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هداء اإ

اإىل روح ادلكتور الراحل عزت حشرور – مدير مكتب اجلزيرة يف الصني ..

عام مىض، كأنك ما رحلت، اليزال صدى صوتك انقوسا، وراحئة عطرك تستبد يف 
املاكن.

ثقافتك عىل مفرتق  مّد  �أمام  نتدحرج كأجحار شطرجن  ما عدان  �أننا  ال جديد سوى 
حوار �أنت سسّيده.

 لكننا بتنا خفافا بال وزن �أو قافية يف فضاء بعيد عن جاذبية حديثك و�أانقة حضورك.
ىل �أعامهلم، كأن الشمس مل تغب، ومل يزل سور  مازال ساكن بكني هيرولون صباحًا اإ

الصني العظمي يتلوى كأفعى، مل ينتصب حدادًا عىل رحيكل!
 ومازال حارس احلي ادلبلومايس مغروسًا كغصن يف ماكنه، مل يتدَل للمث ظالكل!

�أما اتجن  ـ اندةل املكتب ـ فقد خّف محل يدها كأسا من الشاي الأخرض، دون �أن 
تدري �أننا جترعناه علقام.

عليك  تُطوى  كأنك سسيدها، ويف حلظة  �أمامك  �أبواهبا  احلياة، ترشع  تستبد  هكذا 
الأرض مبا محلت كأنك مل تكن!
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 مقدمة
 

آالف الالجئني اإىل السويد يف سسياق موجة اللجوء املتواصةل منذ سستة �أعوام  بني �
هناكل الجئ من نوع خمتلف، السوري ريبال، �أدخل جسن تدمر اذلائع الصيت وهو 

يف الـ19 من العمر وخرج منه بعد 12 عاما.
 

لزامية ارتكب خط�أ  مل يكن ريبال انشطا سسياسسيا �أو جسني ر�أي، بل جمرد جمند خدمة اإ
�أثناء قيادته مدرعة، فلفقت هل هتمة خطرية �أدت اإىل جسنه يف �أسو�أ جسون سوراي، 

مث منع من السفر بعد اإطالقه بناء عىل عفو رئايس.
 

يف قصة ريبال -اذلي جنح يف االإفالت بداية الثورة السورية، والسفر اإىل لبنان لفرتة 
وجزية، قبل الهجرة  اإىل السويد عام 2015 - كشف لفصل جديد من عبثية الأحاكم 

العسكرية خالل العمل بقانون الطوارئ السوري وقسوهتا.
 

ويه كذكل شهادة جديدة عىل الأهوال اليت عايشها نزالء جسن تدمر، وهو �أشهر 
لغاية صيف عام 2015 عندما اسستوىل تنظمي ادلوةل  جسون سوراي و�أكرثها قسوة 

االإسالمية عىل املنطقة اليت يقع فهيا وسّواه ابلأرض.
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رمغ االإفراج عنه بعفو رئايس �أصدره بشار الأسد عام 2000 بعد توليه منصبه خلفا 
ال مؤخرا، فقد منع من السفر اإىل اخلارج، كام  لأبيه فاإن ريبال، مل يذق طعم احلرية اإ
اكن يمت اسستدعاؤه بني فرتة و�أخرى لتسجيل حضوره يف �أحد �أفرع اخملابرات القريب 

قامته لأسسباب ال يعرفها. من حمل اإ
 

بعد قيام الثورة السورية عام 2011 اسستطاع ريبال، �أن يذهب اإىل لبنان ليسستقر 
هناك يف منطقة برئ حسن ببريوت،  حيث معل فهيا يف جماالت شسىت الإعاةل زوجته 

و�أوالده.
 

وبعد �أن رشعت السلطات اللبنانية قوانني جديدة تنظم وجود السوريني وتشرتط 
عىل الالجئني مهنم وجود كفيل لبناين هلم اضطر للسفر اإىل تركيا، ومل ميكث طويال 
اإىل  املتجهة  املوت  قوارب  �أحد  السوريني  الالجئني  اسستقل كغريه من  فقد  هناك، 
اليوانن مبساعدة همرب تريك، ومن اليوانن توجه عرب عدد من العوامص الأوروبية اإىل 

السويد، حيث يقمي الآن مع عائلته.
 

املؤلف
 
 

10



ادلرس الأول 
 

مل �أوقّع ..

وقع اخلرب كصاعقة يف �أرجاء البيت، بيامن وقف ريبال مشدوها، ال يدري ما اذلنب 
اذلي اقرتفه واكد �أن يوقف قلب �أمه، قبل �أن هترع مرسعة لتخرب زوهجا يف داكنته 

اجملاورة، مبا بدر من طفهل املدلل ..

ـ هذه هناية دالكل لهذا املمسوخ، مصيبة حلت عىل رؤوسسنا.
 

بتدائية، معىن �أال يوقّع عىل اسسامترة  آنذاك، وهو طالب يف املرحةل االإ مل يدرك ريبال �
لقاء التحية العسكرية  انضامم لطالئع حزب البعث السوري، جملرد شعوره ابخلجل من اإ
بتدائية يف حمافظة  لرئيسة مكتب التنظمي واالإعداد امللكفة بتنظمي طالب املدارس االإ

درعا جنوب البالد، وما ميكن �أن جيّر ذكل من وابل عليه وعىل عائلته.
 

قام وادله ابصطحابه مبكرًا يف صباح اليوم التايل اإىل مدير املدرسة، لتثبيت عضويته 
يف احلزب، والت�أكيد عىل �أن ترصفه اكن طفوليًا، ال ميثل والء العائةل للحزب وللقائد 

اخلادل واملفدى حافظ الأسد.
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مل ينس ريبال تكل الليةل اليت قىض فهيا ساعة اكمةل وهو واقف عىل قدم واحدة، 
تغرّي  يتابع  الغاضب.حيث اكن  �أبيه  النجاة من عقوبة  التسع يف  مل تشفع هل سسنواته 
مالحمه، وحتوهل اإىل خشص �آخر ال يشسبه ذاك اذلي يغدق عليه ابلطيبات مساء لك 

يوم.
 

الرتبية  يف  لريبال   الأول  ــايض،ادلرس  امل القرن  سسبعينيات  يف  احلادثة  تكل  اكنت 
احلامك،  النظام  من  والرعب  اخلوف  معاول  ابسستخدام  التدجني  عىل  القامئة  الوطنية 
واليت اسسمترت لعدة عقود، قبل �أن تندلع الثورة السورية عام 2011، لتكرس حاجز 
اخلوف وتتيح جليل اكمل �أن يتداول لأول مرة مفردات مل يسمع هبا من قبل، مثل: 

احلرية والكرامة وادلميقراطية.
 

د�أب ريبال فامي بعد عىل املشاركة يف اكفة فعاليات و�أنشطة  منظمة طالئع البعث يف 
احملافظة، واكن لفرط خوفه، من �أكرث الطالب انضباطًا والزتامًا، وهو ما لفت نظر 
مدير املدرسة )مرشف الوحدة الطليعية(، فعّينه مرشفا عامًا عىل الفرقة الطليعية يف 

آنذاك يتجاوز العارشة. فصهل، ومل يكن �
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معسكر الطالئع
 

يف صيف عام 1977، التحق ريبال لأول مرة يف معسكر مغلق للطالئع ابحملافظة، 
تدريب  برانمج  للمشاركة يف  اختيارمه  واكن مضن حوايل ثالمثئة طالب وطالبة مت 
صيفي �أعدته منظمة الطليعة، محل شعار “يدا بيد الإنشاء جيل قويم عريب اشرتايك”.

 
�أمه  �أسسبوعان، وبد�أت  �أسسبوع،  البيت، مّر  اكنت املرة الأوىل اليت يغيب فهيا عن 

ليه، فطلبت من زوهجا �أن ي�أخذها لزايرته يف املعسكر .. تتضور شوقًا اإ
 

�أبو حسن: �أنظري اإىل بطنك، كيف تذهبني اإىل هناك و�أنت يف شهرك السابع؟
ليه كثريًا، ال تنس �أنه �أول العنقود! ـ مل �أعد �أطيق غيابه، اشستقت اإ

ـ يضحك ويشري اإىل بطهنا: لكنه ليس �آخره.
ـ �أرجوك خذين غدًا

ـ غدًا امجلعة، ال �أريد �أن �أفّوت الصالة.
ذن بعد غد السبت.  ـ اإ

ـ وهل تظنني �أنه معسكر �أيب، سوف �أس�أل جاران �أاب الوليد عن مواعيد الزايرة، 
فابنه �أيضًا هناك.

 ـ جيد، وهكذا ن�أخذ �أم الوليد معنا لرتى ودلها وتطمنئ عليه.
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تزامن وصول العائلتني اإىل املعسكر مع تنظمي عرض كشفي حرضه عدد من قيادات 
حزب البعث يف احملافظة، فاكن علهيام الانتظار حىت هناية العرض.

حر  من  رؤوسهم  تقي  مظةل  �أي  املعسكر  خارج  يكن  ومل  حارقة،  الشمس  اكنت 
الصيف.

 
يف تكل الأثناء �أنّب �أبو حسن زوجته بسبب اإرصارها عىل اجمليء رمغ محلها، وطول 

املسافة بني املعسكر والقرية، فضال عن اجلو احلار والطريق الوعرة.
 

