لرئي�ض  �ضوريا  يف  �لأكرب  �ملجرم  من  تقدير  و�ضام  منحي 
�لأ�ضد، وهو كان �أعلى و�ضام مينح عادًة لعنا�ضر �لأمن. وقد جرى 
�لر�ضمي  �مللفِّ  يف  وت�ضجيله  ر�ضمي  ب�ضكل  بهذ�  َحماة  فرع  تبليُغ 



 203 

با�صل حممد روحي �صنيب

�أول  فمنذ  يل؛  بالن�ضبة  فعاًل  مذهلة  مفاجاأًة  وكانت  بي،  �خلا�ض 
حلظة دخلُت فيها هذ� �ملجاَل، وبد�أُت �لعمل يف خمابر�ت �لنظام 
ع يف �أّي حلظة �عتقايل فجاأًة �أو �غتيايل نتيجة  �لأ�ضدي، كنت �أتوقَّ
ط له  �أنهم �كت�ضفو� خلفيتي �ل�ضيا�ضية �ملعادية لهم، �أو ما كنُت �أخطِّ
بت من معلوماٍت  بت و�ضرَّ �ضدهم �ضابًقا، �أو ب�ضبب �كت�ضافهم ملا خرَّ
وبيانات �أمنية، �أو حتى للتخل�ض من �إزعاجاتي �لد�ئمة لل�ضباط يف 
وخمربيهم  وعمالئهم  �ضركائهم  عن  �لغطاَء  ك�ضفي  ب�ضبب  �لفرع 
�أّي  ياأتيني  �أن  ع  �أتوقَّ مل  ني  ولكنَّ و�ملرت�ضني.  و�لل�ضو�ض  �لفا�ضدين 
تكرمي، وبخا�ضة �أنَّه مل يكن يخطر على بايل �أبًد� �أن ياأتي �لتكرمي 
بد�  فقد  ووطني؛  قومي  و�أعد�ء  �أعد�ئي  و�ألد  �لأكرب  �ملجرم  با�ضم 
لو علمو� حقيقَته وحقيقتي  ما  ي�ضكرونني على  �أن  فكاهًيا  �أمًر�  يل 

لأعدموين فوًر�.
م�ضروًر�  �حلقيقة  يف  كنُت  ي،  عنِّ �ملفاجاأِة  �أثر  زو�ل  بعَد  ولكن، 
�لب�ضري  ْيطان  �ل�ضَّ هذ�  تكرمي  ب�ضبب  لي�ض  بنف�ضي،  وفخوًر�   � جدًّ
�أمثال  فتكرمُي  هوؤلء يل،  �لقذرين  �ملجرمني  ورجاله  �لأ�ضد  حافظ 
هوؤلء جميعهم لأي �ضخ�ض ح�ضب مبادئي وما تربَّيت عليه وتعلَّمته 
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ولكنَّ  عادة،  �إجر�م  و�ضهادة  مذموًما  �أمًر�  تكون  ودين  �أخالق  من 
يف  بالنجاح  �هلل  قني  وفَّ كم  �كت�ضايف  ب�ضبب  كان  وفخري  �ضروري 
دت  �خرت�ق وخد�ع هوؤلء �حلمقى �لتافهني ويف �لتالعب بهم، وتاأكَّ
يف نف�ضي �أن طائفَة �لأ�ضد - ورغم كل ما فعلوه خالل �ضنو�ت طويلة 
ة  من تدريب رجالهم وت�ضليحهم وجعلهم ي�ضيطرون على مر�كز �لقوَّ
يف �ضوريا - هم ما ز�لو� �ضعفاء �أغبياء، و�أنَّ �لعدَو �حلقيقي �لذي 
ة يف �ضوريا كان هو خوفهم وفرقتهم  هزم وظلم قومي �مل�ضلمني �ل�ضنَّ
�أنَّهم ��ضتغلُّو� هذ�  ا ما فعله هوؤلء �جلبناء كان فقط  �أمَّ و�ضعفهم. 
هو  ا  �أي�ضً وقتها  �ضروري  وز�د  �أ�ضحكني  ومما  بنا؛  وغدرو�  �لو�ضَع 
وجوه  على  ظهرت  �لتي  و�حل�ضد  و�لغ�ضب  �ل�ضخط  لتعابري  روؤيتي 
جميع �لعنا�ضر �لنُّ�ضرييني �لذين ح�ضرو� �لجتماَع، بعد �أن �ضمعو� 
بينهم فرتًة  تدور  ت  ��ضتمرَّ �لتي  خرَب تكرميي وهم�ضاتهم �حلاقدة 

بعَد �نتهاء �لجتماع.
�أياِم �ل�ضيف يف �ل�ضهر �ل�ضاد�ض حزير�ن من  ويف يوم حارٍّ من 
بحم�ض  �أهلي  منزل  يف  جال�ًضا  كنُت  وبينما  ذ�ته،   /2000/ �لعام 
�أتابع �لأخباَر �لعاملية باللغة �لإنكليزية على �إحدى �ملحطات �لغربية، 
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ُقِطع �لبثُّ فجاأًة، ونقلًو� خرًب� عاجاًل باللون �لأحمر؛ ولكنني عندما 
رمبا  �لإنكليزية  لغتي  �أنَّ  وظننت  عيناي  �أ�ضدق  مل  �خلرب  قر�أُت 
ث  يتحدَّ كان �خلرُب  ب�ضكٍل خاطئ،  و�أفهم  �أترجم  وجعلتني  خانتني 

عن موت طاغية �ضوريا حافظ �لأ�ضد!!!!!
�ل�ضورية،  ات  �ملحطَّ �إىل  َة  �ملحطَّ ُت  غريَّ وب�ضرعة،  وعندها، 
ين برب�مج عادية فز�دت ده�ضتي، ما هذ�!؟ هل  فوجدتهم م�ضتمرِّ
هو خطاأ!؟ ولكنَّ هذه �ملحطة �لغربية هي وكالة �أنباء عاملية معروفة 
د  توؤكِّ تز�ل  ل  كانت  وهي  �أخبارها،  ودقة  ة  ب�ضحَّ عاملًيا  وم�ضهورة 
ث عن تاريخ وجر�ئم �مليت. ولكن، بعَد �لنتظار نحو  �خلرب وتتحدَّ
� بالتقليب بني �ملحطات �لعربية،  ن�ضف �ضاعة كنت خاللها م�ضتمرًّ
وفجاأة �أوقفت �ملحطاُت �ل�ضورية بثَّها للرب�مج �لعادية، وبد�أت ت�ضع 
مو�ضيقى كال�ضيكية حزينة ثم بعدها �نتقلت �إىل بث تالوة �آيات من 
�، �خلرُب �إذن �ضحيح،  �لقر�آن �لكرمي. لقد �أ�ضبح �لأمر و��ضًحا جدًّ
رون �إعالنه. ويف هذه �للحظة، ل �أظن �أن هناك و�ضًفا  ولكنهم يوؤخِّ
كافًيا خلليط �مل�ضاعر �لتي �ضعرت بها، يا �هلل يا �هلل �أخرًي� ... مات 
�ملجرم؟ مات �لظامل؟ مات ر�أ�ض وزعيم �لطغاة!؟ مات من �أمر بقتل 
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وتقطيع وت�ضريد و�غت�ضاب �ضعبي وقومي وبالدي!؟
منذ وعيُت على �لدنيا، ونتيجة ما كنت �أر�ه من حزٍن وقهر على 
�إل  �أّي �ضالة هلل قمت بها  ت  �أفوِّ �أكن  وجوه �أغلب �لنا�ض حويل، مل 
وكنُت �أدعو و�أ�ضاأل �هلل و�أرجوه �أن يخلِّ�َض �لنا�ض من هذ� �ل�ضيطان 
وبتُّ  �لنظام،  يف  معهم  موظًفا  �أ�ضبحت  �أن  بعَد  وخا�ضة  �لب�ضري، 

�أرى من �لد�خل مقد�َر �ل�ضر �لذي يوجد فيه.
كنت �أنتظر هذه �للحظَة و�أحلم بها طو�َل عمري، كنت �أظن �أنَّ 
�لآن  �ضتقوم  ة  �ل�ضنَّ �مل�ضلمني  من  �ل�ضعب  غالبية  وبالأخ�ض  �لنا�َض 
ثورة يف  و�أنه �ضتحدث  بالنتفا�ض،  �لأفعى -  ر�أ�ض  �أن ماَت  - وبعد 
�لطبيعي  ه  وحقِّ حلريته  �ل�ضعب  ��ضتعادة  بغيَة  �ضوريا  �أنحاء  جميع 
�لأ�ضدية  �لطائفة  هذه  من  وللتخلُّ�ض  بالدهم،  حكم  يف  �ملنطقي 
�لقذرة وحما�ضبتهم ثم معاقبتهم على ما فعلوه ملاليني �لنا�ض من 
�للحظة  �إنَّ هذه هي  �أذى و��ضطهاد وقمع، كان �ملنطُق يقول هذ�؛ 

�ملنا�ضبة لإحقاق �حلق.
فوًر�  ��ضتدعائي  من هذ� �حلدث، جرى  �ضاعات  وطبًعا، خالل 
لاللتحاق  �ضوريا  يف  و�ملخابر�ت  �لأمن  وعنا�ضر  �ضبَّاط  وجميع 
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مبقر�ت �أعمالنا، و�أُعلَنت حالُة ��ضتنفار �أمني ق�ضوى. وبينما كانت 
�ملحطاُت �ل�ضورية تنقل ت�ضويًر� جلنازة �لطاغية، كنت �أنا وخالل 
�لدوريات �لأمنية �لتي جعلونا نقوم بها ويف �أثناء توُّلنا بني �لنا�ض 
يف حماة، �أقول يف نف�ضي و�أنا �أنظر لالأطفال �حلمويني يف �ل�ضو�رع، 
ذبح  ن  ممَّ �لثاأر  �أخذ  وقُت  حان  �لعادل،  �لق�ضا�ض  وقُت  حان  لقد 
ع  و�ضحل �آباَءكم وعائالِتكم، وحما�ضبة من فعل هذ� بهم. كنت �أتوقَّ
ة �ل�ضعبية  �أّي حلظة و�أنتظر �ضماَع خرب �لهبَّ خالل هذ� �لوقت ويف 
�لتي توقعتها من �ضعبنا؛ ولكن، ما حدث بعَد ذلك كان بالن�ضبة يل 
عها �أبًد�، حيث وبكل  مذهاًل �أكرث، و�أر�ين حقيقًة جديدة مل �أكن �أتوقَّ
�ل�ضتم  هم�ضات  باأذين  �أ�ضمع  كنُت  �أنني  ورغم   - و�ضهولة  �ضخافة 
حافظ  للمقبور  كم�ضري  �جلحيم  ي  ومتنِّ و�للعن  و�لدعاء  و�ل�ضب 
�لأ�ضد بني �لنا�ض يف كل مكان بعَد تاأكدهم من خرب موته ) با�ضتثناء 
مرعوبني  َمْذهولني  كانو�  و�لذين  طبًعا،  �لن�ضريية  طائفته  �أفر�د 
عون كما  يبكون بحرقٍة، ويظهر يف وجوههم و�أفعالهم �أنهم كانو� يتوقَّ
توقَعت �أنا �أنَّ نهايتهم بعد موت حافظ �لأ�ضد زعيمهم �لدموي �ضتحل 
ى  �لآن يف �أّي حلظة(، برغم جميع هذ� جرى �إح�ضاُر �أكرب من تبقَّ
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من �أولد �ل�ضيطان �مليت، وهو �ملدعّو ب�ضار �لأ�ضد �لذي كانت مالمُح 
�لبالهة و�لغباء تظهر على مالحمه د�ئًما، وجرى بكلِّ وقاحة تغيري 
جميع �لقو�نني �ل�ضورية وحمتوى د�ضتور �لبالد خالل دقائق، كاأنها 
م�ضرحية فكاهية �ضود�ء، وُجِعل خلًفا لو�لده �لطاغية، وكاأنه عرفان 

ومكافاأة ملا فعله �ملقبور من جر�ئم يندى لها جبني �لإن�ضانية.
ورغم كل �ضيء، جرى �إعالُن ��ضتمر�ر حكم �لطائفة �لإجر�مية، 
ق  و�ضفَّ و�ضمع  �ضاهد  فقد  �مل�ضطهد  �ملظلوم  �ملقهور  �ل�ضعُب  ا  �أمَّ
�لذين  �أبنائه  من  �لألوف  ع�ضر�ت  دماَء  �أنَّ  مع  �جلديد،  للطاغية 
ز�ل ع�ضر�ُت  وما  بعد؛  ت  تكن قد جفَّ �ملجرمون مل  �أولئك  ذبحهم 
�لألوف غريهم ينزفون يف �أقبية �ملعتقالت �ملظلمة �لتي قذفهم فيها 
بكل  دت  وتاأكَّ حزن  بكلِّ  وقَتها  و�أدركت  �جلديد،  �ملجرم  هذ�  و�لُد 
�أ�ضى �أنني كنت وما زلت �ضاأ�ضتمرُّ وحيًد� فيما فعلت وفيما �أنا ذ�هب 
�إليه، و�أنَّ �لطاغيَة �للعني قبل �أن ميوت كان لالأ�ضف قد جنح يف قتل 

كلِّ �ضيء يف نفو�ض �ل�ضعب!!
ول حوَل ول قوة �إل باهلل �لعلي �لعظيم .
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نوات ال�صعبة  ال�صَّ

�لنظام  ولقيادة  للحكم  �لأ�ضد  ب�ضار  �جلديد  �ملجرم  ت�ضلُِّم  بعَد 
�أجهزة  جميُع  دت  تعمَّ �لتي  �ل�ضائعات  ورغم  �ضوريا،  يف  �لقمعي 
�لعام  �لر�أي  �أماَم  وتربزها  تن�ضَرها  �أن  ة  �لأ�ضديَّ و�ملخابر�ت  �لأمن 
باأنَّ  �لوردية  �لأحالم  حوَل  تدور  و�لتي  و�لد�خلي  و�لعربي  �لعاملي 
و�ل�ضطهاد  �لقمع  نهج  من  ف�ضيًئا  �ضيًئا  �ضيخفف  �جلديد  �لرئي�َض 
ته و�لُده يف �ضوريا، �إلَّ �أنَّني  و�لديكتاتورية �لذي �أن�ضاأه و�ضار عليه وثبَّ
�أكرث من غريي بكثري  كان لدي يقني د�خلي - رمبا �ضببه معرفتي 
�حلاكمة  �لن�ضريية  �لطائفة  هذه  تفكري  ولطريقة  �لأمور  لبو�طن 
�أنَّ  د�م  ما  ل  تتبدَّ �أن  �مل�ضتحيل  �ضبه  من  �لأموَر  باأنَّ   - وقياد�تها 
ح  �لنظاَم باأكمله و�أجهزته ل يز�لن موجودين؛ وهذ� ما كنُت �أ�ضرِّ
�أ�ضدقائي وقومي يف مدينتي حم�ض  به د�ئًما ملن كان ي�ضاألني من 
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ا  عاتي عن م�ضتقبل �ضوريا يف عهد ب�ضار، كوين خمت�ضًّ وحماة عن توقُّ
بالعمل �لأمني و�ل�ضيا�ضي.

