
 3

  المحامي 
  جريس الھامس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ؟..كيف ضاع اجلوالن 
  جرمية ال تغتفر

  
  
  
  

  -2007-آيار 
  
  



 4

  
  كيف ضاع الجو
ن ؟: الكتاب 
  المحامي جريس الھامس: المؤلف 

  ادريس عمر: التنضيد وا
خراج الفني 
  الفنانة سمر الھامس:لوحة الغ'ف 

  دار بافت للطباعة والنشر: مطبعة 
  
  
  
  

0049/1628395487 
0049/23828551385 

Idris577@hotmail.com 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

  جميع حقوق الطبع محفوظة للمؤلف
  

  
  



 5

  داءــا:ھ
  
  
  
  

  .إلى الشھداء الذين رفضوا أمر ا:نسحاب الكيفي من جبھة الجو
ن 
  والشھيد محمد سعيد يونس.. إلى الشھيد البطل رفيق سكاف 

  ..والشھيد الحي أسعد بدران وجنودھم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 6

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 7

  المقدمة
  

تكمFFن قضFFية فريFFدة مFFن " كيFFف ضFFاع الجFFو
ن " تحFFت عنFFوان      
قضFFية عضFFو مFFن جسFFد دولFFة . نوعھFFا فFFي التFFاريخ القFFديم والمعاصFFر 

 –إسFمھا سFورية عضFFو مؤسFس فFي اLمFFم المتحFدة والجامعFة العربيFFة 
FFا وألُِحFFَتِ◌ر منھFFُببFFة غاصFFدعى ق بدولFFر تFFرض الغيL رائيل (ةFFإس (

وأشFد  كما طرد وشرد شعب فلسطين بل أنكFىوطرد شعبه من أرضه 
للعدو دون  Lن الجو
ن المغتصب ُسلّمَ . مرارة من اغتصاب فلسطين 

د أھله من قِبَْل الحFاكم العسFكري السFوري عاقFد صFفقة البيFع رِ قتال وشِ 
غFة والشFھود الُعFُدل دون مع العدو التي يكشفھا ھذا الكتاب باLدلة الدام

  ..إفتراء أو عصبية إنتقام وتشويه 
اغتصب السلطة من الشFعب منFذ  يإنھا قضية نظام عسكري بوليس... 

باسFFم الشFFعارات القومجيFFة المعروفFFة وطبFFّق  1963الثFFامن مFFن آذار 
  :عكسھا 

فالوحFFدة العربيFFة رغFFم شFFعارھا السFFديمي مادامFFت وحFFدة أنظمFFة      
سط حقوق ا:نسان والديمقراطيFة وفصFل السFلطات بوليسية معادية Lب

تحولFFت إلFFى أداة  –واسFFتق'ل القضFFاء والمواطنFFة وحقوقھFFا المتسFFاوية 
تمزيFFق الممFFزق وشFFرذمة المشFFرذم حتFFى يلFFغ الشFFعب العربFFي مرحلFFة 

حتى اLسرة لم تسلم . ة نيالقبيلة والعشيرة والطائفة وما قبل الدولة المد
الرھيبFة ) اLنFا (اذج بشFرية تحكمھFا لى نمFإمن نعمة وحدتھم فتحولت 

الغيريFة (علFى ) اLنFا الھمجيFة ( حتى مزقوا إنسانية ا:نسان بانتصار 
  ... تلك سمات مجتمعات بكاملھا حكمھا العسكر ) ا:نسانية 

وطFواقم قمعھFFم ولصوصFFيتھم طيلFFة عقFود مFFن ا:رھFFاب والرعFFب      
فھي محفورة وصFمة  أما الحرية التي نادوا بھا... المزمن والعنصرية 

عFFار أبFFدي علFFى أبFFواب السFFجون والزنFFزات وعلFFى أضFFرحة الشFFھداء 
والتFي ستكشFف , وفوق ثرى المقابر الجماعية التي كشفت في العراق 

 محفFFورة ألمFاً دائمFFاً  اغتصFFب ا:بتسFامة مFFن فFFم الطفولFFة, فFي سFFورية 
.  ة المنتظرة طوي'ً على مرفFأ الوعFد واLمFانالبريئة الواعدة واLموم
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, مشFردون الصFادقون القِلFّة اغتصب أمFل العFودة ليحفFِّر المناضFلون ال
  .لك ھي حرية نظام القتلة واللصوصت.. م بعطر تراب الوطن وجوھھ

أما ا:شتراكية التي تغنوا بھFا طFوي'ً ونFالوا عليھFا شFھادات حسFن      
لFFدى : فناصFية منجزاتھFFا  الشFعبية . السFلوك مFن المحFFرفين السFوفييت 

-والمؤلفFFة قلFFوبھم  - ةلمليFFارات مFFن أعضFFاء المافيFFا اLسFFديب اأصFFحا
حولھا المبشرون بالجنFة اLرضFية والفوقيFة ومFن منجزاتھFا التاريخيFة 

ومFن  –اLخرى لنصFرة العمFال المبشFرون بالجنFة اLرضFية والفوقيFة 
منجزاتھا التاريخية اLخرى لنصرة العمFال والف'حFين الفقFراء وسFائر 

  ؟...يعيشون دون خط الفقر  وأكثر من أبناء شعبنا%  50 الشغيلة أن
ألFFم يكFFن أطفFFال سFFورية اLسFFيرة أكثFFر تمFFرداً ووعيFFاً مFFن معظFFم      

الFFدكاكين السياسFFية فيھFFا ؟ عنFFدما كFFانوا يرغمFFون علFFى ترديFFد شFFعار 
واحFدة حراميFة : (البعث كل صباح في مدارسھم فكان معظھم يھتفون 

ھزءاً بھذا النظFام .. عسى السلطان  بلھجة ذكية 
 يكتشفھا)) شتاركية 
القمعي الFذي اعتمFد غسFيل اLدمغFة منFذ الطفولFة فFي منظمFات ط'ئFع 
البعث وشبيبة الثورة والفتFوة وسFائر منظمFات الحFزب القائFد والجFيش 
ومFFدارس ا:عFFداد الحزبFFي وغيرھFFا مFFن الھياكFFل الوثنيFFة فFFي مملكFFة 

دام الصنم اLوحد الFذي ا:ستبداد المقنن التي يحرق البخور فيھا عند أق
  ؟ .... لم يحمل طھر الصنمِ 

  
بعFFد أن ُربFFط الحصFFول علFFى رغيFFف الخبFFز وحFFق العمFFل والعلFFم      

بدرجة الو
ء للصFنم والمؤلفFة قلFوبھم وجيFوبھم وكروشFھم ... والحياة 
  ؟..........المنتفخة حوله 

حتى أضحى ھذا الشعار الكاذب كFالطقوس الدينيFة تمFنح صFاحبھا      
؟ وحFّول الFديكتاتور اLرعFن الشFعب بعFد ...ول الجنة بغير حسFاب دخ

أو ھكFFذا . عقFFود مFFن القمFFع وا:رھFFاب وشFFراء الضFFمائر إلFFى قطيFFع 
FFادي ّو◌ّ صFFه السFFه عقلFFز  –ر لFFه الكراريFFعاً أمامFFالھراوة واضFFوده بFFيق

ليقFف مزھFواً ... بأجراسھا الحديثة المعلقة بإحكام في قرونھFا الطويلFة 
إن عدد أعضFاء الحFزب .. على وقع رنين القرون  كالطاووس متبجحاً 
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عFFداً ونقFFداً علFFى ذمFFة الحاسFFوب  –مليونFFان ونيFFف : القائFFد فFFي سFFورية 
  .الذي 
 يخطئ 

... كله ينتسب لحزب البعث و
 وجود لغيره على أرض الرافFدين      
وثFّوار اLھFوار القFدامى , والمعتزلFة , والFزنج , فالخوارج والقرامطة 

ثFFFوار العFFFراق المتحFFFررين مFFFن الطائفيFFFة والعشFFFائرية  والجFFFدد وكFFFل
عمائم  , الخ أو بدون عمائم .... كلھم شعوبيون ملحدون ...والعنصرية 


يأتيھFا الباطFل . محصنة وعساكر إنكشFارية لحمايتھFا مطھرة وذقون 
وأصحابھا مطمئنون بضمان مFن الديكتاتوريFة سFابقاً أو  ,من أية جھة 

بFFFأن عيFFFون العشFFFائر العربيFFFة ... اليFFFوم مFFFن بFFFوش وطFFFواقم احت'لFFFه 
المتنFFFاحرة علFFFى الغنFFFائم واLسFFF'ب علFFFى أشFFF'ء الشFFFعب والFFFوطن 


يمكFFن أن تFFرى مFFا رآه الحجFFاج بFFن يوسFFف الثقفFFي بFFين .. المغتصFFب 
Lن حجاج اليوم ھو الخليفة الحديث : اLول :لسببين .. العمائم واللحى 

فيراً لمبايعFFة ائيل تFFورأمريكFFا واسFFبمباركFFة ) التقFFدمي والFFديمقراطي (
أمFا  –أ
تكفFي مبايعFة آل البيFت اLبFيض  –البيت  زعماء العشائر وآل

وذر الرمFاد .. مFاھو إ
 لضFرورات الصFنعة . نراه خFارج السFيرك ما 
  ؟....الضرورات تبيح المحظورات : في العيون تبعاً لقاعدة 

نFافقين اظ السF'طين والمLن العمائم واللحى ومعھFم كFل وّعF: والثاني 
وحملFة المبFFاخر والمزاميFر وفFFِرق المFFوت ھFم خيFFر عFون لكFFل طاغيFFة 

  ....ولكل محتل وغاٍز ,اح وحجاج وكل سفّ 
  

ولجريمFFFة  مالFFFكَ : ؟ وقFFال آخFFFرون ..مافائFFFدة نFFFبش القبFFFور : قFFالوا     
ومFا فائFدة العFودة . سقطت بالتقادم لمرور أربعين عامFاً علFى وقوعھFا 

  ؟..للماضي 
  الحاضر وحسب ؟؟ أليس اLفضل إص'ح

  ....أقول لھؤ
ء أياً كانت نواياھم وخلفياتھم 
لو كنا أما جريمة عادية مھما كانت مفاعيلھFا مؤلمFة لكFان رأيھFم قFاب'ً 

لكننFFا أمFFام .. للحFFوار والنقFFاش وا:حتكFFام للقFFانون والقضFFاء المسFFتقل 
جريمة دولية مستمرة ضحيتھا جو
ننا المغتصب وشFعبه المشFّرد مFن 
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أنتجتھا خيانFة عظمFى بكFل المقFاييس وباLدلFة الدامغFة التFي . ..أرضه 
  ؟...والجناة معروفون سافرون , توفرت حتى اليوم بعد صبر طويل 

لFFFذلك فھFFFذه الجريمFFFة 
 تخضFFFع للتقFFFادم و
 يمكFFFن تحويلھFFFا إلFFFى     
  :مستودع المحفوظات في قصر العدل تحت عنوان 

كمFFا 
 يسFFتطيع  –يان ليخFFيّم عليھFFا عنكبFFوت النسFF –الفاعFFل مجھFFول -
كمFFFا فعFFFل بلFFFواء . النظFFFام اLسFFFدي التنFFFازل الرسFFFمي عFFFن الجFFFو
ن 

التFي سFلّم  1998اسكندرون في إتفاقيFة أنقFرة مFع النظFام التركFي عFام 
بموجبھا عبدهللا أوج'ن زعيم حزب العمFال الكردسFتاني  لتركيFا  فFي 
مسFFرحية مفضFFوحة اشFFتركت فيھFFا المخFFابرات اLمريكيFFة والموسFFاد 

  ..:سرائيلي مع المخابرات اLسدية ا
  

إن نتائج خيانة بيع الجFو
ن ومفاعيلھFا مسFتمرة حتFى اليFوم تفFّرخ      
كل يوم جرائم جديدة وضحايا ُجدد مادام ھذا النظام متربعاً على رقاب 

حFFراب إسFFرائيل التFFي 
تFFزال وحFFدھا الشFFعب وأشFF'ء وطFFن تحميFFه 
تھFFا فFFي تخريFFب سFFورية أدامFFادام ... تFFرفض إسFFقاطه علFFى المكشFFوف 

  ..ذ
ل شعوبھا بالقمع المزمن الطائفي إولبنان والعراق و
والمقنن في القوانين والمحاكم الفاشية ا:سFتثنائية التFي لFم يبFق غيرھFا 

  ....في العالم المعاصر كله .. في سورية 
  

ھFذه الخيانFة  تمFر ولFئ', لكل ما تقدم ولئ' يصفعنا التFاريخ بحذائFه     
أقFFدم ھFFذه اLطروحFFة إلFFى بناتنFFا وأبنائنFFا مFFن ... ون عقFFاب العظمFFى د

ني الFديمقراطي طاLجيال الوطنية الصاعدة لتتFابع مسFيرة النضFال الFو
وإعFFادة ا:عتبFFار . :نقFFاذ الFFوطن اLسFFير مFFن بسFFطار عسFFكر المافيFFا 

إن إص'ح الحاضر يبقى ھروباً مFن الواقFع  ...ني طلجيشنا وشعبنا الو
كمFFFا أدعFFFو جميFFFع الFFFوطنيين ... لماضFFFي المFFFر دون دراسFFFة وتحليFFFل ا
والمدنيين الذين عايشوا تلك الجريمة الكبرى  يينالصادقين من العسكر

. إلى بصق الحصاة من أفواھھم :غناء ھذه الدراسة بFآرائھم  وأدلFتھم 
LننFFا نFFتعلم دومFFاً مFFن الشFFعب والFFرأي ا�خFFر دون أن ننصFFب أنفسFFنا 

خدم والمستقبل لئ' تتكرر أحFداث لنجعل دروس الماضي ت. أساتذة له 
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: كمFا قFال  –لھFاة مشFكل مأسFاة وأخFرى بشFكل بمرة  –التاريخ مّرات 
من لحم ودم يحترم ا:نسان ويحترم , لبناء وطن حي  –كارل ماركس 

  ...ويعرف كيف يفرض احترامه على ا�خرين , نفسه 
   2007نيسان  12كتبت ھذه المقدمة في باريس بتاريخ 

  
  

  سمجريس الھا
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  ؟...التي أسموھا انتصاراً ..  1967خيانة حزيران 

  
  

بFFأمر مFFن الرائFFد سFFليم حFFاطوم قائFFد الوحFFدات الخاصFFة المخولFFة       
بحماية ا:ذاعة السFورية كFان صFوت المطربFة السFورية لFودي شFامية 

نھFر اLردن (الثورجية –الشجي يطرب السوريين في أغنيتھا الشھيرة 
ثFم  1966التي كانت تذاع عدة مّرات في اليوم طيلة عFام ) بيتحّول  ما

م انق'بFه بتFوريط واختفت اLغنية وصاحبتھا بعFد محاولFة الرائFد حFاط
وفFFراره إلFFى اLردن فFFي . مFFن حFFافظ اLسFFد الFFذي لعFFب علFFى الجميFFع 

صيف نفس العام فأين أصبح نھر اLردن ؟ بل أين أصبح الجو
ن كله 
Fوك خّزان مياه فلسFر اليرمFاس ونھFر بانيFبح نھFن أصFورية أيFطين وس

وبحيرة طبريا وأرض الخير في الجو
ن التFي تنFتج ث'ثFة مواسFم فFي 
العام وكيف سلمت كلھا للعدو الصھيوني دون قتال في أوقح خيانة في 

  ؟ .بكل المقاييس 
 غير و
 تبريرنعم خيانة .الحديثالعصر 
ية 
 بد من تقديم وصFف دقيFق لجبھFة قبل ا:نتقال إلى الوقائع الدام    

الجو
ن الحصينة التي سلمھا حافظ اLسد دون قتال وھو وزير الدفاع 
آنذاك في مسرحية 
 يصدقھا ا:نسان اليFوم وكيFف مFّرت دون عقFاب 

كيف حولتھا الخيانة والديكتاتوريFة العسFكرية إلFى إنتصFار كFاذب و؟؟ 
  ؟ ..ووطن أسير  في سبيل كرسي الحكم على أش'ء شعب مستعبد

ورغFFم معرفتFFي الجبھFFة التFFي زرتھFFا عFFدة مFFّرات يFFوم كنFFت رئيسFFاً      
لشFFعبة الFFدفاع المFFدني فFFي القنيطFFرة عاصFFمة الجFFو
ن بصFFحبة قائFFد 

) أبFو محمFود (المقاومة الشعبية في الجو
ن العقيد عبFدالعزيز الوجيFه 
اسلين فإنني أقدم شھادة احد المر. وعدد آخر من ا
صدقاء العسكريين 

اLجانب الذي زار تلك المواقع الحصينة بعFد إصFدار حFافظ أسFد أمFره 
با:نسحاب الكيفي منھا بعد إع'نه بسقوط مدينة القنيطرة قبل سقوطھا 
الفعلي بثمان وأربعين ساعة يقFول مراسFل مجلFة تFايمز اLمريكيFة فFي 

تسيطر سFورية علFى : ( بعد زيارته لھا مايلي  1967آواخر شھر آب 
ة من الت'ل الصخرية الشديدة ا:نحدار تمتد لمسافة أربعFين مFي'ً سلسل
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علFFى جوانFFب الFFت'ل .وتشFFرف علFFى سFFھول مكشFFوفة لنيFFران اLسFFلحة 
ثFF'ث ث'ثFFة خطFFوط دفاعيFFة مسFFتقلة فFFوق بعضFFھا وكFFل خFFط تحميFFه 

وفFFي سFFبيل . واسFFتحكامات منيعFFة طبقFFات مFFن اLلغFFام وأسFF'ك شFFائكة 
  . ب عبور تسعة خطوط ماجينو مصغرة الصعود إلى الطبقة  العليا يج

وكل طبقة من الطبقات العليFا تحFوي متFاريس صFخرية تحFت اLرض 
  .وأبراج مدفعية من الخرسانة تبلغ سماكة جدرانھا خمسة اقدام 

كمFا حفFرت تحFت اLرض . وتربط كل ھذا أنفاق سميكة الجFدران      
حفFFرت كمFFا . مرائFFب ضFFخمة لتتسFFع للFFدبابات والسFFيارات العسFFكرية 

كمFFا . مFFرابض المدفعيFFة فFFي طبقFFة أرضFFية إرتفاعھFFا عشFFرون قFFدماً 
زرعFFت أمFFام خFFط الجبھFFة حقFFول ألغFFام كبيFFرة بفخFFاخ ضFFد الFFدبابات 

و
 يصFFFدق ا:نسFFFان كيFFFف انسFFFحب السFFFوريون مFFFن ھFFFذه .. والمشFFFاة 
  ؟)..التحصينات دون خسائر تذكر 

  
مصFFري ا:نتقFFال لميFFدان الحFFرب 
 بFFد مFFن معرفFFة الجيشFFين القبFFل     

والسFFوري التعبFFوي بشFFكل عFFام قبFFل الحFFرب الجFFيش المصFFري بقيFFادة 
في حرب اليمن LقامFة المشير عامر وشمسي بدران كان نصف قواته 

ديكتاتوريFة عسFكرية مواليFة لبعFد الناصFFر فيFه خسFر فFي حFرب الFFيمن 
.. أكثFFر مFFن عشFFرة آ
ف قتيFFل حسFFب ا:حصFFاءات الرسFFمية المعلنFFة 

FFFامرادوقيFFFدران -ة عFFFب–
 تھمھFFFا الحFFFرب بمقFFFدار إھتمامھFFFا نصFFFر 
  . باغتصاب السلطة في انق'ب عسكري معد مسبقاً :سقاط عبدالناصر

لذلك كانت اLوامر المعطاة لقFوات سFيناء متناقضFة ومخFّدرة للقFادة     
الفريFق سFعد ( الميدانيين كما ورد تفصي'ً في مFذكرات القائFد الFوطني 

فFي سFيناء رغFم أوامFر ) ت'مF(الذي صمد في ممFرات ) الدين الشاذلي 
) برتبFة صFغيرة يومھFا (وكان آخر ضابط ميFداني , ا:نسحاب الكيفي 

عبر قناة السFويس إلFى الضFفة الغربيFة وخسFر الجFيش المصFري أكثFر 
مFFFن خمسFFFة عشFFFر ألFFFف شFFFھيد بيFFFنھم آ
ف ا
سFFFرى الFFFذين اغتFFFالھم 

  .الة ذالصھاينة بكل خّسة ون
     Fحية ا:نق'بFوري ضFيش السFد أما الجFزب القائFكرية والحFات العس

كFFان يفتقFFر للكFFوادر الوطنيFFة المدربFFة والمجربFFة بعFFد حمFF'ت التصFFفية 



 14

سFرح أكثFر مFن حيFث  1959والتسريح التي تعرض لھا بدءاً من عFام 
ضابط صف من خيFرة كFوادر الجFيش السFوري وعلFى رأسFھم  1500

زري ورفاقFFه فFFي قيFFادة أمFFين بFFقائFFد الجFFيش السFFوري الفريFFق عفيFFف ال
وغيFرھم وقFد كFان الضFباط البعثيFون وقائFد فوري وأحمد عبدالكريم الن

انقFF'ب ا:نفصFFال مFFن وضFFع قFFوائم التسFFريح الظالمFFة باسFFم الشFFوعية 
يعتFFFرف الشFFFرفاء مFFFنھم بھFFFذه مريكFFFان ووالخFFFوف منھFFFا إرضFFFاء ل�

  . الجريمة
   

آذار بالمئFFات ت'ھFFم تسFFريح 8نفصFFال بعFFد إنفFF'ب سFFرح ضFFباط ا:    
م ھم جاسم علوان ومحمد الجFراح وأعFدوفي مقدمت الضباط الناصريين

عدد منھم في محاكمات كراكوزية في سFجن المFزة واسFتمرت تصFفية 
ثم صفيت  غدراً زياد الحريري  رآذا8كوادر الجيش صفي قائد انق'ب 

كما تمFت  1966شباط 23مجموعة مايسمى القيادة القومية في انق'ب 
وغيرھFFا حتFFى فرغFFت  تصFFفية مجمFFوعتي سFFليم حFFاطوم وفھFFد الشFFاعر

قطعFFات كثيFFرة مFFن الجFFيش مFFن الحFFد اLدنFFى للكFFوادر كنتيجFFة حتميFFة 
وس الFFذي 
يھمFFه الFFوطن وللصFFراع علFFى السFFلطة بFFين عسFFكر الطFFا

على كتفه يھش لھا كFالھر إذا ظفFر والشعب بمقدار وضع كتلة نحاسية 
استعاضFت القيFادة عFن كFل . بقطعة جبن أمFام المFرآة أو أمFام محظيتFه 

FFFذه الكFFان ھFFFركLباط اFFFارين وضFFFا كالطيFFFة منھFFFا الفنيFFFوادر وخصوص
والصواريخ والدبابات والتعبئة والھندسة وغيرھا التFي كلفFت الخزانFة 

ت عFFنھم فFFي سFFبيل البقFFاء علFFى ضFFاعاست..العامFFة م'يFFين الFFدو
رات 

ائFFد يتقنFFون سFFوى ترديFFد شFFعار الحFFزب القالكرسFFي بضFFباط احتيFFاط 

وضباط ا
حتيFاط موظفي الدولة وكان معظمھم من معلمي المدارس و
  ... الذين 
يمتون للحرب والخبرة العسكرية بصلة 

المحFFامين ھFFة كFFان أحFFد الFFزم'ء مFFن يصFFدق أن مسFFاعد رئFFيس الج    
الذي 
خبرة له بقراءة خارطFة عسFكرية زج بFه فFي ھFذا الموقFع رغFم 

سFنتابع كيFف سFلم الجFو
ن وجبھتFه الحصFينة دون  ... إرادته كما قFال
وكيFFف كFFان مجمFFوع خسFFائرنا مFFن كFFل ھFFذه المسFFرحية الخيانيFFة  قتFFال
150FFھيد فقFFي  . طشFFترك 1966 /13/11فFFدفاع المشFFة الFFت اتفاقيFFوقع
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العربية بين مصر وسFوريا واLردن أصFبحت سFماء المشFرق العربFي 
بغيFFوم تحمFFل شFFھب جFFرب جديFFدة تحمFFل  ةملبFFد 1967منFFذ مطلFFع أيFFار 
  .الدمار والھزيمة 

 ً  .سورية وجود حشود اسرائيلية على حFدودھا بعد أن أعلنت خصوصا
خFوا لھFذه النقطFة أكFدوا لكن الكثير مFن الFذين أرّ .. وأيد السوفييت ذلك 

عFFدم وجFFود تلFFك الحشFFود وأكتفFFي بFFذكر مFFا أعلنFFه السFFيد أمFFين ھويFFدي 
رئFFيس مخFFابرات عبFFد الناصFFر فFFي مذكراتFFه وعلFFى شاشFFة الجزيFFرة 

بد الناصر إلFى دمشFق أرسلني الرئيس ع : قال ( 27/8/2001بتاريخ 
للتأكFد مFن وجFود حشFود إسFرئيلية علFى الحFدود  67في منتصف أيFار 

والتقيFFت بالعقيFFFد عبFFد الكFFريم الجنFFFدي رئFFيس المخFFFابرات . السFFورية 
رغFم  )د لي عدم وجFود حشFود إسFرئيلية علFى الجبھFةالسورية الذي أكّ 

 17/5ذلFFك اسFFتمرت القFFاھرة ودمشFFق فFFي التصFFعيد ا:ع'مFFي وفFFي 
أعلFن عبدالناصFر  23/5/67وفFي . فFي مصFر الطFوارئ الFة حأعلنت 

وطلFFب مFFن اLمFFم , إغFF'ق خلFFيج العقبFFة بوجFFه الم'حFFة ا:سFFرائيلية 
أعطFFى  25/5المتحFFدة سFFحب قFFوات الطFFوارئ الدوليFFة مFFن سFFيناء وفFFي

أنFه لFن يكFون (إلى يوثانت أمين عFام اLمFم المتحFدة  عبد الناصر وعداً 
رم الحFFوراني فFFي مذكراتFFه ص كFFأيقFFول المرحFFوم  )البFFادئ بFFالحرب

لقFFد كFFان جمFFال عبFFد الناصFFر يقFFول عFFن نفسFFه إنFFه (مFFايلي  4ج 3420
وقFد قFال ذلFك أمFامي فFي مناسFبات عديFدة فمFا  " رجل حذر وحيسFوب

الذي ورطه بإغ'ق خليج العقبة في الوقت الFذي يعلFم فيFه إن إسFرائيل 
يصFل وقFال الملFك السFعودي ف)؟؟ غ'قه في حال إ يمكن أن تشن حرباً 

إن منطقFة الشFرق اLوسFط لFن  :" 23/5أثناء مروره في لندن بتFاريخ 
المصFدر -تشفى من أمراضھا وتبلFغ العافيFة مFالم تFتم تصFفية إسFرائيل 

          - 3421السابق ص 
          

بعFFد اختFFراق الطFFائرات اLسFFرائيلية سFFماء العاصFFمة  21/5وفFFي     
سFFد وزيFFر الFFدفاع أطلFFق حFFافظ اL 1948دمشFFق Lول مFFرة بعFFد حFFرب 

أكد فيه تطور س'ح الطيران السوري : تصريحاً وقائد س'ح الطيران 
لقFد أصFFبحت اسFتعدادتنا لمواجھFFة العFدوان كاملFFة  (وقFFال )الثFورة(بعFد 
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وقد أخذنا بعFين ا:عتبFار احتمFال تFدخل ا:سFطول السFادس اLمريكFي 
 ....Fيس فقFتعدة لFاھزة ومسFدوان و طلقد أصبحت قواتنا جFرد العFا لFإنم

للمبادرة لعملية التحرير بالذات ونسFف الوجFود الصFھيوني مFن وطننFا 
العربي وھناك إجماع من جيشنا الذي طال استعداده ويFده علFى الزنFاد 

من القيادة في المطالبة بالتعجل في المعركة ونحن اLن بانتظار إشارة 
 السياسية وإنا كعسكري أرى أن الوقت حFان لخFوض معركFة التحريFر

  ؟... ) قل تنفيذ ضربة تأديبية Lسرائيل وعلى اLأ ...
  

سافر الملك حسين  طأي قبل الحرب بخمسة أيام فق 5-31وبتاريخ      
الحFرب وعFين إلى القاھرة ليوقع ا:تفاق مع عبد الناصFر علFى دخFول 

للقFوات المشFتركة بمFا فيFه الجFيش  عامFاً  اللواء عبد المنعم رياض قائداً 
اLنفجFFار لمحمFFد  (لكFFن مFFن العFFودة إلFFى كتFFابو. اLردنFFي فFFي القFFدس 
يقFFFف المFFFرء مشFFFدوھا :زدواجيFFFة مواقFFFف  )438حسFFFنين ھيكFFFل ص 

فالملك الذي وقع ا:تفاقية فFي القFاھرة سFبق  .اLنظمة العربية وتفسخھا
لFFه أن أرسFFل رسFFالة سFFرية إلFFى عبFFد الناصFFر حملھFFا إليFFه عبFFد المFFنعم 

محمFFد حسFFنين  وقFFد نشFFرھا طلھFFذا الغFFرض قفFF يريFFاض الFFذي اسFFتدع
كلف الملك عبFد المFنعم أن ينقلھFا لشFخص واحFد  (ھيكل وھذا موجزھا

إن الفريق رياض يعرف ويتابع ب' شك كل  -ھو عبد الناصر شخصياً 
لكFن ھنFاك موضFوعات تعلFو , أسباب ودواعي الخ'فات القائمFة بيننFا 

ن وا� . على أي خ'ف Lنھا تمس اLمن القFومي العربFي فFي الصFميم
يFدبر للجمھوريFة العربيFة  ملك لديه ما يدعوه إلى اليقين بFأن فخFاً فإن ال

طھم فFFي حFFرب المتحFFدة وللFFرئيس عبFFد الناصFFر فھنFFاك محاولFFة لتFFوري
وبعضFFFھم 
ت'ئمھFFFم ظروفھFFFا وإن الجماعFFFة فFFFي سFFFورية مختFFFرقين 

  ... ئ مع جھات لديھا خططھامتواط
ن وھنFFا تصFFبح مصFFر ھFFي الھFFدف اLول للمFFؤامرة وطلFFب الملFFك أ     

فFإذا كFان الملFك  ...) تصل رسالته ھذه إلFى عبFد الناصFر بأسFرع وقFت
ع القFFدس ؤامرة ليضFFيّ كFFل ذلFFك لمFFاذا دخFFل تلFFك الحFFرب المFF العتيFFد يعلFFم

  ؟؟...والضفة الغربية 
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الملھFFاة فالنظFFام المصFFري وبFFوق صFFوت العFFرب وتسFFتمر المأسFFاة     
 زرع السماء واLرض انتصFارات وبطFو
ت حتFى بعFد) أحمد سعيد (

م علFى اLرض خF'ل عشFر دقFائق ثتدمير الطيران المصري وھFو جFا
م�FF اLجFFواء بأسFFماء الصFFواريخ و–صFFبيحة الخFFامس مFFن حزيFFران 

ولFFم ) الناصFFر والظFFافر والقFFاھر (الروسFية الصFFنع التFFي أطلقFFوا عليھFا 
يطلق منھا صاروخ واحد علFى العFدو الصFھيوني سFلمت قواعFدھا فFي 

وإذاعFة دمشFق تعلFن سFنرميھم فFي  –سيناء كما ھي دون تدمير للعFدو 
البحر وسنجعل اLسطول السادس اLمريكي طعامFاً LسFماك المتوسFط 

كمFا .والشباب العربي مدعو إلى حيفFا العربيFة المحFررة بعFد أيFام فقFط 
إننFا سنسFاعد : ( صرح أحمد الشقيري رئيس منظمة التحرير بما يلFي 
Fل مFالبحر وإن كFفرھم بFھيل سFى تسFد ا:سرائيليين علFى قيFى علFن يبق

الحياة يمكن أن نبقيه في فلسطين ولكFن فFي تقFديري أنFه لFن يبقFى أحFد 
  ) ...منھم على قيد الحياة 

  
ھFFذه كFFل لقFFد اسFFتغّل العFFدو الصFFھيوني ومعFFه ا:عFF'م الغربFFي كلFFه     

التصريحات الغيFر مسFؤولة لحشFد التأييFد لFه فFي عدوانFه علFى الFوطن 
  .العربي 

ت دون عقFاب أو حتFى الشFمس وكيFف مFرّ لمعرفة كيف تمت عFين     
يقظة ضمير وكيف كوفئ المسؤول اLول عنھا وصحبه بFالتربع علFى 

وبقايFا شعب حوله الطغFاة حولFه إلFى أشF'ء سورية فوق أش'ء  شعر
      ). الجندرمة اLسدية (وطن أسير مرتھن ل

لمعرفة كل ذلك نعود لماحل بالجيش السوري قبل ھذه الخيانة وھل     
المخFFابرات اLمريكيFFة وا:سFFرائيلية بعيFFدة عFFن تصFFفية كFFوادر  كانFFت

الجFFيش الوطنيFFة المجربFFة ومصFFادرة الحريFFات العامFFة وفFFي طليعتھFFا 
الصحافة وحرية اLحزاب وسائر النقابات ومؤسسات المجتمع المدني 

وإصFدار قFوائم العFزل المFدني لخيFرة القFادة الFوطنيين الFديمقراطيين .. 
مFFة ا:نفصFFال تلFFك القFFوائم التFFي كFFان يعلنھFFا بحجFFة اشFFتراكھم فFFي حكو

آذار  8وزير ا:ع'م فFي حكومFة صF'ح البيطFار اLولFى بعFد انقF'ب 
الFFدكتور جمFFال اLتاسFFي وھFFذه الFFوزارة ووزيFFر إع'مھFFا ) المباركFFة(
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أغلقFFت سFFتة عشFFرة صFFحيفة –ممFFا سFFمي مجلFFس قيFFادة الثFFورة  وبقFFرار
ض مFFع خFFتم حFFرة فFFي دمشFFق والمحافظFFات دون أي حFFق فFFي التعFFوي

مكاتبھFFا  ومطابعھFFا بالشFFمع اLحمFFر كمFFا قضFFى مرسFFوم قيFFادة الثFFورة 
العتيFFد بمصFFادرة مطFFابع ھFFذه الصFFحف  وموجوداتھFFا لصFFالح خزينFFة 

راجFع ..(دھFم تحFت الحراسFة القضFائية 
وأوأو توزيعھا الدولة ببيعھا 
ومذكرات رئيس  85-3184ص 4مذكرات اLستاذ أكرم الحوراني ج 

  ) .عظم الوزراء خالد ال
  

كFFان ومFFازال المطلFFب اLول LمريكFFا وإسFFرائيل فFFي منطقتنFFا دعFFم      
الFديكتاتوريات العسFFكرية ومصFادرة أبسFFط حقFوق ا:نسFFان والحريFFات 
العامة ولم يكن ص'ح البيطار وميشيل عفلق بعيFدين عFن ھFذا الھFدف 

رتبFFاط بالسFFعودية با:ضFFافة ل�, بواسFFطة ھمFFزات الوصFFل المتعFFددة 
إلFFى جانFFب تصFFفية الجيFFوش , أنظمFFة الFFوك'ء بالعمولFFة وغيرھFFا مFFن 

وتحويلھا إلى فرق . العربية كقوة مقاتلة في مواجھة الغزو الصھيوني 
إنكشارية لحماية ھذا الطاغية أو ذاك لحماية الكرسي وحسب ومن ھنا 

القوى الوطنية الديمقراطية والكFوادر العلميFة العسFكرية تصفية جاءت 
لعسFFكرية فFFي الجFFيش التFFي كلفFFت خزانFFة الدولFFة المتمكنFFة مFFن العلFFوم ا

المجتمFع المFدني السFوري وسFلب مليارات الدو
رات مرادفFة لتصFفية 
عثFFFFي بولعFFFFب النظامFFFFان الناصFFFFري وال.... حرياتFFFFه وحقوقFFFFه أبسFFFFط 

الديكتاتوريان الدور الرئيس في تصفية ھذه القFوى والطاقFات الوطنيFة 
  ؟...

