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 مقدمة
حممد خري اخللق   والصالة والسالم على سيد املرسلني، وحبيب رب العاملني احلمد هلل رب العاملني،  

 .، آمني، ورضي هللا عن الصحابة أمجعني، ورحم هللا التابعني ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدينكلهم

   وبعد:

عقدت العزم على كتابة هذه ، 1سبحانه هللا ةر ااستخو ، وإقبال وإدابر، غري قليلبعد تردد 
يف صفحات  ا  وبدأت ابلكتابة فكان ما جتده مسطور ات، استجابة لرأي عدد من األخوة واملقربني، املذكر 

 ب.هذا الكتا

أمضى ما يقرب من اثين عشر عاما  يف سجون  ،مذكرات سجنيجمرد  ا الكتاب ليس إالهذ
قى يف ذاكرة ، ولتبأوال   دكتاتور القرن العشرين اهلالك حافظ األسد، أكتبها بقصد الذكرى واالعتبار

 .اثنيا   األجيال كشاهد على مرحلة من اتريخ بالد الشام

الثالث عشر من شهر مجادى األوىل سنة بدأ من مساء يوم األحد يأما اتريخ هذه املذكرات ف
نتهي ي، و للميالد املوافق الثالثني من شهر آذار/مارس سنة مثانني وتسعمائة وألفأربعمائة وألف للهجرة، 

السابع من شهر مجادى اآلخرة سنة اثنيت عشرة وأربعمائة للهجرة النبوية الشريفة، املوافق مساء يوم السبت 
ها فقد جرت يف أحداث. أما للميالد الرابع عشر من شهر كانون أول سنة إحدى وتسعني وتسعمائة وألف

اثنيها:  .قرب مقربة ابب الصغري سجن الشيخ حسن الواقع يف منطقة السوقية بدمشقأوهلا: سجون ثالثة: 
سجن عدرا . اثلثها: سجد األموياملسجن القلعة الواقع يف قلعة دمشق وسط سوق احلميدية غري بعيد عن 
 . ا  املركزي الواقع يف مدينة عدرا، اليت تبعد عن دمشق حنو عشرين كيلومت 

قال وانتهاء بيوم اإلفراج، هذا، وقد سردت أحداث هذه الذكرايت سردا  زمنيا  ابتداء بيوم االعت
وقد استبقت أحداث االعتقال بنبذة اترخيية قصرية عن حيايت، كما أتبعت اتريخ اإلفراج بنبذة يسرية عن 

جل  وله الشكر بداية وهناية، سبحانهأهم األحداث اليت قمت هبا بعد أن منَّ هللا علي ابلفرج، فله احلمد 
 . شأنه أوال  وآخرا  

 
  

                                 
نسك العمرة، وذلك  استخرت هللا بقصد اإلقدام على تسطري هذه املذكرات يف بيت هللا احلرام، حيث كنت أقوم أبداء 1

 م يف حدود التاسعة صباحا . 31/03/2017ه املوافق 1438شهر رجب سنة  ثالث منيوم اجلمعة ال
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 نبذة ذاتية
 وثالمثائة وألف سبعنيو  مثانسنة شعبان شهر من  سبت اخلامستب يل أن أري النور يف يوم الك  

املوافق الرابع عشر من شهر شباط/فرباير سنة تسع ومخسني وتسع مائة وألف ميالدية يف منطقة ، للهجرة
مث بعد عام أو  أيب يف تلك الدار، يقيمان مع جديت أم    أبوايَّ  زين وسط العاصمة دمشق، حيث كاناالقز 

 إىل بيت يف حي داوراغا التابع ملنطقة سوق ساروجا ضمن دمشق القدمية. يزيد انتقل والدايَّ 

اس، وهي مث انتقل بنا والدي للسكن يف منطقة الغوطة الشرقية، وحتديدا  يف منطقة تدعى الكبَّ 
وتسع مائة وألف  وكان ذلك يف حدود سنة أربع وستني ،منطقة كانت يغلب عليها الطابع الزراعي

ميالدية، ويف هذه املنطقة تلقيت التعليم االبتدائي وهبا ترعرعت، وأقمنا يف هذه املنطقة إىل منتصف سنة 
حيث انتقلنا إىل منطقة الربامكة قريبا  من جامعة دمشق، وحتديدا   ،ثالث وسبعني وتسع مائة وألف ميالدية

 مقابل كلية اهلندسة املدنية.

نت قد دخلت مرحلة املراهقة، ودخلت أيضا  املرحلة اإلعدادية، وكان حتصيلي يف تلك األثناء ك
الدراسي متوسطا ، وكانت كرة القدم جتذبين وأتخذ الكثري من وقيت، وبعد أن جنحت يف املرحلة اإلعدادية 

 ارأتى والدي أن أخنرط يف العمل، وأترك الدراسة؛ كي أكون عوان  له، وابلفعل تركت ،بدرجة متوسطة
وكان جمال العمل يف  -كما كانت تسمى-فرصة عمل يف شركة الطريان العربية السورية  هيأ يلو  ،املدرسة
رئيسا  لورشة اخلراطة يف يومئذ  -رمحه هللا-اخلراطة والتسوية، وهي مهنة والدي الرئيسة، وكان والدي مهنة 

فدت أيضا  من حرفة اخلراطة، واست شركة الطريان العربية السورية، وقد استفدت من تلك الفتة يف تعلم
 فكنت أدفع لوالدي نصف راتيب -لرية سورية 600حوايل - ى راتبا  قدرهكنت أتقاض  الناحية املادية؛ حيث

التزمت يف تلك الفتة يف دورات تعليمية من أجل التقدم لنيل و وأصرف على نفسي النصف الباقي. تقريبا ، 
وكان قد  التحاقي بفريق قوى األمن الداخلي لفئة الشباب لكرة القدم،الشهادة الثانوية احلرة، إضافة إىل 

ح ملمارسي الرايضة يف مكان العمل  يف الصباح.يوميًّا ملدة ساعة  رايضة كرة القدممبمارسة  ُس 

يف عملي يف شركة الطريان السورية إىل منتصف سنة تسع وسبعني وتسع مائة وألف ميالدية  بقيت  
كتب هللا يل الشفاء، وكنت   أن يف تلك السنة مبرض التيفوئيد، وعانيت منه فتة إىل صبتتقريبا ، حيث أ  

 يب، وكان يف تلك الفتة قد انقطعت عن التمرين ضمن فريق قوى األمن الداخلي بسبب املرض الذي ألَّ 
ملدة عام تلك السنة أن أستلم دفت اخلدمة اإللزامية، وكنت قد حصلت على فتة أتجيل  يتعني عليَّ يف

كان جيمعين وإايه فريق قوي األمن الداخلي، كان   ،قيبسبب وضعي الصحي، ويف تلك األثناء جاءين صد
االلتحاق ابلفريق من أجل قضاء اخلدمة  يعلينبغي خيربين أنه  املدرب أمحد العقاد أرسله إيل من أجل أن

من من املال الناس عليها الكثري  اإللزامية يف صفوف فريق قوى األمن الداخلي، وكانت تلك فرصة يدفع
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-وسافرت بصحبة أخي عزت  ،أجل احلصول عليها، وابلفعل ذهبت إىل شعبة التجنيد وسحبت أتجيلي
هنانو من أجل احلصول على الرقم العسكري، ومت إبراهيم مدينة حلب، وحتديدا  إىل ثكنة إىل  -رمحه هللا

-ق بدورة اخلدمة اإللزامية اتحااللأن  مث ط لب مين ذلك ابلفعل، وأصبحت بذلك اتبعا  ملدرسة الشرطة،
، وع وقبت فيها على محل البندقية تواستمرت تلك الدورة ملدة أسبوعني، تدرب -وتسمى دورة األغرار

بعض لالفتة  خالل تلكأيضا   كما تعرضت.  خالل هذه الدورة مرة؛ ألنين ل أحلق شعر رأسي على الصفر
 باط ابجلنود األغرار جراء خملفاهتم لضوابط اخلدمة اإللزامية.نزهلا الضالعقوابت اليت ي  

االلتحاق ابلتدريب ضمن فريق  ، ط ل ب مينتلك الدورةب من االلتحاقبعد مضي أسبوعني أو يزيد 
إلزاميًّا، بعد أن كان  ي التمرين من ذلك احلني، وأصبح حضور لكرة القدم الفئة )ب( قوى األمن الداخلي

عت ض  كان ما ألجله و    أن وبقيت على تلك احلالة إىل جهة أنين أقضي اخلدمة اإللزامية؛ من شبه اختياري
 هذه املذكرات.   
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 ما قبل السجن
، ، ورايضة، وحماولة ملتابعة الدراسة، ومرضل  م  هذا ما كان من أمري قبل دخول السجن: ع   

ول قراءة بعض الصحف، وبعض الكتب . ومما يذكر يف تلك الفتة أنين كنت أحاوالتحاق ابخلدمة اإللزامية
شهيد من بني الكتب اليت وقعت حتت يدي كتاب "العدالة االجتماعية يف اإلسالم" لأنه اإلسالمية، وأذكر 

 مالك مفكر اجلزائريللسيد قطب رمحه هللا، وكتاب "املسلم يف الثلث األخري من القرن العشرين" سالم إلا
 توقع أنيف تلك األثناء  حدثك تب األستاذ عبد الودود يوسف رمحه هللا، و بعض  و  ،رمحه هللا بن نيب

، ووسائل األعالم احمللية أحداث مدرسة املدفعية يف حلب، وبدأ اسم اإلخوان املسلمني يظهر يف الصحف
  ، بل على اإلسالم واملسلمني.على مجاعة اإلخوان املسلمنيالشرسة األخرى، وبدأت احلملة األسدية 

 يوم االعتقال
 سنة أربعمائة وألف للهجرة، الثالث عشر من شهر مجادى األوىليوم األحد مشس قبيل غروب 

كرة ، وكنت يومها عائدا  من مترين  للميالداملوافق الثالثني من شهر آذار/مارس سنة مثانني وتسعمائة وألف 
القدم ضمن فريق قوى األمن الداخلي )ب( فنمت بعد العصر، واستيقظت قبيل املغرب وقبيل وقوع ما 

كان من عادته أن يصوم ثالثة أايم من كل شهر، وغالبا  و - ما  صائيومئذ ، وكان والدي رمحه هللا وقع بقليل
ُسعت صوت  -)األايم البيض( الثالث والرابع واخلامس عشر من كل شهر هجري :ما كان يصوم أايم

خارجني من  مازن خان انفجار يف البيت، فه رعت إىل مكان الصوت، فرأيت أخي عزت وصديقه احلميم
حيث  ،إىل ابب احلديقة يند مبثابة مدخل إىل احلديقة، وكان والدي قد سبقالذي يع ،املطبخ عرباحلديقة 

رأى أخي وصديقه قد عال على وجه بعض الشحار، وبدا عليهما آاثر االرتباك، فقال والدي ألخي 
 جا  ال رجوع بعده. خرو بشكل عفوي: خذ مازن إىل املستشفى وابلفعل خرج أخي وصديقه من البيت 

رعت إىل الغرفة سيارة اإلطفاء يف املنطقة، فعلمت أهنا آتية إلينا، فه   ةر ُسعت صافيف تلك األثناء 
تبني يل فيما بعد، أن أخي  اليت ،البيبسيعلب رأيت بعض بل  ،أي حريقفيها أجد ول  ،اليت يف احلديقة

احلديقة،  ها يف مكان منإبخفائ، فقمت على عجل يةتفجري  عبواتلتكون  ا هذه العلبعدَّ ي   اانك  وزميله
ني ابلدخول، فقلت هلم: إن األمر ال فوجدت رجال اإلطفاء هام    ،قرعوأسرعت إىل ابب الدار الذي كان ي  

ال بد من الدخول، فدخلوا، مث تتابعت أجهزة األمن ابجمليء والدخول إىل البيت،  :يستدعي دخولكم، قالوا
بعض األسئلة، مث قاموا بتفتيش غرف وسألوه  -وهو والدي ابلطبع-طلبوا التعرف على صاحب البيت و 

 -وهي خلف ابب الدار مباشرة-الضيوف املخصصة الستقبال غرفة ال، ووجدوا أن خرىتلو األ  البيت غرفة 
علب البيبسي املعدة مغلقة، فطلبوا فتحها، وكان أخي قد وضع فيها من غري علم أحد ما مت تصنعيه من 

 .، وقد تبني لنا هذا فيما بعدللتفجري
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فرأت رجال األمن قد أحاطوا ابلبيت، فلم  -وكانت خارج البيت-يف تلك األثناء حضرت والديت 
وجد األمر كذلك، مث مت ف -وكان يف سن السابعة عشرة-ن ا، مث تالها ابجمليء أخي رضو حقيقة األمر تدر  

الروضة حي من قبل أجهزة األمن إىل فرع األمن السياسي الكائن يف  -رمحه هللا-اصطحايب ووالدي 
  !ليالء ، واي هلا من ليلةة ليال  سعاتيف ذلك احلني، وكان ذلك يف حدود الساعة البدمشق 
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 التحقيق فرتة
مت وضع والدي يف غرفة، وأان يف غرفة أخرى، ول ميض  وقت قليل حىت األمن السياسي داخل فرع 

؛  اجلالدين النتزاع االعتافات منهو يتلقى سياط صوت والدي وهيف الواقع ُسعت صوت صراخ وأتل، كان 
وإن ل ختن  -، مث مت اصطحايب إىل غرفة رئيس الفرع عزت مكان وجود أخي كان مههم األكرب معرفة

، وماذا أعرف عن نشاطه، عزت خبصوص أخي إيل سئلةاألوبدأ بتوجيه  -الذاكرة كان اُسه علي دواب
كان وجوده يل مب، وأخربهتم أيضا  أنين ال علم زم دينيًّا، سوى أنه ملتفأخربته أنه ال علم يل أبي نشاط ألخي

 إليه موكوال  كان ويبدو أنه  -أحد عناصر األمن  ه إيلَّ وعلى غفلة مين وجَّ  -وكان األمر كذلك ابلفعل-
أسال الدم من شفيت، مث  األمين، ه إيل صفعة مؤملة على خديأقول وجَّ  -بهميقلني وتعذتعضرب امل

لبني مين اوبدأ اجلالدون بتعذييب ط ،ووضعوين يف الدوالب املعد للتعذيب ،اورةاصطحبوين إىل غرفة جم
واألمر كان كذلك وجوده، وكان اجلواب دوما  أنه ال علم يل مبكان  ،أخيوجود الداللة على مكان 

 ابلفعل. 

 مع منتصف الليل أخذوين بسيارة لوحدي، وطلبوا مين الداللة على بعض منازل أقاريب، والداللة
والتعذيب وكنت أخربهتم حتت الضرب  ،كانمازن خان أيضا  على احملل الذي يعمل فيه والد صديق أخي

فطلبوا  -بسوق اخلياطني يف حمل لبيع اإلكسسوارات اخلاصة ابخلياطةيعمل كان -أعلم مكان عمله  أين
 -منتصف الليلقد جاوز ألن الوقت كان  ؛مغلقا  احملل وابلطبع كان  ،أوال  الداللة على احملل فدللتهم عليه

فداللتهم أيضا  على بيوت خااليت: عائشة، وسامية، وُسرية،  ،مث طلبوا مين أن أدهلم على بيت خااليت
 .جيدوا أثرا  ألخيودخلوا تلك البيوت وفتشوها، ول 

ة ُسع ذااصطحبوين إىل سجن الشيخ حسن، وكان  ،ءيف ساعات متأخرة من تلك الليلة الليال
قد تبني و  (أبو عيد) ىدعي  ا  شخصيف تلك الليلة  ةنوبالفدخلته يف حدود الثانية ليال ، وكان رئيس  -مرعبة

ر، وما أن ُسع مفأخربته أن اُسي ع ،فسألين عن اُسي ،حاقدا   ، بل رافضيًّاايًّ أنه كان شيعيل فيما بعد 
، كانت مبثابة االستقبال، والتعريف يستقبلين بلطمة على وجهابُسي إال وشعرت الشرر خيرج من عينيه، فا

طوهلا  فيه. مث اصطحبوين إىل زنزانة منفردة مظلمة، حتتوي على مصطبة للنوم، سأكوناجلو الذي طبيعة ب
ع عليها بعض البطانيات املمتلئة ابلغبار والروائح الكريهة، ض  و   سم(60متين وعرضها حنو ستني سنتمتا  )

استلقيت على  ،مكان لقضاء احلاجة فيه صنبور من املاء. وملا كان التعب قد أخذ مين كل مأخذجبانبها و 
مت استدعائي اثنية يف تلك إذا وال أذكر متاما  فيما -تلك املصطبة، ورميت علي بطانية، واستسلمت للنوم 

ء النوم أن شيئا  ما ميشي علي من أجل الضرب والتعذيب، وشعرت يف أثنا -أم يف الليلة التالية ،الليلة
ألن النوم والتعب قد أهنكين، وعلمت فيما بعد أن جرذا  كان  ،، فلم أكتث لذلكالبطانيةجسمي فوق 
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، وأغلب الظن أنه كان موكال  إبزعاج نزالء خيرج من حفرة خلف مكان قضاء احلاجة ابحثا  عن رزقه
 !، وإفساد راحة نومهممضاجعهم السجن، وقض   

اجلالدين  دعيت إىل ساحة السجن، فوجدتح اليوم التايل يف حدود التاسعة صباحا  است  يف صبا 
 هللا تعاىل: قول يدور حول بركة ماء، ويردد وهووقد نزعوا عنه ثيابه، إال ما يست عورته،  يعذبون والدي،

ربنا أفرغ علينا صربا  وتوفنا مسلمني :وضعه يف بركة املاء ،( وكان من مجلة تعذيبهم إايه126)األعراف 
نهال على ظهره كانت السياط تمث إخراجه منها،   ،بني احلني واآلخر، وكان اجلو يف تلك األثناء ابردا  

، وكان يتخلل 1، وبدؤوا ميارسون علي ساديتهميف الدوالبفأدخلوين وفعلوا معي الشيء نفسه،  ورجليه،
يف األايم التالية، وكانوا أحياان  الفعل من أهل االختصاص، وتكرر هذا  وضريب ضرهبم إنزايل يف بركة املاء،

واستمر األمر بنا هكذا حنو احلقد اليت يف داخلهم،  ةوتفريغ شحننا ابلليل ملمارسة التعذيب، نيستدعو 
 ، وبئس املقام هو!مث هدأ احلال، واستقر بنا املقام يف سجن الشيخ حسن ،أسبوع

يف ساحة   اليوم التايل لدخويل سجن الشيخ حسن، ويف أثناء تعذييبأنه يف ،ومما أذكره هنا
مكبل اليدين، والظاهر أن  -رمحه هللا-تح ابب السجن، ورأيت الشيخ عبد الودود يوسف ، ف  السجن

الثالث ف تح ابب السجن أيضا ،  وأجالوزة األسد قد اعتقلوه صباح ذلك اليوم. كما أنه يف اليوم الثاين 
واحدا  تلو  السجنابب ة السجن أانل من سياط اجلالدين، ورأيت مجاعة النقابني يدخلون وكنت يف ساح

بعد أايم،  هاحطلق سرا، وهكذا كانت وفود السجناء تتواىل ليتم التحقيق معها، واستجواهبا، فإما ي  اآلخر
  أو متكث يف السجن إىل أن يقضي هللا أمرا  كان مفعوال .

أمي وأخي  عتقلت أيضا  علمت أن أجهزة األمن قد ا الشيخ حسن يف األايم األوىل يف سجن
اعتقلوا أيضا  إضافة إىل خايل أيب بشار ايسني حامد، و  -وكان يف الصف السابع-رضوان وأخي حممد 

وكان  -وكان ضمن منتخب الفريق السوري لكرة القدم- ( أصله من فلسطنيعزمي حداد)لنا يدعى  ا  جار 
يما بعد أن سبب اعتقاله أنه قال ألجهزة األمن اليت كانت متواجدة يف بيتنا وقت طفا  معنا، وعلمت فامتع

ال يفعلون أمورا  متس أبمن الدولة، أو كالما  حنو هذا،  -يقصد حنن-وقوع احلادث: إن هؤالء الناس 
 السجن رغم اترخييه الكروي العريق، وأذكر أين رأيته مرة يف ،فاعتقل ألجل كالمه هذا، ومت ضربه وإهانته

ته دي يف صدر مرثيَّ ن  أبو البقاء الر  ، ولكن كما قال يبكي بكاء األطفال، مع ما كان عليه من مكانة
 األندلسية:

                                 
ُسيت ؛ اأو جنسيًّ  ،اأو بدنيًّ  ،اان ذلك نفسيًّ سواء ك ،خريناآلتعين احلصول على املتعة من خالل أل ومعاانة  (السادية) 1

والذي تتميز  ،املشهوراألديب الفرنسي  marquis de sade (1814-1740)ابلسادية نسبة اىل املاركيز دي ساد 
  . ي نظر: املوسوعة احلرة. خرينىل حتقيق اللذة عن طريق تعذيب األشخصيات رواايته ابالندفاع القهري ا
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 لكل شيء إذا ما مت نقصان     فال ي غر  بطيب العيش إنسان

 -رمحه هللا-اعتقال األستاذ عبد الودود يوسف مت  ،أثناء فتة التحقيق معنا إىل أنه يفقريبا  أملعت 
ة يف سوراي تداوله، كما كان له عدد من املؤلفات سديالذي منعت السلطات األ "تفسري املؤمنني"مؤلف 

وكتب أيضا  بعض الرواايت السياسية، أذكر منها رواية "كانوا  اإلسالمية ذات التوجه احلركي والفكري،
حيث إهنا  يف أثناء فتة التحقيق، وأغلب الظن أن أمي هي اليت ذكرت اُسه  ،1مهجا " ورواية "ثورة النساء"

، وكانت زوجته هي اليت تقدم تلك الدينية يف بيته الدروسحتضر بعض  -بتتيب من أخي عزت-كانت 
الدروس، كما أنين علمت أن الشيخ عبد الودود كان قبل يوم من وقوع احلادث قد حضر إىل بيتنا، وسأل 

وكانت  ،زوجته الشيخ عبد الودود . واعتقلت مععزت، فأخربته أمي أنه ليس موجودا  يف البيت عن أخي
حامال  بطفل، كان الزوجان ينواين تسميته )جهاد( وعلمت فيما بعد أن أمي هي اليت ذكرهتا للمحققني 

مصي، وكان بعض طلبته منهم: الشاب بسام احلعبد الودود حتت الضغط النفسي. كما اعتقل مع األستاذ 
. ، ي كىن أبيب عبيدةيدرس يف كلية اهلندسة جبامعة دمشق يف السنة اخلامسة، وشخص آخر اُسه عبد امللك

وكان ممن اعتقل بسبب احلادث الذي جرى يف بيتنا شخص عادي، كان يقوم بتنظيف البناية يومني يف 
  !األسبوع

و ب، ويناله شيء وعلمت فيما بعد أن كل من كان يقصد بيتنا ألمر أو آلخر،   كان ي  و ق ف وي ست ج 
  قليل أو كثري من سياط اجلالدين والساديني. 

وبعد أسبوع مت اإلفراج  وجرى التحقيق معهم كل  على انفراد. من هؤالء بزنزانة منفردة، ع كل  ض  و  
وزوجة األستاذ عبد الودود يوسف  ،وخايل ايسني والعب الكرة عزمي حداد ،عن أمي، وأخي حممد

، واألستاذ عبد الودود يوسف وعبد امللك األشقر وأخرين، ومت االحتفاظ يب وبوالدي وأخي رضوان وبسام
 . فكنا حنن الستة على ذمة قضية واحدة

  ومما جيدر ذكره يف أثناء فتة التحقيق أمران: 

زنزانة أخي األول: أنين يف يوم من األايم وأثناء مرور بعض السجانني يف ممر الزنزاانت، ف تح ابب 
وهو  ،يصليمستقبال  القبلة وكنت أستق النظر من ثقوب انفذة ابب زنزانيت، فوجدت أخي حممدا   ،حممد
، عيينأخي يف  رب   وكأن شيئا  ل يكن، فلم يقطع صالته، فك   ،السجود، ووجدته هادائ  مطمئنا  هيئة يف 

مضطراب ، إضافة إىل أنين ل أكن ملتزما  هلوعا  وصغرت نفسي يف عيين، حيث كنت يف تلك الفتة جزوعا  

                                 
نشر بعض كتبه ابسم )جالل  -رمحه هللا-أن الشيخ عبد الودود يوسف فيد يوقفت على مقال على موقع اجلزيرة نت  1

 يقولون: دمروا اإلسالم أبيدوا أهله". "قادة الغربكتاب العال( وأن أشهر مؤلفاته  
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، ه نفسي على العموميالظرف الذي وجدت ف بيد أنكنت أصلي جماملة لوالدي، حيث   ،يف عباديت
عالقيت مع هللا، وأصحح  ،جعلين أعود إىل ريب ،صوصاخلرأيت فيه أخي حممدا  على وجه  يواملوقف الذ

يما بعد ح ببت إيل الصالة، وقراءة القرآن والتوجه إىل هللا املسار الذي جيب أن أسري به، وابلفعل فوأسلك 
 .  ، وااللتجاء إليهابلدعاء

لحديث مع يل فرصة لت أتيح ويف أثناء فتة التحقيق معنا،الثاين: أنه يف األايم األوىل لالعتقال 
خايل علم  خايل أيب بشار من خالل ثقوب انفذة ابب الزنزانة، وكنت يف حالة معنوية سيئة، ويبدو أن

 . ، ويصربين على ما نزل بنا من البالءحبايل، فأخذ يرفع من معنواييت، ويشد من عزميت
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 ما بعد التحقيق
بعد أسبوع أو حنوه مت االنتهاء من عملية التحقيق معنا، وبدأت أستعيد شيئا  من صحيت، وأصبح  

واحلدث األبرز بعد االنتهاء  .ن النفس عليهينبغي علي أن أتقلم معه، وأوط    ،األمر الذي أان فيه أمرا  واقعا  
 أبيب فيصل، ول أعد أذكر اُسه وال من أي ىنَّ ك  ي  سجني يت نمن فتة التحقيق أنه كان يف الزنزانة اجملاورة لزنزا

وكان الوقت بعد العصر -، وأظن أنه من مدن الشمال السوري، ُسعته يوما  يناديين هو املناطق السورية
يناديين ابُسي طالبا  مين أن أمد يدي من النافذة  ،ذة الزنزانة املطلة على ساحة السجنمن انف -بقليل

ألتناول شيئا  يقدمه إيل، وكان ذلك يتم من خالل ربط ما يريد إيصاله إيل بواسطة حبل صغري، مث يقذف 
فإذا  ،كت ابحلبلومددت يدي من انفذة الزنزانة وأمس ه،به ابجتاه انفذة الزنزانة فأمسكه، واستجبت لطلب

فإذا هبا صفحة من القرآن الكرمي من  ،اخلرقة وفتحتها توأخذعقدهتا، فحللت معقودة، مربوط به خرقة 
 هللا يرجو كان  ملن حسنة أسوة فيهم لكم كان  لقد :الصغري، وكانت الصفحة تبدأ من قوله تعاىل حلجما

( وتنتهي الصفحة اخللفية بقوله سبحانه: 6)املمتحنة: احلميد الغين هو هللا فإن يتول ومن اآلخر واليوم
ال وهللا قلوهبم هللا أزاغ زاغوا فلما إليكم هللا رسول أين تعلمون وقد تؤذونين ل قوم اي لقومه موسى قال وإذ 