املعسكر  بوابة  �أم حسن تتصبب عرقًا ويه تشسيح حبواسها عن زوهجا حنو  اكنت 
شارة من احلارس. ابنتظار اإ

البوابة  �أمام  اذلين جتمهروا   الطلبة  �أمور  لأولياء  �أن يسمح  قبل  مرت ساعة اكمةل 
ابدلخول لرؤية �أبناهئم.

 
ما �أن �أطل ريبال ببذةل الطالئع، حىت هرع وادلاه الحتضانه، لكنه فاج�أهام ب�أن توقف 
لقاء نشسيد  عىل بعد مرتين ليلقي علهيام التحية الكشفية، قبل �أن يسستعرض هماراته ابإ

مياءات جتاوزت عقده الأول .. الطالئع بصوت واإ
 

للبعث اي طالئع، للنرص اي طالئع
�أقدامنا حقول، طريقنا مصانع

وتلمع الراايت يف مواكب الطالئع
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 اي راية احلرية، اي شعةل القضية
متّوج عىل ذرا السهول واجلبال

للحب والعروبة، اي �أمنا احلبيبة
اي �أرضنا، اي داران، اي منبت الأبطال

كوين نشسيد اجملد كوين يف مف الأشسبال
منيض اإىل الأمام ونصنع الراايت
 �أقدامنا حقول، طريقنا مصانع.

 
مل تسمع �أم حسن تكل اللكامت، بل اسستوقفها وجه ريبال الشاحب، وجسمه النحيل، 
ليه يف  ما �أاثر قلقها عليه، فراحت تس�أل عن طبيعة �ألكه وعدد الوجبات اليت تقدم اإ

اليوم الواحد، قبل �أن تطلب من �أم الوليد �أن تويص ابهنا عليه كونه �أكرب سسنًا..

دارة املعسكر �أخرب �أاب الوليد  هّوين عليك اي �أم حسن، ال تقلقي، ف�أحد املسؤولني يف اإ
للتو ب�أهنم سيتكفلون برعايهتم، وتمنية مواههبم وقدراهتم، وتربيهتم تربية طليعية.

 

15



يف الطريق اإىل البيت، مهست �أم حسن يف �أذن زوهجا..

ـ �أشعر ابذلنب، ما اكن ينبغي �أن جنعهل يرتبط اإىل هذا احلد ابلطالئع.
ـ اخفيض صوتك اي امر�أة، �ألست من �أرّص عىل ذكل؟

ـ  نعم، ولكن مل �أتوقع �أن يصل الأمر اإىل هذا احلد.
نه الآن شسبل طالئعي، من يدري رمبا يتبو�أ يف املسستقبل  - عن �أي حد تتحدثني؟ اإ

القريب مركزًا همام، لريحينا فامي بعد من عناء احلياة.
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تفويض ادلم

الثامن من شسباط/فرباير  اليوم  نشسيطًا يف صبيحة  اسستفاق ريبال  عادته،  عىل غري 
نه اليوم اذلي سساميرس فيه لأول مرة حقه الانتخايب، فقد �أبلغ مدير املدرسة  8791،  اإ
للمشاركة يف  التارخي، برضورة احلضور مبكرًا  �أسسبوع من ذكل  مجيع الطالب قبل 
عادة انتخاب رئيس البالد حافظ الأسد لوالية اثنية تسسمتر  الاسستفتاء الشعيب عىل اإ

سسبع سسنوات.

يف ابحة املدرسة الواسعة، انتظم مئات الطالب يف طوابري متوازية �أمام جلان اقرتاع 
اتبعة حلزب البعث لكفت جبمع �أصوات الناخبني يف مدارس احملافظة.

مل جتر معليه التصويت كام تصّور ريبال ب�أن تمت وسط �أجواء احتفالية وعىل وقع قرع 
الطبول وعزف املوسسيقى وترديد نشسيد البعث اذلي اكن حيفظه عن ظهر قلب، بل 
اكنت �أشسبه بعملية تعذيب جامعي لطالب مل يتجاوزوا العارشة، وهو جيربون عىل 

تسجيل موافقهتم ابدلم.

دالء  لالإ صغري  مبخرز  الناخبني  �أصابع  بوخز  ملكفًا  جلنة  لك  يف  شاب  اكن  حيث 
ب�أصواهتم ببصمة ملطخة ابدلم، وذكل الإعطاء انطباع عام ب�أن ماكنة الرئيس حافظ 
ن اكن البد  الأسد ابلنسسبة للشعب السوري �أعىل من �أن جيري اسستفتاء علهيا، واإ
من ذكل، فليكن ابدلم، امتثاال للجمةل الاسسهتالكية اليت لطاملا رددها السوريون دلرء 

�أعني اخملابرات و�أهجزة الأمن: “ابلروح ابدلم نفديك اي حافظ”.
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سلوك مل جيد هل ريبال تفسريًا، وهو يتابع خطااًب متلفزًا  للرئيس املنتيش عىل القناة 
جامعمك عىل هذا  نين شاكر لمك ترشسيحي واإ الأوىل، مبناسسبة جتديد الثقة، جاء فيه: “اإ
ايها،  �أولوين اإ الرتشسيح لفرتة الرئاسة الثانية، ومدين لأبناء وطين ابلثقة الغالية اليت 

وابلعواطف الصادقة اليت مغروين هبا”.

يس�أل ريبال وادله مبنهت�ى الرباءة وهو يتحسس موضع الأمل يف �أصبعه: هل لك اذلين 
انتخبوا الرئيس مت وخز �أصابعهم مثيل،  �أم �أن ذكل حدث فقط يف مدرستنا؟ 

ـ طبعًا، فقد فاز رئيسسنا بنسسبة 9.99%، ما يعين �أن مثانية ماليني وتسعمئة وعرشة 
رادتنا، �أما �أنمت فلأنمك صغار وحرصًا  آالف خشص فعلوا ذكل، لكننا مقنا بذكل مبلء اإ �
عىل سالمتمك، اكن هناك من ساعدمك يف االإدالء ب�أصواتمك، وما اكد يهن�ي الكمه، حىت 
�أضاف بصوت خافت، ال تعاود هذا السؤال �أمام �أحد غريي، يك ال �أزعل منك كام 

شارة اإىل علقة الانتساب ملنظمة البعث. يف املرة السابقة، يف اإ
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سلمى 
 

الثانوية  هناره يف  ساعات  �أن قىض  بعد  مهناكً،  البيت  اإىل  ريبال  عاد  مساء،  ذات 
العامة، فاكن �أن ر�أى لأول مرة “سلمى” ابنة اجلريان اليت حلت زائرة برفقة �أهما يف 

سهرة عائلية.

اكنت سلمى رمغ وداعة وهجها، جريئة ومنطلقة اللسان، فبادرت ابلتحية: “�أهال ريبال 
.. عاش من شافك”.

 
�أصابه صوهتا مبس كهرابيئ، فارتعد جسمه وشّل لسانه، قبل �أن يمتمت بلكامت غري 

مفهومة وينسحب مرتباكً اإىل غرفته، وسط حضاكت �أم حسن و�أم الوليد.
 

تكررت زايرات سلمى مع �أهما، ويف لك مرة اكن ريبال يسرتق السمع خلف ابب 
غرفته، خصوصًا حني يرتكز احلديث حول حماسن سلمى وتفوقها يف مدرسسهتا، حيث 

ال ت�ألو �أم الوليد هجدًا يف تعداد فضائل ابنهتا يف لك زايرة ..

كيف تغسل املالبس، وتعد الطعام، وتعجن مخسني رغيفًا من اخلزب، وترعى جدهتا 
املقعدة، ويه طريقة متعارف علهيا بني الأهمات يف التسويق لزتوجي بناهتن.
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عرف ريبال من حديث �أم الوليد ما يكفي عن سلمى ليقع يف حهبا، لكن جخهل ادلامئ، 
لهيا، �أو اقتحام احدى السهرات  اإ حال دون �أن يتجر�أ ولو مرة واحدة يف التحدث 

حبجة السؤال عن �أي يشء �آخر لرياها.
 

اكنت دلى �أم حسن الرغبة يف تزوجي سلمى البهنا البكر، فه�ي الأمجل بني فتيات 
احلي، والأكرث ذاكء ونضجًا، لكهنا مل تكن راضية عن ارتباك ريبال  لكام فتحت �أمامه 

سرية سلمى.
 

مل تسهم الطالئع يف فك عقدة جخل الزمت ريبال منذ صغره، وامنا جعلته �أكرث انضباطا 
والزتامًا عىل مدار السسنوات اليت قضاها يف معسكرات املنظمة.

 
اخلجوةل عىل حياته،  ابهنا  ت�أثري خشصية  لزوهجا عن خماوفها من  �أم حسن  كشفت 

وصارحته برغبهتا يف تزوجيه �أمال يف فك هذه العقدة.
 

تفهم �أبو حسن خماوفها، لكنه حاول �أن هيدئ من روعها ابالإشارة اإىل �أن اخلجل فطرة 
ن هناك فرصة �أمامه ليصقل  نسانية، وقامس مشرتك بني العديد من الشسبان. وقال اإ اإ

خشصيته حني يمت اسستدعاؤه للجيش.
 

ما �أن مسعت اللكمة الأخرية حىت شهقت شهقة �أفقدهتا صوهتا ..
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يهن�ي  من معره، حني  السابعة عرشة  يف  ريبال  اليزال  تتحدث؟  جيش  �أي  عن  ـ 
الباكلوراي سيسجل ابجلامعة، وعندها خنطب هل سلمى ويزتوجان بعد التخرج.

