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�صوريا : ق�صة الثورة
لي�س���ت هذه الر�س���الة لأحد من اأهل �س����ريا، فاإن اأي واحد منهم ي�س���تطيع اأن يكتب 

مثله���ا اأو اأح�س���ن منها. اإنها لإخ�اننا العرب الذين ما يزال�ن ي�س���األ�ننا بعد �س���نة: ملاذا 

ثرمت على نظام الأ�سد؟ وما هي ق�سة هذه الث�رة؟ فيا اأيها ال�س�ري�ن: ل ت�سّيع�ا وقتكم 

ْقرئ�ه���ا اأولئك ال�سائلني. اأم���ا الذين �سيقروؤون ه���ذه املقالة من غري 
َ
بقراءته���ا، ولك���ن اأ

ال�س�ريني فاأرج� اأن ت�ساعدهم على حت�سني فهمهم ملحنتنا يف �س�ريا، على اأين ل اأعدهم 

باأن يفهم�ها الفهم الكامل، فلي�س من راأى كمن �سمع ول ُيغني بيان عن ِعيان.

-1-
ُي�سّم����ن �س�ريا جمه�رية، واجلمه�ريات ُينتَخ���ب روؤ�ساوؤها بالقرتاع العام ويتغريون 

كل ب�س���ع �سن����ات، فما لروؤ�ساء �س�ري���ا ي�لدون من اأرحام زوج���ات روؤ�سائها، وما لهم ل 

يتغريون؟

ا�ست����ىل حزب البعث عل���ى احلكم يف �س�ريا بانقالب دم����ي يف اآذار )مار�س( عام 

1963، ولكنه مل يكن انقالَب حزب على حك�مة مبقدار ما كان �سط�ًا قام به فرٌد مبع�نة 

ع�ساب���ة، ذلك الف���رد ا�سمه حافظ الأ�س���د. لقد كان واحدًا من جماع���ة النقالبيني يف 

الظاه���ر، ولكن���ه كان حمرك النق���الب يف احلقيقة، وخالل �سن�ات قالئ���ل ا�ستطاع اأن 

ي�سّف���ي رفاق���ه واحدًا بعد واحد، ث���م انقلب على رفي���ق دربه �سالح جدي���د اأواخر عام 

1970، وبعدها ب�سه�ر اأعلن نف�سه حاكمًا ورئي�سًا للبالد، يف اآذار )مار�س( عام 1971.
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ثالث����ن �سنة من اأعجف �سن����ات �س�ريا يف تاريخها كل���ه اأم�ستها حتت حكم حافظ 

الأ�سد، وحينما مات بعد ذلك يف منت�سف عام 2000 ورث ابنه ب�سار احلكَم وكاأنه ملك 

َيْعُق���ب مل���كًا، فاقرتح بع�س الإعالميني الظرفاء اأن تغري �س�ري���ا ا�سمها اإىل »اجلمل�كية 

العربية ال�س�رية«! وملا كان ب�سار دون ال�سن القان�نية التي ين�ّس عليها الد�ست�ر فقد كان 

احل���ل واحدًا من اثنني: البحث عن رئي�س اآخر اأو تعديل الد�ست�ر، ولأن �س�ريا لي�س فيها 

-بط�له���ا وعر�سها- من ي�سلح لقيادته���ا �س�ى ب�سار الأ�سد فقد كان تعديل الد�ست�ر ه� 

اأه����ن احلّلني، ولأن جمل�س ال�سعب ال�س�ري ي�سم ك�كبة من اأف�سل الكفاءات الد�ست�رية 

يف الدنيا فقد جنح يف تعديل الد�ست�ر خالل خم�س دقائق. و�سار ويل العهد ملكًا!

-2-
من���ذ انقالب البعث امل�س����ؤوم عام 1963 خ�سع���ت �س�ريا للحكم بقان����ن الط�ارئ. 