و�جلميُع َحْويل علَم وقتها، ومنذ بد�ية ت�ضلُّمه �حلكَم بال وجه حق 
يف �ضوريا، �أنَّني ل�ضت متفائاًل �أبًد� مب�ضتقبل �أف�ضل يف عهده، وكنت 
�أخت�ضر ر�أيي ملن ي�ضاأل يف عبارة: ما نبَت من �ُضْحت فالناُر �أوىل به، 
ة �أنني كنت �أرى و�أ�ضمع كلَّ يوم  وما ُبِنَي على باطل فهو باطل، وخا�ضَّ
�لتعليقات  �لع�ضكري بحماة  �لأمن  ��ضتمر�ر عملي يف فرع  �أثناء  يف 
ث بها �ضباط وقياد�ت  �ل�ضاخرة و�مل�ضتهزئة �لتي كان يطلقها ويتحدَّ
و�أخبار مزعومة عن  �إ�ضاعات  �ملو�طنني من  ينت�ضر بني  ا  �لفرع ممَّ
�لتغيري�ت �لقادمة نحَو �لأف�ضل يف �ضوريا؛ وكان �لطمئناُن و�لثقة 
�ل�ضغار  �ملخابر�ت  جمرمي  وجوه  على  جميعها  �ظاهرًة  و�لهدوء 
ر بخري قادم �أبًد�. وفعاًل، وخالل  و�لكبار منهم؛ وكُل ذلك كان ل يب�ضِّ
�ل�ضنو�ت �لتي تلت ��ضتالم ب�ضار للحكم، مل يتغريَّ �أّي �ضئ تقريًبا يف 
بل  عام،  ب�ضكل  بحماة  �لع�ضكري  �لأمن  فرع  عمل  �أو  عملي  طبيعة 
ا من  �أُ�ضيَفت يف عهد �ملجرم �ل�ضغري جماعات جديدة �إ�ضافية �أي�ضً
�ل�ضورية  و�ملخابر�ت  �لأمن  �أجهزُة  بد�أت  �لذين  �لأبرياء  �ملو�طنني 
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مبر�قبتهم ومتابعتهم و�لت�ضييق عليهم، ثمَّ �عتقالهم مثل جماعات 
ع �لوطني �لدميقر�طي  حقوق �لإن�ضان وجماعة �إعالن دم�ضق و�لتجمُّ
�ل�ضغرية  �جلديدة  �ل�ضيا�ضية  و�لتجمعات  �جلماعات  من  وغريها 
�لتي ظنت و�همة �أن �لو�ضع يف �ضوريا قد تغري، وبالن�ضبة �إيل فقد 
�لياأ�ض  برغم  �ملعتادة  و�لعلنية  �ل�ضرية  �عمايل  يف  م�ضتمر�  بقيت 
و�نعد�م  �لفعل  ردود  لنعد�م  روؤيتي  بعد  �للذ�ن متلكاين  و�لإحباط 
�ملقاومة لدى �ل�ضعب �ل�ضوري وهو يرى بالده وحريته يقوم �لأعد�ء 

�ملجرمني بتوريثها لبع�ضهم �لبع�ض.
ويف بد�ية �لعام /2003/، حدَث ما غريَّ و�ضعي وحياتي بالكامل، 
�أجهزة  وقياد�ت  �ضباط  توزيع  باإعادة  �ل�ضوري  �لنظاُم  قام  حيث 
ترفيُع  جرى  �أن  �لتوزيع  �إعادة  نتيجة  من  وكان  �ل�ضورية،  �لأمن 
ار �إىل رتبة عميد، ومن ثم نقله من فرع َحماة  �لعقيد حممد �ل�ضعَّ
ع جميُع  وتعيينه كرئي�ض لفرع �لأمن �لع�ضكري يف طرطو�ض. وقد توقَّ
خالل  مو�  توهَّ كونهم  معه  نقلي  �ضاأطلب  �أنَّني  وقتها  �لفرع  عنا�ضر 
�ل�ضنو�ت �ملا�ضية �أنَّني كنت �أعمل و�أبذل �جلهوَد من �أجله؛ وقام هو 
ا  با�ضتدعائي �إىل مكتبه قبَل �أن يرحل �إىل عمله �جلديد لظنه �أي�ضً
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�أنني �ضاأطلب منه �أن ينقلني معه؛ ولكنَّهم جميًعا كانو� ل يعلمون �أنَّ 
ما بنيته من �لثقة �ملتبادلة و�لتعاون على �خلري مع عدٍد كبري من 
�ملثقفني �ل�ضرفاء يف مدينة َحماة خالل �ضنو�ت، �إ�ضافة �إىل �ضبكة 
ت�ضاعدين  كانت  وهي  �أملكها  �أ�ضبحُت  �لتي  و�ملعلومات  �لعالقات 
�ملو�طنني �حلمويني  �لكثري من  م�ضاعدة  َن من  �أمتكَّ �أن  د�ئًما على 
يف خمتلف �ملجالت، كلُّ هذ� لن �أقوَم بالتخلِّي عنه و�أدعه ب�ضهولة، 
نتيجَة جهودي وخماطرتي بحياتي  لأنَّ ح�ضويل على كل هذ� كان 

ة ع�ضر �ضنو�ت. �مل�ضتمرة مدَّ
ار بعدم رغبتي بالذهاب معه �إىل فرع  عندما علم �لعميُد �ل�ضعَّ
وموؤ�مر�ت  و�أذى  غدر  من  حتذيري  على  بالت�ضديد  قام  طرطو�ض، 
دين  د �أنها �ضتتق�ضَّ اط و�لعنا�ضر �لآخرين، و�لتي قال �إنَّه متاأكِّ �ل�ضبَّ
وقد  ذلك،  من  �ل�ضديد  باحلذر  و�أو�ضاين  م�ضتقباًل؛  �ضدي  ه  وُتوجَّ
�ضكرته لهذ� �لهتمام م�ضتغرًبا يف نف�ضي من هذه �لبادرة من �ضابط 

ُعِرف بق�ضوته و�أنانيته وعدم �هتمامه باأحد!!
وكان من بني �لتنقُّالِت �لتي حدثت يف قياد�ت �أجهزة �لأمن �أن 
جرى �إح�ضاُر عقيٍد جديد �إىل فرع �لأمن �لع�ضكري بحماة، وجرى 
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ت�ضليُمه من�ضب رئي�ض �لفرع، وهو �لعقيُد �ملدعو حممد �أحمد �ملفلح، 
ية، وتنحدر �أ�ضوُله  وكان رجاًل ُيْفرَت�ض به �أنه ُم�ْضِلم من �لأغلبية �ل�ضنِّ
ة/، وهي �إحدى قرى  من ع�ضائر �لبدو �ملقيمة يف قرية ُتدعى /�ملحجَّ
ل كلمة �ضمعُتها منه يف �أول  درعا؛ ولكنَّ �أقو�َل هذ� �ل�ضابط، ومنذ �أوَّ
�لتي قام  �لكثرية  �لإجر�مية  �أفعاله  ثمَّ  �لعنا�ضر  �أجر�ه مع  �جتماع 
جمرٌم  و�أنَّه  ب�ضري،  �ضيطاٌن  �أنه  وللجميع  يل  �أثبتت  بعد،  فيما  بها 
يقيم  ل  و�أنَّه  فقط،  ومطامعه  �ل�ضخ�ضية  م�ضلحَته  �ض  يقدِّ حقيقي 

� حتى من طائفة �لأ�ضد. وزًنا لأي دين �أو �أخالق، وهو �أكرث �ضرًّ
يعرفه  كان  من  جميُع  د  �أكَّ كما  كان،  �ملفِلح  �لعقيَد  �أنَّ  ورغم 
ا  �ضابًقا �أو عمل معه يف فروع �لأمن �لتي عمَل فيها، �ضابًطا رخي�ضً
�ض  ا يتعرَّ �ًضا وذلياًل بال �ضالحيات؛ وكان ب�ضهادة كثريين �أي�ضً مهمَّ
لالإهانات و�ل�ضتائم �ليومية من ِقبل قياد�ته و�ل�ضباط �لن�ضرييني 
ط مع  و�لتو�ضُّ و�لرجاء  ل  �لتو�ضُّ �إحلاَحه يف  �أنَّ  �إلَّ  رتبة،  �لأعلى منه 
�ضاركو�  و�لذين  �ل�ضنية،  و�لأغلبية  لل�ضعب  �لكبار  �أهم �خلونة  �أحد 
كانت  �لذي  �ل�ضرع  فاروق  �ملدعو  و�لبن  �لأب  �لأ�ضدين  جر�ئم  يف 
تربطه بالعقيد مفلح قر�بة، وكان ي�ضغل وقَتها من�ضب نائب �لرئي�ض 
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)وهو طبًعا من�ضٌب وهمي فقط �أمام �لإعالم ول �ضالحيات حقيقية 
ة يف نظامي �لأ�ضدين(، جعاله �أخرًي�  له مثل جميع �مل�ضوؤولني �ل�ضنَّ
بحماة،  �لع�ضكري  �لأمن  لفرع  كرئي�ض  �ملن�ضب  هذ�  على  يح�ضل 
و�لذي كان ميثِّل بالن�ضبة له غايَة �آماله و�أق�ضى �أحالمه. وكان ينوي 
�حلفاَظ عليه باأي �ضكل وو�ضيلة حتى لو كانت هذه �لو�ضيلُة هي دماء 
كان  وفعاًل،  ووطنه.  وطائفته  وقومه  دينه  بني  من  �لأبرياء  و�أرو�ح 
هذ� ما فعله لحًقا طو�َل عمله كرئي�ض لهذ� �لفرع، حيث بد� للجميع 
ه لهذ� �لفرع �أنَّ خطَته يف جميع  و��ضًحا منذ �ل�ضنو�ت �لأوىل لرت�أ�ضُّ
طو�َل  �أجله  من  �لع�ضكري  �لأمن  فرع  بت�ضخري  به  قام  وما  �أعماله 

�ض يف �ل�ضعي للو�ضول �إىل هدفني: عهده تتلخَّ
ل: جمع �لأمو�ل باأيِّ طريقة مهما كانت قذرًة، مثل �إن�ضاء  - �لأوَّ
ر�ت وتار �ل�ضالح ومهربي �لب�ضائع  �ل�ضر�كات بينه وبني تار �ملخدِّ
و�لب�ضر و�لعاملني يف �لدعارة و�لبغاء وتار �لرقيق �لأبي�ض، وحتى 
�ضد�قاٍت  معهم  �أن�ضاأ  جميعهم  و�لل�ضو�ض  و�ملرت�ضني  �ملختل�ضني 
، تقوم على مبد�أ تاأمني �ملفلح لهم �حلماية  و�ضر�كات وعالقات ودٍّ
�لقذرة  �أفعالهم  وعن  عنهم  �لأمني  و�لتغا�ضي  �لقانوين  و�لغطاء 
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لهذ�  ِقبلهم  من  دفُعها  يجري   � جدًّ كبرية  ومكت�ضبات  مبالغ  مقابل 
نتج  وما  �لتفاقات  هذه  وب�ضبب  و�لأ�ضكال.  �لطرق  ب�ضتى  �ل�ضاقط 
ت�ضل  و�لأمو�ل  �لثمينة  بالهد�يا  �ملحملة  �ل�ضيَّار�ت  كانت  عنها، 
وُت�ضلَّم للعقيد �أحمد �ملفلح يف مقرِّ �لفرع ويف منزله كلَّ يوم، يف �لليل 

و�لنهار، طو�َل فرتة وجوده يف عمله مبدينة َحماة.
�لأ�ضدية عنه  �لأمنية  �لقياد�ت  �إر�ضاَء  �لثاين فكان  �لهدُف  ا  �أمَّ
�ملطلق  ولئه  و�إثبات  �إجر�مية،  �أو  قذرًة  كانت  مهما  طريقة  باأي 
نتيجة  �لولء  هذ�  قد حتدث يف  �ضكوك  �أّي  ونفي  �لأ�ضدي،  للنظام 
�ملحافظة  َن من  يتمكَّ �أن  �أجل  ية من  �ل�ضنِّ بال�ضم لالغلبية  �نتمائه 
على وجوده ومكا�ضبه وعلى ��ضتمر�ر بقائه يف من�ضبه كرئي�ض لفرع 
�لأمن �لع�ضكري يف حماة، وكانت �لطريقُة �لأ�ضهل و�لأ�ضرع لتحقيق 
تقدمي  هي  �ملفلح،  مثل  �ضمري  بال  ل�ضخ�ض  بالن�ضبة  �لهدف،  هذ� 
قر�بني ب�ضرية من �ل�ضعفاء و�ل�ضرفاء و�مل�ضاكني وجميع من ل يرجو 
ملذبح   - َحماة  مدينة  مو�طني  من   - مادية  مكا�ضب  �أّي  هو  منهم 
يجري  ة حتى  �ل�ضنَّ �مل�ضلمني  وبالأخ�ض طبًعا من  �لأ�ضدي،  �لنظام 

ًد�. �إر�ضاُء طائفة �لأ�ضد جيِّ
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كان  و�لذي  �لفرع،  لرئا�ضة  �ملفلح  ت�ضلُّم  من  �ضنو�ت  وخالل 
و�ل�ضرفاء  بالأبرياء  يعج  �لفرَع  �أرى  كنت  عميد،  برتبة  �أ�ضبح  قد 
هم من َحماة نتيجة �لتقارير �لقذرة �لتي  �مل�ضاكني �لذين جرى جرُّ
�مل�ضاكني  لهوؤلء  يلفقونها  معه  تتعامل  �لتي  �لف�ضاد  مافيات  كانت 
لإز�حتهم من طريق ف�ضادهم وم�ضاحلهم. وبعَد �أن كان �أهل مدينة 
و�لطائفة  �لنظام  و��ضطهاد  ظلم  حتت  م�ضت  عقود  طو�َل  حماة 
�لأ�ضدية، �أُ�ضيَف �إىل بوؤ�ضهم يف عهد �لعميد �ملفلح ظلم و��ضطهاد 

مافيات �لف�ضاد �لقت�ضادي �ملايل �جلديدة.
َحماة و�ضباطه  بالطويلة، �ضعر عنا�ضُر فرع  وبعَد فرتة مل تكن 
و�لدو�ئر �حلكومية،  َحماة  و�ملف�ضدون يف مدينة  �لفا�ضدون  ومعهم 
�أعو�م طويلة  منذ  م�ضتمر  ب�ضكل  �هم  و�أحتدَّ �أحاربهم  كنُت  و�لذين 
مني  لالنتقام  �ملنا�ضب  �لوقَت  باأنَّ  د�ئًما عرثًة يف طريقهم،  و�أقف 
و�إز�حتي من طريقهم قد حان، و�أنَّ ظهري �أ�ضبح مك�ضوًفا بعد زو�ل 
�لفرتة  �ضبحانه يل طو�َل  �هلل  �ضخرها  �لتي  �ل�ضعار  �لعميد  حماية 
�ملا�ضية عني، و�أنَّه �أ�ضبح من �ملمكن �لتخلُّ�ض مني. وبالفعل، وفوًر�، 
لالتفاق  و�لجتماعات  �للقاء�ت  ويعقدون  حتالفات  لون  ي�ضكِّ بد�أو� 
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على طريقة فعل ذلك؛ ثم - عندما مل يجدو� وبف�ضل �هلل �أّي تهمة �أو 
رة عادة وتنطبق على �أغلب  �ضبهة مالية تدور حويل و�لتي تكون متوفِّ
هو� �إىل تلفيق تهم يل  �ضباط وعنا�ضر �لأمن �لآخرين، عندها توجَّ
د يف عملي ��ضطهاَد �ملو�طنني غري  ب �لديني، و�أنَّني �أتق�ضَّ بالتع�ضُّ