( وكان حفظ هذه الصفحة بداية رحليت مع القرآن الكرمي، حيث كان 5)الصف: الفاسقني القوم يهدي
كلما انتهيت من حفظ ورقة قرآنية يرسل إيل أبخرى. ومما يذكر هنا أن األخ أاب فيصل أ خذ املذكور  األخ 

مع هناك عدم وأ   ،تدمرسجن خربا ، واملرجَّح أنه أ خذ إىل  هيف يوم من األايم من بيننا، ول نعد نسمع عن
 ة تدمر الرهيبة.ر الذين أعدموا يف جمز 

( وهي أقرب إىل 2ت، وكانت زنزانة والدي حتمل الرقم )انزنزاوذات مساء شعرت حبركة يف ممر ال
كل جانب ويف هناية   زنزاانت علىابب املمر املؤدي إىل الزنزاانت، وكان عددها أربع عشرة زنزانة، سبع 

املمر مهجع، كنا نطلق عليه )اجلماعية( حيث كان يوضع فيه بعض السجناء الذين كانوا قد أمضوا فتة ال 
 . زنزاانت املنفردات جدران الأبس هبا بني

أن فتح السجان ابب زنزانة والدي فوجده يصلي صالة العشاء، وبعد أن أهنى صالته طلب منه 
حف، فأخربه والدي أنه ليس لديه أية أوراق، فطلب منه أن خيرج من الزنزانة خي  رج ما لديه من أوراق املص

وبدأ السجان بتفتيش الغرفة، فلم خيرج بطائل، وكنا  من أجل تفتيشها، وابلفعل خرج والدي من الزنزانة،
 (.5حنن نراقب املوقف عن كثب من خالل ثقوب انفذة ابب الزنزانة. وكانت زنزانيت حتمل الرقم )

مث جاء الدور علي وطلب مين السجان اخلروج من الزنزانة، وبدأ التفتيش واستخرج بعض 
صحف، السجن، وسألين كيف حصلت على هذه الالقرآنية، مث اصطحبين إىل غرفة إدارة صحف ال

فأخربته أهنا وصلتين عن طريق األستاذ عبد الودود يوسف، فاستدعى األستاذ عبد الودود، وسأله عن ذلك 
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ت أخذالقرآنية من أيدينا، و  صحففأنكر، فوجه إليه لطمة على وجهه. مث ف ضَّ األمر بعد أن سحبت ال
صحف ملشافهة من والدي واألخ بسام إىل أن يسر هللا بعد أتمني ذلك أحفظ القرآن عن طريق ا على إثر

، وعلمت أن هللا سبحانه فظ من الصحف اليت كانت تصلين من رفاق السجناحلاودت فع ،قرآنية جديدة
 . وأصعبها ولو كان يف أحلك الظروف ،ال يقطع عبده

مجاعة من النقابني  اعتقالنابعد يومني أو ثالثة أايم من دخل معنا السجن سبق وأحملت إىل أنه  
احملامني واملهندسني، أذكر منهم: املهندس رايض البسطاطي من دمشق، والدكتور املهندس جالل الدين 

، والدكتور املهندس نبيل سال وكاان من خرية األستاذة يف كلية اهلندسة يف جامعة حلب، واملهندس اخلاجني
واملهندس سليم خري بيك  -وقد نسيت اُسه-هندس أبو حازم واملواملهندس مأمون السواح، غسان النجار، 

تقلد إحدى -ونقيب احملامني يف حلب سليم عقيل، واحملامي عبد اجمليد منجونة  -ريايًّ معارضا  ص  وكان ن  -
واحملامي األديب ثراي عبد  -وقد نسيت اُسه- واحملامي أبو اليسر -الوزارات يف بداية عهد األسد األب

نة أرحيا، وآخرون فاتتين أُساؤهم، وكان هؤالء الناس من كرام الناس ومن الطبقة الفاعلة يف الكرمي من مدي
اجملتمع، وكان سبب اعتقاهلم مطالبتهم ابحلرايت العامة، وإطالق سراح السجناء السياسيني، وإجراء 

مع آخرين  تعديالت على بعض مواد الدستور، وأمور أ خر لست على علم هبا، وكان هؤالء قد استدعوا
، وط لب منهم التاجع عن مطالبهم، فمن تراجع خلي سبيله، لشرب فنجان قهوة إىل بعض األجهزة األمنية

، الطلب و ف قاملقاس و  حبسب، وشكلت نقاابت بعد   ومن أصر على مطالبه مت اعتقاله، مث ح لت النقاابت
  !والقائد البطل وتتمتع بقدرة عالية من النفاق والتمجيد والتسبيح يف محد النظام

من به كان هلؤالء القوم إسهام ابرز يف خدمة السجناء مادايًّ ومعنوايًّ بسبب ما كانوا يتمتعون  
ح هلم ابقتناء الصحف،  ح هلم ابلزايرات العائلية منذ فتة مبكرة من اعتقاهلم، وُس  معاملة خاصة، حيث ُس 

ور أ خر ل تكن مسموحة لغريهم. ومما أذكره هنا وأم ،ومتتعهم بفسحة التنفس منذ وقت مبكر من اعتقاهلم
وكان احملامي عبد اجمليد -أنه يف يوم من األايم كان هؤالء النقابيون يف فسحة التنفس، وُسعت أحدهم 

دفع إيلَّ مخسني لرية سورية، وكانت اللرية يف تلك األايم ف ،يناديين ابُسي، فوقفت على النافذة -منجونة
وسألين عن سبب اعتقايل  ،حتت انفذيتاحملامي نفسه ويف أثناء الفسحة وقف  ذات قيمة، وبعد أايم

ضر يل بعض الفاكهة، ويسألين إن كنت أحتاج شيئا .  فأخربته ابألمر. وكان بني يوم وآخر حي 

ح لنا ابخلروج إىل ساحة التنفس، واشتط السجانون علينا أن  بعد م ضي شهر من الزمن أو يزيد، ُس 
رب  بعضا ،  ال يكلم بعضنا فكان أحدان ال يتجرأ على الكالم مع غريه إال على حني غفلة من السجان، في خ 

  .بعضنا بعضا  ما وصله من أخبار من هنا، أو هناك

يف يوم من أايم السجن وصل هؤالء النقابني طعام من خارج السجن  هومما أذكره يف هذا الصدد أن
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عن طريق أهاليهم، وغالب الظن أن األمر كان بتتيب منهم، فوزعوا على مجيع السجناء من ذلك الطعام، 
، املعلبات، كالسردين، والتونة، واحلمص املطحون طعاموكنا قد ح ر منا من طعام األهل، واعتدان على 

 .لطحينةواحلالوة اب

كانت يف سجن الشيخ حسن غرفة خارج البناء الذي حيتوي على الزنزاانت، وكانت هذه الغرفة  
اليت تقتضي أتديبهم بعض املخالفات  نرتكبو الذين يخمصصة لسجن األفراد التابعني لألجهزة األمنية، 

طلق ، مث ي  مخسة عشر يوما  أو  فتة قصرية ال تتجاوز عشرة أايميف هذه الغرفة فكانوا ميضون ومعاقبتهم، 
ويذهبون حلاهلم، وكان هؤالء يعاملون معاملة خاصة من حيث الطعام، وفتة التنفس، وأمور  ،سراحهم

كان على وشك اخلروج من السجن،   نزالء تلك الغرفة،أ خر. وذات يوم اقتب من انفذيت شخص من 
إن كنت أحتاج شيئا  من خارج السجن،  وسألين ،كان فيما يبدو متعاطفا  مع أصحاب التوجه اإلسالميو 

أخذ ساعة كان يضعها يف يديه، فشكرته على الساعة، وسألته إن كان إبمكانه إيصال خرب  يَّ لوعرض ع
 ، فقبل بكل رحابة صدر.يإىل أهل

 قد مضى على اعتقلنا ما يقرب من ثالثة أشهر، حدثت يف أثنائها جمزرة تدمركان حدث هذا و  
، وكان قد وصل خرب إىل أمي، يفيد أننا حنن الثالثة: أان وأيب وأخي رضوان، قد أ خذان إىل تدمر، الرهيبة

أن  ،، وحسب ما علمت بعد أن خرجت من السجنإخواننا املسلمنيوجرى علينا ما جرى على كثري من 
 الذي عرض عليَّ الشخص  قد وّفَّ كادت تفقد صواهبا، لكن هللا سلم. و   ،أمي عندما طرق ُسعها هذا اخلرب

وأننا ما زلنا يف سجن الشيخ حسن، فأدخل  ،املساعدة مبا قاله يل وذهب إىل بيت أهلي، وأخربهم خربان
يكون عالمة ألهلي  ومن الطريف هنا أنين قد أخربت ذلك الشخص أبمر .هذا اخلرب الراحة إىل قليب أمي

، كانت قطة ن اعتقل بفتة وجيزةأأنه قبل  ،وكان من خرب ذلك األمر على صدق ما حيمله هلم من خربان،
قد وضعت محلها يف درج خزانة املالبس يف الغرفة اليت كنت أانم فيها،  من القطط اليت كانت تعيش معنا

ليطمئنوا إىل خربه، وابلفعل جرى األمر  ،فأخربت ذلك الشخص هبذا اخلرب، وقلت له أن خيرب أهلي بذلك
، بكرة وأصيال   ، ومحدوا هللا على هذاكثريا    وا بذلكر  فس   ، وحالنا إىل أميوفق ما اتفقنا عليه، ووصل خربان
 وشكروا الشخص على ما قام به.

كان نظام الطعام يف هذه الفتة يقوم على ختصيص مبلغ من املال، كان قدره يف ذلك احلني لرية  
م، فكان مير السجان يوميا ، ويسأل كل ، وكان هذا املبلغ كافيا  لشراء طعام ليو يوميًّا ونصف اللرية السورية

سجني ماذا يريد من الطعام، وكانت األطعمة املتاحة تنحصر يف: اجلبنة املعلبة، والزيتون، واحلالوة، 
، وكان ي طلب منا إفراغ املعلبات من من )النواشف( كما يسميها أهل الشام والفالفل، والسردين، وما شابه
ن، حتسبا  أن يؤذي السجني نفسه، أما ابلنسبة للشاي والفاكهة، فمثل هذا حمتوايهتا، وتسليمها إىل السجا
حنتفظ بغطاء علبة السردين، أو  -بعيدا  عن أعني السجانني-وكنا أحياان   األمور ل يكن مسموحا  هبا.
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 نستعمله يف تقطيع اخليار والبندورة. كي احلمص،  

ة، وعود ثقاب، وبعض علب احلمص الفارغة، وكانت وأذكر مرة أنه توفر لدي يف الزنزانة املنفردة مشع
تشتهي البيض املقلي، فطلبت من أحد السجانني أن يشتي يل بيضة،  -بعد مضي تلك الفتة-نفسي 

ورمبا بيضتني، ولست أذكر متاما  كيف تيسر أمر ذلك، أقول: شعلت الشمعة، ووضعتها بني علبتني 
ة، مث فقست البيضة اثلثة، حتتوي على شيء من الزبد فوقهما علبةفارغتني من علب احلمص، ووضعت 

، وقد س ررت بنجاح عملية قلي البيضة على الشمعة فوقها، وانتظرت إىل أن نضجت، مث التهمتها التهاما  
          أكثر من سروري بتناوهلا!

ى انكببت علف بعد مضي حنو شهر من اعتقلنا، أتقلمت نفسي مع حياة السجن وحياة الزنزانة، 
قرآنية، فحفظت حبمد هللا سورا  عديدة من بينها سورة البقرة، وأذكر أنين يف  صحفحفظ ما يصلين من 

، وكنت خالل فتة التنفس أقرأ على والدي ما حفظته، من تلك السورة يوم واحد حفظت أربع صفحات
، وكان والدي رمحه هللا حافظا  يف أثناء وجودان داخل الزنزاانت وأحياان  كثرية كنت أقرأ عليه ما أحفظه

( صحيفة قرآنية، وخالل شهر رمضان 40للقرآن، وكان من عادته أن يراجع يوميا  جزأين من القرآن )
 يراجع أربعة أجزاء، وكان يقرأ قراءة سريعة غري ملتزم أبحكام التجويد. 

مجيع صلوات  يفررها يكأيضا  أن يلتزم قراءة صفحة من القرآن  -رمحه هللا-وكان من عادة والدي 
التزامه الصارم ببداية الصفحة وهنايته،  يف هذا الشأن -رمحه هللا-من عجيب أمره ، و الفرائض والسنن اليوم

، وهذا مما  1من غري مراعاة إلمتام املعىن، أو هناية القصص، فاملعيار عنده أوال  وأخريا  بداية الصفحة وهنايته
من إشارات وتوافقات؛  صفحته اليوميةعلى ما تتضمنه  ا  تمد كثري كان يعمث هو بعد  . كنت أنتقده عليه

 يلوون لفريقا منهم وإنبقوله تعاىل:  أتبد ،فعلى سبيل املثال كانت الصفحة اليت يقرأها يوم اعتقلنا
 هللا عند من هو وما هللا عند من هو ويقولون الكتاب من هو وما الكتاب من لتحسبوه ابلكتاب ألسنتهم
أخذ إشارة من هذه اآلية تشري إىل ما كان فقد  (78آل عمران:) يعلمون وهم الكذب هللا على ويقولون

 يقوله له عناصر األمن يوم اعتقالنا، واهتامنا أبمور ال صلة لنا هبا.

                                 
( وهي بداية صفحة،  220)البقرة: يف الدنيا واآلخرة ويسألونك عن اليتامىمما حيضرين على سبيل املثال قوله تعاىل:  1

حافني من وترى املالئكة كان يبدأ هبا من غري ربط مع ما قبلها. وأيضا  اآلية األخرية يف سورة الزمر، تنتهي بقوله تعاىل: 
( وهذه اآلية بداية صفحة، 75)الزمر: حول العرش يسبحون حبمد رهبم وقضي بينهم ابحلق وقيل احلمد هلل رب العاملني

( ويدع اآلية 74وعندما يكون يقرأ يف الصفحة اليت قبلها، ي نهي قراءته عند اآلية األخرية يف الصفحة، وهي اآلية رقم )
صفحة، وهكذا يف اليوم التايل، يبدأ ابآلية األخرية من سورة الزمر، مث يبسمل ويبدأ بسورة  األخرية من السورة؛ ألهنا بداية

 . ، رمجه هللا رمحة واسعة وغفر لنا وله آمنيغافر، وعلى هذا فقس
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 وجوه تبيض يومومن هذا القبيل تفاؤله خريا  يف اليوم الرابع العتقالنا؛ اعتمادا  على قوله تعاىل: 
 الذين وأما * تكفرون كنتم  مبا العذاب فذوقوا إميانكم بعد أكفرمت وجوههم اسودت الذين فأما وجوه وتسود

اليوم ذلك فقد ُسعته يف  (107-106آل عمران: ) خالدون فيها هم هللا رمحة ففي وجوههم ابيضت
لكن لألسف ل حيدث من كان معنا: إننا سنسمع خربا  مبشرا  اليوم، ولعله كان متفائال  إبطالق سراحنا، 

 .نسمع ذلك اخلرب

ني، كان يقرأ يالنقابذوي من خارج السجن عن طريق  مأيضا  أنه يوم جاءان طعا ذلك ومن
 علينا أنزل ربنا اللهم مرمي ابن عيسى قالابلصفحة األخرية من سورة املائدة، واليت تبدأ بقوله عز وجل: 

أذكر  (114املائدة:) الرازقني خري وأنت وارزقنا منك وآية وآخران ألولنا عيدا لنا تكون السماء من مائدة
ع الطعام علينا، قرأ علينا مباشرة تلك ز   وو   الزنزاانت، يف ممر -ةري وكانت كب-أنه ملا وضعت صينية الطعام 

 . هلذا التوافقومن معي جبت عاآلية، و 

، كان على اعتقالنا يوم مت اإلفراج عن أخي رضوان بعد مرور أربعة عشر شهرا   هومنه أيضا  أن 
 نفس كل  جتزى اليومبقوله عز وجل: تلك الصفحة تبدأ  ،غافرمن سورة صفحة يقرأ  -رمحه هللا-والدي 

فبعد أن نودي على أخي رضوان، وتبني لنا أن  (17غافر:) احلساب سريع هللا إن اليوم ظلم ال كسبت  مبا
 . النداء من أجل إطالق سراحه، قرأ علينا تلك اآلية، فعجبت أيضا  هلذا التوافق

 قام بعض السجناء -بعد أن مت نقلنا إىل سجن القلعة املركزي-ومنه أيضا  أنه يف يوم من األايم  
 يقرأوالدي كان و حبرق نفسه،  ا  هددملنار يف املهجع، أراد أن يشعل او  يف املهجع الذي نقيم فيه،ستعصاء اب

 يف يفسدون رهط تسعة املدينة يف كانو يف سورة النمل ابلصفحة املتضمنة لقوله عز وجل:  يف ذلك اليوم
  .فعجبت أيضا  هلذا التوافق (48النمل:) يصلحون وال األرض

وكان الوقت بعد الظهر، كنا داخل  حسن، أنه يف يوم من أايم سجن الشيخ ومن أظهر املوافقات
زنزانة إذا بنا نسمع صوت قفل ابب و  ،الزنزاانت نتجاذب أطراف احلديث من خالل ثقوب انفذة الباب

يف الزنزانة املقابلة متاما  لزنزانة والدي، فلما ُسع )أبو عبيدة( فتح تلقائيا ، وكان األخ عبد امللك والدي ي  
نفسه مباشرة: هذا كرامة لك اي عمي أاب عمر، فاستعرض والدي  من تلقاء قال ،ي فتح القفل صوت

( فعجبت 19)األنفال: الفتح جاءكم فقد تستفتحوا إنصفحته القرآنية اليومية، فإذا هبا قوله عز وجل: 
 .أيضا   هلذه املوافقة

يعول كثريا  على هذه اإلشارات، ويذكرها ملن حوله. وكنت  -رمحه هللا-هذا، وقد كان والدي 
أتعجب هلذا األمر، وُسعته مرة ورمبا أكثر من مرة أن مستنده الشرعي يف هذا األمر حادثة وقعت لسيدان 

 ة.ادث، ول أعد أذكر تفاصيل تلك احل عمر
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من عادته أن  كان،   عيدومن األمور اليت تذكر يف تلك الفتة أنه يف أثناء مناوبة رئيس النوبة أيب
ويطلب مين أن أنظف غرفة اإلدارة، وساحة السجن،  ،أو يرسل إيل من خيرجين من زنزانيت، خيرجين بنفسه

جيدين  -كما قال-ألنه  قوم أان هبذا الفعل؛حيب أن أ هفكنت أفعل ذلك جبد وإخالص، وأخربين مرة أن
فق طَّب فطلبت منه أن حيضر يل مذايعا ،  ،فأفعل ذلك جبد وإخالص. وجترأت مرة وأان أقوم ابلتنظي

 وأخربين أن ذلك غري ممكن. ،رفض الطلبحاجبيه، وزمزم شفتيه، و 

وكنت أملس منه تعاطفا  وهو من أهل حوران، كىن أبيب سعد، وكان من بني السجانني سجان ي  
املصاحف اليت كانت معنا، فكان يعاملنا معاملة حسنة، دون أن يتعدى واجبه املهين، وأحسب أن بعض 

 .، أو عن طريق سجان آخر من أهل حوران أيضا  تدخل إىل السجن إمنا كانت تدخل عن طريقه

وكان كثري التعاطف معنا، خاصة أان وأخي  -ل أعد أذكر اُسه-سجان آخر كان شااب  مثة و 
س يراقب حركة وهو يف ساحة التنفذات يوم كان و  .ه تعاطفا  مع حالنااعينمرة تدمع  هرأيترضوان، و 

وطلب منه أن يوصله إىل سجان آخر  ،رضوان يأخللسجن إىل دفع مفتاح الباب الرئيسي السجناء، قد 
صوب  يف غرفة اإلدارة، وكانت زنزانة أخي يف الطابق العلوي من السجن، فأخذ أخي رضوان املفتاح واجته

بب جميئه إىل غرفة اإلدارة، فأخربه ل أخي عن سفسأ ة أبو عيد،نوب، وكان بداخلها رئيس الاإلدارة ةغرف
 .   ه الذي فعلهأخذ املفتاح من يد أخي، وذهب إىل السجان مؤنبا  إايه على فعلاستشاط غضبا ، و ف ابألمر،

 مرة كل مخسة عشر يوما  من أجل نيرجوا السجوكان من عادهتم يف سجن الشيخ حسن أن خي  
أو اجلماعية، بل كانت توجد غرفة لالستحمام  ،تاالستحمام؛ إذ ل تكن توجد محامات داخل الزنزاان

قرب غرفة اإلدارة، فيدخل السجني، ويعطى له مقدار عشر دقائق لينظف جسمه ابملاء الساخن. كما كان 
يستجاب للسجني إذا أراد أن حيلق شعره، فيأيت السجان آبلة احلالقة الكهرابئية من غري مقص، ويطلب 

 .، والسجان واقف يراقب عملية احلالقةهمن أحد السجناء أن حيلق لزميل

بقينا على هذه احلالة ما يقرب من مخسة أشهر، انقطعنا خالهلا عن العال اخلارجي؛ إذ ل تكن مثة 
عن  سائلني إايهوسيلة ملعرفة ما جيري يف اخلارج إال من خالل من ي  ق د م جديدا  إىل السجن، فيتلقفه الناس 

كما   ، وحنو ذلك من األسئلة، وما أكثر أسئلة السجني!الناس يف اخلارجسبب دخوله السجن، وعن أحوال 
،  واجملالت احمللية ابقتناء الصحف مح هلبه من معاملة خاصة، حيث ُس    متتعواالنقابني بسبب ما مجاعة أن 

سجن الشيخ حسن غري بعيد من وملا كان كانوا ينقلون لنا بعض األخبار يف أثناء فسحتهم التنفسية. 
 ،، وكان الشيخ حممد عوض قبل أن يغادر الشامبن اثبت، الذي عند مدخل ابب سرجية الغريب جامع زيد

كان صوته قد  يوم ثالاثء بني املغرب والعشاء، وكان صوته ينقل عرب مكربات الصوت، فكل يقدم درسا   
ت رااعيع صوت منس ملا حيمله إلينا من علم وفائدة. ويف غري مرة كنا ؛نسعد بسماع صوتهكنا يصلنا، و 
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بني و  األسدية، انرية متتابعة، وأغلب الظن أن تلك الطلقات كانت تبادال  للنريان بني رجال املخابرات
 الذين نذروا أنفسهم يف سبيل هللا. 

ومما هو جدير ابلذكر يف هذه املرحلة، وكان له أثر يف توجيه مسلكي يف احلياة، أنين يف يوم من 
خالل فتة التنفس،  -رمحه هللا-ىل جانب األستاذ الشهيد عبد الودود يوسف أايم السجن كنت أسري إ

أن  وأخربين ،وكان حيدثين عن مجاعة اإلخوان املسلمني، وكانت معرفيت هبم حمدودة جدا ، فرفع يل من شأهنم
 يده عن كفَّ و  ،البالدحكم ته عن وتنحي   ،على مواجهة نظام األسد رة  دالقوأن لديهم  ا  منظما ،لديهم جيش
يل يف هذا الصدد: إن هذه اجلماعة سوف تتسلم مقاليد األمور، ورمبا تصبح  ه. ومما قاللعبادالتحكم اب
واالبتسامة  ،ل تسلم هذه اجلماعة ألمر البالد، قال ذلك بشيء من املداعبةحايف  -يقصد أان-أنت وزيرا  

 اإلخوان واثقا  من نصر مجاعة -رمحه هللا-فتبني يل كم كان  ،لت كالمهاه، ومع مرور الزمان حلَّ تعلو حميَّ 
املسلمني، وقدرهتا على تسلم مقاليد األمور، بيد أن املستقبل ل يصدق ذلك، وجرت الرايح على غري ما 

 تشتهيه السفن. 

ومرة أخرى كنت أسري مع األستاذ الشهيد يف ساحة التنفس، وسألين ورمبا أان سألته فيما إذا كان 
ممكن أن  :، فتبسم وقال بشيء من السخرية1ابإلمكان أن أتقدم وأان يف السجن الختبار الشهادة الثانوية

وكانت كلمته هذه حافزا  يل  !تفعل ذلك، وميكن أن تواصل دراستك إىل أن حتصل على شهادة الدكتوراه
 .الدكتوراه شهادةاسيت، وأحصل بفضل هللا على يف قابل األايم ألاتبع در 

يف الفتة األوىل من سجن الشيخ حسن أتيح يل مرة يف أثناء فتة التنفس أن ألتقي األستاذ 
، وقد وصفه الشرعية واملعاصرة وهو رجل علم وعلى درجة عالية من الثقافة ،اخلاجنيالدكتور جالل الدين 

من  ىان ير ، وذلك ملا ك"هذا هو الشخص الوحيد الذي ليس مسجوان  "يوما  بقوله:  السجاننيبعض 
د نفعين هللا به خري انتفاع، وكان من قر مثله حمبا  للقراءة والكتاب واملدارسة، و ه على القراءة، فلم ي  بانكبا

الوقت الذي أحرر فيه هذه  اوإىل هذ ،الشخصيات اليت تركت أثرا  يف حيايت بعد خروجي من السجن
أعود بعد هذا االستطراد ملا بدأت به فأقول: كنت أسري  -ال تفارق حمياهال أنسى ابتسامته اليت  املذكرات

ونتحدث بشؤون العلم والثقافة، وكان من مجلة ما جرى احلديث عنه العلوم الشرعية،  ب،معه جنبا  إىل جن
فقال يل: إن علم أصول الفقه من العلوم املهمة اليت ينبغي  الفقه، وقد علم أنين أميل إىل دراسة علم أصول

                                 
، وجنحت مبعدل ال يؤهلين لدخول اجلامعة، 1978أشري هنا إىل أنين تقدمت أول مرة لنيل الشهادة الثانوية احلرة سنة  1

أوفق ابلنجاح، كان كل هذا قبل أن أدخل السجن، وأ ذك  ر هنا أنين ل أكن طالبا  مث عاودت الك رَّة يف السنة التالية، فلم 
، وإىل جانب ذلك كنت أ حض  ر نظاميًّا يف تلك األثناء، بل كنت أعمل مع والدي يف ورشة اخلراطة يف مطار دمشق الدويل

 .للتقدم لنيل الشهادة الثانوية



20 

 

قال يل هذا أو حنوا  منه، فرفع قوله ومعتم دة عليه، هبا واالهتمام هبا؛ ألن ابقي العلوم مستندة إليه، االعتناء 
نظر إىل أ وكنت ال أزال ،اإلسالمية يف بداية تكوينهاذلك من ثقيت بعلومنا، حيث كانت ال تزال ثقافيت 

، فجاء قوله هذا ليصحح الفهم، من املاضي، الذي ال مكان له يف حاضرانعلومنا الشرعية على أهنا شيء 
  .ويسدد املسار

أنين قبل دخويل  :وقد سبق أن ذكرت، هللا إىل مالك بن نيب رمحهفيما بعد ساقنا احلديث و  
ا قلته وكان مم "دور املسلم يف الثلث األخري من القرن العشرين"السجن كنت قد قرأت كتاب مالك 

أتثر ابحلضارة الغربية، وكنت أظن أن هذا أمرا  سلبيًّا، فأجابين  ا  : إن مالكيف ذلك احلديث خلاجنيألستاذ ال
، إجيابيًّا، ول يكن سلبيًّا أتثرا   كانجبواب مقنع، حيث قال: صحيح أنه أتثر ابحلضارة الغربية، لكن أتثره  

 فأقنعين جوابه. 