ْنك وب�ؤ�س حتت �سلطة ذلك القان�ن  ثماني���ة واأربع�ن عامًا عا�سها ال�سع���ب ال�س�ري يف �سَ

اجلائ���ر، �ساع���ت فيها حريته و�ساعت كرامت���ه وعا�س يف الكرب واله����ان. الدولة كلها 

اخُتِزل���ت يف الع�سابة احلاكمة، العائل���ِة وح�ا�سيها: امل�ؤ�س�س���اُت يف يدها والقت�ساُد يف 

جيبه���ا والأمن واجلي�س حتت �سيطرتها… ع���دة مئات من الأفراد ميلك�ن البلد وما يف 

البلد ويتحكم�ن بع�سرين ملي�نًا من النا�س. عندما اأراد اأحد امل�ؤلفني اأن ي�ؤرخ ل�س�ريا يف 

ذل���ك العهد البائ�س مل يجد لكتابه عن�ان���ًا اأف�سل من »مزرعة الأ�سد«، واأح�سن واأ�ساب؛ 

لق���د �سارت �س�ري���ا يف عهد الأ�سد مزرعة، وال�س�ري�ن فيها اأق���ل قيمًة من البهائم واأقل 

كرامًة من احلي�انات!

منذ ت�سعة واأربعني عامًا ي�لد ال�س�ري -حينما ي�لد- ليزيد عدد الأ�سرى وامل�ستعَبدين 

واحدًا، ي�لد ليدخل اإىل مملكة اخل�ف والذل واله�ان، حيث ل كرامَة ول اأماَن لالإن�سان. 

الأمان والكرامة األفاظ تعرف�ن معانيها يف بلدانكم )بتفاوت بني بلد وبلد(، اأما ال�س�ري 

فاإنه كان ي�سمع عنها وكاأنه يقراأ ق�سة من ق�س�س اخليال.

يف كل مكان يف الدنيا ير�سع الأطفال احلليب، اإل يف �س�ريا، فاإنهم ير�سع�ن اخل�ف 
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واخلن����ع. يق���ال للطفل من ي�م ينط���ق الطفل: اإياك اأن ت�ساأل عن �س���يء اأو تعرت�س على 

�س���يء، اإياك اأن ت�سري اإىل الأمن اأو تتلفظ با�س���م املخابرات، اإياك اأن تذكر على ل�سانك 

ا�سم الرئي�س اإل م�سب�قًا بالتبجيل ومتب�عًا بالتبجيل.

-3-
يف �س�ريا اأ�سنام و�س�ر للرئي�س ل� ُوّزعت على اأهل الأر�س لكفتهم. مت�سي يف الطرق 

فتج���د �سنمًا بني كل �سنم و�سنم، و�س�رة ف�ق كل �س����رة وحتت كل �س�رة. لقد اختزل 

الق����م يف رئي�سهم تاري���َخ �س�ريا كله، فهي مل تكن قبل الأ�سد اإل َهَم���اًل وَن�ْسيًا، واأّله�ه اأو 

رفع�ه اإىل مرتبة قريبة من الآلهة فجعل�ه قائد الأبد، وكر�س�ا اآلة الإعالم وجهاز التعليم 

كل���ه ليزرع����ا يف عق����ل النا�س تل���ك الِفْرية العظيم���ة: الأ�سدان -الب���ن والأب- اأعظم 

العظم���اء واأحكم احلكماء على مر الزمان، وهما هب���ة اهلل ل�س�ريا، اآثرها بهما من دون 

العاملني.