ا:رتجاليFFة التFFي توقFFع البعFFث بالوفFFاق بينھمFFا فFFي طبخFFة الوحFFدة  سFFواء
منھا أن يتسلم مفFاتيح الوصFاية عليھFا أو بالصFراع بينھمFا بعFد إنقF'ب 

  .    1963الثامن من آذار 
ھFFذا , كانFFت تصFFفية الجFFيش السFFوري مطلبFFاً أمريكيFFاً وإسFFرائيلياً      

الجFFيش الFFذي منFFع إسFFرائيل مFFن تحويFFل نھFFر اLردن وكبFFدھا خسFFائر 
رغFFFم تفFFFوق السFFF'ح تFFFداء فFFFي البFFFر والجFFFو كبيFFFرة كلمFFFا حاولFFFت ا:ع

ا:سFFرائيلي والFFدعم اLمريكFFي وقFFد أعطFFى مجلFFس قيFFادة الثFFورة لنفسFFه 
وفFFي أوائFFل . السFلطات الFFث'ث وحFق التصFFرف بFFالجيش كمFا يحلFFو لFه 
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) مجلFFس قيFFادة الثFFورة (صFFدر مرسFFوم عFFن مFFا سFFمي  1963حزيFFران 
ناقشFة وإقFرار لمجلFس قيFادة الثFورة م: (جاء في مادتFه الثامنFة مFا يلFي 

تسليح الجيش العامل وا:حتياطي وتكوينه وتخفيضFه وحلFه بنFاء علFى 
ج يقFFFول المرحFFFوم الحFFFوراني فFFFي مذكراتFFFه ) اقتFFFراح مجلFFFس الFFFدفاع 

عنFFدما سFFمعت ھFFذا المرسFFوم وأنFFا فFFي مخبFFأي :( مFFايلي  3191ص4
ھو رسFالة موجھFة ... ه اعتبرت أن الحديث عن تخفيض الجيش أو حلّ 

متحدة وإسرائيل تعلن ا:متنFاع عFن أي عمFل عسFكري إلى الو
يات ال
وھنFا يحFق لنFا أن : كمFا قFال ... لمنع إسرائيل من تحويFل نھFر اLردن 

بعFFد انقFF'ب آذار مطلبFFاً نتسFFاءل ھFFل كانFFت تصFFفية الجFFيش السFFوري 
أمريكياً ؟؟ لقد استمر إصرار إنق'بيي الثامن من آذار مFن العسFكريين 

إلFFى ماقبFFل حFFرب حزيFFران السFFوري  علFى اسFFتراتيجية تصFFفية الجFFيش
بسبب التكالب على السلطة تحت مختلف الذرائع وبحجFة تبنFي  1967

القيFFادة العسFFكرية المتواطئFFة واسFFتبَدلْت ...) حFFرب التحريFFر الشFFعبية 
ضFFFابط إحتيFFFاط مFFFن معلمFFFي  700آ
ف الكFFFوادر المسFFFّرحة بحFFFوالي 

Fي مختلFات المدارس وموظفي الدولة ليسدوا الشواغر الھائلة فFف قطع
الجيش التي كانت شبه مشFلولة عشFية خيانFة حزيFران التFي خطFط لھFا 

عته القيادة أو رفّع بعد أن رفّ .. ونفذھا حافظ اLسد وأسياده بكل بساطة 
من رتبة مقدم إلى رتبة لواء شأنه شأن معظم فرسان  1966نفسه عام 

  ...ة قبل وبعد الحرب على السواء عسكر الھزيم
  

اللبنانيFFFة فقFFFط تنشFFFر قFFFوائم الضFFFباط السFFFوريين كانFFFت الصFFFحف      
 المسFFرحين بعFFد كFFل عاصFFفة إنق'بيFFة أو محاولFFة فاشFFلة وخصوصFFاً 

آذار حتFى  8الحياة والنھار يمكFن الرجFوع إليھFا مFن تFاريخ –صحفتي 
  .التي أسموھا نكسة  1967حزيران الخيانة 

  14/3/1963وفFFي محادثFFات الوحFFدة الث'ثيFFة فFFي القFFاھرة بتFFاريخ      
أصFبح رئFيس ووقف لؤي أتاسي الذي رفع نفسه مFن عميFد إلFى فريFق 

حتFFى اLن صFFار عنFFدي ( :بمFFا يلFFي دولFFة بعFFد الثFFامن مFFن آذار متبجحFFاً 
ح من مختلف الرتب وماشيين بالتسFريح وأي إنسFان ضابط مسرّ  300

ح يعنFي لFواء قFد يكFون يسFرّ لو أشك أنه 
يسير مع اتجاھنا على طول 
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ة بالميFة بالمية مؤمنة أحسن من ميّ  25نية بتاعة المدى بتاعه أو الميزا
يكFFون ذلFFك تناقضFFات ومشFFلول  )أي عFFدد الضFFباط الFF'زم لقيFFادة لFFواء(

كFان عبFد ) 57الطبعFة اLولFى دار ا:ھFرام ص -ودي سياستنا دلوقFت 
السFوري وممFا قالFه فھFد الناصر وأركان نظامFه يھشFون LقFوال الوفFد 

لعسFكري والمFدني سFيكون دائمFا إن التجFانس ا :( الشاعر عضو الوفFد
العامل المحرك لدفع القومية العربية إلى اLمام وحمايتھا من أي خطر 

إن اLسلوب الذي أشار إليه الفريق اLتاسFي ھFو المتبFع فFي الجFيش ....
 تكمFا شFمل..)أي ا:بقاء على العناصر التي تؤمن بالعروبFة والقوميFة 

FFة وقFFة المدنيFFات الدولFFع مؤسسFFفية جميFFاعرالتصFFي  (ال الشFFيمكنن
أن 
أتصور وجود ضابط شيوعي يدين بلينين وستالين وماركس أو ضابط 

فFي  ..  كردي يريد دولة كردية أو ضابط إنفصالي يسيطر عليFه الFدين
مكاننFFا تحديFFد مجFFزرة إوب)  75الFFخ نفFFس المصFFدر ص  .. كتيبFFة مشFFاة

حتFى عشFية  ه الوطنيFة تصفية الجيش السFوري وتسFريح خيFرة كFوادر
  ؟:يانة حزيران بما يلي خ
  
ضFFباط وضFFباط  1500 :سFFرح خFF'ل الوحFFدة السFFورية المصFFرية -1

أركانھا التFي وقعFت ميثFاق  ةقيادة الجيش السوري وھيأصف بما فيھم 
تحFFت  وعFFدواناً  ظلمFFاً  1958شFFباط  23الوحFFدة مFFع عبFFد الناصFFر فFFي 

وقFد وضFع قFوائم التسFريح ضFباط  المزعوم ) الخطر الشوعي(ذريعة 
مFFع عبFFد الكFFريم الFFنح'وي مسFFاعد المشFFير عFFامر كمFFا اعتFFرف البعFFث 

  .في بغداد أمامي بذلك السيد مصطفى حمدون 
ضFFابط وضFFباط صFFف واغتيFFل  300 :سFFرح أثنFFاء عھFFد ا:نفصFFال -2

بFراھيم العلFي وجاسFم إ'بيFين قعدد من الشبان الضباط علFى أيFدي ا:ن
ثانويFة بينھم صديقي وزميلFي فFي  1962آذار  22علوان في حلب في 

  .ابن خلدون النقيب المغوار نصوح النّصال
ضFFباط وضFFباط  1000آذار تFFم تسFFريح أكثFFر مFFن  8بعFFد انقFF'ب  -3 

بيFنھم قيFادة اLركFان العامFة وقيFادات جميFع  )ا:نفصFال(صف بذريعة 
دورات كمFFا سFFرحت .القطعFFات العسFFكرية البريFFة والجويFFة والبحريFFة
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كما سرح قائد كرية المختلفة كاملة في الكلية العسكرية والمدارس العس
  .آذار اللواء زياد الحريري وأبعد إلى فرات  8انق'ب 

الفاشFلة التFي قادھFا الناصFرية تمFوز بعFد محاولFة ا:نقF'ب  18في  -4
لؤي اLتاسي اLنFف الFذكر مFع جاسFم علFوان ومحمFد الجFراح ورائFف 

ضFFباط وضFFباط صFFف كمFFا أعFFدم فFFي  200المعFFري سFFرح أكثFFر مFFن 
ضFFباط وضFFباط  30اكوزيFFة فFFي سFFجن المFFزة أكثFFر مFFن محاكمFFات كر

ط باسFF'ح ا:شFFارة والضFFصFFف فFFي مقFFدمتھم العقيFFد ھشFFام شFFبيب قائFFد 
الناصFريين والقFوميين  ينسFكريعبحري كلش وغيرھم من المدنيين وال

  .العرب
أكثر مFن  1966شباط  23سرح من الجيش والشرطة بعد انق'ب  -5 

أمFFين الحFFافظ وقيFFادة ضFFباط وضFFباط صFFف مFFن أنصFFار الFFرئيس  600
  القومية البعث 

ط صFFFف فFFFي محFFFاو
ت بابط وضFFFاضFFF 200كمFFFا سFFFرح أكثFFFرمن  -6
مFFن قبFFل القيFFادة القوميFFة وسFFليم  1966ا:نقFF'ب المتكFFررة خFF'ل عFFام 

وبھذا نكون قFد بلغنFا عشFية حFرب حزيFران -محاو
ت فاشلة  -حاطوم
تFي وقد خسر بل فقد الجيش السFوري خيFرة قياداتFه وكFوادره ال 1967

خدمة لمFن تمFت ط صف بابط وضاض3500يبي شكل مجموعھا التقر
يشنا الذي كFان جكل ھذه التصفيات بل ھذه الكارثة التي حلت بشبابنا و

ذكرت ماحل بجيشنا  1963آذار  8قبل وحده يرعب العدو الصھيوني 
الFFوطني ومجتمعنFFا المFFدني الحضFFاري والحريFFات العامFFة علFFى أيFFدي 

بFFالمخالعسFFكر وإنق'بFFاتھم  ة التFFي كانFFت معظمھFFا بFFدوافع مزدوجFFة رَّ
خارجيFFة معاديFFة لقيFFام أي نظFFام وطنFFي ديمقراطFFي ودولFFة قFFانون فFFي 

أو بFFدوافع اغتصFFاب السFFلطة والصFFراع علFFى غنيمFFة الدولFFة  -سFFورية
  . وتحويلھا إلى مزرعة خاصة لھذا الطاغية أو ذاك 

    Fت ورأينا كيف نفذت عملية تصفية خيرة كوادر الجيش الوطنية تح
شFFتى الFFذرائع واسFFتبدالھا بضFFباط احتيFFاط مFFن الحFFزب القائFFد وترفيFFع 

كالديكFة علFى الضباط ا:نق'بيين Lنفسھم بشFكل ھسFتيري وصFراعھم 
المناصFFب وكمثFFال علFFى صFFراع كتFFل الديكFFة العسFFكرية التFFي أجھFFزت 
على ماتبقى من الجيش ھFذا الصFراع الFذي تحFول إلFى صFراع طFائفي 
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فترفيFع حFافظ اLسFد مFن  .. أقFل أحيانFاً  عشFائري ومنFاطقي سافر حينFاً 
مقFFدم إلFFى لFFواء دفعFFة واحFFدة دفFFع خصFFمه اللFFدود اللFFواء محمFFد عمFFران 

مFFFن القيFFFادة القطريFFFة ومFFFن مجلFFFس 9/12/1964سFFFتقالة بتFFFاريخ لل�
ثFم   17/12إلى إسFبانيا بتFاريخ   فيراً استقالته وأرسل سقبلت . الرئاسة 
اغتالتFه عصFابة ثم  1970عام نان بعد من السفارة ولجأ إلى لب استقال 

وسFرح  1972 /4/3خ رفعت اLسد في منزله في طرابلس لبنان بتاري
اطين الخيFّ(اط الموالين لعمران ومعظمھم من أبناء عشيرتهجميع الضب

وتتابعFFت  ثFFم أعيFFدوا للجFFيش ليFFدعموا إنقFF'ب حFFافظ اLسFFد طائفيFFاً ) 
 كنعFFان التصFFفيات بFFين الديكFFة ومازالFFت كFFان آخرھFFا الزعبFFي وغFFازي

ئد يبررون جرائمھم بشFتى االجيش العقائدي والحزب الق وكان عناتر..
اLكاذيب والبالونات القومجيFة والتقدميFة واليمFين واليسFار والتصFحيح 

وس المھFزوم أمFام ووحبل الكذب على الغارب فمن يردع عسFكر الطFا
وأيFن ھFي  ؟.. العدو المنتصر على الشعب بالسجون والقمع واLرھاب

اھم وتسFFير ة السياسFFية التFFي أنجبFFت ھFFؤ
ء أو التFFي قبلFFت أن تتبنFFّالقيFFاد
  ؟...سنرى ... خلفھم وتبررجرائمھم 

  
لقFد : (مFا يلFي  3193ص4جاء فFي مFذكرات اLسFتاذ الحFوراني ج     

بFFي أنFFه حFFاول تنبيFFه ميشFFيل عفلFFق بعFFد كقFFال لFFي الFFدكتور فيصFFل الر
يFFد والقيFFادة الخFF'ف بFFين أمFFين الحFFافظ والقيFFادة القوميFFة وصFF'ح جد

إلFFى أن ھFFذا الخFF'ف سFFيؤدي إلFFى تمزيFFق الجFFيش فأجابFFه .. القطريFFة 
وتسFلطة  الجFيش  إننا نرحب بھذا الخ'ف الFذي سيخلصFنا مFن: فلق ع

كما قال لي نسيم السفرج'ني عندما كنFت  .. على الحزب وعلى الحكم
وھFFو مFFن مريFFدي صFF'ح البيطFFار ومFFن المFFدنيين الFFذين  -فFFي العFFراق
كان ھذا موقف قيادة الحزب وكنا نFرى : ( -آذار  8إنق'ب برزوا بعد 

Lنھم سيمنون بالفشFل  " ليجربوا أنفسھم" ن يستلم العسكريون الحكم أ
ھكFذا قFررت عبقريFة ) وبعدھا سيعود الحكم إلى المFدنيين فFي الحFزب 

لعسFكر وھFذه بFاكورة ئد تحويل سFورية إلFى حقFل تجFارب لاالحزب الق
ة ومFاذا يھFم ھFذه القيFادة مادامFت محروسFة مFن الخالد وعنوان رسالتھا

اري العراق بعد التي استوردت من ابتكار جزّ  )الحرس القومي(بنادق 
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شFكل الحFرس القFومي لقمFع الشFعب وحمايFة  -1963الثامن من شFباط 
بتFFFاريخ ) ثFFFورة (النظFFFام بقFFFرار مجلFFFس قيFFFادة اLنقFFF'ب الFFFذي سFFFمي 

ظFFارة أمFFام كFFل مFFا ومFFا دامFFت ھFFذه القيFFادة فFFي صFFف الن 15/3/1963
فھFل كFان لFدى  .. يجري في الجيش تنتظFر فشFل العشFكر لتحFل محلھFم

 1967دخFFول الحFFرب ضFFد العFFدو الصFFھيوني عFFام  ھFFذه القيFFادة أيضFFاً 
  ؟؟؟.. تجارب أيضاً ومصير الوطن حقل 

  
نعود لھيكلية الجيش عشية حرب حزيران ومدى جاھزيته وقدرته      

FFFFفيات والسياسFFFFل التصFFFFد كFFFFة بعFFFFة الحقيقيFFFFبوية والطائفيFFFFات العص
لFذلك نسFتطيع القFول . والعشائرية التي نخرت وحدة الجيش والمجتمع 
ومFFن العFFودة لكتFFاب  .. إنFFه لFFم يكFFن أحسFFن حFFا
 مFFن الجFFيش المصFFري

الFFذي نشFFر بموافقتFFه مFFع  )اLسFFد(فFFي كتابFFه )باتريFFك سFFيل(البريطFFاني 
السوري كان الجيش :(للمؤلف مقدارھا مليون دو
ر نراه يقول  ةمكافأ

فكFFان قFFوة سFFيئة التFFدريب ناقصFFة الضFFباط  غيFFر مؤھFFل للحFFرب تمامFFاً 
كFان  .يبأسFلحة قديمFة منسFقة مFن السFوفيات مجھFزاً  تعداده خمسون ألفاً 

طFFائرة  ميFFغ  100دبابFFة نصFFفھا صFFالح ل�سFFتعمال تFFدعمھا  500لديFFه 
بيFFد أن أخطFFر ضFFعف فFFي ھFFذا  . للFFدفاع الجFFويولكFFن دون قFFذائف  17

إذا ) ...يFأة الضFباط التFي أقعFدتھا حمF'ت التطھيFر الجيش يكمFن فFي ھ
كانت ھذه المعلومات قد استقاھا المؤلف من حافظ اLسد و وافFق علFى 

عبFFد الناصFFر والملFFك  نشFرھا ليبFFرر الخيانFFة فلمFاذا دخFFل الحFFرب وجFرّ 
) التFFFايم (وجFFFاء فFFFي مقFFFال آخFFFر نشFFFرته مجلFFFة ؟؟ ...حسFFFين إليھFFFا إذا 

ھFذا الجFيش مسFلح بأسFلحة إن  :(يلFيمFا  67اLمريكية فFي مطلFع عFام 
 350بينما لدى إسرائيل جيش تعداده  ألفاً  60روسية قديمة يبلغ تعداده 

طFائرة ميFغ  26طFائرة منھFا  126دبابFة و  500كما تملك سFورية  ألفاً 
فFFالقوات السFFورية  .. فقFFط يمكFFن اسFFتخدامھا فFFي الخطFFوط اLماميFFة 26

FFر مFFمل أكثFFر شFFن التطھيL ينFFكل مشFFة بشFFباطھاناقصFFف ضFFن نص. 
وأكثFر مFن ذلFك فFإن . منذ ث'ث سنوات فقFط نقباء وعمداء اليوم كانوا 

لFم تكFن  )... قيم في دمشق لدعم النظام وحمايتهثلث الجيش السوري م
خطورة إغ'ق العقبة ومضائق تيران أمام الم'حة ا:سرائيلية بتاريخ 
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مFFFن  الفFFFوري طلFFFب مFFFن القFFFوات الدوليFFFة ا:نسFFFحابوال14/5/1967
لم تكن خافية على عبد الناصر  17/5بتاريخ  مراكزھا في سيناء فوراً 
يمكFن مراجعFة الطلFب إلFى القFوات الدوليFة (–و
 على الناس العاديين 

با:نسحاب من سيناء والرسائل المتبادلة بين مصر ويوثانت أمين عام 
وكتFاب  30-27آنFذاك فFي مFذكرات محمFود ريFاض ص اLمم المتحFدة

غيرھFFFا  ءإنھFFFا تعنFFFي الحFFFرب و
شFFFي )..464ص  نفجFFFار لھيكFFFلا:
خرھFFFا إعFFF'ن آو وأن قFFFادة الصFFFھاينة كFFFانوا يعلنFFFون دومFFFاً  خصوصFFFاً 

منFFع  : إن ھنFFاك سFFببان للحFFرب: مFFن نفFFس العFFام  14/5أشFFكول فFFي 
لFFذلك كانFFت مFFدفعيتنا تمنFFع أيFFة آليFFة -إسFرائيل مFFن تحويFFل نھFFر اLردن 

 (آذار 8نقF'ب تتحرك فFي مشFروع اغتصFاب اLردن باسFتمرار قبFل إ
  ).المجيد

  
والسبب الثاني إغF'ق خلFيج العقبFة فFي وجFه الم'حFة ا:سFرائيلية      
إن إسFرائيل :المخطFط الصFھيوني بقولFه  Lول مرة رسمياً  كما كشف..

ھFFFي التFFFFي تختFFFار الوقFFFFت والمكFFFان والوسFFFFائل للمواجھFFFة والحFFFFرب 
حFرب شرق اLوسط لن يكFون بعFد اللإن ا:واLخطر من كل ذلك قال ..

  ؟؟ ..منطقة عربية وإنما منطقة قوميات وإثنيات متعددة 
لقFFاھرة الرئيسFFية قطFFع السFFير فFFي شFFوارع ا 67أيFFار  16بتFFاريخ      

عFFFات العسFFFكرية المختلفFFFة مFFFن الFFFدبابات والمدفعيFFFة لتFFFأمين سFFFير القط
وارع القFاھرة فFي طريقھFا إلFى وناق'ت الجند وغيرھا التي اجتازت ش

أيFار  30وبتFاريخ  ...به ا:سFتعراض العسFكريفيمFا يشF) ال نFالق(مدن 
إننFFا سFFنقرر الوقFFت والمكFFان لبFFدء المعركFFة ولFFن : أعلFFن عبFFد الناصFFر 

وسFبق لFه أن صFرح قبFل ث'ثFة أيFام .. نترك ا:سرائيليين يقرروا ذلFك 
مFFن بFFأن المعركFFة لFFن تكFFون محصFFورة فFFي جFFزء  :أيFFار/ 27فقFFط فFFي 

FFدمير الكيFFي تFFدفھا الرئيسFFي إن ھFFوطن العربFFھيوني الFFم -ان الصFFرغ
معاھدة الدفاع المشترك العربية استمر الصFراع بFين محFوري سFورية 

تائم والتخوين في شواLردن السعودية واستمرت ا:تھامات وال -مصر
وسائل ا:ع'م واLنكى من ذلك أرسل حافظ اLسد سيارة مفخخة إلFى 
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 16 ت وذھFب ضFحيتھارِ ّجFموقع الحدود السورية اLردنية في الرمثا فُ 
 ً   ...أيار أي قبل الحرب بأسبوعين فقط / 23بتاريخ  شخصا

فFي مجموعFة مFن  وقFف حFافظ اLسFد خطيبFاً  أيFار أيضFاً / 12وفي      
كما أنھFا .مصممة أن تضرب أعداءھا إن الثورة  :(ضباط الجبھة قائ'

 ..مصممة على سحقھم وتصفيتھم تصفية نھائية مرة واحدة وإلى اLبFد
و ونتمنى أن يخوضوا معنا المعركة ھذه المرة وإننا إننا نرج :قال  كما

وإذا كنFFFا قFFFد وقعنFFFا فFFFي الماضFFFي وارتكبنFFFا مثFFFل ھFFFذه ... بانتظFFFارھم 
فلFن  . وعفونا عندما 
يجب أن نعفو وليس من حقنFا أن نعفFواLخطاء 

 )5/ 13صحيفة البعFث تFاريخ  ..اً أبد نرتكب مثل ھذه الخطيئة مستقب'ً 
إننFا لFن :(ئيس اLركFان فFي نفFس ا:جتمFاع كما أعلن أحمد سويداني ر

 نسمح بأن تتسلل إلى صفوف الجيش عقيدة أخرى غير عقيدتنا مبFرراً 
FFFابط جديFFFة ضFFFريح مئFFFادتسFFFرين لقيFFFن المناصFFFة د مFFFث القوميFFFة البع

  ) وللناصريين 
  

بعد كل ھذه الرعونFة والغبFاء السياسFي والعسFكري والتصFريحات      
FFاع سFFؤولة وارتفFFة ال'مسFFواء العنتريFFواحين الھFFول طFFب حFFيوف الخش

وضاع بوصلة معرفة الواقع والنتائج بأيدي حكام وقادة عاشوا بھFورة 
وبعFد  ...دالشعارات الفارغة في أبراجھم البعيدة عFن الشFعب المضFطھَ 

أن ضمنت إسرائيل عدم تدخل ا:تحاد السوفياتي كما ضمنت كالمعتاد 
م ينتظFFر قFFادة لFF.الFFدعم اLمريكFFي والبريطFFاني علFFى وجFFه الخصFFوص 

الحFFرب فFFي ھFFذه الفرصFFة السFFانحة التFFي إسFFرائيل أكثFFر مFFن ذلFFك لشFFن 
والتعFاطف العFالمي معھFم الFذي صFنعه  قدمھا الحكام العرب لھم مجانFاً 

عFF'م العربFFي الملغFFوم وال'مسFFؤول والتصFFريحات السFFابقة للقFFادة ا:
FFدنيين والمFFكريين والمFFزءاً زالعسFFا جFFي أوردنFFوتية التFFاودة والدونكيش 

منھFFFا أعFFF'ه كيFFFف يمكFFFن أن يصFFFدق عقFFFل إنسFFFان بعFFFد كFFFل  يراً صFFFغ
تصFFريحات عبFFد الناصFFر وإغFF'ق خلFFيج العقبFFة وسFFحب قFFوات اLمFFم 

كيFFف يصFFدق  .تعنFFي إعFF'ن الحFFرب و
شFFئ غيFFر ذلFFكالمتحFFدة التFFي 
أ
توضع القوات المسلحة في أقصى درجات التأھFب ؟وقيFل بعFدھا إن 

ليلة .ة إخافة إسرائيل فقط عبد الناصر أراد من ھذه المظاھرة العسكري
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الخامس من حزيران يقيم الفريق صدقي قائد س'ح الطيران المصري 
التFالي احتفا
 حضره معظم ضFباط السF'ح واسFتمر حتFى فجFر اليFوم 

دون أن تكFFFون أيFFFة دوريFFFة طيFFFران فFFFي الجFFFو ودون أن يكFFFون ..... 
لك كيف حدث ذ...الطيارون على أھبة ا:ستعداد في قمرات طائراتھم 

Fدون عقاب ؟؟ خ'ل عشر دقائق فجر الخامس من حزيFران دُ  ومرّ   رَ مِّ
طFFائرة  300الطيFFران المصFFري وھFFو جFFاثم علFFى اLرض أكثFFر مFFن 

دمرت في جميع المطFارات دفعFة واحجFة إنھFا أكبFر كارثFة فFي تFاريخ 
وبقي الجFيش المصFري فFي قطFاع غFزة ....الطيران الحربي في العالم 

أكثر مFFن ألFFف ا:سFFرائيلي المجھFFز بFFـ وسFFيناء تحFFت رحمFFة الطيFFران
  ...طائرة ميراج وفانتوم مزودة بأحدث اLجھزة والتسليح 

  
خسFFرنا الطيFFران كلFFه ومFFازال أحمFFد سFFعيد يقFFول يFFاأخي العربFFي      

طائرة وصواريخنا تطلق على تFل أبيFب  70سنبيدھم لقد أسقطنا للعدو 
فFFي سFFيناء التFي بقيFFت قواعFدھا  )صFواريخ الناصFFر والظFافر والقFFاھر(

اسFتولت عليھFا . نحFو إسFرائيل  لتنطلFق سليمة لم يوجد من يكبس الزر
  ؟ ) ....إسرائيل سليمة 

أما على الجبھFة السFورية لFم يعلFن حFافظ اLسFد الحFرب حتFى بعFد      
الصFFھيوني علFFى الطيFFران مFFن حزيFFران رغFFم غFFارات ظھFFر الخFFامس 

 17يFFغ المطFFارات السFFورية وتصFFدي طيارينFFا اLبطFFال بطFFائرات الم
حFFافظ اLسFFد رفFFض طلFFب القيFFادة المشFFتركة فFFي  ...والفFFانتومللميFFراج 

السادس من حزيران بدء الھجوم على طبريا وشمال فلسطين للتخفيف 
Lن تسعين بالمئة  اLمر متاحاً وكان  عن الجبھتين اLردنية والمصرية

قاتFFل . مFFن قFFوات العFFدوان كانFFت علFFى الجبھتFFين المصFFرية واLردنيFFة 
FFردنيLالة اFFاً ون ببسFFات  دفاعFFم إمكانFFة رغFFفة الغربيFFدس والضFFن القFFع

وعFFFدة ومFFFن أبFFFرز المعFFFارك التFFFي قاتFFFل فيھFFFا  جيشFFFھم البدائيFFFة عFFFدداً 
معركFFة التلFFة الفرنسFFية غربFFي القFFدس وفFFي القFFدس -اLردنيFFون ببسFFالة 

عشFFرين عFFن وقامFFت الطFFائرات اLردنيFFة التFFي 
يزيFFد عFFددھا . نفسFFھا 
البريطانيFة الصFنع بقصFف المطFارات  )ھوكر ھنتر(طائرة من طراز 

ا:سرائيلية وقدم الجيش اLردني الصغير أكثر من ألف شھيد وأعطFي 



 27

ضFفة الشFرقية لحمايFة الملكيFة المھFددة ووافFق لFى الاLمر با:نسحاب إ
في الثامن من حزيران بقيت الجبھFة على وقف إط'ق النار مع مصر 

سFنتابع ....يFران السورية حصينة وسليمة حتى صباح العاشFر مFن حز
    .ماجرى على ھذه الجبھة وفي دمشق 
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  الفصل الثاني

  اليوم ا"سود

       

بعFFد توقFFف القتFFال علFFى الجبھFFة اLردنيFFة بقيFFادة اللFFواء المصFFري       
وقFFادة الجFFيش اLردنFFي بعFFد قتFFال شFFرس قFFدم فيFFه عبFFدالمنعم ريFFاض 

معFارك غيFر متكافئFة بالعFدد  الجيش اLردني أكثFر مFن ألFف شFھيد فFي
والعدة وانسحابه إلFى الضFفة الشFرقية لحمايFة العFرش الھاشFمي وإلقFاء 
                 .كFFFل مFFFن الملFFFك واللFFFواء ريFFFاض مسFFFؤولية الھزيمFFFة علFFFى ا�خFFFر 

وقف عبدالناصر خطيباً في القFاھرة صFبيحة التاسFع مFن حزيFران بعFد 
FFيناء إلFFن سFFرية مFFكرية مصFFة عسFFر قطعFFحاب آخFFال انسFFفة القنFFى ض

الغربية بعد خسارة عشرات اLلFوف مFن الشFھداء الFذين رووا بFدمائھم 
أرض قطاع غزة وسيناء ومات عدد كبيFر مFنھم مFن الجFوع والعطFش 

 ً
لئيماً في اLسر وم�ت الدبابات صھيونياً في قيظ الصحراء أو اغتيا
                   ....وا�ليات والمعدات من طيران العدو أرجاء سيناء 

وقف عبدالناصر ليعلن تحمل كامل المسؤولية عن الھزيمFة وأُعلFن     
في نھاية خطابه استقالته من رئاسFة الجمھوريFة وتكليFف نائبFه زكريFا 

ومھما قيل عن ھذا ا:خFراج المسFرحي ... محيي الدين بتولي الرئاسة 
لھذه ا:ستقالة فFإن الشFعب فFي مصFر والFوطن العربFي اعتبرھFا إھانFة 

ى أكبFر مFن الھزيمFة العسFكرية بحسFه الFوطني والقFومي العFاطفي كبر
طالبFFاً العFFودة عFFن ا:سFFتقالة 
 حبFFاً بالديكتاتوريFFة بFFل  .وخFFرج رافضFFاً 

 ..........................انتصاراً للكرامة الجريحFة أمFام عFدو متغطFرس 
..........................................................                                                                                          

بّرر عبدالناصر الھزيمة بخطاب طويل سطحي لم يذكر فيFه أيFة كلمFة 
عن اLسباب الحقيقية للھزيمة وفي مقFدمتھا دكتاتوريFة التFي اسFتبعدت 

عFFن مصFFدر القFFرار لتقريFFر مصFFيره ووضFFعت جميFFع  الشFFعب وأبعدتFFه
الكFFوادر والقFFوى الوطنيFFة والتقدميFFة والعلميFFة الديمقراطيFFة فFFي الجFFيش 
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والشFFعب فFFي السFFجون والمنFFافي والقبFFور وفFFي مقFFدمتھم أبطFFال ثFFورة  
وفFFي مقFFدمتھم يوسFFف صFFديق . تمFFوز التFFي لFFم يكFFن ھFFو وقيادتFFه مFFنھم 
                          ...يمة بمFا يلFي حرفيFاً برر الھزومحمد نجيب وضباط س'ح الفرسان 

لقد كانت الحسابات الدقيقة لقوة العدو تظھر أمامنا أن قواتنا المسFلحة (
مما بلغته من مستوى في المعدات وفي التدريب قFادرة علFى رد العFدو 

وقبلنا المخFاطرة . وكنا ندرك أن احتمال الصراع بالقوة قائم . وردعه 
.           ..                             