وكان يقيم -أن يقفل ابب املهجع اجلماعي  نيالسجانأحد ذات مساء نسي مما أذكره أيضا ، أنه و 
بعض  ح له إبدخال، وكان قد ُس  ال يشاركه فيه أحد ،وحده -رمحه هللا- د الودود يوسفبعفيه األستاذ 

كان أنه   بعض الكتب واملؤلفات، وُسعت  إضافة إىل السماح له إبدخال  األواين وموقد للطبخ )اببور(
نسيته، ولست على علم فيما إذا أمت كتابة عاكفا  يف تلك الفتة على كتابة رواية، ذ كر يل اُسها، بيد أنين 

إبدخال  عبد الودود ذلألستاوغالب الظن أن السماح هذه الرواية، أم غادر هذه الدنيا الفانية قبل إمتامها؟ 
، وإدانته عليه. أعود فأقول: يف ذلك بعض الكتب واملؤلفات إمنا كان الغرض منه الوقوف على ما يكتبه

رمنا من هذا املشروب ألكثر من عبد الودود إبريقا  كبريا  من الشاي، وكنا قد ح  األستاذ لنا املساء صنع 
ثالثة أشهر، مث مر على كل واحد منا وأفرغ له كأسا  من الشاي، مث عاد إىل زنزانته، وأغلق الباب، ومد يده 

 ل الباب، وكأن شيئا  ل يكن.ف  ق   ل  ف  من انفذة الباب وق   

آب/أغسطس سنة مثانني وتسعمائة وألف، وكان قد مضى على يف اخلامس والعشرين من شهر 
واألستاذ عبد الودود، وعبد  ة: أان ووالدي وأخي رضوانستاعتقالنا ما يقرب من مخسة أشهر، دعينا حنن ال

)الند  لب منا أن نستقل سيارة خمابراتوط   ،ع القيد يف أيديناض  إىل غرفة اإلدارة، مث و   امللك، وبسام األشقر
، ويف السيارة وجدان كيسني كبريين حيتواين على 1يةجهزة األمنألسيارات خمصص لذا النوع من الوهروفر( 

علب بيبسي، ومها الكيسان اللذان مت مصادرهتما من غرفة الضيوف يف بيتنا، ويف داخل السيارة جرى 
لدي قال لألستاذ عبد حديث بني والدي واألستاذ عبد الودود، ل أعد أذكر تفاصيله، وغاية ما أذكره أن وا

                                 
ظل النظام األسدي أصبحت يف خميال املواطن السوري تعين الألمن؛  من املؤسف غاية األسف أن كلمة )األمن( يف 1

ذلك أن تلك األجهزة اليت تصف نفسها ابألمن، أصبحت عينا  على الشعب، تراقب حتركاته وسكناته ومهساته، وال نبالغ 
 إذا قلنا: إهنا تراقب أيضا  تنفسه للهواء، فأي أمن هذا!! 
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 ول يقل: فليعبدوا هذا البيت. (3)قريش: فليعبدوا رب هذا البيتالودود: إن هللا قال: 

قرب السبع حبرات بدمشق، مث مت استدعاء كل واحد منا الكائنة وصلنا إىل حمكمة أمن الدولة 
سألين عن تفاصيل ما جرى،  ، ورمبا كان هذا لقبه،(ضاهر)على انفراد إىل املدعي العام، اذكر من اُسه 

على عمل يف  ا  يف اآلونة األخرية كان منكب ه، وأنعن أخي عزت سوى أنه ملتزم دينيًّا فأخربته أبنين ال أعلم
ه، لكن  قوم بعن طبيعة العمل الذي يأن أسأله ، ول أجترأ يومئذ 1الغرفة املعدة لعمل والدي، وعمله هو

يطلع عليه أحد، وكل ما أذكره أنه طلب من والدي أن خيرط له كنت أشعر أنه يعمل شيئا  ال يريد أن 
تكون مبثابة قالب لعمل شيء معني. هذا ما قلته للمدعي العام، إضافة إىل إخباره أنين   ،قطعة من اخلشب

 ال عالقة يل أبي مجاعة إسالمية.أنه و  ،أبمور الرايضةيف تلك الفتة من حيايت كنت منشغال  

مقابالت مماثلة كل على انفراد، ول أعد أذكر ما أدىل به كل منهم،  اإلخوةمن  وجرى ملن معي
اليت تقدم ذكرها. مث  اخلشبية، طلب منه خراطة تلك القطعةعزت كان قد والدي أبن أخي أدىل لكن رمبا 

 ، وكان قد دخل عليناعدة أايم، مث مت نقلنا إىل سجن قلعة دمشقمثة وبقينا  ،عدان إىل سجن الشيخ حسن
وأغلب الظن أننا أمضينا شهر رمضان كامال   .شهر رمضان املبارك وحنن ما زلنا يف سجن الشيخ حسن

هناك، ودخل علينا عيد الفطر وحنن هناك أيضا ، وبعد أايم معدودات من عيد الفطر، مت نقلنا إىل سجن 
   القلعة املركزي.

  

                                 
قد بنينا غرفة يف احلديقة، ووضعنا فيها خمرطة معادن صغرية، واشتى أخي عزت قبل  مما هو جدير ابلذكر هنا أننا كنا 1

احلادث جمموعة جنارة، وضعها يف الغرفة نفسها، وكان والدي بعد انتهاء دوامه يف عمله الرُسي يف املطار، يعمل يف هذه 
تغطية تكاليف احلياة، أما أخي عزت الورشة بعض األعمال اخلاصة، يكسب من خالهلا شيئا  من الرزق، تساعده على 

 فكان يف أوقات فراغه مييل إىل عمل النجارة يف هذه الغرفة.
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 سجن قلعة دمشق يف
بعد مضي مخسة أشهر يف زنزانة منفردة، وانقطاع شبه كامل عن العال اخلارجي، مت نقلنا إىل  

ووافق اتريخ نقلنا يوم االثنني الثالث ، )املسجد األموي( دمشق قرب جامع بين أمية الكبريبقلعة السجن 
أغسطس سنة /عشر من شهر شوال سنة أربعمائة وألف للهجرة، املوافق اخلامس والعشرين من شهر آب

 مثانني للميالد.  

 ، كانواحد يف األصل خمصصا  لسجناء القضااي اجلنائية، لكن خ صص فيه مهجع القلعة كان سجن
عنا يف هذا املهجع، وكان حيوي عددا  غري ض  مت و  ( لسجناء القضااي السياسية وأمن الدولة. 2رقم )حيمل ال

منتصف اعتقاهلم جراء األحداث اليت شهدهتا سوراي يف  الذين مت ،ذوي التوجه اإلسالمي قليل من السجناء
يت: ، وكانوا من شىت احملافظات السورية، لكن أكثرهم من حمافظللميالد سنة تسع وسبعني وتسعمائة وألف

 . حلب ومحاة

ة من حديد كل سرير فوقه سرير، املهجع، وكان حيوي أسرَّ  صصت لنا يفاليت خ   بعد أن أخذان أماكننا
لة يف يما يسمى معزبة، وهي ختصص عادة لرئيس املهجع، أو ملن كان قد أمضى فتة طو  وكان هناك

وضاح  من مدينة محص، اُسهكان جيلس فيها أحد األشخاص   ت يف املهجع معزبتان، األوىل:السجن، وكان
شخصان آخران الدرويب، والظاهر أنه كان منتسبا  إىل مجاعة اإلخوان املسلمني، وكان معه يف املعزبة نفسها 

من مدينة محاة، ومها من مجاعة أهل الدعوة، وكاان من أطيب الناس، وأكثرهم خدمة للسجناء ورعاية، كان 
املنظومة "، درست عليه أان وأخي رضوان مييل إىل طلب العلم، وقد انتفعت به -واُسه عدانن- أحدمها
، وأذكر ذكرهاأل أعد  ،أ خر ا  أمور ت عليه درسو  يف النحو، "األجرومية"ومنت  ،يف علوم احلديث "البيقونية

أنتما، أو كالما  من هذا  م طلبة العلمع  ن   له لنا:امما قو كطاليب علم مميزين، أخي رضوان   أثىن علي وعلىأنه 
 على السجناء. وتوزيعه الطعامعلى استالم ا  شرففكان م -واُسه ربيع- . أما الشخص اآلخرالقبيل

ما  ةوا يوجهون إلينا األسئلة اليت عادشرعحولنا، و من الناس  املهجع جتمعأن أخذان أماكننا يف بعد 
فيها، ونوع التعذيب الذي  نااعتقلمت ي سأهلا كل سجني جديد، من حيث سبب سجنه، واألماكن اليت 

سألين  من األسئلة املتعلقة مبالبسات اعتقالنا. وأذكر أن الشيخ وضاح الدرويبذلك ، وما شابه نامورس علي
ة ُسع توكان -رمحه هللا- 1عن والدي وعمن تلقى العلم، فأخربته أنه كان حيضر دروس الشيخ أمحد كفتارو

                                 
دبس وزيت، فعليه قرأ عبد الوهاب احلافظ، امللقب بتلقى العلم على الشيخ  -رمحه هللا-من اجلدير ذكره أن والدي  1

يخ إبراهيم اليعقويب يف جامع الدرويشية بدمشق، وكان القرآن والفقه واألصول وبعض علوم الشريعة، وقرأ العربية على الش
مواظبا  فيما بعد على دروس الشيخ أمحد كفتارو األسبوعية بعد صالة اجلمعة يف مسجد أيب النور يف منطقة ركن الدين، 

 ضرين معه تلك الدروس يف الغالب. وكان حي  
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هذا األخري يف األوساط اإلخوانية وأوساط املتعاطفني معهم، أقول: كان ُسعة الشيخ كفتارو عند هؤالء 
؛ إذ عيَّنه هذا األخري ة حبافظ األسدوأولئك ُسعة غري طيبة، من جهة أن الشيخ أمحد كان على عالقة وثيق

 ُسع الشيخ الدرويب أبن والدي كان ممن حيضر عند الشيخ كفتارو، افلم مفتيا  للجمهورية العربية السورية،
 عن احلديث. قطب حاجبيه، وزمزم شفتيه، وكفَّ  ما يعين أنه حمسوب عليه،

سجن تدمر، وجرى عليه ما جرى على  إىل فيما بعد وأحسب أنه من الذين مح  لوا -وكان هذا الشيخ 
السجناء يف املهجع  أقول: كان هذا الشيخ يؤم   -كانوا يف ذلك السجن الرهيب  نكثري من السجناء الذي

، التنفسفتة نقيم فيه، وأيضا  كان يؤمهم يف ساحة السجن يف صاليت الظهر والعصر يف أثناء  كنا  الذي
كان حافظا  قد  أمر اإلمامة لوالدي، فكان والدي يؤم الناس، و وكان أصحاب الشأن يف املهجع قد أوكلوا 

ليؤم الناس، تقدم الشيخ وضاح ب، فضال  عن أنه كان ذا صوت حسن، وذات يوم فوجئت لكتاب هللا
وتراجع والدي ليصلي مع املأمومني، وقد استغربت هلذا الذي جرى، فحاولت االستفسار عن حقيقة 

أيخذ على والدي تقصريه حليته،  وراء هذا التصرف؛ وذلك أنه كان انفعلمت أن الشيخ وضاح ك ،األمر
وكان والدي يقصر حليته، مث يف األايم التالية رأيت الشيخني احلمويني حياوالن أن يقنعا الشيخ وضاح 

 ل املهجع ويفخلألمر، وعاد والدي يؤم الناس داالشيخ ابلتاجع عن موقفه، وبعد اليت واللتيا استجاب 
 لسجن.ساحة ا

بعد صالة الظهر يف املكان  -وكان يقلد املذهب احلنفي- كان الشيخ وضاح يلقي درسا  يف الفقه
الذي كنا نصلي فيه صالة الظهر يف ساحة السجن، وكان أسلوبه يف تقدمي مادة درسه مميزا ، من حيث 

دي تقدمي الدرس، توىل وال ،ح السجن إىل مكان جمهولا در الشيخ وضااملضمون واألسلوب، مث بعد أن غ
 إضافة إىل أنه كان يقدم درسا  كل يوم مجعة قبل صالة اجلمعة.

وكنا صنعنا مظلة من أكياس نصلي فيه صالة الظهر، كنا ن نفسه الذي  اكوكنا نصلي اجلمعة يف امل
من خارج وكان أييت إلينا حر الشمس. من هبا  ظل  تسناليت كنا نصلي فيها، زاوية الها يف ااخليش، وعلقن

، فنهض بتهوقد أطال يف خط ،ول أعد أذكر اُسه، وكان يوما  خيطب اجلمعة ، أبو فرزاتكىنشيخ ي  السجن 
وكان اجلو حارا ،  !جه ابلقول للشيخ اخلطيب: لقد أطلت اخلطبة اي أستاذو الشيخ وضاح من مكانه، وت

   ول يعقب على كالمه.ومضى يف خطبته، فأمره اخلطيب ابجللوس، 

سيد الشهيد من كتب  عددمة، ومن مجلة ما كان فيها يف سجن القلعة مكتبة فيها كتب قي   كان 
فتة الحقة مت سحب كتب سيد  بعد، مث "يف ظالل القرآنكتابه املميز "ومن بينها   -رمحه هللا-قطب 

 .مهامجيعها، لكن بقيت بعض الكتب لك تَّاب مغمورين من اإلخوان، كأمحد فائز، والبهي اخلويل، وغري 
م ي   يسمح ابالستعارة من املكتبة، كما يسمح ابجللوس للمطالعة داخل املكتبة، وكان ق   وكان نظام املكتبة 
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وعشرين عاما  يف أمريكا، وحيمل اجلنسية األمريكية،  عمره ما يقرب من مخسةأمضى من  ا  املكتبة شخص
فيما أذكره، وكان هذا الشخص دمث حبق أحد أنسابه جرمية قتل ارتكابه سبب بالسجن دخل قد و 

شيئا  األخالق، كنت أتردد عليه يف أثناء فتة التنفس، وكان حيتفل يب، وكنت أحياان  أطلب منه أن يعلمين 
 اللغة اإلجنليزية. من قواعد 

من الكتب، كما كنت أجتاذب أطراف يل كنت أتردد إىل هذه املكتبة كثريا ، وأستعري منها ما تيسر 
ال يهتم إال بنفسه. يف  يف تلك البالد قي  مها، وكان حيدثين عن احلياة يف أمريكا، وأن اإلنساناحلدث مع 

الدرج للدخول إىل املكتبة على عادته، وكانت على صعود لم املكتبة يهم ابصباح أحد األايم رأيت قي   
، يصل إليها اإلنسان املكتبة تقع يف اجلهة املقابلة للمهجع الذي أقيم فيه، وكانت مرتفعة عن األرض

وكان ال يزال -م املكتبة، ألقيت نظرة من ابب املهجع بواسطة درج، وبعد فتة غري بعيدة من رؤييت لقي   
على شرفة ابب املكتبة، يلقي نظرة ميينا   م املكتبة واقففإذا بقي    -والوقت يف حدود السابعة صباحا   ،مقفال  
ة اليت تعلو ذنافالرأيت الدخان خيرج من وبعد فتة وجيزة  ل املكتبة،، كأهنا نظرة استطالع ملن هو حو ومشاال  

ما جيري، مث رأيتهم حقيقة  هرعون إىل املكتبة، للوقوف علىابب املكتبة، ورأيت بعضا  من حرس السجن ي  
ة ، وكانت يف تلك الفت نفسه قأنه قد حر  نا فيما بعدوقد تفحم جسمه، وعلم ببطانية، حيملون قي  م املكتبة

 قد شاعت عنه إشاعة تتهمه بفعل ال أخالقي مع بعض السجناء.

األوىل من ، وكنت يف األايم يف سجن القلعة، كنت متلهفا  لقراءة الكتب اإلسالمية ييف بداية وجود
شخص آخر، معنا و  -رمحه هللا-مع األستاذ عبد الودود يوسف يف ساحة التنفس أسري سجن القلعة 

عبد الودود يوسف قائال : إن نفسي تواقت للقراءة، فماذا تنصحين أن أقرأ، ومن فتوجهت ابلسؤال لألستاذ 
من سؤايل، ول جيبين جوااب  حمددا ، ورمبا قال يل: ضاحكا  فتبسم  ؟رحليت الثقافية والعلمية أين ترى أن أبدأ

 اقرأ ما تيسر لك من كتب اإلسالم.

" بعد صالة صحيح البخاري"لقلعة يقرأ علينا من كان األستاذ عبد الودود يف أايمنا األوىل يف سجن ا
يقرأ منت احلديث، اتركا  لسنده، معلقا  بعض التعليق على ما يتضمنه احلديث من ، العشاء من كل يوم

شرح وهو - شرنباليللل "مراقي الفالح"وقرأت على والدي يف تلك الفتة كتاب قواعد وأحكام ومسائل. 
وقرأت  -وكان والدي يقلد املذهب احلنفي، ورمبا تعصب له أحياان   -نفياحل يف الفقه نور اإليضاحنت مل

على  الكتابنيللشيخ عبد الوهاب خالف، وقد انتفعت بقراءة هذين  "أصول الفقهعلم "عليه أيضا  كتاب 
للموصلي،  "االختيار لتعليل املختار"والدي انتفاعا  كبريا ، كما بدأت ابلقراءة عليه يف فتة الحقة من كتاب 

ي بعد فتة أنين ال أستطيع أن أوفق نفس وكنت أنوي حفظ متنه، وشرعت ابلفعل ابحلفظ، لكنين وجدت
.  -رمحه هللا-كتاب على والدي الدارسة بني حفظ القرآن وحفظ هذا املنت، فعدلت عن ذلك، واكتفيت ب

الدمشقي  حممد أمني عابدين بنحملمد عالء الدين  "ية العالئيةاهلد"كما قرأت يف فتة الحقة كتاب 
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 نفي، قرأته بنفسي، وانتفعت مبا فيه. وهو كتاب يف الفقه احل احلنفي،

 -حفظه هللا-للشيخ القرضاوي  "العبادة يف اإلسالم"ومن الكتب اليت قرأهتا يف تلك الفتة كتاب 
-للشيخ سعيد حوى  "جند هللا ثقافة وأخالقا  "وتركت أثرا  يف نفسي كتاب  ،ومن أهم الكتب اليت قرأهتا

للشيخ  "كيف ندعو إىل اإلسالم"وكتاب  دعاة" للبهي اخلويل،"تذكرة ال كتابأيضا   وقرأت  -رمحه هللا
وعكفت أيضا  على قراءة بعض كتب مالك بن  رئيس اجلماعة اإلسالمية يف لبنان. -رمحه هللا-فتحي يكن 

أقصد -أقرأه، وكنت كثريا  ما أكرر ما أقرأه ما كنت وال أنكر أنين كنت ال أفهم بعض  -رمحه هللا-نيب 
كي استوعب مضمون ما أقرأ، وهكذا نشأت عندي هذه العادة السيئة، عادة   -ء القراءةتكراره يف أثنا

  .، ولبئس تلك العادةكنت قرأته ألفهم الفكرةاإلعادة ملا  

جودت أقيم فيه مجاعة يهتمون بفكر مالك بن نيب وفكر تلميذه األستاذ كنت كان يف املهجع الذي  و 
وغريها من  "أتاب "اقر " وكحىت يغريوا مبا يف أنفسهم"وكتاب  "مذهب ابن آدم األول"سعيد مؤلف كتاب 

، جللوسهم ةة املخصصبأزورهم يف املعز  ماون يب عند، وحيتفةالقراءما يشجعونين على  ا  كانوا كثري   الكتب،
ا  مييل إىل أهل التصوف، بل كان واحدوكان والدي  ،وكان هؤالء القوم يعادون أصحاب التوجه الصويف

يقيمها يوم اجلمعة بعد العصر على ما أذكر، يذكرون فيها هللا، ويف النهاية  (حضرة)له  منهم، وكانت
يقفون على شكل دائرة ويرددون قول: هللا هللا...وكنت أحضر معهم على غري قناعة مين، بل جماملة 

أنه إذا التزم أمرا  داوم عليه واثبر وواظب، مث بعد مدة جترأت  -رمحه هللا-لوالدي، وكان من شأن والدي 
كما ترغب، وكنت وقت احلضرة أجلس :  وقلت لوالدي ال أرغب ابملشاركة يف هذه احلضرات، فقال يل

 وأقرأ ما بني يدي من كتاب.  ،على سريري

ف أمر متاح مصح حيازةف ،ميسرا   كيف سجن القلعة اتبعت حفظي لكتاب هللا، وكان األمر هنا
قرب  بعد صالة الفجركل يوم أن أجلس   يتب مين، واملكان متسع...وكان من عاديومباح، ووالدي قر 

كل   طيلة اليوم معأكررها  ،من القرآن انفذة مهجعنا املطلة على ممر السجن، وكنت أحفظ كل يوم صفحة
صصت وقتا  آخر ملراجعة ما مت وعندما أجد لدي فراغا ، كما خ سواء أكانت الصالة سنة أم انفلة، ،صالة

آخر  تبداية، واستمر األمر على هذه احلال إىل أن يسر هللا يل ختم القرآن كامال ، وكانمن القرآن حفظه 
 ىحدإها من كتاب هللا الصفحة األخرية من سورة الزخرف، كان هذا يف منتصف سنة تصفحة حفظ

يف حفظ القرآن قرابة مخسة عشر شهرا  أو يزيد، وبعد  ومثانني وتسعمائة وألف، فتكون املدة اليت استغرقتها
لوحدي مستعينا  حمفوظايت جع اكنت أر   يوميا  للمراجعة، ا  خصصت مقدار  ،أن أنعم هللا علي حبفظ القرآن

رمحه -وغالب الظن أنين سلكت يف هذا مسلك والدي  بكتاب هللا بني احلني واآلخر لضبط ما مت حفظه.
غري رمضان جزأين من القرآن، أي أنه خيتم القرآن مرتني كل شهر، أما يف  حيث كان يراجع يف -هللا

 أربعة أجزاء. رأ يوميًّارمضان فكان يق
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تسمى الدمشقية وأذكر أنين مبناسبة ختم حفظ كتاب هللا صنعت لرفاقي يف السجن نوعا  من احللوى 
جزاها هللا كل خري، وهي تتألف من  ،يت عن كيفية صنعها، فأرشدتين إىل ذلكلد)احلبوبية( كنت سألت وا

 يضاف إليه محص وفولبقطعة قماش ُسيكة كي تتفتح احلبوب، مث  غطىيسلق وي ح اجملروش أساسا ،مالق
وضع على النار إىل أن تنضج ت، إضافة إىل املاء، و وسكر، زعت عنهما قشورمهان  قد و  منقوعني ابملاء

 وش. رب جوز اهلند اجملفف امل فوقه ويوضع ية،زجاج أوعيةمث تسكب يف احلبوب، وينعقد املاء، 

غري ملتزم من القرآن الكرمي،  عن ظهر قلبختمة كاملة  -رمحه هللا-على والدي  يف تلك الفتة قرأت
، هبال أكن على معرفة  ؛ إذأبحكام التجويد، حيث إنين حفظت القرآن من غري مراعاة ألحكام التجويد

وال سبق يل أن قراءة كتااب  حوهلا أو درستها على شيخ من الشيوخ، لكن أذكر أنه كانت مثة رسالة يف 
كانت يف مكتبة والدي، وغالب الظن   ،(دبس وزيتعبد الوهاب احلافظ املشهور بلقب )التجويد للشيخ 

أحكام، علما  أنين التقيت يف ، ول ألتزم ما جاء فيها من متاما   مضموهنا عيل أ ينأين قرأهتا بنفسي، لكن
، كنت أقرأ عليه بعضا  من القرآن، فعرض اأحسبه من مدينة دوم شيخا  السجن بعد أن أهنيت حفظ القرآن 

علي أن يعلمين أحكام التجويد، فأبيت ألنين ل أكن أدرك وقتئذ أمهية قراءة القرآن ابلتجويد، ول أكن على 
 ، ول أتنبه لذلك إال بعد سنني عديدة من حفظي لكتاب هللا.يشرععلم أيضا  أن القراءة ابلتجويد واجب 

لكتب الشرعية، وكنت لوقراءة  الكرمي، لقرآنوقيت يف سجن القلعة بني مراجعة ل كنت أمضي أكثر
وأأنى بنفسي عن االجتماع هبم، أو اجللوس إليهم، ومرجع هذا فيما ، واالنفراد عن الناس أميل إىل الوحدة

 األوىل من جانب، وأيضا  إىل عدم ثقيت يف نفسي. كنت أجد راحيت مع الكتاب، وقد أحسب إىل نشأيت
أمدين هللا سبحانه بقوة كبرية يف الصمود وراء الكتاب والصرب عليه، فكنت أجلس الساعات الطوال وأان 

أجيد  أقرأ، وأحسب أن ذلك من فضل هللا علي، ومع كل هذا ال أحسب نفسي قارائ  جيدا ؛ ألنين ل أكن
، وأقضَّت اليت اكتسبتها من القراءة ا أقرأه من أسوء العاداتملتكرار الطرق القراءة الصحيحة، وكانت عادة 

 اليت ل أختلص منها على الرغم مما بلغته من سن، وما نلته من شهادات. ، و مضجعي، وال تزال

ة الثانوية، وأحضرت الشهاد الختباربعد أن ح ب  ب إىل نفسي طلب العلم، عمدت إىل التسجيل 
ودرست املنهاج بنفسي، واستعنت أحياان  ببعض على طلبة الشهادة الثانوية، املقرر الدراسي املنهاج 

دارسا  كان   ،افظة حلبحمل من مدينة معرة النعمان التابعة أستاذا   مهمناألستاذة ممن معي يف املهجع، أذكر 
لعلم الفلسفة، وحيمل شهادة علمية هبذا العلم، وكانت نفسي ال تطيق هذه املادة وال أتفاعل معها، 
فاستعنت به يف دراسة املقرر، كما استعنت مبدرس آخر متخصص يف علم العربية، وأحسب أنه كان من 

 خرجيي جامعة األزهر. 