واإنه���م َلُيجيزون ملن �ساء اأن يهج� اهلل )تبارك اهلل يف عليائه( ول يجيزون اأن ُيذَكر 

اإلُهه���م املزيف ب�س�ء. ذلك ما كان قبل اأن ينك�س���ف ال�سرت ويظهر اخَلبيء، فلما انك�سف 

ظه���ر ما كان�ا ُيْخف�ن، واإذا بهم ي�سجدون ل�س�ره ويرغم�ن اأ�سرى الث�رة على ال�سج�د، 

ب�ن بالكفر الب�اح: »ل اإله اإل ب�سار«.  ب���ل اإنهم ليعذب�نهم وي�ستنطق�نهم حتى ينطق املعَذّ

تعاىل اهلل عّما يفرتون، ولعنة اهلل على ب�سار وعلى َعَبدة ب�سار وزبانية ب�سار اأجمعني.

لق���د كان اأول ما هتف ب���ه �سباُب ث�رة الغ�سب: »حرية، حري���ة« و»ال�سعب ال�س�ري ل 

ُي���َذل«. ل���ن يعرف �سع���ٌب عربي اأبدًا ما معنى ه���ذا الُهتاف لأن اأّي �سع���ب عربي مل يفقد 

حريته ومل يفقد كرامته كما فقدها ال�سعب ال�س�ري، ول حتى ال�سعب الفل�سطيني. اأق�سم 

ب���اهلل اإن الفل�سطيني عا�س حتت الحتالل اليه����دي ال�سهي�ين اأكرَث حريًة واأوفَر كرامًة 

م���ن ال�س�ري الذي عا�س حتت الحتالل البعثي الأ�س���دي يف �س�ريا يف ال�سن�ات الأربعني 

املا�سيات.
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يف �س�ري���ا كل عن�س���ر خمابرات َمِل���ٌك وماِلك، وكل اأفراد ال�سع���ب رعايا ومماليك. 

ملّ���ا �سطا الأ�سد الأب على البل���د اأباحها مَلَلئه واأع�انه، قال لهم: ه���ذه �س�ريا مباحة لكم 

فافعل����ا فيها م���ا ت�ساوؤون، عل���ى اأن ل يقرتب مني اأح���د اأو يناف�سن���ي يف ال�سلطان فاإين 

ل اأرحم���ه واأذيق���ه اأ�سّد الع���ذاب. منذ تلك اللحظة ملك���ت اأجهزُة الأم���ن البالَد ب�سك 

ال�ستعب���اد، و�س���ار النا����س ُملكًا لها تت�سرف فيه���م كما ت�ساء: تنتزع مم���ن ت�ساء منهم 

حّريَت���ه ول ي�ساألها اأحد، وكرامَت���ه فال يحا�سبها اأحد، وحياَته ف���ال يعاقبها اأحد. الكبار 

وال�سغ���ار، والرجال والن�س���اء، والعرب والكرد، وامل�سلم����ن وامل�سيحي�ن، كل واحد حمل 

ه�يًة �س�ريًة فكاأمنا حمل �سّك عب�دية، و�سار الكل مماليَك واأجهزُة الأمن هم املالك�ن. 

وي���ا ليتهم يت�سرف�ن يف مماليكهم كما يت�س���رف راعي البهائم يف البهائم، بل هم اأذل 

واأه�ن، وهم اأدنى قيمًة من البهائم واحلي�انات.

يف �س�ريا يحق لعنا�سر الأمن اأن يقتحم�ا بيتك يف اأي وقت من ليل اأو نهار، ويجّروك 

اأو يج���ّروا ولدك اأو زوجتك اإىل حيث يري���دون. ل يحق لك اأن تعرت�س ول يحق لأحد من 

اأه���ل بيت���ك اأن ي�ساأل، ولن يعرف املعتَقل يف اأي �سيء ُيعتَقل، ورمبا ُقتل من بعد ول يعرف 

يف اأي �س���يء ُيقَت���ل، اأم���ا اأهله فق���د مت�سي ال�سن����ات ول يعرف�ن اأين مكان���ه ول يعرف�ن 

م�س���ريه. اإنهم يتمّن�ن اأوًل اأن يع�د، ثم يتمن�ن اأن يزوروه، ثم يتمّن�ن اأن َيَروه ول� خم�س 