وفي نفس الليلة فإن السفير السوفياتي طلب مقFابلتي بصFفة عاجلFة      
وأبلغنFي طلFب .. في السFاعة الثالثFة والنصFف مFن بعFد منتصFف الليFل 

                 .الحكومFFFFFFFة السFFFFFFFوفياتية أن 
 نكFFFFFFFون بFFFFFFFادئين بFFFFFFFإط'ق النFFFFFFFار 
جFاءت  ضFربة ) يونيFة(ان حزيFر وفي صباح يوم ا:ثنين الخامس من

وإذا كنFا نقFول ا�ن بأنھFا جFاءت بFأكبر ممFا توقعنFاه فF' بFد أن . العدو 
ممFFا بFFأكبر ممFFا يملكFFه أنھFFا جFFاءت نقFFول فFFي نفFFس الوقFFت وبثقFFة أكيFFدة 

أوضFح منFذ اللحظFFة اLولFى أن ھنFFاك قFوى أخFFرى وراء العFدو جFFاءت 
ولقFFد -        .           .لتصFFفي حسFFاباتھا مFFع حركFFة القوميFFة العربيFFة 

أولھا إن العFدو الFذي كنFا نتوقعFه أن : كانت ھناك مفاجآت تلفت النظر 
يأتينا من الشرق ومن الشمال جFاء مFن الغFرب اLمFر الFذي يقطFع بFأن 
ھنFFاك تسFFھي'ت تفFFوق مقدرتFFه وتتعFFدى المFFدى المحسFFوب لقوتFFه وقFFد 

 .ذنFFFFFFFFب إنFFFFFFFFه عFFFFFFFFذراً أقFFFFFFFبح مFFFFFFFFن ا)) الFFFFFFFخ ...  أعطيFFFFFFFت لFFFFFFFFه
............................................                                                     

فغFذا طلFب .. ھذا أبرز ماجاء في تبريرات الھزيمة بعيدا عن الحقيقة -
منه السفير السوفياتي أ
 يكون بادئاً بالقتال فھل ھو موظف لدى القادة 

وضFFFع الجFFFيش السFFFوفييت لينفFFFذ إرادتھFFFم ؟؟ وھFFFل ھFFFذا مبFFFرر لعFFFدم 
... والطيران على وجه الخصوص في أعلى درجات ا:نذار والتأھFب 

ة المبكيFFFة ھFFل ھFFذا كFF'م رئFFيس وقائFFFد كأمFFا قصFFة الطيFFران المضFFح
توقعنا أن يأتينا طيران العFدو مFن الشFرق والشFمال –عسكري مسؤول 
ومن أية جھFة جFاء طيFران العFدو سFتكون النتيجFة ! فجاءنا من الغرب 

ران وضباطه لم يكن مستنفراً وكان قائده وضباطه في واحدة Lن الطي
ولم يكن في ... حفلة قصف ورقص حتى صباح الخامس من حزيران 



 30

أليسFت .. الجو أية دورية طيران محلقة و
 أية طائرة إنFذار فFي الجFو 
FFرف بھFFي اعتFFة التFFذه الحقيقFFي ا ھFFاء فFFا جFFات لمFFع دون ا:لتفFFا الجمي

تحطمFت الطFائرات (أصدره بعنوان  ا:ع'م الصھيوني والكتاب الذي
. بقFFFFFFFFFFدرة الموسFFFFFFFFFFاد الصFFFFFFFFFFھيوني متبجحFFFFFFFFFFاً ) عنFFFFFFFFFFد الفجFFFFFFFFFFر 

..............................                                                       
أما تعليق كل ھزائمنا على مشجب اLمبريالية وا:ستعمار الذي أنشFأ -

ال لتكون ثكنة أمامية له تحمFي ا بأحدث اLسلحة ومازھإسرائيل وسلح
فھFذا ... الFذي تھFيمن عليFه شFركاته المنھوب منطقة نفوذه وآبار نفطنا 

منتھFFى السFFطحية والضFFحك علFFى الشFFعوب وتبريFFر جFFرائم وخيانFFات 
Lن .. اLنظمFFة العربيFFة والFFديكتاتوريات العسFFكرية منھFFا قبFFل غيرھFFا 

FFتھم وبFFي دعمFFي التFFرائيل ھFFيدة إسFFھا سFFة نفسFFمبرياليLذ اFFاركتھم من
وضFعھم أول جزمFFة عسFكرية وأول كربFFاج قمFFع وتعFذيب علFFى رقFFاب 

  ...شعبنا المستعبد ووطننا اLسير 

ار وينفذون إرداتھا طغاة يشتمون اLمبرايالية ليل نھھذا ما اعتاد ال     
عملياً سواء كان ذلك با:تفاق السري أو الضمني إلى جانFب الكFواھين 

لفاشية التي لم يكشف منھم سوى كوھين المزروعين في ھذه اLنظمة ا
بواسFFطة السFFفارة الھنديFFة بدمشFFق  1965واحFFد بطريFFق الصFFدفة عFFام 

قائFFFد سFFF'ح ) وداد بشFFFير (العقيFFFد وبھمFFFة وجFFFدارة الضFFFابط الFFFوطني 
وأعFFدم ھFFذا الجاسFFوس فFFي سFFاحة المرجFFة ... ا:شFFارة السFFوري يومھFFا 

                  ....                      1965عام بدمشق 

بعد اختطافه ) وداد بشير (اعتقل حافظ اLسد العقيد الشھيد : م'حظة  
من لبنان ووضعه في إحدى زنزانات سجن المزة حتى استشFھاده عFام 

لمصFFFلحة َمFFFْن وكرمFFFال عيFFFون َمFFFْن تّمFFFت ھFFFذه الجريمFFFة ...  1991
  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

عبدالناصر اعترف بالھزيمة وأحFال للقضFاء وزيFر دفاعFه عFامر       
دران ورئFيس مخابراتFه صF'ح نصFر ئيس أركFان جيشFه شمسFي بFور

فماذا فعFل حFافظ أسFد وأركانFه ؟ بعFد تسFليم الجFو
ن دون قتFال وأمFر .
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وإع'ن سFقوط مدينFة القنيطFرة قبFل أربFع .. الجيش با:نسحاب الكيفي 
وفFFرار قائFFد .. وعشFFرين سFFاعة مFFن دخFFول أول دبابFFة صFFھيونية إليھFFا 

حمار متنكراً بزي ) صھوة(القنيطرة ممتطياً من ) أحمد المير (الجبھة 
؟؟؟ وأعلFن -المعروفFة فFي حFوران ) نFوى(قرية إلى ف'ح حتى وصل 

فFFي دمشFFق عFFن انتصFFارنا انتصFFرنا Lن العFFدو الصFFھيوني لFFم يسFFتطع 
سنتابع في الفصل التالي قضFية       .إسقاط النظام التقدمي في سورية 

حFFافظ بFFالعودة إلFFى دمشFFق الFFذي تقFFدم إلFFى الجبھFFة وأمFFره  70اللFFواء 
اط ومسFFFؤولين بضFFFلشFFFھادات ھامFFFة ورئيسFFFية بو–) الثFFFورة(لحمايFFFة 

مFFروراً ببطFFو
ت –وغFFّرربھم حFFافظ اLسFFد  ةوطنيFFين عاشFFوا المأسFFا
. الشFFFھداء الFFFذين رفضFFFوا أوامFFFر ا:نسFFFحاب وجFFFابھوا قFFFوات العFFFدو 

  ...وبطو
ت الطيارين السوريين 

يحة العاشFر مFن حزيFران بقيت الجبھة السFورية صFامدة حتFى صFب     
وأمFFام اسFFتحالة اختراقھFFا مFFن قFFوات العFFدو البريFFة رغFFم تفوقFFه بالعFFدد 
والعدة بFاعتراف جميFع  الخبFراء العسFكريين الغFربيين والعFرب نظFراً 

ومعنويFات شFبابنا العاليFة وموقعھFا , لتحصيناتھا الجيدة تحFت اLرض 
... ن الجغرافFFي المسFFيطر  علFFى غFFور اLردن والجليFFل شFFمال فلسFFطي

حتFFى أن موشFFي دايFFان قائFFد جFFيش العFFدو صFFرح لصFFحيفة معFFاريف 
لFFم أكFFن أفكFFر بتاتFFاً : 'ء علFFى الجFFو
ن بقولFFه يالصFFھيونية بعFFد ا
سFFت

 -باقتحام الجبھة السورية لو 
 توفر الظروف الم'ئمFة بأقFل الخسFائر 
فمFFا ھFFي الظFFروف الم'ئمFFة ھFFذه التFFي وفرھFFا لFFه حFFافظ اLسFFد دون أن 

                                       .................................... ؟..سFFFFFFFنرى .. يفصFFFFFFFح عFFFFFFFن ذلFFFFFFFك 
مFFFع وزيFFFر ا:عFFF'م السFFFوري آنFFFذاك اLخ والصFFFديق الFFFدكتور محمFFFد 

ھFذا الFوطني الغيFور الطيFب والFدمث : الزعبي المقيم في المانيFا حاليFاً 
فFFي منFFزل المناضFFل اLخFF'ق تعرفFFت عليFFه منFFذ سFFنوات فFFي بFFاريس 

الFFوطني زاھFFي القائFFد وقFFّص علينFFا مFFاجرى معFFه صFFبيحة التاسFFع مFFن 
أبلغنFي حFافظ : كما نشره بعFد ذلFك فFي الصFحافة قFال  1967حزيران 

اLسد من غرفة العمليات بسقوط مدينة القنيطرة بيFد العFدو الصFھيوني 
وطلب مني إذاعة الب'غ العسكري في ا:ذاعة والتلفزيون الذي يحمل 

وفFي الحقيقFة تFرددت فFي . الذي يعلن سقوط مدينة القنيطFرة  66لرقم ا
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ثFFم أعFFاد حFFافظ ا:تصFFال ثانيFFة كمFFا اتصFFلت قيFFادة الFFب'غ  ھFFذا إذاعFFة
وبعFFد سFFاعة فقFFط . فFFأمرت بإذاعتFFه سياسFFية طالبFFة منFFي إذاعFFة الFFب'غ 

بتعFرف يFا محمFد كانFت إذاعFة –حرفيFاً : اتصل بي حFافظ اLسFد قFائ'ً 
أجابFFه اLخ محمFFد الزعبFFي أنFFت وزيFFر دفFFاع مFFين .. خطFFأً  66الFFب'غ 

أحFFد :وهللا أخبرنFFي : ؟ أجابFFه حFFافظ اLسFFد .أخبFFرك بسFFقوط القنيطFFرة 
يبنFي وزيFر الFدفاع ب'غFه الFذي مFن ھFذا المF'زم الكFاذب ..الم'زمFين 

؟ إذا كان الب'غ كاذباً باعتراف اLسد لماذا لFم يكذبFه ...على معلوماته 
:نقFFاذ الموقFFف وكيFFف يأخFFذ وزيFFر  67ي رقFFم فFFوراً بFFالب'غ العسFFكر

الFFدفاع معلوماتFFه مFFن مFF'زم صFFغير و
 يأخFFذھا مFFن غرفFFة عمليFFات 
 الجبھة التي كان فيھا رئيس أركان الجFيش السFيد السFويدانى ومسFاعده
اللواء عواد باغ وغيرھم الذين لFم يغFادروا القنيطFرة إ
 بعFد أكثFر مFن 

Fت القFقوطھا وكانFن س'Fن إعFزال عشر ساعات مFت
وات الصFھيونية 
على بعFد كيلFو متFرات منھFا وبعFد فFرار قائFد الجبھFة أحمFد الميFر فFور 

فFFر أحمFFد –كأنFFه علFFى اتفFاق مسFFبق مFFع حFFافظ  66سFماعه الFFب'غ رقFFم 
حمار متنكراً بزي م'بFس فF'ح  )صھوة(المير كما ذكرت سابقاً على 
ح لقى سF'حه الشخصFي فFي منFزل الفF'أبعد أن خلع بزته العسكرية و

  ....ووصل إلى بلدة نوى في حوران بھذا الشكل 

مرّر حافظ . بھذه السھولة وھذا الغباء الذي لم يوقف ويحاكم فوراً      
فماذا حصل فFي الخطFوط اLماميFة للجبھFة  66اLسد ب'غ الخيانة رقم 

الصFFامدة عنFFدما سFFمع ضFFباطھا وجنودھFFا مFFن أجھFFزة الراديFFو التFFي 
القنيطFFرة  الواقعFFة خلفھFFم علFFى مسFFافة  مدينFFة  يحملونھFFا بFF'غ سFFقوط

وھFذا يعنFي أن العFدو قFام بFإنزال  ؟خمس وعشرين كيلو متFراً ونيFف ؟
جوي خلفھم واحتل المدينة وإنھم أضحوا مطوقين مFن الخلFف واLمFام 

خشي أن تتمرد بعض قطعات الجFيش ... لم يكتف حافظ اLسد بذلك .. 
فاصدر أمراً عسكرياً وترفض ا:نسحاب من الجبھة والجو
ن عموماً 

ولمFFاذا 
 يكFFون إنسFFحاباً –خطFFين تحFFت الكيفFFي –با:نسFFحاب الكيفFFي 
منظما يحافظ فيه الجيش على كيانه وسF'حه ومعنوياتFه ھFذا فFي حFال 

حFFFروب ؟ أمFFFا نسFFFحاب كمFFFا حFFدث فFFFي جميFFFع الضFFرورة قصFFFوى ل�
بسياراتھم تFاركين رار الجبھة تبعھا فرار الضباط فا:نسحاب الكيفي و
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FFرب الجنFFاه يھFFأي اتجFFرف بFFيع 
قسFFم مFFن الجنFFود . ود كFFالقطيع التائFFه 
لبنFان وقسFم مFن جنFود القطFاع الجنFوبي  السوريين وصلوا إلFى جنFوب

وصلوا إلFى اLردن والقسFم اLكبFر وصFل دمشFق بشFكل مأسFاوي بعFد 
: مع وزير الصحة آنذاك السيد عبFد الFرحمن اLكتFع ...يومين أو ث'ثة 

جامعFة  فFيين لدكتور اLتاسFي والFدكتور زّعFزم'ء ا منعبد الرحمن 
خFFFرين خFFF'ل نضFFFالنا المشFFFترك ضFFFد أعFFFرف ا�دمشFFFق أعرفFFFه كمFFFا 

وإن كانت صداقتنا مع نور الFدين متميFزة  .ديكتاتورية أديب الشيشكلي
ً لقضائنا مع ً  ا يوم التاسFع مFن حزيFران  1953في سجن تدمر عام  عاما

ف بنفسFFه علFFى كFFان عبFFد الFFرحمن فFFي مستشFFفى القنيطFFرة يشFFر 1967
صعق عندما سFمع بFالراديو بF'غ سFقوط القنيطFرة وھFو .بي العمل الط

على اتصال دائم مع الوحدات الطبية الموزعة على طول خFط الجبھFة 
كيFف تFذيعون  : واتصFل بحFافظ اLسFد وبالقيFادة محتجFاً  انتفص فوراً ..


يوجد جندي إسFرائيلي فيھFا. سقوط القنيطرة أنا أكلمكم من القنيطرة  
, منFه العFودة إلFى دمشFق  طلبوا... إن ھذا الب'غ خيانة خيانة أوحولھا 

طلFFب فFتح تحقيFFق .. وأثنFاء إنعقFاد مجلFFس الFوزراء والقيFFادة العسFكرية 
حول ماجرى في الجو
ن وإصدار ب'غ سقوط القنيطFرة وقFال لحFافظ 

فما كان من حافظ .. كان صانعھا  إن إذاعة ھذا الب'غ حيانة سافرة أياً 
FFFFر(ل بطFFFFع إ )التحريFFFFام الجميFFFFرب أمFFFFه بالضFFFFداء عليFFFFعتLا 
 ...             

م اسFتقالته فما كان من ھذا الطبيب الوطني الغيور على وطنه إ
 أن قدّ 
 70مFع اللFواء لمانيFا وطمسFت قضFيته حتFى اليFوم أورية إلى سوغادر 

كFان  .وتسFليحاً  وادراً كFاللواء سبعون افضFل قطعFات الجFيش السFوري 
بعFFد إعFF'ن بFF'غ سFFقوط الجFFو
ن  .. يومھFFا اللFFواء عFFزت جديFFدقائFFده 

بالجبھة وجنودھا تحرك ھذا اللواء محو الجو
ن ودخل مدينFة  وماحلّ 
  ؟.كما قيل . القنيطرة بأمر من القيادة السياسية 

...  واحFFداً صFFھيونياً  باتخFFاذ مواقعFFه جنوبھFFا دون أن يجابFFه جنFFدياً  أوبFFد
 -إلFى دمشFق باسFم حمايFة الثFورة  فFوراً لكن حافظ اLسد أمFره بFالعودة 

معالجFFة خFFرق الجبھFFة فFFي القFFاطع الشFFمالي فFFي موقFFع مكانFFه إوكFFان ب
حFFدثني أحFFد اLصFFدقاء ... بسFFھولة وتحطFFيم القFFوات المغازيFFة  )القلFFع(

 )المربد ( 
تاوھو كاتب سوري معروف في بريطانيا التقيت به احتف
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في أحFد مستشFفيات  يرة
خعن أيام عزت جديد ا 1989في بغداد عام 
كيف كانت المخابرات اLسدية تحتل غرفته في المستشFفى حتFى :لندن 

بعد أن تسرب إليھFا تFيقظ ضFميره وھFو علFى فFراش .تأكدھا من وفاته 
الموت وطلبه اللقاء مع الصحفيين ليكشف أسرار تسليم الجو
ن للعدو 

  ؟؟؟...نات الزمرة اLسدية الصھيوني وخيا

اط الصFFغار بمبFFادرات شخصFFية تشFFكيل خFFط حFFاول بعFFض الضFFب     
لFFذلك لFFم يبFFق سFFوى ... فFFي الجFFو
ن لكFFن دون جFFدوى جديFFد مقاومFFة 

ومFFن  .الموقFFف الشخصFFي الFFذي يرضFFي ضFFمير ووطنيFFة كFFل ضFFابط
يسFFمع مFFا حFFل بجيشFFنا ومFFا حFFل بسFFكان الجFFو
ن الFFذين وقعFFوا ضFFحية 
المخابرات اLسFدية التFي بثFت الرعFب فFي صFفوفھم ودفعFتھم لمغFادرة 

ليحملFوا اسFم  .. ستثناء ث'ث قFرى مFن طائفFة معينFةاازلھم وقراھم بمن
ون رغFم الحقيقة ھم مھجFرّ ع'م اLسدي ومن مبتكرات ا: )النازحين(

المخFFابرات اLسFFدية لFFذلك أطلFFق جميFFع النFFاس فFFي  ةإرادتھFFم بFFل بFFإراد
لقFFد بFFاع اLسFFد القنيطFFرة مفروشFFة  : الFFداخل والخFFارج المقولFFة التاليFFة


ً يسFنجثFم أعادھFا لFه ك. ..للصFھاينة 'Fة مھدّ  ر أطFلي(مFاعدات وّ تFFل مس
..  1973ضFFمن صFFفقة ومسFFرحية حFFرب تشFFرين التحريكيFFة  )عليھFFا

ل�سFد يھللFون  ؟؟ كFان الضFباط الموالFون.. ويزعم أنه اسFتعادھا حربFاً 
لھزيمة عبد الناصر كأنه عدوھم وليست إسرائيل ھذا مFا  : بعد الخيانة

المھFم تمريFغ رأس ناصFر  :بقولFهظ اLسFد أعلنه الضابط اLقFرب لحFاف
وھFFذا لسFFان حFFال , فFFي الھزيمFFة علFFى الم�FF وھFFو منسFFحب مFFن الجبھFFة 

  ؟؟؟؟ ..سيده 

بقFFي فFFي الجبھFFة ث'ثFFة فرسFFان رفضFFوا الھزيمFFة ورفضFFوا أوامFFر     
نسحاب ونصائح الزم'ء المنسحبين وقادتھم نال إثنان مFنھم شFرف ا:

سFعيد محمFد : نودھم اLبطFال إنھFم الشھادة ونجا الثالث باعجوبة مع ج
امھم حوأسعد بدران سنفصل استشھادھم بعد الت-ورفيق سكاف -يونس 

كFأن  ان يتقدم متغطرساً كمع قوات العدو وتكبيده خسائر فادحة بعد أن 
أما في دمشق فقد أعلFن أننFا انتصFرنا  . قواته في نزھة تسير في الرتل

؟؟                   ..  التقFFFFFدمي النظFFFFFام الFFFFFوطنيLن العFFFFFدو لFFFFFم يسFFFFFتطع إسFFFFFقاط 
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أمFFFا رئFFFيس أركFFFان الجFFFيش السFFFيد أحمFFFد سFFFويداني وبعFFFض الضFFFباط 
الFFوطنيين مFFنھم المقFFدم الFFوطني مصFFطفى العFFاص وغيFFره فقFFد طFFالبوا 

ان مصيرھم ا:عتقال بعد ك. بمحاكمة المسؤولين عن الھزيمة الكارثة 
... ات السFنينوظلوا رھن ا:عتقFال الكيفFي عشFر 1970نق'ب اLسد إ

ضFافية والرواتFب بينما منح الضباط الذين فFروا مFن الجبھFة الرتFب ا:
ح كFل مFن كشFف تFآمر وزيFر الFدفاع اLسFد أم قائFد وسرّ ... والمكافآت 

فFي القيFادة القطريFة للحFزب  ضFواً الجبھة أحمFد الميFر كFوفئ بتعيينFه ع
  ........؟؟القائد 

الجFيش أصFبحت دمشFق بعد ا:نسحاب الكيفي وتشFرذم بFل تشFتت      
 ً لFم  : بار الشرفاءلكأمام العدو وكما قال لي أحد الضباط ا مفتوحة تماما

تبFFق قطعFFة عسFFكرية نظاميFFة بFFين دمشFFق والقنيطFFرة ولFFو أراد العFFدو 
تحFت  و
تFزال دمشFق عسFكرياً  -دخول دمشق لFدخلھا علFى الFدراجات

سFنجر وفق إتفاقيFة اLسFد كي وتعتبر ا�ن ساقطة عسكرياً  .رحمة العدو
فFأين وقFف جFيش العFدو وكيFف وضFعت ؟ ..السFرية  1973بعد حرب 

حدود فصل القوات ووضع قوات الطوارئ الدوليFة فFي الجFو
ن ؟؟؟؟ 
  : سنرى في ما يلي
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  لئ2 يشّل أعداء الوطن وا(نسان ذاكرتنا ؟

       

 .لماذا نصر على كشف حقيقة ھذه الخيانFة السFافرة فFي ھFذه اLيFام     
ما سألنا عنه الكثير من اLصدقاء الطيبين الذين اختلطFت أمFامھم وھذا 

الرؤى بين النظام وسيدته أمريكا وبFين النظFام و معارضFة المناسFبات 
اLسن الذي بلغFه نظFام الجريمFة  الدرك ن Lننكتب ا�.... والعرائض 

م الفكر والعقFل وكرامFة ا:نسFان بFين أسFواره اننة والمستمرة وأعدالمق
يه من دم الضحية في مياه المستنقع الذي استطاب العيش فيه وغسل يد

                .............؟ ...
يجوز أن يمر دون عقاب وأرغم اLخرين على ذلك 

إن تلFFFFك الخيانFFFFة التFFFFي أوصFFFFلت صFFFFاحبھا إلFFFFى سFFFFدة الرئاسFFFFة      
بشعبنا  وأحراره حتى اليFوم بعFد ھي المقدمة لكل ماحل  ..الديكتاتورية

إتھامFه قبFل ووطFن بكاملFه ھذا النظFام المFتھم بقتFل شFعب بكاملFه  بلوغ
بعFد بلوغFFه . بجFرائم قتFل فرديFة 
تحصFى فFFي سFورية ولبنFان الشFقيق 

الخFوف والرعFب مFن الكلمFة ) الفوبيFا(أعلى درجات ا:صابة بمFرض 
ليضع وراء القضبان الكلمة والFرأي .. ع على عريضة يالحرة أو التوق

. عFائ'ت أصFحابھا مFن العمFل ولقمFة العFيش  ا�خر بFدم بFارد ويحFرم

ف مFن معتقلFي مثل ھFذه الجريمFة مFع المئFات بFل ا�سبق له ارتكاب 

اLرض  ....الFرأي والضFFمير وسFFلبھم حقFوقھم المدينFFة بأحكFFام  جFFائرة 
تدور والعالم كله يتطور الحيوان والنبات يتطور حتى سFكان الكھFوف 

القFFانون واحتكمFFوا للقضFFاء والغابFFات انتظمFFوا بFFإرادتھم خلFFف دولFFة 
دون حسFFيب أو المسFFتقل وبقFFي النظFFام اLسFFدي وحFFده خFFارج القFFانون 

رقيب منذ خيانة حزيFران حتFى اليFوم وبإمكاننFا أن نضFع ھFذه الكارثFة 
 .لھFذا نتFابع الكتابFة..حداً فاص'ً لمرحلة السقوط المسFتمرة حتFى اليFوم 

مFFن الجبھFFة  عFF'ن سFFقوط القنطيFFرة وأمFFر الجFFيش با:نسFFحاب الكيفFFيإ
 66رأينا في القسم السFادس كيFف أصFدر اLسFد الFب'غ العسFكري رقFم 

في التاسع من حزيران الذي أعلن فيه سقوط مدينFة القنيطFرة ثFم أتبعFه 
ورأينFFا شFFھادة ... بFأمر إنسFFحاب الجFFيش الكيفFي مFFن الجبھFFة دون قتFال 
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 ورغم... السيدين وزير ا:ع'م ووزير الصحة السوريين يوم الكارثة 
 مFنْ  دَ ِجFوُ  )اLسFد(زيFر الFدفاع والخيانة الساخرة التFي كFان بطلھFا ھذه 

رفض ا:نسحاب من شبابنا وھم الشFھيدان محمFد سFعيد يFونس ورفيFق 
المحاكمFة الذي نجا من الموت وأحاله النظام إلFى  الحي سكاف والشھد

  . . أسعد بدرانالكيفي النقيب ا:نسحاب بتھمة التمرد على أوامر

قائFد سFرية دبابFات فFي بلFدة المنصFورة  :حمد سFعيد يFونس النقيب م-1
جنFFوب القنيطFFرة رفFFض ا:نسFFحاب مFFع عFFدد قليFFل مFFن جنFFوده بعFFد أن 

يشFاھد أي جنFدي أو  لFمانسحب اللواء التابع له في التاسع من حزيران 
ظھFFر اليFFوم التFFالي حتFFى تقFFدمت نحFFو بعFFد ليFFة إسFFرائيلية وبقFFى حتFFى آ

و فFFتمكن مFFن إبFFادتھم مFFع جنFFوده مكمنFFة مقدمFFة قFFوات اسFFتط'ع العFFد
 -2    .                       واستمر في المقاومة حتى استشھد مع جنوده

رفيقنا الم'زم أول إحتياط والمحامي رفيق سFكاف قائFد وحFدة مدفعيFة 
قدمFة بعFد ظھFر تمدفعيته ضد قوات العدو الماستخدم .مضادة للطيران 

وكبFFدھم خسFFائر كبيFFرة  -تFFل الفFFرس-العاشFFر مFFن حزيFFران فFFي منطقFFة 
بعFد :حدثني زميل لFه شFاھد المعركFة وھFو منسFحب مFن الجبھFة قFال ..

القصف الجوي على مFرابض المدفعيFة خFرج بعFض الجنFود محFاولين 
نFFزل رفيFFق مFFن ظھFFر التFFل يشFFجعھم وأعFFادھم إلFFى .الفFFرار كغيFFرھم 

مواقعھم وأوقفوا تقدم العدو وكبدوه خسائر فادحة قبل ان يعود طيFران 
                                                                 ...........................لقصFFFFFFفھم حتFFFFFFى استشFFFFFFھدوا جميعFFFFFFاً  العFFFFFFدو

يقف أمامي بوجھه الصبوح وابتسامته التي 
تفارق ثغره وأنا أكتFب  -
 ذنFي يFوم كنFا نھتFف معFاً أھذه اLسطر بألم ويرن صوته الجھوري في 

و
 انسFFى يFFوم  ...ي فFFي تظFFاھرات الجامعFFةاتوريFFة الشيشFFكلضFFد ديكت
زارنا في المنزل قبل حرب حزيران بأسبوع فقط وھو في طريقه إلFى 

طر له يومھا أن يھديني صورته الشخصية خو
 اعلم كيف ... الجبھة 
    -                      .ويكتFFب عليھFFا أجمFFل الكلمFFات 
أزال احFFتفظ بھFFا 

زوجتFي وأو
دي حينھFFا قFال اذكرونFFا قFد 
نلتقFFي  وكيFف ودعتFه مFFع -
ما نفع الFدموع التFي ودعنFاك بھFا يFارفيق وودعنFا بھFا جو
ننFا ...ثانية 

ربعFFة عقFFود ومFFازال ورثFFة أوالخونFFة تربعFFوا علFFى رقابنFFا . وشFFھداءنا 
الخيانFFة علFFى اLشFF'ء يرقصFFون ومازالFFت ا:معFFات ووعFFاظ السFFلطان 
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يتكFFFورون فFFFي  . اة يتجمعFFFونكFFFل البغFFFاة والزنFFFووعFFFاھرات الFFFزمن 
...                     السFFرداب يعضFFون بالنواجFFذ لتبقFFى أبFFواب السFFجن الكبيFFر موصFFدة 

ضابط مشاة في إحدى ثكنات الجFيش المتقدمFة : النقيب أسعد بدران -3
FFّى طبريFFة علFFنية مطلFFة الخشFFي منطقFFد فFFسLافظ اFFاء حFFن أقربFFده مFFا قائ

تتقFدم نحFوھم طلFFب مFن بطلنFFا و عنFFدما شFاھد قFوات العFFد. برتبFة مقFدم 
سعد أن يستسلم معFه رفFض ا:ستسF'م وقFال لFه استسFلم لوحFدك أنFت أ

يديFFه باتجFFاه العFFدو الFFذي أخFFذه  حFFر بالفعFFل تقFFدم المقFFدم اLسFFدي رافعFFاً 
-.............. -                               .                            أسFFFيراً 

حتى تقدم العدو بالرتل مطمئنا بعدم وجود  بقي أسعد وجنوده كامنين -
قوات سورية حتى أضحى على مرمى أسلحتھم وانھالوا عليه بمالديھم 

فFي سFيارة  قتل قائد رتFل العFدو الFذي كFان واقفFاً ... من س'ح وزخيرة 
تركھFFا الجFFيش فFFي ولجFFأ اLخFFرون إلFFى الحفFFر التFFي .الجيFFب اLماميFFة 

بFل اليدويFة وقنابFل الھFاون وبعFد الجو
ن فطاردھم أسعد وجنFوده بالقنا
ق العدو الثكنة قاتل الجميع حتى استشFھد معظمھFم وتمكFن ساعات طوّ 

البطFل أسFعد مFع إثنFين مFن جنFFوده ا:نسFحاب مFن تحFت اسF'ك الثكنFFة 
والزحف لمسFافة طويلFة حتFى النجFاة وھFم جرحFى ينزفFون تFوفي أحFد 

المحكمFة مFع أسFعد فFي  الجنديين ونجا أسعد وجنFدي واحFد بقFي شFاھداً 
رفض (العسكرية التي أحيل إليھا بتھمة رفض ا:نسحاب من الجو
ن 

نقل لFي الضFابط المظلFي الFوطني والصFديق الFوفي المشFرد  -)اLوامر
ح مFFن قصFFة البطFFل أسFFعد بFFدران الFFذي سFFرّ   )ش  -ذ ( مثلنFFا فFFي أوربFFا

يره من الFوطنيين الصFادقين ولFم يعلFم مصFيره بعFد خروجFه غالجيش ك
ط الفصل مع قوات العدو في الجو
ن وخط خف وضع كب-من السجن 

                                                                      ........................................؟؟ ...الھدنFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFة الدائمFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFة 
ط'ق النار على الجبھة السورية رغم قبوله على إتأخر قبول وقف  --

وبعFFد كFFل ... المصFFرية منFFذ الثFFامن مFFن حزيFFران الجبھتFFين اLردنيFFة و
ماسبق ذكره لم يبق بين دمشFق والجFو
ن أيFة قطعFة عسFكرية نظاميFة 
سورية حتى يوضع خط الھدنة وفصل القوات ووضع قوات الطوارئ 

                                          .أكFFده لنFFا مصFFدران وطنيFFان موثوقFFان  الدوليFFة بFFين الطFFرفين ھFFذا مFFا
الذي ربطتني به صFداقة بعFد (...) الضابط الوطني الصادق : اLول --
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تقريبFFاً الFFذي كFFان قبFFل حزيFFران مفFFرزاً مFFن الجFFيش ليكFFون 1968عFFام 
مترجماً وضابط اتصال مFع ھيFأة الرقابFة الدوليFة علFى خطFوط الھدنFة 

ى معFه وقد حّدث الكثير من اLصدقاء وماجر 1948التي رسمت عام 
وخصوصFFFا القائFFFد الFFFوطني أكFFFرم الحFFFوراني الFFFذي أورد شFFFھادة ھFFFذا 

:  3522  4الضابط في مذكراته سأوردھا كما جاءت في المذكرات ج
حتيFFاط الFFذي كFFان مفFFرزاً مFFن ھFFذا مFFا رواه لFFي شخصFFياً ضFFابط ا:( 

الجيش ليكون مترجمFاً وضFابط إتصFال مFع ھيFأة الرقابFة الدوليFة علFى 
بعد قبول سFورية وقFف إطF'ق النFار : ( لضابط قال ا.. خطوط الھدنة 

كلFFف مجلFFس اLمFFن ھيFFأة الرقابFFة الدوليFFة علFFى خطFFوط الھدنFFة السFFابقة 
بFFين الجFFيش السFFوري  شFFراف علFFى وقFFف إطFF'ق النFFار والفصFFلل�

فاتصلت بي ھيأة الرقابة لمرافقتھا فذھبت بمفردي معھم .وا:سرائيلي 
لقنيطFرة أي أثFر مشق إلFى اإلى مدينة القنيطرة فلم أر في طريقي من د

تقدمFه لجيش ا:سFرائيلي قFد تجFاوز بعFد فFي ولم يكن ا.للقوات السورية
        .المدينة 

عندما وصFلنا إلFى مدينFة القنيطFرة طلFب ضFباط ھيFأة الرقابFة الدوليFة -
ا:جتماع بالقائد المسFؤول فFي الجFيش ا:سFرائيلي ليشFترك فFي وضFع 

إن القائFFFFد : ا:سFFFFرائيليون  فأجFFFFابھم. ترتيبFFFFات وقFFFFف إطFFFF'ق النFFFFار 
وعليھم أن يعFودوا إليFه بعFد . المسؤول غير مستعد ا:جتماع بھم ا�ن 

لقFFFFد أدرك ضFFFFباط ھيFFFFأة الرقابFFFFة إن امتنFFFFاع القائFFFFد . أربFFFFع سFFFFاعات 
ا:سرائيلي ا:جتماع بھم ماھو إ
 :عطاء الفرصة للجيش ا:سرائيلي 

وقFالوا للضFابط كي يتقFدم نحFو دمشFق ويوسFع رقعFة احت'لFه للجFو
ن 
                                                                        ..........................................................................السوري 

كFFم كنFFا نتمنFFى أن نFFرى أيFFة قFFوة سFFورية ھنFFا حتFFى ولFFو كانFFت مFFن  -
الFFذي يجFFب أن يقFFف عنFFده  الشFFرطة حتFFى نعتبFFر مكFFان وجFFودھم الحFFد

وبالفعل فإن ھيأة الرقابة عندما عادت وجFدت أن .. سرائيلي الجيش ا:
الجيش ا:سرائيلي قد تجاوز في تقدمه مدينة القنيطرة عدة كليومترات 

                                  .................................. )إلى ما بعد جسر الحميدية باتجاه دمشFق 
إن الجيش : كذا يقول الضابط الصديق الذي أتنمى له طول العمر ھو -

ا:سFFرائيلي ھFFو الFFذي وضFFع خطFFوط وقFFف إطFF'ق النFFار فFFي الجFFو
ن 
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                       ............................................................................بنفسFFFFه 
الشFFھادة اLولFFى ھFFي شFFھادة قائFFد جFFيش الشFFھادة الثانيFFة التFFي تؤكFFد -

اليرموك الفلسطيني الصديق المرحFوم عبFدالعزيز الوجيFه الFذي توجFه 
إلFFFى الجFFFو
ن علFFFى رأس جFFFيش اليرمFFFوك بطلFFFب مFFFن وزيFFFر الFFFدفاع 

بعFد غيFاب أي قطعFة . ورئيس منظمFة التحريFر السFيد أحمFد الشFقيري 
                   -                                        ...رية سFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFورية عسFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFك

م (بعد أيام قمت بزيارتFه برفقFة الضFابط المسFرح مFن الجFيش السFيد  -
وماجFFد مFFن رفFFاق المرحFFوم  –فFFي منزلFFه فFFي حFFي المجتھFFد ) محمFFد

عبFFFدالعزيز ومجموعFFFة الضFFFباط الFFFوطنيين الفلسFFFطينيين فFFFي الجFFFيش 
–حتھم الديكتاتوريFFة إبFFان عھFFد الوحFFدة السFFورية السFFوري الFFذي سFFر

عFن كارثFة ) أبFو محمFود(حFدثنا المرحFوم ... المصرية ظلماً وافتFراءاً 
توجھنا من دمشق باتجاه القنيطرة حتى : و
ن دون قتال قال لجتسليم ا

) بFة خFان أرن(ط'ئع اللFواء حتFى بلغFت  ثم تقدمت) سعسع(بلغنا قرية 
لية علFى متحFدة بFالتوقف Lن القFوات ا:سFرائيوأبلغھم مراقبFوا اLمFم ال

                                    ................................فقFFFط عنFFFد جسFFFر الحميديFFFة  بعFFFد كيلFFFومتر
بFFل مFFن . لFFم يُعلِمFFوا قFFوات اLمFFم المتحFFدة بFFأنھم مFFن جFFيش اليرمFFوك  -

حFFول  الجFFيش السFFوري حسFFب اLوامFFر المعطFFاة لھFFم ثFFم تمركFFز اللFFواء
لFم نشFاھد أيFة قطعFة : وصFف لنFا المشFھد الFدرامي بصFدق .... سعسع 

عسFFكرية نظاميFFة أو غيFFر نظاميFFة و
 حتFFى سFFيارة شFFرطة واحFFدة مFFن 
وجFدنا آ
ف قطFع السF'ح .. خروجنا من دمشق حتى مFدخل الجFو
ن 

وآليFFFات مختلفFFFة 
تFFFزال سFFFليمة بينھFFFا دبابFFFات . ملقFFFاة علFFFى اLرض 
عضھا 
تزال محركاتھا تدور سليمة تركھا ومجنزرات وقطع مدفعية ب

الكاذبة التي وشرح لنا المزاعم ... أصحابھا وفروا بأمر وزير دفاعھم 
بثتھا مخابرات النظام بأن سFبب الھزيمFة تفFّوق طيFران العFدو وتخلFف 

لقد قصفنا الطيران ا:سFرائيلي عFدة مFّرات : قال . اLسلحة السوفياتية 
ومنعنFFاه مFFFن . مFFا فيھFFا الك'شFFنكوف كنFFا نطلFFق عليFFه كFFل أسFFFلحتنا ب

أسقطنا طائرة للعدو بصاروخ ب .. ا:نقضاض ومن إصابة أي ھدف 
كانت خسارتنا خ'ل عشFرين يومFاً شFھيدين : المحمول على الكتف  7

وبعض أدوات مطبخ اللواء وبقينا طيلة ھذه المدة نطعم الجنFود طعامFاً 
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اينة لصFFھأراد ا بصFFراحة لFFوأقFFول مFFع اLسFFف : كمFFا قFFال .. مطبوخFFاً 
                                     .يانة و
 شيء غيرھFاإنھا الخ.. لدّراجات ا دخول دمشق لدخلوھا على

شھيداً 
 أكثر كFأن ھFذه  150وكان عدد الشھداء من الجنود البؤساء  -
FFحيته أكثFذھب ضFFادي يFFير عFادث سFFة حFدد.....ر الكارثFFذا العFFن ھFم... 