خصصوا للطالب املتقدمني لنيل  تقدمت المتحان الشهادة الثانوية يف السجن نفسه، حيث
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ومما أذكره هنا أنه يف  .ملراقبة سري عملية االمتحان جلنة، وأرسلت وزارة التبية مكاان  خاصا   الشهادة الثانوية
امتحان مادة التبية اإلسالمية ُسح يل مراقب القاعة أن أقرأ على مسامع املتقدمني لالختبار املقرر من 

وكنت من  ،اآلخرون يكتبون. وقضي االمتحان على خري، وظهرت النتائجحفظ القرآن، فكنت أقرأ و 
ررت كثريا  هلذا النجاح، وكانت رغبيت أن أدخل كلية الشريعة ألدرس العلوم فس   ،الناجحني واحلمد هلل

  . 1على ما كنت أرغبالشرعية، فجرى األمر 

ح لنا ابلزايرات يف سجن القلعة  ، وأمضينا فتة ما بني العيدين املدنينيباقي السجناء ك  ،العائليةُس 
 ذكر، أو أذكره أان على األقل.من غري أي حدث ي  

  

                                 
ل يكن مرتفعا ، بل متواضعا ، حيث كان يؤهلين للدخول  أشري هنا إىل أن معدل جناحي يف الشهادة الثانوية ذلك العام 1

، فآثرت التسجيل يف  من الفروع اافيا، والتاريخ، والشريعة، وحنوهيف الفروع األدبية اليت ال حتتاج إىل درجات مرتفعة، كاجلغر 
 كلية الشريعة من غري تردد. 
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 فرتة التوتر والقلق
وصلينا صالة العيد يف ابحة السجن مع ابقي السجناء، وبعد الصالة  ضحىدخل علينا عيد األ

وتطور األمر  -رمحه هللا-وقد تزعم ذلك األستاذ عبد الودود يوسف  (هللا أكرب)أخذ املصلون بتديد قول 
يق إعادهتم إىل ر ابملظاهرة، فتدخلت إدارة السجن يف تفريق السجناء عن طأشبه ما يكون إىل أن أصبح 

من أفواه  (هللا أكرب)كان هلتاف دوث أمر يذكر، لكن ما أذكره أنه  مهاجعهم، وقضى األمر من غري ح
يف كل مكان هذا  دوردَّ  ،كبري يف نفسي، وختيلت لو أن الشعب أبكمله خرج عن بكرة أبيه  ع  ق  السجناء و  

 سيكون مآل املستبدين والظلمة وسفاكو دماء البشر.  كيف  ،اهلتاف

استطاع عبد امللك )أبو عبيدة( أن خيرج من السجن  -على ما أذكره-بعد عيد األضحى مباشرة 
بكفالة، وُسعت أنه بعد أن خرج من السجن غادر سوراي. مث يف يوم من األايم استدعي األستاذ عبد 

ول يعد، ول نسمع عن خربه شيئا  إىل أن وأ خذ إىل مكان جمهول، الودود من املهجع الذي كان جيمعنا، 
أجهزة  رمحه هللا، والظاهر أن سياط اجلالدينحتت ضى حنبه ققد ستاذ عبد الودود خربان فيه أن األجاء يوم أ  

بد الودود يوسف، فضغطت عليه لنزع االعتاف منه، عاألمن قد وقفت على حقيقة نشاط األستاذ 
 هومارست عليه أنواعا  من التعذيب للحصول على أكثر ما ميكن من معلومات عن نشاطه وحتركات

 ماعة اإلخوان املسلمني. وارتباطاته جب

أمرا  متعمدا  وخمططا  له؛ إذ إن  توالذي أميل إليه أن تصفية األستاذ عبد الودود يوسف كان
كانت قد أخذت على نفسها تصفية كل قيادات اإلخوان املسلمني، بل عمدت احلاقدة  السلطة األسدية 

تعمل لصاحل إسرائيل!! هذا، واستباقا  لسري جة أهنا مجاعة ممولة من الغرب، و إىل تصفية اجلماعة كاملة، حب
سألين القاضي عن عالقيت ابألستاذ عبد الودود  ، كان قداألحداث، ويف جلسة من جلسات احملكمة

واألمر كان كذلك -عالقة، وإمنا كانت عالقته مع أخي عزت أي يوسف، فأخربته أنه ل تكن يل به 
ال يل: هل تعلم أن هذا الذي كنتم تتعاملون معه كان أقول: سألين ذلك، وأجبته بذلك، مث ق -ابلفعل

 فأظهرت عالمات التعجب أمام القاضي، وقلت يف نفسي: ما أكذبكم !عميال  للعدو الصهيوين وإسرائيل
 !شريفا   عميال ، والعميل   اجملرمون، أصبح يف عرفكم الشريف   الطغاة، وما أحقركم أيها أيها األوغاد السفلة

ل أ حييضا  مت استدعاء األخ بسام األشقر، وأ خذ إىل جهة جمهولة، مث علمنا أنه بعد فتة وجيزة أ
 ايم، ليسوا على قضيتنا. وأذكر أنين يف تلك األنفسهسجن الانس آخرون إىل أل أ حيإىل سجن تدمر، كما 

إىل سجن ل أان ووالدي وأخي رضوان اكنت أتوقع بني احلني واآلخر أن أ ح  قلق؛ إذفتة و توتر عشت حالة 
م، املهم أن تلك الفتة العصيبة مضت على خري، وبدأ اهلدوء واالستقرار يعود تدمر الرهيب، ولكن هللا سلَّ 

، وأوائل سنة إحدى ومثانني للميالد ، حدث هذا يف أواخر سنة مثانني وتسعمائة وألفاتدرجييًّ إىل نفسي 
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  .للميالد وتسعمائة وألف
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 امعة دمشق جب كلية الشريعة  دخول
عندما ف تح ابب التسجيل يف اجلامعة سارعت للتسجيل يف كلية الشريعة جبامعة دمشق، وكلفت  

الفيزايء كانت تدرس يف كلية على صلة ابلشأن اجلامعي؛ إذ  كوهنا   ؛يف ذلك والديت، ورمبا خاليت ابُسة
، وإمنا الغرض األساسودخويل اجلامعة وحتديدا  كلية الشريعة ل يكن الغرض منه ما .والكيماء حتصيل  دايًّ

س علوم الشريعة. بعد أن مت در   أ  صبح يوما  ما أستاذا  يف اجلامعة أتتشوف أن  العلم الشرعي، وكانت نفسي
ذلك الفصل، بيد  قرراتالفصل األول من السنة األوىل، ول أعد أذكر متاما  م مقرراتالتسجيل، اقتنيت 

 الفقه والتفسري واحلديث...و  العقيدة لق بعلوم الشريعة األساسية:مقررات تتعأهنا على العموم كانت 

وكان معي يف السجن شاب قد سبقين بعام يف التسجيل بكلية الشريعة اُسه أمحد حمفوظ، كان 
ه ابإلعدام، مث خ ف  ف عنه احلكم إىل املؤبد، فكان يمعتقال  بقضية جنائية، وأذكر أنه كان حمكوما  عل

فيما أرغب ابالستفسار عنه. وأشري هنا إىل أنه يف  وكان مرجعييساعدين فيما أحتاج إليه يف أمور اجلامعة، 
لباس  موحد ، وكانت أبواب اجلامعة  -طالب وطالبات-تلك الفتة كان قد ف رض على الطلبة اجلامعيني 

 ة مشددة، وال ميكن الدخول إىل اجلامعة إال من خالل البطاقة اجلامعية اخلاصة ابلطالب.  ختضع حلراسة أمني

جاء موعد اختبار الفصل، وتقدمت إليه بكل محاسة ومهة، وكانت العادة قبل فتة االمتحان بفتة 
من عنصرين أو وجيزة أن نزود إدارة السجن مبواعيد االختبار، فكانت أتيت دورية من األمن اجلنائي مؤلفة 

ة، مث تصطحب كل طالب إىل قاعة االمتحان، وكان يدخل ثالثة إىل السجن قبل موعد االمتحان بساع
اآلخر خارج القاعة يرقب العنصر وجيلس يف مكان ما من القاعة، ويبقى  مع الطالب، عنصر األمن

مع السجني، وأذكر السجني عن كثب. وكانت عناصر األمن اجلنائي يف األغلب عناصر طيبة، تتعاطف 
ذهبت من غري وضع القيد يف يدي، وكانوا يعاملونين  ، ذهبت فيها إىل االختباريتأنين يف أغلب املرات ال

معاملة لطيفة وحسنة، بل يف إحدى املرات، رافقين أحدهم ضمن شوارع دمشق، وتبادل معي أطراف 
ب عيد وأحياان  برفقة إحدى خااليت، و  احلديث، وأان من غري قيد، وكانت أمي أتيت إىل اجلامعة لوحدها

مرة ذات ، مث تنصرف لشأهنا وأعود أان إىل السجن. و إليها أجلس معها وأحتدثاالنتهاء من االختبار 
وشربنا كأسا  من عصري الفواكه. وجترأت مرة على  ،جلست أان ووالديت وعنصر األمن يف حانوت للمرطبات

فطلبت منه أن أذهب إىل البيت،  -شعرت بتعاطفه معي وقد-األمنية املرافقة يل  عنصر من العناصر
 فاعتذر عن تلبية طليب بكل أدب ولباقة. 

 "نظام اإلسالم"كتااب  بعنوان   بدراستها ت مطالبا  الدراسية اليت كناملقررات هنا، أن من بني  هومما أذكر 
العديد حتتوي يف حوزيت  وكان من أتليف األستاذ مصطفى ديب البغا، وحصل أنه يف النسخة اليت كانت

ب عيد االنتهاء من اختبار إحدى املواد اليت كانت مقررة  من الصفحات الفارغة، فطلبت من عناصر األمن
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مقابلة األستاذ البغا، فاصطحبوين إىل غرفته، فوجدت يف مكتبه طالبتني منقبتني، كان يتبادل معهما  علينا
نسخة حفاوة، وأطلعته على الكتاب، فأخذه منه، وزودين ب أطراف احلديث، فاستقبلين األستاذ البغا بكل

ال نقص فيه، وأخربين أيضا  مبا هو مطلوب من الكتاب، وما هو غري مطلوب، وخرجت من مكتبه  أخرى
وأان فرح مبا يسره هللا يل من تبديل الكتاب آبخر ال عيب فيه، وأيضا  مبعرفة ما  ،عناصر األمن ةبصحب

 الذي جيب علي دراسته لالختبار.

ومرة أخرى قدمت اختبار مادة التفسري، وبعد االختبار طلبت من عناصر األمن أن أقابل أستاذ املادة  
أخذوين إىل مكتب األستاذ نور الدين عت، كي خيتربين يف املقرر الشفهي، أقصد املقرر من حفظ القرآن، ف

أن أقرأ  -رمحه هللا- عتنور الدين وكان معه يف الغرفة أستاذ آخر ل أعد أذكر اُسه، فطلب مين األستاذ 
، ففعلت ذلك، وأثين أول سورة نون والقلمطلب مين أن أقرأ من مث من بداية سورة لقمان فقرأت بكل ثقة، 

اذ فرحا  مسرورا  هبذا التيسري يف تقدمي االختبارين النظري والتحريري يف يوم غرفة األست منت علي، وخرج
 واحد.

إىل اجلامعة من ال يتمتع بلباقة  يصحبونناومع هذا، فقد و جد من بني عناصر األمن الذين كانوا 
 االختبارأن أحدهم وضع القيد يف يدي، ول يطلقه إال وأان على مقعد مرة ، وأذكر معنا ومجيل تصرف
، ول يسمح يل يومها مبقابلة والديت، وكان حيدثين بطريقة غري لبقة، وينظر إيل وكأنين جمرم داخل القاعة

إىل رافقوننا الذين كانوا ي ،حرب، أو سفاك دماء، وكان هذا يشكل االستثناء من عناصر األمن اجلنائي
 اجلامعة لتقدمي االختبارات.

الفصلني األول والثاين من السنة األوىل، والفصل األول من السنة سار األمر على هذا املنوال يف 
حيث ل ي سمح  ،الشيخ حسن سجنعدت اثنية إىل الثانية يف اجلامعة، مث كنت قد أهنيت مدة حكمي، وأ  

   .يل هناك مبتابعة دراسيت اجلامعية، وال حىت ابقتناء املقررات الدراسية اجلامعية

زايرة األهل  كمنع  ،يق والتشديديبني احلني واآلخر بعض التضالقلعة تفرض علينا سجن إدارة  تكان
ما يكون هذا عندما تضبط إدارة السجن أشياء ممنوعة، كاملخدرات وحنوها مما يتعاطه عادة  ا  لذويهم، وغالب
السجناء  إال لبعضابلزايرة وأذكر مرة أن إدارة السجن منعت الزايرة عنا، ول يسمحوا  .سجناء السوء

ني ابلطعام وحاجات أخرى، تل إىل السجن حممَّ ءاتإميان يف ذلك اليوم جا أمي وأخيت صادف أنالوجهاء، و 
أمي أخيت  فيها دفعت ،ني على ابب السجن إىل أن سنحت فرصةتا واقفتمن زايرتنا، وظل اا مبنعهمتوفوجئ
وهي  -ز العشر سنني من عمرهايف ذلك احلني ل تتجاو أخيت إميان وكانت -داخل ابب السجن  إميان

تين أو ثالثة ابجتاه املكان مب حممَّلة بكيسني يف يديها، وما إن جاوزت قنطرة ابب السجن املزدحم ابلناس
مبا  السجن ويدفع هبا خارج ابب ،ميسك بيد أخيت نيوالدي إال وأحد السجان معقف فيه أ تالذي كن
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أمي وأخيت  هفعلما ت تأكرب  نفسه ، ويف الوقتا  نفسي كثري  وقد أثر هذا املوقف يف .من أغراض معهاحتمله 
كان ال يرد أحدا    -رمحه هللا-حيث إن والدي  ؛خرلباس وأمور أ  و  طعام ما حنتاجه من جل أتمنيأ من

دمشق، ملشقة حمافظة وخاصة السجناء الذين كانوا من حمافظات غري ، السجن من خارجحاجة يطلب منه 
بعض به ما يوصيه إبحضار يكلف أمي  -رمحه هللا- والدي كاناحلني واآلخر، فبني إليهم جميء أهلهم 

 .السجناء
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 حمكمة أمن الدولة
حضرت مع سجن القلعة املركزي، أ   إىلنا انتقالعلى  ستة أشهر أو يزيد نبعد مرور ما يقرب م 

 شأن تلك، وكان من حبرات بدمشق عمبنطقة السب ن الدولةإىل حمكمة أم وآخرين رضوان والدي وأخي
تعقد جلساهتا يوم الثالاثء؛ لتنظر يف امللفات املرفوعة إليها. وكانت العادة أن أتيت دورية من  احملكمة أن

 يلداالشرطة العسكرية ذوي السمعة السيئة، فيصطحبون من كانت عنده حمكمة. وذهبنا أول مرة أان وو 
وهو من  ،وكان رئيس احملكمة فايز النوري ،التهم إليناهت ج   وأخي رضوان، ومت وضعنا يف قفص االهتام، وو  

، لكن ل تنجح مرة دير الزور، وكان ذا ُسعة قضائية سيئة، وُسعت أن اإلخوان املسلمني حاولوا اغتياله
حماولة اغتياله، وبقي متبعا  على عرش حمكمة أمن الدولة طيلة األزمة اليت مرت هبا سوراي يف حقبة 

 ن العشرين.الثمانيات من القر 

ل أعد أذكر متاما  ماذا سألين، لكن رمبا طلب مين أن أقص عليه الذي جرى، وكذلك كان األمر 
ابلنسبة لوالدي، وغالب الظن أنه ل يوجه أي سؤال ألخي رضوان، ورمبا كان حاضرا  يومئذ خارج احملكمة 

ل حماميًّا للدفاع عنا، وكَّ  ،ديتبتتيب مع والو مث إن جدي  -رمحه هللا- 1جدي حممود حامد )أبو ايسني(
ليس إال، وإال فإن االهتامات جاهزة على املقاس، واألحكام  أمر شكليوكنت أعتقد أن توكيل احملامي 

إلعطاء صفة قانونية حملاكمتنا، وال أستبعد أن يكون  ة، واألمر ال يعدو كونه جمرد متثيليحبسب املقام جاهزة
احملامي قد أسهم فيما بعد إبخراج أخي رضوان من السجن بسند كفالة، وغالب الظن أن األمر كذلك؛ 

 علما  أن أخي رضوان ل يكن يف العري وال يف النفري.

ا يزيد عن الشهر، م ىاستمرت جلسات احملكمة مدة عام تقريبا ، كان يفصل بني اجللسة واألخر 
أخي رضوان، سألين عنصر من  رفقيتوكان  ،وأذكر مرة وأان أستعد للذهاب إىل إحدى جلسات احملاكمة

عن سبب اعتقايل، فضايقين سؤاله: وقلت له: أنت مهمتك أن تنقلين إىل احملكمة عناصر املكلفة بنقلنا ال
كان   واالرجتال، لكن يف الداخل (تيةالعن)قلت هذا بشيء من  ؟إىل احملكمة أم مهمتك أن حتقق معي

حملكمة امتالكت نفسي، واكتفى الشرطي ابلقول: بعد أن نعود من ئي، بيد أنين متلك مجيع أجزاالرعب قد 
، بسوء سسينذوي النفوس احلاقدة، فعدت ول ميسوف يكون حسابك، لكن يبدو أن الشرطي ل يكن من 

كيف قلت للشرطي ما قلت،   :، ورمبا قال يل فيما بعدتي()العن أخي رضوان ذلك املوقف وقد أكرب يفَّ 
أن الرعب كان قد متلكين من غري أن يظهر على جوارحي، ذلك املسكني  فلم أجيبه بشيء، ول يدر

                                 
ه يف أثناء رأيت أكثر من مرة الدموع يف عينيملا جرى لنا، و  كان قد أتثر كثريا    -رمحه هللا-يشار هنا إىل أن جدي املذكور  1

األمنية األجهزة زايرته لنا يف سجن القلعة، وقد بذل جهدا  غري قليل بداية اعتقالنا يف البحث والسؤال عنا، وكانت 
 عاود السؤال والبحث عنا!!هو إن ابالعتقال وااللتحاق بنا، قد هددته يف إحدى املرات األسدية 
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  فقضي املوقف على النحو الذي ذكرته.

من شهر ع عشر ب، وحتديدا  يف يوم األربعاء السامن حضوران أول حمكمة بعد حنو من شهرين تقريبا  
الثانية بعد الظهر، أذيع اسم الساعة ، ويف حدود يالدملل أاير/مايو سنة إحدى ومثانني وتسعمائة وألف

فرج عنه بسند كفالة، وكان والدي يومها يقرأ أخي رضوان عرب إذاعة السجن، ووصلت األخبار أنه سي  
 اليوم إن هللا سريع احلساب اليوم جتزى كل نفس مبا كسبت ال ظلمالصفحة اليت تبدأ بقوله سبحانه: 

احة السجن، سوكان والدي عندما أذيع اسم أخي جالسا  يف املكان املخصص للصالة يف  (17)غافر:
  وكان لتوه قد أهنى الدرس الذي يلقيه يوميا  بعد صالة الظهر مباشرة.

 ه، وبرأتألمنمن ق ب ل أجهزة ال اعتقني قتضي إعادة وتسليم كل سجكانت أوامر األجهزة األمنية ت
إىل الفرع األمين الذي اعتقله، وأحاله على احملكمة، ورأيت حاالت عديدة ه يتمو كحماحملكمة، أو أهنى مدة 

فرع األمن  إىل جرى هلا ما ذكرت، وذهب الظن يب أن أخي رضوان سيسلمه سجن القلعة املركزي
مبوجب قانون الطوارئ الساري  ،احتازايًّ  توقيفهطلق سراحه، وإما أن جيدد ينظر يف أمره، إما أن ي  لالسياسي 

إذ يف اليوم  ؛بيد أن األمر جرى على غري ما كان متوقعا   املفعول إىل األبد كما هو الشأن يف نظام األسد!
 لزايرتنا يفخي رضوان قادم مع أمي وخايل ُسري أبفوجئت رضوان، التايل مباشرة ليوم اإلفراج عن أخي 

 ول أجد له تفسريا ، ،وقفاملذلك  فاجأيننه على موعد مع عروسه، أجديدة، وك السجن، وكان مرتداي  بدلة
مث يف قابل األايم وقفت على عبارة . األمر من ابب التوفيق اإلهلي، فحمدت هللا على ذلك يكون إال أن

هد س ب  ل ه بطريفسرت يل هذا الذي جرى، ونص العبارة يقول: )القدر  -رمحه هللا-ملالك بن نيب  قة غري مي 
حتين غاية الراحة يف فهم اوأر  ،هذه العبارة فسرت يل ما جرى 1(مفهومة أحياان ، حتري العقول واخلواطر

 وتفسري األمر.

من  -ورمبا أكثر- ن من رجال اإلطفاءستدعي رجالا   احملكمة ومما أذكره هنا أنه يف إحدى جلسات
من بني التهم املوجهة إلينا، فضال  عن أننا نقوم  تالذين حضروا مع سيارة اإلطفاء عند وقوع احلادث، وكان

من بني التهم املوجهة إلينا هتمة منع رجال  تدئ ثورة الثامن من آذار، أقول: كاناأبعمال مناهضة ملب
حسب أنه اجلار الذي  أو -احلريق؛ ألن الذي اتصل هبم من اجلريان مخاد يف إ مهامطفاء من ممارسة مهإلا

يف حديقة الشقة اليت حتت  ا  أخربهم أبن مثة حريق -2 فوق شقتنا، وكان رافضيًّاالشقة اليتيف كان يسكن 

                                 
 العبارة يف كتابه الظاهرة القرآنية. هذه بن نيب املفكر اجلزائري ذكر مالك  1
هو الذي اتصل ابجلهات األمنية واإلطفاء.  -وكان يكىن أبيب عدانن-أغلب الرواايت تشري إىل أن هذا الشخص  2

وُسعت من أقاريب أن والديت كانت تدعو عليه كثريا  بعد اعتقالنا، وابلفعل فقد فطس هذا الرجل بعد وقت قصري من 
 اعتقلنا. 
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 غرفة خارج قاعة احملكمة، مث يف واعض  قد و   لشهودا كان، و 1بدأت اجللسة لسماع أقوال الشهود مث .شقته
 عندفأخربه أنه ابلفعل قد واجهوا ممانعة  ،ستدعي الشاهد األول، وسأله القاضي عن جمرايت ما حدثا  

ل أكن أنين علما  ، دخول البيت، مبعىن أن هذا الشاهد شهد ضدان، أو مبعىن أصح شهد مبا جرى فعال  
ال حيتاج إىل حبسب تقديري كان أنين أخربهتم أن األمر  بل غاية ما يف األمرملنعهم من الدخول،  قاصدا  
فلم يذكر  ،ستدعي الشاهد الثاين وسئل عما جرىوجد حريق أصال . مث ا  ألنه ال ي ؛رجاء اإلطفاء دخول

، وأحسب أن هذا الشاهد كن متعاطفا  معنا، أو رمبا كان بل ذكر ، جرت هلم أي ممانعة أن األمر كان عادايًّ
  ت اجللسة.دخول الدفعة األوىل من رجال اإلطفاء، مث ف ضَّ الذي وصلوا إىل البيت بعد  اإلطفاءمن رجال 

قبل موعد جلسة إصدار احلكم، وحتديدا  خالل شهر شباط/فرباير سنة اثنتني ومثانني وتسعمائة وألف 
جرت أحداث مدينة محاة، وكانت األخبار عن حقيقة ما جيري قليلة وشحيحة، بسبب التعتيم اإلعالمي 

عنا أن أمرا  ال ألُسكنا يف السجن، فكان التعتيم مضاعفا ، لكن وصد، انهيك أننا  الذي فرضه نظام األس
 ال  جيري يف مدينة محاة، مث يف قابل األايم بدأت تتضح حقيقة املأساة اليت نزلت بتلك املدينة اجلرحية. ل  ج  

وحتديدا  يف الثالثني من شهر ، بدء حماكمتناتوالت جلسات احملاكمة، وبعد مرور سنة كاملة على 
قلنا إىل احملكمة  دت اجللسة النهائية للنطق ابحلكم، ون  د   ، ح  آذار/مارس سنة اثنتني ومثانني وتسعمائة وألف

وأمي كاان  -رمحه هللا-أاب ايسني كاملعتاد، وحضر أخي رضوان من خارج احملكمة، وأحسب أن جدي 
بعد أن أخذ القاضي مكانه على املنصة قرأ نص  .ينتظرون حكم القاضي )العادل( ،واقفني خارج احملكمة

( وابلتأكيد كان يف ثنااي حكمت احملكمة على... بقوله: )ابسم الشعب قرار احملكمة  قراءةائ  احلكم، مبتد
هذا احلكم عبارة تقول: )القيام أبعمال مناهضة ملبادئ ثورة الثامن من آذار(!!! كانت األحكام اليت تالها 

 كالتايل:  ،القاضي

 براءة أخي رضوان من أي هتمة موجهة إليه. أوال :

 احلكم علي ملدة ثالث سنوات بتهمة كتم معلومات تضر أبمن الدولة. اثنيًّا:

احلكم على والدي ملدة عشر سنوات بسبب مشاركته يف أعمال )خراطة اخلشبة( ختل أبمن  اثلثا :
  ، وتزعزع استقرارها!الدولة

                                 
هنا إىل أن أخي رضوان بعد أن خ لي سبيله كان حيضر معنا جلسات احملاكمة؛ ألن اإلفراج عنه كان بسند كفالة،  يشار 1

مبعىن أنه ل ي  ب تَّ حبكمه بعد، وكان جيلس على املقاعد املخصصة يف األساس للجمهور، وال يدخل معنا قفص االهتام، 
رطة العسكرية فحسب، وانهيك مبحاكمة قاضيها فايز النوري، لكن ال مجهور وال هم حيزنون، واجلمهور عناصر الش

 ! ذوو القبعات احلمر هورهامجو 
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د احلكم على أخي عزت غيابيًّا ملدة مخسة عشر عاما  بتهمة تصنيع مواد متفجرة بقص رابعا :
 . ، واحلكم نفسه صدر حبق زميله مازن خاناستخدامها ضد الدولة

وأذكر أنه بعد النطق ابحلكم حبقي وحق والدي أخذ أخي انتهت اجللسة بعد النطق ابألحكام، 
كنت إىل السجن  ويف طريق العودة رضوان ابلبكاء، مث سلَّم األمر إىل هللا، وغادر قاعة احملكمة كئيبا  حزينا . 