دقائ���ق،  ثم يتمن�ن اأن ي�سمع�ا عنه خ���ربًا، اأي خرب… وما تزال اأمانّيهم تت�ساءل حتى 

منّية واحدة: اأن يعرف�ا اأيف الأحياء ه� اأم يف الأم�ات!
ُ
ُتختَزل يف اأ

لق���د اعتاد اأه���ل �س�ريا اأن يفق���دوا اأبناءه���م �سامت���ني، واأن يياأ�س�ا م���ن معتَقليهم 

�سامت���ني، واأن يدفن����ا م�تاهم �سامت���ني. هل اأتاكم خرب �سجن تدم���ر، »با�ستيل« �س�ريا 

الرهي���ب؟ ا�ستنِطق�ا ال�سحراء املمتدة خلفه ُتْنِبئكم كم ُغِيَّب يف بطنها من اأبرياء كان�ا 

من اأف�سل النا�س واأطهر النا�س، لن َتُعّدوهم -ل� عددمت�هم- ع�سرات ومئات، بل األ�فًا 

وع�سرات األ�ف، عليهم رحمة اهلل.
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فجاأة تفجر العامل العربي بالث�رات؛ لقد بداأ »الربيع«. خرج الت�ن�سي�ن اإىل ال�س�ارع 

)2010/12/17(، ث���م امل�سري����ن )2011/1/25(، ث���م اليمني����ن )2011/2/11( 

وىل العرب بالث�رة 
َ
والليبي����ن )2011/2/17(، وبداأ النا����س يت�ساءل�ن: اإن ال�س�ري���ني اأ

ل�س����ء حالهم وملبلغ اإجرام نظامهم، فهل تراهم يث�رون؟ اختلف النا�س، ولكن الأكرثين 

ح�سم�ا الأمر: ل ميكن اأن يث�ر ال�س�ري�ن، فاإنهم واإن يك�ن�ا الأح�َج اإىل احلرية اإل اأنهم 

الأقّل قدرة على املطالبة بها، لأن نظامهم ه� الأ�س�اأ والأكرث اإجرامًا على ظهر الأر�س.

م���ع بداية �سهر �سباط )فرباير( ظهرت بع����س الدع�ات اخلج�لة للتظاهر يف حلب 

ودم�سق، وُحّددت عدة م�اعيد مل تلَق جتاوبًا كافيًا، فاأح�ّس منّظم�ها بالف�سل والإحباط. 

لك���ن النا�س يري���دون واهلل يريد، واهلل يق�سي ما يريد. لقد ق���ّدَر اهلل ودّبَر ما عجز عن 

تقديره وتدبريه الب�سر، ففي ال�سابع ع�سر من �سباط اعتدى �سرطي من �سرطة العا�سمة 

على اأحد جتارها يف �س�ق »احلريقة« العريق واأهانه و�سربه، فا�ستعل ال�س�ق يف مظاهرة 

عف�ية وجتمعت -بال �سابق تدبري ول تخطيط- اأوُل مظاهرة يف �س�ريا خالل ن�سف قرن 

اإل �سنت���ني! و�سرعان ما جتمع الآلف وبدوؤوا بالهتاف ال�سهري: »ال�سعب ال�س�ري ل ُيَذل«، 

حت���ى و�سل وزير الداخلية بنف�سه لحت�اء امل�ق���ف، وانت�سر »ال�سّبيحة« والأمن فاخرتق�ا 

املظاهرة و�سرق�ها من اأ�سحابها وراح�ا يهتف�ن: »اهلل، �س�ريا، ب�سار وَب�س«.

