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للطب من جديد )1980-1975(

 ،1979 يوليو  متوز/  �صهر  حتى   1976 �أبريل  ني�صان/  �صهر  من  دم�صق  �إىل  �صافرت 

و�حلنجرة،  و�الأنف  �الأذن  جر�حة  يف  فتخ�ص�صت  �لتخ�ص�ص،  �أجل  من  �صفر�ً  وكان 

�لدكتور  �الأخ  عيادة  ويف  �مل�صت�صفى،  من  بالقرب  م�صلى  باب  يف  �الأمر  �أول  و�صكنت 

بدر �لدين �ل�صفدي، وبعد ثمانية �أ�صهر ��صتاأجرت بيتاً يف خميم �لريموك. 

عدت �إىل ن�صاطي يف دم�صق، و�رشت مع بع�ص �الإخوة �الأطباء يف �أ�رشة كنت نقيبها، 

وكنا جنتمع كّل �أ�صبوع يف بيت و�حد منا ونتناول �لفطور �صباحاً �أو �لفطور يف رم�صان 

م�صاًء، وهكذ� �صارت �الأ�رشة �إحياًء جميالً لذكرياٍت ما�صية، بالن�صبة يل، ولكن هذه �ملرة 

مع ترف وطعام، وو�صع مايل جيد، و�صكن وزوجات و�أوالد، ووظيفة ولي�ص كما كان 

ونحن طالب عز�ب. 

مروان حديد

 
1
�أن برز تنظيم �ل�صهيد مرو�ن حديد �إىل  كان �لعمل هادئاً روتينياً يف تنظيم دم�صق، 

مرو�ن:  ��صت�صهاد  بعد  �لبعث  حزب  �صّد  �نتقاميةٍ  بعملياٍت  بالقيام  بد�أ  �لذي  �هلل  رحمه 

 رئي�ص جامعة دم�صق، وكان �صابقاً �أ�صتاذ�ً يف كلية �حلقوق، 
2
فقتل �لدكتور حممد �لفا�صل

�نتظم  �صاعر،  م�رش،  يف  �لزر�عية  �لهند�صة  در�ص  ب�صورية،  حماة  مدينة  يف  ولد   :)1976-1934( حديد  مرو�ن   
1

يف �صفوف �الإخو�ن �مل�صلمني يف م�رش وتاأثر باأجو�ء �لقمع �ل�صيا�صي �لذي كانت تتعر�ص له �جلماعة، �عتُقل 

�أمني  �ل�صوري  �لرئي�ص  �أ�صدر  1964 وُحكم عليه باالإعد�م،  �ل�صلطان يف حماة �صنة  �قتحام م�صجد  و�آخرين يف 

�الإعد�د لعمل ع�صكري �صّد  �حلافظ عفو�ً عاماً عن �ملحكومني باالإعد�م بعد و��صطة لل�صيخ حممد �حلامد، بد�أ 

�ل�صد�م  فكرة  قيادتهم  رف�صت  �لذين  �مل�صلمني  �الإخو�ن  عن  بعيد�ً  به  خا�صاً  تنظيماً  فاأن�صاأ  �ل�صوري  �لنظام 

�ملزة  �إثره يف �صجن  1975/6/30. تعر�ص لتعذيب �صديد تويف على  �لع�صكري، �عتقل بعد فرتة من �ملطاردة يف 

�لع�صكري. )�ملحرر(

حممد �لفا�صل )1919-1976(: ولد يف �إحدى قرى حمافظة طرطو�ص �ل�صورية، ح�صل على �إجازة �حلقوق من   
2

�جلامعة �ل�صورية )جامعة دم�صق( �صنة 1942، �أكمل در��صته �لعليا يف فرن�صا، عمل يف �لتدري�ص يف جامعة دم�صق 

�لقيادة  ع�صو  �لقانونية.  �ملوؤلفات  من  عدد  له   .1976 �صنة  �جلامعة  ورئا�صة  فيها  �حلقوق  كلية  عمادة  و�صغل 

�لقومية حلزب �لبعث، وم�صت�صار �لرئي�ص حافظ �الأ�صد لل�صوؤون �لقانونية، �غتيل يف دم�صق و�تهم �أبناء تنظيم 

مرو�ن حديد باغتياله �صمن عمليات �النتقام ملرو�ن حديد. )�ملحرر(
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اإىل املواجهة: ذكريات د. عدنان م�سودي

 
3

وملا قتل كان ي�صغل ع�صو �لقيادة �لقطرية حلزب �لبعث. وقتل كذلك �لدكتور �لنعامة

وكان مدير�ً للم�صت�صفى �لذي �أعمل فيه، م�صت�صفى �ملجتهد، وكان طبيباً ع�صكرياً، وهو 

م�صاهد  تو�لت  وقد  �لبعث.  حلزب  �لقطرية  �لقيادة  يف  ع�صٌو  كذلك  وهو  �أ�صنان،  طبيب 

�لقتل و�صاَحبها جوٌّ من �لفو�صى و�لتوتر، وعلى �لرغم من �أن تنظيم دم�صق مل يكن له 

عالقة بعمليات �لقتل، �إال �أنه �صدر حكٌم باالإعد�م على كّل من يثبت �نتماوؤه لالإخو�ن، 

 ،1979 يوليو  متوز/  �صهر  يف  وعملي  �إقامتي  فاأنهيت  در��صتي  �أنهيت  قد  حينها  وكنت 

وعدت �إىل �خلليل من جديد.