لكن سلمنا  ه مثان سنني،اموأم كيف سيمضي مدة احلكم يف هذا املكان،  ،أشد احلزن على والديحزين ا 
، وعندما دخلنا السجن استقبلنا رفاق بعد ذلك أمرا   حيدثلعل هللا  :وقلت يف نفسي األمر إىل هللا،

  .من وسائل التخفيف والتخفيف عنا مبا يسره هللا هلم واحلسرة، وأخذوا يف تصبريان السجن ابملواساة واحلزن
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 انتهاء فرتة احلكم
كان أمامي بعد صدور احلكم سنة كاملة ابلتمام والكمال، فتقبلت األمر، ووطنت نفسي على أن  

عكويف ، وابلفعل اتبعت دارسيت اجلامعية، إضافة إىل يكن أعيش يف السجن حياة طبيعية، وكأن شيئا  ل
كنت أمضي معظم وقيت يف القراءة، وال ف، مبا وقع بني يدي من كتب إسالمية واملطالعة القراءةعلى 

سوى أن معنواييت كانت عالية، واعتمادي على هللا  ما بعد صدور احلكم تة فحيضرين أمر ذي ابل خالل 
 .كان يقوى ويزداد

 اج عين مباشرةأنه لن يتم اإلفر  أتوقعمضت السنة الثالثة من السجن سريعة، وأزف يوم اخلروج، وكنت 
سراحي  قطلإىل فرع األمن السياسي، مث ي  رسل سأ   يلكما كان احلال مع أخي رضوان، من سجن القلعة،  

والديت عليه عندما نفسي سيكون، وهذا ما وطنت  همن هناك خالل يوم أو يومني، هكذا بدا يل األمر أن
 مدة احلكم.  اءاقتب وقت انته

ودعت  ،لك أنين يوم انتهاء احلكم، ويف حدود عصر ذلك اليومبيد أن األمور حنت منحى آخر؛ وذ
سيارة من السجن، ول  أقلتينوالدي ورفاق السجن على أمل أن أزورهم قريبا  كزائر من خارج السجن، مث 

ان أم كانت سيارة اتبعة ألجهزة األمن، وك ،أعد أذكر فيما إذا كانت سيارة خاصة بسجن القلعة املركزي
اجلبة منطقة إىل فرع األمن السياسي، وكان هذا الفرع قد انتقل إىل مقره اجلديد يف اهب الظن يب أين ذ

مبنطقة الشيخ حميي الدين بن عريب، لكنين وجدت نفسي يف فرع األمن العسكري يف منطقة اجلمارك، وهذا 
ه، فدخلت الفرع، ون إليه، وأيتون إىل سجن القلعة عن طريقال حينيالفرع كان ذا ُسعة سيئة، وأغلب املتهم

ىل جدار ووجهي إوابلطبع كنت مقيدا ، وغرف هذا الفرع كلها حتت األرض، دخلت وط لب مين الوقوف 
 .ين حالة من اخلوف من هذا املكان لكثرة ما ُسعت عنهت، وال أخفي أنه انتابإحدى ممرات هذا الفرع

ورمبا شعر السجن، أحد زابنية  مرَّ  ،ومما أذكره هنا أنين وأان واقف ووجهي إىل جدار إحدى املمرات
طلب مين ذلك، ووجهه شيئا  من األذكار، فطلب مين أبسلوب ُسج أن أتوقف عما أردده، ردد أنين أ

ل يل عندهم، ومن مث ل جَّ أنه ال س  هلم تبني  ،وبعد التفتيش يف سجالت هذا السجنيقدح انرا  وشرارا . 
 .حيث أتيت إىلصر املرافقة يل إعاديت مي، وطلبوا من العناالتستقبل إدارة الفرع اب

؛ إذ أهنا ل تراجع سجالهتا لتعلم اجلهة اليت اعتقلتين بداية، القلعة اخلطأ هنا إىل إدارة سجنم ر د  و 
إىل سجن القلعة املركزي لهم يوأيضا  ألن أكثر السجناء السياسيني الذين كانوا يف سجن القلعة إمنا مت حتو 

فتم  ،ل فرع األمن العسكريب  كري، ومن هنا ظنت إدارة السجن أنين معتقل من ق  فرع األمن العسق بل من 
حتويلي إليه بعد انتهاء مدة حكمي. املهم متت إعاديت إىل السجن بعد أن مررت بساعات عصيبة، 

اجلميع الدهشة من رؤييت أعود اثنية،  أخذتوقد مع وقت العشاء أو بعده بقليل،  ودخلت إىل املهجع
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نوا أنين سآتيهم زائرا  بعد يوم أو يومني، وابلطبع مت سؤايل عن الذي جرى، فأخربهتم ابألمر، وبت بعد أن ظ
 ليليت هناك.

وسألين عن اجلهة اليت  ،، وقابلين مدير السجنالسجن عيت إىل غرفة إدارةيف صباح اليوم التايل د  
اجلبة، منطقة رية إىل فرع األمن السياسي يف فأخربته ابألمر، مث أرسلين مع دو  ،اعتقلتين وأحالتين إىل احملكمة

، احلادي والثالثني من شهر آذار/مارس سنة ثالثة ومثانني وتسعمائة وألف ووصلت إليه مع ظهر ذلك اليوم
ويعرف القضية اليت يكىن أبيب يزدجري، مت إىل إدارة الفرع، مث استدعاين مساعد معروف هناك، وس ل   

ه شيئا ، أمر  ال أعلم عن فأخربته أين ؟هل من خرب عنه أخي عزت، هعن سأليناعتقلت من أجلها، وأول ما 
ال بد أن  ،ولو بعد مخسة عاما  كانت كذلك، فقال يل كالما  حاصله: مهما طال الزمن   األمرحقيقة و 

نظر إيل وسألين عن مدة حكم والدي، وكان يكمت هبا، منسك أبخيك، مث سألين عن مدة احلكم اليت ح  
وكان يف تلك األثناء قد مضى على دخول وقت الظهر حنو الساعتني، لؤمها احلقد واالنتقام، م نيبعني

سألته فيما إذا كان إبمكاين أن أصلي الظهر، فاستغرب من سؤال واندهش، ووقت العصر غري بعيد، ف
 !؟وقال: ابلطبع ميكنك أداء الصالة، ومن قال لك: إننا مننع الصالة

رسلت بسيارة األمن السياسي إىل سجن الشيخ حسن، لك اليوم أ  يف حدود وقت العصر من ذ
، بيد أن األمر جرى طلق سراحيمث ي   ،أو بضعة أايم ،وكنت أحسب أنين سأبيت يوما   ،فدخلت السجن

، سجن الشيخ حسن إىل منتصف سنة مخس ومثانني وتسعمائة وألفاملهم أنين لبثت يف . على غري ذلك
تقريبا ، وقد حفلت هذه الفتة ابلعديد من السنة فكان جمموع املدة الثانية ما يقرب من سنتني ونصف 

 ر ما حيضرين من أحداث تلك الفتة:كاألحداث سواء يف داخل السجن أم خارجه، وفيما يلي أذ 
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 سجن الشيخ حسن ىلإالعودة اثنية 
 ،برتبة نقيب من السجن، وقد جاءين يوما  ضابط يف الطابق العلويمنفردة ضعت بداية يف زنزانة و  

هذا  كان  وهو من منطقة السلمية التابعة حملافظة محاه، وُسعت أن أغلب سكاهنا من الطائفة اإلُساعيلية،
 طباقد أشرف على حتقيقي يف بداية اعتقايل، وكنت عموما  أراتح إليه ابلنظر إىل غريه من الض الضابط
وطرح علي بعض  ،ابب زنزانيت موقف الضابط أما عينيه شيئا  من العطف حنوي، يف حكنت أملو  ،األمنيني
، وكم املدة اليت حكمتها، وابلطبع سألين عن أخي حكميملكان الذي أمضيت فيه مدة اب تتعلق ،األسئلة

، وبعد أن أهنى أسألته، وهمَّ ابلذهاب، قلت عزت، وكنت أحدثه وأجيبه عن أسألته من غري خوف أو قلق
لى سبيلي؟ فأجابين أال جيب من الناحية القانونية أن خي َّ  ؟مدة حكمي أل تنته   ؟: ملاذا أان موقوف هناله

فتعجبت جلوابه،  !اآلن موقوف عرفيًّا من جديد كبكل برودة: صحيح أنك أهنيت مدة حكمك، لكن
 .إنساان  مون وعلمت أن األمر ل ينته  بعد، وأنين بني يدي أانس ال يرعون قانوان ، وال حيت 

ويف إحدى املرات كان الضابط نفسه يقوم جبولة تفقدية على السجناء، فتوقف قليال  أمام ابب 
فلم يرق له  كان إبمكاين أن أقتين مصحفا ،إذا  زنزانيت، وبعد أن سألين عن أحوايل، جترأت وسألته فيما 

مكاين أن أاتبع دارسيت اجلامعية كما كنت أجابين ابلنفي. ورمبا سألته أيضا  فيما إذا كان إبومن مث   سؤايل،
، فأجابين أبن هذا األمر غري ممكن، وأن الوضع هنا خيتلف عن الوضع يف املركزي أفعل يف سجن القلعة

  السجن املدين. 

 تلك الغرفة الغرفة اجلماعية، كان يوجد يف مت نقلي إىلجلست مدة أحسب أهنا غري طويلة، مث 
وكان  (اللجان الشعبية  )أكثرهم طلبة يف اجلامعة، كانوا ينتمون ملا يسمى باجتاه ماركسي،  وشباب ذو 

أكثرهم من الطائفة الدرزية والنصريية، وكانوا على العموم ينظرون إىل أصحاب التوجهات اإلسالمية نظرة 
بعضهم تصدر عن كانت سلبية، وال يقصرون يف اللمز والطعن ابإلسالم واملسلمني، وبني احلني واآلخر  

، كنا حنن املسلمني أقل للغضب املثريةالتصرفات ألفاظ سب الدين، وحنو ذلك من السلوكيات املزعجة و 
منهم عددا ، وكنا نصلي يف املهجع مجاعة، وهم من ورائنا يضحكون ويلعبون ويستمعون للمذايع، وكنا 

     .دخل يف خصام أو نزاع معهمنحنن املسلمني حناول قدر املستطاع أن ال 

من حي امليدان، وهو حي كان بن اثبت كان معي يف الغرفة اجلماعية شباب من مجاعة مسجد زيد 
مشهودا  لرجاله ابلقوة والشهامة، أذكر أهنم كانوا يف سجن تدمر أوال ، مث أعيدوا إىل سجن الشيخ حسن، 

خر أتدارس معه القرآن، لكتاب هللا، فكنت بني احلني واآل ا  حافظل أعد أذكر اُسه،  ،وكان من بينهم أخ
وقد انتفعت به، فجزاه هللا كل خري، كنا منضي أكثر أواقتنا يف مراجعة القرآن حفظا  وحتفيظا ، إضافة إىل 

 ح لنا إبدخاهلا.أننا كنا نطالع الصحف السورية الرُسية اليت ُس  
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إطالق بعد مضي عام من عوديت إىل سجن الشيخ حسن، ويف ليلة من الليايل طرق ُسعنا صوت 
، ول نكن ندر حقيقة ما كان جيري، مث علمنا فيما بعد أن والفزع ، فانتابنا الرعبخارج السجن نريان كثيفة

األسد للشفاء، بعد أن أل به مرض كاد يودي حبياته، بعد يوم  حافظ ئيسسبب هذه النريان كان متاثل الر 
وأكثرهم من ذوي االجتاه  ،أحكامهماستدعاء األشخاص املنتهية  متَّ  ،أو يومني من هذا الذي جرى

كلنا قد   ،اإلسالمني، أو على األقل حمسوبني عليه، وكنت واحدا  منهم، وكان جمموع عددان تسعة أشخاص
، آنفا   أهنى مدة حكمه، وينتظر اإلفراج عنه، مت استدعاء كل واحد منا على انفراد، وقابلين الضابط املذكور

للتعاون مع أجهزة األمن يف حال مت اإلفراج عين، وابلطبع سألين عن  يوسألين عن مدى استعداد
فأجابته وسألين أسئلة أخرى ل أعد أذكرها، استعدادي لإلخبار عن أخي فيما لو علمت من أمره شيئا ، 

ابإلجياب، وأنين على استعداد لإلخبار عن كل ما ميس أبمن الدولة، مث طلب مين العودة إىل الغرفة 
 يل.إما وجه حنو من األسئلة الضابط ه هلم . ومتت مقابلة ابقي اإلخوة الذين كانوا معي، ووجَّ اجلماعية

أذكر أن تلك املقابلة جرت يوم اثنني، ويف يوم االثنني من األسبوع التايل ويف حدود الساعة العاشرة و 
 ادا  ستعدا ،خرب أبن جيمع أغراضهأ  متت مقابلتهم، و  نصباحا  نودي على شخص من األشخاص الذي

، وعلمنا أن تلك املقابلة كان الغرض منها هتيئتنا إلطالق خريا   للخروج من السجن، فاستبشران بذلك
واحد من الذين متت مقابلتهم إىل على ى نادي   ،أسبوع كل  سراحنا، وهكذا سارت األمور كل يوم اثنني من

قابلتهم، ول يبق إال أان، فقلت يف أن مضت مثانية أسابيع، أطلق خالهلا مجيع األشخاص الذين متت م
، وكل من كان معي يف السجن كان إن شاء هللا تعاىل يفرج عين يف األسبوع القادمجاء دوري، وس   :نفسي

خياطبين على أساس أنين سأخرج يوم االثنني من األسبوع القادم، وقمت بتوزيع ما أملكه من متاع على 
 لين رسالة شفوية طالبا  مين أن أوصلها إىل ذويه.رفاقي يف السجن، وأخذ كل واحد منهم حيم

وهل السجني يفكر يف غري  ألنين على موعد مع الفرج، ؛فرحا  مسرورا  املوعود واستقبلت يوم االثنني 
 -إن ل ختين الذاكرة-يومئذ ر و كان الفطو عة التاسعة، اتناولت طعام الفطور مع رفاقي يف حدود الس الفرج؟

جميء السجان ليخربين  ا  تناويل للفطر أرقب ابب الغرفة اجلماعية منتظر نت يف أثناء كو فتة محص ابلسمنة، 
وإطالق سبيلي. أهنيت الفطور، وجلست مع رفاقي نتبادل أطراف  ابالستعداد ملغادرة هذا السجن

وخرجنا وال شيء يذكر،  ،لساعة قد جاوزت العاشرة، مث جاءت الساعة احلادية عشرةاوكانت  ،احلديث
بدأ القلق  دخل وقت الظهر،بعد أن إىل التنفس وعدان يف حدود وقت الظهر وال جديد يف األمر، 

ما أل سونين بعد أن شعروا اويو  ،رفاقي يف السجن خيففون عين أخذحالة نفسية كئيبة. و  ينتانتاب، و يساورين
 . يب من حزن وانزعاج

حيدث  هللا واستسلمت للنوم، وقلت يف نفسي لعلمضى يوم االثنني وأان يف حالة ال أحسد عليها، 
يوم االثنني من األسبوع ، مث قلت يف نفسي لعل كغريه من األايمومضى  التايل، أمرا  يوم غٍد، فجاء اليوم 
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شيئا ، األمر يف القادم حيدث شيء خبصوصي، وجاء يوم االثنني ومضى كغريه من األايم، فعلمت أن 
نظرات غريبة، ومشفقة يف الوقت  يف السجن إيلَّ  ييبة، وكانت نظرات رفاقأايما  صعبة وعص وأمضيت بعد  

  .، وازددت يقينا  أن األمر هلل، وأن وقت اإلفراج عين ل حين بعدنفسه، مث استسلمت ألمر هللا

ا أان طلبت مقابلته، أو رمبا مبر ، فيف السجنبعد أايم قليلة كان الضابط النقيب يقوم جبولة تفقدية 
سألته عن سبب عدم إطالق سراحي من السجن كباقي رفاقي احملكوم فالتقيته صدفة يف ساحة التنفس، 

 . ت من السجن مع الذين خرجوافأجابين أنه ال علم له ابألمر، وأنه ظن أنين خرج ،عليهم

 السجن، من مراجعة وطنت نفسي على ما كان من أمري، وأخذت أمارس حيايت الطبيعية يف
مث إنه ضاقت يب احلياة يف الغرفة  .، وقراءة بعض الصحف احملليةللقرآن، وممارسة لقليل من الرايضة

الفتة تلك فردة، فاستجابوا لطليب. ومما أذكره يف ناجلماعية، فطلبت من إدارة السجن نقلي إىل الزنزانة امل
وية )أبو عيد( وكان غالبا  ما يستدعيين ألنظف له غرفة نس الاستدعاين رئيمن األايم أنه يف يوم  ،وال أنساه

دخلت  لتأديب عناصر األمن. امل  ع دَّةمكتبه، وساحة السجن، غري أنه هذه املرة أدخلين إىل الغرفة الصغرية 
، ذات اليمني وذات الشمالة يف نواحي الغرفة ملقاالغرفة معه فوجدهتا مليئة ابلكتب اإلسالمية، والكتب 

حسنا  سأفعل، وبدأت أمحل  له: ة: أريد منك ترتيب وضع الكتب يف هذه الغرفة، فقلتنوبقال يل رئيس ال
وأضع بعضها فوق بعض، كان أغلبها من الكتب املمنوعة التداول يف دولة البعث العريب  ،بعض الكتب

ار: سوراي قلب العروبة يف الدولة اليت حتمل لواء العروبة، وحتمل شعار املقاومة، وترفع شع االشتاكي،
تتصدر أُساء الكتب املوجودة يف هذه الغرفة، بدأت عملي،  -رمحه هللا- قطب كانت كتب سيدالنابض.  
ويف أثناء القيام مبا ، على عجل ، وكان بني احلني واآلخر يذهب لشأنه مث يعودويراقبين ة يرقبيننوبورئيس ال

إذ   أبخذ كتاب من هذه الكتب، ولست أذكر فيما نفسي أن أطلب منه أن يسمح يل طلبه مين راودتين
 الغرفة جانبما يف أنه يف أثناء عملي وضعت مبكان متاما  ، لكن ما أذكره ل أفعله لت ذلك أمكنت قد فع

 .بعض الكتب اليت كنت أنوي أن آخذها بشكل أو آبخر

إذا وضعت بعض  تطل على ساحة التنفس، فقلت يف نفسي: ،كانت يف الغرفة انفذة صغرية مرتفعة
الكتي  بات أو الكتب اخلفيفة احلجم على حافة هذه النافذة، ميكنين يف اليوم التايل أن آخذها، وأان يف أثناء 

ة خارج الغرفة، محلت كتابني أو ثالثة من احلجم نوببينما كان رئيس الهكذا، فو  قضاء فتة التنفس،
وأمام هذه  يف خطوة اتلية،و ي وكأن شيئا  ل يكن. ملمث اتبعت ع ،املتوسط، ووضعتهم على حافة النافذة

على حني غفلة من جدتين و  الفكري والعلمي، نتاجاملائدة الفكرية اليت حتتوي على ما لذا وطاب من ال
، داخل حزام شتوي كنت ألبسه حتت مالبسي كتابني أو ثالثة من احلجم الصغريا  لضعاة، و نوبرئيس ال

رمحه -للشهيد سيد قطب  "معال يف الطريق"كتاب ها حتت مالبسي  دسستاليت كان من بني هذا الكتب و 
عرفة ما فيه، وكنت ُسعت من بعض اإلخوة أن الكتاب، ملقراءة هذا  كنت حريصا  أشد احلرص على-هللا
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اُسه ممن كانوا معنا يف السجن، بندقية، كما أن بعض أهل العلم  طضبط هذا الكتاب مع أحد مبثابة ضب
كنت   :حلب، كانت لديه مكتبة قرب قلعة حلب يتكسب منها، أقول ةياطة( من مدين)حسن خالشيخ 

أنه قرأ كتاب  يوما   حدثين قدوهذا الشيخ متجاورين يف الغرفة اجلماعية، وكان الشيخ على درجة من العلم، و 
ما دفعين إىل  وابلتايل حنو مخسني مرة، كل هذا جعلين أتشوق ملعرفة ما يف هذا الكتاب، "معال يف الطريق"

ة أول ما أدخلين نوب، علما  أن رئيس الالنوبة ه حتت مالبسي على حني غفلة من رئيستوضعفاملغامرة، هذه 
لى عل: و أقدما خترج من الغرفة، قال يل: سوف أفتشك عن ترتيب ما حتتويه من كتب،وطلب مين  ،الغرفة

من  ما فيها  وخرجت من الغرفة بعد أن رتبت ،ني أو ثالثةغامرت، وخبأت كتابفقد  ،هذا اإلنذارالرغم من 
 .، ومضت األمور على خري، فحمدت هللا على ذلكةنوبمن غري أن يفتشين رئيس ال كتب

ألقيت نظرة على الكتب على وضعتها على حافة  ،إىل فسحة التنفس خروجي التايل وعنداليوم يف 
 النافذة، فلم أبصر بشيء، فعلمت أن أحدا  من السجانني قد اكتشف أمرهم، وأعادهم إىل داخل الغرفة.

أن  شغوفألنين  عموما . واثنيا : ابلقراءة مولعألنين  :كنت مغتبطا  مبا محلته معي من كتب، أوال  
، وأخربته أنه به أطلعت الشيخ حسن خياطة على ما قمت ." الطريقمعال يف" أعرف ما يف مضمون كتاب
يف الغرفة نفسها أخ عزيز من مدينة معنا فبإمكانه فعل ذلك، كما كان  "املعال"إذا كان يرغب بقراءة كتاب 

وهو من خرية شباب الالذقية فيما عرفت، كان  اُسه نورس احلجي، ،من مدينة سلمى حتديدا   الالذقية
كنا نراجع القرآن معا ، كل منا يقرا  مخس صفحات، ندسة عندما اعتقل، وكان حافظا  لكتاب هللا،  يدرس اهل

فرج عنه بعد أن انتقلنا إىل ومع هناية كل ختمة نتبادل صفحات القراءة واستمر بنا احلال كذلك إىل أن أ  
 .سجن عدرا

اوب قراءة نث كل منا حنن الثالثة نت، ورتبنا األمر حبيتهأخربت األخ نورس أبمر الكتاب فتشوق لقراء
أشد  صنييالكتاب يف أوقات حمددة، علما  أن القراءة ينبغي أن تكون على غفلة من الناس، وكنا حر  هذا

 ة. محيدستكون غري ؛ ألن الكتاب لو ضبط فإن العاقبة أن ال يعلم أبمر الكتاب أحد احلرص على

ممسكني  الغرفة )املهجع( ظهران إىل حائطأمسندين  عند قراءة هذا الكتاب أن جنلسكان من عادتنا 
 الكتاب كامال ، وأعدت قراءته قرأتقد ، و ، خنفي هبا الكتاببصحيفة من الصحف احمللية املسموح هبا

اثنية ورمبا اثلثة، وكتبت على ورقة خارجية العديد من الفقرات وشرعت حبفظها، فحفظتها وكنت أراجعها 
 . من ذاكريت ، فتوقفت عن مراجعتها، مث ضاع أكثرهاىل سجن عدرا املركزييوميًّا إىل أن انتقلت  إ

أن خنرج مرتني لفسحة التنفس، واحدة يف  يف سجن الشيخ حسن كانت العادة يف فتة من الفتات
الفتة الثانية بعد العصر يف حدود الرابعة كانت بقليل، و  ظهرقبيل الىل احلادية عشرة إحدود التاسعة صباحا  

يف الغرفة ساحة التنفس، وبقيت ابلغرفة إىل معي من مجيع إىل اخلامسة والنصف. يف يوم من األايم خرج 
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ُسعت صوات  من  طلبا  لقراءة الكتاب، وجلست اجل لسة املعتادة للقراءة، ويف أثناء اهنماكي ابلقراءةلوحدي 
ن ذلك الصوت كان يريد أن ينبهين إىل أن أحد السجانني يف طريقه إىل أُسي، وكساحة التنفس يناديين اب

فتش أماكن مث أخذ ي ،فوجئت بسجان من السجانني اللئام يدخل الغرفة على عجلالغرفة، وابلفعل 
أظهرت أنين أقرأ ابلصحيفة، والسجان السجناء، فتمالكت نفسي، ودسست الكتاب حتت مالبسي، و 

سيطلب مين أن أقف كي أنه يتابع التفتيش من مكان آلخر، وظننت عندما اقتب من مكان جلوسي 
اخلروج من الغرفة، وأهنى  الول يطلب مين الوقوف و  ،اوزينجت، بيد أنه الذي أجلس فيه ش املكانتيف

 . ولطف يبة، ولكن هللا سلموخرج بعد أن مررت بفتة عص ،السجان تفتيش الغرفة

شيء من الضيق يف  انتابينالزنزانة املنفردة، وكنت طلبت االنتقال إليها بعد أن ومرة أخرى كنت يف 
أقول: كنت يف تلك الزنزانة حمتفظا  بك تي  ب أو ك تي  بني، كنت أحضرهتما معي من  )املهجع( الغرفة اجلماعية

ن دخل السجن يوما  بعض السجناء اجلدد ما دفع إدارة السجن إىل وجرى ألب مين ترتيبها. الغرفة اليت ط  
جاءين أحد السجانني  -ومن غري سابق إعالم-ة أإخالء الزنزاانت لوضع السجناء اجلدد فيها، وفج

ل أجترأ  دما خرجت من الزنزانةخبأت الكتيبات حتت البطانية، وعنقد وطلب مين إخالء الزنزانة، وكنت 
ع فيها ض  إىل ساحة التنفس، مث إن الغرفة و   ، ونزلت  زنزانةني السجان، وخرجت من العلى محلهم حتت أع

ع الصعود إىل بات، ول أستطي   ت   السجناء اجلدد، وخشيت أن يكتشف السجني اجلديد أمر الك   سجني من
إىل أن  التنفس، وظللت ألتمس غفلة السجانركة السجناء يف فسحة حلالزنزانة لوجود السجان املراقب 

وفتحت انفذة  ،طابق العلويلوصعدت إىل ا ،حبركة خفيفة ت، فأسرعفرصة على حني غفلة منهيل سنحت 
الظاهر أن ة، و يبات اليت كانت حتت البطاني   ت   ن يعطيين الك  ه أمن توطلب السجني اجلديد، ابب زنزانة
بات، فدسستهم حتت ي   ت   بعد، فرفع البطانية وأحضر يل الك   الكتب كتشف أمركن قد ا ل يالسجني 

مالبسي، وما هي إال حلظات إال ورأيت السجان يصعد الدرج، وكأنه استفقدين يف ساحة التنفس، فسألين 
 على خري، ضي األمرحضر حاجة من الغرفة اجلماعية، وق  ريد أن أ  كنت أ    ينفعل هنا، فأخربته أنأ تكنماذا  

 ول يكتشف السجان أمر الكتيبات.