ننتقل من الجو
ن الذبيح إلFى دمشFق الحزينFة المكلومFة لنتFابع المأسFاة 
التي فّرخت ھFذا الوريFث السFادي كأبيFه ليتFابع الميFراث اLسFدي علFى 

         .أش'ء شعب وبقايا سجن يدعى  وطن 


بد لي بھذا الصدد إ
 أن أحيي الضابط الوطني السوري الشجاع      
الذي كان أحد قادة جبھة الجو
ن في ھذه الحرب -أديب اLمير -واء الل

وأشكره على مقاله الذي نشر . والشاھد الصادق على بعض مجرياتھا 
-تحت عنوان - 2006حزيران 27بتاريخ  -أخبار الشرق -على موقع

                                               ...............................1967ھFFل كFFان يمكFFن تجنFFب الھزيمFFة عFFام 
ذي كان الشھادة اLولى من قائد عسكري ميFداني سFوري عFاش مFع ال-

وفي الميFدان ,أصحاب القرار في القيادة العسكرية في القاھرة ودمشق 
                                    ................................فFFFي القFFFاطع الجنFFFوبي مFFFن جبھFFFة الجFFFو
ن 

مFع مFا نشFرناه فFي  وبما أن مضمون شھادته الھامة تتطابق ضFمناً  ---
الحلقFFات السFFابقة صFFراحة أو فFFي قFFراءة بFFين السFFطور وفFFق الظFFروف 

فF' لنFا مFن .المعروفة التي تحيط بأحرار شعبنا في ھذا الFزمن الFردئ 
  .اختزال بعض المقاطع الھامة من مقاله الطويل

- FFاكFFذا الضFFان ھFFادة بط المسFFي القيFFورية فFFة السFFن الجبھFFول عLؤول ا
العربية الموحدة في القاھرة التي كFان يقودھFا الفريFق أول علFي عFامر 

الFFذي -....ركانھFFا L وكFFان المرحFFوم اللFFواء عبFFد المFFنعم ريFFاض رئيسFFاً 
يھمنا من المقFال الشFطر المتعلFق بالجبھFة السFورية بعFد اسFتدعائه إلFى 

أي  67أيار  29على أول طائرة قادمة من القاھرة بتاريخ  دمشق فوراً 
:             وھFFFذا أھFFFم مFFFا جFFFاء فFFFي المقFFFال ....قبFFFل أسFFFبوع فقFFFط مFFFن الحFFFرب 

فFFي مطFFار  29/5فFFي السFاعات اLولFFى مFFن الصFباح  ةالطFFائر حطFت(-
 وفي اليوم التالي حضرت اجتماعFاً ... إلى القيادة  المزة وتوجھت فوراً 
مية السورية في حال أطلقت إسرائيل قواتھا على لعرض الخطة الھجو
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رئFيس اLركFان -حضر ا:جتماع اللواء السFويداني . الجبھة المصرية 
ق علFFى ي دورتFFي فFFي الكليFFة العسFFكرية وقFFد صFFدّ وكFFان مFFن مسFFتجدّ -

 رئFFFس شFFFعبة . ريالخطFFFة كمFFFا عرضFFFھا اللFFFواء عبFFFد الFFFرزاق الFFFدرد
 إسFما سFرياً  Lسد طبعFاً ووضع السويداني بموافقة حافظ ا. ...العمليات 

سFFمية فFFدعاني تلقFFد اعترضFFت علFFى ال: ثFFم قFFال  -)نصFFر(للخطFFة كلمFFة 

أعلFم لمFاذا  ياللواء السويداني إلى مكتبه للمناقشة وتبعته خاصة وأنن

 ..أبFFديت فFFي مكتبFFه؟؟ اسFFتدعيت لسFFورية ومFFاذا ينتظرنFFي مFFن مھFFام 
خطFة وھFا مFن إمكانيFة نجFاح ھFذه ال- معللFة عسFكرياً -بيرة لكمخاوفي ا

                                                            ...........................................................:ھFFي بعFFض اLسFFباب

طFرق ,إن مسرح العمليات غير محضر للقيام بأية عملية ھجوميFة  -

يتطلFب و
 مرابض و
 قواعد إنطF'ق للقFوات المھاجمFة اLمFر الFذي 
 .       كمFFا ادعFFى -ولFFيس سFFاعات , أسFFابيع , :تمامFFه فتFFرة زمنيFFة طويلFFة

وكFFFان . كفFFFاءة عسFFFكرية إن القFFFوات المكلفFFFة بFFFالھجوم 
تتمتFFFع بFFFأي -
احتياطي الذي جمعت عناصره علFى عجFل  80عمودھا الفقري اللواء 

بFل إن الكثيFر مFن عناصFره . وبعضھا لم يسFتلم سF'حه وذخيرتFه بعFد 
                                                  . وھFFو لFFم يسFFتدع للتFFدريب منFFذ وقFFت طويFFل . لبFFاس المFFدني 
يFFزال بال

كانFFت الوسFFائط القتاليFFة اLخFFرى الضFFرورية للقتFFال الھجFFومي الFFذي  -
لFFم يكFFن لFFدى قFFوات الھجFFوم أي ...يعتمFFد علFFى الحركFFة شFFبه معدومFFة 

دة العامFFة 
تملFFك مثFFل ھFFذه كمFFا أن القيFFا.ال تقريبFFا صFFوسFFائط قيFFادة وات
لFم .الوسائط لتأمين سيطرة مركزية على القوات المشتركة في الھجوم 

ينظم أي تعاون بين القوات المھاجمة وبFين وحFدات الFدفاع المتمركFزة 
ولFم  كان اللFواء السFويداني فFي وضFع حFرج جFداً ...في قطاع ھجومھا 

وھنFFا  .تھايسFFتطع الFFدخول فFFي نقFFاش جFFاد حFFول الم'حظFFات التFFي أبFFدي
بير 
يعلم بFه أحFد وعFزاه على سر ك-كما قال -أسقط في يده وأطلعني 

إلFFFى الFFFرئيس عبFFFد الناصFFFر فFFFي اجتماعFFFه مFFFع المسFFFؤولين السFFFوريين 
-إن الحرب لFن تقFوم وسنكسFب المعركFة دون قتFال : ومفاده  ...الكبار

لFFم أصFFدق ھFFذه الروايFFة ...عFFى إن ھFFذا ا:جتمFFاع كFFان منFFذ يFFومين وادّ 

ولكننFFي رجوتFFه أ
يصFFل ھFFذا  , لوجFFه سFFتطيع تكذيبFFه وجھFFاً أولكننFFي 

اصFة وإننFي لFم أوافقFه خ...الك'م إلFى القFوات بFأي شFكل مFن اLشFكال 
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رار قFFFوإن قFFFرار الحFFFرب ھFFFو . علFFFى ھFFFذا التقيFFFيم مFFFع عبFFFد الناصFFFر 
                     .................................... ن إسFFFFFرائيلي ولFFFFFيس قرارنFFFFFا بعFFFFFد ا�

LركFFان مجموعFFة  ثFFم شFFرح الوضFFع فFFي الجبھFFة التFFي عFFين رئيسFFاً  -
فيھFFا بقيFFادة العميFFد سFFعيد طيFFان التFFي كانFFت تسFFيطر علFFى  36اLلويFFة 

القاطع الجنوبي من الجبھة الذي لم تستطع قFوات العFدو ا:قتFراب منFه 
                                                            ....سFنرى بفضل صمود ومبادرة القادة والمقاتلين في ھذا القاطع كما 

سFتغرب معالجFة أمFور بھFذا ألFم : (اLميFر قولFه أديب ثم تابع اللواء  --
رتبFاك وسFوء التقFدير وأنFا ھميFة بمثFل ھFذه السFطحية وا:مFن اL درالق

بكثير  أإن لم يكن أسو تلف كثيراً خاعلم أن اLمر في القطاع المدني 
ي
تمنعھFFا مFFن .. لكFFن القFFوات المسFFلحة كانFFت تعFFاني مFFن عيFFوب ھامFFة . 

                          :الجاھزيFFFFFFFFة العاليFFFFFFFFة للقتFFFFFFFFال وأركFFFFFFFFز علFFFFFFFFى ث'ثFFFFFFFFة منھFFFFFFFFا 
كانت القوات المسلحة مھتمة بكل اLمور الداخلية ماعFدا الجاھزيFة  -1

فقFط علFى وكان الصراع على السلطة الھم اليومي للقFادة لFيس . للقتال 
Lت , علىالمستوى اFى مسFى علFاعة حتFديث السFان حFل بل كFوى المقات

                                ..........................................................................  العFFFادي
ر عناصرھا وتسFليحھم لFم يكFن إن تشكيل القوات وتمركزھا واختيا-2

.                             خFFFر اھتمامFFFات المسFFFؤولينآفھFFFذا , بغFFFرض المواجھFFFة مFFFع العFFFدو 
 مFن مراكFز القيFادة أبعدت اLكثريFة السFاحقة مFن الكفFاءات القياديFة -3

مكFروھين  أغبياء وغالباً  وسلمت إلى قادة موالين غير مؤھلين وأحياناً 
                                                 ........كبيFFFFرة بFFFFين القيFFFFادات والمقFFFFاتلين  ةاLمFFFFر الFFFFذي خلFFFFق ھFFFFوّ 

أن نجFFد لFFدى بعFFض الضFFباط مFFن مجموعFFة  ھFFل مFFن المسFFتغرب إذاً -
شFFماتة عنFFدما اخترقFFت القFFوات ا:سFFرائيلية خطFFوط بال اLلويFFة شFFعوراً 

رب لحFوھذا ماذكرته فFي تقريFري عFن ا؟ ..الجبھة في شمال الجو
ن 
                                                   ) بعد انتھFاء الحFرب.. الذي رفعته إلى القيادة العامة ..دون ذكر أسماء 

ثم يحFدثنا اللFواء اLميFر عFن القFاطع الجنFوبي مFن الجبھFة الFذي كFان  -
لFم تصFطدم مجموعFة  :( المقاتلة فيFه ويقFول L35ركان اLلوية  رئيساً 
FلويLدو  35ة اFع العFرة مFوم , مباشFد أي ھجFاھزة لصFت جFا كانFولكنھ

وبالفعFل فقFد  , القاطع الجنوبي للجبھة جنFوب بحيFرة طبريFاينطلق من 
بعFFد اختFFراق جبھتنFFا مFFن القFFاطع -لFFوحظ مسFFاء التاسFFع مFFن حزيFFران 
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بتFدميرھا أو  فاتخFذنا قFراراً  -ايFدة قبالتنFازتجمعات كبيFرة مت -الشمالي 
علFى ھجFوم  متابعFة التجمFع الFذي بFدا لنFا مؤشFراً  على اLقل منعھا من

'قي مFع وذلFك بFالت ... يؤمن في حال نجاحFه تطويFق القFوات السFورية
 ً
فوجئFت باتصFال قFرب منتصFف الليFل .. ا:ختراق الذي حصل شFما

خر العقيد عبد الكريم الجندي رئيس المخFابرات وكان على الطرف ا�
لمواقFFع العFFدو  -ف المFFدفعي وكFFان ينتقFFد تصFFرفنا فFFي القصFF. العامFFة 

 , ويزعم أنه كان من المفترض أن نستأذن القيادة فFي ذلFك -وتجمعاته 
إن العدو أصبح في ديارنFا و
 يعقFل  إ
 أنني رفضت ھذا المبدأ مذكراً 

ثFم . شFتباك معFه أن نراه يحضر لتطويقنا ونحFن ننتظFر إذن القيFادة ل�
Fن اختصاصFك  -ه استنكرت تدخله في أمر عسكري ليس مFيمل
وھFو 

واسFتلم , حينئذ قال بأنه يتكلم من مكتب وزير الFدفاع . مثل  ھذا الحق 
ن بFأد مFن ثFورتي باLدعFاء اللواء حافظ اLسFد الھFاتف وحFاول أن يبFرّ 

عFن وقFف :طF'ق النFار  العقيد الجندي يتحدث باعتبار أن ھناك حديثاً 
.. مFن حزيFران وقد يتم في الساعة الثالثFة مFن فجFر ھFذا اليFوم العاشFر 

 وجيFه اللFوم وا:نتقFاد بسFببننا ننفذ اLوامر حين تلقيھا وأن تبأوأجبته 
اسFFتمرت ...اشFFتباكنا مFFع العFFدو وھFFو فFFي أرضFFنا أمFFر 
يمكFFن قبولFFه 

المعركة في القطاع الشمالي واLوسط حتFى ظھيFرة اليFوم العاشFر مFن 
حزيFFFران وفFFFي القطFFFاع الجنFFFوبي تابعنFFFا معركFFFة المدفعيFFFة والرمايFFFة 
المباشرة على جبھة العدو الذي كFان يحضFر 
ختFراق خطFوط دفاعنFا 

بFأن  -فيمFا بعFد-واعترف الكتاب ا:سFرائيليون ... في القطاع الجنوبي 
رمي مدفعيتنا وسائر أسلحتنا المباشر في ھFذا القFاطع قFد شFتت قFواتھم 

تم خFFثFم .. ) المتجمعFة جنFوب بحيFرة طبريFFا وألغFى قFرار الھجFFوم ھFذا 
لFم تكFن (ميFداني مFوجز لوضFع الجبھFة التFي وصFفھا  ب مقاله بشFرح 

                 ..متكاملة تشمل كل قطاعات الجبھة ھناك خطة تحصين 

كما لFم تكFن القيFادة الميدانيFة للجبھFة تمFارس سFيطرتھا علFى القFوات  -
ة وقFFوات الھجFFوم المعFFاكس التFFي كFFان مFFن المفFFروض أن تشFFن افعFFالمد

سFFيق بFFين ولFFم يكFFن أي تن ..مختFFرقھجومھFFا المعFFاكس علFFى العFFدو ال
درع الFFذي كFFان يقFFوده المقFFدم عFFزت جديFFد مFFال/ 70/المFFدافعين واللFFواء 

كمFFا شFFرح الوضFFع ...والFFذي يعتبFFر العمFFود الفقFFري للھجFFوم المعFFاكس 
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ع'ن عبFد إالنفسي للمقاتلين بعد سقوط الجبھتين المصرية واLردنية و
كFFان :(اتمFFة قFFال الناصFFر مسFFؤوليته عFFن الھزيمFFة واسFFتقالته وفFFي الخ

 إعFF'ن سFFقوط القنيطFFرة قبيFFل ظھيFFرة اليFFوم العاشFFر مFFن حزيFFران سFFبباً 
أفقFFد كFFل مFFدافع علFFى كامFFل قطFFاع الجبھFFة أي أمFFل فFFي جFFدوى  ھامFFاً 

وبالتالي فقد تخلخل الدفاع باLنسحابات الكيفية حتى . وفاعلية صموده 
ن أو إعFF' -علFFى سFFقوط القنيطFFرة  يFFراً ثلFFق كع
أريFFد أن أ ... انھFFار

 وخاضFFFعاً  Lن تبريFFFر السFFFقوط أو إعFFF'ن 
يFFFزال ملتبسFFFاً  -سFFFقوطھا 
فFإن أي إيضFاح  عامFاً  39لتفسيرات واجتھادات 
تنتھي ورغم مFرور 

ى انقطاع التيFار وكان اLمر 
يتعدّ ... لم يصدر كما لم تنشر أية وثيقة 
نكFرر ) انتھFى -دمشFق فFي ريFف  الكھربائي عن حFي فقيFر يقبFع بعيFداً 

ونتابع الفصول التالية لھFذه الخيانFة  -ء السابق أديب اLمير شكرنا للوا
رثھFFا وثارھFFا المFFدمرة مسFFتمرة حتFFى اليFFوم يآالسFFافرة التFFي مFFا زالFFت 

FFعبنا المسFFدي لشFFسLام اFFطھَ عبَ تالنظFFي'ً د والمضFFل  د جFFد جيFFا ... بعFFأم
وثائقھFFا فقFFد أحرقھFFFا المتFFآمرون كمFFFا جFFاء فFFي الكثيFFFر مFFن الكتابFFFات 

أمFFا إعFF'ن .النظFFام اLسFدي البFFاطني علFFى اLرجFح والخبFرات لطبيعFFة 
ثر مFن أربFع وعشFرين بFأكسقوط مدينة القنيطFرة قبFل سFقوطھا الفعلFي 

عطاء أمر للجيش في الجبھة با:نسحاب الكيفي وفFرار قائFد إو. ساعة 
من القيFام بFالھجوم المعFاكس  70الجبھة المخزي ومنع اللواء المدرع  

ة حماية الثورة والنظام التقدمي كلھا وأمره با:نسحاب إلى دمشق بحج
سFنتابع اعتكFاف حFافظ ... أمور سبق لنا بحثھFا فFي الصFفحات السFابقة 

إلFى مFن قFبض ثمFن  قFة وصFو
ً حاLسد في مطار المزة واLحداث ال'
  .                                           تسليم الجو
ن دون قتال 

إلFى  بھة بعد فFرار ضFباطھم وصFلواأما الجنود المنسحبون من الج     
انتشروا في أحيFاء وشFوارع المدينFة , 
يصدق  مزرٍ دمشق في وضع ٍ 

خFرج الدمشFقيون مFن ... يفترشون اLرصفة فFي وضFع نفسFي مFروع 
فيمFا ... لھFم واحتضFانھم منازلھم لمواساتھم وتقديم الطعFام والمسFاعدة 

Fت كان الكثير من رؤوس النظام قد غادروا دمشق نحوالشFا نقلFمال كم
 مFصمحتويات المصرف المركزي من الذھب وسائر العمF'ت إلFى ح

قFل ذھFب بن تلقينFا أمFراً .. الثورة أغلى من الFوطن إن : وصرح أحدھم 
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...                                 المركFFFزي لتمويFFFل المقاومFFFة ضFFFد اLحFFFت'ل  وأمFFFوال المصFFFرف
ظمFة الوسFطى تحFدث للمن أما مصFطفى طF'س الFذي كFان يومھFا قائFداً 

 ارة البنFدق التFي سFتحق أسFرائيلذاعات عFن مخطFط كّسFللصحافة وا:
أما بعض عFائ'ت وزراء النظFام فقFد لجFأت إلFى اLديFرة شFما
  ؟؟....

    ؟؟ ...وحشمھا  مع خدمھاً 

نFFFا نأمFFFل كغيرنFFFا مFFFن الFFFوطنيين الغيFFFورين علFFFى مصFFFير شFFFعبھم ك    
تعلFق مشFق الالسوري فFي دما:ذاعة والتلفزيون ووطنھم بقاء أرشيف 

عن أيدي العابثين بتاريخ شعبنا بل بحياة أبنائه  بتلك الحقبة سليما بعيداً 
FFل شFFزورين لكFFتقبلھم والمFFام  .ئ يومسFFذا النظFFوا ھFFذين عايشFFن الFFلك

الفاشFFي عFFن قFFرب يؤكFFدون أن المخFFايرات اLسFFدية أخفFFت الكثيFFر مFFن 
واغتيالھFFا  1970ملفFFات ھFFذا اLرشFFيف بعFFد اغتصFFابھا السFFلطة عFFام 

واعتقالھFFا للعديFFد مFFن الصFFحفيين والفنيFFين الFFذين عملFFوا فFFي مؤسسFFة 
ا:ذاعFFFة والتلفزيFFFون لرفضFFFھم إخفFFFاء الحقFFFائق عFFFن الشFFFعب خدمFFFة 
للديكتاتور وفي مقدمتھم الشھيد منير اLحمد الذي اغتيFل وألقيFت جثتFه 

علFFFFى سFFFFبيل المثFFFFال 
  1992 /2ك  15فFFFFي الشFFFFارع بدمشFFFFق فFFFFي 
 قFFFFى شFFFFھادات الFFFFوطنيين الشFFFFرفاء العسFFFFكريين لFFFFذلك تب ... الحصFFFFر

الFFذين عاشFFوا تلFFك الكارثFFة الخيانيFFة أدلFFة وقFFرائن راسFFخة والمFFدنيين 
فFFي محاكمFFة ھFFذا النظFFام  -رغFFم  تشFFويه قمتFFه -رسFFوخ جبFFل قاسFFيون 

عFاظ وين والرخFمووضعه ووضع جميع المرتزقة وخونFة المبFادئ وال
تھFFام لينFFFالوا المنFFافقين الملتفFFين حFFول فضFF'ت موائFFFده فFFي قفFFص ا:

ً م العادل سواء كانوا أمواتءھجزا   ...أو على قيد الحياة  ا

بعFFد  67ينFFة صFFبيحة العاشFFر مFFن حزيFFران زلFFى دمشFFق الحإأعFFود      
الFذي أصFدره  66إذاعة سقوط مدينة القنيطرة بFالقرار العسFكري رقFم 

درجFFات ضFFرب  7بقFFوة  كFFأن زلFFزا
ً ...حFFافظ اLسFFد كمFFا رأينFFا سFFابقا 
Fة بكيFاءً المدينFراً  ت بكFFي  مFرة فFول مL ن
حيFFاتي LننFي أعFرف الجFFو

... وأھFFل الجFFو
ن الطيبFFون  , والقFFرى, ومدينFFة القنيطFFرة  - والجبھFFة
 بعد ساعات قليلة بدأت قوافل السيارات تغFادر شFما
ً  ..كارثة 
تصدق

خريسFFتو ( اد المرحFFوم خرجFFت بعFFد الظھFFر مFFع أحFFد المناضFFلين الFFروّ 
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 اً كFFان منظFFر.فFFي جولFFة فFي شFFوارع المدينFFة بسFFيارته القديمFFة ) قسFيس 
مررنFا مFن . الشوارع شبه فارغة ومعظم المتاجر مغلقة  حزيناً  درامياً 

وتابعنFFا طريقنFFا إلFFى  . أمFFام قصFFر الضFFيافة لFFم نجFFد أي حFFارس أمامFFه
ة قطعFFة عسFFكرية يFFسFFاحة اLمFFويين كانFFت اLركFFان العامFFة خاليFFة مFFن أ

بأسلحتھم الفردية  اسمن الحرّ  حولھا باستثناء ث'ثة أو أربعةمتمركزة 
مررنFا  تمامFاً  وفي الجھة المقابلة كFان مبنFى ا:ذاعFة والتلفزيFون خاليFاً 

اتجھنFا . من جانبه وشاھدنا في الجھة المقابلة سيارة ا:ذاعة الضFخمة 
لكن المجموعFة البعثيFة التFي كانFت تFدير . نا نقدم مساعدة ما نحوھا علّ 

وقFد شFاھدت زميلتنFا  . من سFيارة البFثّ ا:ذاعة لم تسمح لنا با:قتراب 
حاملة المكروفون أمام جھاز  )سعاد العبدهللا(في الجامعة يومھا السيدة 

اذبFFFة لكالعسFFFكرية والب'غFFFات اا:رسFFFال الFFFذي كFFFان يبFFFث الموسFFFيقا 
لقد أصبحت الدولFة يومھFا جھFاز إرسFال 
أكثFر ... واLناشيد العنترية 

لFم  لكFن أحFداً ... ء على السلطة تستطيع أية قوة منظمة صغيرة ا:ست'
مالم تنبع الحركة من إرادة  منبوذاً  يفكر بذلك Lننا كنا نعتبر ذلك غدراً 

فFFي حFFين إن ... الجمFFاھير الوطنيFFة التFFي تسFFقط سFFلطة العسFFكر بأيFFديھا 
ا:نق'بات العسكرية أيا كان إسFمھا وشFعاراتھا ليسFت سFوى اغتصFابا 

امه الجمھوري البرلماني الFذي بالوطن ونظ للسلطة من الشعب وغدراً 
  ... رتضاه منذ ا:ستق'ل وقبله أ

مFFن ضFFباط المقاومFFة الشFFعبية  فFFي اليFFوم التFFالي قFFررت مFFع رفيقFFين     
حين زيارة المرحوم الرفيFق الفريFق المسرّ  1958/ 1956عام  اLولى

عبي شFفFي منزلFه ال ح أيضFاً عفيف البزرة قائد الجFيش السFوري المسFرّ 
اسFFتقبلنا , فFFي حFFي الميسFFات فFFي شFFارع ركFFن الFFدين موقعFFه كFFان الFFذي 

عبية الطبيFFة ومحبتFFه وتواضFFع شFFكعادتFFه بابتسFFامة المعھFFودة وروحFFه ال
مثلFFه بFFين جميFFع الFFوطنيين  المقاتFFل الشFFجاع العزيFFز النFFادر الFFذي لFFم أرَ 

كFFFان ھFFFاجس جميFFFع الFFFوطنيين .. والسياسFFFيين السFFFوريين الصFFFادقين 
Fير الFذاك مصFلطة أنFة الصادقين خارج السFد الجبھFار سFد انھيFوطن بع

ً  ثياً الحصين أو تسليمه للعدو حتى أضحى الوضع كار على كل  مفتوحا
وكيفية تنظيم المقاومة الشعبية فيما لو احتلت دمشق بعFد . ا:حتما
ت 

كان .أمامه كما رأينا في الحلقات السابقة  أن أصبحت مفتوحة عسكرياً 
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بFد مFن وجFود  ... ث
يصFدق مFا حFد حزينFاً ) أبو يوسFف  ( المرحوم
كيFف 
 يتFألم ويحFزن وھFو القائFد الFذي أشFرف .الموضFوع  خيانة فFي

د قFو وكان يزورھا شFھرياً  ,على تحصينات الجبھة في العھد البرلماني
يFوم زارھFا مFع  1957تعرفت عليه Lول مرة في مدينة القنيطرة عFام 

القنيطرة  اع المدني فيفلشعبة الد يومھا رئيساً وكنت . الرئيس القوتلي 
أننا لFم نFنظم الجنFود  ىبتعرفوا يا شباب إن خطيئتنا الكبر: قال بتنھد . 

في الجيش كما نظمنFا المقاومFة الشFعبية التFي حمFت سFورية مFن حلFف 
بعد اغتيال العقيFد المFالكي عFام , بغداد والمؤامرة الكبرى على سورية 

:قطFاعي ومن الحشود التركية وا:سرائيلية وتأمر عم'ء اليمين ا 55
لFFFو كFFFان الجنFFFود منظمFFFين وواعFFFين لرفضFFFوا تنفيFFFذ أوامFFFر الضFFFباط .

بعFFد أن سFFاد .. ولمFFا سFFقط الجFFو
ن , ھFFة ببا:نسFFحاب الكيفFFي مFFن الج
الحزن والوجوم على جلستنا وھو يشرح لنFا بFألم الوالFد الFذي فقFد أحFد 

ھFFFة لوكانFFFت القيFFFادة باسFFFتحالة سFFFقوط الج.. أعصFFFابه  أبنائFFFه متمالكFFFاً 
خ'ص لشFرفھا العسFكري تملك الحد اLدنى من الصدق وا:العسكرية 

بعFد ذلFك أراد ... للوطن 
 للكرسي والحزب القائFد  ھاوبالتالي إخ'ص
ھFل تعلمFوا مFن : فقFال لنFا أن ينقلنا إلى جFو أخFر مFن الفكاھFة والتنFدر 

زارنFFي خالFFد بكFFداش ويوسFFف فيصFFل : قلنFFا 
 قFFال ؟ ..زارنFFي اليFFوم 
: قFال ؟ ثار فضولنا لمعرفة الغرض مFن الزيFارة أ ... خرينآودانيال و

توقعFFFت  أنھFFFم أتFFFوا 
ستشFFFارتي حFFFول تنظFFFيم المقاومFFFة الشFFFعبية فFFFي 

ت بعFد أن أصFبح اا:حتمF أالجو
ن أو للدفاع عن دمشق ووضع أسو

مFن دمشFق التFي على بعد أقل من ث'ثFين كيلFومتراً الجيش ا:سرائيلي 
لكFFن خFFاب أملFFي  .. يتFFهاليFFوم علFFى مرمFFى مدفع-و
 تFFزال  -أضFFحت

وبعFFد انتھFFائھم مFFن الكFF'م ...كانFFت أحFFاديثھم عاديFFة للتسFFلية 
 أكثFFر و
مFFاذا أعFFددتم لمجابھFFة العFFدو الFFذي أضFFحى علFFى ..سFFألت خالFFد ..التافFFه 
وھFل ھنFاك ..دمشق والباقي في الجو
ن بعد وقف إط'ق النار أبواب 

 بكFداش ممتعضFاً ه بأجا؟؟؟ ن إمكانية تنظيم فرق مقاومة شعبية منذ ا�
وھFFل نحFFن أقFFوى مFFن الجيFFوش ؟ .لFيس لFFدينا سFF'ح مFFن أيFFن السF'ح  :

دعونا لحل القضية بالس'م وھذا موقف رفاقنا السوفييت منذ ؟ العربية 
ً بط... البدء   وتطاو
ً  اعتبر بكداش تساؤل القائد عفيف إھانة وتحدياً  عا
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وخFFرج مFFع  ..تمامFFاالفFFذة كقيFFادة حFFافظ اLسFFد  )ا:لھيFFة(علFFى قيادتFFه 
وضFد كFل  
خFرأي اره ضFد الFتحقده وغيظه كعاد كاظماً  صحبه خائباً 

أو  كانFFت مFFواقفھم سFFلباً  مFFن يFFرفض التبعيFFة LسFFياده فFFي موسFFكو أيFFاً 
م انجرارنFFا 
آودعنFFا العزيFFز الخالFFد عفيFFف البFFزرة حFFاملين  ؟...إيجابFFاً 

وراء قيFFادة بكFFداش ا:نتھازيFFة وال'وطنيFFة قبFFل تحررنFFا مFFن أحابيلھFFا 
تلك القيFادة التFي باعFت نضFال  –وانتھازيتھا البورجوازية  وتحريفيتھا

الشFFFFيوعيين السFFFFوريين واللبنFFFFانيين علFFFFى أعتFFFFاب التبعيFFFFة العميFFFFاء 
  ....والدكتاتورية اLسدية الفاشية 

بعد أيام قليلة أصدرنا مقFررات اللجنFة التحضFرية المركزيFة لبنFاء      
لسادس من صFحيفة نضFال الحزب الشيوعي العربي نشرت في العدد ا

مقدمFFة اعتبرنFFا فيھFFا بعFFد كارثFFة :الكFFادحين المركزيFFة أھFFم ماجFFاء فيھFFا 
تسFFFليم الجFFFو
ن للعFFFدو الصFFFھيوني إن التنFFFاقض بFFFين جمFFFاھير شFFFعبنا 

رف طFوالنظام العسكري لم يعد تناقضاً ثانوياً يمكن تأجيلFه أو غFض ال
FFFFمريكيLة اFFFFمبرياليLع اFFFFي مFFFFاقض الرئيسFFFFة التنFFFFي مواجھFFFFه فFFFFة عن

اً من التناقض الرئيسي ما لم يحاكم وزير ءوالصھيونية بل أضحى جز
 ..الFFFFFFFFFدفاع وجميFFFFFFFFFع الضFFFFFFFFFباط المسFFFFFFFFFؤولين عFFFFFFFFFن الكارثFFFFFFFFFة 

..............................................................                                                                          
شكيل لجنة تحقيق وطنية شاملة للتحقيق في كارثة تسFليم المطالبة بت-1

الجو
ن دون قتال للعدو الصھيوني وإع'ن سقوط مدينة القنيطرة قبل 
دخFFول أي جنFFدي صFFھيوني إليھFFا وجميFFع م'بسFFات الحFFرب ونتائجھFFا 
                                      .التFFFFFFFFFFFFFFFFي ترقFFFFFFFFFFFFFFFFى لمسFFFFFFFFFFFFFFFFتوى الخيانFFFFFFFFFFFFFFFFة الوطنيFFFFFFFFFFFFFFFFة 

ير الدفاع وسائر الضباط المسؤولين عن الھزيمة الكارثيFة إحالة وز-2
 .......................................إلFFFFFFFFى محاكمFFFFFFFFة علنيFFFFFFFFة وعادلFFFFFFFFة

........................................................                                                                      
شعبي الحزبي والعودة لتنظFيم المقاومFة الشFعبية التFي حل الجيش ال -3

تضم جميع الطبقات الشعبية الغيورة والمخلصة في الدفاع عن الFوطن 
ھذا أھم ماجاء في ھذه المقررات التي وزعت في معظم المحافظFات . 

الذاتيFFة الفقيFFرة با:عتمFFاد  نFFاالسFFورية باعFFداد قليلFFة سFFمحت بھFFا إمكانيات
                                                         ................................................... .علFFFFFFFFFFFFFFFFFFى الFFFFFFFFFFFFFFFFFFنفس 
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قلFFت مFFع الرفيFFق نجيFFب عبFFدلكي فFFي تاع 67وفFFي مطلFFع شFFھر تمFFوز 
دمشق كما اعتقل الرفيق توفيق أستور في ال'ذقية والرفيFق نصFر أبFو 

فFFي سFFجن الشFFيخ حسFFن  بقينFFا.... عّمFFار فFFي السFFويداء ولوحFFق غيFFرھم 
شFFھراً كFFام'ً ثFFم نقلنFFا إلFFى سFFجن القلعFFة وخرجنFFا منھFFا بعFFد شFFھر آخFFر 

وكان يومھا يوسف طحطوح رئيساً للشعبة السياسFية فFي أمFن . تقريباً 
يقاس سFجن ذلFك العھFد 
.. الدولة التي كان يرأسھا عبدالكريم الجندي 

احي ل'مانFة يع النوبالسجن والتعذيب في العھد اLسدي النازي من جم
فقFد  –أما مخابرات الدولة والعسكرية منھا بشكل خFاص .   التاريخية 

إننFا ھزمنFا بسFبب تفFوق طيFران : نشرت الشFائعات التاليFة بFين النFاس 
العدو أو بإلقاء اللوم على الس'ح السوفياتي الذي كان دفاعياً ولFم يكFن 

إننFا انتصFرنا ؟ الخ من اLكاذيب المعروفة التي كFان آخرھFا ..ھجومياً 
Lن العFFدو لFFم يسFFتطع إسFFقاط النظFFامين التقFFدميين فFFي دمشFFق والقFFاھرة 
علماً ان عبدالناصر اعترف بالھزيمة وقدم استقالته كما رأينا ولFم يقFل 

                      ؟...إننا انتصرنا 

أمFFا ا:خFFوان المسFFلمون فنشFFروا كنFFانتھم مFFن الشFFائعات والتعاويFFذ      
خرجنFFFا عFFن مبFFFادئ ا:يمFFان وشFFFريعة هللا ننFFا ھزمنFFFا LإننFFا : القائلFFة 

وخصوصFFاً خFFروج المFFرأة دون حجFFاب شFFرعي إلFFى آخFFر اLسFFطوانة 
  .المشروخة 

أمFFا ضFFابط الھزيمFFة والFFذل فكFFانوا فFFرحين جFFداً بانھيFFار زعامFFة      
الناصFFر والظFFFافر (عبدالناصFFر وسFFقوط تحديFFه وبھورتFFFه بصFFواريخ 

ل أبيب ھذا ما أعلنFه عFزت التي بحوزته والقادرة على دك ت) والقاھر 
باط فFي مدرسFة قريFة زبFدين فFي ضيوم جمع ال 70قائد اللواء  –جديد 

لقFFد كسFFرنا : غوطFFة دمشFFق بعFFد الكارثFFة بأيFFام قليلFFة ليقFFول لھFFم حرفيFFاً 
وينFو (رأس عبدالناصر تكفي البھورة علينا بأنه زعيم القومية العربية 

بكل وقاحFة ونذالFة  ھكذا -لقد مرغناه بوحل الھزيمة) ھّو وصواريخو 
                                -...كان يفكر حافظ اLسد وضباطه اLشاوس 
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التFFي تصFFب كلھFFا فFFي نفFFس ا:تجFFاه سFFمعتھا مFFن ھFFذه القصFFة وغيرھFFا  
أكثFFر مFFFن عسFFFكري وطنFFFي شFFFريف عFFFاش تلFFFك الكارثFFFة وخصوصFFFاً 

الذي حضر ) ش -ذ( الصديق الذي جمعتنا الغربة معه العميد المسرح 
 .فFي مدرسFة زبFدين  –كخطبة الحجاج  –بة عزت جديد العصماء خط

.................................................                                                                          
أما وزيFر الFدفاع العتيFد الغنFي عFن التعريFف فقFد أصFيب بإكتئFاب بعFد 

يانتھا ب' منازع واعتكف عن العمل لمدة أكثر من الكارثة التي بطل خ
ا مFا سFنتناوله فFي ذھF.... شھر منعFز
ً فFي صFومعته فFي مطFار المFزة 

  .الفصل القادم 
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  الفصل الثالث

  ا(عتكاف -آ

       

                                         ..ا:عتكFFFFFFFFاف وقFFFFFFFFبض الFFFFFFFFثمن – 1967خيانFFFFFFFFة حزيFFFFFFFFران      
كمFا كشFف –التي كان بطلھا وزيFر الFدفاع وشFقيقه بعد الخيانة السافرة 

رغFFم أن جميFFع الFFوطنيين الصFFادقين مFFن جميFFع ا:تجاھFFات  –مFFؤخراً 
الوطنية سبقوا لكشفھا منذ الوھلة اLولى خصوصاً الذين عاشوا وقFائع 

ولFFو لFFم تكFFن لFFديھم أدلFFة ووقFFائع مباشFFرة ھFFذه الحFFرب سFFاعة بسFFاعة 
Fكري باستثناء الFل  66ب'غ العسFرة قبFة القنيطFقوط مدينFن سFذي أعلFال

وإصدار أمر للجFيش . سقوطھا الفعلي بأكثر من أربع وعشرين ساعة 
با:نسFFحاب الكيفFFي الفFFوري مFFن خFFط الجبھFFة فFFي التاسFFع مFFن حزيFFران 
وفرار قائد الجبھة ومعظم ضباطه وترك الجنود وحدھم علFى اLرض 


 ھدف لھم سوى النجاة ب. تائھين  
حيFاتھم وھFم دون طعFام وذخيFرة 
يعلمون إلى أين يتجھون وصل قسم منھم إلى جنFوب لبنFان وآخFر إلFى 