لزامية اي امر�أة، �أن يلتحق ابجليش وهو �أعزب، �أفضل من �أن يفعل  ـ التجنيد خدمة اإ
ذكل وهو مزتوج ودليه �أطفال.

ـ لكنه اليزال صغريًا.
ـ الآن �أصبح صغريًا؟ قبل قليل كنت ترين �أنه يف سن الزواج.

ـ ال �أدري، فقط ال �أرغب يف سامع هذه السرية.
التجنيد، وبعد ذكل  الثامنة عرشة، يدخل  بلغ  الب�اكلوراي سسيكون قد  ـ حني يهن�ي 

خنطب هل �أثناء دراسسته يف اجلامعة.
ن كنت ترى ذكل �أفضل فالب�أس، رشط �أن خنطب هل قبل �أن يلتحق ابجليش. ـ اإ
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احلي اذلي اكن يقمي فيه ريبال مبحافظة درعا
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خطوبة واكبوس

يوما  الباكلوراي  شهادة  عىل  وحصوهل  ريبال  خترج  يوم  يكون  �أن  �أم حسن  تش�أ  مل 
حفةل  قامة  واإ سلمى،  عىل  )اخلطوبة(  الفاحتة  قراءة  اليوم  ذكل  شهد  فقد  اعتياداًي، 

صاخبة يف القرية اسسمترت حىت ساعات الصباح الأوىل.

مل ينس ريبال تكل الليةل، اكن عريسا فوق العادة، فهو الشاب الوسسمي اخلجول املهذب 
اذلي مل يسجل يف صفحة عزوبيته �أنه �أساء لأحد، ذلكل اكن مرضب مثل، وحمط 

اإجعاب وتقدير امجليع يف قريته.
 

ظل بيت �أبو حسن عامرًا ابملهنئني ملدة ثالثة �أايم متتالية، مل يكن يقطع سالسل 
زغاريد النسوة سوى دموع �أم حسن املتقطعة لكام تذكرت اقرتاب موعد التحاق ريبال 

مبعسكر التجنيد يف دمشق.
 

فلطاملا قّض املوعد مضجعها، واكن نذير شؤم لها رمغ تطمينات زوهجا ادلامئة، حىت 
ابحلب  عارم  جديد  عامل  اإىل  دخوهل  مع  حامسه  يفقد  بد�أ  متحفزا،  اكن  اذلي  ريبال 

والعاطفة واملشاعر اجلياشة.
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يف الليةل الأخرية لريبال قبل �أن يتوجه يف صباح اليوم التايل اإىل معسكر التجنيد، 
اسستفاقت �أمه عىل اكبوس جعل رصاخها يوقظ لك �أفراد العائةل، فقد ر�أت يف املنام 
�أنه عالق يف برئ حسيق، واكن لكام امسك بدلو البرئ ليتسلق اإىل �أعىل، يلتف احلبل 
بقطع  وقام  البرئ  �أن مر شاب غريب مبحاذاة  ىل  اإ احملاوةل  يكرر  حول عنقه، وظل 

احلبل، فسقط يف القاع دون �أي �أمل ابلنجاة.
 

قضت �أم حسن تكل الليةل ويه تتوسل زوهجا ابكية، �أن يقدم طلبًا لت�أجيل موعد 
التجنيد حبجة التحاق ريبال ابجلامعة، اكن دلهيا اإحساس كبري ب�أن مكروها ما سسيصيب 
ن  ابهنا يف حال التحاقه ابجليش، حفاول �أبو حسن �أن هيدئ من روعها، ابالإشارة اإىل اإ
البالد ليست يف حاةل حرب، وليس هناك جهبات �أو خطوط انر تسستدعي اخلوف، 
ولك ما يف الأمر �أن ريبال سسيقيض عامني يف اجليش مث يعود شااًب صلبًا ذا تربية 

عسكرية، يلتحق بعد ذكل ابجلامعة دلراسة احملاماة، ويزتوج سلمى فور التخرج.
 

24



 فرتة التجنيد
 

بد�أ ريبال جمندًا يف الفرقة الأوىل التابعة للواء املدرع 15 يف ريف دمشق، حيث تلقى 
هناك دورة تدريبية اسسمترت سستة �أشهر قبل �أن يمت فرزه اإىل احلدود اللبنانية ليقيض 
فرتة جتنيده يف كتيبة شسيلاك يف منطقة السلطان يعقوب احملاذية لبدلة مرجعيون املطةل 
ليه هممة نقل احملروقات واملعدات واملواد المتوينية بني  عىل جبل الشسيخ، وقد �أولكت اإ

الرسااي املنترشة عىل طول الرشيط احلدودي.
 

مبقدوره  يكن  مل  �أههل وخطيبته، حيث  عن  متامًا  منقطعًا  ريبال  الفرتة اكن  تكل  يف 
آنذاك، فضاًل عن بعد املسافة، ونظام  التواصل معهم يف ظل انعدام وسائل االتصال �
االإجازات املعقد ابلنسسبة للمجندين اذلين خيدمون عىل احلدود، فظل يوايس نفسه 

ويؤنس وحدته بصورة لسلمى يقلب فهيا ذكرايته، ويبوح لها ب�أشواقه وجشونه.
 

اكتشف ريبال يف منطقة السلطان يعقوب، �أن التجنيد العسكري ليس تكل املدرسة 
اليت خترج �أجيااًل من الضباط والقادة، كام قر�أ يف الكتب، ومسع من وادله، بل حظرية 

يمت فهيا كرس �أنوف اجملندين، وتسخريمه للعمل كدواب دون �أي اعتبار لآدميهتم.
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يف �أحد املساءات احلزينة حيث بلغ احلنق مبلغه، �أمسك ريبال قلمه لأول مرة وكتب 
عىل قصاصة ورق صغرية ..

“يف هذا املاكن متهتن كرامة االإنسان، مل ن�أت عبيدًا، وامنا دفعنا حب الوطن خلدمة 
ذا بنا نساق اكدلواب اإىل منطقة معزوةل، يف حظرية يمت فهيا  العمل وتلبية النداء، فاإ
جباران عىل لوك الوحل و�أوراق الشجر.. �أي جدوى  تدجيننا بمتريغ �أنوفنا ابلرتاب، واإ
ترجتى من هذه املامرسات؟ ومىت اكن االإذالل وسسيةل لبناء وصقل الشخصية؟ وهل 

”..

مل يمكل ريبال مجلته الأخرية، وقام بمتزيق الورقة خوفًا من �أن تقع يف يد �أحد، فيكون 
هناء حياته. ذكل سببًا يف جسنه �أو اإ

 
لكن خوفه مل مينعه من بث جشونه لسلمى، حيث اكن يطيل الت�أمل يف السامء، حييص 
عدد النجوم اليت تتوارى خلف غيوم عابرة، وينايج القمر املسستقر �أعىل جبل الشسيخ.
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مثن رصاصة
 

خمية  من  قريب  انر  طــالق  اإ صوت  عىل  قارسة،  شستوية  ليةل  يف  ريبال  اسستفاق 
حراسسته، اكن من �أطلق النار زميهل رضوان، وذكل عندما مسع �أصوااًت مرعبة ظن 

�أهنا �أصوات ضباع تقرتب الفرتاسه.
 

مل متر الواقعة بسالم، حيث عنّف ضابط الرسية، رضوان، معتربًا ما قام به ترصفًا 
عقوبة  صــدرت  التايل  اليوم  ويف  الصباح.  ساعات  حىت  ابحتجازه  و�أمــر  �أرعنًا، 
بـ  التجنيد السوري  حبقه ابلسجن 16 يومًا، ويه عقوبة شهرية تعرف يف قاموس 

“السستعرشية”.

مل يتوقع ريبال �أن يكون مثن رصاصة واحدة �أطلقت بدافع اخلوف، هو السجن، ودفع 
آنذاك بعرشة دوالرات )40 لرية سورية(، ويه قمية تعادل حوايل  غرامة مالية قدرت �

30% من مرتب اجملند يف مثانينات القرن املايض.
 

تركت تكل الواقعة �أثرًا ابلغًا يف نفس ريبال، خصوصًا بعد �أن قام الضابط املسؤول 
ال من مالبسهم  بقاهئم لثالث ساعات متواصةل يف ساحة عامة، عراة اإ جبمع اجملندين واإ

ادلاخلية، حيث اكنت درجات احلرارة شديدة الربودة خالل تكل الفرتة.
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جازات �أفراد  مل تتوقف تبعات رصاصة رضوان عند هذا احلد، فقد مت ت�أجيل موعد اإ
الرسية اإىل ثالثة �أشهر، واكن ريبال واحدا مهنم، ما يعين �أنه سسيقيض حنو نصف عام 

دون �أن يمتكن من زايرة �أههل وخطيبته.
 

ذ مل يكن يتبقى  وهو اذلي اكن يعد الساعات والثواين مع اقرتاب موعد زايرته الأوىل، اإ
سوى �أايم قليةل، لوال تكل الليةل املشؤومة.

حيث اكن خيطط �أن يشرتي مبا ادخر من راتبه خامتًا لسلمى، وثواًب دمشقيًا لوادلته، 
ومقيصًا من احلرير لوادله، وبعض املشغوالت واحللوايت الشامية لأشقائه وشقيقاته.