 إىل اتريخ انتقلنا إىل سجن عدراحبوزيت  "معال يف الطريق"كتاب ومعها   ،باتي   ت   بقيت هذه الك  
، فتكتهم يف مكان يف سجن الشيخ حسن، ول أجترأ على منتصف سنة مخس ومثانني وتسعمائة وألف

 .إىل سجن عدرا محلهما معي

ومما حيضرين يف هذه الفتة أنه يف يوم من األايم كان رئيس النوبة قد أخرجين على عادته لتنظيف 
وغرفة اإلدارة وغ رف أخرى، وأذكر أنين يف أثناء تنظيف غرفة من الغرف وجدت على طاولة  ساحة السجن 

وكان الكتاب مؤلفا   "داإلخوان املسلمون: نشأة مشبوهة واتريخ أسو "عنوان  حيملكانت يف الغرفة كتااب  
اإلدارة السياسة، وعندما وقع نظري على  يعملون يف من املؤلفني ةجمموع، وهو من أتليف جزئنيمن 
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للوقوف على الكيفية اليت يتم فيها تغيري احلقائق وتزيف التاريخ، ته؛ الكتاب، متنيت لو كان ابإلمكان قراء
 م شريفا . وتضليل الناس، وكيف يصبح الشريف جمرما ، واجملر 

-بقي مثة أمور جرت يل خالل الفتة الثانية يف سجن الشيخ حسن، أذكر منها أنه يف يوم من األايم 
أقول: يف يوم  -وكان قد مضى على وجودي يف سجن الشيخ حسن بعد انتهاء حكمي ما يقرب من عام

وأخربين أن أمي جاءت  ني،السجانأحد من األايم، وكان الوقت يف حدود الواحدة بعد الظهر جاء 
من العيار كان عنده واسطة ن  لزايريت، وكانت الزايرة ممنوعة عن السجناء يف سجن الشيخ حسن إال م

كانت يف بداية املرحلة   حيث ، ففرحت لذلك، وقابلت أمي وكانت بصحبتها أخيت إميان،أو الثقيل القوي
سألتين عن صحيت وحاليت، فأخربهتا أن األمور عندما رأتين، و  ابلبكاءت أمي أخذ، من دراستها اإلعدادية

خبري، وكانت قد أحضرت معها بعض األطعمة واحلاجيات من املالبس، وزودتين ببعض النقود، ول تستغرق 
الزايرة الربع ساعة على األكثر، مث فارقتين وقلبها يتفطر حزان  عليَّ.  مدة الزايرة وقتا  طويال ؛ إذ ل تتجاوز 

مرارا  ح ألهلي بزايريت. وقد علمت فيما بعد أن أمي حاولت ة هي الزايرة الوحيدة اليت ُس  كانت هذه الزاير 
أهنا   بعد   علمتوقد  ،كلها ل تنجح، سوى هذه الزايرة اليتيمة  ا، بيد أن حماوالهتأن أتيت لزايريتوتكرارا  

 يلَّ إت أرسلرة من املرات هنا يف مكما أ،  من أجل أن ي سمح هلا بزايريتمبلغا  من املال  تفعد كانت قد
، ومن املؤكد أهنا قد دفعت فسلمين إايه، وكنت أشعر بتعاطفه حنوي ،مبلغا  من املال مع بعض السجانني

 .  ذلك املبلغ لذلك السجان مبلغا  من املال كي يوصل إيلَّ 

ة إىل جاءت فتة من الفتات ضاق السجن مبن فيه، حبيث وصل عدد السجناء يف الغرفة اجلماعيمث 
ما يزيد عن األربعني سجينا ، وهذا العدد ضعف ما تتسع له الغرفة اجلماعية، كان يف السجن غرفتان 

واحدة يف الطابق السفلي، وواحدة يف الطابق العلوي، أقمت يف اجلماعيتني يف فتات  )مهجعان( مجاعيتان
أصحاب  األول: :رئيسة اهاتكان السجناء يقسمون من حيث توجهاهتم الفكرية إىل ثالثة اجتة. و خمتلف

التوجه اإلسالمي، وكنت واحدا  منهم، وكنت يف نظر االجتاهني اآلخرين أنين من اإلخوان، والواقع أنه ال 
العراق، وكان أغلبهم من  البعثيون التابعون لبعثانتماء يل إىل أي من االجتاهات اإلسالمية. االجتاه الثاين 

  .صرييةوالن   الدروزهم من ممعظو  ،حمافظة درعا. واالجتاه الثالث اللجان الشعبية، وكانوا ماركسي التوجه

الضغط  بقصدالثاين والثالث اإلعالن عن إضراب عن الطعام  نيكان الرأي عند أصحاب االجتاه
اب االجتاه األول فلم يروا االخنراط يف هذا على إدارة السجن من أجل نقلنا إىل سجن أوسع، أما أصح

 وكان هذا املوقف مين موقفا  ارجتاليًّا اإلضراب مع املضربني، أعلنوكنت الوحيد من بينهم الذي األمر، 
  عقالنيًّا.مبدئيًّا أكثر منه موقفا   عاطفيًّا

بل أجلس  صالة،لأداء اال أانم بعد أن و ألداء صالة الفجر، كان من عاديت أن أستيقظ ابكرا  و 
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معي يف كان كل من  كان  ، وبعد صالة الفجر،  اإلضرابقرر لبدء يوم امليف الو  ملراجعة حمفوظايت من القرآن.
أقول: بعد أداء صالة  ،النضالية ا ملتابعة مسرية نومهمو مث عاد ،، أو ممن صلوا الفجرانئما  املهجع ال يزال 
عناء مع بعض الكعك، فكان ذلك عوان  يل على حتمل  الساخنتناولت كأسا  من احلليب  فجر ذلك اليوم

 . سيدخل فيه اإلضراب حي  ذ التنفيذالذي ذلك اليوم 

 هو اكانت العادة أن أييت السجان صباح كل يوم يسأل السجناء عما يطلبونه من طعام وشراب مم
أبمر ه و فأخرب سائال  السجناء ما يطلبونه من الطعام، مسموح به، ويوم اإلضراب جاء السجان على عادته 

كان اجلميع قد استيقظ وطلبوا منه إبالغ اإلدارة بذلك.   وأهنم ال يريدون طعاما  وال شرااب ، ،اإلضراب
فحمدت هللا أنين تناولت  !وال شراب ؛ إذ كيف سيستقبلون اليوم من غري طعاممكفهرة ووجوههم كاحلة

ذلك  راب، كان عوان  يل على حتمل ما عانه غريي ممن أعلنوا اإلضراب عن الطعامشيئا  من الطعام والش
  .اليوم

كال  على انفراد،   ،الضابط النقيب، وأخذ يقابل املضربني عن الطعامبقليل جاء ذلك اليوم ظهر بعد 
 أخذ .ؤتى به من سجن القلعةي   كانالذي   خصص للسجناء،املطعام الو ض ع يف ساحة السجن  قد وكان

وعما إذا كان سيستمر يف  ،عن سبب إضرابه سائال  إايه على حدة، الضابط يقابل كل واحد من املضربني
أمر الضابط وضعه يف الزنزانة  اب،ضر اإلضراب، فإن كان اجلواب استمراره يف اإل أنه سي نهيإضرابه، أم 

عن  جاء دوري سألين الضابط، فيؤمر أبخذ طعامه. وعندما ضراباإلاملنفردة، وإن كان اجلواب إهناء 
أو  ؟أم مع الذين كفروا ،: أنت مع الذين آمنواأن قال يل، وفيما أذكر كان فيما سألين موقفي من اإلضراب

فأخربته أين مع الذين أعلنوا اإلضراب عن  ؟أم مع أصحاب اليسار ،رمبا قال يل: أنت مع أصحاب اليمني
الذين  ،اإلسالمينيبني وعا  ما من موقفي؛ ألنين الوحيد من الطعام، وابلطبع فقد كان الضابط مستغراب  ن

 . منفردة شعري على الصفر، ووضعي يف زنزانة اإلضراب، مث أمر الضابط حبلقالدخول يف أعلنوا 

مث جرت مفاوضات يف مساء يوم اإلضراب بني بعض الضباط ومنظمي اإلضراب، ومت االتفاق على 
يف هذا مت نقلنا إىل سجن عدرا. هذا، وال يفوتين  ،فتة غري طويلة تلبية مطالب السجناء، وابلفعل بعد

 أن أذكر أمرين:  السياق

األول: أن مشاركيت يف اإلضراب وعدم الرضوخ ملساومات ضابط األمن، جعلين يف أعني االجتاهني: 
يقدر ، وجعل الكل حيتمين، و مبدئي ، وأنين صاحب موقفعريق البعثي واملاركسي أنين مناضل سياسي

 .معيكانوا ، خاصة وأين األقدم يف دخول السجن ممن  موقفي معهم، وينظر إيل بعني الرضى والقبول

ر هذا من رفاق السجن، ف س    أنعم هللا عليهم ابخلروجالثاين: أن عدم خروجي من السجن مع الذين 
تنازالت ألجهزة األمن، وأنين م املوقف من قبل االجتاهني اآلخرين تفسريا  إجيابيًّا، من جهة أنين ل أ قد   
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  ، ومناضل سياسي ذو شأن ومكانة!!إنسان مبدئي

يف عالقيت مع هذين االجتاهني يف مستقبل أايمي يف السجن،  هذان األمران كان هلما أثر واضح
من  ألمراناهذا  خففأيضا ، فقد و  .حيث كنت أملس االحتام والتقدير من قبل أصحاب هذين االجتاهني

  تكون عادة بني أصحاب االجتاهات املختلفة. ما التوتر واحلساسية اليت 

 من ايتظو فحموعلى العموم، فإن الفتة الثانية اليت قضيتها يف سجن الشيخ حسن استثمرهتا يف تثبت 
ا  لقرآن الكرمي، وكان األخ نورس احلجي من األخوة الذين نفعين هللا مبجالسته ومراجعة القرآن معه، كما

لقراءة ما وقع حتت يدي من كتب إسالمية، واالستفادة أيضا  من جمالسة جيدة كانت تلك الفتة مناسبة 
، وأيضا  الشيخ حسن خياطة وبعض األخوة اآلخرين الذين نفعين هللا هبم، فجزى هللا اجلميع كل خري آمني

 .كريهم، وطرق حياهتممعاشرة أصحاب االجتاهات غري اإلسالمية، والوقوف على توجهاهتم ومنط تف
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 االنتقال إىل سجن عدرا
وأان أيضا  بفتة  ،ونواملاركسي أصحاب االجتاهني: بعث العراق ثر اإلضراب الذي قام بهإعلى 

طلبت منا إدارة السجن أن جنهز أنفسنا لالنتقال إىل مكان ل حيدد لنا، لكن كانت قبل  ،طويلة تليس
أن ال  كانت أوامر إدارة السجن تقتضي  .أننا سننتقل إىل سجن عدرا ، مفادهاأخبار إلينا ة قد تسربتمد

حضر مجيع أغراضنا بعد فتة وأخربتنا اإلدارة أهنا ست  بل خنرج أبنفسنا فحسب، أايًّ من أغراضنا، معنا حنمل 
اض يف فخرجنا مبا علينا من الثياب، وتركنا ما كان يف حوزتنا من أغر  ،من انتقلنا، فاستجبنا لطلب اإلدارة

 على خربها.  وك تي  بات أ خرى قد أتيت   "معال يف الطريق"السجن مبا يف ذلك كتاب 

كان يف حوزتنا يف تلك الفتة نسخة من القرآن الكرمي من احلجم الصغري، كان أدخلها لنا بعض 
بشكل سري، وتبادلنا الرأي فيما بيننا من أجل محلها معنا أو تركها، فكان الرأي عند األخ  نجالسعناصر 

وتكفل هو حبملها ضمن مالبسه الداخلية، ونزلنا إىل ساحة السجن، بسام األشقر أن أنخذها معنا، 
 وجربوته(، كان معروفا  ببطشه وصففنا بشكل طابور، وبدأ مساعد يف األمن السياسي ي دعى )الدودشيت

من أعالان إىل  بدأ املساعد بتفتيشنا -شيئا  غري قليل ، وقد نلت من ببطشه يف أثناء فتة التحقيقوحقده
ول تصل يده إىل  ،، مث فتش األخ بساموالقلق ، وعندما وصل الدور إىل األخ بسام، انتابين اخلوفأسفلنا

الداخلي السفلي، وحفظ هللا كتابه من يد املصحف، وكان دسه يف لباسه األخ بسام املكان الذي دس فيه 
 .الدين الظلمة أعداء

ء سجن القلعة املركزي قد سبقوان ابالنتقال إىل سجن عدرا، وكان والدي من سجنا هذا، وقد كان
مجاعة النقابيني، بيد أهنم  السجن ضمن الذين سبقوان إىل هذا السجن، ومن الذين ن قلوا أيضا  إىل هذا 

، ول يكن اللقاء بيننا متاحا  إال من خالل انفذة كانت تتطل على ساحة التنفس، مث كانوا يف جناح آخر
أغلقت فيما بعد ، وكنت يف أثناء ذهايب إىل زايرة أهلي أمر ابملمر الذي يطل على جناح والدي، فأجده 

ث إليه، وأحياان  واقفا  ينتظرين، فأستأذن من السجان ألسل  م عليه، فأحياان  يسمح يل ابلسالم عليه واحلدي
 أخرى يرفض أن أذهب إليه.

، حيث خ صص للسجناء السياسيني اجلناح رقم وسعة يف سجن عدرا كانت األمور أكثر فسحة
( كان هذا اجلناح حيوي ستة مهاجع؛ كان املهجعان األول والثاين خمصصني ألصحاب االجتاهات 10)

اب االجتاه اإلسالمي، واملهجع الرابع كان خمصصا  املاركسية والبعثية، وكان املهجع الثالث خمصصا  ألصح
للسجناء النقابيني، واملهجعان اخلامس والسادس وضع فيهما أصحاب قضااي سياسية خمتلفة. وكان هذا 

 اجلناح حيوي ساحة كبرية مكشوفة، فيها ملعب لكرة الطائرة.

ح لنا ابلزايرة العائلية كل مخس عشرة يوما ، كانت  يف هذا السجن أتيت فيها أمي جالبة معها ُس 
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إذا كنت أريد أن أ دخل   ،بعض األطعمة واملالبس وبعض الكتب من املطبوعات السورية، وكنت أحياان  
 كتااب  من املطبوعات غري السورية نلجأ إىل طريقة نطمس فيها مكان النشر، كان يقوم بذلك أخي نذير.

 ، وكان هذا بتوجيه منمجيع الكتب املقررة يف كلية الشريعة على دراسةيف سجن عدرا  عكفت
 ، وهكذا أحضرت املقررات األساسية للسنوات الثانية والثالثة والرابعةخلاجنياالدكتور جالل الدين  أستاذي

، وكان يشاركنا يف املدارسة لبعض املقررات بعض خلاجني، وبدأت أدرسها مع الدكتور الكلية الشريعة
كر منهم األخوين: حممود وأيسر من مدينة عني منني مشايل دمشق. كانت طريقة الدراسة تقوم أذ  ،اإلخوة

، كان أكثر اهتمامنا هقراءت تر كل منا حبثا  من املقرر مث نتفق على موعد نتدارس فيه ما متض   على أن حي   
للشيخ سعيد رمضان  "ةنقض أوهام املادية اجلدلي"ككتاب   ،، واملقررات الفكريةالفقه أصول على مقررات

للدكتور فتحي  "النظرايت الفقهية"، وكتاب "القواعد الفقهية"البوطي رمحه هللا، وأيضا  تدارسنا كتااب  يف 
وهو   "فن الدراسة"رات كلية الشرعية كتااب  بعنوان من غري مقر  خلاجنياكنا تدارسنه مع أستاذان ومما   الدريين،

وقد استفدت كثريا  من مدارسة هذا الكتاب؛ إذ نبهين إىل أمهية الوقت ، متجم للعربية كتاب ملؤلف أجنيب
ية الرجوع إىل املعاجم للوقوف على معاين الكلمات مهيف حياة اإلنسان، وأمهية تنظيم العمل، وأيضا  أ

  الغريبة. 

لنا ح هذا، وقد أفادتين جتربة السجن االعتماد على نفسي قدر املستطاع، فكنت يف الفتة اليت ُس  
أبن واملستمر فيها ابلزايرات العائلية أقوم بغسل مالبسي بنفسي، وال أرسلها إىل أمي، مع إحلاحها الشديد 

رسلها علي نفسي أن أ   كي تنظفها يل، فكنت أصر على أن أغسلها بنفسي، وأتىب  معها رسل مالبسيأ  
كنت أيضا  أغسل له بعض ،  . وعندما حلق يب والدي يف السنة األخرية من السجنإليها لتنظفها يل

  أمي، ويقول يل: ال تكلف أنت نفسك هبذا.  له مالبسه، وكان غالبا  ما يرسل مالبسه لتغسلها 

بنفسي، وخاصة يف سجن عدرا؛ فمع أن  ةطعمر بعض األحض   مث إن السجن أفادين أيضا  أن أ  
كان كان ي  ق دم إلينا من طعام  ا  م إدارة ذلك السجن كانت تقدم لنا ثالث وجبات يوميًّا، إال أن أغلب

الطعام  عد  نه غري كاف، أو ال تستسيغه النفس، فكنت يف كثري من األحيان أ  إإىل تعديل، أو إما حيتاج 
طة البطاطا، وحنو ذلك من األطعمة. كما أن ل  ز ابلشعريية، والرز ابحلليب، وس  ر بنفسي، وقد أتقنت صنع ال

األطعمة، كالبامياء، والفاصولياء، واجملدرة...وكان ن  ف س ه ابلطعام  كان جييد طهي بعض  -رمحه هللا-والدي 
 طيبا . 
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 االهتمام ابلقراءة وطلب العلم
توجيه أيضا  من أستاذان وب-لكلية الشريعة، اجتهت  األساسيةبعد أن وفقين هللا لدراسة املقررات 

لإلمام الغزايل، وشرعنا بدارسة  "املستصفى"إىل دراسة بعض الكتب اإلسالمية، فتدارسنا كتاب  -خلاجنيا
البن  "اللبيب مغين"و "قطر الندى"سنا أيضا  كتاب ار ، وتد1اجلزء الثاين من كتاب املوافقات لإلمام الشاطيب

سنا أكثر من كتاب للمفكر ار وتدللغاليين،  "جامع الدروس العربية"، وتدارسنا أيضا  كتاب النحوي هشام
ميالد " "شروط النهضة" "الظاهرة القرآنية"أذكر منها الكتب التالية:  -رمحه هللا-اجلزائري مالك بن نيب 

وغريها من كتب مالك. كما تدارسنا أيضا  بعض كتب  "وجهة العال اإلسالمي" "مشكلة الثقافة" "جمتمع
 . "اقرأ"وكتاب  "حىت يغريوا ما أبنفسهم"كتاب و  "مذهب ابن آدم األول"الشيخ جودت سعيد، ككتاب 

تكوين العقل "حممد عابد اجلابري: أستاذ الفلسفة املغريب ات كان قد ظهر كتااب نيف أواخر الثماني
، ووجدت نفسي أنين أمام فكر جديد ال اموقد عكفنا على دراسة األول منه "بنية العقل العريب"و "العريب

كبري على مستوى املضمون، لكنين ل أخرج بطائل   ،قرأأعهد يل به، لكنين اثبرت وقرأت وحاولت فهم ما 
نين وجدت فائدة يف التدرب على آلية نقد األفكار، وعدم االستالم ألي فكرة تكتب أو تقال، وإمنا بيد أ

استفدت منه يف ممارسة ؛ إذ خلاجنيجيب إخضاعها إىل التحليل واملقارنة، وهي آلية كان يتمتع هبا أستاذان ا
 على حنو متواضع. يةهلذه اآللممارسيت  توإن كان ،هذه اآللية

كتاب "تكوين العقل العريب" شرعنا مبدارسة كتاب "بنية العقل العريب"،   مدارسةبعد االنتهاء من 
، وقد نبهنا هذا الكتاب إىل أمهية "احلجم ضعفي كتاب "تكوين العقل العريب من حيثوهو كتاب يبلغ 

إىل االهتمام ابلشاطيب، ودراسة اجلزء الثاين من كتابه  الشاطيب يف بناء علم املقاصد، األمر الذي دفعنا بعد  
     "املوافقات".   

                                 
وجدت على الورقة األوىل من اجلزء الثاين من كتاب املوافقات خبط أستاذي اخلاجني التايل: "كان بدء الدراسة على بركة  1

وموافقة ملراده، إنه خري مسؤول"، هذا، ول م، نرجوه تعاىل توفيقا  2/1989ت/10-ه 2/1410ربيع/10هللا اخلميس 
يكتب هللا سبحانه قراءة هذا اجلزء كامال  مع األستاذ اخلاجني؛ إذ توقفنا عن املدارسة لوحشة وقعت بيننا. وقد وجدت  

والتوفيق ( من اجلزء الثاين التايل: "عودة  بعد توقف دام أربعة أشهر تقريبا ، نسأله تعاىل السداد 192على هامش الصفحة )
م، واحلمد هلل رب العاملني". ويف الصفحة 1990متوز//13-ه1410ذو احلجة//22واإلخالص، صباح السبت املوافق 

-ه 1411صفر//13األخرية من اجلزء الثاين ك تب التايل: "مت بعونه تعاىل وتوفيقه صبيحة يوم االثنني املوافق 
ائما  يف هذا اليوم، وكان يوم زايرة أيضا ، أسأله تعاىل ( توقيت صيفي، وكنت ص7:30م، الساعة )1990أيلول//03

السداد والتوفيق واإلخالص والفرج القريب، واحلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله وصحبه 
كل منفرد، ( حىت النهاية مت قراءته بش192وسلم". وك تبت يف الصفحة نفسها ملحوظة، جاء فيها: "اعتبارا  من الصفحة )

 واحلمد هلل".
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يف فتة اتلية كان قد صدر كتاب "بنية العقل السياسي العريب" وعكفنا أيضا  على دراسة هذا 
فقرأت هذا  "قراءة معاصرةالقرآن: الساحة الفكرية كتاب حممد شحرور "الكتاب و الكتاب. مث ظهر يف 

املهامتا لسوف اهلند نفسي، ول أخرج منه بطائل. ومن الكتب اليت قرأهتا ونفعين هللا هبا كتاب لفيالكتاب ب
وقرأت أيضا    .غاندي، ل أعد أذكر اُسه متاما ، لكنه كتاب يتحدث فيه عن سريته الذاتية، وجتاربه احلياتية

روزفلت، وهو كتاب فرانكلني  تحدةللوالايت امل كتااب  يتضمن مذكرات الرئيس األمريكي الثاين والثالثني
ال أذكر عبارة يذكر فيها، أنه ملا قام عن مذكراته الشخصية والرُسية، وال أز روزفلت يتحدث فيه الرئيس 

بزايرة إىل انكلتا يف أثناء احلرب العاملية الثانية، وعندما نزل من الطائرة يف مطار لندن، ورأى اجلنود 
أن النصر سيكون حليفهم، وأنه ال  -أو أيقنت-عندما رأيت هؤالء، علمت "والشعب اإلجنليزي، يقول: 

  ."ميكن لشعب كهؤالء أن يهزم يف حربه مع أعدائه

اتريخ الدولة "بعنوان  وتركت أثرا  يف نفسي كتاب عن اتريخ الدولة العثمانية ،ومن الكتب اليت قرأهتا
  ،وقد صحح يل هذا الكتاب معلومة اترخيية فريد )ابشا(: حممد فريد )بك( ابن أمحد هملؤلف "العلية العثمانية

، تلك املعلومة تتعلق مبن ، وصدَّعوا هبا رؤوسنازرعوها يف عقولنا واضعو املناهج الدراسية يف بالدان قد كان
الذين أعدهم مجال ابشا السفاح، زرعوا يف عقولنا أن هؤالء شهداء  ،يسمون شهداء السادس من أاير

كنا حنتفل به يف السادس   ،ُسوه عيد الشهداء ،(األبطال/هلؤالء )الشهداء عيدا  برأسه واخصصالوطن، بل 
جاء هذا الكتاب ليصحح هذا اخلرب، وخيربان أن هؤالء الذين كنا حنتفل بعيدهم، وقد من أاير من كل عام، 

، وسعاة لتمزيق ثمانيةونعتربهم شهداء الوطن، كانوا يف احلقيقة عمالء لالستعمار، ودعاة حملاربة الدولة الع
 . وحدهتا، وشق صفها

يف األايم األوىل النتقلنا إىل سجن عدرا، كنت أحتدث مع والدي من خالل النافذة املطلة على ساحة 
التنفس، وكنت أحياان  أقرأ عليه ما تيسر من القرآن الكرمي، مث بعد فتة غري طويلة مت إغالق هذه النافذة 

يث من خالهلا. كما أنين يف األايم األوىل النتقلنا إىل سجن عدرا، وقبل أن بطريقة ال يستطيع أحد احلد
ابلزايرات العائلية، استطعت من خالل النوافذ العليا للمهجع الذي أان فيه احلصول على بعض  لناي سمح 

نا، وكان ناحالكتب اليت كنت أرغب بقراءهتا، وذلك ابلتنسيق مع والدي وبعض اإلخوة يف اجلناح اجملاور جل
يتم ذلك من خالل وضع الكتاب يف كيس انيلون حمكم اإلغالق وربطه حببل، مث دفع احلبل ابجتاه النافذة 

أو  ،لقراءهتا وأتشوق وهبذه الطريقة حصلنا على بعض الكتب اليت كنت أتشوفللمهجع الذي أان فيه، 
 مدارستها.

مرجعا  للسجناء يف هذا   املنامات، وكانتفسريبال أبس به على إملام كان   -رمحه هللا-والدي  مث إن
تفسري " بني احلني واآلخر كتاب ابن سريينقل  ب وأان أشاهد والدي ي ،الشأن، ومنذ أن وعيت على الدنيا

لشيخ عبد الغين ل" تعطري األانم يف تعبري املنام"هبامش  "منتخب الكالم يف تفسري األحالم"أو  "األحالم
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يضع خطوطا  محراء  كما أنه كان،  طلوبةلوصول إىل املادة املتسهيال  لعمل عليه فهرسا  قد ، وكان لنابلسيا
يف يوم من أايم سجن عدرا رأيت يف املنام رؤاي أين أصلي ابلناس إماما ، وعندما و على عناوين املواد...

، وقال خريا  استبشر فرأيت،  قصصت عليه الذيلة على ساحة التنفس، طاملالتقيت بوالدي على النافذة 
يف صالة  وظفنياملأتوىل إمامة ومنذ أعوام  -واحلمد هلل-تصلي ابلناس، وأان اليوم يل: سوف تكون إماما  

يف مسجد العمارة اليت أسكن فيها،  أتوىل إمامة الناسها، وكذلك فيالظهر يف وزارة األوقاف اليت أعمل 
 .، وأان ال أحب التقييدد الذي يقتضيه مثل هذا العمليالتقيوأجد يف نفسي رغبة يف تويل اإلمامة رُسيًّا رغم 

صيل ما رأيت، لكن ما أذكره اومرة أخرى رأيت يف املنام شيئا  يتعلق ابللون األسود، ول أعد أذكر تف
، فاستبشر خريا  أيضا ، وقال يل: هذا يدل على أنه سيكون لك تلك رؤاييأين قصصت على والدي 

، إال أنين متفاءل مبا قاله يل هذا ل يتحقق حىت اتريخ كتابة هذه املذكرات ، ومع أنقابل األايمسؤدد يف 
    والدي، وأطلب من هللا دوما  وأبدا  اخلري والتوفيق والسداد يف األمر كله.