�مل�ضلمني من �لطو�ئف �لأخرى.
ب�ضهاد�ت  دوه  وزوَّ �ضدي  �ضخم  ملفٍّ  باإعد�د  قامو�  ولذلك، 
�ضعيُت  قد  كنت  �لذين  �لكرث  �لفا�ضدون  �ملوظفون  بها  م  تقدَّ كثرية 
وحما�ضبتهم  ف�ضادهم  �إيقاف  �إىل  �ل�ضابقة  عملي  �ضنو�ت  خالل 
هو� بهذ� �مللف لرئي�ض �لفرع مرفًقا بدعم من  قانونيًّا عليها، وتوجَّ
لكن �هلل  �ضابًقا؛  �لتي ذكرُتها  �ملافيات  وكبار زعماء  �لفرع  �ضباط 
�ضبحانه، ومبا عودين د�ئًما من كرمه ورحمته - عزَّ وجلَّ - جعل 
قد  �ضابًقا  كنت  و�لذي  جمال،  ويدعى  �لن�ضرييني،  �لعنا�ضر  �أحَد 
مت له م�ضاعد�ت �أنقذته من و�ضع �ضِيئ )وقد فعلُت ذلك وقتها  قدَّ
�ملعلومات  على  و�حل�ضول  �لعنا�ضر  من  ب  للتقرُّ خطتي  �ضمن  من 
�أن  )وبعد  ي  �ضدِّ باملوؤ�مرة  يعلم  كان  �أن  وبعد  فجاأة  ر  يقرِّ منهم(، 
ًد� هل ي�ضرتك فيها �أم ل( �أن يك�ضف �ملو�ضوع كله، حيث  كان مرتدِّ
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فوجئت به يخربين بتفا�ضيلها، وما كان ُيحاك �ضدي �ضر�. ثم بعَد 
كان  جرى  ما  �أن  له  و�ضرح  مفلح،  �لفرع  رئي�ض  مقابلَة  طلب  ذلك 
ًقا، وهو موؤ�مرة وحماولة للتخل�ض مني. وب�ضبب �ضهادته، جرى  ملفَّ

�إيقاُف هذه �ملحاولة �لأوىل، وجنوت منها بف�ضل �هلل.
�ضركاَءه يف  �أن  �إىل  بعَد هذه �حلادثة  �نتبه  �ملفلح  �لعميَد  ولكنَّ 
�أ�ضا�ًضا  �أبًد�، ومل يكن بنذ�لته يحتاج  �لقذ�رة لن ي�ضعدهم وجودي 
�إىل �أّي تهمة �أو عذر لإز�حتي من طريق �جلميع، فهو كان �آخر من 
�أك�ضفها  �لتي  �لأمنية  و�ملو��ضيع  �لتقارير  تكن  ومل  بالقانون.  يهتم 
مها للفرع من �لنوع �لذي يعجُبه �أو يهتم به طبًعا، وخا�ضة �أنَّني  و�أقدِّ

كنت �أحارب و�أكافح �أحَد �أهم م�ضادر رزقه غري �مل�ضروعة.
وبناًء على كلِّ ذلك، فقد بد�أ بالت�ضييق عليَّ فوًر�، حيث �أ�ضدر 
مكتب  �إىل  �لقت�ضادي  �ملكتب  من  بنقلي  �ضبب  وبال  �أمًر�  فجاأة 
�لدر��ضات �لأمنية بالفرع؛ ومل يكتِف بهذ� فقط، بل �أ�ضبح كل فرتة 
ي فيها �لرغبات و�لأماين �ل�ضريرة �لتي كان يحلم  ي�ضدر قر�ر�ت يلبِّ
ي منذ زمن بعيد،  �ضباط وعنا�ضر �لفرع �لن�ضرييُّون بتنفيذها �ضدِّ
�ملفلح  و�أخذ  يل.  �لد�ئمة  مر�قبتهم  حتت  مو�ضوًعا  �أ�ضبحت  فقد 
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�لفرع  و�ملكاتب يف  �لأق�ضام  بني  بنقلي  يقوم  على مقرتحاتهم  بناء 
ليتالعب باأع�ضابي ونف�ضيتي، ثم بد�أ مبنعي �أحياًنا من �لعمل نهائًيا 
وتميدي يف مقر �لفرع، حيث وجد �ملفلح فيما كان يفعله معي من 
عليها  ي�ضاوم  جديدة  مكا�ضب  على  للح�ضول  فر�ضًة  وقتها  حقارة 
ولئه  لإثبات  دة  جيِّ وطريقة  وخارجه،  �لفرع  د�خل  يكرهونني  من 
�أمامهم يف  وطاعته �لعمياء للطائفة �لأ�ضدية، كونه كان ي�ضتعر�ض 

حالتي �أنه ل يهتم �أبًد� لأبناء طائفته �لذين �أمثِّل و�حًد� منهم.
�، وخا�ضة  وخالل هذه �لفرتة، مرت علي �أعو�م �ضعبة و�ضيئة جدًّ
تافهة  و�أ�ضباب  وباأعذ�ر   - تقريًبا  �ضهر  كل  كان  �ملفلح  �للعني  �أنَّ 
� - يقوم بو�ضعي يف �ل�ضجن �ملظلم �ملنعزل حتت �لأر�ض مبقر  جدًّ
لديَّ  �أ�ضبح  قد  وكان  �أ�ضبوعني.  �إىل  �أ�ضبوع  بني  ترت�وح  ملدد  �لفرع 
د�ئًما  �ملتكررة  وغياباتي   � جدًّ �ل�ضيئة  وظروفه  عملي  و�أ�ضبح  �أولد 
�ل�ضنو�ت  هذه  �أثناء  ويف  لها.  حتمُّ  � جدًّ ي�ضعب  �أموًر�  �أولدي  عن 
ا ملحاولة �أخرى خطرية للتخلُّ�ض  �ضُت �أي�ضً �ل�ضود�ء من حياتي، تعرَّ
�أمر  منها �حل�ضول على  �لهدف  كان  �ملرة  ولكن هذه  نهائيًّا،  مني 
ق�ضة  �ملحاولة  لهذه  وكان  �لأ�ضد،  نظام  قبل  من  نهائًيا  باإعد�مي 

� بل مده�ضة!! غريبة جدًّ



 220 

جا�صو�س... من �أجل ال �أحد!!

عقوبات  من  و�حدة  فيها  �أق�ضي  كنت  �لتي  �ملر�ت،  �إحدى  ففي 
�أمر  "�ملفلح" قد  �ل�ضجن �لتي ذكرتها لكم و�لتي كان رئي�ض �لفرع 
��ضتغربُت  �لدو�م؛  موعد  عن  قلياًل  ري  تاأخُّ بحجة  علي  بتنفيذها 
حينها �أن مدة �ضجني قد طالت حتى بلغت �ضتة ع�ضر يوًما. وعندما 
�أيام،  بعَد  �لن�ضرييني  �لعنا�ضر  �أحد  مني  وطلب  �أخرًي�،  خرجُت 
ويدعى با�ضل �ضحود /وهو من �أبناء قرية ن�ضريية �ضغرية يف ريف 
�نفر�د،  على  ث معي  يتحدَّ �أن  تارين/،  قرية  �أ�ضمها  مدينة حم�ض 
د و�خلوف �ل�ضديد�ن؛ وعندما و�فقُت،  وكان يبدو على وجهه �لرتدُّ
�ضاألني هو: هل تعلم ماذ� حدث يف �لفرع يف غيابك بينما كنت �أنت 

يف �ل�ضجن؟
�أجبُته: ل طبًعا، وكيف �ضاأعلم �أّي �ضيء و�أنا يف �ضجن منعزل عن 

�لعامل �خلارجي وحتت �لأر�ض!؟
قال: هل تق�ضم على ذلك!؟

�أجبته: نعم.
�أثناء فرتة وجودي يف �ل�ضجن،  �أنه يف  وبد�أ عنَد ذلك يروي يل 
كان �أحُد �ل�ضباط �لفا�ضدين يف فرع �لأمن �لع�ضكري بحماة وقتها - 
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ويدعى �لعقيد عبد �حلميد وهو �ضابط قذر كان مدمًنا على �لكحول 
�مل�ضهورين يف  �دين  �لقوَّ �أحد  �تَّفق مع  قد  �لدعارة -  بيوت  و�رتياد 
وت�ضهيل  بتجارة  يعمل  كان  و�لذي  �لدين،  عز  و��ضمه  َحماة  مدينة 
َة مر�ت  �لدعارة للم�ضوؤولني على م�ضتوى عاٍل وكنُت قد �ضاهمت عدَّ
ا جمموعٌة �أخرى  �ضابًقا يف عرقلة �أعماله �مل�ضبوهة، وكان معهم �أي�ضً
من �لأ�ضخا�ض �لذين على �ضاكلتهم وبذ�ت �مل�ضتوى �ملنحط، كانو� 
قا�ضية  �ضربة  بتوجيه  �ملرة  هذه  يقومو�  �أن  على  جميًعا  �تَّفقو�  قد 
�نتهاء  بعد  حرفًيا،  �حلميد  عبد  �لعقيد  وعدهم  وقد  يل؛  نهائية 
باأنني  فيه  و�تهامي  �ضدي  �إعد�ده  على  جميًعا  تعاونو�  �لذي  �مللف 
"�ضري�ضلني خلَف �ل�ضم�ض"، وهذ� �مل�ضطلح كان  �ضدَّ �لدولة، باأنه 
روى  وفعاًل،  فوًر�.  �لإعد�م  �أو  �ملوت  �لعتقال حتى  �ضوريا  يعني يف 
يل �لعن�ضر با�ضل باأنهم طو�َل فرتة وجودي يف �ل�ضجن عملو� ب�ضكل 
من  �ل�ضهود  من  �لكثرَي  ذلك  �أجل  من  و�أح�ضرو�  ومكثَّف،  ي  �ضرِّ
قو� يل خمتلَف �لتهم حول طائفيتي وغريها من �لتهم  �أعد�ئي ليلفِّ
مبا�ضر  ب�ضكٍل  ي�ضرف  من  وكان  �لأ�ضدي.  �لنظام  قانون  �ملهلكة يف 
ه �ضدي عن�ضٌر قِذر �آخر ن�ضريي يدعى يا�ضني  على �لتحقيق �ملوجَّ
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حممد من قرية ن�ضريية ُتدعى �ل�ضومعة من قرى منطقة م�ضياف 
�ل�ضورية.

وتابع با�ضل رو�يَته باأنَّهم عندما و�ضلو� �إىل نهاية �مللف، وكانو� 
�أمٌر  حدث  علي،  للق�ضاء  دم�ضق  �لعا�ضمة  �إىل  لإر�ضاله  جاهزين 
�ضباحها  يف  ير�ضلو�  �أن  يفرت�ض  �لتي  �لليلة  ويف  حيث   � جدًّ غريب 
على  �ملثبَّت  �ملركزية  �لتدفئة  جهاز  يف  خلٌل  حدث  �ملذكور  �مللف 
باتاه  �لليل  طو�َل  �حلار  �ملاء  من  كمياٌت  منه  وفا�ضت  �جلد�ر 
ي،  �ملكتب و�ن�ضابت يف د�خل �لدرج �لذي فيه �لإ�ضبارة �ملعدة �ضدِّ
�لعقيد  ُجنَّ جنوُن  �لتايل،  �ليوم  �أتلفها متاًما. ويف �ضباح  ما  وهذ� 
يكيلون  و�أخذو�  بهذ�،  علمو�  عندما  يا�ضني  و�لعن�ضر  �حلميد  عبد 
�ملوؤ�مرة؛  �مل�ضاركني يف  ولباقي  ا  بع�ضً لبع�ضهم  �لتهامات باخليانة 
ا ما من بينهم كان  ثم تو�ضلت ��ضتنتاجاتهم �إىل ظنهم باأن �ضخ�ضً
قد �أخربين بالأمر يف �أثناء وجودي يف د�خل �ل�ضجن، و�أنَّني عندها 

د. �أر�ضلت �أحًد� قام بفتح ماء �لتدفئة على �مللف ليتلفه ب�ضكٍل متعمَّ
رو� �إلغاَء �ملو�ضوع حالًيا، لأنَّهم  وبعَد ذلك، �أخربين با�ضل باأنهم قرَّ
مل ي�ضتح�ضنو� ��ضتدعاَء �ل�ضهود و�مل�ضاركني يف �ملوؤ�مرة مرًة �أخرى 
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�إىل �لفرع و�أخذ �إفاد�تهم مرة ثانية، لأنهم �ضي�ضبحون عندها مثاَر 
هون �ضمعتهم و�ضمعة �لفرع باأكمله، عندما  �ضخرية للجميع، و�ضي�ضوِّ
يعلم �جلميع بعدم قدرتهم على �ملحافظة على �مللف وعدم قيامهم 
رو�ية  من  با�ضل  �نتهى  وعندما  منه.  �حتياطية  بن�ضخة  بالحتفاظ 
هذ� �ملو�ضوع يل، وبقدر غ�ضبي من مقد�ر �لغدر و�ل�ضر �لذي يحمله 
هوؤلء �ملجرمون �لذين �أعمل بينهم، بقدر ما حمدُت �هلل - عزَّ وجلَّ 
ُجْنِده  �ملاء جنًد� من  ف�ضبحان من جعل  كثرًي�؛  ته  وكربَّ و�ضكرته   -

�أنقذين به وخذَل به �لظاملني وجعلهم يبهتون.
من  ق�ضرية  فرتة  مرور  بعد  بل  ة،  �لق�ضَّ نهاية  هذه  تكن  مل 
ًل خالٌف حاد  �أوَّ ا، حيث حدث  �أي�ضً مده�ضان  �أمر�ن  �لزمن حدث 
بني �لعقيد عبد �حلميد وبني �لعميد �ملفلح على �ملطامع �ل�ضخ�ضية، 
كانت نتيجته �أن جرى طرُد �لعقيد عبد �حلميد من عمله و�تهامه 
نظام  من   � وفارًّ مطلوًبا  ا  �أي�ضً بعدها  و�أ�ضبح  و�لحتيال،  بالن�ضب 
حادث  �أثناء  يف  �أ�ضيب  فقد  حممد  يا�ضني  �لعن�ضُر  �أما  �لأ�ضد. 
يديه  كلتا  وُك�ِضرت  �لنارية،  للدر�جة  قيادته  خالل   � جدًّ قوي  �ضري 
ار  �للتني ��ضتعملهما �ضابًقا يف حماولة �يذ�ئي، ف�ضبحان �ملنتقم جبَّ

�ل�ضماو�ت و�لأر��ضني.
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�ملفلح يف  �لعميد  بها  قام  �لتي  �لب�ضعة  �أهم �جلر�ئم  لقد كانت 
�أثناء فرتة وجودي يف �لفرع هي �بتكاره لق�ضية /جند �ل�ضام/؛ فما 

هي هذه �لق�ضية!؟
كانت �ل�ضنو�ُت �لتي منرُّ بها يف ذلك �لوقت هي �ل�ضنو�ت �لأوىل 
لنت�ضار �ضبكة �لإنرتنت يف �ضوريا، وقد وجد فيها �ل�ضباب �لنا�ضئون 
وطالب �ملد�ر�ض و�جلامعات �ل�ضوريني وقَتها ما ظنوه م�ضاحاٍت من 
حرية �لتعبري؛ وكانو� قد بد�أو� يتعلَّمون كيفيَة ��ضتخد�م �ل�ضفحات 
�أنَّ  يعلمون  �مل�ضاكني  يكن  ومل  عربها؛  يتو��ضلون  وكيف  نات،  و�ملدوَّ
نظاًما �إجر�مًيا حمرتًفا يف �أ�ضاليب �لقمع - مثل نظام �لأ�ضد - مل 
يكن لي�ضمح لهم باحل�ضول على هذه �لتقنيات و��ضتخد�مها �إلَّ بعد 
�لالزمة  و�لو�ضائل  و�لأدو�ت  �لأجهزة  على  ح�ضوله  من  يتاأكَد  �أن 
ونتيجًة ملا ذكر، فقد كانت �لعتقالت  �ض عليها.  و�لتج�ضُّ ملر�قبتها 
تلك  منذ  �ضوريا  يف  �ملخابر�ت  �أجهزُة  بها  تقوم  �لتي  �جلديدة 
ف قام به  �أو ت�ضرُّ نتيجة فقط حلديث  لي�ضت كال�ضابق هي  �لفرتة 
�أو ن�ضر �أمور على �لإنرتنت تنتقد  �أحد �ملو�طنني، بل �أ�ضبح تدوين 
�أحَد م�ضوؤويل �لنظام �أو �أحد �لقو�نني �ضبًبا جديًد� ملالحقة و�عتقال 
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�أعد�د من �ملو�طنني عامة، ومن فئة �ل�ضباب حتديًد�، و�لتي كانت 
هي �لفئة �لأكرث ��ضتخد�ًما لالإنرتنت وقتها.