م���ع اأن املظاه���رة مل تك���ن ذات �س���اأن بالقيا�س اإىل م���ا راأيناه يف ال�سه����ر الالحقة، 

اإل اأنه���ا كان���ت حادث���ة هائلة يف نظر ال�س�ري���ني، فالأول مرة اجتمع ع���دد كبري منهم يف 

جتم���ع غا�سب �سد رم���ز من رم�ز النظ���ام، ولأول مرة حتدث�ا عن ال���ذل وعن الكرامة 

وع���ن ال�سعب، وهي كلها األفاظ ل يعرف�نها لأنه���م فقدوا الإح�سا�س باأنف�سهم منذ دهر، 

ر  مني. وُرفع مقطع م�سَ�ّ و�ُسِلب����ا الكرامة حتى َن�ُس�ا اأن من حقهم اأن يعي�س����ا ب�سرًا مكَرّ

للمظاه���رة عل���ى الي�تي�ب وانت�سرت اأخبارها انت�سار الن���ار يف م�ست�دع اأخ�ساب، فما مّر 

اأ�سب�ع حتى جتاوزت م�ساهداته مئَة األف اأو تزيد.
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لقد ا�ستعلت النار يف الفتيل. مل يَر املراقب�ن ف�ق الأر�س الكثري، ولكن الفتيل م�سى 

ي�ستع���ل حتت الأر����س ومتتد �سعلته ي�م���ًا بعد ي�م. بع���د خم�سة اأي���ام اجتمعت مظاهرٌة 

�سغرية اأمام ال�سفارة الليبية تنديدًا بالقمع الدم�ي الذي يلقاه اأهلنا يف ليبيا يف ث�رتهم 

العظيم���ة على جمرمها الكبري، القذايف )البائد(. مل ت�سمد املظاهرة ال�سغرية ط�ياًل 

فق���د فّرقها الأم���ن بعنف، وعندما تك���ررت يف الي�م التايل تعر����س امل�سارك�ن فيها اإىل 

ال�سرب وال�سحل والعتقال.

ر لها اأن ت�سب���ح َمْعلمًا من معامل  قب���ل انته���اء ال�سهر باأي���ام وقعت احلادثة التي ُق���ِدّ

الث�رة وواح���دة من ح�ادث التاريخ. خّط �سبيٌة يف درعا على احليطان عبارات تعّلم�ها 

م���ن جريانهم الذي���ن عا�س�ا ربي���ع العرب؛ كتب����ا: »ال�سعب يريد اإ�سق���اط النظام«. هل 

علمت���م ما درعا؟ عا�سم���ة ح�ران، اأر�س البط����لت وامَلكُرمات الت���ي اأجنبت بع�سًا من 

اأكاب���ر علماء الأمة، كالن�وي واب���ن كثري، وعلى اأر�سها تفجرت الث����رة ال�س�رية الكربى 

اأيام الفرن�سيني.

تل���ك احلادثة ال�سغ���رية َوّلدت ث�رة. ب�سع���ة ع�سر �سبيًا مل يبل���غ اأكربهم اخلام�سة 

ع�س���رة ُجمع�ا من بي�تهم بليل و�سيق����ا اإىل العتقال وتعر�س�ا لتعذيب يعجز عن حتمله 

رب�ا وُعّذب�ا اأ�سّد العذاب، وملّا اأَلّح اآباوؤهم  الكبار، ُحرقت اأج�سامهم وُقلعت اأظافرهم و�سُ

عل���ى م�س�ؤول الأمن ال�سيا�سي يف درعا اأن يطلقهم اأجابهم باجل�اب البذيء الذي انت�سر 

وا�سته���ر و�سار معروفًا يف كل مكان، قال: ان�س�ه���م واأجنب�ا غريهم، اأو اأر�سل�ا ن�ساءكم 

نحّملهّن بالنيابة عنكم اإن كنتم عاجزين!