ح لنا ابستعارة كتب من مكتبة السجن، اليت كانت ال ختلو من كتب انفعة  بعد مدة غري طويلة ُس 
ي سمح لكل سجني ابستعارة كتاب، أو كتابني كل مخسة عشر يوما ، فكان كل وقيمة. وكانت العادة أن 

، مث نتبادل الكتب فيما ضمن قائمة خمصصة الستعارة الكتب من يريد االستعارة يكتب ما يريده من ك تب
حضار الكتب من املكتبة، وكان هذا التكليف يروق يل، وأسعد إببيننا، وكنت يف فتة من الفتات مكلفا  

 من يتوىل هذا العمل وزير الثقافة من غري إضافة عبارة )واإلرشاد القومي(! على طلق، وكان ي  هب

 ،اليت ال ينبغي إغفاهلا يف تلك الفتة، واليت تركت أثرا  حممودا  يف نفسي شخصياتمن الهذا، و 
من جامعة  من كلية الطب هخترجه عقب اعتقل قد مت هذا الطبيب كان، الدكتور خالد كوكيشخصية 

، لكن السلطة أيضا   ةطبيبجه على ااألخرية، وكان قد عقد زو الدراسية ، أو رمبا كان يف سنته دمشق
اعتقلته قبل أن تتم فرحته، ودفعت به إىل سجن تدمر الرهيب، فأمضى هناك حنو مخس سنني أو األسدية 

م سنة سبع ومثانني املفرج عنه ضمنمث خيرج منه  ،سنتنياليزيد، مث أعيد إىل سجن عدرا ليمكث فيه حنو 
 . وتسعمائة وألف

من خالل تقدمي  كان سرير هذا الطبيب مقابال  لسريري يف هناية املهجع، وقد توثقت عالقيت به
بوساطة والديت حفظها هللا، كإحضار بعض احلاجيات، والتواصل مع أهله، وغري ذلك له بعض اخلدمات 

الطعام سوية، وكانت االستفادة األكرب من هذا  لمرحلة اتلية كنا نتناو من األمور اليت ل أعد أذكرها، مث يف 
 إنه معه مبوعد يومي لقراءة بعض القصص اإلجنليزية، بل ا  رتبطمالطبيب هي تعلم اللغة اإلجنليزية، فكنت 

أمر  اإلجنليزية أحضر يل بعض القصص اإلجنليزية من بيته، وجعلها حتت تصريف، وأخربين أن قراءة القصص
أمهية الرجوع إىل  أيضا   ومما أفادين به .، وابلفعل استفدت من نصيحته تلكاإلجنليزية مفيد لتعلم اللغة
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 اللغوية.فردات رفع رصيدي من املالقاموس من أجل 

كنت أشعر أن هذا الطبيب معجب ببعض الصفات اليت جبلين هللا عليها، واليت ال أدري ما هي   
فسوف أوصي على ولد مثلك!  -يقصد نفسه-ج هللا عين من مرة: إذا فرَّ ابلضبط، لكن قال يل أكثر 

يف إحدى يت، قال يل سلوكياواطالعه على نفسييت و  ،تصرفايتالكثري من ووقوفه على  ،ونتيجة قربه مين
حيايت، وابلفعل  : إنك سوف تتعذب يف حياتك! ورمبا استنتج هذا من صفة التدد اليت تفسد عليَّ اتر امل

 ستقبل صدق قوله إىل حد غري قليل.فإن امل

حسان اُسه  ،أثرا  حممودا  يف نفسي شخص تركت ومن األُساء احلاضرة يف هذه الفتة، واليت أيضا  
كان قد أمضى فتة مخس سنوات يف سجن تدمر، مث جيء به إىل سجن عدرا، ول أعد أبو نزار(  الطباع )

هذا األخ كان حيمل إجازة يف ل يثبت عليه شيء.  أذكر فيما إذا كان قد حكم عليه يف سجن تدمر، أم
يف الربيد العام، وكان يسكن يف منطقة القيمرية قرب اجلامع األموي موظفا  اللغة اإلجنليزية، وكان يعمل 

بدمشق، كنت التقته مرة أو مرتني قبل دخويل السجن، وكانت تربطه أبخي عزت عالقة ما، هذا األخ قبل 
يستعني  ،على شاحنة سوزوكي بعد الدوام يعملكان   -افة إىل عمله الرئيس يف الربيدابإلض-فتة االعتقال 

 .احلياة تكاليفهبا على 

عائدا  إىل البيت بعد املغرب، ورمبا بعد العشاء،  ،كنت قبل يوم من اعتقالنا، وحتديدا  يوم السبت
فوجدت أخي عزت وزميله  ،من خالل ابب احلديقة، ففتحت الباب يومئذ ناندخل بيت تنا أنعادمن  نوكا

أهنما ينتظران وبدا األمر وك ويبدو عليهما شيء من التقب والقلق، مازن خان يقفان على رصيف احلديقة،
أحدا ، فسألتهما: ما شأنكما: فأخرباين أهنما ينتظران شخصا  ألمر مهم، وكان من عاديت أن ال أستسل يف 

وجرى  ،وجاء اليوم الذي بعده مبا فيه، سئلة، وأن ال أتدخل يف خصوص شأهنما. مث مضى ذلك اليوماأل
 الذكرايت. هذهأبمره بداية  ما أخربت  

علمت من  ،ب، وعاشرته عن قر يف سجن عدرا ألخ الطباعاببعد أن جرى علينا ما جرى، والتقيت 
، فكان كثريا  ما يتأخر الكرمي مبوعد يومي ملراجعة القرآنملواعيد؛ حيث كنت ملتزما  معه ابه تقيدأمره عدم 

، فتحصل يل من الرأي أن ذلك اليوم الذي كان فيه أخي عزت وزميله عنه عن املوعد، وأحياان  يتخلف
إمنا كاان ينتظران األخ حسان من أجل حتميل األكياس احملتوية على علب  ،مازن ينتظران يف احلديقة

، يوم اعتقالنا يف غرفة الضيوفاألمن دَّت كمواد متفجرة، واليت وجدها رجال أ عة، أو اليت دَّ ع     البيبسي امل
 فكان ختلف األخ حسان يف ذلك اليوم أمرا  سيئا  ابلنسبة لنا، ولكن قدر هللا وما شاء فعل. 

والذي يهمين هنا، أنه بعد أن خرج األخ نورس احلجي من السجن، رتبت موعدا  مع األخ حسان 
ابلطريقة نفسها اليت كنت أراجع فيها القرآن سوية راجع القرآن ن اراجعة القرآن، وكان حافظا  للقرآن، كنمل
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مع األخ نورس احلجي. إضافة إىل مراجعة القرآن، فقد استفدت من األخ الطباع يف تعلم اللغة اإلجنليزية، 
 فكنا نعقد معه جلسة منتظمة لتعلم اللغة اإلجنليزية. 

خترج من  كان هادائ  ولطيفا ، الذين مجعنا هبم السجن  األخ وليد عرفات، وهو دمشقي،   ومن اإلخوة
وأمضى بضع سنني يف سجن مث جرى عليه من االعتقال ما جرى على كثري غريه، كلية اهلندسة املدينة، 

جنليزية، ومما تدمر، مث أحيل إىل سجن عدرا، كان مهتمًّا ابللغة اإلجنليزية، فكنت أقرأ معه بعض الكتب اإل
، وقد نفعين هللا ةحيضرين اآلن أنين قرأت معه كتااب  عن الثورة يف دولة السلفادور من بلدان أمريكا الالتيني

 ابألخ املذكور. 

كلية اهلندسة يف جامعة يف  ومنهم أيضا  الدكتور املهندس نبيل سال من حلب، كان من خرية األساتذة 
وبعد أن كان جييد لعب كرة الطاولة، عتقل ضمن مجاعة النقابيني،  حلب وجامعة تشرين يف الالذقية، ا

عدد منهم، أقول: بعد أن انتقلت إىل مهجعهم كان  هللا عن إىل مهجع النقابيني بعد أن أفرج انتقلت  
عن يساري.   خلاجنيجالل الدين اجماورا  لسرير الدكتور نبيل، فكان سريره عن مييين، وسرير الدكتور  يسرير 

معه بعض السالسل  يف تعلم اللغة اإلجنليزية، قرأت كانت لنا جلسات عديدة ومديدة مع الدكتور نبيل
ري لنا اختبارا  يف اإلمالء، وكان جدايًّ يف تدريسه وتعليميه،  التعليمية اإلجنليزية، وكان بني احلني واآلخر جي 

 فنفعين هللا ابجللوس بني يديه.

عمل عمل فتة يف أمريكا، ورمبا كهرابئيًّا مأمون السواح من دمشق، كان مهندسا   األخ ومنهم أيضا  
، مث قرر العودة إىل بلده سوراي من أجل أن خيدم بلده، وينفعه، الغربية قبل أن تتوحد يف أملانيامدة أيضا  

ذا كان ني،  ضمن مجاعة النقابيني الدمشقي ، اعتقلبه يف غياهب السجون جَّ فاعتقله نظام البعث، وز  
ال خيشى يف هللا لومة الئم، وكان صاحب خنوة، وكان جيل والدي   ،ال  للحققوَّ  ،شخصية جادة وصارمة

أتيت أمي لزايرتنا أن تعود أمي بعد االنتهاء من الزايرة يف سيارة الدي عندما يعرض على و كثريا ، وكان 
 اإلجنليزية.  زوجته، وجاءت فتة كنت بدأت معه بقراءة ترمجة القرآن ابللغة

املهندس نفعين هللا مبالزمتها شخصية األستاذ اليت وتبقى الشخصية األبرز واألكثر أثرا  يف نفسي، و 
من جامعة  املدنية من حلب، وهو كما أسلفت حيمل شهادة الدكتوراه يف اهلندسة خلاجنيجالل الدين ا

ول على مستوى القطر، أو على حمافظة السوربون يف فرنسا، وُسعت أنه من الذين حصلوا على التتيب األ
للعلم،  ذا ثقافة إسالمية ومعاصرة عالية، حمبا  و يف السجن، حلب يف الشهادة الثانوية، كان شخصية ابرزة 

وكانت االبتسامة ال  ،إال حامال  كتااب  يقرأه، أو يف جملس علم حياور ويناقش ويعلم وعاشقا  للقراءة، ل ي  ر  
وله الفضل األوّف يف تفارق وجهه، وكان من احملافظني على صيام يومي االثنني واخلميس من كل أسبوع، 

من خالل دراسة املقررات اجلامعية، وقرأت عليه عددا  من أمهات الكتب  متابعة حتصيلي اجلامعي؛ وذلك
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للشاطيب، وكتاب  "املوافقات"اجلزء الثاين من كناب لإلمام الغزايل، و  "املستصفى"اإلسالمية، أمهها كتاب 
البن هشام، إضافة إىل العديد من كتب املفكر اجلزائري مالك بن نيب رمحه هللا، وكتب  "مغين اللبيب"

ا  دوما  عاكفغري املسجون؛ ألنه كان  يف السجن أخرى ل أعد أذكرها. كان يوصف أبنه الشخص الوحيد
 القراءة وطلب العلم.  على

أو   ،قراءة فكر اآلخر، فقرأت كتااب   إىلعلى الكتب اإلسالمية، بل طمحت نفسي ل تقتصر قراءيت 
كتاب يتحدث عن   خلاجنيوصل إىل الدكتور ايف يوم من األايم كتابني يف الفكر املاركسي، وأذكر أنه 

اجلزء  ،لكاتب من إحدى دول أوراب الشرقية سابقا   من ثالثة أجزاء، ا  الكتاب مؤلفكان   ،التاريخ املاركسي
 "النيب املنبوذ"والثالث  "النيب املسلح"والثاين حتت عنوان  "النيب األعزل" كان حتت عنوانمنه  األول 

-1921خالل الفتة )أحد القيادات املاركسية البارزة  ،تروتسكيشخصية والكتاب يتحدث عن 
ك من أخبار الدولة املاركسية يف االحتاد السوفيايت السابق. وقد وخالفه مع ستالني، وغري ذل م(1929

التيارات الصراع بني قرأت األجزاء الثالثة يف أقل من أسبوع، وأفادتين قراءهتا يف الوقوف على حقيقة 
        املاركسية.

انتقلنا إىل سجن عدرا متت مقابلة عدد من اإلخوة املنتهية أحكامهم، وكنت  بعد عام تقريبا  من
من الذين متت ، وبعد فتة قصرية من تلك املقابالت بدأت إدارة السجن تطلق سراح اثنني واحدا  منهم

طلق سراح اإلخوة: خالد كوكي، نورس احلجي، حسان اثنني من كل أسبوع، وهكذا، أ  يوم كل مقابلتهم  
ع، وآخرين ل أعد أذكر أُساءهم، وبقيت أان يف السجن، وكان قد مضى على انتهاء فتة حكمي ما الطبا 

 يقرب من اخلمس سنني. 

ممن معي يف السجن  تعلم اللغة اإلجنليزية، فلم أترك أحدا  بت اهتماما  ملحوظا  يأملعت قريبا  إىل أنين أول
، وفوق هذا كنت وأخذت عنه قليال  أو كثريا   ه وجالستهميكن اإلفادة منه يف تعلم هذه اللغة إال طرقت ابب

قد خصصت وقتا  لتعلم اللغة اإلجنليزية بنفسي، فكنت أقرأ قصة، أو أمترن على كتابة الكلمات اجلديدة 
اليت أقف عليها يف أثناء قراءيت، أو دراسيت، وأذكر أنين يف فتة من الفتات كان معدل ما خصصته لتعلم 

 . ، موزعة بني قراءة ومدارسة ومترين واستماعيوميًّا ساعات ية مثايناللغة اإلجنليز 

ين يف فتة من فتات سجن عدرا بدأت أهتم بقراءة كتب نوال يفوتين أن أذكر يف هذا الصدد أ
لطه حسني، وهو كتاب مؤلف من ثالثة أجزاء، وقد أعجبت هبذا الكتاب  "األايم"األدب؛ فقرأت كتاب 
بيد أنين ل أعد أذكر عناوينها. وقرأت  أخرى، املضمون، ورمبا قرأت لطه حسني كتبا  من انحية األسلوب و 

  ، وحيتاج لعقل يقظ. وقرأت ألمحد حسن الزايت، وقرأت، وأسلوبه أيضا  راقأيضا  لعباس حممود العقاد
ملنفلوطي، وأواخر عهدي ابلسجن بدأت أقرأ ألديب اإلسالم حممد ألديب لطفي ال كتاب "العربات"
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وجدت ل ٍد، ، وحيتاج إىل قارئ ج  جذل أسلوب راق وذصادق الرافعي رمحه هللا، وما أدراك ما الرافعي!؟ 
وبعد خروجي من السجن كان هو كاتيب صعوبة يف بداية قراءته، مث رويدا  رويدا  بدأت أتفاعل معه، 

 . "من وحي القلم" يف مقدمة ما قرأت كتابأت العديد من كتبه، و ؛ حيث قر املفضل

كان من مجلة املعتقلني بتهمة االنتماء إىل مجاعة اإلخوان املسلمني أخ من دير الزور اُسه مروان و 
، ابلقراءة شغفي ل  ح ظكان قد ، ويتجاذب معي أطراف احلديث، و وحياول التقرب مين يند  و  مشعل، كان ي   

سؤاال  عن مكانة هذين األمرين يف  ذات يومسألين قد و  واحملافظة عليها، مارسة الرايضة،واهتمامي مب
حيايت، فأجبته ابلقول: إن القراءة هي حيايت، وممارسة الرايضة جزء أساس يف حيايت، فتبسم ضاحكا  من 

  بدت عليه عالمات التعجب واالستفهام.  ول ي  ع ق  ب، وقدجوايب، ووىل مدبرا  
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 ممارسة الرايضة
يف الفتة األوىل من اعتقايل وإىل اتريخ انتهاء مدة حكمي ل أكن أهتم مبمارسة الرايضة، حيث كان 

املطالعة  كنت منصرفا  بعد ذلك إىلجل اهتمامي منصرفا  إىل حفظ القرآن ومراجعته وتثبيته، وأيضا   
بدأت أمارس ،  سجن الشيخ حسنعدت إىلوأ   أهنيت مدة حكمي يف سجن القلعة، والقراءة، وبعد أن
؛ إذ بدأت أدرك أمهية ممارسة الرايضة ابلنسبة للسجني، الذي ميضي أكثر وقته بني قعود الرايضة من جديد

ثناء فتة التنفس يف سجن الشيخ حسن أقوم ابجلري يف ساحة السجن، مث أوهكذا كنت يف  ونوم وأكل.
مارسة بعض فيه أرحب ملىل سجن عدرا، كان اجملال ية. وعندما انتقلت إلرايضأقوم ببعض احلركات ا

ة، كنت رايضيبعض احلركات الممارسة ، فباإلضافة إىل اجلري اليومي ملدة ربع ساعة تقريبا  و الرايضية عاباألل
هذه  كرة القدم يف الوقت املخصص لنا ملزاولة هذه الرايضة، لكن بعد فتة زهدت مبمارسة  مارس رايضةأ

، وخاصة يف جمال أ جيد اللعب يف هذه الرايضة نوعا  ما، وأوليت اهتماما  مبمارسة كرة الطائرة، وكنت اللعبة
يضم عددا  من الالعبني  ناالدفاع، كنا بني احلني واآلخر جنري مباراة مع السجناء املاركسيني، وكان فريق

اة عن كثب، كانت املبارايت بيننا وبينهم حتتد، ومجهور السجناء يراقب املبار  ااجليدين، وكانت اللقاءات بينن
 تنتهي يف األغلب لصاحلهم، وكنا أحياان  نفوز عليهم. 

لفريقنا لكرة الطائرة، وقد  رئيسا  أنه يف فتة من الفتات مت اختياري  ،الصدد هذا ومما أذكره يف
لت أمرا  ال ق   يبدو: خلاجنياستعظمت هذا األمر، فقلت ألستاذي ا من  حنوا   كالما    به، أو ل يلب  أنين مح 

 أعد أذكر إىل ما الفريق، ول وليت قيادةشيخ الرايضني!! مث ت أنت أبوي! :بلهجة حلبية هذا، فقال يل
   . بعد فتة ليست ابلقصرية أيضا  زهدت نفسي برايضة كرة الطائرةمث  .أفضت قياديت له

أمارس رايضة  أانعبارة تقول: عين هو أنين اشتهرت و  ،فيما يتعلق مبمارسة الرايضة طريفأمر  ومثة
، وكان أيضا  من احملافظني على ممارسة خلاجنيهذه العبارة حبضرة أستاذي امرة بقاء ال رايضة مناء، وذكرت 

على عادته، وقال: هذه ضحك ف ،العبارة يف حضرته ت هذهالرايضة، وإن كان ليس من أهلها، أقول: ذكر 
ليس تنمية عندي للسجناء، وكنت أقصد هبذه العبارة أن القصد من ممارسة الرايضة العبارة ستصبح مثال  

احملافظة على رشاقة اجلسم ولياقته، منها وتنمية القدرة على التحمل، بل القصد األساس  العضالت وفتلها،
 ابل، اوذ ،امهمًّ  ا  ممارسة الرايضة ابلنسبة لنا أمر  تيف مكان احلركة فيه حمدودة ومعدودة، فكان اوخاصة أنن

 جتاهله. ال ال ينبغي إمهاله و 

من حمافظة درعا، يكىن  كانوهو أن أحد السجناء من بعث العراق، و آخر، مث ها هنا أمر طريف 
هني برانجمي ة، وبعد أن أ  ضياير ، كان يراين كل صباح أمارس رايضة اجلري، وبعض التمارين الإايد يبأب

أثناء فه يف ادأص ري مالبس الرايضة، كنتياملهجع من أجل االستحمام وتغ، وأان يف طريقي إىل الرايضي
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 ، ومرة من املرات استوقفين وعلى وجهه عالمات التعجبذلك واقفا  يف ركن من أركان ساحة التنفس
أن جسمي كان حنيفا ، ويف ذهن  واستغرابه متارس الرايضة؟ ومرد تعجبهأنت ، وقال يل: ملاذا واالستغراب

ن ممارسة الرايضة إمنا يقوم هبا أصحاب البدانة والسمنة، فلم أجبه، وعلمت أنه جاهل يف هذه الناس أ
إنسان حيمل شهادة جامعية يف وأن فهمه ملمارسة الرايضة ال يعدو فهم عوام الناس هلا، مع أنه  ،األمور

 اللغة العربية.

ن عاديت بعد أن أ هني برانجمي ، وهو أنه كان ماثلثيبقى فيما يتعلق مبمارسة الرايضة أمر طريف 
ألن املكان الرايضي أن أستحم محاما  سريعا ، كنت أفعل ذلك يف املكان املخصص لقضاء احلاجة؛ 

 يقضييف اليوم املخصص يل؛ حيث إن نظام املهجع إال املخصص لالستحمام ال أستطيع استعماله 
ومبا أنين كنت أمارس سبوع؛ شخاص كل يوم على مدار األاأل لعدد منتخصيص مكان االستحمام ب

ال يسمح يل ابستخدام احلمام إال يف اليوم املخصص يل، األمر  الرايضة يوميا  يف األغلب، فقد كان احلال
أسكب على الذي حيملين على أخذ محام سريع يف املكان املخصص لقضاء احلاجة، فكنت أدخل إليه، و 

، وكان ذلك ال يستغرق مين سوء بضع جسمي ألزيل عرق وأستعمل الصابون ،جسمي كمية من املاء
يف مهجع يضم أكثر من عشرين شخصا ، واحلمامات يف الفتة الصباحة عادة ما  تكن  دقائق، حيث إنين

أستحم بشكل  بل أن، وابلتايل كان الذوق يقتضي أن ال أستخي يف االستحمام، مقصودة تكون مطلوبة
 يف سرعةالغريه، وقد الحظ أحد يقضي حاجة ال يقضيها لأو  ،سريع، وأخرج ألفسح اجملال لغريي ليستحم

، أ  ماآلخرين أن يستحممارسي الرايضة ، فكان يطلب من خلاجنياستحمامي أستاذي ا ذا  خ  وا محاما  عمرايًّ
العبارة، ويقوهلا واالبتسامة تعلو شفتيه كما هو شأنه  تلكمن اُسي وصفة استحمامي، وكثريا  ما ُسعته يردد 

      دوما .

أبو فاروق وانئبه جة، او أمحد اخل العرب سبع ومثانني وتسعمائة وألف زار نقيب احملامني سنةيف مث إن 
النقابيني املعتقلني، وعلى إثر هذا  إطالق سراح حافظ األسد، وتكلما بشأن الكوالتقيا ابهل ،سورايعيسى 

األسد انقما  عليهم، منهم احملامي ثراي  الكاللقاء مت اإلفراج على مجيع احملامني، ما عدا ثالثة منهم كان اهل
أسرَّة  بضعةعبد الكرمي من مدينة أرحيا، واالثنني اآلخرين ل أعد أذكرهم، وملا أصبح مهجع النقابني فيه 

 الدكتورسرير يب املقام بني سرير الدكتور نبيل سال، و  ىل مهجع النقابيني، واستقرفارغة، طلبت نقلي إ
الغرفة، وبقيت على هذا السريري إىل اتريخ  ، وكان رقم سريري الثاين من جهة مينيخلاجنيا جالل الدين
 سنة إحدى وتسعني وتسعمائة وألف. يف هناية اإلفراج عين 
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 السجن واجلنس
غائبة كانت احلاجة اجلنسية ،  منتصف سنة أربع ومثانني وتسعمائة وألفإىل  السجندخويل منذ بداية 

قبيل اجلنس اآلخر ال يشغل حيزا  من عقلي، لكن كان و شبه غائبة، ، أو على األقل عن جمال تفكريي
دأت باوزت اخلامسة والعشرين من العمر، كنت قد جتوبعد أن   ،أبشهر قليلة االنتقال إىل سجن عدرا

  وبدأت املرأة منذ ذلك احلني أتخذ حيزا  من تفكريي، ولطاملا تطفو على السطح، جة للجنس اآلخراحلا
كدت   ،مل املرأة اليت ستكون شريكة حيايت، ولست أخفي أنين مع اشتداد الغلمةاكنت أختيل كيف سأع

 مد عقباها، ولكن هللا سلَّم. اليت ال حت   واملزالق أن أقع يف بعض املطبات

اي معشر الشباب من استطاع منكم : )ره هنا، أنين كنت على بينة من حديث رسول هللا ومما أذك
حمافظا  على صيام  -بفضل هللا-كنت قد  ، و 1(فإنه له وجاء ؛الباءة فليتزوج، ومن ل يستطع فعليه ابلصوم

أجد  شهر، ومع هذا كنتكل يومي اخلمس واالثنني من كل أسبوع، وعلى األقل صيام ثالثة أايم من  
وال تزال شهوة اجلنس  ،شهوة اجلنس تشتد عندي، وكنت أتساءل دوما : ها أان أصوم وأحافظ على الصيام

 .   تعذبين، وتفسد علي حيايت، ول أجد تفسريا  لذلك مع إمياين الكامل بصدق قول رسول هللا 

وأهله، وكان هلذا عالقة بني أمي مثة وكان أخ من الالذقية تربطين به عالقة خاصة، وكذلك كانت 
وكدت أفاحته يف حقيقة األخ أخت اُسها روضة، وقد حدثتين نفسي مرة أن أحدثه بشأن الزواج منها، 

 مهمت به.قد مشاعري، بيد أن هللا فرج عنا قبل أن حيدث ما كنت 

قد يدفع به ذلك احلرمان إىل  ،رم مما هو من ضرورات حياتهذكرت ما ذكرت ألبني أن اإلنسان إذا ح  
مور ال يرضى عنها الشرع، وال تقرها الطباع السليمة، وأيضا  ذكرت هذا ألبني أن املرأة جزء أساس من أ

، وغالبا  ما يعين ن احلرمان منها، إمنا يعين الشقاء والعذاب، ورمبا الشذوذ واالحنرافأحياة كل إنسان، و 
 . عدم اكتمال شخصية اإلنسان

استيقظ الناس يف املهجع الذي   ،سجن القلعة ليايلمن ليلة أنه يف  السياق، ايف هذومما حيضرين هذا، 
الثالثني من حدود  كان يفو - السجناءتبني أن أحد  ،كنت أقيم فيه على أصوات غريبة، وبعد حتري األمر

ميارس الفاحشة مع شاب ل يبلغ العشرين من عمره، وكان فاعل الفاحشة هذا يصلي ويصوم  كان  -عمره
بوه على أمره، أنَّ  من كان معهاكتشف  ا، وملالشنيع لكن الشيطان سول له أن يفعل ذلك الفعلويعبد هللا، 

 أخذ يعتذر إليهم، ويتعهد هلم بعدم العودة إىل هذا الفعل اثنية.ف ،فعله
  

                                 
 رواه البخاري ومسلم وغريمها. 1



59 

 

 األايم األخرية يف السجن
عن العدد األكرب  بعد أن مت اإلفراج عن اإلخوة الذين جرت املقابلة معهم، وبعد أن مت اإلفراج أيضا  

ال خروج يل  هالسجن، واستقر الرأي عندي أن تأقلم مع حياةمن النقابيني احملاميني، وطنت نفسي على ال
وحمافظة على صيام يومي  ،لرايضةلوممارسة  ،راءةقمن السجن، وسارت األايم يف السجن كسابقتها بني 

 االثنني واخلميس.