كFFون بل سFFكان دمشFق ا�
ف مFFنھم وھFFم منھوقFFد اسFFتق. شFمال اLردن 
التFي . يطلبون المساعدة بعFد الغيFاب الشFبه كامFل للمؤسسFة العسFكرية 

والمعنويFFة سFFية والنفكFFان مFFن أولFFى واجباتھFFا تضFFميد جFFراھھم الماديFFة 
                                                        ............................................. ...وإعادتھم إلى ثكناتھم 

بعFFدھا مباشFFرة ھجFFFر حFFافظ اLسFFد وزارة الFFFدفاع واعتكFFف فFFFي       
شFھر كامFل لمدة ... غرفته الخاصة في مطار المزة 
 يريد مقابلة أحد 

كجFيش خFاص داخFل (وكانت سرايا الدفاع التFي يقودھFا شFقيقه رفعFت 
تمسFFكن يومھFFا ... كمFFا سFFبق ذكFFره تقFFوم بحراسFFته وحFFدھا ) الجFFيش 

محاو
ً الظھFور بFالحزن علFى الجFو
ن أمFام القيFادة السياسFية للحFزب 
ليتFFابع المخطFFط المرسFFوم لFFه وصFFو
ً . والدولFFة حتFFى تمFFر العاصFFفة 

طلFFFت المFFFؤامرة الخبيثFFFة علFFFى القيFFFادة الوطنيFFFة للدولFFFة وان.. للرئاسFFFة 
فعوضاً عFن محاكمتFه كمسFؤول أول مFع قائFد جبھتFه . والحزب يومھا 
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قFاموا بمواسFاته والتخفيFف .. وسائر ضFباطه المسFؤولين عFن الكارثFة 
عنFFه بانتFFداب المناضFFل الFFوطني الصFFادق وزيFFر الخارجيFFة الFFدكتور 

والتخفيFFف  ار المFFزة ورعايتFهمFاخوس لزيارتFFه يوميFاً فFFي مطFابFراھيم 
طبعاً كانت مكافأة الرفيFق مFاخوس ورفاقFه نورالFدين اLتاسFي ..  عنه 

وصFFF'ح جديFFFد ويوسFFFف زعFFFين ومحمFFFد ربFFFاح الطويFFFل وعبFFFدالكريم 
وغيFرھم مFن قيFادة الحFزب والدولFة والسFجن الجندي وأحمد سFويداني 

بة بعلFFة دائمFFة أو ا:غتيFFال أو ربFFع قFFرن ونيFFف حتFFى الوفFFاة أو ا:صFFا
بعد اغتصابه السFلطة بموافقFة ودعFم .. التشريد والمطاردة في الخارج 
ومباركFFة المحFFرفين  – 1970 2ت  16إسFFرائيل وأمريكFFا السFFافر فFFي 

           ...السوفييت 

أولئFFFك المناضFFFلون الصFFFادقون الFFFذين أعFFFرف معظمھFFFم لقFFFد كFFFان     
رفاق نضFال فFي جامعFة دمشFق شخصياً عن قرب كزم'ء وأصدقاء و

وغيرھFا ضد ديكتاتورية الشيشكلي وبعدھا ضد ا
ح'ف ا:ستعمارية 
من المؤامرات والحشود التركية وا:سرائيلية وسائر محاو
ت إسFقاط 

- 1954النظام الجمھوري البرلماني الديمقراطي السوري بين عFامي 
حملFFون فكFFر كFFانوا مFFن العناصFFر النظيفFFة اليFFد النقيFFة السFFريرة ي – 58

ممزوجFFة عشFFوائياً .. الطموحFFات القوميFFة LمتنFFا المشFFروعة بصFFدق 
ھFذا –وعدم الخبرة والوعي السياسFي والغFرور ( بالطفولة اليسارية و 

وأنFا أعتقFد أن )  3476ص 4التعبير LكFرم الحFوراني فFي مذكراتFه ج
تجFFربتھم النخبويFFة لمثقفFFين فFFي حFFزب بورجFFوازي صFFغير بعيFFد عFFن 

كانFFت تجربFFة صFFغيرة .. والف'حFFين وسFFائر الشFFغيلة جمFFاھير العمFFال 
شأنھم شأن الحزب البكداشي  ..وممارسة فوقية واعظة وليست واعدة 

الFFذي يتكنFFى زوراً بھFFذه الطبقFFات الشFFعبية ويعاملھFFا معاملFFة القطيFFع أو 
كانFت .. الغربة عن قضاياھا المعيشية قبل الوطنية في أبسط تشخيص 

Fادام صFة مFكري تجربة فوقية متأرجحFب عس'Fي انقFكر فFانعوھا العس
زوراً ثورة مع اLسف فFي ب'دنFا   فوقي 
ع'قة له بالشعب ولو سمي 

وحمFFل شFFھادة التقدميFFة والوطنيFFة وال'رأسFFمالية الكاذبFFة الممھFFورة  ..
بتوقيع المحرفين السوفييت الذين كانوا أول من تFآمر مFع حFافظ اLسFد 

... قاء ورفFFاق اLمFFس واعتFFراف بانق'بFFه اLسFFود علFFى أشFF'ء أصFFد
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رأسFمالية (بين المحFرفين السFوفييت ) المسمى تعايش سلمي (بالتوافق 
 ) .الرأسFFFFFFمالية الليبراليFFFFFFة ( واLمبريFFFFFFاليين اLمريكFFFFFFان ) الدولFFFFFFة 

.............................................                                                                    
كما أعتقد أن عصبيتان حالتا دون محاكمة اLسد وضباطه المسFؤولين 

                                                                    ......................................................... :عFFFFFFFFFFFFن الكارثFFFFFFFFFFFFة 
مFه اLولى العصبية الحزبيFة الضFيقة فFي حكFم الحFزب الواحFد ونظا-1

فباسFFFم وحFFFدة الحFFFزب غFFFض الطFFFرف عFFFن المحاكمFFFة ... الشFFFمولي 
وبقFي المجFرم فFي موقعFه . ومFرت الجريمFة دون عقFاب .. والمحاسبة 

                                                      ................................................................. .معFFFFFFFFFFFFFFFFFFFززاً 
وبFدأ يشFتد عودھFا بعFد . الطائفيFة التFي كانFت قائمFة  الثانية العصبية-2

بأحدث اLسFلحة  دفاع وبنائه جيشاً طائفياً مجھزاً است'م حافظ وزارة ال
داخل الجFيش بقيFادة شFقيقه رفعFت الFذي لعFب الFدور الرئيسFي فFي بيFع 

.. الجو
ن للعدو الصھيوني بعد الكشف عن وثيقة صادقة كمFا سFنرى 
                   ؟...دون تجن أو خيال 

لھذا لFم تفFد كFل النFداءات والطلبFات التFي صFدرت عFن شخصFيات      
وطنيFFFة مFFFن الحFFFزب الحFFFاكم أو مFFFن خارجFFFه لفFFFتح تحقيFFFق ومحاكمFFFة 

ومFن أبFرزھم رئFيس اLركFان أحمFد . المسؤولين عFن كارثFة الجFو
ن 
تقFدم بمFذكرة  –رغم كل غروره وأخطائFه الكبيFرة وجھلFه  –سويداني 

لكFن حFافظ  –حاكمة كافة المسؤولين عن نكسة حزيFران طالب فيھا بم
دون ) نكسFFة (خيانتFه التFي أسFموھا باLسFد بعFد التقFاط أنفاسFه ومFFرور 

مع اLسFف والفFارق بFين النكسFة والخيانFة كالفFارق . عقاب أو مساءلة 
قFFام بتسFFريح  -..والبعFFد بFFين الثFFرا والثريFFّا كمFFا يقFFول المثFFل الشFFعبي 

د لجوئه إلى السFفارة الجزائريFة بدمشFق ثFم لجFأ السويداني ثم اعتقله بع
وبعد رفض جزائر بومدين وعراق حسFن البكFر وصFّدام . إلى العراق 
  .عاد إلى سوريا فاعتقله حافظ اLسد / قبول لجوئه 

وبقي في السFجن إنتقامFاً ودون أيFة محاكمFة مFع الFرئيس اLتاسFي       
ن في سFجن المFزة شباط أكثر من ربع قر 23ورفاقه من أعضاء قيادة 

وّعين حافظ شريكه فFي كFل الصFفقات ... ظلماً وعدواناً برفاق اLمس 
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 – 1968ركFFان العامFFة مكانFFة فFFي شFFباط مصFFطفى طFF'س رئيسFFاً ل�
عرفت السويداني وزميله فّؤاز سرحان الذي عين قائداً للجيش الشعبي 

لدون بن خإفي تلك المرحلة يوم كنا ط'باً في القسم الداخلي في ثانوية 
أما مFا فعتلFه السFلطة بFه  –كان قروياً بسيطاً طيباً كما عرفته . بدمشق 

وبأمثالFه الFFذين انحFدروا مFFن الريFف وطبقاتFFه الفقيFرة وانصFFھارھم فFFي 
... حياة المدينFة وأحابيلھFا وسFلبياتھا مFع إغFراءات السFلطة ومطامعھFا 

 بقي مصطفى في منصبه -....كل ذلك أمر آخر يحتاج لدراسة مستقلة 
العتيد يصدر مؤلفات فنون المطبخ وتصنيف وتنسيق الFورود وحمايFة 
العFFرش اLسFFدي وتوريثFFه بنجFFاح بإشFFراف مFFادلين أولبرايFFت وشFFيراك 

؟ حتى اسFتغنى الوريFث العتيFد عFن خدماتFه منFذ عFامين ...أيضاً آنذاك 
عيFFد العمFFال العFFالمي أصFFدرنا بيانFFاً  1986فFFي اLول مFFن أيFFار ...فقFFط 

اب العFFFام دفاعFFFاً عFFFن الطبقFFFة العاملFFFة ومطالبھFFFا ضFFFردعونFFFا فيFFFه ل�
في انتخابات نقابيFة ديمقراطيFة وشFفافة رغFم أنھFا فFي ذلFك المشروعة 

                                                                                      . اLسدي العھد 
تقاس بالحريات النقابية المفقودة تماماً في النظام 

الحريFFFات العامFFFة حريFFFة اLحFFFزاب  –كمFFFا كررنFFFا مطالبنFFFا السFFFابقة    
والصحافة والنقابات وانتخابات حرة وديمقراطية ومحاكمة المسؤولين 

  ؟ الFFFFFFFFFFFFFFFFFخ..عFFFFFFFFFFFFFFFFن تسFFFFFFFFFFFFFFFFFليم الجFFFFFFFFFFFFFFFFFو
ن دون قتFFFFFFFFFFFFFFFFFال 
...........................................................                                                                      

اعتقلنا مرة أخرى بعد توزيع البيان في دمشق والسويداء وإدلب وكفر 
.. ثم أطلق سراحنا بعد شھر ونصFف تقريبFاً . تخاريم وحلب وال'ذقية 

واعتFFذر يومھFFا الFFرئيس نورالFFدين للفريFFق عفيFFف البFFزرة يFFوم طالبFFه 
وكان صادقاً Lنني أعرفه عن . 
علم له باعتقالنا : 'ً با:فراج عنا قائ

ووطنياً نقFي السFريرة .. جامعة وسجن تدمر صديقاً صدوقاً القرب في 
واليFد مFFع معظFم رفاقFFه الFFذين تصFدوا لشFFراكة نفFط العFFراق البريطانيFFة 

وسFFFائر . يلFFFول اLسFFFود أوللعFFFدوان علFFFى المقاومFFFة الفلسFFFطينية فFFFي 
نFFذاك دون أن يسFFتطيعوا سFFحب خنجFFر الغFFدر المشFFاريع ا:سFFتعمارية آ

مFFن بFFين صFFفوفھم الFFذي كFFان بيFFد حFFافظ وعصFFابته ودفعFFوا الFFثمن مFFع 
اLسف حياتھم بل حياة الوطن كله ومستقبله كله الذي أضحى اليوم بيد 
مافيا من المجرمين اLغبياء الرعاديد الذين يقودون الب'د إلى الھاويFة 
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قريباً مھما ابتكFروا مFن جFرائم فFي  علھم ينجوا من قفص ا:تھام القادم
                                           ................................................. ...سFFFFFFFFFFFFFFورية ولبنFFFFFFFFFFFFFFFان 

ظن ھFؤ
ء اLغبيFاء أن قضFية بيFع الجFو
ن للعFدو الصFھيوني سFيخيم 
ر من الشھود العيان وإت'فھم عليھا عنكبوت النسيان بعد اغتيالھم الكثي

كمFا تخيFل الوريFFث اLسFدي والطFاقم المFFوروث . الوثFائق المتعلقFة بھFFا 
بغباء 
 مثيل له بإخفاء اLدلة والحقائق الدامغة التي ت'حقھم فFي نفسه 

جريمFة مماثلFFة فFFي لبنFFان فFFي  14جريمFة اغتيFFال الFFرئيس الحريFFري  و
ت والعلFوم الجنائيFة فFي مواجھة قضاء دولي حديث يملك أحدث التقنيFا

وفي كل يوم تبرز حقFائق وأدلFة جديFدة تؤكFد حقيقFة .... كشف الحقيقة 
ا:تھFFام وھFFول الجريمFFة التFFي كانFFت ومازالFFت حجFFر الزاويFFة فFFي بنFFاء 


ھFاي  -...النظام اLسFدي المنھFار قريبFاً كمFا يأمFل الشFعب الصFابر -
18/10.  

  قبض الثمن -ب

                                                      .................................... :سFFFFFجن الشFFFFFيخ حسFFFFFن  ذكريFFFFFات    
قبض ثمن بيع الجو
ن 
 بFد لFي مFن تسFجيل ذكريFات وثيقة قبل تقديم 

صغيرة في سجن الشيخ حسن أثنFاء اعتقالنFا الثFاني فFي ھFذا العھFد فFي 
ينFFا فFFي زنزانFFات التق ...كمFFا رأينFFا فFFي الصFFفحات السFFابقة  1968أيFFار 

الطFFابق اLرضFFي بكFFل مFFن المناضFFلين الFFوطنيين جFFورج حFFبش وعلFFي 
وبالرفFاق والصFديق بوشناق من قيادة الجبھة الشعبية لتحرير فلسFطين 

جFانبي زنزانFة جFورج بو 9كانFت زنزانتFي رقFم . ياسين الحافظ القديم 
الFFذي تعرفFFت عليFFه Lول مFFرة وكانFFت زنزانFFة الرفيFFق  10حFFيش رقFFم 

الFFة زنزانتFFي يفصFFل بينھمFFا ممFFر بعFFرض ث'ثFFة أمتFFار تقريبFFا ياسFFين قب
وفFFي الطFFابق العلFFوي والغرفFFة الصFFغيرة الواقعFFة خلFFف بFFاب المعتقFFل .

من الجبھFة التFي كانFت  وطنياً  الرئيسي كان أكثر من عشرين معارضاً 
تضFFFم الناصFFFريين وا:شFFFتراكيين العFFFرب والبعFFFث القFFFومي والعمFFFال 

أحمFFد -ليFFل كFF'س عبFFد الغنFFي قنFFوتخ: أذكFFر مFFنھم السFFادة . الثFFوري 
  .وغيرھم.......جمال اLتاسي -سركيس سركيس -زاھي القائد -الخالد 
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فFي الزنزانFات اLرضFية  عFاً تكان وجFود ياسFين وجFورج وعلFي مم    
كنFFا نتبFFادل اLحاديFFث والشFFجون والحFFوارات والنكFFات مFFادام البFFاب .

 ً'Fالخارجي مقف Fافلون وكانFراس غFو توالحFحكات المرحFين ضFم ياس
ونكات المرحوم علي تنسينا آ
م السFجن وتختFرق اLبFواب والس'سFل 

                                                           .................................................................... الحديديFFFFFFFFFFFFFة
المعتFFادة  كمFا أذكFر بعFFد أيFام قليلFFة ذھFب الرفيFFق جFورج حFFبش للزيFارة

التي كانت تتم في مركز الشعبة السياسية في مدخل حFي الشFيخ محيFي 
ولم يعد وفي المساء اقتحم مدير السFجن وج'ديFه الزنزانFة رقFم -الدين 

مابيھFFFا مFFFن أمتعFFFة وھFFFم يبربFFFرون ويشFFFتمون وا كFFFل لFFFعشFFFرة وحم
ويضFFFربون سFFFياطھم علFFFى الجFFFدران والبFFFاب الحديFFFدي كFFFالمعتوھين 

علمنFا فFي اليFوم التFالي .... تشفى اLمراض العقلية الفارين للتو من مس
أن رفاقFFFه اعترضFFFوا السFFFيارة التFFFي نقلتFFFه  مFFFن السFFFجن إلFFFى الشFFFعبة 
السياسFFية للزيFFارة الخاصFFة وھFFم يرتFFدون م'بFFس الشFFرطة العسFFكرية 

رصاصFة واحFدة وفFروا بFه إلFى ه دون إطF'ق سFاوأنقذوه من بFين حرّ 
  .                ييس كانت عملية بطولية بكل المقا....لبنان 

نشFFرت صFFحيفة النھFFار نبFFأ اعتقالنFFا تحFFت عنFFوان بعFFد اعتقالنFFا       
يFوم إطF'ق سFراحنا ) يون فFي السFجن شيوعيون في السFلطة وشFيوع(

خرين من جاء  ضابط من اLمن السياسي بعد إط'ق سراح الرفاق ا�
؟ بFFاب السFFجن مباشFFرة واصFFطحبني بسFFيارته دون أن يقFFول إلFFى أيFFن 


 طFوّ ؟ .لته إلى المFزة سأ 
 وقعFاً تانتھFى الكF'م كنFت م .. ل بالFكقFال 
اLسوأ عبرنا شارع بغداد إلى مبنFى وسFجن اLمFن قبالFة مستشFفى دار 

فFتح لFي البFاب قFائ' تفضFل سFتقابل العقيFد  ...الشفاء القريب من حيينا 
اس إلى الطFابق الثFاني علFى مFا الجندي سار بجانبي مع اثنين من الحرّ 

رحب بFي وكFان -معاون القائد العام -إلى غرفة كتب على بابھا  -كرأذ
 ً سFنوات مFرة  دةه فFي قاعFة المحFامين بعFد عFبFمن السلمية التقيFت  شابا

المھFFم أدخلنFFي للقFFاء قائFFد قFFوى اLمFFن ... واحFFدة ذكرنFFي بFFذلك اللقFFاء 
 صكFFان يرعFFب النFFاس مFFن قصFFالFFذي . الFFداخلي عبFFد الكFFريم الجنFFدي 

حFاول الظھFور ...تي كFان يمارسFھا ضFد المعتقلFين التعذيب الوحشي ال
بمظھFFر المحFFاور الFFديمقراطي ضFFمن تيFFار فكFFري واحFFد مختلFFف علFFى 
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 بعد أن طلFب لFي القھFوة واعتFذرت بحجFة منعھFا طبيFاً ...يل فيه صالتفا
نحن ماركسيون أكثر ؟ ..منين طلعتوا لنا أنتم شو نحن رجعيون : قال 

:  قFائ'ً  رناه بمناسبة عيFد أول أيFاري أصدثم رفع بيده البيان الذ. منكم 
نحFFن سFFلمنا الجFFو
ن شFFوبدكم ... تتھموننFFا بتسFFليم الجFFو
ن دون قتFFال 

دفع كما تقولون اللي عندو مونحن حاكمين بالدبابة وال.. إنتوا وغيركم 
كنت أجابھFه بأبتسFامة سFخرية  ...  دبابة ومدفع يتفضل يأخذ الحكم منا

: قFال  ثFم.ن الFذين أعمFتھم السFلطة ين المتھFوروحزن على أولئك الشبا
ھذا ھوزعيمكم بكداش يتعاون معنا وقد عينا لFه وزيFرين فFي الFوزارة 

خرجت ...تفضلوا تعاونوا معنا وخذو الوزارة التي تريدونھا . الجديدة 
  . نحن 
نناضل من أجل المناصب والوزارات  :متي قائ'ً صعن 

ة وسمسرة LسFياده فFي أما بكداش ليس زعيما و
يمثل سوى دعاي     
نحFFن مFFع أي حكFFم وطنFFي ديمقراطFFي منتخFFب مFFن الشFFعب ...موسFFكو


أعلFم كيFف شFعرت ...طوا بFالجو
ن وسFلموه للعFدو ويحاكم الذين فرّ 
على ما جFاء فFي بياننFا  ساعة ذكر الجو
ن أمامه بأنه حزين و راضنٍ 

اLمFFر -حFول ضFرورة محاكمFFة جميFع المسFؤولين عFFن كارثFة الكارثFة 
FFذي شFFه الFFول لFFى القFFن :جعني علFFتراكية مFFاء ا:شFFين بنFFا أخ أبوحسFFي

مقدماتFFه اLوليFFة العFFودة للجمFFاھير الكادحFFة والوطنيFFة التFFي تربينFFا فFFي 
وھي وحدھا صFاحبة المصFلحة -التي يھمشھا العسكر اليوم  -أحضانھا

ية الحقيقية والعدالة كتوجه نحو ا:شتراالحياتية في حماية الوطن وأي 
ودعFFا مرافقFFه مقاطعFFاً ھFFز برأسFه ..يمقراطيFFة الشFFعبية ا:جتماعيFة والد

منزلنFا قريFب مFن ھنFا  شFكرته قFائ'ً . أوصل اLستاذ إلFى منزلFه  :قائ'

حاجFة لFذلك ھكFذا عFدت إلFى منزلFي وأنFا أفكFر بموقFف ھFذا ا:نسFان 
الذي حيكت حوله طغيانه وتعذيبه وشراسFته مئFات القصFص واLمثلFة 

أمFام ھمجيFة  ءالتي تعتبFر 
شFي -عھدهالحية على ضحايا التعذيب في 
ف المفقودين 
النظام اLسدي وإبادته الجماعية وتعذيبه حتى الموت �

FFFFوقينوأو المشFFFFھين والمع ....................................................                  
ة التاريخية مFع عبFد الكFريم مضى أقل من تسعة أشھر على ھذه المقابل

وبعFFد  1969 /2/3الجنFFدي حFFين أعلFFن نبFFأ اغتيFFال مFFع سFFائقه بتFFاريخ 
بدس السم لھا في  )كانت إبنة عمه(أسبوع أو أسبوعين اغتيلت زوجته 
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س واقFFتحم زبانيFFة حFFافظ بFFين النFFا الطعFFام أو القھFFوة كمFFا عFFرف يومھFFا
يھFا ملFف ة وفصFائقFه وملفاتFه الخاثورفعت المنزل وصFادروا جميFع و

 ...الجو
ن ودور اLخوين اLسد في بيعه في سوق النخاسة الصھيوني
FFذا مFFه أك اھFFن دتFFه ومFFة منFFت مقربFFي كانFFريفة التFFة الشFFادر البعثيFFالمص

والتFFFي كانFFFت تربطنFFFا ع'قFFFات صFFFداقة ونضFFFال .. القيFFFادة السياسFFFية 
اليسFاريين الصFادقين مFنھم قبFل  ال طويل وخصوصاً ضمشترك عبر ن

اLسFد اLسFود بعFد انقF'ب  ار وبعده حتى تصFفيتھم نھائيFاً ذآالثامن من 
كمFFFا قيFFFل إن العقيFFFد الجنFFFدي كFFFان يطالFFFب بعFFFزل اLسFFFد وشFFFقيقه ...

أدلة ووثائق كانت بيده مؤكدة الفعل الجرمي الكبير الذي بومحاكمتھما 
 بنا السFFوري بFFل كFFل العFFرب والمشFFرق العربFFي خصوصFFاً شFFع
يFFزال 

لكFن ...السFافرة  67انFة حFرب حزيFران إنFه خي ..يعيشون نتائج مأساته
بينما ا:نقF'ب ...بعد فوات اLوان ورفض القيادة السياسية مع اLسف 

كFFان يطFبخ علFFى نFار ھادئFFة فFي لنFFدن  ج أنكلFFو أمريكيFاً ماLسFدي المبFر
؟                                                                           ....وواشFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFنطن وتFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFل أبيFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFب 

                                                    قبض ثمن الجو>ن 

وثيقة ھامة ورئيسية ظلت طي الكتمFان  بعد ماتقدم برزت مؤخراً       
 عدة عقود حجبھا الرعب وا:رھاب وا:ستبداد المزمن المسيطر على


بد لنا من تقFديمھا للقFراء الكFرام وشFعبنا المضFطھد  .المجتمع العربي
للدكتور محمود جامع  –عرفت السادات : (وردت في كتاب بعنوان ...
وجاءت فFي . ب المؤلف ھو الطبيب الخاص للسادات وصديقه المقرّ ) 

أفشى الرئيس : ( ھذا الكتاب جملة غير مكتملة يكتنفھا الغموض وھي 
لFم يكمFل الشFرح )  ي بسر خطير يتعلFق بFالجو
ن السFوري السادات ل

. ورفض البوح عFن السFر الخطيFر رغFم محFاو
ت بعFض الصFحفيين 
لكنه أخرجھا . في فمه كما يقول المثل مدة طويلة وبقي يحمل الحصاة 

وبFFFاح بالسFFFر مءخFFFراً ؟ وأخيFFFراً تخلFFFى الFFFدكتور جFFFامع عFFFن الصFFFمت 
إن : ( حFFFين قFFFال  2006/آب  17لصFFFحيفة الوفFFFد المصFFFرية تFFFاريخ 

الجFFو
ن بيعFFت بم'يFFين الFFدو
رات :سFFرائيل فFFي صFFفقة بينھFFا وبFFين 
إتصFFلت العربيFFة نFFت ) وزيFFر دفFFاع النظFFام السFFوري فFFي ذلFFك الوقFFت 

كFFم شFFمال  90(بالFFدكتور محمFFود جFFامع الFFذي يقFFيم حاليFFاً فFFي طنطFFا 
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 1969لتسFFأله عFFن القصFFة التFFي حدثFFه عنھFFا السFFادات عFFام ) القFFاھرة 
لقد وضFع السFادات يFده علFى كتفFي . ما قلته صحيح ومؤكد (  :فأجاب 

وحكFFى لFFي عFFن تلFFك الصFFفقة التFFي أخبFFره عنھFFا الFFرئيس عبدالناصFFر 
وتخلFFى بموجبھFFا الجFFيش السFFوري عFFن ھضFFبة الجFFو
ن فFFي حFFرب 

واسFFتغرب جFFامع عFFدم تسFFريب القيFFادة المصFFرية فFFي  1967حزيFFران 
Fين عھد السادات لھذا السر الخطير رغم تعرض الع'قFف بFات لعواص

لقد سFمعت ھFذه القصFة مFن السFادات وھFو :( ثم تابع قائ'ً . ) الدولتين 
يكFFFاد يبكFFFي LنFFFه كFFFان يFFFرى إن سFFFقوط الجFFFو
ن فFFFي أيFFFدي القFFFوات 
ا:سFFرائيلية  لFFم يكFFن بFFاLمر السFFھل لFFو
 تعليمFFات صFFدرت للجFFيش 

و الغريFب . با:نسحاب فوراً حتى 
تتم محاصFرتھم مFن ا:سFرائيليين 
FFورية أن ھFFة السFFا ا:ذاعFFات بثتھFFادات  –ذه التعليمFFي السFFال لFFإن : وق

بعFد أن تFم إبFرام الصFفقة بواسFطة ... الجيش السوري انسحب بسرعة 
رفعFFت اLسFFد شFFقيق الFFرئيس السFFوري السFFابق حFFافظ اLسFFد الFFذي كFFان 
وزيراً للدفاع يومھا وقFبض الFثمن الFذي وضFع لFه بحسFاب خFاص فFي 

ماھو الدور الذي قام به بالضبط رفعFت  :ورداً على سؤال .) سويسرا 
ھFFFو الFFFذي قFFFام با:تصFFFال بالموسFFFاد : قFFFال الFFFدكتور جFFFامع . اLسFFFد 

التخلي عن الجو
ن ا:سرائيلي با:تفاق مع شقيقه حافظ وأبرام صفقة 
نكتفي بھذا القدر من اLدلة الدامغة ليFرى الغيFارى مFن أبنFاء  )انتھى –

تلينا به وبطغيانه نظام يعيش نقطة شعبنا ومن أحرار العالم أي نظام اب
علFFى نوافFFذ , الFFدم والجريمFFة المسFFتمرة يخشFFى مFFن زقزقFFة العصFFافير 

 يالوطن يخشى من الكلمة بعد اغتياله العقل البشFري والحFوار ا:نسFان

 يعFرف المد, ليعيش في كھوف القFرون الوسFطى Fا نيFمع بھFيس 
ة و

عFين وقلFوب شFعبنا لھذا ولھذا كله حجFب موقFع الحFوار المتمFدن عFن أ
ة واحتFرام الFرأي ا�خFر المحFروم منھFا منFذ نيFالمتعطش للحFوار والمد

   . الخزي والعار للنظام اLسدي عدو الكلمة الحرة وا:نسان... عقود 

نتقFFال إلFFى مواقFFف تآمربFFة وإجراميFFة أخFFرى لFFوزير الFFدفاع قبFFل ا:   
 ً
 1970إلFى إنق'بFه الFذي أوصFله للرئاسFة  وعصبته العسكرية وصو

ھFFل كFFان العقFFل العربFFي المFFدني : 
بFFد لنFFا مFFن طFFرح اLسFFئلة التاليFFة 
وقFFوع ھFFذه الخيانFFة السFFافرة لھFFذه وبعFFد قبFFل  وبائسFFاً  والعسFFكري عقيمFFاً 
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ت ھFذه الجريمFة دون توصFيف حقيقFي حتFى مFرّ . الدرجة مFن العدميFة 
حنFFى سFFميت -.ودون تحقيFFق عسFFكري أو قضFFائي أو سياسFFي وطنFFي 

ت دون وكيFف مFرّ  ؟؟........منين شFر القتFالنكسة وحسFب وكفFى المFؤ
ً صFFوخصعقFFاب  فFFي سFFورية حيFFث أدلFFة ا:دانFFة وبصFFمات المجFFرمين  ا

-كأنھا حادث سير عادي ذھب ضFحيته عFدد مFن النFاس -جلية وفاقعة 
د ولمFFاذا يتFFردّ ؟؟؟؟؟                              ..كمFFا يقFFال  وقFFدراً  قضFFاءً 

ك الFFFذين ظلمFFFوا واضFFFھدوا فFFFي الوطنيFFFون فFFFي القيFFFادة السياسFFFية آنFFFذا
السجون أو في المنافي أكثر من ربع قرن بعد اغتصFاب السFلطة مFنھم 

حتFFFى اليFFFوم لمFFFاذا يتFFFرددون بتوصFFFيف الجريمFFFة  1970فFFFي انقFFF'ب 
ني ايعF برى التي مازال شعبنا في سورية ولبنان خصوصFاً كبالخيانة ال

الFوطني  من آثارھا ويحصد العلقم والجوع وا:ستبداد والقمع والتمزق
مادامت الجريمة مسFتمرة وال'عبFون فFي الخيانFة  . والقومي والطائفي

وأنFذل  ووقاحFة وأعتFى إجرامFاً  أكثر غبFاءً  خوا أبناء وأحفاداً اLولى فرّ 
سي المخلعة وبنفس اLدوار اLكثر اعمالة ممن سبقوھم على نفس الكر

ين أن الكثيFFFر مFFFن الFFFوطني إننFFFي أعتقFFFد جازمFFFاً ؟؟  ... سFFFادية وغبFFFاءً 
الصFادقين والعقFFول واLيFدي النظيفFFة والمخلصFFة للFوطن والشFFعب مFFن 

الFFذين كFFانوا داخFFل السFFلطة أو خارجھFFا الFFذين  ...العسFFكريين والمFFدنيين
كمFFا .كتاتوريFFة والعصFFبوية الحزبيFFة العقيمFFة والمختلفFFة شFFتھم الديھمّ 

ية التFي أسFس حFافظ اLسFد مشFروعه عليھFا تھم الطائفية المستشرھمشّ 
نتFFFائج  كFFFانوا يعرفFFFون مسFFFبقاً ...عايFFFة أسFFFياده المعFFFروفين بموافقFFFة ور

الحرب كما يعرفون تفاصيل ماجرى على اLرض ولو لFم يكونFوا فFي 
وطالب بعضھم بالتحقيق عما جFرى ومعاقبFة , موقع القرار العسكري 

ن صودر رأيھFم وطمسFت مطFالبھم ولFم يؤخFذ بھFا لك. المسؤولين عنه 
Lع ) ب والثورة وحدة الحز:(ذوبة كتحت السعار اFي موقFا فFولست ھن
بمثFال  مكتفياً  ... خر على الجبھة المصرية أو اLردنيةتحليل الرأي ا�
خFFر العلمFFي والصFFائب الFFذي طFFرح قبFFل بFFدء الحFFرب واحFFد للFFرأي ا�

وھFFذا مFFا .خFFارج عصFFبة مصFFدر القFFرار وضFFرب بFFه عFFرض الحFFائط 
عمليFات ثFم فFي غرفFة  .جرى في القيادة العربية المشتركة فFي القFاھرة

خFFFر �اأن الديكتاتوريFFFة وإعFFFدام الFFFرأي بLFFFوكFFFد . اLركFFFان السFFFورية 
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وأبسط مبادئ الحرية والديمقراطية في القيادة العسكرية والمدنية وفFي 
الع'قة بين الحاكم والشعب ھي السبب الرئيسي لكل كوارثنFا وعزلتنFا 

ة ب رھينعن العالم المتحضر وأبسط حقوق ا:نسان وبقاء شعبنا المعذّ 

يعلFFم إلFFى أيFFن سFFيأخذه إنسFFان.بيFFد عصFFابة مFFن القتلFFة واللصFFوص ) 

؟؟ ..بعد تحالفه مع إيران  وإلى أية ھاوية أخرى خصوصاً  )
ميروزو
...............................................                                                               

                                                           .................................................: مFFFFFا جFFFFFرى فFFFFFي القFFFFFاھرة 
وقف الضايط السوري اللواء أديب اLميFر ممثFل الجFيش السFوري فFي 

ن LنھFا فرصFة ذھبيFة مFن الخطFأ دخFول الحFرب ا� :ولقھذه القيادة لي
رأيFه علFى أسFس علميFة وحقFائق  د ضFربة قاصFمة لنFا بانيFاً للعدو ليسFدّ 

إلى .. عن العواطف المريضة والعنتريات الفارغة  على اLرض بعيداً 
جانب ذلك المھم في مثل ھFذه المفاصFل التاريخيFة والمواقFف الحاسFمة 
أن تقرأ ما يفكر بFه العFدو وتتوقFع اLسFوأ منFه بالدرجFة اLولFى وكيFف 

خرين سواء لى رأي ا�مواقفك عتجابھه إذا فرض عليك القتال 
تبني 
كمFFFا كFFFان رأي اLمريكFFFان  اذبFFFاً ك أو مضFFFل'ً  وصFFFادقاً  كFFFان صFFFائباً 

وھFذا مافعلFه  ....سFابقاً  والمحرفين السوفييت فFي ھFذه الحFرب كمFا مFرّ 
مFع اLسFف إ
  ط السFوري الشFجاع الFذي 
أعرفFه شخصFياً ضFابھذا ال

مFFن خFF'ل أصFFدقاء عسFFكريين سFFابقين وصFFفوه بالشFFھامة والشFFجاعة 
وطنية الصادقة وفيما يلي ماجاء في مقالFه الFذي ذكرتFه فFي الفصFل وال

ھل كان يمكن تجنب  :(الثاني من ھذه الدراسة والذي جاء تحت عنوان
في القFاھرة وفFي القيFادة العربيFة الموحFدة : (قال  )1967الھزيمة عام 

مFFر شFFھر أيFFار -ول العربيFFة لFFدوكFFان فيھFFا ضFFباط كبFFار مFFن مختلFFف ا
نناقشه إمكانية نشFوب حFرب بFالرغم أننFا 
نملFك  ونحن طوي'ً  1967

رت في قرار خوضھا أو منعھا وكان ھناك العديFد غُ أي حصة مھما صَ 
, وضFعت نفسFي فFي موقFع صFاحب القFرار فFي إسFرائيل ...راء من ا�

ً  فوجدت أن الحرب ليست خياراً  بل إنھFا فرصFة . فقط  أسرائيلياً  مناسبا
لFة علFى المنطقFة بعFد مرائيلية كات لفFرض الحلFول ا:سFتاريخية 
تفFوّ 

تFFدمير القFFوات المسFFلحة العربيFFة بحيFFث 
تقFFوم لھFFا قائمFFة LمFFد بعيFFد 
  :التالية  بابل�س
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لFى مواقFع ھامFة إه ضربة يمع توج التوجه اLمريكي يتناسب تماماً  -1
 ................  لم ااسة مFن العFمن بؤر النفوذ السوفياتي في منطقة حسّ 