اإن احلر ي�سرب على ال�سيم زمانًا ولكنه ل ي�سرب �سرب الأبد، ولقد �سرب هذا ال�سعب 

الأب���ّي الكرمي حتى َجّف بحر ال�سرب، والب���ارود اإذا م�ّسته النار كان النفجار. لقد كانت 

ِهَمم رجال درعا وقل�بهم بارودًا وكانت كلمات ذلك امل�س�ؤول الفاجر هي النار، فَثّم كان 

النفجار.
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-7-
انت�س���رت يف م�اقع الت�ا�سل الجتماعي على ال�سبك���ة العنكب�تية دع�ٌة اإىل التظاهر 

يف امل���دن ال�س�رية ي�م الثالثاء اخلام�س ع�سر من اآذار )مار�س(. خرجت يف ذلك الي�م 

مظاه���رات �سغ���رية يف دم�س���ق وحلب ودرع���ا ودير ال���زور، وهتف املتظاه���رون: »وينك 

ي���ا �س�ري وين���ك؟«، واقتب�س�ا من اإخ�انهم الذي���ن �سبق�هم يف م�سر الهت���اَف الأ�سهر: 

»�سلمّي���ة، �سلمي���ة«. يف الي����م الت���ايل تظاه���ر نح���� مئَتي �س���اب وفتاة يف و�س���ط دم�سق 

واعت�سم�ا اأمام وزارة الداخلية مطالبني باحلرية وباإجراء اإ�سالحات �سيا�سية والإفراج 

ع���ن املعتقلني ال�سيا�سيني، وانتهت املظاهرة ال�سغرية حينما هاجمها مئات من عنا�سر 

الأمن ف�سرب�ا امل�ساركني بالهراوات واعتقل�ا عددًا منهم، و�سحل�ا البنات من �سع�رهن 

اإىل حافالت العتقال!

ي����م اجلمع���ة، الثامن ع�سر م���ن اآذار، خرجت املظاهرات يف عدة م���دن يف �س�ريا، 

وكان���ت اأكربه���ا تلك الت���ي خرجت يف درعا. لق���د كانت درعا ف����ق بركان تغل���ي ِحَمُمه 

وي�س���رف على النفجار، كان الغ�سب ق���د بلغ غايته بعد اعتقال الأطفال وبعدما كان من 

م�س����ؤول الأمن ال�سيا�سي ما كان. كانت النار ت��سك اأن تندلع ل ينق�سها اإل الزيت، وقد 

قدم النظام هذه اخلدمة ف�سّب الزيَت على النار؛ ا�ستقبل املظاهرات بالر�سا�س احلي 

���َبّ على النار فاندلعت وبداأت بالنت�سار،  ف�سق���ط اأربعة �سهداء، ذلك كان الزيت وقد �سُ

ا�ستعلت درعا ومعها ح�ران.

ي����م ال�سب���ت �سّيع���ت درعا ال�سه���داء وثار ال���ربكان احل����راين. وّجه ال�سي���خ اأحمد 

ال�سيا�سنة من درعا نداء لل�سعب ال�س�ري: »�سار التظاهر منذ الي�م فر�س عني على كل 

�س����ري قادر، واأّي خذلن ه� خيانة لدماء ال�سه���داء«. هّدد جمرم� الأمن ال�سيَخ وطلب�ا 

منه تهدئة املتظاهرين، وملّا رف�س �سرب�ه واأهان�ه. مل يدرك�ا اأن الربكان املتفّجر ل يقدر 

على وقف انفجاره ال�سيُخ ول غرُيه من النا�س؛ متى كان لإن�سان اأن مينع ث�رة الربكان؟

يف الي�م التايل، الأحد 20 اآذار )مار�س( تدفقت جم�ع هائلة من مدن وقرى ح�ران 

عل���ى درع���ا وهي تن���ادي: »الفزعة الفزعة ي���ا ح�ران«، وح���اول بع����س امل�س�ؤولني تهدئة 

اجلم����ع بال فائدة، وارتفعت اأ�س����ات املتظاهرين الثائرين مطاِلبًة باإعدام مدير الأمن 
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ال�سيا�س���ي. لأول م���رة منذ زم���ن ط�يل طالبت اجلماه���ري علنًا باإعدام م�س����ؤول فا�سد، 