ويف عام 2007، وبعد عدد من �لعتقالت ملجموعة من �ل�ضبان 
�لع�ضكري  �لأمن  فرُع  بها  قام  �لتي  �جلامعات  طالب  �حلمويني 
بحماة، على خلفية �تهامات من هذ� �لنوع، خطر على بال �لعميد 
به من قياد�ت �لنظام �لأ�ضدي  �ملفلح فكرًة �ضيطانية ر�أى فيها ما يقرِّ
ا ميكن �أن يجعَله  ويجعلهم ير�ضون عنه وعن م�ضتو�ه �لإجر�مي، ممَّ
هذه  وكانت  م�ضتقباًل؛  �أعلى  ومر�كز  منا�ضب  على  منهم  يح�ضل 
ن  �لفكرة هي �ضناعة عدو وهمي جديد خطري لنظام �لأ�ضد ليتمكَّ
هو من متثيل دور �لبطل �لكبري �لذي �كت�ضف هذ� �خلطَر، وق�ضى 

عليه �أمام هذ� �لنظام؛ فكيف ذلك!؟
ل�ضوريا  �ملجاورة  �لبلد  لبنان  يف  ظهرت  قد  كانت  فرتة  قبَل 
�ضجٌة  وحدثت  �ل�ضام/،  /جند  ��ضمها  كان  �إ�ضالمية  جمموعاٌت 
�جلي�ض  مع  �ملجموعات  هذه  �ضد�م  نتيجة  وقتها  كبرية  �إعالمية 
�أعطى  حيث  له،  فر�ضًة  هذ�  يف  �ملفلح  �لعميد  وجد  وقد  �للبناين. 
�ل�ضباب  بع�ض  على  �لعرت�فات  لفر�ض  �لفرع  دي  جلالَّ �أو�مره 
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وقتها  �عُتقلو�  قد  كانو�  و�لذين  �أبناء مدينة حماة،  �جلامعيني من 
على خلفية ن�ضاطات ب�ضيطة على �لإنرتنت، باأنهم �أع�ضاء منت�ضبون 
جلماعة جند �ل�ضام؛ و�جلميع يعلم يف �ضوريا طبًعا �أنَّ �لتعذيب يف 
�ضجون �لأمن و�ملخابر�ت ي�ضتمر حتى موت �ملتهم �أو �لعرت�ف بكل 
ق، ومت فربكة �ملو�ضوع بطريقٍة متقنة من قبل �ملفلح  ما يريده �ملحقِّ

و�أعو�نه يف �لفرع عن تنظيم و�أع�ضاء ون�ضاطات ... �إلخ.
�ملعتوه  ب�ضار  �ل�ضوري  �لرئي�ض  �إىل  �ملعلومات  هذه  �إر�ضاُل  جرى 
يف دم�ضق وقتها، وجرى �حل�ضوُل منه على قر�ر ي�ضمح لفرع �لأمن 
ف مع �ملو�طنني باأي طريقة وكما ي�ضاء  �لع�ضكري يف َحماة بالت�ضرُّ
للتحقيق يف هذ� �ملو�ضوع؛ وكنُت وجميع من كان يعمل يف �لفرع وقتها 
نعلم جميًعا �أنَّ �ملو�ضوع باأكمله خمتلق. وبعدها، �ضنَّ �لعميد �ملفلح 
ومد�همات  لالأفر�د،  �عتقالت  حملَة  تقريًبا  كاملني  عامني  وملدة 
�لفرع  �ضباط  جميَع  لها  د  وجنَّ ومكثفة،  م�ضتمرة  كانت  للمنازل، 
وعنا�ضره و�آلياته و�إمكانياته ومفارزه، ومل يدع حيًّا يف َحماة تقريبا 
�أو قريًة �إلَّ و�عتقل عدًد� من �أبنائها من �ل�ضباب خالل هذه �حلملة، 
كانت  كاملني،  كالعادة. وخالل عامني  ة ح�ضًر�  �ل�ضنَّ �مل�ضلمني  من 
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زنازين �لفرع و�أقبيته ومكاتبه تعجُّ بال�ضباب �ملعتقلني لياًل ونهاًر�، 
على  بنف�ضه  وبالإ�ضر�ف  يوم  كلَّ  عليهم  بالتجوُّل  يقوم  �ملفلح  وكان 
عمليات �لتعذيب وحرق وتقطيع �أطر�ف و�أع�ضاء �ملعتقلني ولذعهم 
بالكهرباء. كانت �ضرخاُت �لأمل و�لعذ�ب متالأ �لفرع، وكنت �أ�ضعر 
كان  و�لذين  �ل�ضباب  هوؤلء  �أرى  و�أنا  ع�ضًر�،  قلبي  يعت�ضر  بالأمل 
مثل  �ل�ضورية  �جلامعات  يف  مميزًة  �خت�ضا�ضاٍت  يدر�ضون  �أغلبهم 

�لهند�ضة و�ل�ضيدلة و�لطب. 
دة  قني يف �لفرع و��ضحًة وحمدَّ لقد كانت تعليماُت �ملفلح للمحقِّ
وعلنية، وهي ��ضتمر�ر �لتعذيب حتى �ملوت �أو �لعرت�ف مبا يريده هو 
ته �مللفقة و�ملفربكة عن جند �ل�ضام؛ وقد  ويحتاج �إليه ل�ضتكمال ق�ضَّ
َة مر�ت �أحاديث عن �أو�مر �ملفلح �ملبا�ضرة  �ضمعُت من �ملحققني عدَّ
�ضيًئا ومل يعرتف  يعرف  ل  �ملعتقل  �ل�ضاَب  �أن  لهم عندما يخربونه 
�إن مل يعرتف ب�ضيء،   .. �قتلوه   .. �ملفلح د�ئًما  ب�ضيء، فكان جو�ب 
كل  وفيات  يحدث  كانت  وفعاًل،  تعذيبه حتى ميوت.  ون يف  في�ضتمرُّ
فرتة بني هوؤلء �مل�ضاكني؛ ورغم �أنَّ عنا�ضَر �لفرع �لن�ضرييني كانو� 
جميًعا م�ضرورين ملا كان �ملجرم �ملفلح يفعله ل�ضالح نظامهم ببني 
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قومه، �إلَّ �أنهم هم �أنف�ضهم ويف �أحاديثهم �خلا�ضة �لتي كانت تري 
بينهم بوجودي مل ي�ضتطيعو� �إخفاَء ده�ضتهم من مقد�ر �ل�ضر و�لعقل 
�لإجر�مي �لذي يحمله هذ� �ل�ضيطان، ومن مقد�ر �لفربكة �لكبرية 
�ملعتقلني،  ات  ملفَّ منها  ي�ضنع  كان  �لتي  �لق�ض�ض  �ختالق  ومقد�ر 

لإثبات كذبته �لتي �خرتعها و�أ�ضماها جند �ل�ضام.
مبد�همة  �لفرع  قيام  وبعَد  �ملو�ضوع  هذ�  نهاية  يف  �نَّه،  و�أذكر 
ل يف حي طريق  منزل كان فيه جمموعة من �ل�ضباب �ملدنيني �لعزَّ
حلب بحماة، جرى قتُل طفل بريء وقتها ت�ضادف وجوُده مع و�لده 
�لفرع  عنا�ضر  قام  �ملد�همة  �أثناء  يف  حيث  �ملق�ضود،  �ملنزل  يف 
باإطالق �لنار عليه باأمر من �لعميد مفلح خالل حماولة �أبيه �خلروَج 
�ملنزل  هذ�  يف  �لطفل  وجوُد  وكان  �ملنزل.  من  طفله  مع  م�ضت�ضلًما 
�أ�ضا�ًضا دلياًل على بر�ءة و�ضلمية من فيه. وبعدها، قام �ملفلح باإح�ضار 
�لر�ضا�ضة و�ملتفجر�ت و�لقنابل  كمية �ضخمة من �لأ�ضلحة و�ملد�فع 
�إىل  ار�ت  �ضيَّ بتحميلها يف  وقام  �لفرع،  �ل�ضالح يف  م�ضتودعات  من 
�ملنزل �لذي حدثت فيه �ملد�همة، وجرى ر�ضُّ بع�ض �لرت�ب و�لرمال 
قام  ثم  م�ضتعملًة،  تبدَو  حتى  �ملنزل  يف  ن�ضرها  بعَد  �لأ�ضلحة  على 
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لتقوَم  �لإخبارية  �لعربية  �لف�ضائية  �جلزيرة  ة  حمطَّ با�ضتدعاء 
على ع�ضابة  �لقب�ض  "�إلقاء  عنو�ن  و�ملنزل حتت  بت�ضوير �حلدث 
م�ضلَّحة خطرية من جند �ل�ضام يف منزل كان وكًر� لهم"، وكنت �أنا 
�ضاهًد� على ذلك ور�أيت تفا�ضيَله بنف�ضي كما �ضاهده معظُم عنا�ضر 

ا. �لفرع �لآخرين �أي�ضً
ودو�مي  وجودي  على  م�ضى  قد  وكان   ،/2009/ عام  حلول  مع 
وعملي �مل�ضتمّر يف �ضعبة �ملخابر�ت �لع�ضكرية يف �ضوريا بني هوؤلء 
حالٍة  �إىل  و�ضلُت  قد  كنت  عاًما،  ع�ضر  خم�ضَة  �ملجرمني  �لأعد�ء 
�ضديدة من �لتعب و�لإرهاق �جل�ضدي و�لفكري، خم�ضة ع�ضر عاًما 
و�أنا �أعي�ض بني �أ�ضر�ر �لنا�ض وحثالة �ملجرمني، حماًطا بكل ما ومن 
�أكرههم ويكرهونني، وبجميع ما يتنافر مع ديني و�أخالقي وعاد�تي، 
وجميَع  و�خلمور  و�لدعارة  و�لغ�ضَّ  و�ل�ضرقة  و�لظلم  �جلر�ئَم  �أرى 
�أنو�ع �ملوبقات حويل؛ وفوق ذلك عليَّ �أن �أحتمَل �لتعاي�َض مع فاعلي 
و�أم�ضيُت  عمري  من  ذهبت  طويلة  �ضنو�ت  �لأ�ضياء،  هذه  ومدمني 
حركة  �أو  �ضوت  �أّي  عند  ًعا  متوقِّ �أعد�ئي  بني  �أنام  خاللها  �ضبابي 
ا يف كل وقت �ضمحُت  �ضً �أّي حلظة؛ كنت معرَّ منهم غدرهم بي يف 
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فيه بهروب �أحد �ملطلوبني �ملظلومني، �أو قمت فيه بت�ضريب معلومات 
لت فيه �أ�ضابري وملفات �لفرع ب�ضكٍل مغلوط، لأن  فت وعدَّ لأحد �أو حرَّ

�َض لأب�ضع �أنو�ع �لتعذيب، �أو �أن �أُعدَم فوًر�. �أُْعَتقَل و�أن �أتعرَّ
كنُت  للفرع،  �ملفلح  �ملجرم  �لعميد  رئا�ضة  فرتة  يف  �أنَّني  ورغم 
ك بحرية، وجرى  قد فقدُت �لكثرَي من قدر�تي �ل�ضابقة على �لتحرُّ
و�ضعي حتت �ملر�قبة د�ئًما، �إل �أنَّني مع ذلك كنت - وبف�ضل �هلل حتى 
ن كلَّ فرتة من �إنقاذ �أحد  �آخر حلظات ق�ضيتها يف هذ� �لفرع - �أمتكَّ
ني و�ضلُت ملرحلة يف هذ� �لعام �أنني �ضعرت بال�ضيق  �لأبرياء؛ ولكنَّ
ل �ملزيد من هذه �حلياة �أبًد�، و�تخذُت قر�ري  كثرًي�، ومل �أعد �أحتمَّ
باأنني لبدَّ وباأي طريقة كانت �أن �أُْخِرَج نف�ضي من هذ� �لعمل وهذ� 
�ل�ضرفاء  �لأ�ضدقاء  �لكثري من  �ملوبوء، وذلك رغم معار�ضة  �ملكان 
و�ضاهدو�  تابعو�  و�لذين  �لقر�ر،  هذ�  �تخاذي  يف  يل  �حلمويني 
وعلمو� و�ضمعو� مبا كنت �أفعله مع �ضعب مدينتهم عرب �ل�ضنني؛ وقد 
رونني  حاولو� �إقناعي مر�ًر� وتكر�ًر� بالرت�جع عن قر�ري وهم يذكِّ
للكثري  بالن�ضبة  نور  وب�ضي�َض  �أمٍل �ضغرية  ف�ضحَة  �أمثِّل  كنُت  باأنني 
من �لنا�ض يف مدينة حماه؛ وكان �لبع�ُض �لآخر من معاريف و�أقاربي 
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وقر�ري  �ختياري  وي�ضتنكرون  ب�ضدة  ي�ضتغربون  وحماه  حم�ض  يف 
برتك �ل�ضالحيات �لو��ضعة و�حل�ضانة �لقانونية �لتي �أملكها �أينما 
مبح�ض  �ملخابر�ت  يف  موظًفا  لكوين  �ضوريا  يف  هت  وتوجَّ ذهبت 
ني �أجبتهم بقول �هلل تعاىل يف كتابه �لعزيز {ل يكلِّف  �إر�دتي، ولكنَّ
�هلل نف�ًضا �إلَّ و�ضعها}، وباأنني �لآن لديَّ �أولد �أطفال لهم حق علي 