 
 

جبل الشسيخ 
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حادثة املدرعة
 

الأوىل  الرسية  ضابط  �أوامر  يتلقى  ريبال،  اكن  وبيامن   1988 عام  من  صباح  ذات 
بشلك  الضابط  صيحات  تعالت  اخللف،  اإىل  رجوعه  �أثناء  املدرعة  مسار  لتعديل 
ابخلط�أ،  اجلنود  �أحد  دعس  �أنه  منه  ظنا  املدرعة  داخل  �أنفاسه  فانقطعت  جنوين، 
صاروخني  داخهل  يضم  صندوق  الضحية  �أن  نزوهل  بعد  عمل  حني  املصيبة  واكنت 

حراريني مضادين للطائرات من نوع سام7 املعروف �أيضا ابمس كوبرا.
 

حاةل من الارتباك واخلوف سادت املاكن حاول خاللها ريبال، جاهدا �أن يقنع الضابط 
الغاضب ب�أن املدرعة ال حتمل مرااي جانبية، و�أنه مل حيد يف رجوعه عن التعلاميت اليت 

تلقاها منه خشصيا.
 

اجلنود  من  الرسية  خالء  ابإ الأوامــر  جاءت  �أن  اإىل  احلاةل  هذه  عىل  الوضع  اسسمتر 
ابسستثناء ريبال، اذلي طلب منه �أن يدخل املدرعة وحده، و�أن يقوم بسحهبا من فوق 

الصوارخي اليت اكن من املمكن �أن تنفجر عند �أي حركة للمدرعة خملفة دمارا كبريا.
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عن تكل اللحظات املرعبة يقول ريبال، “ال �أدري كيف ومىت دخلت املدرعة، لك 
هنا حلظات تشسبه السري عىل الرصاط املسستقمي ..  اذلي �أذكره �أن قليب بقي خارجا.. اإ
آن الكرمي و�أدعية مل �أكن �أحفظها من قبل،  كنت �أمسع نفيس ويه تردد �آايت من القر�

هنا املرة الأوىل اليت �أقود فهيا املدرعة وعيناي مغمضتان.” اإ
 

وسط تصفيق اجلنود خرج ريبال، وقد اغرورقت عيناه ابدلموع، ال لأنه جنا من موت 
حمقق، بل لأنه شعر ب�أن ال قمية هل عند القيادة اليت اكن ميكن �أن تسستعيض عن روحه 

وحياته برافعة مل تكن تبعد عن موقع رسيته سوى ثالثة كيلومرتات.
 

يف صباح اليوم التايل توجه اإىل مركز القيادة احلدودي يف “جديدة ايبوس” حامال 
تقرير ضابط الرسية عن احلادثة، وهناك تفاج�أ بعد اطالع ضابط الرشطة العسكرية 
منطقة  يف  العسكرية  املراكز  �أحد  اإىل  الفوري  وترحيهل  اعتقاهل  ب�أمر  التقرير،  عىل 

القابون الواقعة ابلشامل الرشيق من العامصة دمشق.
 

ىل �أحد الأفرع العسكرية يف  بعد يومني من التحقيق الودي يف القابون مت ترحيهل اإ
الشام، حيث اختلفت هناك الوجوه، واختفت اللهجة الودية اإىل الأبد.
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حمامكة عسكرية
 

يقول ريبال: “مل �أكن �أعمل حىت تكل اللحظة ما يه هتميت، وما هو املطلوب مين، 
كنت فقط �أردد جبميع �أقوايل �أن احلادثة متت بشلك عفوي، و�أن رجوعي اإىل اخللف 
ابملدرعة مت وفق تعلاميت ضابط الرسية، وهذا ما �أعدته �أمام حمقق الفرع اذلي مل ترق 
يذاان ببدء حفالت  هل رواييت فصاح غاضبا “خدوه خلوه يقر �أخو الـ..”، واكن ذكل اإ

التعذيب املتواصةل اليت اسسمترت ثالثة �أايم.
 

رادته، وهذا  عمل ريبال، بعد ذكل �أن املطلوب منه هو الاعرتاف ب�أنه فعل ذكل مبلء اإ
ما رفضه رفضا قاطعا فمت ترحيهل اإىل فرع فلسطني، وما �أدراك ما فرع فلسطني! هناك 
�أن مقاس هتمته  املرة  الهتم وفق مزاج احملقق، ومن سوء حظه هذه  تفّصل  حيث 

اجلديدة يقود اإىل حبل املشسنقة.
 

 فبني ليةل وحضاها وجد ريبال، نفسه مهتام ابلعامةل الإرسائيل، وملكفا بتصوير املواقع 
العسكرية السورية عىل الرشيط احلدودي، و�أنه لقاء ذكل يتقاىض �أموالا طائةل من 

دوةل الاحتالل.
 

ادلوالب  يف  واحلرش  الرابعية  الكوابل  �أمطار  حتت  عاراي  الشسبح  بني  يوما   15  
حاةل القضية اإىل  والصعق ابلكهرابء اكنت اكفية لتثبيت الهتم يف حمرض التحقيق، واإ

احملمكة العسكرية.
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يس�أل القايض: مىت بد�أت العمل مع اإرسائيل؟
ـ  منذ ثالث سسنوات سسيدي.
ـ  ما يه املهام اليت لكفت هبا؟

ـ  تصوير املواقع العسكرية عىل الرشيط احلدودي.
ـ  هل تلقيت �أموالا مقابل ذكل؟

ـ  نعم، تلقيت �أموالا كثرية.
ليك؟ ذًا، �أنت تقر بلك ما نسب اإ ـ  اإ

 
آاثر التعذيب عىل جسده، وصاح ب�أعىل صوته  يف تكل اللحظة كشف ريبال، عن �
يف قاعة احملمكة “نعم، سسيدي.. هذه يه �أقوايل واعرتافايت”. كرر ذكل مرتني قبل �أن 

يهنار ابكيا.
 

حمك القايض يف ذكل اليوم عىل ريبال، ابلسجن املؤبد، فبات ليلته الأخرية يف فرع 
فلسطني، ويف صباح اليوم التايل مت ترحيهل مضن مجموعة من املعتقلني اإىل جسن تدمر 

الصحراوي.
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 جسن تدمر
 

مل يكن ريبال، يف ذكل احلني -وهو ابن الـ19- يعمل شيئا عن جسن تدمر، حىت �أنه مل 
يسسبق هل �أن قر�أ �أو مسع شيئا عن اجملزرة اليت نفذت فيه حبق جسناء اإسالميني قبل 

مثانية �أعوام.

لك اذلي اكن يشغهل يف الطريق اإىل السجن وهو معصوب العينني ومكبل اليدين 
الأرايض  العمل يف  �أنه خيدم  يظنون  اللحظة  تكل  اكنوا حىت  اذلين  �أههل  والقدمني، 

اللبنانية، وخطيبته اليت تنتظر عودته.
 

خمالب  تلقفتنا  السجن، حىت  بوابة  �أمام  الرتحيالت  سسيارة  من  نزلنا  �أن  نلبث  “مل 
عنارص الرشطة العسكرية اكخلراف، مل ينُج �أحد منا -وقد كنا قرابة الثالثني معتقال- 
اليت اكنت  الشستامئ  الطائرة، فضال عن  واللطامت  اللكامت، والرالكت،  من كامشة 
تهنال علينا مع لك كرابج يرتفع اإىل السامء وهيوي عىل �أجسادان، اإىل �أن حرشان عىل 
جدار يف ساحة السجن الرئيسسية، حيث مت تقسسمينا اإىل ست مجموعات، لك مجموعة 

توالها عدد من العنارص رالك ولطام وجدلا ابلكوابل املعدنية.
 

بقر بطن  اإىل مسلخ حقيقي سوى  الساحة  فيه  املشهد اذلي حتولت  يقطع هذا  مل 
�أحد السجناء اذلي �أدى اإىل خروج جزء من �أمعائه مث وفاته بعد �أسسبوع واحد من 

ترشيفات اليوم الأول حسب ما علمت الحقا”.
 

33



هكذا وصف ريبال، حفةل الاسستقبال اليت اكنت ابنتظاره يف جسن تدمر، هناك حيث 
ال ماكن للرمحة والشفقة، �أو كام يعمم عىل السجناء يف اليوم الأول ب�أن ال جدوى 
العذاب عهنم، لأن هللا غري موجود يف هذا املاكن،  لتخفيف  من الاسستغاثة ابهلل 
واملفارقة �أنه ال يوجد جسني يف تدمر مل مير �أسفل البوابة اليت كتب علهيا جمازا “ولمك 

يف القصاص حياة اي �أويل الألباب”.

�أحد املهاجع يف جسن تدمر 
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  لواحئ وضوابط

ما �أن انهتت ترشيفات اليوم الأول، حىت سسيق من كتبت هلم النجاة من املوت، اإىل 
غرفة الأماانت رالًك ولطامً، وهناك سمل السجناء مقتنياهتم، ويه �أشسياء يف الغالب ال 

حتمل �أية قمية، وعادة ما تظل ذكرى ذلوي السجني بعد موته.

ب�أرقام،  استبدالها  يمت  �أن  قبل  الأخرية،  للمرة  اسامءمه  السجناء  الغرفة مسع  يف تكل 
ليصبح السجني جمرد رمق يف قامئة طويةل يقلصها املوت حينًا ويضاعفها �أحيااًن.

بعد ذكل مت فرزمه عىل هماجع متالصقة تشسبه االإسطبل، تتوسطها ساحة كبرية، عادة 
ما تنفذ فهيا �أحاكم االإعدام اليت اكنت تمت مرتني يف الأسسبوع الواحد.