ولأول م���رة من���ذ اأربعني عامًا هتفت اجلماهري با�سم الرئي�س، لي�س »قائدًا اإىل الأبد« ول 

»نفديك بالروح والدم« واأمثالها من هاتيك الرّتهات؛ لقد كان الهتاف الذي زلزل اأر�س 

ح����ران وارتفع عالي���ًا يف جّ� ال�سماء ه�: »ب�سار َبّرة َبّرة، �س�ري���ا ُحّرة حّرة«. لقد انك�سر 

ال�هم اأخريًا وخرج املارد من القمقم!

يف ذل���ك الي����م امل�سه�د انك�س���ر اأي�سًا واح���ٌد من اأك���رب الأ�سنام يف الع���امل العربي 

والإ�سالمي. خطب الأمني العام ملا ي�سمى »حزب اهلل«، ح�سن ن�سر اهلل، فقال: »الأنظمة 

الت���ي على �ساكلة نظام ح�سني مبارك اإذا ثارت عليه���ا �سع�بها فنحن معها، لكن عندما 

يك�ن هن���اك نظام ممانع ويح�سل فيه م�ساكل فامل��س����ع خمتلف، �سنقف معهم ونق�ل 

عاجل����ا اأم�ركم بينك���م«. بعد خطاب ح�سن ن�سر اهلل اأحرق املتظاهرون يف درعا �س�ره 

وهم يهتف����ن: »نحن اأي�سًا م�سطهدون ومظل�م�ن«. �سقط ن�سر اهلل و�سقط حزب اهلل، 

وي��س���ك اأن ت�سقط اإيران وراءهما بعد اأ�سابيع قالئ���ل؛ لقد احرتق امل�سروع الكبري الذي 

اأنفقت اإيران يف بنائه ثلث قرن، احرتق وزال اإىل الأبد.

-8-
كان ميك���ن اأن تقف الأم�ر عند ذلك احلد. ماذا طلب املتظاهرون الغا�سب�ن؟ عزل 

�َسرهم، 
ُ
وحماكم���ة م�س�ؤول اأمني، وتغي���ري حمافظ فا�سد، واإعادة ب�سعة ع�سر طفاًل اإىل اأ

واإط���الق �سراح بع�س معتقلي الراأي الذين مل يتج���اوزوا يف اأي ي�م الدع�َة اإىل الإ�سالح 

الع���ام. ثم اأ�ساف�ا بع���د قليل طلبًا اآخر: رف���ع قان�ن الط�ارئ ال���ذي اأذّل العباد لن�سف 

ق���رن م���ن الزمان… اأما اإ�سق���اط النظام اأو تغي���ريه فكان حلمًا من الأح���الم. ملاذا مل 

ي�ستجب النظام لتلك املطالب الهّينة؟ ول� اأنه قرر اأن ل ي�ستجيب، اأكان ينبغي اأن ي�اجه 

املظاهرات بالر�سا�س؟

ب�سرعة حت�ل احلراك الث�ري باجتاه العت�سامات، وبداأتها درعا باعت�سام اجلامع 

العم���ري ال�سهري. لكن ظه���ر �سريعًا اأن اعت�سام الث�ار يف ال�ساحات والأماكن العامة من 
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املحّرم���ات الك���ربى يف راأي النظام، ول� اأن���ه جنح يف درعا فرمب���ا ينت�سر يف غريها من 

امل���دن واملحافظات. هّزت النفج���ارات درعا فجر الأربع���اء 23 اآذار )مار�س(؛ لقد بداأ 

الهج�م الكبري عل���ى اجلامع العمري. رف�س املعت�سم�ن ال�ست�سالم وثبت�ا يف م�اقعهم، 

ففت���ح عليهم جن�د اجلي�س نريان الأ�سلحة الر�سا�س���ة ورم�هم بالقنابل ف�سقط ع�سرات 

ال�سه���داء ومئات اجلرح���ى، وحينما تدفقت ح�س����د املتظاهرين عل���ى اجلامع من بقية 

اأنح���اء املدينة ج�به�ا بالن���ريان و�سقط املزيد من ال�سهداء، وُمنع���ت �سيارات الإ�سعاف 

من بل�غ �ساحة احلرب لنقل امل�سابني، بل اإن ع�سابات الأمن واملخابرات وقفت �سيارات 

الإ�سعاف واعتقلت منها امل�سابني كما »اعتقلت« جثث ال�سهداء.