ا ون�ضيب من تفكريي. �أي�ضً
مل يكن قر�ُر ُخروجي من �جلهاز �لأمني �ل�ضوري قاباًل للتنفيذ 
لأي  م�ضموًحا  يكن  فلم  �ل�ضوريني،  معظُم  يعلم  كما  �أبًد�،  ب�ضهولة 
�؛  �ضابط �أو موظف باخلروج من هذ� �لعمل �إل يف حالت خا�ضة جدًّ
و�إ�ضر�ًر�  متكررة  وطلبات  مكثَّفة  جهوًد�  مني  �لأمر  ��ضتغرق  وقد 
�ض ملختلف  ة عام كامل. وخالل هذه �لفرتة، كنت �أتعرَّ و�إحلاًحا ملدَّ
مت بها  �ل�ضغوط و�لتهديد�ت جلعلي �أتر�جع عن �لطلبات �لتي تقدَّ
لت�ضريحي من وظيفتي. وبعد كل هذ�، وبعَد مقابلة جرى طلبي �إليها 
�ضي  موؤ�ضِّ و�أحد  �ضوريا  و�ملخابر�ت يف  �لأمن  وقياد�ت  كبار  �أحد  مع 
هذ� �لنظام �لأ�ضدي - وهو م�ضت�ضار للرئي�ضني �ملجرمني �لأ�ضديني 
ا - وهو �للو�ء �لن�ضريي �ملدعّو علي يون�ض )و�لذي  �لأب و�لبن �أي�ضً
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اط  كان ِذكُر ��ضمه فقط يكفي ليثري �لذعَر حتى عند روؤو�ضاء و�ضبَّ
� بيني وبينه  فروع �لأمن يف �ضوريا(، حدث جد�ٌل ونقا�ض طويل جدًّ
حاول هو خالله ترغيبـي تارة وترهيبـي تارًة �أخرى ليجعلني �أتر�جَع 
عن قر�ري. وعندما �أدرك �ضدَة �إ�ضر�ري على طلبي، �أخربين باأنه 
له ت�ضريحي من �لعمل كوين �ضابَط �ضف  لي�ض لديه �ضالحياٌت تخوِّ
و�أحمل  �لع�ضكري،  �لأمني  �لعمل  يف  خبرًي�  �أَُعدُّ  و�أ�ضبحت  قدمًيا، 
و�ضاَم تقدير يف هذ� �ملجال؛ و�أخربين �أنه يف حال ��ضتمر�ر �إ�ضر�ري، 
فهو ي�ضتطيع نقلي فقط �إن �ضئت �إىل عمل �أ�ضهل يف �جلي�ض �لنظامي 
خارَج �ضعبة �ملخابر�ت �لع�ضكرية، وقد و�فقُت فوًر� طبًعا؛ فقد كان 

هديف �لأهم مبدئًيا هو �خلال�ض من �ضعبة �لأمن �لع�ضكري.
�إد�رة  �إىل  نقلي  جرى   ،/2010/ �لعام  من  �لأوىل  ام  �لأيَّ ويف 

�ملهند�ضني �لع�ضكريني يف �جلي�ض �ل�ضوري.
�بات فرع �لأمن �لع�ضكري  وعندما كنُت �أخرج �أخرًي� �ضاملًا من بوَّ
منها  �ملخابر�ت  يف  ق�ضيُت  تقريًبا  عاًما  ع�ضر  �ضبعة  بعَد  َحماة  يف 
�للعني، مل يكن هناك كلماٌت ميكن  �لفرع  �ضتة ع�ضر عاًما يف هذ� 
�أن ت�ضَف �ضعوري �جلميل وفرحي �لهائل؛ وقد �أو�ضكُت - لول علمي 
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�لأر�ض  �ضكر� هلل على  �أ�ضجَد  �أن   - ف  �لت�ضرُّ مبقد�ر خطورة هذ� 
خالل خروجي من �لبو�بة �لرئي�ضية للفرع، وخرجت و�أنا �أ�ضكر �هلل 
�ضاملًا من  به من خروجي  �أنعم عليَّ  ما  بكلِّ جو�رحي على  و�أحمده 
هذ� �ملكان، وبعَد حتقيقي جلزء ل باأ�ض به من �لأهد�ف �لتي دخلت 

�أ�ضا�ًضا منذ �ضنني طويلة �إىل هذ� �لعمل من �أجل تنفيذها.
�أدخَل وكَر هذ� �جلهاز  �أن  لقد جنحُت - بف�ضل �هلل وقدرته - 
�أعلم  ل  كنُت  �أنني  رغم  �أردت،  حني  �أخرَج  و�أن  �أردُت  حني  �لقذر 
ن من �لعودة  خالل كل يوم من �أيام هذه �ل�ضنني �لطويلة هل �ضاأمتكَّ

يف ذلك �ليوم �إىل منزيل �أم ل.
فاحلمُد هلل د�ئًما و�أبًد�.
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عامان فـي اجلي�س ... 
والثورة ال�صورية املباركة  

�ملركز  يف  �ل�ضوري  �جلي�ض  يف  ق�ضيُته  �لذي  ل  �لأوَّ �لعاُم  كان 
�ض ل�ضيانة �لآليات �لثقيلة قرَب مدينتي حم�ض،  �لع�ضكري �ملخ�ضَّ
�ضنو�تي  بعَد  هدوء  وفرتة  نقاهٍة  مبنزلة  �إليه  فرزي  جرى  و�لذي 
�لعلل  معظَم  �أنَّ  ورغم  �لع�ضكرية.  �ملخابر�ت  يف  �لطويلة  �ملنهكة 
�لف�ضاد  و�نت�ضار  �لطائفية  مثل  �لأمن،  جهاز  يف  �ملوجودة  و�لعيوب 
�أنَّ  �إلَّ  �جلي�ض،  يف  مثلها  يوجد  وغريها،  و�ملح�ضوبيات  و�لر�ضاوى 
بكثري.  �أب�ضَط  كان  هنا  �أجلها  من  و�ل�ضر�ع  وم�ضتو�ها  مقد�رها 
بها من  باأ�ض  ل  ن�ضبة  فيه  كان  �جلي�ض  �أنَّ  و�لأهم من هذ� جميعه 
دين ومن �أبناء جميع �ملناطق  ة �ل�ضباط و�لأفر�د و�ملجنَّ �مل�ضلمني �ل�ضنَّ
اًل من  �ل�ضورية تقريًبا؛ ولهذ�، كان وجودي وعملي فيه طبيعيًّا ومتقبَّ
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ه  �، كما كان يف �ضعبة �ملخابر�ت. ومع �أنَّ �لآخرين، ولي�ض غريًبا و�ضاذًّ
لي�ض من �ل�ضهل �أبًد� على �أّي �إن�ضان �لتاأقلم مع تغيري مكان وطبيعة 
لت كلَّ  ل، �إلَّ �أنني تقبَّ عمله بعَد �ضنو�ت طويلة ق�ضاها يف �لعمل �لأوَّ

�ضيء ب�ضرعة و�ضارت �أموري بتي�ضري من �هلل.
�أتابع  منزيل  يف  جال�ًضا  كنُت  وبينما   ،2011/3/  15 تاريخ  ويف 
�لنظام  �ضدَّ  �ضغرية  مظاهرة  ل  �أوَّ مب�ضهد  ُذهلت  �لتلفاز،  �ضا�ضَة 
�إحدى  وكانت  دم�ضق،  �أ�ضو�ق  �أحد  يف  �ضوريا  يف  خرجت  �ل�ضوري 
رة لهذه �ملظاهرة، ول  �ملحطات �لف�ضائية تبثُّ مقاطع فيديو م�ضوَّ
�أظن �أنَّ �أحًد� يف �لدنيا كان �أ�ضعَد مني يف تلك �للحظات �لتي كنت 
�أرى فيها ُحلمي وحلم و�لدي - رحمه �هلل - وحلم �أغلب من عرفتهم 
ق. كنُت �أرى �ل�ضعَب، �لذي  من قومي طو�َل حياتي يبد�أ �أخرًي� بالتحقُّ
�لأمو�ت،  كالأحياء  �ضامًتا  وقهره  ذله  يجرتُّ  �ل�ضنني  لع�ضر�ت  بقي 
يعود �أخرًي� للحياة من جديد. كنت �أخرًي� �أرى �أنَّ ما �ضحيُت به �أنا، 
و�  وما �ضحيُت من �أجله طو�َل عمري وكان قبلي �لكثريون قد �ضحَّ

من �أجله �أ�ضبح �أخرًي� له ثمن.
وخالل �ُضُهور بعَد ذلك، ت�ضارعت وتريُة �لأَْحد�ث، و�نتقلت �ضعلُة 
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�ملظاهر�ت من مكاٍن �إىل �آخر حتى بد�أت حتدث يف مدينتي حم�ض، 
�لأ�ضا�ضي؛  ومركزها  �لثورة  لهذه  عا�ضمًة  بعَدها  �أ�ضبحت  و�لتي 
�ضدَّ  �لأوىل  �ملظاهر�ت  جميع  يف  �ضاركو�  ن  ممَّ �هلل  بف�ضل  وكنُت 
�لنظام �لأ�ضدي �لتي كانت تخرج يف حم�ض يف كل �أ�ضبوع �نطالًقا 
�ضالة  من  خروجهم  بعَد  �مل�ضلون  بها  يقوم  وكان  �مل�ضاجد،  من 

�جلمعة يف هذه �مل�ضاجد.
كنُت �أ�ضارك د�ئًما، رغم خطورة �لأمر �ل�ضديدة عليَّ و�ختالف 
وقتها عن جميع  �لنظام  قو�ُت  بي  �أم�ضَكت  �إن  و�ضوء عو�قبها  ة  �ضدَّ
�مل�ضاركني غريي، وذلك كوين ع�ضكرًيا ول�ضت مدنًيا مثل �لآخرين، 
وذلك يعني �أنَّ عقوبتي عنَد �لنظام وح�ضب قو�نينه على هذ� �لفعل 
هو �لإعد�م �مليد�ين �لفوري؛ لكن �هلل �ضلمني، وبد�أ �لنظاُم �لأ�ضدي 
و�لت�ضالت  و�لكهرباء  �ملاء  بقطع  �ملدينة  مبعاقبة  يقوم  بعدها 
�ض للتدفئة عن جميع �لأحياء �لثائرة، ومنزيل كان  و�لوقود �ملخ�ضَّ
ا نبقى من دون وجود هذه �لحتياجات لفرتة طويلة،  منها طبًعا. كنَّ
وكانت �أو�ضاُعنا نتيجة لذلك - ومعنا جميع �لنا�ض حولنا - �ضعبًة 

.� جدًّ
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جنوُن  ُجنَّ  تدور،  �لتي  �لأَْحد�ث  وب�ضبب  �لفرتة،  نف�ض  ويف 
عد�ء  �أكرَث  و�أ�ضبحو�  �جلي�ض،  يف  معنا  يعملون  �لذين  �لن�ضرييني 
�نتهاء  وبعَد  يوم  كل  يف  نر�هم  ا  وكنَّ تاهنا؛  و�ضر��ضة  وطائفية 
�لرجال  جميُع  ا  �أي�ضً ومعهم  جميًعا،  جمعهم  يجري  معنا،  دو�مهم 
ِقبل  من  حم�ض،  مبدينة  �ملحيطة  �لن�ضريية  �لقرى  يف  �ملوجودين 
فروع �لأمن و�ملخابر�ت وتزويدهم باأ�ضلحة، ثم نقلهم يف حافالت 
باأعد�د كبرية �إىل �ملدينة ليقومو� هناك بامل�ضاركة مع �أجهزة �لأمن 
يف �جلر�ئم �لتي كان �لنظاُم قد بد�أ يف �رتكابها يومًيا يف حم�ض 
ب�ضكٍل  �لأبرياء  ويذبحون  يقتلون  كانو�  حيث  �لثورة؛  �إخماد  بغيَة 
ع�ضو�ئي دون متييز يف �أحياء �ملدينة ويخطفون ويغت�ضبون �لن�ضاء، 
ي�ضطرون  �لثو�ُر  بد�أ  ذلك،  وب�ضبب  �ملنازل.  يحرقون  ثم  وينهبون 
للدفاع عن �أنف�ضهم وعائالتهم مبا ميلكونه من �أ�ضلحة خفيفة، وبد�أ 
�لنظام،  عن  بالن�ضقاق  يقومون  �جلي�ض  يف  �لعاملني  من  �ل�ضرفاُء 

وت�ضكيل مقاومة م�ضلَّحة للدفاع عن �لأبرياء.
عن  بالن�ضقاق   - د  تردُّ وبال   - فوًر�  عندها  قر�ري  �تخذُت 
�لنظام و�ل�ضرت�ك يف �لدفاع عن �لنا�ض، وهو ما كنت �أنتظره طو�َل 
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عمري؛ وبد�أت بالتو��ضل مع جمموعات �لثو�ر �ملوجودة يف �لأحياء 
�ملجموعة  �إيجاد  بغيَة  عنهم  �ملعلومات  وجمع  ملنزيل،  �ملجاورة 
�ملنا�ضبة يل لالن�ضمام �إليها؛ وعلمُت �أنه يوجد جمموعٌة من �لثو�ر 
ومعروف  �لنا�ض  ِقبل  من  حمبوب  وقائدها   � جدًّ دة  جيِّ �ضمعة  ذ�ت 
ى با�ضم قائدها /جمموعة  ُت�ضمَّ �لعالية. وكانت �ملجموعُة  باأخالقه 
�أبو �أ�ضعد/. كانو� يتمركزون يف حي �لبيا�ضة يف مدينة حم�ض؛ ويف 
قمُت  قد  وكنت  �إليهم،  �ن�ضمامي  على  لالتفاق  معهم  ل  �لأوَّ لقائي 
قبلها بفرتة بت�ضريب معلومات �أمنية �إليهم ح�ضلُت عليها من خالل 
عملي يف �جلي�ض حوَل وجود جو��ضي�ض للنظام بني �أحد جمموعات 
ة �لنظام  �لثو�ر )و�لتي كانت تتمركز يف قرية �لزعفر�نة( وحول نيَّ
معلوماتي  �ضبَّبت  وقد  مكان متركزهم،  �ملجموعة يف  تلك  مد�همَة 
قائد  �أ�ضعد  �أبو  فقام  �لزعفر�نة؛  جمموعة  عنا�ضر  �أرو�ح  �إنقاَذ 
به،  �ملذكور  لقائي  عنَد  هذ�  على  كثرًي�  ب�ضكري  �لبيا�ضة  جمموعة 
قرية  يف  �إنقاُذها  جرى  �لتي  �ملجموعة  و�متنان  �ضكر  �إيلَّ  و�أو�ضَل 
�ملعلومات  بت�ضريب  ��ضتمرَّ  �أن  وقتها  ورجاين  ا،  �أي�ضً �لزعفر�نة 
عملي،  يف  بقائي  خالل  من  لهم  ي  �ضرِّ ب�ضكل  و�لأمنية  �لع�ضكرية 
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وقال �إنَّ هذ� �ضيكون �أنفَع و�أجدى لهم من تركي لعملي و�لن�ضمام 
�لعنا�ضر  من  حالًيا  كافية  �أعد�ًد�  لديهم  لأنَّ  علني،  ب�ضكٍل  �إليهم 
ا عن �لنظام،  و�لقياد�ت. وفعاًل، �تَّفقنا على ذلك و�أ�ضبحت من�ضقًّ