اكن من مجةل ما تعلمه ريبال يف اليوم الأول، �أنه حيظر عىل السجناء رفع روؤسهم 
ذالهلم  اإ قدميه، وذكل هبدف  موطئ  السجني سوى  يرى  ال  �أبصارمه، حبيث  ومد 

خضاعهم، وضامن عدم التعّرف عىل وجوه جالدهيم. واإ

كام جيربون داخل املهاجع اليت يضم لك واحد مهنا حوايل مئة ومخسني جسينًا، عىل 
النوم اكدلجاج منذ غروب الشمس اليت ال يروهنا �أصاًل، حىت رشوقها، ويف ساعات 
ال لذلهاب اإىل دورة املياه وب�أوقات وضوابط  الهنار ال يسمح هلم ابلوقوف وامليش اإ

حمددة، عدا ذكل يبقى امجليع جالسًا ابنتظار املوت.
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�أما حفالت التعذيب فاكنت تمت بصورة يومية،وتسسمتر لساعتني �أو ثالث ساعات، 
واكنت يف بعض الأحيان حتدث مرتني يف اليوم الواحد، وابلتايل الميكن �أن مير يوم 
وبغري  بسبب  السجناء  العسكرية عىل حلم  الرشطة  عنارص  تهنال سسياط  �أن  دون 

سبب.

يراقب  يوجد حارس دامئ  لرقابة شديدة، حيث  �أن لك همجع خيضع  ريبال  ويوحض 
السجناء من طاقة يف السقف تسمى “رّشاقة”. كام يمت تعيني رئيس للمهجع مزنوع 
الصالحيات، وهو جسني بطبيعة احلال تقترص هممته عىل الوشاية والتبليغ عن �أي 
جتاوز، ابالإضافة اإىل تنظمي ادلخول اإىل دورة املياه، والتوّسط دلى احلراس الإخراج 
جثة جسني، �أو اسستدعاء طبيب يطلق عليه السجناء لقب “اجلزار” لالطالع عىل 

حاةل مسستعصية.

واملفارقة �أن رئيس املهجع نفسه، خيضع للتعذيب يف حال مل يسجل �أي جتاوزات �أثناء 
فرتة رئاسسته، اليت ال تتجاوز �أسسبوعا، وهو ما يشري اإىل �أن الهدف من هذا االإجراء، 
ال حتت سسياط جالدهيم. هو بث الفرقة بني السجناء، وضامن عدم توافقهم والتحاهمم اإ

�أن املوت  السجناء كيف  يصف ريبال تكل الأجواء بورشة املوت اليت يشهد فهيا 
المييت، وكيف يصبح حمك االإعدام حلامً و�أمنية،  واسستفاقة العني عىل صباح جديد 

نذير شؤم ابملكوث يومًا �آخر عىل قيد العذاب والأمل.
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الرشاب الأصفر
 

يف عامه الأول ابلسجن يذكر ريبال، حادثة “الرشاب الأصفر” حني اكن ملكفا ذات 
صيف حار مع مخسة من املعتقلني بنقل جثث القتىل اذلين سقطوا حتت التعذيب، 

من �أحد املهاجع اإىل ساحة السجن اخللفية، ليمت نقلها اإىل هجة غري معلومة.
 

واكنت املاكف�أة �أن اسسُتدعي وحده دون اذلين معه اإىل مكتب املساعد، حيث طلب 
البارد  الرشاب  كأس  �أن يرشب  يعتد عىل سامعها-  مل  -اليت  الثناء  بعد لكامت  منه 
تردد، وهو اذلي قد جف ريقه وتصلبت  الكأس بال  فتناول  القريب من انحيته، 

رادية. رشايينه من هول ما ر�أى، وما �أن �أخذ رشفة منه حىت نفهثا حبركة ال اإ

تعالت الضحاكت الهسستريية يف مكتب املساعد ..مل تكن تكل املاكف�أة سوى كأس من 
البول، وبعد جلسة تعذيب خاصة اسسمترت عرش دقائق اضطر ريبال، �أن يرشب 

الكأس اكمةل دفعة واحدة.

يصف ريبال تكل احلادثة ابلتجربة الأكرث مرارة هل يف السجن..
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“رمغ االإهاانت اليت نتعرض لها عىل مدار الوقت، فاإن هذا املوقف اكن الأكرث قسوة 
ابلنسسبة يل .. يشء ما خربش وجه االإنسانية، شعرت يف تكل اللحظات �أن العامل 
حتول اإىل غابة حبجم جسن، و�أن االإنسان انسلخ عن جدله وطبيعته وحتول اإىل وحش 

اكرس.. 

من اذلي يعطي احلق لأي اكن، �أن يعاقب الآخرين هبذه الطريقة؟ و�أي قانون هذا 
اذلي يتيح ملثل هؤالء الأوغاد، �أن جيربوا جسينا عىل رشب بوهلم ولعق قاذوراهتم؟”.

يضيف ريبال: “عدت اإىل املهجع ظهر ذكل اليوم خشصًا �آخر .. اكن لك يشء حييط 
يب يثري يّف اخلوف والرعب، حىت اجلدار اذلي كنت �أسسند ر�أيس عليه، مل �أعد �أثق 

به، اعزتلت بقية السجناء ملدة �أسسبوع اكمل. 

خالل تكل الفرتة مل متتد يدي اإىل الطعام، فتدهورت حاليت الصحية، وفقدت �أكرث 
من نصف وزين، ف�أصبحت ظاًل من اجلدل يتوكأ عىل هيلك عظمي.

�أيم اذلي زراين مبتسامً يف املنام، فاسستبرشت  ال وجه  اإ مل خيرجين من تكل احلاةل 
خريًا، وقررت مقاومة الوهن وحتصني نفيس ضد احملاوالت املتكررة لتصفيتنا هبذه 
الطريقة، فلعل لقاء قريبا جيمعين هبا، كنت �أخىش �أن تراين يف تكل الهيئة املفزعة”.
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اسسمتناء قرسي
 

يف احدى ليايل السجن  الطويةل، اكن مؤرش ساعة املوت يبعث عىل القلق، قبل �أن 
يفتح الرقيب “عقاب” برفقة مخسة عنارص من الرشطة العسكرية ابب املهجع، بعد 

�أن اكد ذكل اليوم مير دون حفةل تعذيب منتظرة.

يف تكل الليةل، اكن �أبو الرايض، �أكرب جسناء املهجع سسنًا، يتلوى �أملًا بسبب تقّرح 
ساقه الميىن وعبث ادليدان فهيا، وذكل نتيجة االإهامل الطيب وعدم تلقيه العالج لعدة 
�أشهر يف �أعقاب حفةل تعذيب سابقة �ألهتمت فهيا كرابيج احلديد �أجزاء كبرية من محله.

حاول �أبو رايض �أن يكمت صوته ويتعاىل عىل وجعه �أمام الرقيب، يك ال يدفع رضيبة 
ذكل �أضعافًا من الأمل والوجع، لكنه فشل يف ذكل، عندما بثت �أضالعه رصخة دوت 

يف �أرجاء السجن.

وهو شاب  فتجر�أ محزة،  �أيب رايض،  حال  معتادة عن  غري  الرقيب جبدية  تساءل 
�أن  قبل  لربهة  الرقيب  �أسسبوع” مصت  منذ  ادلود  ي�ألكها  “ساقه  ابالإجابة:  ثالثيين، 

يطلب من محزة و�أيب رايض املثول �أمامه.

يس�أل مستنكرًا: ملاذا مل خيربين �أحد بذكل؟ حياول محزة �أن جييب فتهنال عىل وهجه 
آذن كل. صفعة: ال جتيب قبل �أن �
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مث يسستدرك هبدوء، لو �أخربين �أحد لعاجلته مبكرًا، كام �أن العالج متاح ومتوفر دلينا 
يف السجن.

يطلق حضكة طويةل، وسط مصت وارتباك السجناء.
ن اكنوا قد قر�أوا يف كتب العمل �أن مين االإنسان )ماء  بعد فاصل من الشستامئ، يس�أل اإ

ظهر الرجل( حيتوي عىل مادة لزجة تساعد عىل التئام اجلروح وعالج القيح.
يضحك امجليع، ويبقى السجناء يف حاةل من اخلوف والرتقب.

ي�أمر الرقيب بزنع ثياب �أيب رايض.
يرتبك محزة ويتلعمث، فتهنال عليه السسياط من لك صوب قبل �أن يفعل.

ـ ليس بعد، �أريده كام نزل من ... �أمه
ينفذ الأمر هذه املرة دون تردد.

بدا �أبو رايض هزيال وقد قارب السستنني من معره، مل خيتلف كثريًا وهو عار، حيث 
آاثر الكرابيج عىل جسمه الأبيض، طبقة من التقيحات بنية اللون  شلكت النتوء و�

داكنه، اكنت �أشسبه ابلثوب، لوال بروز عورته.

ـ الآن اسستخرج لنا العالج اي .. !
رادية يضع يديه عىل ر�أسه خشسية من رضابت جديدة. مل يفهم محزة، وحبركة ال اإ

تهنال الكرابيج عليه، وي�أيت �أمر الرقيب ..
ـ �أفعل به ما تفعهل يف خلوتك حني تشاهد فيلامً لـ )...(، يسّمي ممثةل مرصية اشسهترت 

ب�أفالهما اجلريئة.
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السسياط جمددًا،  ب�أية حركة، تهنال عليه  ي�أيت  جيفل محزة كأن عىل ر�أسه الطري، ال 
ويبقى عىل حاهل لثوان معدودة، قبل �أن يبد�أ بتنفيذ الأمر مكرها.