2- FFFمريكLدعم اFFFدف الFFFدة الھFFFرائيل لوحFFFمون :سFFFالف مضFFFي والتح
  ................... وھو تحييد أي تFدخل سFوفياتي فFي الميFدان .والمصير

 .التعاون العسكري الذي بدأ يطFبخ علFى عجFل لFم يعFط نتائجFه بعFد -3
         .................  دون تFFFFأحير ممFFFFا يسFFFFتدعي خFFFFوض الحFFFFرب فFFFFوراً 

, نشغال الجيش المصري فFي الFيمن أما الوضع العسكري وخاصة ا-4
                                            .......................... فھFFFFFFFFFو فFFFFFFFFFي أحFFFFFFFFFط حFFFFFFFFFا
ت الجاھزيFFFFFFFFFة 

إمكانيFFة خFFوض الحFFرب علFFى أكثFFر مFFن جبھFFة يؤخFFذ بالحسFFبان إذا -5
وطالمFا  ..ھات قادرة على تھديد إسرائيل والھجوم عليھابكانت تلك الج

فإن إسرائيل تستطيع أن تنھي حربھا على كل  مكن عسكرياً ھذا غير م
 جبھة علFى حFدة دون أن تخشFى أي تھديFد إ
 بعFض صFليات المدفعيFة

                      .       ثرة فFFFFFFFFFFFي سFFFFFFFFFFFير العمليFFFFFFFFFFFات الكبFFFFFFFFFFFرىمFFFFFFFFFFFؤالغيFFFFFFFFFFFر  ....
ھFFذا إذا اسFFتثنينا اLوضFFاع الداخليFFة فFFي البلFFدان العربيFFة المحيطFFة  -6

وخاصة لناحية .. ولو استبعدنا إمكانية التوريط .بعضھا وع'قاتھا مع 

شFFك أن إسFFرائيل .....تھمFFيش الFFدور القيFFادي للFFرئيس عبFFد الناصFFر 

  .؟ ....)كل ذلك فلماذا تفوت الفرصة  كانت تعي جيداً 

كل ھذا التحليل العلمFي وأمثالFه الكثيFر لFم يسFمعه أحFد فFي القFاھرة .....
كFFا والسFFوفييت بعFFدم قيFFام الحFFرب التFFي كانFFت تFFراھن علFFى وعFFود أمري

ينFFFا أ
عيFFFب حFFFافظ فيھFFFا وغبFFFاء مشFFFق التFFFي رأدو
 فFFFي .والتضFFFليل 
قوا أكذوبة دّ الذين صّ  )عبد الرزاق الدردري (السويداني واLداة المنفذة

وكFFان يقصFFد أنFFه سFFيربح  )...سFFنربح الحFFرب دون قتFFال (حFFافظ القائلFFة
                                                                 ..................................................  الم'يFFFFFFFين كمFFFFFFFا حFFFFFFFدث 

ھكذا بيع :سرائيل كما رأينا والحكام العرب جميعھم يعرفون الجريمة 
بتفاصFFيلھا ويتكتمFFون عليھFFا LنھFFم فFFي الھFFوى سFFوى بنسFFب وأشFFكال 

ل لحFافظ اLسFد فFي باستثناء المرحوم الملك فيصFل الFذي قFا ....مختلفة
لFم بأنه .عندما قام بالمزاودة على الملك  1974مؤتمر قمة الرباط عام 

تزاود علينFا وأنFت بعFت الجFو
ن  كْ لَ وَ  :(يقطع النفط في حرب تشرين
  ؟                              ؟)!!مليون دو
ر 70:سرائيل ب 
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  ؟-من المھزوم فيھا... خيانة حزيران 

       

جيFFFوش اLنظمFFFة العربيFFFة ميFFFع الحFFFروب التFFFي خاصFFFتھا فFFFي ج      
بعFFFFFFد الشFFFFFFعب المقFFFFFFاوم عFFFFFFن أُ  1948ايFFFFFFار  15النظاميFFFFFFة منFFFFFFذ 

ب التضFFليل والقمFFع ضFFد الشFFعوب فFFي يسFFالأبشFFع أومورسFFت .العركFFة
وبعFد عقFود طويلFة مFن مصFادرة الحريFات ..مختلFف ا
قطFار العربيFة 

ير المبFرمج خر وأبسFط حقFوق ا:نسFان والتFدمالعامة وإعدام الرأي ا�
ت المجتمFFع المFFدني وسFFقوط معظFFم المعارضFFات التFFي قادھFFا اسFFلمؤس

ھادات المعزولFFFFون عFFFFن الجمFFFFاھير الكادحFFFFة وتكوينFFFFاتھم شFFFFحملFFFFة ال
لت الشعوب تحوّ .. ة ال'ديمقراطية امام الترھيب والترغيب نالمشخص

Lسف تعيش الھزيمة في ذاتھا وكيانھا وھذا إلى قطعان من البشر مع ا
واعتFاد سFلوك ا:نسFان  ...ادھا بلوغFةينظمFة ا:سFتبداد وأسFأرادت أما 

العربي وفكره على النقل 
على العقل وعلى الفعل وممارسFة التحFرك 
بعد أن قضFى ا:رھFاب والقمFع الجماھيري بأوامر السلطان وعساكره 

قة في جميع ميFادين المزمن على جميع المبادرات الشعبية الحرة الخ'ّ 
ذي وطFFد سFFلطة ا:سFFتبداد أكثFFر فFFأكثر متنقلFFة بFFين اLمFFر الFF ... البنFFاء

تلFFك ولFم تبلFFغ -المزرعFFة - خFFر 
غتصFاب السFFلطةآإنقF'ب عسFFكري و
أحمد بن أبي (المعارضات الكسيحة معارضة المعتزلة مث'ً وزعيمھم 

و
 معارضFFة المعFFري والحFF'ج –
إمFFام إ
 العقFFل  –ومبFFدؤھم ) دؤاد 
ق وزعيمھم العامل الفقير قّسFام وغي'ن الدمشقي و
 ثورية فتيان دمش

ضاحية بلدة صيدنايا الغربية الذين حّرروا دمشق ) تلفيتا(الحارثي إبن 
و
حتFFى معارضFFة  ..مFFن طغيFFان الفFFاطميين فFFي القFFرن الثالFFث عشFFر 

معظFFم ھFFذه ... فFFي التFFاريخ ا:سFF'مي .. ا:مFFام أبFFي حنيفFFة النعمFFان 
رية و
فتاتھFFFا المعارضFFFات التعيسFFFة وفFFFي مقFFFدمتھا المعارضFFFة السFFFو

اLمر بFالمعروف والنھFي عFن (تشبه إلى حد كبير جماعة  –العريضة 
فFFي مملكFFة السFFماء ) ا�خFFر(أو الFFدعوة للھFFروب إلFFى العFFالم  )منكFFر لا

                                                                  ؟؟ ............
نقFد كFل مؤسسFات للعيFان أي مھمتھا نقد فساد ومثالب النظام الظFاھرة 
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لكن دون المطالبة بتغييرھا والعمل والنضال الجاد :سFقاطھا .. الدولة 
 ة السFFFلطة للشFFFعب لبنFFFاء دولFFFة القFFFانونوإعFFFاد, وتغييFFFر الحكFFFم كلFFFه 

ووضFع المؤسسFة .الديمقراطية وإعFادة الحقFوق LصFحابھا الشFرعيين 
Fائل الحاسFتى الوسFي بشFإن ... مة العسكرية الطاغية في مكانھا الطبيع

ھذه المعارضة وأشباھھا فFي الFوطن العربFي تھFدف :صF'ح وترقيFع 
وترميم اLنظمة ا:ستبدادية المھترئFة وبالتFالي المFّد بعمرھFا وتكFريس 

) روزا لوكسFFمبرغ (وينطبFق علFيھم قFFول المناضFلة اLلمانيFة .. بقائھFا 
) رةإص'ح إجتمFاعي أم ثFو(في كتابھا الشھير : النازيون التي اغتالھا 

إن ھFFؤ
ء ا:صFF'حيون يشFFبھون مFFن يتخيFFل تغييFFر بحFFر الرأسFFمالية : 
   . شراب البرتقال فيه) الليموناضة(بإلقاء زجاجة من . ر وا:ستبداد الم

مFFن ھنFFا نسFFتطيع معرفFFة اLسFFباب الحقيقFFة لمFFرور تلFFك الخيانFFة      
وماتبعھا من خيانات وكوارث حتى اليوم ليس دون عقFاب أو محاكمFة 

بFFل دون خFFروج تظFFاھرة شFFعبية عفويFFة أو منظمFFة خFFارج . وحسFFب 
أوامFFر النظFFام الحFFاكم تFFدعو لمحاسFFبة المسFFؤولين وإسFFقاطھم بعFFد كFFل 

أو تطالب برفع  الجFور والظلFم واغتصFاب لقمFة العFيش مFن ....كارثة 
كمFا , الطبقات الفقيرة واغتصاب ابتسامات الطفولة من أفFواه أطفFالھم 

لFم تخFرج سFوى تظFاھرة واحFدة فFي .. ..تفعل الشعوب اLخرى أمامنا 
دون المطالبFFFFة . القFFFاھرة تطالFFFFب بعFFFFودة عبدالناصFFFر عFFFFن اسFFFFتقالته 

بمحاكمة عادلة للمسؤولين عن الكارثة في مركز القرار وفي مقFدمتھم 
                                .....................................  .......عبدالناصFFر نفسFFه الحFFاكم الفFFرد 

في الضفة الغربية والقدس وفي ... أما في سورية فالكارثة أكبر بكثير 
قطاع غزة وسيناء وصو
ً إلى شرم الشيخ ثم إلFى مFدن وقFرى الضFفة 

ّجر أھلھا المدنيين مFن الشرقية لقناة السويس التي احتلھا إسرائيل لم يھ
ة أمFا فFي الجFو
ن فقFد أخليFت مدينF. ين اLردني والمصري قبل الجيش

القنيطFFرة وسFFائر قFFرى منطقFFة الجFFو
ن مFFن سFFكانھا المFFدنيين باسFFتثناء 
وقFFFFد كFFFFان الحزبيFFFFون ورجFFFFال المخFFFFابرات المدنيFFFFة  –ثFFFF'ث قFFFFرى 

والعسكرية أول من ھربوا وبثFوا الخFوف والرعFب فFي نفFوس السFكان 
ودفعFFوھم لتFFرك منFFازلھم متFFاجرھم ومFFزارعھم كمFFا ھFFي والھFFرب إل 

                                      ........................................................................دمشFFFFFFFFFFق 
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تلطيفFFاً :سFFم ال'جئFFين كمFFا تصFFور ) النFFازحين ( ليطلFFق علFFيھم اسFFم 
عيشFFFوا مشFFFردين فFFFي المFFFدارس والجوامFFFع يل–مخترعFFFوا ھFFFذا ا:سFFFم 

يوني خاليFاً مFن لم الجFو
ن للعFدو الصFھھكFذا سF.... والكنائس بدمشFق 
سكانه بكل مافيه مFن  منFازل مFن أجمFل منFازل الريFف السFوري ومFن 

الFخ لقFد كFان شFعبنا علFى ... أغناھا بكFل أثاثھFا ومحتوياتھFا ومواشFيھا 
لقFد بFاع حFافظ اLسFد القنيطFرة والجFو
ن كلFه : حق عندما قFال يومھFا 

  ...مفروشاً :سرائيل 

العFFFدو كFFFل محتويFFFات المتFFFاجر والمنFFFازل وحتFFFى  بعFFFد أن نھFFFب      
محتويFFات الجوامFFع والكنFFائس بقيFFت شFFاحناته أكثFFر مFFن شFFھرين تنقFFل 

بعFد ذلFك قFام بتFدميرھا بمFا فيھFا ... إلى داخل إسFرائيل غنائم ا:حت'ل 
جوامع وكنائس القنيطرة وكFل المFدارس والFدوائر العسFكرية والمدنيFة 

وفFي  ...القنيطFرة مدينFة أشFباح  بما فيھا مستشفى المدينة حتى أضحت
وبعFد توقيFFع اتفاقيFة فصFل القFFوات )حFFرب التحريFك ( بعFد  1974عFام 

بين كيسنجر واLسد التي بقيت سرية حتى اليوم رغFم نشFر مضFمونھا 
أعيدت مدينة القنيطرة المدمرة إلى .. المخزي في وسائل إع'م عديدة 

بFFالقوات ر يضFFم الطريFFق المحFFاط يالنظFFام اLسFFدي ضFFمن جيFFب صFFغ
ا:سرائيلية من الجانبين بين جسر الحميدية حيث تقف القFوات الدوليFة 

التFي جعلھFا النظFام اLسFدي وسFيلة دعائيFة .. ومدينة القنيطرة المدمرة 
رخيصة يزعم أمام زّوار سورية من اLجانFب أنFه قاتFل فيھFا مFن بيFت 

قة ھكFذا بكFل صFفا. العFرب ) سFتالينغراد (وأطلق عليھا اسFم إلى  بيت 
كFFFل وقFFFائع ... محتقFFFراً ذاكFFFرة النFFFاس مFFFزوراً LبسFFFط وقFFFائع التFFFاريخ 

الجريمة يعرفھا السيد عبدالحليم خدام ويتكFتم عليھFا وعلFى كFل جFرائم 
  ..اLسد سيده Lربعة عقود ونيف  ظحاف

لقFFد سFFبق لFFي فFFFور إعFF'ن خFFدام انشFFقاقه عFFFن النظFFام فFFي العFFFام      
صFادقاً للنظFام اLسFدي الFذي المنصرم أن طلبت منه إذا كان معارضFاً 

أن يكشف كل مايعرفه عن خيانة حزيران وقد ..كان الرأس الثاني فيه 
 –كان يومھا محافظاً للقنيطرة ويعFرف كFل تفاصFيل الجريمFة الكبFرى 

اقFFات السFFرية بFFين اLسFFد وإسFFرائيل فكمFFا يعFFرف جميFFع الصFFفقات وا:ت
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تFFي وقعھFFا وأمريكFFا ومنھFFا الملحFFق السFFري 
تفاقيFFة فصFFل القFFوات ال
وا:عتFFذار مFFن الشFFعبين السFFوري  –كيسFFنجر وحFFافظ اLسFFد وبFFيغن 

... واللبناني عن جميع جرائم النظام الذي كان فFي قمتFه نائبFاً للطاغيFة 
 2ت16-13'ب اLسFFدي فFFي قFFوبعFFد ا:ن –لكFFن 
 حيFFاة لمFFن تنFFادي 

 180انقلب خFدام وأمثالFه فFوراً  –الذي سمي حركة تصحيحية  1970
بFFل مFFع بيتFFان .. ور متنكFFراً جاحFFداً لرفFFاق اLمFFس يكتاتدرجFFة مFFع الFFد

 .وفيشFFي سFFورية الFFذي سFFلّم الجFFو
ن بعمليFFة خيانيFFة سFFافرة كمFFا رأينFFا 
و
يسFFتطيع خFFدام وأمثالFFه تقمFFص بطولFFة ديغFFول والمقاومFFة الفرنسFFية 

حت'ل النازي في فرنسا أو ا:حFت'ل اLسFدي لسFورية مFالم يكشFف ل�
فFوق ذلFك بعFد تتFويج اLسFد و...ر للشFعب جميع خيانFات النظFام ويعتFذ

شFFباط بالسFFجن حتFFى ا:ستشFFھاد أو  23رئيسFFاً وزج القيFFادة الوطنيFFة ل 
قامFت الFدوائر . الم'حقة والتشريد في الخارج بFأمر مFن أسFياده طبعFاً 

اLمبرياليFFFة والصFFFھيونية والتحريفيFFFة وكFFFل المFFFأجورين مFFFن العFFFرب 
فات السFFFوبرمان أو ضFFFفاء شFFFتى اLلقFFاب والبطFFFو
ت وصFFFإوالعجFFم ب

إنسFFان حFFي بFFن يقظFFان وعبقريFFات ف'سFFفة اليونFFان علFFى الFFديكتاتور 
, وبطل التحريFر , الفذ والعبقري , فھو باني سورية الحديثة  –وتأليھه 

              .الخ .....واLسد الغضنفر , اLسد  وسورية, وبطل تشرين 

     Fفى وشFة ومستشFسد مكتبLارع ودار وكل شيئ في سورية تكنى با
كFFأن التFFاريخ .فنFون ومعFFرض ومتحFف وغابFFة كلھFFا تحمFل اسFFم اLسFد 

مFFّرة بشFFكل مأسFFة ومFFرة بشFFكل : يعيFFد نفسFFه كمFFا قFFال كFFارل مFFاركس 
وھذا الواقع يؤكده ابن خلدون في ك'مFه  ............أخرى بشكل ملھاة 

عن ملوك وطوائف في ا
ندلس قبل ستة قرون كأن التاريخ العربي لم 
ة فيھا مادامت أنظمة ا:ستبداد السياسFي والFديني والطFائفي صيتقدم بو

والعشFFائري والطبقFFي ومازالFFت طاغيFFة علFFى الكراسFFي وفFFي معظFFم 
؟ وفيمFا يلFي ماقالFه .....العقول مع اLسف مع اسFتثناءات غيFر مFؤثرة 

نFدلس فاقتسFموا ألقFاب أمFا ملFوك الطوائFف باL: ( الع'مة إبن خلFدون 
بمFFFا كFFFانوا مFFFن قبيلھFFFا , ة اسFFFتبدادھم عليھFFFا الخ'فFFFة وتوزعوھFFFا لقFFFوّ 

والمظفFFFFر , والمعتمFFFFد ,والمنصFFFFور , لناصFFFFرفتلقبFFFFوا با, بيتھا صFFFFوع
                 ::::::::::::::::::::::::::: :كما قال إبن شFرف ينعFي علFيھم  .وأمثالھا 
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                أسFماء معتمFد فيھFا ومعتضFد.............مما يزھدني فFي أرض أنFدلس 
كFالھر يحكFي انتفاخFاً صFورة .......... ألقاب مملكة في غيFر موضFعھا 

تFدقيق المعلFم  -229صالجFزء اLول  –مFن مقدمFة إبFن خلFدون -اLسد
الخاتمFFة فFFي الحلقFFة القادمFFة مFFع )إدار مكتبFFة لبنFFان  –عبFFدهللا البسFFتاني 

واراتھم تحياتي لجميع اLصدقاء المناضلين الذين استمد من آرائھم وح
ولFFو كانFFت شFFحيحة فFFي ھFFذا الFFزمن الFFردئ قFFوتي وعزيمتFFي وبجFFانبي 

... زوجتي العزيزة لتكمل المشوار لتحرير بقايا وطن دمره الطاغوت 
من حقنا أن نحلم بوطن من لحم ودم ونعمل لبلوغه مع جميع الوطنيين 

  .الغيورين الصادقين 
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  ةــخاتم

       

السFFابق مFFن ھFFزم فFFي ھFFذه الحFFرب الكارثFFة ؟ جوابFFاً علFFى السFFؤال       
                                                                      ......................................................................... :أقFFFFFFFFول 

إن شعبنا لم يھزم في ھذه الحرب و
 في الحروب الكارثيFة السFابقة -1
'حقة Lنه أبعFد عFن المعركFة وھFو مبعFد أصF'ً عFن مركFز القFرار وال

أبعFFدت  1948فمنFFذ خيانFFة , السياسFFي والعسFFكري فFFي السFFلم والحFFرب 
المقاومة العربية والفلسطينية المتجسدة في جيش ا:نقFاذ عFن المعركFة 

بعFد .. بعد ا:نتصارات التي حققتھا على اLرض ولو كانت متواضعة 
لتقFFيم دولFFة  48آيFFار  15العربيFFة النظاميFFة فFFي  دخFFول جيFFوش ا:نقFFاذ

وفي حرب حزيFران  –إسرائيل وتوقيع الھدنة الدائمة معھا في رودس 
ھFFذه أخلFFي الجFFو
ن مFFن سFFكانه ولFFم يكFFن يسFFمح للمFFواطن فFFي الضFFفة 

وھكFذا سFلمت الضFفة الغربيFة ..... الغربية وقطاع غزة بحمل مسFدس 
ر تذكر في ئني دون خساوالقدس وقطاع غزة والجو
ن للعدو الصھيو

 .               صFFFFFفوفه ومعداتFFFFFه فFFFFFي أبشFFFFFع ھزيمFFFFFة بFFFFFل خيانFFFFFة فFFFFFي التFFFFFاريخ
مFة وحFدھا فFي أنا واثق لFو كانFت المقاومFة الشFعبية المدّربFة والمنظّ -2

بھFFذه السFFھولة وا:سFFتھتار  حالميFدان لمFFا تمكFFن مFFن ا:حFت'ل وا:جتيFFا
مFن خFرق خطFوط  ولدفع خسائر كبرى 
 طاقة له بھا حتى ولو تمكFن

الجبھة ولما استطاع اLسد وأمثاله تنفيذ المؤامرة الخيانية الدنيئFة بھFذه 
أو محاكمة عادلة تضعه فFي , دون حسيب أو رقيب , البساطة والغفلة 

لينFFال جFFزاءه العFFادل مFFع : مكانFFه الطبيعFFي القFFانوني فFFي قفFFص ا:تھFFام 
سFة الجمھوريFة قبFل أن تكافئFه إسFرائيل وأمريكFا برئا, المتآمرين معه 

والعطايا اLخرى بتعينه عّراباً منفذاً لمشيئتھما في القضFية الفلسFطينية 
                                                                                        ؟؟........اLم وفFFFFFFFFFFي سFFFFFFFFFFورية ولبنFFFFFFFFFFان والFFFFFFFFFFوطن العربFFFFFFFFFFي 

كمFا يصFور إعF'م النظFامين المقاومة الشعبية ليسFت ابتكFاراً حFديثاً -3
المزعFFFFوم ) ا:لھFFFFي (اLسFFFFدي وم'لFFFFي طھFFFFران وصFFFFاحب النصFFFFر 

بل عرفھFا شFعبنا فFي سFورية إبFّان الحقبFة . واLبواق المأجورة حولھم 
بقيFFFادة مجموعFFFة  1958-1955البرلمانيFFFة الديمقراطيFFFة بFFFين عFFFامي 
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الFذين كFانوا علFى رأس قيFادة الجFيش الضباط الFوطنيين الFديمقراطيين 
سFFوري رفFFاق الشFFھيد عFFدنان المFFالكي وفFFي مقFFدمتھم القائFFد الFFوطني ال

الديمقراطي الفريق عفيف البزري قائد الجيش  وھيأة أركانFه اللFواءان 
أمين النفوري وأحمد عبدالكريم وقائد المقاومFة الشFعبية اللFواء صF'ح 
 ً
البزري الذي فتحوا بFاب التFدريب لجميFع أفFراد الشFعب نسFاء ورجFا

وأذكFFر يومھFFا عائلتنFFا كلھFFا  -.ادسFFة عFFرة إلFFى السFFتين مFFن عمFFر الس
انضّمت إلى المقاومة والدي الشيخ وشقيقي وزوجتي رغFم أنھFا كانFت 

FFة التاّمFFت الع'مFFامس ونالFFھرھا الخFFي شFFل فFFي حامFFي الرمFFي , ة فFFوبق
وقد ضمت ھFذه  –الس'ح معنا حتى تسليمه في عھد الوحدة الناصرية 

ن والمنظمين الوطنيين التقدميين لھا مFن المقاومة خيرة القادة والمدربي
ضباط الجFيش أذكFر مFنھم علFى سFبيل المثFال 
 الحصFر فFي القنيطFرة 

وفFي دمشFق عبFدالغفار  –أحمFد عنتFر  –والجو
ن عبFدالعزيز الوجيFه 
 –أبFFو راس وبرھFFان قسFFطنطين عبFFدالغني  –محمFFود اللحFFام  –الطيFFر 

وأحمFد  –'ذقيFة ويوسف ھيفا ورفيFق سFكاف فFي ال. وراتب النشواتي 
ومصFFر مFFارتني  –عFFّداس وطFFارق حيFFدري وجFFورج سFFالم فFFي حلFFب 

والمئات غيFرھم مFن خيFرة شFبابنا الFوطني ... وعفيف النص في إدلب 
ن تسجل حادثFة واحFدة أوكان الس'ح في كل بيت وحي دون ... آنذاك 

وكانFFت سFFورية يومھFFا محاصFFرة بحشFFود تركيFFة مFFن ... تخFFل بFFاLمن 
ر حلFف بغFداد مFن الشFرق وحشFود اسFرائيلية مFن الشمال وحشود وتآم

وتآمر نظFام شFمعون مFن الغFرب والملFك حسFين مFن الجنFوب الجنوب 
أيضاً وأرسلت أسلحة وأموال حلف بغداد :حداث انق'ب عسكري في 

وفشFFلت كلھFFا بفضFFل  57و56المFFؤامرة الكبFFرى علFFى سFFورية عFFامي 
حام الجيش الوطني المقاومة الشعبية والوحدة الوطنية الديمقراطية والت

لكFFن النظFام الناصFري فFFي ... مFع الشFعب وحمايFFة خيFاره الFديمقراطي 
وبقيFت سFورية ... عھد الوحدة الغى المقاومFة الشFعبية وجمFع سF'حھا 

دون مقاومة شFعبية حتFى اليFوم تحFت كFابوس النظFام الفاشFي المعFادي 
'د للشعب والوطن الذي أعدم العقل ا:نساني والرأي ا�خر ودّمFر الFب

ل العباد وحFّول جيشFنا الFوطني إلFى بFوليس لحمايFة العFرش ذونھبھا وأ
تFFف لFFه كنFFا نھھFFذا الجFFيش الFFذي .. اLسFFدي عFFرش القتلFFة واللصFFوص 
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 –كنا ط'بFاً إبFان ا:حFت'ل الفرنسFي  يوما 1945-1944خ'ل أعوام 
لFيس ھFذا  –أيھFا المسFتعمرون ارحلFوا عFن ب'دنFا  –نريد جيشاً وطنياً 

وحمايFة ة تFأراده شعبنا درعFاً لحمايFة أرضFه وسFيفاً لحمايالجيش الذي 
فإلى متى يبقى ھذا الجFيش .. ته الوطنية والسياسية وا:قتصادية اخيار
نFFاً للعائلFFة اLسFFدية إلFFى متFFى يبقFFى أداة لحمايFFة اللصFFوص والقتلFFة ھمرت

إلFFى حافFFة ا:نھيFFار التFFام أعFFداء الشFFعب والFFوطن الFFذين أوصFFلوا الFFب'د 
                                                                      ؟؟؟........

ومFFنھم مFFن –يقFFول بعFFض الFFذين يخشFFون سFFقوط النظFFام اLسFFدي  -4
Lسباب ومبرّرات انتھازية وشخصية صادرة -يدعون معارضة النظام

عن نوازع ودوافع مختلفFة مFا فائFدة الكتابFة عFن الماضFي وعFن خيانFة 
د مضى عليھا أربعون عاماً وأحدھم يلFومني LننFي حزيران بالذات وق

زءاً منFFه فمFFن جFFطلبFFت مFFن خFFدام إذا كFFان يعFFارض النظFFام حقFFاً ولFFيس 
واجبFه كشFFف كFل خيانFFات النظFFام اLسFدي واتفاقاتFFه السFرية مFFع العFFدو 
الصFFھيوني وأمريكFFا وإيFFران وغيرھFFا وفFFي مقFFدمتھا خيانFFة حزيFFران 

أن أصFبح نائFب الFFديكتاتور يFوم كFان محافظFFاً للقنيطFرة ثFم بعFFد  1967
Lن ذلFك يسFھم مباشFرة فFي إسFقاط . شاركه كل مآسي حكمه وطغيانFه 

لFذلك ... النظام ويسقط جميع أكاذيب النظFام وأضFاليل إع'مFه الFداعر 
                                   ..................................................................... :أقول 

إن الصمت عن خيانات وجرائم النظام خيانة لشعبنا ووطننFا لFذلك      
قFFررة نشFFر ھFFذه الدراسFFة بمقFFدار مFFا تFFوفر لFFي مFFن وثFFائق وأدلFFة قديمFFة 
كتبت خطوطھFا العامFة منFذ سFنوات مFع وثFائق وأدلFة اسFتجّدت ليكFون 

الحقيقة التي تبقFى بحاجFة .. لمر والواقع االموضوع أقرب إلى الحقيقة 
ي ضFFمير :غنائھFFا ظFFلحFFراّس ومFFدافعين عنھFFا دومFFا ثFFم منقبFFين ومتيق

بالجديFFد النFFافع لرفFFع مسFFتوى الFFوعي الشFFعبي والعظFFة مFFن أخطFFاء بFFل 
خطايFFا الماضFFي القريFFب لبنFFاء المسFFتقبل المرجFFو الحFFر والFFديمقراطي 

والعادلFة لجميFع لجميع أبناء شعبنا المتحدين بحق المواطنFة المتسFاوية 
مكوناته دون أي تمييز عنصري قومي أو طائفي زرعته الديكتاتورية 

الجFFو
ن عضFFو مFFن جسFFدنا سFFلخته .... اLسFFدية البغيضFFة بFFين أبنائFFه 
يانة التي أوصلت الخونFة الخيانة والتآمر منا ومازلنا ندفع ثمن تلك الخ
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كثيFراً لقد أضحى الكثير من النFاس فFي المعارضFة 
 يختلفFون للسلطة 
عن وّعاظ الس'طين في المFوا
ة مFع اLسFف يسFيطر علFيھم شFعوران 

  ....  :رھيبFFFان أفرزھمFFFا القمFFFع المFFFزمن ومصFFFادرة أبسFFFط الحريFFFات 
الشعور بالھزيمة قاد الكثير من حملة الشھادات خصوصاً إلFى  : ا"ول

Fان ھFواء كFب سFاً أو  ذاا:عجاب بالغالFاً داخليFاً ديكتاتوريFب نظامFالغال
وكFFأن التFFاريخ يعيFFد نفسFFه سFFتة قFFرون وأكثFFر إلFFى .. ياليFFاً أجنبيFFاً أمبر

الوراء لنعود إلFى مقدمFة إبFن خلFدون ليطلعنFا فFي مقدمتFه الرائعFة عFن 
الفصل الثالث (أحوال ھؤ
ء وأمثالھم في تاريخ ا:ستبداد تحت عنوان 

فFFي العمFFران : تحFFت عنFFوان رئيسFFي  –والعشFFرون مFFن البFFاب الثFFاني 
فFي أن المغلFوب : وعنFوان فرعFي  –الوحشية والقبائFل البدوي واLمم 

 –مولع أبداً با:قتداء بالغالب في شعاره وزيّه ونحلته وأحواله وعوائد 
والسبب في ذلك أن النفس أبداً تعتقد الكمال في من غلبھا وانقادت إليFه 

الطبعFة الرابعFة تFدقيق  –الجFزء اLول  –مقدمFة إبFن خلFدون  –الخ ... 
وھFFذا مFFا )  147ص – 1990مكتبFFة لبنFFان  – البسFFتاني المعلFFم عبFFدهللا

الخFFFائفين علFFFى سFFFقوط النظFFFام  شFFFركاء لFFFه ولثقافتFFFه  يجعFFFل الكثيFFFرين
شFركاء فFي تھمFيش ثقافFة ... و:ع'مه الساقط وتضليله شFاؤوا أم أبFو 

النضFFال الثFFوري الFFوطني الFFديمقراطي والطبقFFي التFFي دفFFع المئFFات مFFن 
فاعFاً عنھFا ومFازال المئFات مFنھم فFي المناضلين الصFادقين أعمFارھم د

سجون الديكتاتورية من الكرد والعرب يدفعون عنا جميعاً ضريبة ھذا 
رغFم كFل اLخطFاء المعروفFة  –النضال العادل ننحنFي أمFام بطFو
تھم 

كضFرورة تاريخيFة 
بFد اللقFيط والمجFرم ھذا النظام :سقاط  –للجميع 
فFي أذھFان جميFع النFاس منھا و
 حل بدونھا وھFذا مFا يجFب أن يرسFخ 

قبFFل محوھFFا مFFن الFFذاكرة الثوريFFة ومFFن اLذھFFان بالFFدعوى :صFF'ح 
رني ھنFFا قFFFول للمFFFؤرخ ضFFFويح... وترقيFFع النظFFFام والمFFد فFFFي عمFFره 

إذا أردت أن تلغFFي شFFعباً مFFا تبFFدأ بشFFل : (قFFال ) ھويFFل .م(البريطFFاني 
أخرى وتجعله يتبنى ثقافة , ثم تلغي ثقافته وتاريخه . ذاكرته التاريخية 

غير ثقافته وتخترع له تاريخاً آخر غير تاريخه وتجعله يتبنFاه ويFردده 
عندئد ينسى ھذا الشعب من ھو ؟ وماذا كان ؟ وبالتالي ينساه العالم  ...

ألFFFيس ھFFFذا مFFFا فعلFFFه ومFFFازال يفعلFFFه النظFFFام اLسFFFدي بشFFFعبنا .....) 
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                                                           ...................................................................؟؟؟؟...
الFFFذي فرضFFFته سياسFFFة القمFFFع المFFFزمن والصFFFمت :  والشBBBعور الثBBBاني

والقصFFف المسFFتمر بالشFFعارات واLضFFاليل التافھFFة والفارغFFة المFFزمن 
إلFFى جانFFب جFFدار الخFFوف والرعFFب الFFذي أقامتFFه الديكتاتوريFFة الفاشFFية 

فFFرض . عFFاً بينھFFا وبFFين الشFFعب دون رادع نضFFالي شFFعبي والطائفيFFة م
شFFعور القطيFFع الخFFانع لقيFFادة  ئيةعلFFى النFFاس شFFعور ال'مبFFا
ة وال'شFFي

)FFا ) زالكراريFFة وبجانبھFFا الغليظFFي رقابھFFة فFFراس المعلقFFجLين اFFورن
وصFFاحب .... كFF'ب الحراسFFة والراعFFي يھFFش لھFFا بعصFFاه مFFن بعيFFد 

ح ليقدمھا ھدية لموائد السلطان التي مسلخ يختار أسمنھا وأدسمھا للذبال

تشFFFFبع أبFFFFدأً .... ...............................................................                                   