�ر ب�ضكل ر�ضمي ولكن �ضري.  و�أعمل ل�ضالح �لثورة و�لثوَّ
�أيام �ل�ضهر �لثالث  ويف �ل�ضباح �لباكر من يوم �ضتويٍّ بارد من 
�ضهر كامل من  وقتها قد م�ضى علينا حو�ىل  وكان  عام /2012/، 
�لزمان نعي�ض بال ماء ول كهرباء ول تدفئة، وبينما كنا نتناول وجبة 
قام  بحم�ض،  �لتاأمينات  حي  يف  منزلنا  يف  و�أولدي  �أنا  �لإفطار 
نعي�ض  �لذي  �حلي  منازل  وجميع  منزيل  بق�ضف  �لأ�ضدي  �لنظاُم 
ذها منذ فرتة بتدمري  ته �لتي كان ينفِّ فيه بعَد ِح�ضاره له �ضمن خطَّ
هم مبختلف �أنو�ع �لقذ�ئف  �لأحياء �لتي خرجت منها مظاهر�ٌت �ضدَّ
و�لذعر  �لأمل  و�ضرخات  �لنفجار�ت  �أ�ضو�ُت  وتعالت  �ل�ضاروخية؛ 
حوَلنا دون �ضابق �إنذ�ر؛ وكانت جثُث �لأبرياء و�لدماء متالأ �ضو�رَع 
�حلي حني قمت مبعجزة باإخر�ج عائلتي حتت نري�ن �لقنا�ضني، بني 
�نفجار�ت �لقذ�ئف، وجنحُت بتهريبهم من �حل�ضار �ملفرو�ض على 
�ر  �حلي، وخرجُت معهم منه ب�ضعوبة مب�ضاعدة بع�ض عنا�ضر �لثوَّ
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من �ملجموعة �لتي �أعمل معها، و�لذين كانو� موجودين بال�ضدفة يف 
�حلي نتيجَة حماولتهم �إ�ضعاَف بع�ض �جلرحى من �لأطفال �لأبرياء 
��ضتطاعت  �لتي  �لقليلة  �لعائالت  من  وعائلتي  �أنا  ا  كنَّ وقد  فيه. 
�خلروَج حتت نري�ن �لنظام �لأ�ضدي يومها، ب�ضبب خطورة حماولة 
�خلروج كثرًي� و�إحجام �أغلب �لعائالت ب�ضبب ذلك عن �لقيام بها. 
ذلك  يف  وفقدنا  فقط؛  علينا  �لتي  مبالب�ضنا  خروُجنا  كان  ولكن 
ر�ضمية ومالب�ض  و�أور�ق  �أمو�ل  �لدنيا من  ما منلك يف  �ليوم جميَع 
قام  �لذي  �ملنزل  يف  جميعها  تركناها  حيث  �ضخ�ضية،  وحاجيَّات 
�لنظام �لأ�ضدي باإ�ضر�ف فرع �ملخابر�ت �جلوية بحم�ض يف �لأيام 
�ليوم بق�ضفه ثم نهبه ثم حرقه، ومعه جميع منازل  �لتالية لذلك 

�حلي �لأخرى.
ول حوَل ول قوة �إل باهلل �لعلي �لعظيم.
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االعتقال ... �صتَّة اأ�صهر من العذاب 
و�صجن تدمر الرهيب

بعَد تدمري منزيل وما فيه من �أثاث بفرتة حو�ىل �ضهرين، وبعد 
منازل  يف  ك�ضيوف  موؤقًتا  نعي�ض  و�أولدي،  �أنا  ًد�  م�ضرَّ �أ�ضبحت  �أن 
رت  �أقاربنا، وحتديد� يف �ل�ضهر �خلام�ض من عام 2012، كنت قد قرَّ
ل و�ضعي �حلايل وجمرد �لعمل �ل�ضري مع �لثورة  �أنني مل �أعد �أحتمَّ
بينما �أنا م�ضطٌر للدو�م و�لوجود يف فرتة �لعمل يف �جلي�ض مع هوؤلء 
يرتكبونه  يوم مبا  كل  �أماَمنا  علًنا  يفتخرون  كانو�  �لذين  �ملجرمني 
من جر�ئم علينا وعلى مدينتنا حم�ض؛ و�أ�ضبح و�ضعي معهم رغم 
�لفرتة  خالل  وكنت  نظري؛  يف  منطقي  غرَي  �لثورة  لرجال  فائدته 
�ملا�ضية قد قمُت بالتح�ضري لتنفيذ �ن�ضقاٍق جماعي كبري من مكان 
زت عدًد� من �لعنا�ضر و�ملجندين و�ل�ضباط  عملي يف �جلي�ض، وجهَّ
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ار�ت  �مل�ضتعدين لهذه �لفكرة و�تفقنا جميًعا على قيامي بتاأمني �ضيَّ
عن طريق جمموعة �لثو�ر �لتي �أعمل معها لنقل �جلميع عنَد حلول 
�ضاعة �ل�ضفر �لتي كنا �ضنتَّفق عليها. كما قمُت بنقل وتخزين كميات 
بحجة  مكتبي  �إىل  �جلي�ض  م�ضتودعات  من  و�لذخائر  �لأ�ضلحة  من 
بينما كان هدُفنا �حلقيقي  �لثورة،  زيادة �حليطة و�حلماية ب�ضبب 
��ضطحاب هذه �لأ�ضلحة معنا �إىل �لثو�ر يف �أثناء �ن�ضقاقنا وهروبنا 

من �جلي�ض.
ة  �ل�ضنَّ �ل�ضباط  �أحد  ل�ضتفز�ز  ونتيجة   ،2012/5/11 وبتاريخ 
�لذين يعملون معنا للعنا�ضر �لن�ضرييني، وتنفيًذ� للخطة �لتي كان 
نظاُم �لأ�ضد قد بد�أ بتنفيذها منذ فرتة بالتخلُّ�ض من جميع �ل�ضباط 
ة من جميع قطعات �جلي�ض �ل�ضوري وت�ضفيته منهم  و�لعنا�ضر �ل�ضنَّ
ه، جرى �إلقاُء �لقب�ض عليَّ �ضباح  خوًفا من �نقالبهم مع �ل�ضعب �ضدَّ
ِقَبل  دين من  و�ملجنَّ �لعنا�ضر  �أخرى من  �ليوم ومعي جمموعٌة  هذ� 
قو�ت فرع �ملخابر�ت �لع�ضكرية بحم�ض. وقد حدث هذ� رغم �أنَّني 
�أنوي يف حال  وكنُت  �لحتمال،  لهذ�  �ضابًقا  نف�ضي  قد جهزت  كنُت 
حدوثه �ملقاومة مبا معي من �ضالح وعدم �ل�ضت�ضالم �أبًد�، ولكنهم 
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فقط  �أنهم  يل  �ل�ضديد  بتاأكيدهم  وقتها  معي  �حليلَة  ��ضتخدمو� 
يريدون ��ضت�ضارتي يف ق�ضية لديهم، وجرى �قتيادي بعَدها �إىل مقر 
مفرزة �لأمن �لع�ضكري بقرية �مل�ضرفة جانب حم�ض، وبعَدها جرى 
�ضجن  وو�ضعي يف  �لع�ضكري يف حم�ض،  �لأمن  فرع  مقر  �إىل  نقلي 

�لفرع.
للقارئ  يو�ضَل  �أن  و�ضف  �أّي  على  �ل�ضعب  من  �حلقيقة،  يف 
�ل�ضورية  �لأمنية  �ملعتقالت  يف  �لأو�ضاع  ل�ضوء  �حلقيقية  �لدرجة 
هذه  �أنَّ  و�أظن  �ملعتقلون،  فيها  ع  ُيو�ضَ �لتي  �ملزرية  �حلالة  ومقد�ر 
لها ذهن �لإن�ضان  �لأمكنَة هي �أقرب ما تكون �إىل �ل�ضورة �لتي يتخيَّ
�أنني كنُت قد �أم�ضيت جزًء� كبرًي� من عمري  عن �جلحيم. ورغم 
وم�ضاهد�ت  معلوماٌت  عندي  وكان  �ل�ضوري،  �ملخابر�ت  جهاز  يف 
�أنَّني -  �لتي ي�ضتخدمها هذ� �جلهاُز، وحتى  �ضابقة عن �لزنز�نات 
كما ذكرُت �ضابًقا - �ُضِجنت يف �لكثري من �ملر�ت يف مثلها من قبل، 
لكن بعَد قيام �لثورة �ل�ضورية �ختلف كلُّ ما كنت �أعرفه، و�زد�دت 
�لأموُر �أ�ضعاَف �لدرجات نحو �لأ�ضو�أ؛ فقد �زد�دت �أعد�ُد �ملعتقلني 
ب�ضكٍل رهيب، و�زد�دت �لوح�ضيُة كثرًي� يف �لتعامل معهم، و�أ�ضبحت 



 244 

جا�صو�س... من �أجل ال �أحد!!

�ضالحياُت �جلالدين لقتل �أّي معتقل يف �أّي حلظة مفتوحًة د�ئًما.
قد  بنف�ضه  ي�ضعر  �ملعتقل  فيها  يدخل  �لتي  �لأوىل  �للحظة  منذ 
ينتهي،  وكاأنه د�خل عامل كو�بي�ض ل  و�لزمان،  �لعامل  �أ�ضبح خارَج 
متاًما  ى  يتعرَّ �أن  هو  معتقل  كلُّ  بفعله  ُيوؤَمر  �أمر  �أول  يكون  حيث 
ًد�  �ضيولد جمدَّ وكاأنَّه  �أمه  ولدته  كما   - �لآخرين  �أمام  من مالب�ضه 
ملجتمع  وبالن�ضبة   - �ملعتقالت  عامل  �لأ�ضود  �ل�ضفلي  �لعامل  هذ�  يف 
حمافظ على �لتقاليد و�لدين و�لعاد�ت، مثل جمتمعنا �ل�ضوري، فاإن 
�أن ير�ه �لآخرون عارًيا، ثم  هذ� يكون غاية �لإذلل و�لقهر للرجل 
�لطائفية  بالقذ�رة  �ملليئة  جعبتهم  يف  ما  يفرغون  �جلالدون  يبد�أ 
و�لإجر�مية بال�ضياط و�لع�ضي و�لأكبال �لتي ينهالون بها على ج�ضد 
من  تخرج  �لتي  �ملنتنة  �لنجا�ضات  ب�ضيل  ذلك  مرت�فًقا  معتقل،  كلِّ 
و�إهانة  كفر  و�ألفاظ  و�إهانات  �ضتائم  ب�ضكل  �أولئك �جلالدين  �أفو�ه 
�ض يف �لعامل، و�لذي ي�ضبُّونه على �ملعتقل. ومل يكن  لكل ما هو مقدَّ
�أثناء  يف  �ملعتقالت  جالدي  ِقبل  من  يجري  ر�أيته  �لذي  �ل�ضرُب 
من  و��ضًحا  كان  بل  فقط،  �لتعذيب  �أجل  من  �ل�ضورية  �لثورة  فرتة 
�لأقل  على  �أو  �لقتل  به  يق�ضد  كان  �أنه  و�أدو�ته  و�أ�ضلوبه  طريقته 
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�إ�ضابة �ملعتقل بك�ضور وعاهات د�ئمة يف ج�ضده. وبعَد هذ� جميعه، 
عارًيا  �ل�ضحية  باملعتقل  يقذفون  �جلالدون،  ميل  �أو  يتعب  وعندما 
ومطلًيا بالكامل بدمائه �لتي نزفت منه فوَق �أكو�م �ملعتقلني �لآخرين 
فقد   ، �إيلَّ وبالن�ضبة  �لزنز�نات،  هذه  د�خل  �أما  �لزنز�نات.  د�خل 
كان  حيث  �لأك�ضجني،  نعم   ... �لهو�ء  هو  �حلقيقي  �لتعذيُب  كان 
رغم   ، �إيلَّ بالن�ضبة  �لأ�ضعب  �لأمر  هو  �ملكان  �لهو�ء يف هذ�  �ُض  تنفُّ
وللجميع  يل  و�ملعاناة  �لأمل  ت�ضبب  كانت  �لتي  �لأخرى  �لأ�ضباَب  �أن 
�، فال ماء للمعتقلني �إل ما يجري ت�ضريبه من مياه قذرة  كثرية جدًّ
منتًنا  كان  �لقليل  و�لطعام  غالًبا،  توجد  ل  �لتي  �حلمامات  من 
منها  �لب�ضرية  حتى  �لقاذور�ت  �أنو�ع  مبختلف  تلويثه  ومت  وفا�ضًد� 
�أمًر� يحتاج  للخالء لق�ضاء �حلاجة كان  ب�ضكٍل مق�ضود، و�خلروج 
�أج�ضاَد  �أخرًي� يف مكان قذر يجعل  �، ويجري  �نتظار طويل جدًّ �إىل 
�ملعتقلني و�أطر�فهم تتلوث �أكرث و�أكرث بالف�ضالت �لب�ضرية. ومن دون 
وجود �ملاء و�ل�ضابون، كانت هذه �لقذ�ر�ت تبقى ملت�ضقًة باجلميع، 
وحتى �ملنظر �لذي كنت �أر�ه وبقية �ملعتقلني كان تعذيًبا بحدِّ ذ�ته، 
حيث كنا نرى �لأ�ضخا�ض �أينما نظرنا يف ظالم �لزنز�نات من كافة 
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�لأعمار و�لأحجام منهم كبار �ل�ضن ومنهم �لأطفال ومنهم من هو 
�أماكن  يف  متال�ضق  ب�ضكٍل  حم�ضورين  وجميعهم  ويحت�ضر  م�ضاب 
ملوثة  �ملمزقة  مالب�ضهم  من  تبقى  وما  و�أج�ضادهم   ،� جدًّ قة  �ضيِّ

بالدماء �جلافة و�لتقيُّحات و�لقذ�رة.
كان مر�ضا �جَلَرب و�لقمل �للذ�ن كان �أّي معتقل جديد ي�ضاب 
بهذه  �مل�ضابة  باأج�ضاد غريه  �لإجباري  �لت�ضاقه  نتيجة  فوًر�،  بهما 
�لآفات، يجعالن جميَع من يف �مل�ضهد �أمامي يقومون ليَل نهار وب�ضكل 
ا وجوُه �ملعتقلني فمنها  ل ينقطع بنوبات ُحكاك وهر�ض ه�ضتريية. �أمَّ
تر�ه مذهوًل مدهو�ًضا �ضارًد� يف �لعدم، ومنها �لباكي ومنها ما يتاأملَّ 
بد�يات  عليه  وتظهر  �لتز�ن  يفقد  بد�أ  �أنَّ �ضاحبه  ت�ضعر  ما  ومنها 
�جلنون؛ وير�فق هذ� جميعه �أ�ضو�ُت �ضرخات �لأمل و�لأنني و�لنحيب 

ف يف هذ� �ملكان �أبًد�. �لتي ل تتوقَّ
ولكن، كما ذكرُت لكم، بالإ�ضافة �إىل كل هذه �ملعاناة جمتمعة، 
عانيُت كثرًي� من �ضعوبة �لتنف�ض؛ فالهو�ء �لقليل �لذي كان متوفًر� 
يف زنز�نتنا �ملغلقة حتت �لأر�ض كان فا�ضًد� منتًنا مليًئا برو�ئح �لدم 
مع �لرب�ز مع �لعفونة ورو�ئح �لعرق �لب�ضري لالأج�ضاد �لقذرة. ب�ضكٍل 
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�لنف�ض  وتعافه  منه  ت�ضمئز  ما  جميع  من  خليًطا  �لهو�ُء  كان  عام، 
�لب�ضرية؛ وبقيت طو�َل فرتة �ل�ضهرين �لأولني من �عتقايل ت�ضيبني 
حالت �ختناق ت�ضبه �لربو؛ وكنت �أظنُّ يف كل مرة من �ضدتها �أنها 
�ضتكون �لطريقَة �لتي �أختارها �هلل �ضبحانه يل ملغادرة �لدنيا. وقد 
�ضبعة  مدَة  �لزنز�نات  وو�ضعي يف  ل لعتقايل  �لأوَّ �ليوم  منذ  بقيُت 
َن من �إخر�ج ما يف �أمعائي من ف�ضالت،  ع�ضر يوًما من دون �أن �أمتكَّ
وكنُت ل �أتناول يف كل يوم �أكرث من ك�ضرة خبز �ضغرية عفنة، وكنت 
قد و�ضلُت يف نهاية هذه �لأيام �إىل حالة �ضديدة من �ل�ضعف و�ملر�ض 