القوة  دليه  تكن  مل  اذلي  رايض  �أيب  ب�أطراف  ميساكن  الرشطة  من  عنرصان  اكن 
وهن جسده  هل  يشفع  مل  ومقززا،  شاذا  املشهد  بدا  املعطوبة،  ساقه  عىل  للوقوف 
لغاء املهمة �أو استبدالها بتطّرف  وحنيبه كأم ثلكى وعدم انتصاب عضوه اذلكري، يف اإ

�آخر اليسستبيح عورته.

طالت ادلقائق دون �أن حتقق مراد الرقيب املهووس ابلتعذيب والتنكيل، ف�أالح بفكرة 
ويفعل ذكل  يديه،  اسستخدام  يكف عن  �أن  من محزة  ابحة، وطلب  واإ قذارة  �أكرث 

بلسانه وشفتيه، وهو ما يعرف بـ “اجلنس الفموي”.

اكن يمت ذكل وسط حضاكت �أفراد الرشطة العسكرية، ويف حلظة جتيل طلب الرقيب 
من السجناء التصفيق والهتليل لتحفزي محزة، فصفق امجليع وكأهنم يف حفةل، اإىل �أن 

سالت قطرات من السائل املنوي عىل الأرض.

جبار محزة عىل تلطيخ كفه  مل يتوقف املشهد عن هذا احلد، بل امتدت قساوته ابإ
ابلسائل املنوي، ومسح تقيحات �أيب رايض للتعجيل يف شفائه، امتثاال لزمع وخيال 

الرقيب اللعني.
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يقول ريبال، بعد شهر من تكل احلادثة، برتت ساق �أيب رايض، دون �أن تقدم هل 
وضعه  فزداد  احلاةل،  هذه  مثل  يف  للمرىض  تعطى  اليت  الالزمة  احليوية  املضادات 
آدمية  سوءًا، وحني ضاق حراس السجن ذرعًا برصاخه و�أنينه، مت حسبه بطريقة غري �
اإىل هجة غري معلومة خارج املهجع، ومنذ ذكل احلني اختفت �أخباره، ومل نعرف عنه 

شيئًا.

�أما محزة، فظل لثالثة �أشهر بعد احلادثة ال ينبس ببنت شفة، واكن دامئًا خيفي ر�أسه 
بني ذراعيه. ويف احدى الصباحات، اسستفاق السجناء عىل خرب وفاته يف ماكنه قهرا.

آاثر دماء عىل جدار همجع يف جسن تدمر �
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�أين هللا؟
 

 يذكر ريبال يف عامه وهمجعه اخلامس، نقاشًا حادًا دار بني جسني ينمتي مجلاعة االإخوان 
مهسا  الصالة  اإىل  املتكررة  الأول  دعوات  بسبب  غاضبًا  انتفض  و�آخر  املسلمني 

ورمشًا. 

اكنت مثل هذه النقاشات جتري يف الأوقات النادرة اليت تسسنح فهيا الفرصة للسجناء 
بتجاذب �أطراف الأمل، بعيدًا عن �أعني ومسامع احلراس.

من  مجموعة  جّر  وبعد  العني،  رموش  بتحريك  الصالة  كيفية  حوهل  ملن  مّعار  رشح 
السجن ال تسقط  �أن حاةل  اإىل  اختمت الكمه ابالإشارة  آنية،  القر� والآايت  الأحاديث 

فرض الصالة عىل املسمل.

يف تكل الأثناء اثر �أبو حسام، وهو رجل يف هناية عقده الرابع، وتساءل: نصيل ملن، 
وملاذا؟

ـ عامر: تصيل هلل ريب وربك

ـ و�أين هللا عنا الآن، ملاذا ال يتدخل ليفك كربتنا؟ وكيف يدع هؤالء اذلين يشسمتونه 
لك يوم ويبولون عىل كتابه، يتحمكون مبصائران، ويعبثون يف �أرواحنا؟
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هنا سسنة هللا يف عباده. ـ ميهل هللا وال هيمل، قد يكون ذكل حلمكة، اإ

ـ و�أين احلمكة يف مكوثنا وموتنا ابلسجن، وملاذا حنن، بيامن ينعم من يفرتض �أهنم كفار، 
ابحلياة خارج هذه الأسوار!

ذن هللا، ال تقنط من رمحة ربك اي رجل. ـ هلم ادلنيا، ولنا الآخرة ابإ

ـ ومن قال كل �أين �أريد الآخرة، يه حالل كل ولأمثاكل.

وقبل �أن حيتدم النقاش، تدخل بقية السجناء، وطالبوا �أاب حسام �أن يسستغفر ربه، 
ال حلظات حىت خرت قواه و�أهجش ابكيًا كطفل صغري. وما يه اإ
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نب�أ الاعتقال

خبالف السجون الأخرى، مل يكن السجناء يف تدمر ينعمون بزايرات عائلية، فاكنوا 
معزولني متامًا يف جسهنم الصحرواي، اليعرفون شيئًا عام يدور خارج �أسوار السجن 

سوى ما ينقهل هلم الوافدون اجلدد.

�أو ما يتعاىل اإىل مسامعهم، من �أحاديث بني عنارص الرشطة العسكرية، حول �أحوال 
زمياًل هل خلف ابب  يعايد عنرص  كأن  والتربياكت،  الهتاين  تبادل  �أثناء  �أو  البالد، 
املهجع بعيد ر�أس السسنة، فيعلمون �أن عامًا مىض، و�آخر حل، مفهنم من يبهتج ابنتظار 

انفراجة قريبة، ومهنم من يبت�أس، ويبقى السجن قاسامً مشرتاكً بني الفريقني.

يذكر ريبال �أن �أبرز ما نُقل هلم و�أاثر جضة كبرية بني السجناء، هو فوز املنتخب الأملاين 
لكرة القدم عىل حساب نظريه الأرجنتيين ببطوةل كأس العامل عام 1990، حيث اكن 
بعض السجناء من حميب ومتابعي الرايضة، واكنوا خالل تكل الفرتة يراهنون عىل هوية 
يطاليا، اإىل �أن جاء اخلرب  املنتخب الفائز، فهناك من رّش الربازيل، و�آخرون رحشوا اإ

اليقني عرب وافد جديد اإىل املهجع، ف�أشغل ذكل نقاشًا حادًا.
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كام يذكر املرة الأوىل اليت تلقى فهيا �أههل نب�أ اعتقاهل، واكن ذكل بفضل �أحد جسناء تدمر 
اذلين مشلهم العفو الرئايس عام 1991.

يف ذكل الوقت اكن قد مّر عىل اعتقال ريبال ثالث سسنوات، مل يعدم فهيا �أههل وسسيةل 
للبحث والسؤال عنه لكن دون جدوى، اإىل �أن جاءمه خرب اعتقاهل يف تدمر.

 يقول ريبال، “علمت الحقا �أن �أيم منذ ذكل الوقت داومت عىل املبيت مساء لك 
عيد �أمام بوابة املسجد الأموي، لعلها حتظى برفع صوهتا اإىل مسمع الرئيس السوري 
آنذاك حافظ الأسد، واكنت يف لك مرة تقرتب من موكبه جتد نفسها ملقاة حتت غابة  �

من �أقدام اخملابرات.”
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عطسة

حبياته  �أودت  اذلي  السجني  قصة  ريبال،  خميةل  تفارق  مل  اليت  املؤثرة  القصص  من 
عطسة.

“كنا نيامًا حني اسستفقنا عىل صوت �أحد احلراس، وهو يطلب من رئيس املهجع تعلمي 
خادل امحلوي “�أبو البيجاما الزرقاء” لينال عقابه يف صباح اليوم التايل. 

مل يكن ذنب خادل سوى �أنه عطس بصوت مرتفع، حيث اكن يشكو من نزةل برد 
حادة، ليس بسبب برودة الأجواء يف ليةل شستاء تدمري، بل لأنه انل احلصة الأكرب 

من دلو ماء ابرد ُسكب علينا من الرّشاقة قبل ثالثة �أايم”.

تعذيب مفتوحة، كام وعد احلارس. وختتلف  الصباح واكن ابنتظار خادل حفةل  حّل 
هذه احلفةل عن حفالت التعذيب الاعتيادية، حيث يسستخدم فهيا لك �أنواع و�أدوات 
نزال عقوابت مغلظة  لهيا يف حال اإ التعذيب، وهتدف اإىل االإهجاز عىل الضحية، ويلج�أ اإ

حبق جسناء خيالفون القوانني العسكرية داخل السجن. وعادة ال ينجو مهنا �أحد.
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“يف ذكل اليوم كنت الأقرب اإىل ابب املهجع، فاكنت نوبيت يف التلصص عىل ما 
ومدى  احلراس،  حركة  كرصد  الصد�أ،  �أحدثه  صغري  خرم  من  اخلارج،  يف  يدور 

اقرتاهبم �أو ابتعادمه عن همجعنا، ومتابعة حفالت التعذيب يف الباحة الأوىل”.
جتمهر حوايل سستة عنارص من �أفراد الرشطة العسكرية حول خادل، وبد�أوا بتوجيه 

اللكامت والرفسات عىل اكفة �أحناء جسده، قبل �أن يصيح به �أحدمه:
ـ �أنت ايل رصعتنا مبارح اي �أخو ...