�صنان  م�صجد  من  �نطلقت  �لتي  حديد  مرو�ن  جنازة  يف  م�صاركتي  �أن�صى  ولن 

�جلنازة  �صالة  وبعد  �جلنازة،  على  �مل�صيطرة  هي  �ل�صورية  �ملخابر�ت  وكانت  با�صا 

�أر�د  بعنف،  �ل�صيارة  يف  وو�صعوه  �لنع�ص،  �ملخابر�ت  �أفر�د  حمل  �لظهر،  �صالة  بعد 

�أن  بعد  �ملخابر�ت  قوة  من  �أفر�ٌد  قام  ثم  ��صتطاعو�،  فما  به  و�مل�صري  حمله  �ل�صباب 

يتم  ال  كي  الأ�صابيع  يحر�صونه  وبقو�  �ملعروفة  �ملقبة  يف  بدفنه  �ل�صيارة  يف  و�صعوه 

�إىل حماة. نقل جثمانه 

ذكريات يف دم�سق

مع  ناجحة  موفقة  بعمليات  وقيامي  �لعملي،  �لتدريب  �أثناء  يف  ذكرياتي  �أن�صى  ال 

و�لدكتور  غيبة  م�صباح  و�لدكتور  دروي�ص  �صعيد  و�لدكتور  �لطر�صة،  خمتار  �لدكتور 

�إيليا. وكان معي للتخ�ص�ص عدد من �الأطباء منهم �لدكتور ح�صن �صيخ �الأر�ص و�لدكتور 

�الأذن  �لدقيقة خا�صة يف  �لعمليات  �أوؤدي  نبيل وغريهم، كنت  �ل�صفدي و�لدكتور  حممد 

على �أكمل وجه، لقد كانت حقاً ذكرياٌت ال تن�صى.

م�صتو�صف  يف  وخا�صة  �لعياد�ت  يف  �أد�وم  كنت  �لتعليمية  للعمليات  وباالإ�صافة 

يف  نخرج  كنا  كما  �صالح،  هاين  �لدكتور  مكان  �لريموك،  خميم  يف  �لفل�صطينية  �جلمعية 

�أو  وبلود�ن،  �لزبد�ين  مثل  �مل�صايف  �إىل  و�حدة  كعائلة  �أ�صبوع  كّل  من  جمعة  كّل  رحلة 

جمعية  رئي�ص  �غتياله،  حلظة  �ملجتهد  م�صت�صفى  ورئي�ص  �أ�صنان  طبيب   :)1977-]1938[( �لنعامة  �إبر�هيم   
3

�لبعث و�أحد  �لقومية حلزب  �لقيادة  �أطباء �الأ�صنان، ع�صو  �ل�صوفييتية، �صغل رئا�صة نقابة  �ل�صورية  �ل�صد�قة 

�ملقربني من �لرئي�ص �ل�صوري حافظ �الأ�صد. �غتيل وهو خارج من عيادته يف دم�صق و�تهم �أبناء تنظيم مرو�ن 

حديد باغتياله �صمن عمليات �النتقام ملرو�ن حديد. )�ملحرر(
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طرطو�ص، لكن جمال تلك �لرحالت وروعتها خالطه �صعور بالغربة و�ل�صوق �إىل �لوطن، 

خ�صو�صاً �أن �أوالدي كانو� يزيدون من �صوقي باأنا�صيدهم �لوطنية:

تظل بالدي هوى يف فوؤ�دي  فل�صطني د�ري ودرب �نت�صاري 

تـبيـع ثمـاري وحتتـل د�ري وجـوه غريبـة بـاأر�صي �ل�صـليـبـة 

فاأبكي من �صماع ن�صيدهم.

ولن �أن�صى تعلق �الأوالد باأعمامي عزمي و�صميح، عندما ح�رش� لزيارة جدي �حلاج 

جريت له 
ُ
م�صباح رحمه �هلل، حيث �أخذته معي �إىل دم�صق بعد وفاة جدتي رحمها �هلل، و�أ

عملية )فتق(، فتعلقو� بهما كثري�ً، فز�د �صوقي وتاأثري، وز�د من �صوقي �أي�صاً قولهم يل 

وخا�صة �بنتي �أ�صماء: “بابا موو هوون وطنا” باللهجة �ل�صورية، ولو �أن حبي للوطن مل 

يكن قوياً لبقيت �أعمل يف دم�صق، فقد عر�ص عليَّ �لتفرغ للعمل يف �مل�صت�صفى كاأخ�صائي 

بدخل �صهري يو�زي �صتة �آالف لرية �صورية �أي ما يعادل 600 دينار �أردين يف ذلك �لوقت 

فرف�صت.