و�لأمل. كما كنُت �أحياًنا ل �أ�ضتطيع �حلركة نهائًيا.
قو  حمقِّ بد�أ  �حلالة،  هذ�  �إىل  و�ضويل  وعند  �لوقت،  هذ�  ويف 
معي،  �لتحقيَق  بحم�ض  �لع�ضكري  �لأمن  فرع  يف  �لأ�ضدي  �لنظام 
مرة  كل  يف  حملي  �أو  �لأر�ض  على  �ضحبي  �إىل  طرون  ُي�ضَّ وكانو� 
ل  �أوَّ ومنذ  و�لتحقيق.  �لتعذيب  غرفة  �إىل  �إي�ضايل  من  نو�  ليتمكَّ
حت للمحقق �أنني لدي خربة  جل�ضة من جل�ضات �لتحقيق معي، و�ضَّ
يف عمله، وما �ضيقوم به معي لأنَّني ق�ضيُت �ضنو�ٍت طويلًة �أعمل يف 
�ضعبة �ملخابر�ت، و�نَّني ب�ضبب علمي �أنَّه لن يدعني �أبًد� ولن يوقَف 
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ا  م له عر�ضً تعذيبه يل حتى يح�ضَل مني على �عرت�فات، فاإنني �ضاأقدِّ
�ضرييحه ويريحني، ويخت�ضر عليه وقَته وتعبه، وهذ� �لعر�ُض �أنني 
�ضاأوقع له فوًر� على جميع �لتهم �لتي يريد توجيهها يل، و�ضاأقرُّ على 
نف�ضي بفعلي ما يريد هو ن�ضبه �إيلَّ من �أفعال؛ وكان �ملحقق �ضعيًد� 
ر مني، ومل يتو�َن هو عن كيل جمموعٍة متنوعة  بهذ� �ل�ضت�ضالم �ملبكِّ
�ت  من �لتهم �إيل، وهذه �لتهم هي: �ل�ضتهز�ء باجلي�ض �ل�ضوري وقوَّ
�لأمن علًنا و�لنيل من هيبتهما، و�ل�ضخرية من �لقت�ضاد �لوطني، 
جميًعا  بفعلها  له  و�عرتفُت  للنظام،  ت�ضيء  �لتي  �ل�ضائعات  ون�ضر 
بال�ضخرية  وقتها  �ل�ضديد  مر�ضي  رغم  و�ضعرُت  �تفاقنا.  ح�ضب 
�لأ�ضدي ورجاله، لأنهم لو علمو� ما كنُت  جمدًد� من غباء �لنظام 
ا يف �ثناء عملي يف �ملخابر�ت �أو �جلي�ض  وما زلت �أفعله بنظامهم حقًّ
ومقد�ر تعاوين وحتالفي مع كل ثائر عليهم وعلى نظامهم، لكانو� 
قامو� باإعد�مي فوًر�؛ وملا كانو� �كتفو� بتوجيه هذه �لتهم �لب�ضيطة 
قلوَبهم  �أعمى  وتعاىل -  �ضبحانه  ولكن �هلل -  و�ل�ضخيفة يل فقط، 

و�أب�ضارهم عن حقيقتي بقدرته.
ق و�رتياحه ملا ح�ضل عليه مني من نتائج، �إل �أنَّه  ورغم فرح �ملحقِّ
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��ضتمر يف تعذيبي و�لتحقيق معي ب�ضكٍل يومي مدة �أ�ضبوعني كاملني 
بعدها، حيث كان يبد�أ حتقيَقه معي خالل تلك �لفرتة يف م�ضاء كل 
يوم بربط ذر�عيَّ �إىل �خللف باحلبال ثم بتعليقهما وهما مربوطتان 
�إىل �ل�ضقف بطريقة كانت يق�ضد بها خلَع �لكتفني حتت �ضغط ثقل 
ق يرتكني ويقوم بفك �حلبال يف كل  �جل�ضد عليهما. ومل يكن �ملحقِّ
مرة �إلَّ عند �ضاعات �لفجر �لأوىل، وكان هدُف ��ضتمر�ره هذ� هو 
حماولة �حل�ضول مني بعد �أن �عرتفُت على نف�ضي مبا �أر�دوه، على 
�عرت�فات جديدة عن �أ�ضماء ومعلومات عن �أي �أ�ضخا�ض �أعرفهم، 
اليات �لثورة �ل�ضورية يف �أحياء مدينة  وقد ��ضرتكو� باأي طريقة يف فعَّ
� رغم �آلمي ومر�ضي على �إنكار معرفتي  حم�ض، ولكنني بقيُت م�ضرًّ
لأي �أ�ضماء، مع �أنَّني يف �حلقيقة كنت وقتها �أعلم كلَّ �ضيء عن جميع 

ثو�ر حم�ض تقريًبا. 
كنت �أ�ضعُر يف نف�ضي وبكل ثقة و�ضدق �أنَّني م�ضتعدٌّ متاًما للموت 
قبل �أن �أت�ضبَب يف �أّي �أ�ضر�ر لأي �ضخ�ض من �لأبطال �لذين ثارو� 
�ضدَّ ظلم هوؤلء. ويف نهاية �أ�ضبوعني من تعذيبي �ليومي، قام �ملحقُق 
باإيقاف كل �ضيء، و�أخربين �أنه قد ملَّ مني ومن مو�ضوعي، وطلب 
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مني �لتوقيَع وو�ضَع ب�ضماتي على �إفادتي و�عرت�فاتي �ل�ضابقة على 
نف�ضي. ومن �لأمور �لتي حدثت و�أذكرها يف �أثناء فرتة �لتحقيق معي 
�أنه يف �أحد �ملر�ت، وبينما كنت معلًَّقا بالطريقة �لتي ذكرتها �ضابًقا، 
قون �ضاًبا ل يتجاوز عمره ثمانية ع�ضر عاًما، وو�ضعوه  �أح�ضر �ملحقِّ
على �آلت �لتعذيب، ثم �جتمع على تعذيب هذ� �ل�ضاب �مل�ضكني �أربعٌة 
�أد�ٌة  من �جلالدين، ��ضرتكو� مًعا يف تعذيبه، وبيد كل و�حد منهم 
خمتلفة ي�ضتخدمها لإيذ�ئه؛ وقالو� له يف �أثناء ذلك �إنَّهم لن يرتكوه 
�مل�ضكني  �ل�ضاب  وكان  �لنظام؛  من  �ضخ�ض  �أّي  بقتل  يعرتَف  حتى 
ي�ضيح باأنَّه ل ي�ضتطيع قتَل �أّي كائن حي، ولكنهم ��ضتمرو� ب�ضربه 
حتى و�فق �أن يكتَب �ملحققون ما ي�ضاوؤون من �عرت�فات با�ضمه باأي 
جر�ئم يريدونها هم، و�ضيقوم هو بالتوقيع عليها فوًر�؛ وفعاًل، جعلوه 
ع  ع على �عرت�فات كاذبة باأنه كان قد �أطلق �لنار �ضابًقا على تمُّ يوقِّ

ل�ضباط نظام �لأ�ضد، وباأنه قتل �أربعة منهم وقتها.
�لأمن  فرع  �ضجن  يف  يوًما  وخم�ضني  �ضبعة  حو�ىل  �إم�ضائي  بعَد 
�لع�ضكري بحم�ض، جرى ترحيلي �إىل �ضجن فرع �ل�ضرطة �لع�ضكرية 
يف حم�ض؛ وقد �ضاهدت قبَل خروجي �لنهائي من فرع حم�ض �ضيًئا 
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ارة �ضاحنة �ضخمة تقف يف �ضاحة  لن �أن�ضاه ما حييت، وهو روؤيتي ل�ضيَّ
ل  �ضندوقها حممَّ �لن�ضاء،  �ملعّد لعتقال  �ل�ضجن  باب  مقابل  �لفرع 
رت  وتذكَّ �أطفال،  وعربات  ن�ضائية  بحقائب  �أعاله  حتى  بالكامل 
بها  قامت  �لتي  و�لأطفال  �لن�ضاء  �ختطاف  ق�ض�ض  عدَد  مبا�ضرة 
من  باإح�ضارهم  قامو�  �لذين  �ملجرمون  ومعهم  �لأ�ضد  نظام  قو�ُت 
�لقرى �لن�ضريية من بيوت و�ضو�رع �لأحياء �ملعار�ضة للنظام، ومن 
يف  �لنظام  �ضدَّ  �ملظاهر�ت  يف  �ضاركو�  �لذين  �لأ�ضخا�ض  منازل 
�لآخر يف  بالبع�ض  ون�ضمع  ببع�ضها،  نعلم  و�لتي كنا  مدينة حم�ض، 

كلِّ يوم منذ بد�أت �لثورة عام 2011.
بعَد ت�ضليمي لفرع �ل�ضرطة �لع�ضكرية بحم�ض، جرى ترحيلي مرًة 
ا بال�ضال�ضل �ملعدنية  �أخرى يف نف�ض �ليوم بعد �أن ربطونا ببع�ضنا بع�ضً
�أنا وعدد كبري �آخر من �ملعتقلني من �لأذرع و�لأقد�م، وح�ضرونا فوَق 
ُت�ضتخَدم عادة لنقل �ملو��ضي  ا ب�ضيار�ت �ضاحنة مغلقة  بع�ضنا بع�ضً
�إىل قيادة �ل�ضرطة �لع�ضكرية بدم�ضق، ومنها �إىل �ضجن �لفرع 248، 
�ملخابر�ت  ل�ضعبة  �لتابع  دم�ضق  يف  �لع�ضكري  �لتحقيق  فرُع  وهو 
�لع�ضكرية، و�أحد �أ�ضخم و�أ�ضهر مر�كز �لتعذيب و�لعتقال يف �ضوريا 
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ن �ضجُن �لفرع �ملذكور  منذ ع�ضر حافظ �لأ�ضد �ملجرم �لأكرب. ويتكوَّ
من عدد من �لطو�بق �ملظلمة حتت �لأر�ض، و�لتي منذ �أن يدخلها 
�ملعتقل وحتى يخرج منها - �إن خرج - ل يرى نوَر �ل�ضم�ض د�خلها 
�أبًد�، ول يعرف نهاَره من ليله، وفيه كان يوجد معتقلون مل يغادرو� 
�ضُت فيه ملا ي�ضبه ما حدث معي  هذ� �ملكان منذ عقود م�ضت. وتعرَّ
�ضابًقا يف فرع حم�ض تقريًبا، �إلَّ �أن �لزنز�نات يف �لفرع 248 كانت 
ا من �لفرع �ل�ضابق، لدرجة �أنه كان على �ملعتقلني  �أ�ضد �زدحاما �أي�ضً
�مل�ضاكني تنظيم دور بينهم و�لنتظار لفرت�ت طويلة للح�ضول على 
م�ضاحٍة �ضغرية جًد� يجري توفرُيها من قبل �لآخرين للجلو�ض قلياًل 
بني �أقد�مهم؛ وقد �أم�ضيُت فرتة حو�ىل �ل�ضهر يف �ضجن هذ� �لفرع، 
وكان من �أ�ضدِّ ما يوؤملني يف هذه �لفرتة �أنني كان قد م�ضى عليَّ نحو 
ثالثة �ضهور من �لغياب عن �أولدي وعائلتي، وجرى هذ� يف ظروف 
غري �عتيادية مترُّ بها �ضوريا، فالقتُل و�لق�ضف و�لختطاف وغريها 
من �لأخطار �لكثرية كانت حتدث يف كلِّ مكان من �ضوريا. ولذلك، 
مل �أكن �أعلم خالل هذ� �لزمن هل �أولدي ما ز�لو� �أحياء وبخري �أم 
�ضيء  �أّي  يعلمون  ل  ا  �أي�ضً �أنهم هم  �أعلم  وكنُت  مكروه،  لهم  حدث 
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عن حال و�لدهم ومكانه، بالإ�ضافة لكونهم بال ماأوى كما �ضرحُت 
�ضابًقا.

�لفرع  تقريًبا معتقاًل يف  يوًما  ثمانية وع�ضرين  بقائي نحو  وبعَد 
قيادة  �إىل  �ل�ضابقة  �لطريقة  وبنف�ض  ًد�  جمدَّ نقلي  جرى   ،248
�ل�ضرطة �لع�ضكرية يف دم�ضق، ومنها �إىل �ضجن �ل�ضرطة �لع�ضكرية 
نا �أنا و�لكثري من �ملعتقلني على ق�ضاة  يف حم�ض؛ وهناك جرى عر�ضُ
تون �لتهم �لأمنية على  �لنيابة �لع�ضكرية يف حم�ض، و�لذين كانو� يثبِّ
�جلميع دون �أّي حتقيق �أو �أدلَّة؛ ومن ذلك �ملكان جرى حتويلي من 
ِقبل �لقا�ضي �إىل �ضجن تدمر �لع�ضكري، هذ� �ل�ضجن �لذي يعرفه 
ا حوَل كونه من �أ�ضو�أ �ل�ضجون  جميُع �ل�ضوريني وله �ضهرة عاملية �أي�ضً
و�ملعتقالت �ل�ضيا�ضية يف �لعامل، وحول �ملجازر و�لإعد�مات �لكثرية 
�لأ�ضد  نظاُم  بها  قام  �لتي  طويلة  ل�ضنو�ت  و�مل�ضتمرة  و�لعديدة 
كنُت منذ  و�لذي  �ملكان،  �لأبرياء يف ذلك  �ملعتقلني  �ألوف  لع�ضر�ت 
ا رهيبة عما يفعله نظام �لأ�ضد  طفولتي �أ�ضمع كلَّ يوم تقريًبا ق�ض�ضً

باملعتقلني فيه. 
�لزنز�نات  ويف  �ل�ضجن  هذ�  يف  و�ضعي  جرى  وعندما  وفعاًل، 
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�ضة للمعتقلني �ل�ضيا�ضيني مثلي، �أدركُت �أنَّ �ضمعَة هذ� �ملكان  �ملخ�ضَّ
لي�ض   - وجلَّ  عزَّ   - �هلل  و�ضاء  عنه هي حقيقة.  ئة  �ل�ضيِّ و�لق�ض�ض 
�ضيانة  �أعمال  وب�ضبب  بل  فيه،  و�أُ�ضَجن  �ملكاَن  هذ�  �أرى  �أن  فقط 
ا ُنِقلُت يف �أثناء وجودي فيه �إىل باحات  كانت تري يف زنز�نتنا �أي�ضً
وزنز�نات كانت مغلقًة منذ عام 1980، تاريخ �ملجزرة �لتي قام بها 
�لتاريخ، عندما  �لأ�ضد يف ذلك  �ضقيق حافظ  �لأ�ضد  رفعت  �ملجرم 
هذه  د�خل  �ملعتقلني  على  �أ�ضلحتهم  نري�ن  بفتح  �ته  قوَّ ومعه  قام 
�لطلقات  �آثار  وقتها  بعيني  ر�أيُت  وقد  جميًعا.  وقتلهم  �لزنز�نات 
�لنارية �لتي متالأ جدر�َن �لزنز�نات من �لد�خل، وكان يوجد على 