بدي �أعلمك كيف تعطس من ط ...
�أحرض �أحدمه زجاجة “سفن �أب” مقفةل، وطلب منه �أن يعّض ب�أسسنانه عىل غطاء 
الزجاجة املعدين، وما �أن فعل ذكل حىت رضب بقبضته عىل الغطاء بقوة، ما �أدى 

اإىل فتح الزجاجة وتطاير �أسسنان خادل يف الهواء.
بعد فاصل طويل من اجلدل ابلكرابيج والهروات عىل ر�أسه وصدره وظهره، �أجرب 
عىل اجللوس فوق الزجاجة، ومن مث بد�أوا بضغطه اإىل �أسفل حىت دخل �أكرث من 

نصفها يف مؤخرته.
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اسسمترت حفةل التعذيب حوايل ساعة ونصف، وترك بعدها مدرجًا بدمائه لأكرث من 
عرشين دقيقة، قبل �أن يُطلب منا حسبه اإىل داخل املهجع.

اكن جسد خادل �أشسبه بذبيحة فصل محلها عن عظمها، مل يبق �أي من �أضالعه عىل 
حاهل، مججمة همشمة، وفك سفيل متديل عىل الرقبة، ودماء تزنف من لك ماكن، 
مل يلبث بيننا حلظات قبل �أن تصعد روحه اإىل ابرهئا. غري �أن جثته بقيت ليةل اكمةل 
السادسة  الباحة  ركن  اإىل غرفة يف  التايل،  اليوم  بنقلها يف صباح  يسمح  �أن  قبل 

خمصصة لتجميع اجلثث.
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احدى ابحات التعذيب يف جسن تدمر
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انتصار حزيران

تدمر عىل مدار  دارة جسن  اإ اتبعهتا  اليت  املمهنج  التعذيب  القمع وعلميات  آةل  � رمغ 
ينث  مل  فاإن ذكل  نفوسهم،  اخلوف يف  السجناء وبث  ذالل  اإ عقود، هبدف  مخسة 
ظهار قوة وصالبة غري معهودة يف  بعضهم عن رفع راية التحدي بوجه السّجان، واإ

�أقبية املوت الرعب.
الثالث اذلين قرروا ذات صيف، عدم الامتثال  املهجع  �أبطال  يذكر ريبال، قصة 
للضوابط واللواحئ املعمول هبا داخل السجن، عىل اعتبار �أن العذاب اليويم مسسمتر 

يف الك احلالتني.
 فاكن �أن خرجوا يف ساعة التنفس، مرفوعي الرؤوس وب�أعني مفتوحة متامًا، وهو ما 

يعترب خمالفة للقواعد العسكرية اليت حتظر عىل السجناء رفع رؤوسهم وفتح �أعيهنم.

فثار �أفراد الرشطة العسكرية يف الباحة الأوىل، وبد�أوا برضهبم بصورة غري مسسبوقة، 
يغال يف اسستفزاز جالدهيم،  ال �أن �أحدًا مهنم مل ينبس ببنت شفة، فقد �أرادوا االإ اإ
فامتنعوا عن الرصاخ املعتاد يف مثل هذه احلاةل، بل و�أكرث من ذكل، اكنوا يردون 

الشستامئ مضاعفة.
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اكن ذكل اليوم يف الشهر السادس من عام 1999 �أشسبه ابالنقالب، وقد توافق 
السجناء فامي بعد عىل تسميه تكل احلادثة ابنتصار حزيران.

دارة السجن ضاعفت هلم العذاب عىل  ن اإ �أما عن مصري السجناء، فيقول ريبال، اإ
مدار شهر اكمل، كام حرموا من الطعام والنوم ملدة ثالثة �أايم، قبل �أن تنفذ حبق 

مجموعات مهنم �أحاكم ابالإعدام.
دارة السجن عىل تنفيذ تكل الأحاكم �أمام مر�أى امجليع، الإيصال رساةل  وقد حرصت اإ
اإىل بقية السجناء يف املهاجع الأخرى، ب�أن مصري �أي حماوةل للمترد هو املوت، دون 
آلآالف مهنم، ابعتبار �أن املوت هو اخلالص الوحيد  �أن تعمل �أن ذكل اكن مطلب �

هلم يف جسن تدمر.
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راكم من حلم ودم 
 

“السجني اذلي الميوت يف العام الأول قهرا، الميكن �أن ميوت بعد ذكل همام طالت 
ال يف احلاالت املتعارف علهيا، اكملوت يف حفالت التعذيب �أو حتت  مدة اعتقاهل، اإ
املقصةل، عدا ذكل يصبح السجني جزءًا من �أاثث ومسستلزمات السجن، اكجلدران 
فارق حرية   مع  ادلهالزي،  يعبث يف  اذلي  الف�أر  �أو حىت ذكل  والأبــواب،  والنوافذ 

احلركة والتنقل بني االثنني”.

وصل ريبال اإىل تكل القناعة بعد مرور عرشة �أعوام عىل اعتقاهل، فقد فهيا الرغبة يف 
لك يشء، فقد الأمل ابحلياة والنجاة، حىت �أنه مل يعد يرى �أههل وخطيبته يف منامه.

ىل �أنه ابق عىل قيد املوت اإىل الأبد، دون �أن يسستدعي  اكن لك ما حييط به يشري اإ
ذكل قربًا  اكذلي قر�أ عنه يف صباه، وال قيامة تعجل حسابه.

فاكن قربه الصحرواي مبقاس جسن مل يس�أل فيه عن ربه ودينه ونبيه، ومل خيدل للنوم 
ابنتظار نفخة البعث، فظل ميتًا معلقًا يف العدم، جمردًا من لك يشء ابسستثناء حاسة 

الأمل.
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مرت السسنوات وبقي ريبال، رمقا يف جسالت تدمر، وراكما من حلم ودم، ال ابرقة 
�أمل خترجه من حاةل املوت الرسيري، وال �أخبار ت�أيت من خارج الأسوار فتخفف عنه 

وط�أة الظلمة ادلامئة يف قربه املؤقت.

عىل هذا احلال قىض زهرة شسبابه يعتّق الأمل، وحيدا، وصامتا، وعاراي يف جوف 
ذاك الوطن اذلي �أاته يوما خادما لعلمه فاكف�أه بقرب!

 
 
 
 

مكتب �أحد الضباط يف جسن تدمر
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عفو رئايس
 

ذات مساء اكن ريبال، مشغوال ابسستصالح نتف من صفار البيض املسلوق حني 
فتح �أحد �أفراد الرشطة العسكرية ابب املهجع مناداي عليه.. اكنت املرة الأوىل اليت 

يسمع فهيا امسه منذ 12 عاما.
 

“للوهةل الأوىل، ظننت �أنه امس لصديق مر يف اذلاكرة، فهو امس م�ألوف دلي، وجف�أة 
نه امسي، فطلب مين �أن �أململ �أغرايض و�أهئي نفيس  انتفضت واقفا: حارض سسيدي.. اإ

للمغادرة، و�أضاف بصوت غائب “اإخالء سبيل”.
 

احلارس  ينتظره  مل  الهامدة..  جثته  يف  الروح  شعةل  يقاد  ابإ كفيةل  اكنت  واحدة  مجةل 
طويال، فهو الأسري املعدم اذلي مل تكن عهدته سوى راكم �أضالعه املكرسة.

 
مت جتميع السجناء املفرج عهنم ابحة السجن، واكنوا ثالثني جسينًا، مسعوا اسامءمه لأول 
مرة بعد انقطاع دام سسنوات، كام اكنت املرة الأوىل اليت مسح هلم فهيا بفتح �أعيهنم 

ورفع رؤوسهم.

انهتز ريبال الفرصة السرتاق نظرات خاطفة تساعده يف التعرف عىل مالمح املاكن 
اذلي اكن شاهدًا عىل موت عرشات الآالف من السجناء.
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الرئيس  متجد  اليت  والرسومات  ابلشعارات  متسخة  كأكفان  السجن  جدران  بدت 
والوطن واملواطن:مشانق معلقة، وعيص مكرّسة، وكرابيج ملقاة عىل الأرض بعد �أن 

بليت من كرثة الاسستخدام.

بعد خطبة تالها مدير السجن، عمل ريبال �أن عفوا رئاسسيا �أصدره الرئيس اجلديد 
لسوراي بشار الأسد، مشهل هو ومن معه، واكن ذكل يف منتصف نومفرب/ترشين الثاين 

.2000

واكن من مجةل ما جاء يف اخلطبة ..

طار التسامح الاجامتعي واللحمة الوطنية ومتطلبات  ن قرار الرئيس املفدى صدر يف اإ اإ
العيش املشرتك.

  
واجلنح  اجلرامئ،  من  حمدودا  عددا  ال  اإ �أحاكمه  من  يسستنِث  مل  الرئايس  املرسوم  ن  اإ
املنصوص علهيا يف قانون العقوابت العسكرية الصادر ابملرسوم الترشيعي رمق واحد 

وسستني لعام 1950.

يف تكل الأثناء تساءل ريبال، وهو اذلي اكن مطلعًا عىل القانون حبمك رغبة سابقة 
يف الالتحاق بلكية احملاماة، كيف لسجني مثهل مهتم  ابلتجسس والعامةل، �أن يشمهل 
عفو رئايس؟ وملاذا مل ينفذ حبقه حمك االإعدام طيةل السسنوات املاضية، كام هو معتاد 

يف مثل هذه الأحاكم.
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ىل �أنه مصنف  شارة اإ ورسعان ما قر�أ االإجابة يف السطور الأوىل من ملفه اذلي محل اإ
مضن السجناء العسكريني اذلين ارتكبوا جرامئ، دون االإشارة اإىل نوع اجلرمية، ما يعين 
خلو امللف من هتمة التجسس والعامةل لصاحل دوةل الاحتالل االإرسائييل. وهو ما 
�أصابه بصدمة كبرية، لأنه ظن خالل عقد اكمل �أنه يقيض حكامً ابلسجن املؤبد لقاء 

هذه الهتمة.