إنھFFا ثقافFFة الرعFFب والصFFمت الطويFFل التFFي قFFال عنھFFا الكاتFFب الثFFوري 
FFي كتابFFانون فFFز فFFرض  –ه فرانLذبو اFFايلي –معFFوف : (مFFة الخFFثقاف

والصFFمت التFFي سFFادت طFFوي'ً كنتيجFFة سياسFFية حتميFFة لثقافFFة الصFFراخ 
والشعارات التي نشأت في الظF'ل الوقائيFة للدولFة القوميFة المتبرجFزة 
التي تحّول الحزب القائد فيھFا إلFى مصFلحة مخFابرات وكFل ھFم قادتھFا 

إن قادة ... باط في الصف الصراخ في وجه الجماھير بضرورة ا:نض
متبرجزة يتصFرفون بأخ'قيFة جنFدي اLحزاب في ھذه الدول القومية ال

    ............   ..) .برتبFFFة عريFFFف مھمتFFFه الصFFFراخ والتھديFFFد والوعيFFFد 
القمFع : -ا:نسان ذو البعد الواحد (كما قال ھربرت ماركيوز في كتابه 

  :السياسي يحمل شعارين 

                            ام السياسFFFFFFFي القFFFFFFFائم تعFFFFFFFش ھانئFFFFFFFاً أدخFFFFFFFل فFFFFFFFي النظFFFFFFF–ا"ول 
                                )أنFFFFFFFت صFFFFFFFامت خاضFFFFFFFع خFFFFFFFانع إذاً أنFFFFFFFت موجFFFFFFFود– والثBBBBBBBاني

رقصة ھيروديا وأستير برأس الشعب : الجائزة الكبرى –الجناة مكافأة 
السFFFوري أمFFFا ھيFFFرودس بعFFFد مFFFرور الخيانFFFة السFFFافرة بسFFF'م علFFFى 

ن الخونFFة وعجFFز القFFوى الوطنيFFة فFFي الدولFFة والجFFيش عFFن المتFFآمري
التحFFرك لمحاسFFبتھم وتصFFفيتھم نتيجFFة دوافFFع وأمFFراض مستشFFرية فFFي 

سFFبق أن شFFرحتھا فFFي الحلقFFات  .الحFFزب اLوحFFد والدولFFة الشFFمولية 
بFFدأ حFFافظ اLسFFد وعصFFابته تصFFفية العناصFFر المناوئFFة فFFي . السFFابقة 

ومرافقFFه وزوجتFFه وصFFادر  الجFFيش واغتFFال العقيFFد عبFFدالكريم الجنFFدي



 74

الوثFFائق المتعلقFFة ببيFFع الجFFو
ن التFFي كانFFت بحوزتFFه وطالFFب القيFFادة 
وھكFFذا  ؟...بFالتحقيق فيھFا وإحالFة المتFآمرين إلFى القضFاء دون جFدوى 

عاشFFت سFFورية الضFFحية إزدواجيFFة السFFلطة حتFFى ا:نقFF'ب اLسFFدي 
ارتفعFFت وتيFFرة الصFFراع فFFي اLردن بFFين  1970وفFFي صFFيف  1970

وفي الحقيقة كانت تجاوزات . ومة الفلسطينية والحكومة اLردنية المقا
المقاومة وأخطاؤھا مع الشعب اLردني كبيرة 
 تحتمل حتFى أضFحت 
دولFة داخFل دولFة كمFا فعلFت فFFي لبنFان فيمFا بعFد وكمFا يفعFل حFFزب هللا 

حتFFFى طFFFرح شFFFعار كFFFل السFFFلطة للمقاومFFFة مFFFن بعFFFض .. اليFFFوم فيFFFه 
ام الحتمي بين المقاومة وقوات الملك ذھب لذلك وقع الصد.المتطرفين 

ضحيته ا�
ف من الضحايا في عمان وجرش والزرقا وإربد وغيرھا 
الملFFك  وھّبFFت إسFFرائيل لنجFFدة صFFديقھا.. مFFن مخيمFFات الفلسFFطينيين 

ھبFFت القيFFادة السياسFFية السFFورية لنجFFدة حسFFين والعFFرش الھاشFFمي كمFFا 

ف جندي مFن مختلFف المقاومة الفلسطينية وأرسلت أكثر من عشرة آ

وصّدت قوات شمال اLردن أسلحة الجيش السوري تمركزت في إربد 
خصوصاً بعد انسFحاب الجFيش العراقFي .. الملك وحمت المقاومة فيھا 

فمFاذا ... بأوامر صدام ورفضFه تقFديم أيFة حمايFة أو مسFاعدة للمقاومFة 
كFFان موقFFف حFFافظ اLسFFد وزيFFر الFFدفاع مFFن قFFرار قيادتFFه السياسFFية فFFي 
. دخول الجيش إلى اLردن وھل تم ذلك دون علمه وھو وزيFر الFدفاع 

درجFFFة وأمFFFر الجFFFيش  180وھFFذا أمFFFر مسFFFتحيل ؟؟؟ إذاً كيFFFف انقلFFFب 
با:نسحاب من إربد فFوراً وتFرك المقاومFة ت'قFي مصFيرھا مFع قFوات 

 لنجدة الملك بقيFادة جيشھا الملك وإسرائيل المتحالفة معه والتي حشدت
                                                                  ..................................................  ؟؟؟..رابين 

لنعFFد إلFFى مFFذكرات كيسFFنجر وزيFFر خارجيFFة أمريكFFا آنFFذاك لنFFرى      
تلقينFFا أخبFFاراً طيبFة خFF'ل اجتماعنFا فFFي البيFFت ( :مايقولFه بھFFذا الصFدد 

Lن سFFF'ح الجFFFو , يFFFين شFFFّجعتھم ردود فعلنFFFا بFFFأن اLردن, اLبFFFيض 
فأخFFFذ . السFFFوري بقيFFFادة الجنFFFرال حFFFافظ اLسFFFد امتنFFFع عFFFن التFFFدخل 

اLردنيون بمھاجمة الدبابات السورية المتمركزة حول إربد بطFائراتھم 
دبّابFة  90دبابFة وعطFب  120ويمكن تقدير الخسFائر السFورية بتFدمير 

م التFFدخل بعFFد الحشFFد بعFFدھا طلFFب نيكسFFون إلFFى رابFFين عFFد.. أخFFرى 
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وانسFFFحبت القFFFوات السFFFورية فFFFي الثالFFFث . ا:سFFFرائيلي لنجFFFدة الملFFFك 
مFFذكرات  –. أمFFا القFFوات العراقيFFة فلFFم تتFFدخل . والعشFFرين مFFن أيلFFول 

                                                                  ). 477الجزء الثاني ص  –كيسنجر 

Lسد على رابين التFدخل السFافر لحمايFة العFرش ھكذا وفر حافظ ا      
لFFFذلك كFFFان الملFFFك حسFFFين أول المھللFFFين ... الھاشFFFمي مFFFن ا:نھيFFFار 

والمھنئين ل'سFد وحFاملي الھFدايا الثمينFة ل'سFد وطF'س ورفعFت إلFى 
وزيراً وعينوه , بعد انق'به على رفاقه الذين رفعوه بغير حق . دمشق 

ف عFFن خيانFFة حزيFFران باسFFم وغضFFوا الطFFر. للFFدفاع دون اسFFتحقاق 
وھي في الواقFع عصFبوية ) وحدة الحزب الكاذبة ( العصبوية الحزبية 

ودفFFع أصFFحاب النوايFFا . طائفيFFة حالFFت دون محاكمFFة أحFFد مFFع اLسFFف 
دفعFFوا حيFFاتھم فFFي السFFجون  –الغريبFFة عFFن الحيFFاة السياسFFية  –الطيبFFة 

جن مادمت لن يخرجوا من الس: والمنافي وأقسم الطاغية بائع الجو
ن 
وھكFFذا سFFلمت اLمبرياليFFة اLمريكيFFة وإسFFرائيل سFFورية لقمFFة  –حيFFّا 

ليبقFFى الجFFو
ن آمنFFاً تحمFFي حFFدوده القFFوات . سFFائغة للعائلFFة اLسFFدية 
دة احFلم تطلق من حدوده رصاصFة و. اLسدية مع قوات اLمم المتحدة 

بعFد أن حFّول العFدو .. حتى اليFوم  1974على جنود ا:حت'ل منذ عام 
ض الجو
ن الذھبية التFي كانFت تعطFي ث'ثFة مواسFم فFي العFام قبFل أر

الورود الفواكه  إلى أكبر مصدر لزراعة.استعمال التكنولوجيا الحديثة 
كمFFا نھFب شFFرايين الميFاه الغزيFFرة التFFي .. بمليFارات الFFدو
رات سFنوياً 
.. سFتروي سFھول حFوران وشFمال اLردن تنبع من ھضابه التي كانت 

م ھل أضحت الصورة واضحة جلية ل'جابFة علFى سFؤال بعد كل ماتقد
لماذا تدافع إسرائيل : طرحه كل متابع للسياسة الصھيونية في المنطقة 

حتFFى المFFوت عFFن بقFFاء النظFFام اLسFFدي  وتFFرفض إسFFقاطه اLمFFر الFFذي 
                     .................................. .أضFFFFFFFFFFFFFFFFFحى سFFFFFFFFFFFFFFFFFافراً اليFFFFFFFFFFFFFFFFFوم 

ي ولFيس المسFرحي مFع أمريكFا وبريطانيFا وفرانسFا رغم الخ'ف الجدّ 
وقناعة الغرب بضFرورة تغييFر ھFذا النظFام الفاشFي بعFد تنفيFذه كFل مFا 

وبعFFد اسFFتنزافه , تريFFده أمريكFFا وغيرھFFا منFFه خFF'ل العقFFود الماضFFية 
وتحالفه مع إيران وإصراره على بقاء نظامه الفاشي وخطابه السياسي 

أضحى شذوذاً بين اLنظمة 
 يفيد . وا:قتصادي القوروسطي المحنط 
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لذلك لم يبقى سوى إسرائيل وحFدھا .. المشاريع اLمريكية في المنطقة 
؟؟؟ Lن بقاءه ضمانة لبقاء الجFو
ن ...ترفض إسقاطه على المكشوف 

في قبضFتھا وبقFاء حFدودھا آمنFة وأداة بيFدھا لتخريFب لبنFان وإعطائھFا 
   ..لتدميره كلما ضّمد جراحه  ونھض من تحت الرماد والركام  المبّرر

تيجي اإن تFFFدمير لبنFFFان بFFFل إزالتFFFه مFFFن الخارطFFFة مطلFFFب اسFFFتر     
اسرائيلي دائم Lنه المنافس الرئيسي لھا على جميع اLصعدة السياسية 
والثقافيFFFة والسFFFياحية وغيرھFFFا واLھFFFم مFFFن كFFFل ذلFFFك بنFFFاء النظFFFام 

FFديمقراطي الFFورس الFFان الجمھFFديLف واFFل الطوائFFه كFFايش فيFFذي تتع– 
يسقط أصطورة شعب هللا المختار التFي  –رغم كل أمراضه ونواقصه 

تقFFوم عليھFFا اسFFرائيل التFFي تقFFوم أيضFFاً علFFى أسFFاس النظFFام العنصFFري 
 –الصFFھيوني الFFذي يFFرفض التعFFايش مFFع ا�خFFر الشFFعب الفلسFFطيني 

.... �خFر ويطرده مFن أرضFه ويسFتولي عليھFا ويلغFي العقFل والFرأي ا
لھFFذا تلتقFFي مطFFامع اسFFرائيل والنظFFام اLسFFدي معFFاً ضFFد وجFFود النظFFام 

وتعمF'ن معFاً لبقائFه سFاحة صFراع .. الجمھوري الديمقراطي اللبنFاني 
  ...وعدم استقرار وساحة لتجريب فعالية اLسلحة الحديثة بقتل البشر 
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  ؟..قيقي لجيشنا الوطني السوري صفحات من الوجه الح

        

                         ؟؟...ھFFFFFذا ھFFFFFو الوجFFFFFه الحقيقFFFFFي لجيشFFFFFنا الFFFFFوطني السFFFFFوري       
أعادنFFا القائFFد المظلFFي السFFوري بّسFFام العسFFلي مشFFكوراً إلFFى الصFFفحات 
الوطنيFFة المشFFرقة فFFي تFFاريخ جيشFFنا الFFوطني يFFوم كFFان ملتزمFFاً بحمايFFة 
, الFFFوطن والشFFFعب والFFFدفاع عFFFن العروبFFFة ضFFFد أي عFFFدوان خFFFارجي 

الدفاع عن خيارات شعبنا الوطنية الديمقراطية في العھFد الجمھFوري و
البرلماني المنتخب من الشعب وفق دستور ديمقراطي مبني على مبFدأ 

                    ...كFFFFFام إلFFFFFى صFFFFFناديق ا:قتFFFFFراع الحFFFFFر تفصFFFFFل السFFFFFلطات وا:ح
, إبFان العFدوان الث'ثFي علFى مصFر  1956التاريخ تشرين الثاني عام 

الجيش السوري اللواء عبدالباقي نظام الدين ورئيس الشعبة الثالثة  قائد
فFFي اLركFFان العامFFة العميFFد أمFFين النفFFوري وكانFFت قيFFادة الجFFيش تضFFم 
يومھا خيرة القادة الوطنيين الديمقراطيين وفي مقدمتھم الفريFق عفيFف 
البFFزرة وزم'ئFFه الFFذين وقفFFوا بحFFزم وإيمFFان ضFFد محFFاو
ت ا:نقFF'ب 

حلف بغداد وعم'ئه في المFؤامرة الكبFرى تآمر نذاك وضد العسكرية آ
كانFFت سFFورية ... علFFى سFFورية بعFFد اغتيFFال الشFFھيد عFFدنان المFFالكي 

الشFFعب فFFي غليFFان عFFارم فFFي تظاھراتFFه الشFFعبية الشFFبه يوميFFة لFFدعم 
الشFFعب المصFFري الشFFقيق ضFFد العFFدوان الث'ثFFي الغاشFFم المكFFون مFFن 

عبدالناصFFFر لقنFFFاة السFFFويس  بعFFFد تFFFأميم.بريطانيFFFا وفرنسFFFا وإسFFFرائيل 
وإعادتھا إلFى السFيادة المصFرية وإنFذار المسFتعمرين لسFحب قواعFدھم 

  ..العسكرية والمدنية من مصر 

استدعى المرحFوم أمFين النفFوري القائFد المظلFي المعFروف المقFدم      
نFزال المظلFي فFي ي طالباً منه وضع خطة عملية سريعة ل�سلبسام الع

لي وتFFدميرھا وكانFFت الخطFFة تھFFدف لتFFدمير مطFFارات العFFدو ا:سFFرائي
إسFFرائيلية دفعFFة واحFFدة بعمليFFة إنFFزال جFFوي  عشFFر مطFFارات عسFFكرية

وشFFل حركFFة طيFFران العFFدو الFFذي يغيFFر علFFى مFFدن القنFFFال . مباغتFFة 
وقام القائFد العسFلي ... والقاھرة وعلى بورسعيد الصامدة بشكل خاص 
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للخطFFFة  بFFFإنزال تجريبFFFي وتFFFدريبي نFFFاجح فFFFي سFFFورية مشFFFابه تمامFFFاً 
ثFFم قFFدمت الخطFFة الھجوميFFة إلFFى عبدالناصFFر للموافقFFة ... المرسFFومة 

العمليFة برمتھFا LنFه كFان يعقFد ا�مFال لكن عبدالناصر رفض .. عليھا 
ثFFم جFFاء ... العFFدوان الث'ثFي بFFالطرق الدبلوماسFFية  ءعلFى أمريكFFا :نھFFا

التي إنذار الرئيس السوفياتي بولغانين للمعتدين وإنذار الصين الشعبية 
... أعلنت استعدادھا :رسال مليFون متطFوع صFيني دفاعFاً عFن مصFر 

                                                 ...................................  .وفشFFFل العFFFدوان وانسFFFحب المعتFFFدون 
كشف القائد بسام العسلي ھذا الموقف الوطني والقFومي الرائFع لجيشFنا 

لسياسية في عھد الرئيس القوتلي ورئيس وزرائFه خالFد وقيادة سورية ا
Lول مرة فFي تFاريخ سFورية فFي تصFريحه الشخصFي لموقFع .. العظم 

شباط الفائت  21نشره موقع كلنا شركاء مشكوراً بتاريخ –سورية نت 
كان ھذا الموقف الرائع مطموساً كغيFره مFن المواقFف البطوليFة التFي , 

FFة والعربيFFة الوطنيFFرز التربيFFاني تبFFد البرلمFFي العھFFنا فFFباط جيشFFة لض
آذار  8الFFديمقراطي قبFFل اغتصFFاب الجFFيش السFFلطة مFFن الشFFعب فFFي 

والمستمر حتى اليFوم تحFت سFياط الطFوارئ واLحكFام العرفيFة  1963
وسائر القوانين الفاشية التي حّولت الجمھورية إلى نظFام مافيFا وراثيFة 

لعدوالصھيوني دون قتFال لالغالي دمر الب'د وأذل العباد وسلّم جو
ننا 
                                              ..................................  ...كما رأينا 

بعFد جFواب عبدالناصFر .. أعود إلى العدوان الث'ثي على مصFر        
قام المرحFوم النفFوري ورفاقFه . السلبي على خطة المظليين السوريين 

بقطFع أنبFوب نفFط .. لسFوري بمبFادرة وطنيFة رائعFة في قيFادة الجFيش ا
العراقية الذي ينقل نفFط الشFركة مFن كركFوك –شركة النفط البريطانية 

                                      .إلFFFFFFFFFFى مرفFFFFFFFFFFأ بانيFFFFFFFFFFاس السFFFFFFFFFFوري وطFFFFFFFFFFرابلس اللبنFFFFFFFFFFاني 
كما منعت الطائرات البريطانية التي كانFت تنطلFق مFن قاعFدة الحبانيFة 

                                     ...مFFFن التحليFFFق فوقاLراضFFFي السFFFورية , لتقصFFFف مصFFFر  العراقيFFFة
وفي نفس الوقت سطّر بحار سوري أعظFم بطولFة فFي تFاريخ البحريFة 

الFذي .. جول جّمال إبن مدينة ال'ذقية  –أنه الطالب الضابط : العربية 
ربيFFFFة انطلFFFFق فFFFFي زورق الطوربيFFFFد ليFFFFدمر البارجFFFFة الفرنسFFFFية الح

انطلق بمبادرة فدائية شخصية دون انتظFار أمFر مFن قيادتFه ) جانبرت(
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دفاعFاً عFن إنھا قمة الشھامة واLريحية ا:نسFانية وطھFر ا:ستشFھاد .. 
الوطن الذي كان يسود جيشنا وشعبنا في العھد البرلمFاني الFديمقراطي 

ن أما حبيبنFا البطFل والشFھيد الحFي بسFام العسFلي فقFد 
 يعرفنFي ا�  ..
إنFFه ... بعFد كFل ھFذه السFنين العجFاف الFFتس مFّرت علFى شFعبنا ووطننFا 

التجھيFز اLولFى (بطل س'ح المظ'ت السوري وإبن مدرستنا الثانوية 
 (Fي المظلFالھبوط فFالم بFول في العLةثم إبن خلدون الذي سجل الرقم ا 

إنFه رفيFق صFديق العمFر الرائFد .. وكنا نعتز بFه فFي شFبابنا . كما أذكر 
الFذي اغتالFه ا:نق'بيFون المجرمFون مFع ث'ثFة مFن ) 1(ح النّعال نصو

  .رفاقه 

ورفيFFق  1962آذار  20فFFي ثكنFFة القFFوات الخاصFFة فFFي حلFFب فFFي      
الضابط الوطني جورج محّصFل والضFابطان الصFديقان  زيFاد عF'ف 

وغيFFرھم مFFن الFFوطنيين ... وعبFFدالغني النابلسFFي واLصFFدقاء ا�خFFرين 
العدو على الحدود وفي الجو والذين دمروا قFوات  الذين كانوا يرعبون

وحملFFوا آلياتFFه  1962العFFدو فFFي البطيحFFة وعلFFى مشFFارف طبريFFا عFFام 
  ةجFFوأسFلحته المFدمرة التFي تركھFFا فFي سFاحة المعركFFة إلFى سFاحة المر

سرحوا جمFيعھم أو قتلFوا أو شFردوا علFى أيFدي ا:نق'بيFين ... بدمشق 
وحولو جيشنا إلFى بFوليس .. ا العباد الفاشست الذين دمروا الب'د وأذلو

ب لحماية عرش القتلة واللصوص الذين اسFتباحوا كFل شFيء عضد الش
كلنFا ثقFة وأمFل أن يسFتعيد جيشFنا دوره الFوطني .... في سورية ولبنان 

:نقFFاذ شFFعبنا مFFن بFFراثن نظFFام المافيFFا اLسFFدية نظFFام القمFFع وا:رھFFاب 
ابFات حFرة وديمقراطيFة وإعادة السلطة للشعب فFي انتخ, واللصوصية 

لبنFاء دولFة القFFانون والحريFات العامFة فFFي الجمھوريFة السFورية الثانيFFة 
وتحت حماية دستور وطني ديمقراطي جديد أساسFه اLول مبFدأ فصFل 

واسFFتعادة اسFFتق'لنا الFFوطني المنتھFFك , واسFFتق'ل القضFFاء , السFFلطات 
ئل الممكنFة وتحرير جو
ننا المغتصب بجميFع الوسFا, داخلياً وخارجياً 

وإعFFادة الع'قFFات اLخويFFة الطبيعFFة وا:حتFFرام المتبFFادل بFFين الشFFعبين 
حت'ل زي ل�وطي صفحة الماضي اLسودوالمخ..  السوري واللبناني

بموافقFFة إسFFرائيل وأمريكFFا السFFافرة التFFي 1976اLسFFدي للبنFFان عFFام 
وذلFFك بFFت'حم الشFFعب والجFFيش معFFاً وإعFFادة تنظFFيم .. يعرفھFFا الجميFFع 
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سFFورية مFFن جميFFع اLخطFFار الخارجيFFة  اومFFة الشFFعبية التFFي حمFFتالمق
وفFي ..  1958-1954والداخلية طيلة العھد البرلماني الجمھوري بين 

دوام الصحة والعمر المديFد لF'خ بسFام العسFلي والرحمFة الختام أتمنى 
ولجميع رفاقه , والخلود للقائد أمين النفوري إبن القلمون الذي نعتز به 

لعسكريين والسياسيين الوطنيين الذين حافظوا على الشرف من القادة ا
رغFFم كFFل  –الFFوطني والقFFومي وحمFFوا النظFFام البرلمFFاني الFFديمقراطي 

  .في تلك المرحلة العصيبة  –اLخطاء 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-------------------------------------------     

لضFFباط الFFين قتلFFوا فFFي محFFاو
ت ذكFFر الفريFFق عبFFدالكريم زھFFر الFFدين فFFي مذكراتFFه أن أحFFد ا) 1(
ھو الذي قام بتفجيFر أنابيFب البتFرول خF'ل  1962في حلب في آذار ) البعثية الناصرية ( ا:نق'ب 

                                                                                                    . 225ص-1956العدوان الث'ثي على مصر عام 
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  وحافظ ا"سد... بين ديكتاتوريين أديب الشيشكلي 

  

    FFھر تشFFن شFFرون مFFع والعشFFة التاسFFرى أليمFFام ذكFFل عFFاني كFFرين الث
                                          ..............................  :ناسFFFFFFFبتين فFFFFFFFي تاريخنFFFFFFFا المعاصFFFFFFFر لم
.                                                                                                                             1939غتصFFFFFFFFFFاب لFFFFFFFFFFواء اسFFFFFFFFFFكندرون عFFFFFFFFFFام ذكFFFFFFFFFFرى ا -1
  1947صدور قرار تقسيم فلسطين عام  -2

 ھذا اليوم كل عام كان يتجسد الغضب الشFعبي علFى الحكFام فFيفي     
تظاھرات وطنية تھتف لفلسFطين واسFكندرون وضFد اLنظمFة العربيFة 

ولFم يُلFَغ ھFذا التقليFد الFوطني إ
 بعFد فFرض . وا
ستعمار والصھيونية 
وھFذه . حتFى اليFوم  1959حالة الطFوارئ واLحكFام العرفيFة منFذ عFام 

بعFFد اغتصFFاب اLنظمFFة . كارثFFة لFFم يتعFFرض لھFFا أي شFFعب فFFي العFFالم 
  .تحت مختلف الشعارات الكاذبة العسكرية السلطة 

كنFFا فFFي مقدمFFة  1952نعFFود إلFFى موضFFوعنا فFFي نفFFس الموعFFد عFFام 
التظاھرة انط'قFا مFن جامعFة دمشFق باتجFاه محطFة الحجFاز ثFم شFارع 

انضمت لنا سائر المدارس الثانوية وبعFض  .بور سعيد باتجاه البرلمان
ت لنFFا أمFFام محطFFة لكFFن شFFرطة الشيشFFكلي تصFFدّ . قطاعFFات الشFFعب 

الحجاز وحاولت منعنا من التقدم باستعمال الھراوات والقنابFل المسFيلة 
ماكنا نلتقط القنابل المسيلة  اً وكثير ..للدموع قابلناھم بالحجارة والھتاف

امتدت المعركة إلى جسر فيكتوريا حتFى . للدموع ونعيد إلقاءھا عليھم 
جFFرح عFFدد مFFن الطFF'ب ..ابFFة الصFFالحية مFFن الصFFباح حتFFى الغسFFق بوّ 

وعدد أكبر مFن الشFرطة نقلFوا إلFى مستشFفى الجامعFة وكانFت معظمھFا 
استمرت التظاھرات ث'ثة أيام وأذكر انني استعملت . إصابات بسيطة 

مع رفيقي توفيق أستور من فوق سFطح النFادي المق'ع بقذف الحجارة 
بعد محاصرة الجامعة وكانت الطالبات ينقلن الحجارة لنا لنقFذفھا علFى 

الجامعي  اليوم الثالث اقتحمت الشرطة Lول مّرة الحرم في.. الشرطة 
قاتلنا بكFل مانملFك حتFى حاصFرونا فFي دار  ..بقيادة المقدم فؤاد اLسود



 82

التمريض والمستشفى أذكر طالبات مدرسة التمريض كيف قاتلن معنFا 
                   .........................حطب المدافئ وأواني الماء علFة الشFرطةوألقين ب

بعدھا اعتقلونا وقادونا إلى نظارة الداخلية الصغيرة التFي حشFروا فيھFا 
. س علFى اLرض لوأكثر من خمسين طالبا 
يستطيع ا:نسان فيھا الج

ط'ق سFراح إبFدأوا بF .. كما اعتقل مئات الط'ب في مدرسFة الشFرطة
ينا بق. كل من يوقع على تعھد بعدم العمل السياسي وتأييد الديكتاتورية 

رفضFنا التوقيFع مطFالبين إطF'ق سFراحنا  ھاية إحدى عشر طالباً نفي ال
اسFFتدعانا قائFFد الشFFرطة .. دون قيFFد او شFFروط أو إحالتنFFا إلFFى القضFFاء 

 ..إلى مكتبه ليھددنا بإرسالنا الى سجن تدمر )ي ابراھيم الحسين(العقيد 
بعFFد إصFFFرارنا علFFى موقفنFFFا فFFي اليFFFوم الثالFFث سFFFلمونا إلFFى الشFFFرطة 

سFFعة شFFيوعيين وبعثFFي واحFFد ا تكنFFّ ..سFFكرية لنقلنFFا إلFFى سFFجن تFFدمرالع
أقدم اسماءھم وماجرى معنا 
نه جزء ھFام مFن تFاريخ  .وتعاوني واحد

شعبنا المطموس والمشوه بعد كتابة  التاريخ للخاصة فقFط مFن الملFوك 
  ... والخلفاء والطغاة في أغلب اLحيان

سFميح الجمFالي  -1صFادقين وفيما يلي أسFماء ھFؤ
ء المناضFلين ال     
طبيFب -نور الFدين أتاسFي  -3محامي -بشار موصلي  -2مدرس علوم 

ل البقاء معنا فFي ورئيس سابق كان البعثي الوحيد رفض التوقيع وفضّ 
 ..توفيFق أسFتور -5محFامي  -توفيFق أتاسFي -4السجن مرفFوع الFرأس 

مھا مھندس كان يو -عطاهللا قوبا -7محامي  -خالد الكردي  -6حقوقي 
 ثانويFاً  محFامي كFان يومھFا طالبFاً -ع'ء الدين الرفاعي  -8طالبا ثانويا 

طبيFب -مناضل عراقي كان طالباً في جامعة دمشFق فاضل الطائي  -9
حFFزب فيصFFل محFFامي كFFان مFFن -س كعبFFد الFFرزاق شFFر -10 أسFFنان

                               ...رى كوكاتFFFFFFFFFFFFFFب ھFFFFFFFFFFFFFFذه الFFFFFFFFFFFFFFذ )التعFFFFFFFFFFFFFFاوني(العسFFFFFFFFFFFFFFلي 
التالي حملونا في شاحنة عسكرية اخترقت شوارع دمشق من في اليوم 

لى سوق ساروجة إلى شFارع بغFداد فسFاحة العباسFيين إنظارة الداخلية 
 (الوطنيFFة ناكانFFت ھتافاتنFFا ضFFد الديكتاتوريFFة وأناشFFيد..باتجFFاه تFFدمر 

بF'د  ..نحFن الشFباب لنFا الغFد ...ام إننFا نھFوى الظ'مFياظ'م السجن خيّ 
تعلFFو صFFخب المدينFFة وتFFدفع النFFاس للحFFاق   )الFFخ...العFFرب أوطFFاني 

نا بقبضات أيFديھم المرفوعFة عبسيارتنا والتجمھر حولھا لتحيتنا وتشجي
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كأسنة الحراب ضد الديكتاتورية كما أذكر ھتاف الناس معنا في سFوق 
عتقل تFدمر بلغنا م...ننا بحدقات عيونھم وساروجة وكان الجميع يحرس

أحد أعضاء  )ارنجدت العطّ (المعتقل المقدم استقبلنا قائد ..عند المغيب 
مع الشيشكلي كما ھو  كان متعاوناً الحزب القومي السوري آنذاك الذي 

فFي جبھFة شFھود الFزور التابعFة  وعلنFاً  ن دعامة النظام اLسدي سراً ا�
اسFFتقبلنا بالشFFتائم والتھديFFد والوعيFFد ثFFم تFFابع خطبتFFه ...للنظFFام الفاشFFي 

فFي اLشFغال الشFاقة  سFتعملوا. ھنFا لتموتFوا  أرسلوكم إلى...:العصماء 
ة التأديFب 
طعFام لكFم إ
 مFا يزيFد المعاقبين أنتم في سFريّ  مع المجندين

ماتريد وتخرجوا  )الحكومة(عن حاجة الجنود فاLفضل لكم أن تعطوا 
أذكFFر أن ھFFذا الجFF'د كFFان يFFزين أحFFد جFFدران غرفتFFه بمختلFFف ..أحيFFاء 

كمFا  .نFب صFورة كبيFرة لسFيده الFديكتاتورقة إلFى جاأنواع السياط المعلّ 
استيقظنا فجر  -الحجاج بن الثقفي-كان على مكتبه كتاب وحيد بعنوان 

 لبFةربات سياط الج'دين على أبواب زنزاناتنا وجضاليوم التالي على 
ة مFFن أحذيFFة ثقيلFFة وأصFFوات أعجميFFة خFFايط غريFFب نسFFمعة Lول مFFرّ 

صFوت بFوق عسFكري ينعFق بعFدھا عF'  .الفرنسية والبربرية والعربية
في أرجFاء المعتقFل ليFتم مFأتم الحريFة فFي ھFذا الفجFر اLول فFي معتقFل 

ذ يتنا جمعوھا فFي زاويFة إحFدى حأرغمنا على خلع م'بسنا وأ...تدمر 
غFFرف المعتقFFل ككومFFة مFFن النفايFFات وأرغمونFFا علFFى ارتFFداء م'بFFس 

نFة تFدمر وأحذية ممزقة وقذرة لئ' يكتشفنا الناس أثناء مرورنا فFي مدي
وأعطي أمر إلى الحFراس ..ثار مع رتل المجندين اليومي للعمل في ا�

  . المرافقين بأن 
يتكلموا معنا 

وأبلغFFوھم فFFي اجتمFFاع السFFرية أننFFا أعFFداء الFFوطن ومتFFآمرين عليFFه      
كانت مسيرتنا اليومية .ومحكومون با:عدام يمنع الك'م معنا منعاً باتاً 

 لتنFاولظھرالمنFذ شFروق الشFمس حتFى ثFار إلى منطقFة ا�من المعتقل 
أترك تفاصFيل العFذاب لدراسFة  ..للطعام ثم العودة للعمل حتى الغروب

التFي قادھFا تفصيلية المھم أننا اجتزنا مرحلة التعذيب واLشغال الشاقة 
بو  (الج'د العطار ومساعداه من مخلفات الجيش الفرنسي الجزائريان

اللFذان سFبق لھمFا قبFل عFام تعFذيب  الج'دان المحترفFان )علي وعربي
الرفFاق سFليمان شFكور بييFر :القافلة اLولى من المناضFلين الشFيوعيين 



 84

شFFادرافيان واسFFماعيل طFFرودي وفFFي سFFرية التأديFFب ھFFذه التFFي حولھFFا 
تFم  . حافظ أسFد فFي عھFده الميمFون إلFى أضFخم سFجن فFي العFالم اليFوم

شFكري : سي السFادة اعتقال الرعيل الوطني اLول إبان ا:حت'ل الفرن
 -لطفFFي الحفFFار -عبFFد الFFرحمن الشFFھبندر-فFFارس الخFFوري  -القFFوتلي

ثFر مFن أسFبوع حتFى تعرفنFا علFى معFالم تFدمر كلFم بمFض أ...وغيرھم 
يخبئFFFون لنFFFا الخبFFFز الFFFذي كنFFFا  الطيبFFFون  والمعتقFFFل وأصFFFبح الجنFFFود

وتمكن أحدھم إلتقاط صور لنا أثناء عملنا بFالحفر ونقFل محرومين منه 
اسFتمرينا . م نشرھا فFي الصFحف اللبنانيFة والعالميFة تيبنا ذة وتعا
ترب

في المعتقل أشھراً 
نستريح سوى يوم الجمعFة حيFث كنFا نFذھب تحFت 
الحراسFFة فFFرحين الFFى ينبFFوع الميFFاه الكبريتيFFة جنFFوب غربFFي المدينFFة 

ومFFن أبFFرز العسFFكريين الFFذين قFFدموا لنFFا ... لنسFFتحم ونغسFFل م'بسFFنا 
والمجنFFFFد –ل فFFFFعبFFFFدالرحمن مح: ة المجنFFFFد مسFFFFاعدات ھامFFFFة السFFFFاد

عبدالكريم حمد والم'زم أول نزيFه الجمFالي والرقيFب أول كمFا كFاخي 
والدكتور وھيب الغانم الذي قّدم لنا مساعدات طبية وإجازات مرضFية 

نقلنFا إلFى سFجن المFزة فFي  1953في نيسان ... بعد نقل الج'د العطار 
  ........محاولة جديدة لتركيعنا 

كتبFFت ھFFذه الوقFFائع بعFFد وقFFوع مأسFFاة الشFFھيد : توضFFيح 
بFFّد منFFه       
فFFFي  1992كFFFانون اLول عFFFام  3نورالFFFدين اLتاسFFFي واستشFFFھاده فFFFي 

بFFاريس حيFFث لFFم يطلFFق الطاغيFFة سFFراحه إ
 قبFFل أيFFام مFFن استشFFھاده 

 Lنه كان رئيساً للدولة بل Lنه كان مناض'ً . وتأكده من قرب وفاته 

تذكرتFه يFوم كFان يھتFف بصFوته الجھFوري فFي مقدمFة . وطنياً صFادقاً 
ووقFف أمFامي شFامخا بصF'بته يرتFدي معنFا بFزة . تظاھراتنا الوطنيFة 

. العمل العسكرية الممزقة والحFذاء العسFكري الثقيFل فFي معتقFل تFدمر 
يFFوم أرغمنFFا علFFى اLشFFغال الشFFاقة مFFن الصFFباح حتFFى المسFFاء تكFFوي 

ولFم أقFم بزيارتFه . ل'ھبFة ظھورنا سياط الج'دين وشFمس الصFحراء ا
العكس اعتقلت مرتين في ذلFك العھFد بعFد بطيلة وجوده في السلطة بل 

ومطالبتنFFFFا محاكمFFFFة وزيFFFFر الFFFFدفاع وضFFFFباطه  67كارثFFFFة حزيFFFFران 
إلFFى إضFFراب عFFام لFFدعوتنا  68المسFFؤولين عنھFFا وفFFي اLول مFFن آيFFار 

 نوكم كنت أتمنFى لFو لFم يقبFل مFع رفاقFه الFوطنيي... ضد حكم العسكر 
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ھي : والنقطة الثانية في ھذا التوضيح  ... التعاون مع النظام العسكري
اشFتراك الطFF'ب العFFراقيين فFي جامعFFة دمشFFق فFي النضFFال والمعFFارك 

وطFارق .اليومية معنا ضد الديكتاتورية ومنھم الرفيقين فاضل الطFائي 
اLمين وغيرھما مFن الشFيوعيين العFراقيين يFوم كانFت مدرسFة الرفيFق 

بعكFFس ھFFذه اLيFFام حيFFث يصFFمت جميFFع أطFFراف . ائدة سFFفھFFد ھFFي ال
حFافظ اLسFد التFي 
 تقFل ھمجيFة المعارضة العراقية عن جرائم نظFام 

  . صّدام ووحشية عن درائم نظام 

التFي .. وجريمة حلبجة والمقابر الجماعيFة وا:غتيFا
ت وغيرھFا       

 تختلFFف عFFن مجFFارز حمFFاة وسFFجن تFFدمر والقامشFFلي وغيرھFFا إلFFى 

FFFجانFFFن ب المقFFFر مFFFم أكثFFFي تضFFFة التFFFن  2500ابر الجماعيFFFود مFFFمفق
وا�ن يتFFFآمر النظFFFام , السFFFوريين واللبنFFFانيين والفلسFFFطينيين وغيFFFرھم 

اLسدي مع جميع القوى الظ'مية لقطع الطريق أمام بناء نظFام وطنFي 
ديمقراطFFي فFFي العFFراق وتحقيFFق طموحFFات الشFFعب العراقFFي فFFي إنھFFاء 

ن وتجFFFبن الحكومFFFات العراقيFFFة ومعظFFFم ا:حFFFت'ل وبنFFFاء دولFFFة القFFFانو
اLحFزاب العراقيFة عFن كشFف دور النظFام اLسFدي فFي قتFل العFراقيين 
اLبرياء ضحية ا:حFت'ل اLمريكFي الھمجFي ودور نظFام الم'لFي فFي 

  ..طھران حليف النظام الطائفي في دمشق 

  : 53عودة إلى سجن تدمر عام 


بFد مFن التنويFه أن معاولنFا كنا نشعر أننا بمعاولنا قبFر الديكتاتوريFة و
ھي التي كشفت مسرح تFدمر اLثFري الFذي يFزوره النFاس اليFوم وكFان 