ا بقايا مو�د جافة �أظن �أنها بقايا �أ�ضالء ب�ضرية. �جلدر�ن �أي�ضً
يف  معتقٌل  و�أنا  تقريًبا،  عليَّ  ة  م�ضتمرَّ �أ�ضهر  ثالثة  مرور  وبعَد 
�ضجن تدمر؛ ونتيجة للنق�ض �حلاد يف �لعدد �لذي عانى منه �جلي�ُض 
�ل�ضوري وقتها نتيجة �لن�ضقاقات �لكثرية وعمليات �لعتقال �ضمن 
ع�ضر  �حلادي  �ل�ضهر  نهاية  يف  ب�ضار  �ملجرُم  �أ�ضدر  �جلي�ض،  هذ� 
من عام 2012 عفًو� رئا�ضًيا عن �أغلب �ملعتقلني �ل�ضيا�ضيني، وجرى 
�أن  �لعفو، وذلك بعد  بناًء على ذلك  �لإفر�ُج عني من �ضجن تدمر 
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فر�ضو� علي �ضرط عودتي �إىل عملي ودو�مي يف �جلي�ض؛ وخرجُت 
�ضجون  يف  و�ملعاناة  �لعذ�ب  من  رحلة  بعَد  �أخرًي�  تدمر  �ضجن  من 
تها حو�ىل �ضتة �أ�ضهر؛ وكان و�ضعي �ل�ضحي  ومعتقالت �لنظام مدَّ
حني خرجت ُيرثى له، فقد كنت فقدُت معظَم وزين، وحتولت �إىل 
�ضبه كومة من �جللد و�لعظام، وكانت �لأمر��ُض و�لأوبئة تنه�ض يف 
�لنزف  من  خروجي  وبعَد  �عتقايل  �أثناء  يف  عانيت  فقد  ج�ضدي، 
�ملر�رة،  يف  وح�ضيات  �لَقْولون  يف  �لت�ضنُّج  ونوبات  و�ملعوي  �ملعدي 
وكان �لقمُل و�جلرب قد حفر� �أخاديَد يف جلدي تطلَّبت وقًتا وجهًد� 
كلِّ  و�ل�ضكر على  فله �حلمد  بف�ضل �هلل عزَّ وجل -  �ضفيت -  حتى 
حال. وكنُت يف رحلة عودتي �إىل مدينتي و�أهلي و�أولدي كاأنني �أرى 

ل مرة يف حياتي. �لنوَر و�لدنيا و�لنا�ض لأوَّ
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االن�صقاق الثاين ... املطاردة ... ورحلة 
اخلروج من �صوريا

�أغلب  ُيفرَت�ض بي، ح�ضب قو�نني �لنظام �لأ�ضدي ون�ضائح  كان 
�ل�ضوري  �جلي�ض  يف  وعملي  دو�مي  �إىل  �أعوَد  �أن  حويل،  �لنا�ض 
مبا�ضرة بعَد خروجي من �ملعتقل؛ وكانت ن�ضيحُة من كانو� معتقلني 
ًد� لفرتة  �ألتحَق بعملي هناك جمدَّ معي من �ضباط وع�ضكريني باأن 
من  �ملالية  رو�تبي  على  �حل�ضول  من  َن  �أمتكَّ ريثما  فقط  �ضغرية 
�لنظام عن �لأ�ضهر �ل�ضتة �لتي كنت معتقاًل خاللها، و�لتي ُت�ضَرف 
ل�ضاحبها عادة عنَد خروجه من �ملعتقل �إن كان هذ� �خلروُج نتيجَة 
ًد� يل ولعائلتي على  ل عوًنا جيِّ عفو، حيث �إنَّ هذ� �ملبلَغ كان �ضي�ضكِّ
م�ضاريف �حلياة وعلى م�ضاريف عالجي من �أمر��ضي �لتي �أُ�ضبُت 
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 � ة �أنَّ �حلياة كانت قد �أ�ضبحت �ضعبًة جدًّ بها د�خل �ملعتقل، وخا�ضَّ
يف ظل �لظروف �لتي كانت �ضوريا مترُّ بها، و�أنني بعد هذ� باإمكاين 
ما  وهذ�  � على ذلك،  �إن كنت م�ضرًّ ًد�  �لنظام جمدَّ �لن�ضقاق عن 

فعله �لآخرون فعاًل، ممن كان حاُلهم ي�ضبه حايل.
هذ�  ماَل  نف�ضي  على  مت  حرَّ قد  باأنني  �جلميع  �أخربُت  ولكنني 
حلظة  ل  حتمُّ من  َن  �أمتكَّ لن  و�أنَّني  منه،  �آخر  �ضيء  �أي  �أو  �لنظام 
و�حدة �إ�ضافية من �لوجود مع �أولئك �ملجرمني يف مكان و�حد. من 
�أجل ذلك، قمُت فوًر� بعَد خروجي من �ملعتقل بعدم �للتحاق كما 
نهائي؛  وب�ضكل  ثانية  �لأ�ضد  نظام  عن  و�ن�ضققُت  �أفعَل،  �أن  ينبغي 
�جلي�ض  يف  عملي  من   � فارًّ �أ�ضبحت  �أنني  يعني  كان  هذ�  وطبًعا، 
ومطلوًبا وهارًبا؛ وكان هذ� يعني يف �ضوريا، ويف ظل حالة �لطو�رئ 
�لتي فر�ضتها �أَْحد�ُث �لثورة، �أنني �أ�ضبحت ح�ضب �لقانون حمكوًما 

ا �أم ميًتا.  بالإعد�م ومطلوًبا للنظام حيًّ
مطلوًبا   /  2014/ و   /2013/ عامي  بعدها  ق�ضيُت  لذلك، 
بحالة  زلت  ما  �لعامني  كنُت خالل هذين  وقد  ومطارًد� ومالحًقا؛ 
ل  �، وبال �أّي م�ضدر رزق يل ولأولدي، وكنت �أتنتقَّ ئة جدًّ �ضحية �ضيِّ
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ر� من مكان �إىل مكان، ومن غرفة �إىل غرفة،  يا ومتنكِّ خمتبًئا متخفِّ
رة، و�لتي كانت تعجُّ باخلطر  ى من �أحياء مدينة حم�ض �ملدمَّ فيما تبقَّ
�ملميت بالن�ضبة يل، لأنها جميًعا كانت حتت �ضيطرة و�ضلطة �لنظام 
�لأ�ضدي ورقابته �لد�ئمة. وكانت عملياُت �لتفتي�ض �ملفاجئة جلميع 
�ضابق  ودون  فرتة،  كل  دوري  ب�ضكٍل  تري  �لأحياء  هذه  يف  �لبيوت 
مر�ت  عدَة  ًد�  جمدَّ �عتقايل  من  برحمته  �هلل  �أجناين  وقد  �إنذ�ر، 
ن يف كل مرة من �لهروب م�ضطحًبا  خالل هذه �لفرتة، وكنت �أمتكَّ

�أولدي يف �آخر حلظة.
ل من عام 2015، حيث كانت �أو�ضاعي �ملعي�ضية  ويف �ل�ضهر �لأوَّ
عائلتي  وحياة  حياتي  على  �خلطر  ودرجة   � جدًّ �ضيئة  �أ�ضبحت  قد 
تزد�د كلَّ يوم �أكرث ومل �أعد �أ�ضتطيع �ملتابعَة على هذ� �ملنو�ل �أكرث، 
قمُت برحلة فر�ر من �ضوريا ومن �لنظام �لأ�ضدي م�ضتخدًما �أور�ًقا 
�أمنية با�ضمي كنُت قد خدعت �ضعبَة �ملخابر�ت �لع�ضكرية حني تركت 
�إليهم  �أرجعها  ومل  بها  و�حتفظت  �جلي�ض  �إىل  و�نتقلت  فيها  �لعمَل 
ًبا لأي �أوقات �ضعبة  كما كان ُيفرَت�ض بي �أن �أفعَل وقتها، وذلك حت�ضُّ
تفتي�ض  حاجز  ثالثمائة  من  �أكرث  رحلتي  خالل  وعربت  م�ضتقبلية. 
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�أمني وع�ضكري لنظام �لأ�ضد، حيث كانت �حلو�جُز تنت�ضر على طول 
طريقي �لذي قطعته خروًجا من مدينة حم�ض �إىل ريفها، وبعدها 
مدينة َحماة وريفها، ثم باتاه مدينة �لطبقة وريفها، وبعدها باتاه 
كل  حاجز  ل  مبعدَّ وحلب  �لرقة  مدينة  بريف  مروًر�  �ضوريا  �ضمال 
ا طو�َل �لطريق  �ضً مئتي مرت تقريًبا. ويف كل حاجز منهم، كنت معرَّ
لالعتقال �أو �لقتل فوًر�؛ وكان �هلل �ضبحانه يف كل حاجز جديد منرُّ 
�أ�ضتخدم �لأور�َق �لأمنية  ن به من عبوره، فمرة  به يلهمني ما �أمتكَّ
�لتي بحوزتي، ومرة �ختبئ عن �أنظارهم، و�أخرى �أقوم بتمثيل دور 
�أنَّني معاون ل�ضائق �حلافلة ول�ضت ر�كًبا عادًيا حتى ل يجري تفتي�ضي 
وتدقيق �ضخ�ضيتي. وعندما و�ضلُت �ضليًما �أخرًي�، بعد هذه �لرحلة 
ا �أن �أ�ضرَي يف  �خلطرية، �إىل �حلدود �ل�ضورية �لرتكية ��ضطررُت �أي�ضً
� بني �لثلوج و�لأوحال مل�ضافة تبلغ حو�ىل  ظالم ليلة �ضتوية باردة جدًّ
�حلدودية  �ملنطقُة  وكانت  حاجياتي.  حاماًل  كيلومرت�ت  ع�ضرة 
و�لأ�ضالك  باخلنادق  مليئًة  �ل�ضعبة  �لظروف  �لتي عربتها يف هذه 
�ل�ضائكة؛ وب�ضبب �لظالم، وقعُت يف �خلنادق �ملوحلة �لعميقة عدَة 
نتيجة  باجلروح  ووجهي  ج�ضدي  و�متالأ  مالب�ضي  قت  ومتزَّ مر�ت، 
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عدم  ب�ضبب  فوَقها  ووقوعي  �ل�ضائكة  بالأ�ضالك  ر  �ملتكرِّ ��ضطد�مي 
ا يف �لظالم. روؤيتي لها �أي�ضً

وعندما و�ضلُت �أخرًي� �إىل �أول قرية تركية حدودية، كان �ضكلي 
وتلوُّثي بالدماء و�لأوحال من قمة ر�أ�ضي حتى �أخم�ض قدمي غريًبا 
� لدرجٍة جعلت �أهَل �لقرية �لرتكية يتنادون للخروج من بيوتهم  و�ضاذًّ
ل  لروؤية �ضكلي �لذي �أده�ضهم وقتها، و�أدركُت عندها �أنَّني �أخرًي� ولأوَّ
بقيت  وقد  �لأ�ضدي،  �لنظام  قب�ضة  خارَج  �أ�ضبحت  حياتي  يف  مرة 
�حلياة  ولكنَّ  تركيا،  يف  خالله  و�أعي�ض  �أعمل  بعدها  كاماًل  عاًما 
� بالن�ضبة لغريٍب مثلي ليتقن لغَة �أهل �لبالد. وحتى  كانت �ضعبة جدًّ
َن من م�ضاريف �حلياة و�إطعام �أولدي، قبلُت �أن �أقوَم باأعمال  �أمتكَّ
ع حتى يف �أ�ضو�أ كو�بي�ضي �أن �أقبَل �لقيام  يف تركيا مل �أكن �ضابًقا �أتوقَّ
بالكاد  �أجور  لقاء  وذلك  �حليو�نات  زر�ئب  تنظيف  كان  لها  �أوَّ بها، 
د ذكر  ر د�ئًما كيف كان جمرَّ �؛ وكنُت �أتذكَّ تكفي حياًة متو��ضعة جدًّ
��ضمي مرعًبا لكثري من �لفا�ضدين و�لل�ضو�ض، وكيف كنت �أ�ضتطيع 
�أقارنه مبا و�ضلُت  �أّي �ضيء �أرغب به، ثم  �أن �أح�ضَل بلحظات على 
�أنَّ جميَع  ر نف�ضي  �أعود و�أذكِّ �إليه من �ضظف �لعي�ض؛ ولكنني د�ئًما 
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ما فعلته �ضابًقا كنت �أرجو بفعله ر�ضى �هلل - عزَّ وجلَّ - عني، ثم 
من �أجل م�ضلحة بلدي و�أهلي وديني، وهذ� ما كان يعيد يل �ضربي 
�ضوء  ب�ضبب  عائلتي  مع  قمُت  تركيا،  يف  ق�ضيُته  عام  وبعَد  جمدًد�. 
َي رحلة �ملوت يف �لقو�رب  �أو�ضاعنا برحلٍة جديدة من �لنوع �لذي �ُضمِّ
�ملطاطية باتاه قارة �أوروبا، وجنحنا بعَدها بالو�ضول �إىل �أملانيا، 

و�أجنانا �هلل �ضبحانه بف�ضله.
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اخلامتة

يت فيها دقَة  �لتي توخَّ تي هذه  قد يخطُر لأي �ضخ�ضٍ يقر�أ ق�ضَّ
ذلك،  ��ضتطعُت  ما  بقدر  �لخت�ضار  مع  �لإمكان،  قدَر  �ملعلومات 
لأن ما يف هذه �ل�ضنو�ت �لطويلة من �أَْحد�ث وتفا�ضيل �أكرث من �أن 
يح�ضره بكامله كتاب، �أن يت�ضاءَل ملاذ� وما �لهدُف �لآن من ك�ضفي 
لهذه �ملعلومات �لتي مل يكن يعرفها بالكامل �إلَّ قلة نادرة من �لنا�ض!؟
يف �حلقيقة، �إنَّني مع �لكثريين من �أبناء جيلي كنا نلقي باللوم 
على  ونعاتبهم  �ضوريا،  يف  قبلنا  كانت  �لتي  �لأجيال  على  د�ئًما 
�ضكوتهم على �لظلم و�لظاملني، وعلى عدم حماولتهم مقاومَة ت�ضلُّط 
�أولدي و�لأجيال �لتي  �أردت من  �لباغية عليهم؛ وقد  هذه �لطائفة 
�ضتاأتي �أن يعلمو� من خالل ما كتبت �أنَّنا مل نكن جميًعا م�ضت�ضلمني، 
كلُّ  يعلَم  و�أن  �خلا�ضة،  بثورته  وب�ضمت  يقوم  كان  من  بيننا  وكان 
مظلوم يف �لعامل �أنه �إن ��ضتمرَّ يف �ملحاولة متوكاًل على �هلل - عزَّ 
وجلَّ - ومل يدع �لياأ�َض يتغلَّب عليه، فالبد �أنه �ضينجح باإذن �هلل يوًما 

باأن ي�ضنع فارًقا و�إن كان �ضغرًي�.
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و�حلمُد هلل رب �لعاملني و�أف�ضل �ل�ضالة و�أمت �لت�ضليم على نبينا 
د وعلى �آله و�ضحبه، وعلى من تبعهم باإح�ضان �إىل يوم �لدين. حممَّ
متَّ بعون �هلل تعاىل يف �ضباح يوم �جلمعة بتاريخ 17 /2 / 2017

جميع حقوق �لطبع و�لن�ضر و�لتوزيع حمفوظة للموؤلف 
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