يف صباح اليوم التايل، اسستقّل السجناء املفرج عهنم �أحد ابصات الرتحيل العسكرية.

مل يشفع هلم قرار العفو من لكامت ولطشات �أفراد احلراسة، فضاًل عن الشستامئ اليت 
اكنت تهنال علهيم طيةل الرحةل.

اإطالق  جــراءت  اإ السستكامل  فلسطني  فرع  اإىل  متوهجون  �أهنم  علموا  الطريق،  يف 
رساهحم. مل يكن يشغلهم العنوان �أو احملطة الأخرية للباص، ماداموا عىل يقني ب�أهنم لن 

يعودوا جمددًا اإىل جسن تدمر.

مل تكن بوابة الفرع مفروشة ابلورود والزغاريد كام توقع �أحدمه، حيث مت اسستالهمم 
اكخلراف، قبل �أن يعاد التحقيق معهم وكأهنم جسناء جدد.

يف ذكل اليوم �أطلق رساح عرشة جسناء فقط، وابت عرشون �آخرون، من بيهنم 
ريبال، ليلهتم الأخرية يف السجن، قبل �أن يفرج عهنم مجيعًا يف صباح اليوم التايل.
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صورة لقامئة من السجناء اذلين قضوا يف املعتقالت السورية 
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نسسمي احلرية
 

�أمام فرع فلسطني اكنت خطوته الأوىل حنو احلرية ..
 

“ها �أان �أسري بال قيد، بال عصبة عىل العينني، ال �أحد يهنرين، ال �أحد يشسمتين .خطوة 
�أخرى وال وجود للكامت �أو رفسات. خطوة اثلثة، مل تهنل عيّل سسياطهم.. قشعريرة 

نه احتفاء اللحم ابحلرية”. ترسي يف جسدي النحيل، اإ
 

 عىل الرمغ من توقه الشديد للشمس والهواء والضجيج فاإن ذكل مل ينِث ريبال، عن 
القفز يف �أول سسيارة تصادفه عىل الطريق.. يس�أهل السائق عن وهجته، فيعطيه عنوان 
�أههل اذلين ال يعمل عهنم شيئا منذ الوداع الأخري قبل 12 عاما حني ذهب خلدمة العمل.

 
“تدخل السسيارة يف احلارة، تسستدير ميينا، تواصل السري، تقطع مخسني مرتا، نعم 
ببطء،  �أميش  السائق،  يقف  حديقتنا،  �أجشار  هذه  الميني،  من  الثالث  بيتنا،  هذا 
�أرى �أطفاال صغارا يلعبون يف ابحة البيت، تُرى من هؤالء الصبية؟ من تزوج من 

�أخويت؟ سلمى! هل ما زال وادلاي عىل قيد احلياة؟

 �أطرق الباب، ال �أمسع صوات، �أدخل، ال �أرى �أحدا، ي�أيت صوت من اخللف، يس�ألين: 
ترصخ،  لهيا،  اإ �ألتفت  جيدا،  �أعرفه  �أيم،  نعم.. صوت  �أيم،  نه صوت  اإ �أنت؟  من 

تسقط، �أحنين علهيا، �أقبل قدمهيا.. يعلو الرصاخ يف البيت، هيرول �أيخ الأصغر
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 ينكب فويق، تتحسس �أيم وهج�ي، تعبث بشعري، تنادي امسي، ترصخ، �أرصخ، 
والأحضان  الأيــدي  من  غابة  ال حلظات حىت ضعت حتت  اإ وما يه  امجليع..  يبيك 

ادلافئة”.
 

هبذه اللكامت تذكر ريبال، اللحظات الأوىل اليت قابل فهيا عائلته بعد غياب طويل 
شهد موت وادله قهرا وحرسة عليه، وارتباط سلمى بشاب �آخر، وزواج مجيع �أشقائه 

وشقيقاته، وانتقال بعضهم للعيش يف لبنان.
 

اثنا عرش عاما اكتشف فهيا ريبال، �أن الوطن مل يكن سوى بضعة �أمتار من الظمل 
والظلمة، و�أن النشسيد الوطين ليس سوى تكل امجلةل اليت يرددها “حامة الوطن” مرارا 
عىل �أبنائه املعتقلني “�أنمت يف تدمر، هنا يف هذا السجن، ال وجود هلل، حنن هللا، 

حنن حنييمك وحنن منيتمك.”
 

انهت�ى.
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ريبال يف معسكر اللجوء بالسويد 

ريبال يتحدث للكاتب عن تجربته يف السجن - السويد 2015
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الكاتب يف سطور

عيل أبو مريحيل

خممي  يف   1981 �أول  �أكــتــوبــر/تــرشيــن  يف27  ودل  فلسطيين،  وحصــفــي  ــب  اكت
تعود  �أرسة  من  لبنان(،  )شامل  طرابلس  مبدينة  الفلسطينيني  لالجئني  البداوي 
.1948 عــام  النكبة  يف  ساكهنا  معظم  ُهــر  الــيت  السسبع  برئ  مدينة  اإىل  �أصولها 

تلقى تعلميه الابتدايئ واالإعدادي يف خممي البداوي مبدارس واكةل غوث وتشغيل الالجئني 
الفلسطينيني )�أونروا(. بعد اتفاقية �أوسلو وقيام السلطة الفلسطينية عاد مع وادله اذلي 
اكن مناضاًل يف حركة التحرير الفلسطينية، اإىل قطاع غزة، وهناك �أمكل دراسسته الثانوية، 
دارة الأعامل. ومن مث خترج يف جامعة الأزهر بغزة وحصل عىل شهادة الباكلوريس يف اإ

ــرية، غــلــب علهيا  ــغ ــات شــعــريــة ص ــوع ــدر مجم ــ ــه اجلــامــعــيــة �أص ــتـ �أثـــنـــاء دراسسـ
ــتــقــادات يف الــوســط الأديب  ــذاك ان ــ آن ــانــيس، والقـــت قــصــائــده � ــروم الــطــابــع ال
غزة. قطاع  ســاكن  يعيشه  اذلي  املرير  الواقع  مع  تناقضها  بسبب  الفلسطيين 
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ــة،  ــي ــب ــع ــش ال ــني  ــ ــص ــ ال ــة  ــ ــوري ــ ــه ــ مج اإىل  ــر  ــ ــاج ــ ه  2010 ــام  ــ ــ ع يف 
ــاالت الـــــــر�أي. ــ ــق ــ ــة م ــابـ ــتـ ــط يف جمـــــال الـــصـــحـــافـــة وكـ ــش ــن وبـــــــد�أ ي

الــــــعــــــرب”،  “صــــــــــوت  جمــــــةل  �أســــــــــس    2013 عــــــــام  يف  
الـــصـــني. يف  تـــنـــرش  ــة  ــيـ ــاسسـ ــيـ سسـ عـــربـــيـــة  مــطــبــوعــة  �أول  واكنــــــت 

عداد تقارير وتغطيات خاصة عن الالجئني،  يف عام 2015  هاجر اإىل السويد، وقام ابإ
اإىل  التحدث  مبقدورمه  يكن  مل  سوريني  جسناء  قصص  تناولت  اجلزيرة،  لشسبكة 
آمن يف القارة الأوروبية.  ال بعد خروهجم من سوراي ووصوهلم اإىل بر � وسائل االإعالم اإ

يف عام 2016  عاد  اإىل  الصني،  والتحق بقناة اجلزيرة، حيث يعمل يف مكتهبا ابلعامصة بكني.  
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اقتباسات من الكتاب

“السجني اذلي الميوت يف عامه الأول قهرا، الميكن �أن ميوت بعد ذكل همام طالت 
ال يف احلاالت املتعارف علهيا، اكملوت يف حفالت التعذيب �أو حتت  مدة اعتقاهل، اإ
املقصةل، عدا ذكل يصبح السجني جزءًا من �أاثث ومسستلزمات السجن، اكجلدران 
والنوافذ والأبواب، �أو حىت ذكل الف�أر اذلي يعبث يف ادلهالزي، مع فارق حرية احلركة 

والتنقل بني االثنني”

“من اذلي يعطي احلق لأي اكن، �أن يعاقب الآخرين هبذه الطريقة؟ و�أي قانون هذا 
اذلي يتيح ملثل هؤالء الأوغاد، �أن جيربوا جسينا عىل رشب بوهلم ولعق قاذوراهتم”

“�أين هللا عنا الآن، ملاذا ال يتدخل ليفك كربتنا؟ وكيف يدع هؤالء اذلين يشسمتونه لك 
يوم ويبولون عىل كتابه، يتحمكون مبصائران، ويعبثون يف �أرواحنا”

الرئيس  متجد  اليت  والرسومات  ابلشعارات  متسخة  كأكفان  السجن  “بدت جدران 
والوطن واملواطن:مشانق معلقة، وعيص مكرّسة، وكرابيج ملقاة عىل الأرض بعد �أن 

بليت من كرثة الاسستخدام”

ينتظره احلارس  الهامدة.. مل  الروح يف جثته  يقاد شعةل  ابإ “مجةل واحدة اكنت كفيةل 
طويال، فهو الأسري املعدم اذلي مل تكن عهدته سوى راكم �أضالعه املكرسة”