الFذي ) أبFو محمFد (وكان أمين مستودع ا�ثFار . قبل معاولنا ت'ً ترابياً 
ومFن . يجمع أدوات الحفر خير عون لنا يلعن الديكتاتورية كما شاھدنا 

كFان ). أبFو الوليFد – عسFكر حFافظ(سكان تFدمر الطيبFين كFان العريFف 
عنFFدما يFFأمره الجFF'د المغربFFي بتعFFذيب أحFFدنا كFFان يأخFFذه بعيFFداً بFFين 

إرفع صوتك اصFرخ وھFو يضFرب سFوطة علFى : الصخور ويقول له 
صخرة أو أي شيء آخر وكانت زوجته أم الوليد تخبز لنا الخبFز علFى 

حلFة مل ا
 تفوتني أية واقعة فFي ھFذه الرآ.. التنور ليحمله زوجھا إلينا 
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النضFالية وعFذاباتھا الحلFFوة مFن تFFاريخ جيلنFا الFFذي أسFقط الديكتاتوريFFة 
ووضFFع المؤسسFFة . وا:حFF'ف ا
سFFتعمارية وحقFFق الوحFFدة الوطنيFFة 

مFا أجمFل تلFك . العسكرية فFي مكانھFا الطبيعFي حاميFة للFوطن وحسFب 
                                                .......................................  .اLيFFFFFFام رغFFFFFFم مFFFFFFرارة السFFFFFFجن 

فFFFي الجانFFFب الخلفFFFي للمعتقFFFل كانFFFت مجموعFFFة معتقلFFFة مFFFن الضFFFباط 
الوطنيين تمكنFّا مFن مشFاھدتھم أثنFاء غيFاب الجF'د المغربFي وفوجئFت 
بFFأن أسFFتاذي فFFي الخFFامس ابتFFدائي برھFFان قّصFFاب حسFFن مؤسFFس أول 

لغني قنFFوت منظمFة للحFFزب فFFي بلFدتي صFFيدنايا كFFان بيFنھم ومعFFه عبFFدا
وسFھير دريعFي وغيFرھم مFن الضFباط الFوطنيين تبادلنFا وسعيد صFباغ 

التحيFFة مFFن بعيFFد وضFFممنا أيFFدينا ع'مFFة الوحFFدة الوطنيFFة بFFين الشFFعب 
  ..والجيش 

أعادونFFا فFFي شFFاحنة  1953فFFي مطلFFع نيسFFان : ا:متحFFان الجديFFد        
Fل الطFق فاضFان الرفيFناشيد وكLائي إلى سجن المّزة قضينا الطريق با

يطربنا بأغانيه العراقية إلFى جانFب أغFاني الرفيFق توفيFق أتاسFي الFذي 
                                                     .............................................كFFFFFFFان مغرمFFFFFFFاً فFFFFFFFي شFFFFFFFادية 

وضFFFعونا فFFFي زنزانFFFة مزدوجFFFة بجانFFFب الحّمFFFام بFFFداخلھا مرحFFFاض 
                               ..وب النFFFFFFFFوم كعلبFFFFFFFFة السFFFFFFFFردين وصFFFFFFFFنبور مFFFFFFFFاء كنFFFFFFFFا نتنFFFFFFFFا

كFFان سFFجن المFFزة يومھFFا يغFFص بFFالوطنيين مFFن مختلFFف اLحFFزاب مFFن 
مدنيين وعسكريين أذكر منھم الشھيد عدنان المالكي وشFقيقه المحFامي 

, ورئيس الوزراء السFابق الشFيخ معFروف الFدواليبي . رياض المالكي 
المحFFامي خليFFل كFF'ّس وزيFFر ا
قتصFFاد و. والمحFامي نصFFوح الغفFFري 

فيصل الركبي ومحمد عطورة والعديد من كوادر الحزبين . والطبيبان 
  )الشيوعي والبعث (

   1953في سجن المّزة عام 

كان السFجن آنFذاك كخليFة نحFل ضFّم الشFغيلة فFي الحقFل السياسFي       
وجFود ضد الديكتاتورية ولم يكن يومھا أثر للتيار اLصولي الديني أي 

فFFي السFFاحة السياسFFية كمFFا لFFم يعFFرف شFFعبنا الطائفيFFة والعنصFFرية قبFFل 



 87

فمدينة حماة مث'ً كانت أكثر المدن تمرداً علFى ...النظام اLسدي العتيد 
وكان البعثيون يومھا ملتزمين بخFط .. ديكتاتورية الشيشكلي ابن حماة 

ه فFي بمFا فFيھم الFذين طعنFو )رغم أخطائFه (القائد الوطني الديمقراطي 
أذكFر كيFف كFان صFوت .. آذار الذي سFمي ثFورة  8الظھر بعد انق'ب 

الشFFFھيد المFFFالكي يم�FFF منFFFاخ السFFFجن تحFFFدياً وصFFFموداً موحFFFداً فFFFي 
كFFان يھتFFف مFFن باحFFة السFFجن اLماميFFة حيFFث كFFان شFFبه , الديكتاتوريFFة 

العرب كنّسوا حكم العم'ء وكان  ثاليويھبّوا : طليق فيھا أثناء النھار 
. يFFرّد عليFFه بFFنفس الشFFعار مFFن الجانFFب الخلفFFي للسFFجن  شFFقيقه ريFFاض

أذكر أحد اLيام كان صوت الشيشكلي يلعلع فFي مكبFرات الصFوت فFي 
زمجFFر صFFوت عFFدنان .. السFFجن وھFFو يلقFFي إحFFدى خطبFFة فFFي الراديFFو 

  ) . أغلق الراديو –ولك عزت سكتوا ھذا .: (عالياً 

فFي نفFس . ديو أسرع الج'د عّزت حسين مدير السجن وأغلق الرا     
. الوقت كان عدنان مشجعاً لجميع المعتقلين على احتقFار الديكتاتوريFة 

كمثFFال كFFان يكتFFب أنبFFاء النضFFال فFFي الجامعFFة والمFFدن السFFورية علFFى 
قصاصات ورق صغيرة يضعھا في حفرة صغيرة فFي قطFع الصFابون 

وكFان المجنFدون المعFاقبون الFذين يعملFون فFي . الذي كان يوزع علينا 
داخل السجن خير عون لنا في نقل اLخبار وا:تصFا
ت بيننFا  السخرة

وكان ابن قريتي المرحوم فريد معمر أحFد المجنFدين اLبطFال الFذين .. 
كان يكفي أن يھز فريد الصابونه .. قدموا المساعدات لجميع المعتقلين 

مFاأروع تلFك اLيFام يFوم .. بيده أثناء التوزيع لنعلم أن الرسFالة بFداخلھا 
الشعب وحدة وطنية صادقة 
تعرف الزيف واLنانية الحزبية أو  وقف

..  واسFتخدمتھا لم تتFرك الديكتاتوريFة وسFيلة لتركيعنFا إ
  .الشخصية 
َن الFFديكتاتور وجيوشFFه أمFFام مجموعFFة صFFغيرة مFFن لھFFذه الدرجFFة َجFFبُ 

 ...شFFيء يمكFFن 
 تصFّدقه اLجيFFال الشFFابة ھFFذه اLيFFام .. الطلبFة العFFّزل 
راحنا بعFد سFلنا إلى سجن المزة :قناعنا بFالتوقيع :طF'ق أحضروا أھ

جمعوا كFل واحFد . أن أوھموھم بأنھم سيعدموننا إذا لم نوقع تعھد الذل 
منFFا بFFولي أمFFره فFFي غرفFFة المسFFتودع بجانFFب غرفFFة مFFدير السFFجن مFFع 

  ...جھاز تنصت طبعاً 
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ذّكرُت والدي بصموده في سجن ا:حت'ل التركي وفFراره مFن السFجن 
. ن جيش ا:حت'ل عدة مFّرات وعFاش مرفFوع الFرأس طيلFة حياتFه وم

بعFد ...أما الترھيب بإعدامنا فنحن لسنا مجرمين أننا نطالب بمحاكمتنFا 
يFFدة مFFع أصFFغر مجموعتنFFا الطFFالبين دفشFFل المحاولFFة حFFاولوا تجربFFة ج

ا إلFFFى سFFFجن مقFFFر مFFFعطFFFا� قوبFFFا وعFFF'ء الرفFFFاعي نقلوھ: الثFFFانويين 
واسFتخدموا معھمFا كFل . ي كFان مقابFل جامعتنFا الشرطة العسFكرية الFذ

وسFFائل التعFFذيب والترغيFFب دون جFFدوى أعادوھمFFا بعFFد أسFFبوع تقريبFFاً 
  ..مرفوعي الرأس إلى أحضان مجموعتنا وشعبنا الذي ينتظرنا 

توقعنا اLسوأ مما يخطط لنا وقررنا إع'ن ا:ضراب عن الطعام       
في ... وھذا ماوقع فع'ً ات الفردية إذا قاموا بتفريقنا ونقلنا إلى الزنزان

نيسان تماماً قاموا بنقلنا إلى الزنزانات الفرديFة التFي أطلقFوا عليھFا  23
طFFول الزنزانFFة متFFران وعرضFFھا متFFر دون مFFاء منFFارة ) المقFFابر(اسFFم 

بFFدأوا بالتعFFذيب والتضFFليل بعFFد إع'ننFFا .. بالكھربFFاء القويFFة ليFFل نھFFار 
ان الشFFھيد عFFدنان فFFي باحFFة السFFجن كFF... ا:ضFFراب عFFن الطعFFام فFFوراً 

كان يقولFون . يحيينا كلما خرجنا من الزنزانة ويقول 
 تصدقوھم ابداً 
  :لكل واحد منا زم'ءك أكلوا يجب أن تأكل كان جوابنا واحداً 

اسFFتمر ا
ضFFراب سFFبعة أيFFام .. لFFن نتنFFاول الطعFFام إ
 مجتمعFFين      
Fل محFا كFلت فيھFط وفشFن قضيانا على شرب الماء فقFت الج'دي
.. او

وفFFي اليFFوم السFFابع نقلونFFا فFFي شFFاحنة عسFFكرية مFFرة أخFFرى إلFFى سFFجن 
ثFم نتFابع ... لنجد وجوھا جديدة في المعتقل مFن قيFادة الحFزب ... تدمر 

. معركة الحريFة حتFى شFھر آب حيFث أعادونFا إلFى سFجن المFّزة ثانيFة 
لعامFة لنلتقي وجھا لوجه مع الFديكتاتور نفسFه فFي مكتبFه فFي اLركFان ا

  ..........ليعتذر منا ويطلق سراحنا ب' قيد و
 شرط من مكتبه 

  :1953عودة إلى سجن تدمر عام 

عدنا من سجن المزة إلى سجن تدمر ونحن مضربين عFن الطعFام منFذ 
ابFراھيم : سبعة أيام لنجد في المعتقل ث'ثة من قيادة الحزب ھم السFادة 
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حFFاولوا ... در مرجFFان والمناضFFل اللبنFFاني بFF–دانيFFال نعمFFة –بكFFري 
ظونFا قفFي اليFوم التFالي أي. إقناعنا بعدم جدوى ا:ضراب لكننا رفضFنا 

مع رتل المجندين المعاقبين لنسير تحت الحراسة خلف صافرة الجF'د 
وإيعFFازه للسFFير فFFي النظFFام المنضFFم أو رمFF'ً ) أبFFو محمFFد(المغربFFي 

�ثFFار منبطحFFاً والزحFFف فFFوق الشFFوك واLحجFFار وصFFو
ً إلFFى منطقFFة ا
للعمل في الحفر ونقل التراب بواسطة عربات ندفعھا علFى سFكة حديFد 

سFقط منFا رفيقFان ) . الطرزينة( خارج ا�ثار كانت تسمى العربة منھا 
وفي المساء حاولوا . على الطريق أعادوھما إلى المعتقل دون إسعاف 

مFFرة أخFFرى إقناعنFFا بإنھFFاء ا:ضFFراب انضFFمت اLكثريFFة لھFFم رغFFم 
الرفاق نورالدين أتاسي وتوفيق أستور وبشار موصFلي  معارضتي مع

  ...وھكذا أنھي ا:ضراب .. 

يومھFFFا أرسFFFل لنFFFا خالFFFد بكFFFداش رسFFFالة بواسFFFطة المجنFFFد البطFFFل       
عبدالرحمن محفل شقيق المناضل المعروف أحمد محفل ومحمد محفل 

م لقد رفعFتم رأسFنا عاليFاً أنFت: رفيقنا في الجامعة قال السيد بكداش فيھا 
  الخ.......جناح الحزب وفخره 

بدأ مناخ المعتقل يتغير بعد نقل الج'د نجدت العطار ليستلم قيFادة       
المعتقل مكانه ضابط عراقي من ضباط ثورة رشيد عالي الكي'ني لجأ 

لFم نFر .. لى سFورية بعFد فشFل الثFورة ثFم انضFم إلFى الجFيش السFوري إ
الوقت استدعى المF'زم  في نفس. وجھه ولم يتدخل بأي شيء يخصنا 

الجFرد المغربFي وأمFره بعFدم –شقيق رفيقنا سميح –أول نزيه الجمالي 
التعرض لنا وعFدم تزحيفنFا كFل يFوم أمFا الFدكتور وھيFب الغFانم طبيFب 
الموقع المنفي إلى تدمر فكان يستدعينا بالتناوب :عطائنا تقارير طبية 

وار السياسي الذي مع استراحة من العمل ويقدم لنا كل مساعدة مع الح
كFان إنسFاناً رائعFاً . يشد من عزيمتنا بعد إخراج الممرض مFن عيادتFه 

... أضFحى كFل مFن فFي تFدمر متعاطفFاً معنFا ... تعرفنا عليه Lول مرة 
وأذكر كيف كانت ف'حات تدمر ينتظرن عودتنFا مFن العمFل فFي لھيFب 

نعھن فFي كFان الجF'د يمF.. ليقدموه لنFا ) العيران(الصيف يحملن اللبن 
البداية لكن بعد أن استطاب شFرب اللFبن وحFّرك شFفتيه الغليظتFين عFن 
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دمFدمات غيFFر مفھومFة كFFالتتري إذا أھFين تنFFاول الكFوب الثFFاني وسFFمح 
    .......لھن بتوزيع اللبن علينا 

أرسل إلينا الج'د مطيع الجابي الذي كان رئيساً للشعبة السياسFية       
أنFه  زاعمFاً  )ضياء الرفFاعي (قل وإسمه آنذاك أحد جواسيسه إلى المعت

.. كشFFفناه مFFن اليFFوم اLول ... مFFن أنصFFار حFFزب الشFFعب فFFي حلFFب 
عاملنFFاه كإنسFFان وسFFاعدناه كيFFف يمسFFك الFFرفش ليرفFFع التFFراب وكيFFف 
يحفر بFالمعول قبFر أسFياده سFقط عFدة مFرات بجسFده النحيFل وسFاعدناه 

النFدم وھFذا على النھوض حتFى اعتFرف لنFا بمھمتFه محFاو
ً التظFاھر ب
الجاسFFوس نفسFFه كتFFب عشFFرات المقFFا
ت ضFFد عبدالناصFFر فFFي عھFFد 

كمFFا اسFFتخدمته المخFFابرات اLسFFدية فيمFFا بعFFد ) مطلFFع(ا:نفصFFال بإسFFم 
FFيوعيين الحقيقيFFمعة الشFFويه سFFة لتشFFي دراسFFله فFFا سنفصFFذا مFFين وھ

                                                                          ......................................................................... .أخFFFFFFرى
ثم غادرنا فجأة أثناء وجودنا في العمل بعد تفتيشه أمتعتنا لFم يجFد فيھFا 

                         ...سFFFFFFFFFFوى سFFFFFFFFFFاعة LحFFFFFFFFFFد رفاقنFFFFFFFFFFا سFFFFFFFFFFرقھا وانصFFFFFFFFFFرف 
خصوصFا وأن .  فكرنا بالھرب جدياً لتوجيه صفعة كبيرة للديكتاتورية

فFFرئيس الحFرس كFFان الرقيFب كمFFال .. المنFاخ م'ئFم والوسFFيلة متFوفرة 
كFFFاخي ومعاونFFFه عسFFFكر حFFFافظ والمجنFFFدون مFFFع عبFFFدالرحمن محفFFFل 

  ..مستعدون للمساعدة والفرار معنا 

وفشFلت .. لكن دانيال وإبراھيم رفضا ذلك ووافق بدر مرجان معنا     
ق العراقFFي فاضFFل الطFFائي أطلFFق سFFراح الرفيFF...المحاولFFة فFFي المھFFد 

والزميل التعاوني عبدالرزاق شركس قبل نقلنFا إلFى سFجن المFزة ثانيFة 
فFFي العاشFFر مFFن آب أعادونFFا إلFFى سFFجن المFFزة وبقFFي أعضFFاء القيFFادة 

.. الث'ثة في تدمر أعادونا إلى نفFس الزنزانFة كأنھFا محجFوزة لحسFابنا 
الشيشFكلي  كان عدد كبير من المعتقلFين قFد أطلFق سFراحھم بعFد إعF'ن

كمFا . الدستور المفّصل علFى مقاسFه وإعF'ن نفسFه رئيسFاً للجمھوريFة 
فعل حافظ اLسد تماماً لكFن بتواضFع فFي الشFعارات الكاذبFة والشFعوذة 

  ...والبطش الھمجي بالمعارضين 
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بعFFد يFFومين أو ث'ثFFة وفFFي منتصFFف الليFFل فFFتح بFFاب زنزانتنFFا بعصFFبية 
حسFين وبجانبFه ضFابط  حسين مدير السجن عFزت وظھر أمامنا عزت

قائد الشرطة العسFكرية عبFدالحق شFحاذة : برتبة مقدم عّرفنا عن نفسه 
قينFا جالسFين كمFا بلFم نتحFرك . كنا نجلس القرفصاء لضيق الزنزانFة –

بدأ ك'مه بحرصه علFى عامنFا الدراسFي وأنھFم 
 يريFدون منFا .. نحن 
... الدراسFFي :نقFFاذ عامنFFا  ... سFFوى التوقيFFع علFFى التعھFFد اLنFFف الFFذكر

: عندھا جّن جنونFه وقFال بFالحرف الواحFد .. كالسابق , كررنا رفضنا 
طيّب وقعوا لنا بأنكم لن تعملوا في السياسة من ا�ن حتى صباح الغد (
  )شو راح نُدخل الجيش اLمريكي إلى سورية ھذه الليلة ؟؟ . 

 أجبناه بFالرفض وطالبنFا كالعFادة إطF'ق سFراحنا بF' قيFد و
 شFرط أو
  ..ازداد جنونه وبّدل الحقد لون وجھه .. إحالتنا إلى القضاء 

وفFي مكتبFه جمFع ضFباطه وھFو . انصرف بعد رفسFه البFاب ببسFطاره 
  :يلطم رأسه قائ'ً 

ھذا ما نقله لنا فيما ) ولي من ھؤ
ء لو كان عددھم أكثر لخربوا البلد (
طة الFذي كFان ضFابطاً فFي الشFر) از محFاربفFوّ (بعد الضابط الFوطني 

  .العسكرية آنذاك 
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  لوجه مع الديكتاتور أديب الشيشكلي  ھاً جو

  

في الخامس عشر من آب نقلونا فFي شFاحنة عسFكرية إلFى مبنFى         
ابFة الصFالحية بدمشFق اLركان العامFة للجFيش الFذي كFان يومھFا قFي بوّ 

كبيFرة يتصFدرھا مكتFب  الرابع وأدخلونFا إلFى قاعFة صعدنا إلى الطابق
FFادي خلفFFا عFFب عليھFFة كتFFه رقعFFزم وأمام'FFة مFFغير برتبFFابط صFFه ض :

تعFFرف ھFFذا الضFFابط ... المFF'زم إحسFFان مھمنFFدار مرافFFق القائFFد العFFام 
علFFى رفيقنFFا توفيFFق أسFFتور وسFFلّم عليFFه LنFFه كFFان زميلFFه فFFي الكليFFة 

وفي امتحان التخرج سألت اللجنة الفاحصة توفيق السFؤال . العسكرية 
  :التالي 

مFFع تظFFاھرة ضFFد الدولFFة مFFاذا تفعFFل ؟؟ أجFFاب دون لFFو أعطيFFت أمFFراً بق
Lنني لم أدخل الجيش ... لن أطلق رصاصة واحدة على شعبي : تردد 

كانت النتيجFة طFرده مFن الكليFة لينضFم ... Lصبح شرطياً ضد الشعب 
  ..إلينا في كلية الحقوق 

سأل توفيق زميله إحسان إلى أين ؟ ابتسFم إحسFان قFائ'ً سFتقابلوا        
.. وّسFFرْت الھمسFFات بيننFFا .. كانFFت مفاجFFأة كبيFFرة , عيم الشيشFFكلي الFFز

وقفنFا علFى جFانبي المكتFب . كان واقفاً خلFف مكتبFه ... 
أحد يصافحه 
...........................................................                                                       .دون كF'م و
 سF'م 

ذو أنFFف طويFFل . كFFان قصFFير القامFFة تFFزين كتفيFFه كتFFل نحاسFFية ملمعFFة 
وعينFFان جاحظتFFان تنمFFان عFFن غبFFاء مقFFرون بغFFرور بFFدائي بFFدأ ك'مFFه 

أنFا أسFف :ضFاعة عFام : بعنجھية بونابرتية بعFد ھزيمFة واترلFو قFائ'ً 
                                       ............................................دراسي لكم إنشFاء هللا ستعوضFوه 

نحFFن نقFFوم بتجربFFة حكFFم قFFد نFFنجح وقFFد نفشFFل : بقينFFا صFFامتين ثFFم تFFابع 
أمFل مFن قيFادات أحFزابكم ا
 , وسورية اليFوم تعFيش عصFرھا الFذھبي 

ليتركFوا )  sabotage(قالھFا بالفرنسFية . تقوم بأعمFال تخريFب ضFدنا 
FFورية تتمتFFذھبي  عسFFدھا الFFال... بعھFFم قFFتم  ثFFدي وإن كن
أنFFتم مثFFل أو
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سFنطلق سFراحكم فFوراً . كرر أسفه :ضاعة عامنFا الدراسFي .. عاقين 
كان صمتنا الرائFع فFي معFرض البيFان ... ا�ن أنتم أحرار مع الس'مة 

خرجنا إلى بوابة الصالحية أحFراراً ونحFن 
 نصFدق مFاجرى ... بيان 
ناس مع ما تعFرض سجلت ھذه الوقائع المطموسة في التاريخ ليقارن ال

له أبناء وبنFات شFعبنا ومFازالوا علFى أيFدي الطاغيFة اLسFد وج'وزتFه 
لن يخرجوا من : الذي أعلن حول اعتقال العديد من الوطنيين الشرفاء 

ليFدرك العFالم السجن مادمت حيا وھذا لFم يقلFه أي ديكتFاتور فFي العFالم 
                                                 ............................................   ...كلFFFFFه حجFFFFFم مأسFFFFFاة شFFFFFعبنا 

بعد اعتذار الديكتاتور منا وإط'ق سراحنا من مكتبه دون قيد أو شرط 
  ...كما ذكرت ومتابعتنا النضال حتى إسقاطه 


بFFد مFFن التوقFFف سFFريعاً علFFى أھFFم اLحFFداث خFFارج السFFجن فFFي تلFFك 
  .واقعنا المر المرحلة مع مقارنات بسيطة مع 

نظمFFت عFFائ'ت المعتقلFFين السياسFFيين  1978-1977خFF'ل عFFامي  -1
نساء وأطفا
ً احتجاجات على اعتقال ذويھFم مFن المناضFلين الFوطنيين 
وطالبت الFديكتاتور بFإط'ق سFراحھم أو إحFالتھم إلFى المحاكمFة وكFان 

لمFال أتطلبوا ما تريدون من ا: الديكتاتور في كل مّرة يفتح مكتبه قائ'ً 
أما إط'ق سراحھم وخصوصاً أعضاء القيFادة الوطنيFة السFابقة فھFذا . 

وعنFدما .. لن يخرجوا من السFجن مادمFت حيFاً .. مستحيل مادمت حيّا 
؟ ..تFFدخل الملFFك حسFFين وھFFو صFFديق حمFFيم ل�سFFد منFFذ أيلFFول اLسFFود 

:نقاذ حياة المناضل ضافي الجمعاني اLردني الجنسية تلقى من اLسد 
نفFFFس الجFFFواب وعنFFFدما توسFFFط بابFFFا رومFFFا :طFFF'ق سFFFراح  الغضFFFنفر

المناضل عقل قربان الذي اختطفته المخابرات اLسFدية مFن لبنFان منFذ 
وكFFان الضFFحية عقFFل . كFFان الجFFواب عFFدم وجFFوده لFFديھم  1970عFFام 

زميلي في الجامعة ثم التحق في العمل الفFدائي الفلسFطيني فFي بيFروت 
الج'ديFن فFّواز النقFري ومحمFد تعرض Lبشع أنواع التعFذيب علFى يFد 

ثFم استشFھد فFي . حتى فقFد عقلFه وأرغمFوه علFى نسFيان اسFمه ناصيف 
فFي  1974وقد شاھدته أثناء اعتقFالي عFام . سجن المزة وأخفيت جثته 

وكFان ممFFزق الثيFاب فاقFFداً عقلFه وقFFد  -فFرع القصFFاع–قبFو أمFن الدولFFة 
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رع قبل نقلھFم إلFى وا على ھذا الفشاھده العديد من المناضلين الذين مرّ 
  ..السجون اLخرى 

أتFFرك –طيلFة عھFFد الشيشFكلي لFFم يقتFل معتقFFل واحFد تحFFت التعFذيب  -2
للقارئ الكFريم المقارنFة مFع العھFد اLسFدي الFذي غطFى أرض سFورية 
ولبنان بجثث الضحايا البريئة في المجازر الجماعية أو ا:غتيFا
ت أو 

لوريثFه فFي المسFيرة وأورث حقFده وسFاديته .في السFجون والمعFتق'ت 
ا:جرامية التي برزت في اغتيال الوطنيين اللبنانيين بعد إرغامه علFى 

وإنھFFFاء وصFFFايته عليFFFه  2005نيسFFFان  26ا:نسFFFحاب مFFFن لبنFFFان فFFFي 
  . 1559بموجب قرار مجلس اLمن رقم 

نظام الشيشFكلي لFم يFدمر المجتمFع المFدني وا:قتصFاد الFوطني ولFم  -3
كمFا فعFل النظFام اLسFدي وقFد تعرفFت .  ينھب أنصاره الدولة والشFعب

فيما بعد على قائد معسكرات القابون السFيد حسFين حFّدة وشFقيقه حسFن 
في رابطة المحFاربين القFدماء بدمشFق والسFيد أمFين النفFوري وغيFرھم 
مFFFن الضFFFباط المحسFFFوبين علFFFى الشيشFFFكلي وكFFFانوا جميعFFFاً مFFFن أنبFFFل 


يمكFFن .. يش يعFFلالمتحمسFFين للشيشFFكلي يعFFيش فFFي السFFعودية ويعمFFل 
مراھق مFن عFائلتي اLسFد ومخلFوف أو مقارنة ذلك مع ما نھبه أصغر 
أو مافعلFFه الجنFFرا
ت اLشFFاوس الFFذين . أبنFFاء روؤس النظFFام وأذنFFابھم 

ة اغتصFFبوا أجمFFل الموقFFع علFFى تFF'ل السFFاحل السFFوري أو فFFي المFFزّ 
علFFى أشFF'ء الشFFعب الجFFائع  )القروسFFطية(وغيرھFFا لبنFFاء قصFFورھم 

  ....حتل والوطن الم

بدأ التمرد العسكري ضد الشيشكلي من حلFب  1954شباط  25في  -4
وكان بإمكانه قمع التمرد بناء على طلFب أنصFاره فFي معظFم المنFاطق 

وفFي عFام ... لكنه رفFض إراقFة نقطFة دم واحFدة وحFزم أمتعتFه ورحFل 
ورفعFت ) 1(ين العليFّ :أثناء الصراع على الخ'فة اLسFدية بFين 1984

ن كل منھم مستعد لتدمير دمشق في سبيل اغتصاب جديد وغيرھم وكا
بيFFد مFFع  للسFFلطة لFFو
 إرسFFالھم إلFFى موسFFكو راعيFFة النظFFام الفاشFFي يFFداً 

أمريكFFا لمصFFالحتھم ثFFم تصFFفيتھم الواحFFد تلFFو ا�خFFر مFFع مFFنحھم صFFك 
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 .      قوھا كFFل ذلFك لحسFFاب الوريFث القFFادمالبFراءة مFFن الم'يFين التFFي سFر
أثناء وجودنا في  53جامعة دمشق في تموز أثناء حفل التخرج في  -5

كFان الشيشFكلي وأركFان حكومتFه وسFفراء الFدول  : السجن وقFع مFايلي
ال وكان كFل طالFب يتسFلم شFھادته مFن فاLجنبية يتصدرون قاعة ا:حت

عميFFد الجامعFFة وكFFان يومھFFا الFFدكتور قسFFطنطين زريFFق وعميFFد كليFFة 
  ... كتور أحمد السمان دالحقوق ال

مFFن حمFFص إلFFFى  )راغFFب السFFFباعي(طلFFFب المناضFFل صFFعد يومھFFا ال
  شھادة الحقوق استدار نحو ة العميدين واست'مھتالمنصة وبعد مصافح

لن أستلم شھادة : بأعلى صوته  الشيشكلي وقذف بالشھادة نحوه صائحاً 
حFFاول اLمFFن الخFFاص اعتقالFFه  . الحقFFوق فFFي بFF'د تFFداس فيھFFا الحقFFوق

غFب وقFاموا بتھريبFه خFارج منعھم الشيشكلي والتFف الطF'ب حFول را
أترك للقارئ الكريم المقارنة مFع مافعلFه النظFام اLسFدي فFي . الجامعة 

  .الجامعات السورية 

أعلFFFFن  : انتخFFFFاب الشيشFFFFكلي وغFFFFدر القيFFFFادة البكداشFFFFية بنضFFFFالنا -6
لمFنح  53شكلي إجراء انتخابات تشريعية في مطلع تشFرين الثFاني يالش

زاب السورية مقاطعة ھذه المھزلة أعلنت جميع اLح. نظامه الشرعية 
ناء القيادة البكداشية العتيدة التي قؤؤت ا:شتراك فيھا وماذا يريFد ثباست

Fا خطبFن فوقھFهبكداش طيلة حياته سوى كرسي وخشبة مسرح يلقي م 
  .الرنانة 

  

--------------------------------  

وس النظام اLسFدي  يحملFون اسFم العليون أطلق ھذا ا:سم في سورية على ث'ثة ضباط من رؤ-1 
علي ھم علي دوبا رئيس الج'دين وعلي حيدر قائد الوحدات الخاصة وعلي أص'ن مFن المقFربين 

   للديكتاتور
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أحمد  -أعلمني فيما بعد الصديق المرحوم. كانت أول صدمة مؤلمة لنا 
–ؤسسي جمعية الصFداقة السFورية عضو السلم العالمي ومن م-أباظة 

ف أنFFه ھFFو الFFذي عFFرّ ..ومرشFFح الحFFزب فFFي قضFFاء دومFFا  -السFFوفياتية
يوسف فيصل وقيادة الحزب في احتفال  ىعل-الشيشكلي وكان صديقه 

وكانFت الصFفقة بFين  .السفارة السوفياتية بمناسبة ذكرى ثورة أوكتFوبر
الطFFرفين بعFFد تعھFFد الFFديكتاتور مFFنح القيFFادة البكداشFFية عFFدة مقاعFFد فFFي 

المناصلة قاطعت المسرحية بصمت أمام قاعدة الحزب  ..مجلسه العتيد
  .قمع القيادة البكداشية والنظام 

متFFى يشFFترك  (بعنFFوان يومھFFا أصFFدرت ھFFذه القيFFادة الخائبFFة بيانFFاً      
لتبريFFFر موقفھFFFا المخFFFزي زاعمFFFة أن  )الشFFFيوعيون فFFFي ا:نتخابFFFات

شبه اشتراك لينين في انتخابات الدوما الثانية اشتراكھا في ا:نتخابات يُ 
.. Lن الحركة الشعبية كانت في حالة جزر  1905فشل ثورة عام بعد 

وھFذا مخFالف لواقFع الحركFة الشFعبية السFورية والنھFوض الجمFFاھيري 
الذي كان في حالة مد انضم إليFه الوطنيFون الFديمقراطيون فFي الجFيش 
وسائر قطاعات الشعب ولم يمر يFوم دون تظFاھرة أو إصFدار بيFان أو 

FFراب عّمFFيإضFFي  الي أو ط'بFFيج فFFال النسFFرابات عمFFا إضFFن أبرزھFFم
وطFة والمFرج ضFد غحFي حمFاه وإدلFب والدمشق وحلFب ونضFا
ت ف'ّ 

المتواصFلة  ا:قطاع والنظام إلى جانب إضFرابات الجامعFة والثانويFات
اره يFFل فFFي انھاLمFFر الFFذي عّجFF يFFزداد عزلFFة وتفسFFخاً وكFFان النظFFام .. 

بFFاخر حولFFه ـFF أمFFا السFFيد بكFFداش وحملFFه الم1954شFFباط  25صFFبيحة 
تجاھFFل كFFل ھFFذا المFFد الFFوطني الFFديمقراطي وطعFFن نصFFالنا فFFي الظھFFر 
ليشFFترك فFFي انتخابFFات الFFديكتاتور المزيفFFة ولFFم يحصFFد سFFوى الخFFزي 

   .والعار

علم تFFتآمFFل أن ... كمFFا حصFFد مFFن نظFFام الطاغيFFة اLسFFد فيمFFا بعFFد      
ة اLجيال المناضلة الجديدة الطامحة للخF'ص مFن الديكتاتوريFة الفاشFي

Fي العFمثيل لھا ف
لم المعاصFر مFن ھFذه التجربFة لتحقيFق ااLسدية التي 
وحFFدتھا الوطنيFFة الديمقراطيFFة حFFول شFFعار واحFFد جلFFي إسFFقاط نظFFام 

وتحقيق الوحدة الوطنية -الفاشية والطائفية واللصوص والذل والعمالة 
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لبناء النظام الوطني الديمقراطي ودولة القانون للجمھوريFة السFورية  -
  .ية المرجوه الثان

فFFي الختFFام 
يسFFعني سFFوى تقFFديم الشFFكر إلFFى موقFFع الحFFوار المتمFFدن  
اLلكتروني وأسرة تحريره الذي أسFھم فFي نشFر حريFة الFرأي والFرأي 

ضFم جFزءا منھFا ھFذا الكتFاب كجFزء اLخر ونشر معظم مقا
تي التي يُ 
 ) .مذكراتي مع التاريخ (من 
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لوطني الديمقراطي بدمشق بريشة الفنFان الصورة من أرشف النضال ا
آذار 63العFFFدد –نضFFFال الكFFFادحين (–المرحFFFوم عبFFFداللطيف مFFFارديني 

1972 (  
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  صدر للمؤلف

  

  1970نقابة المحامين بدمسق –الوضع القانوني للمقاومين العرب -1

دار –أفكFFار ماوتسFFي تونFFغ قمFFة الماركسFFية اللينينيFFة فFFي عصFFرنا -2
  1970بيروت –البستاني 

  1980بيروت –دار الكاتب –الوحدة العربية بين الشعار والتطبيق -3

– 1988مFFن القبيلFFة إلFFى دولFFة ا:غتصFFاب –اLميFFب الصFFھيوني -4
  بيروت

  2001ھولندا  –من يحاكم من في نظام العسكرتاريا السوري -5

  2004-ألمانيا –دار بافت –مملكة ا
ستبداد المقنن في سورية -6

ألمانيFFFا –دار بافFFFت –.. يمFFFة 
 تغتفFFFر كيFFFف ضFFFاع الجFFFو
ن ؟ جر-7
2007  

مFFع مئFFات المقFFا
ت والدراسFFات المنشFFورة فFFي المجFF'ت والصFFحف 
  .....ومواقع ا
نترنت 
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  :يطلب ھذا الكتاب من المؤلف على العنوان التالي 

L.AVOCAT –J.H-AL-HAMES 

LAGE ZYDE 46 

2543XN-DEN HAAG 

HOLLAND  

Tel.0031 703 668 878 

e-mail:ires30@hotmail.com 

 

  :أو من مكتبة إبن رشد في باريس 

LIBRAIRIE .AVEROES 

7 BD STGERMAIN 75005 PARIS-FR 

Tel.0156249474 

 