سجناء سجن كان قد سبقين إىل سجن عدرا مع   -هللارمحه -ذكرت يف موضع سابق أن والدي وقد 
القلعة، وكان يقيم يف اجلناح اجملاور للجناح الذي أان فيه. بعد انتقلنا بفتة قصرية إىل سجن عدرا مت نقل 

ل يكن قد  -رمحه هللا-وملا كان والدي النقابيني من اجلناح اجملاور جلناحنا، ومت وضعهم يف مهجع مستقل، 
إىل أن أهنى مدة حكمه مع هناية الشهر الثالث جلناحنا بقي يف اجلناح اجملاور  مه بعد، فقدأهنى مدة حك

كانت تتكلف ابجمليء إىل   -حفظها هللا-تسعني وتسعمائة وألف. واجلدير ابلذكر هنا أن والديت سنة 
بوعيًّا، وكانت زايرة والدي أس ،يت كل مخسة عشر يوما  ر سجن عدرا عدة مرات كل شهر؛ حيث كانت زاي

وذلك من سنة مخس ومثانني وتسعمائة  ،وهذا يعين أهنا كانت أتيت إىل سجن عدرا ست مرات كل شهر
، وال أذكر أهنا ختلفت عن زايريت إحدى وتسعني وتسعمائة وألفوألف إىل اتريخ خروجنا من السجن سنة 

 .تنار أو زايرة والدي يوما  من األايم املخصصة لزاي

فإن أمي بذلت جهدا  جبارا  يعجز عنه الرجال خالل فتة وجودان يف السجن؛ فهي خالل  ،ويف الواقع
زايرتنا أان ووالدي عندما كنا معا  يف سجن القلعة،  الفتة اليت ُس  ح  لنا فيها ابلزايرة كانت ال تتخلف عن

ا رأيتها، وأان راض، ولطامللة اليدين ابألغأتيت حممَّ حيث كانت ، بعد أن افتقنا زايرة والديو زايريت  وعن
حتمل الطعام واألغراض إيل، وهي تتمايل ذات  ،واقف على شباك الزايرة، وهي داخلة من بوابة السجن

تراين من بعيد يتهلل وجهها، وتعلوه االبتسامة والفرحة. مث  ، وعندماهاليمني وذات الشمال من ثقل ما حتمل
، تلك املهمات اليت ملهمات اليت كان يكلفها هبا والديام ابالقيبذلت جهدا  كبريا  يف  ،هي من جانب آخر

، أو إحضار بعض األغراض عنهم إليصال معلومات الذهاب إىل بعض أهايل السجناء تقتضي منها
 إىلحلب، و  بل غري مرة سافرت إىليف دمشق، ول يكن ذلك مقتصرا  على أهل السجناء ؛ إليهم واحلاجات

  ، فجزاها هللا كل خري.بتلك املهمات للقيام درعاالالذقية، وإىل 

حسني  يف األول من شهر أب/أغسطس سنة تسعني وتسعمائة وألف ميالدية اتبعنا خرب غزو صدام
قال لنا يف أول يوم  خلاجنيث كثريا ، وأذكر أن أستاذي ا، وقد صدمنا هذا احلدلدولة الكويت -رمحه هللا-

 وصدق فيما قال. أمتنا للوراء مخسني عاما !!: لقد رجعت العراقي لدولة الكويت للغزو
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 اخلروج من السجن
وتسعني وتسعمائة وألف سرت شائعات قوية داخل السجن، تفيد أنه سيتم  سنة إحدىيف أواخر 

، كنت يف تلك الفتة ال أعول كثريا  على مثل هذه اإلفراج عن عدد كبري من السجناء السياسيني
هذا من  ،ما كنا نسمع مثل هذه الشائعات، مث ال يكون إفراج وال هم حيزنون الشائعات؛ من جهة أننا كثريا  

جهة، ومن جهة أخرى، حىت لو كان مثة إفراج، فلن أكون أان من بني املفرج عنهم؛ وذلك اعتمادا  على 
السجن،  تلك الفتة قد وطنت نفسي على التأقلم مع حياة التجربتني اللتني مررت هبما، ومن هنا كنت يف

وأخذت أمضي أايمي يف السجن انطالقا  من تلك ول أعد أشغل فكري وتفكريي أبمر اخلروج من السجن، 
 النظرة. 

وتسعني وتسعمائة وألف مت اإلفراج عن أكثر سنة إحدى  يف األسبوع األول من الشهر األخري من
، واملهندس خلاجنياواملهندس جالل الدين  -رمحه هللا-النقابيني املهندسني: املهندس رايض البسطاطي 

نبيل سال، واملهندس أبو حازم، واملهندس غسان النجار، ومت التحفظ على  سمأمون السواح، واملهند
. تفاءلت هبذه اخلطوة، واستبشرت خريا ، -وهو نصريي، وي ظهر معارضته للنظام-املهندس سليم خري بيك 

 وعاد أمل اإلفراج يراودين من جديد.

 وافقالسابع من شهر مجادى اآلخرة سنة اثنيت عشرة وأربعمائة وألف للهجرة، املمساء يوم السبت 
ويف حدود الساعة السادسة  سنة إحدى وتسعني وتسعمائة وألف، الرابع عشر من شهر كانون األول

صريايًّ كان ن  اُسه حامت،  و -والنصف مساء، ويف أثناء تناويل لطعام العشاء مع والدي، دخل أحد السجانني 
، مث بدأ يقرأ األُساء كتب فيها أُساء عدد من السجناء  دخل املهجع الذي أان فيه، وهو حيمل ورقة -حاقدا  

أن جيهز نفسه للخروج من السجن. قرأ السجان عددا  ضمن قائمة األُساء اليت فيها، ويطلب ممن له اسم 
من اسم والدي في قرأيف الورقة اليت بني يديه، ول ياليت  من األُساء، مث تال اُسي، بيد أنه أهنى قراءة األُساء

، وبدأت الدموع تذرف من عيين، وأخذ يتجاذبين شعوران: شعور ابلفرح ألنين كثريا    ، فتأملتقرأ من األُساء
سيبقى يف السجن. مث لن خيرج معي، بل وأستعيد حرييت، وشعور ابحلزن؛ ألن والدي  ،سأخرج من السجن

فرج عن أبيك قريبا  فال تقلق، وهذا الذي حصل يف السجن يواسونين، ويقولون يل: سي   أخذ بعض رفاقي
 ابلفعل.

تلفاز أبيض وأسود صغري، ها طاولة صغرية أدرس عليها، إضافة إىل نكان بيو مجعت أغراضي، 
إىل جهة ل نكن نعلمها. يف حدود  نالنقل ؛مكان خمصصجتمعنا يف من الكتب، واملالبس، و  وجمموعة

لب منا أن نستقل وسيلة نقل متوسطة احلجم، تتسع ملا يقرب من عشرين راكبا ، مث مت ط  التاسعة مساء 
نا جلنة من الضابط، كانت ت، وهناك قابليف منطقة املزرعة نقلنا إىل إحدى فروع األمن السياسي بدمشق
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شروطا  ثالثة لي ص اد ق على ه التوقيع على ورقة تتضمن وتطلب من ،تستدعي كل واحد منا على انفراد
 : فيما أذكر هي الشروطو اإلفراج عنه، 

 أوال : عدم القيام أبية أعمال متس أبمن الدولة واستقرارها ومصاحلها.

 كل أسبوع.مرة  يا : مراجعة فرع األمن السياسي ناث

 اثلثا : اإلخبار عن أي شخص يهدد أمن الدولة. 

قبل هبذه الشروط ويوقع عليها، يتم اإلفراج عنه وي طلق سراحه، وكل من يرفضها، أو كان كل من ي
الشروط، ومت اإلفراج عنهم،  تلك وافقوا على ،متت مقابلتهم نال يفرج عنه، وأكثر الذي ايرفض شرطا  منه

إعادته إىل الذين رفضوا التوقيع على هذه الشروط، فتمت من وُسعت بعد  أن املهندس سليم خري بيك كان 
 .السجن، مث مت اإلفراج عنه بعد مدة ليست طويلة

بعد أن وقعنا على الورقة املتضمنة لشروط اإلفراج، مت تزويدان بورقة تفيد أنه مت اإلفراج عنا، ول أعد 
الذي متت مقابلتنا  ،ح لنا االتصال أبهلنا عن طريق هاتف الفرعأذكر متاما  ما تضمنته تلك الورقة، مث ُس  

لم أستطع االتصال أبحد. مث فرقم هاتف بيتنا، أو رقم هاتف أحد من أقاريب،  أعد أذكرل وملا كنت فيه، 
ط لب منا أن نستقل وسيلة النقل اليت أقلتنا من سجن عدرا إىل الفرع من أجل توصيلنا إىل منازلنا ملن كان 

 أهله يف احملافظات األخرى. كان  ملن العباسيني تلكراجاأهله يف دمشق، أو 

الدفعة اليت أان فيها، فاصطحبته  ضمنخوة الذين مت اإلفراج عنهم كان األخ بسام األشقر من اإل
ت تلك الليلة عندان، مث يغادران صباحا  إىل مدينته محص. وصلت البيت يف يمعي إىل البيت على أن يب

فيما أذكره أخي رضوان، مث تبعه أخي حممد،   حدود الواحدة بعد منتصف الليل، فقرعت الباب ففتح يل
طلبت من أخي حممد أن  .ن اإلفراج عين وعن والديايتوقع وانكاان متفاجئني بوجودي بينهم؛ إذ ل يك

علينا من  هع هلم بعض املال كإكرامية ملا أنعم هللا بفلند االستقبال؛ غرفة ي دخل عناصر األمن إىل داخل
خي حممد مبلغ ثالمثائة لرية سورية، وكانت اللرية السورية يف ذلك احلني هلا طلبت من أ الفرج، وأذكر أين

مث سلمت عليهم، وذهبوا لشأهنم، وذهبت أان ألسلم على أمي فأخربين  ،هميلإقيمة جيدة، فدفعت املبلغ 
 فراس. ، وإمنا هي مع جديت أم ايسني عند خايل أيبأخ واي أن أمي ليست يف البيت

، فجاءت مسرعة، ووصلت البيت يف حدود الساعة الثالثة العادي عن طريق اهلاتفمت االتصال أبمي 
وكان بصحبتها من  السرور. أمتحة غاية الفرح، ومسرورة ر  لت يدها، وكانت ف  فجرا ، فسلمت عليها، وقبَّ 

من  جرو مبناسبة اخليل  اوخايل أبو فراس، فسلما عليَّ، وابرك -رمحها هللا-ايسني  بيت خايل جديت أم  
، ومكثنا نتجاذب أطراف احلديث إىل أن حان وقت أذان الفجر، فصلينا الفجر مجاعة يف البيت، السجن

أخي مع شروق مشس اليوم التايل لإلفراج عنا اصطحب و  .مكثت قليال  بعد الفجر، مث خلدت إىل النومو 
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يلة النقل إىل محص، ومن ، وأركبه وسالعباسيني األخ بسام األشقر إىل كراجات ،نذيرأخي ورمبا  ،حممد
 .ذلك اليوم ل أعد أُسع عنه خربا  

كان هذا الطبيب ،  دهنهكانت أخيت لبىن تعمل يف عيادة طبيب خمتص ابملعاجلة الفيزايئية اُسه زابد و 
ُسعة طيبة يف جمال ختصصه، اصطحبتين أخيت معها بعد يوم أو يومني من اإلفراج عين، والتقيت الطبيب  ذا

وأخذ  !، وقد حققت انتصارا  على األعداءفاستقبلين استقباال  حارا ، وكأين عائد من ساحة املعركة ،املذكور
يسألين عن الفتة اليت أمضيتها يف السجن، وكانت تبدو عليه عالمات الفرح إلطالق سراحي وأمثايل من 

 اُسه مأمونبطبيب  رفع ُساعة اهلاتف، واتصل ن أسئلته اليت سألين إايها،بعد أن أجبت عو  .السجن
من  شكووكنت واحلمد هلل ال أ-الكزبري، وهو طبيب مشهور يف جمال طب القلب، وحدَّثه خبصوصي 

قام الذي الطبيب،  هذا ىلإوضعي الصحي، فأرسلين  لكن أراد الطبيب أن يطمئن على سالمة -مرض
هل كنت متارس الرايضة  وأان على سرير الفحص، سألين الطبيب: ،، وأثناء الفحصيل إبجراء فحص شامل

 أجل. ومحدت هللا على فائدة ممارسة الرايضة.  :سابقا ؟ فقلت له

مخسة  قدره ،من املالا  مبلغ وضع فيهقد مث إن هذا الطبيب يف هذه الفتة، دفع إيل ظرفا ، كان     
مث أخذت  ،فتة من الزمن ي من السجن، واستمرت العالقة بينناكهدية مبناسبة خروج  ،آالف لرية سورية

 كال  منا يف سبيله.   ومشاغلها الدنيا

مضي أسبوع على إطالق سراحي، وحتديدا  يوم السبت التايل لليوم الذي خرجت فيه من بعد 
محل إلينا خرب إطالق سراح والدي، قد ، و وإذا ابهلاتف ي قرعالسجن، كنت يف عيادة الطبيب زايد دهنة، 

بعد فراغه و ، فوجدت والدي يصلي، ، مث رجعت إىل البيتاركين فرحيت الطبيب، وشففرحت فرحا  شديدا  
   ، وهنأته ابلفرج.مت عليهسلَّ من الصالة 
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 السعي يف احلياة
غلق كان شغلي الشاغل بعد اخلروج من السجن العودة ملتابعة دراسيت، وكان ملفي اجلامعي قد ا  

 يفبدأت مبراجعة اجلهات املختصة من أجل إعادة فتح ملفاء فتة االنقطاع عن التسجيل يف اجلامعة، ر ج
اجلهات اليت ترددت إليها من أجل إعادة فتح ملفي  وىلاجلامعي، وبدأت العمل يف هذا االجتاه، وكانت أ  

يف االستجابة لطليب، وكدت أصرف النظر غري قليل وزارة الداخلية، وقد لقيت عنتا   -فيما أذكر-امعي اجل
إىل حصلت على قرار من وزارة الداخلية  ، وأفرغ عليَّ الصربمن عزمي وشدَّ  ،هللا ثبتين أن عن األمر، لوال

 يقضي إبعادة فتح ملفي اجلامعي اثنية، وهكذا يسر هللا يل العودة الستئناف دراسيت اجلامعية. 

ر يسمح ابلدوام الكلي يف اجلامعة، بل كنت أقتصر على حضو  ري واالجتماعيس  األ   ل يكن وضعي
- واألستاذ وهبة الزحيلي -رمحه هللا-احملاضرات املهمة، كمحاضرات الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي 

 وغريمها من األستاذة الفضالء.      -رمحه هللا

 يت يفبدأت البحث عن فرصة عمل ألاتبع مسري  وبعد أن يسر هللا يل أمر متابعة دراسيت اجلامعية،
احلياة، وكنت قبل دخويل السجن قد أمضيت فتة أربعة أعوام يف العمل مبهنة خراطة املعادن مع والدي يف 

أعرف  -حبمد هللا-، فكنت مطار دمشق الدويل، إضافة إىل الورشة اخلاصة اليت أقمناها يف حديقة بيتنا
  ا!ومطالبها وما أكثره صنعة أتعيش منها، وأتدبر من خالهلا تكاليف احلياة

، وعلمت أن أخاه لديه ورشة خراطة، فتم ترتيب األمر رايناالد وكنت يوما  يف زايرة زوج أخيت فوزي
ا دكاان  يف مدينة داراي، ، مث يسر هللا لن، وعملت معه فتة شهرين أو ثالثةيف ورشة أخيهعلى أن أعمل 

وجعلها حتت  -ري واملعروفوكان من أغنياء دمشق ومن أهل اخل-صديق والدي صابر محشو  أعاران إايها
احلياة طريقي يف ت شقق، وهكذا فنقلنا الورشة من البيت إليها، وتوكلنا على هللا. تصرفنا من غري مقابل

    .، وأدرس مقررايت اجلامعية يف أوقات فراغيي، فكنت أعمل هنار بني العمل والدراسة ا  معاج
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 الزواج
  ُسعت، وأذكر أينمن السجن البحث يل عن زوجةبعد خروجي الشاغل والديت ووالدي  كان شغل

لوالديت يف يوم من األايم بعد خروجي من السجن: احبثي على زوجة هلذا الولد  يقول -رمحه هللا-والدي 
 !قبل كل شيء

فف تح بعضها  يف البحث عن زوجة يل، وطرقت العديد من األبواب، وبدأت والديت سباق ماراثوين
د بعضها اآلخر يف وجهنا، بل إن أهل بيت من البيوت والتكرمي ابلتحيب أمامنا، واستقبلنا أهلها ، وأ وص 

اليت كنا قد عزمنا التوجه لزايرهتا، عندما علم أهلها مبا عزمنا عليه، تركوا بيتهم، وولوا هاربني إىل مكان آخر؛ 
 نسأل هللا السالمة والعون والسداد. تفاداي  للقائنا!

راغبة يف أن أتزوج ابنتها الصغرى، وأخربتين والديت هبذه الرغبة، فلم  )عائشة( وكانت خاليت أم عبدو
 نيرفض نفكان بعضه ،أمي عددا  من الفتيات قبوال  لدي، مث عرضت عليَّ  ابنتها فكرة الزواج منتلق 

 ،ع رض عليَّ ، والبعض اآلخر ل يلق قبوال  مين. ومما أذكره هنا أنين من كثرة ما لسابق اعتقايل؛ مينالزواج 
، ول يتيسر أمر الزواج أب  ،قال لوالديت: ليتزوج ابنة خالته -رمحه هللا-أن والدي  ل إيلَّ ق  ن  يٍ  ممن ع ر ض ن عليَّ

 هذا املوقف من والدي رمحه هللا. نويرحينا من هذا األمر، ول أكن راضيا  ع

والدي كثريا   ل  خص جي  كنا قد تعرفنا وحنن يف السجن على شخص من بيت قطنا، وكان هذا الشو 
وحيتمه، وكان قد سبقنا ابخلروج من السجن، وبعد أن علم خبروجنا من السجن زاران يف البيت، واستمرت 

. وكانت الشخصوالدة هذا أمي و نشأت عالقة جيدة بني  داحلني واآلخر، وكانت ق بنيزايرته لوالدي 
جدمها األستاذ عز الدين التنوخي  ،نوخيمن عائلة الت ن غري متزوجاتاألخ والدة ذلك الشخص بنت

يعمل مدرسا  فتم ترتيب األمر لرؤية إحدامها، وكان والد تلك الفتاة  -رمحه هللا-األديب واحملقق ورجل العلم 
فكتبنا العقد يف مث شاء هللا أن يتم هذا األمر،  -رمحه هللا-قد تويف مبرض عضال ملادة الرايضيات، و 

بتاريخ الثامن عشر من سنة اثنتني وتسعني وتسعمائة وألف، أي بعد  تلك الفتاةي من زواجاحملكمة، وكان 
عشرة أشهر من اتريخ خروجي من السجن، وقد رزقين هللا من تلك الزوجة ثالثة ذكور وابنتني، مث شاء هللا 

       .، وهلل األمر من قبل  ومن بعد  بعد عشرين عاما  من زواجنا أن نفتق، ويذهب كل منا يف سبيله
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 قطردولة السفر إىل 
بعد أن فرج هللا عين، ودخلت معتك احلياة، ترسخ لدي قناعة أن العيش يف بلدي أمر حمفوف 

 م ع رَّضض بني احلني واآلخر لالعتقال، و رَّ ع  م  حمروم من احلرية واألمن، و ابملخاطر، فاإلنسان يف هذا البلد 
، فكانت مسألة لالختفاء من هذه األرض! نسأله تعاىل السالمةبل أكثر من ذلك م ع رَّض للسني واجليم، 

أرددها يوميًّا: اللهم بقوة، وكانت ال تفارقين أبدا ، وكان من مجلة أدعييت اليت  السفر تفرض نفسها عليَّ 
هيء يل سفرا  إىل إي مكان يف العال غري هذا املكان، وقد استجاب يل دعائي، وحقق يل ما كنت أصبو 

 إليه.

حيمل شهادة جامعية من   -وهو رجل فاضل وشهم-ان زوج أخت زوجيت األخ حممد أمحد مظهر وك
كلية االقتصاد جبامعة دمشق، كان قد سافر إىل دولة قطر سنة تسع وتسعني وتسعمائة وألف، وعمل يف 

وجيت لرؤية وكان حاضرا  يوم ذهبت إىل بيت أمي ز ، ين كثريا  د  و  ديوان احملاسبة فيها. وكان هذا الشخص ي   
أن هذا األخ الفاضل كان قد ك ل  ف   ، وقد علمت بعد  أوالدي بعد   مَّ الفتاة اليت كتب هللا هلا أن تكون أ  

 ابلسؤال عين، عندما تقدمت خلطبة أخت زوجته. 

مجعين وإايه عشاء عائلي يف منطقة  ،بعد سفره إىل دولة قطراألسد دمشق  ىلإويف أول زايرة له 
يل ، وقلت له يف ذلك اللقاء إنين راغب يف السفر إىل قطر، فإن يسر هللا لك أن متهد اجلميلة 1بلودان

فإن  ،فأان لك من الشاكرين، وكنت قد دفعت إليه الواثئق املطلوبة هلذا األمر. وابلفعل ،السبيل إىل ذلك
يب هاتفيًّا،  لي اتصلبعد عودته إىل دولة قطر، وبعد أشهر قليلة من لقائنا العائ -جزاه هللا كل خري-الرجل 

وأخربين أنه قد حصل يل على أتشرية عمل يف وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية يف دولة قطر، وطلب مين 
أن أستعد للسفر من غري تريث كي ال تفوتين فرصة العمل، وفوق ذلك أرسل يل مبلغا  من املال كي 

 أستعني به على متطلبات السفر.

، وكان شهر رمضان قد دخل علينا، فودعت أهلي، وغادرت دمشق التحضر للسفربدأت مباشرة 
من شهر   سابعاملوافق السنة إحدى وعشرين وأربعمائة وألف للهجرة، يوم اخلميس العاشر من رمضان 

 أمحد وشاكرا  األخ حممد ،سنة ألفني ميالدية، ووصلت قطر حامدا  هللا على ما يسره يل يناير/كانون األول
 مظهر على جهوده وما أسداه يل من معروف ال أنساه له ما دمت حيًّا. 

                                 
عند كتابة هذه املذكرات كانت هذه املنطقة إضافة إىل مناطق: الزبداين، مضااي، بقني، سوق وادي بردى، قد أصبحت  1

ر أهايل هذه املناطق إىل حمافظة إدلب مشايل سوراي،  فحسبنا هللا ونعم حتت سيطرة ميلشيات حزب الشيطان اللبناين، وه ج  
 الوكيل، ونعم املوىل ونعم النصري.
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وأكرم مثواي، ، واستضافين يف بيته إىل هناية شهر رمضان، الدوحة استقبلين األخ أبو مظهر يف مطار
الثاين عشر  سبتاجلدد، واصطحبين يوم الاألوقاف وزارة ملوظفي سر هللا يل اإلقامة يف بيت خمصص مث ي

 يناير/األولمن شهر كانون  تاسعاملوافق ال عشرين وأربعمائة وألف للهجرة،إحدى و سنة  رمضانمن شهر 
يوسف السيد يومئذ  والشؤون اإلسالمية إىل مكتب املدير املايل يف وزارة األوقافسنة ألفني للميالد 

وهذا بدوره  أحالين الكواري إىل شخص قطري كان مسؤوال  عن موقع الشبكة اإلسالمية، وقد ،الكواري
الذي  وعرفين على فريق العمل ترحيبا  مناسبا ، أحالين إيل الشيخ عبد السالم البسيوين الذي رحب يب

بعد أشهر وبدأت العمل منذ ذلك احلني، مث يسر هللا يل  وكان ج لَّه من اإلخوة املصريني، ،سأنضم إليه
وكان  ،ويستقر بنا املقام يف دولة قطر إىل اتريخ كتابة هذه املذاكرات ،حضر زوجيت وأوالديأن أ  معدودات 

قد مضى على دخويل دولة قطر حنو ستة عشر عاما  ونصف العام، وما أدري ماذا فاعل هللا به بعد هذا 
 التاريخ.
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 خامتة
إىل ة ميالديسنة مثانني وتسعمائة وألف دخويل السجن منذ اتريخ  فهذا ما كان من خرب اعتقايل،

يف أواخر سنة إحدى وتسعني وتسعمائة وألف، أتيت يف هذه املذكرات على معظم  اخلروج منهاتريخ 
، فائدة من ذكرهاكبري ل أر   ،األحداث والوقائع اليت مررت هبا خالل فتة اعتقايل، وأعرضت عن ذكر أمور

   قول الشاعر:ب أخذا  

 تسأل عن اخلرب فظن خريا  وال      كان ما كان مما لست أذكره ف

يف السجون  أنين ل أعاين ما عانه غريي من إخواين ، ذلكأمحد هللا كل احلمد ويف اخلتام ال بد يل أن
 فاحلمد هلل على لطفهمنه، ، وقد ملست لطف هللا يب منذ دخلت السجن إىل أن خرجت اإلجرامية األسدية

 قول الشاعر:السجن  وأان يفأستحضر  ، وكنت دوما  يلورعايته وحفظه  وعنايته يب،

 وإذا العناية الحظتك عيوهنا      فنم فاملخاوف كلهن أمان

أخجل من  ،إخوة يلوقاساه مقارنة مبا عانه و  ،وعند التدقيق والتمحيص والتأمل يف جمرايت اعتقايل
وغريه من  ،؛ ألنين يف حقيقة األمر، وقياسا  مبا عانه إخوة يل يف سجن تدمرأدون هذه الذكرايتنفسي أن 

، أقول: عندما أقارن ما مررت به 1انيه اليوم إخوة يل يف سجن صيدانايسجون عائلة األسد، وأيضا  ما يع
وما يعانيه إخوة يل اليوم  ،من أحداث ال يساوي شيئا ، بل ال يستحق الذكر أمام ما عانه إخوة يل ابألمس

، وأن بالد الشاماجملرم واملستبد، فأسأله تعاىل أن يفرج عن إخويت يف سجون  )االبن( يف ظل نظام األسد
أن خيلص هذا الشعب من ظلم هذه العائلة احلاقدة ، ، واألهم من كل ذلك غري آجلعاجال   يطلق سراحهم

 .آمني اجملرمة اخلائنة، ،الظاملة

كتابة هذه املذكرات ال زال الشعب   وال زالت املعاانة مستمرة يف بالدي بالد الشام، فحىت اتريخهذا، 
ومن أعداء هذه األمة، الذين احلاقد، السوري يعاين من طغيان الطائفة األسدية اجملرمة، املدعومة من الغرب 

، وجهرة وخفية، وعالنيةيسرهم ما جيري يف بالد الشام اليوم، فهم يدعمون هذا النظام سرًّا  ، ومادايًّ ومعنوايًّ
حيقق مصاحلهم، وحيفظ مكاسبهم يف هذه املنطقة  ،ن نظاما  أفضل منهو ال جيدوصباح مساء؛ ألهنم 

 احلساسة من العال. 

الذين قال هلم الناس إن الناس قد مجعوا لكم فاخشوهم فزادهم إمياان وأختم هنا بقوله سبحانه: 
وإذ ميكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو وقوله جل وعال:  (173)آل عمران: وقالوا حسبنا هللا ونعم الوكيل

                                 
صادفت كتابة هذه املذكرات أحداث اجملازر اليت ارتكبها النظام األسدي يف سجن صيداناي؛ حيث كان يعمد إىل حرق  1

 اجلثث بعد إعدامها ابملواد الكيماوية؛ كي خيفي أثرها، وهللا من ورائهم حميط. 
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وهللا من ورائهم وقوله عز وجل:  (30األنفال:) يقتلوك أو خيرجوك وميكرون وميكر هللا وهللا خري املاكرين
 .(58النجم:) ليس هلا من دون هللا كاشفة( وقوله تعاىل: 20)الربوج: حميط

 .1اده املرسلني، وال عدوان إال على الظاملنيوآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني، وسالم على عب

 

 

 مت االنتهاء من كتابة هذه املذكرات ب عيد ظهر يوم اخلميس 

 ه 1438العشرون من شهر رمضان املبارك سنة 

 م2017املوافق اخلامس عشر من شهر يونيو/حزيران 

    ة     وح                           ال       د

 
  

                                 
نه عند مشارفة االنتهاء من كتابة هذه املذكرات، كانت قد بدأت احلملة اإلعالمية على دولة ال أبس أن أشري هنا إىل أ 1

من: اململكة العربية السعودية،  هذه التهمة كل   وقد توىل ك رب    قطر، ابهتامها أبهنا دولة متول اإلرهاب، وتؤوي إرهابيني!
ية مصر العربية، وتضامن مع هذه الدول دول أخرى. وصادف ودولة اإلمارات العربية املتحدة، ومملكة البحرين، ومجهور 

، وهللا 2017يونيو/حزيران -ه 1438شهر رمضان املبارك سنة مع بداية العشر الثاين من اإلعالن عن هذه احلملة 
 املستعان على ما يصفون.
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