انت�س���رت الأخب���ار يف ح�ران ب�سرعة فانفج���رت املظاهرات يف اإنخ���ل وجا�سم ون�ى 

واحلراك واحلاّرة وخربة غزالة وبقية مدن وقرى ح�ران، وتدفقت ح�س�د هائلة غا�سبة 

على مدين���ة درعا، فت�سّدت لهم ق�ات الأمن واأطلق���ت عليهم الر�سا�س احلي، وعندما 

انتهى الي�م كان عدد ال�سهداء قد بلغ اثنني وخم�سني. لقد جتاوزت ح�ران خط الرجعة 

وبلغت نقطة الالع�دة، لن تهداأ بعد الي�م حتى �سق�ط النظام.

-9-
م�س���اء اخلمي�س 24 اآذار )مار�س( ظهر اأول م�س����ؤول حك�مي ليتحدث للمرة الأوىل 

ع���ن الأحداث التي ع�سفت بالبالد. حتدثت م�ست�س���ارة الرئي�س ال�س�ري، بثينة �سعبان، 

يف م�ؤمت���ر �سحف���ي ُرِتّب على عجل ع���ن امل�ؤامرة الت���ي تتعر�س لها �س�ري���ا لأنها الدولة 

املمانع���ة ال�سامدة التي حتت�سن املقاومة، ونف���ت وج�د اأي م�سكلة بني القيادة وال�سعب، 

ووعدت بالتحقيق يف الأحداث ومعاقبة امل�س�ؤولني. لقد بداأ م�سل�سل الكذب والنفاق، وه� 

م�سل�س���ل ط�ي���ل ط�يل، ي�سمل ت�سريح���ات وبيانات لهذا امل�س�ؤول م���ن م�س�ؤويل احلك�مة 

وذاك، وي�سم���ل خطب���ًا ط�يل���ة مملة �سيلقيها بعد ذل���ك َمن ي�سمي نف�َس���ه رئي�س البالد، 

ب����ا على النعيق  و�س����ف يك�ن جمه����ره يف كل واحد منها حفنة م���ن املنافقني الذين ُدِرّ

والت�سفيق، و�س�ف يك�ن رد ال�سعب على كل خطاب مئات املظاهرات الغا�سبة يف جميع 

اأنحاء البالد.
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يف م�ؤمتره���ا ال�سحفي اأكدت بثين���ة �سعبان اأن الرئي�س اأ�س���در اأوامر �سارمة بعدم 

اإط���الق النار عل���ى املتظاهرين. يف الي�م التايل �ساهد النا����س يف كل اأنحاء العامل كيف 

ينف���ذ الأمن »الأوامر ال�سارمة« للرئي����س: حينما اقرتبت مظاهرة �سمت عدة اآلف من 

اأه���ايل كفر �سم�س وال�سنمني من مبنى الأمن الع�سكري ُفتحت عليهم نريان الر�سا�سات 

احلية، و�سقط ال�سهداء بالع�سرات.

ي����م الإثنني 28 اآذار )مار����س( كانت ال�س�رة قد و�سحت ل���كل ذي عينني: النظام 

اخت���ار القمع والقتل طريقًا وحي���دًا للرد على غ�سب ال�سع���ب ومظاهراته، فظهر رئي�س 

وزراء تركي���ا، رج���ب طّيب اأردوغان، عل���ى �سا�سات الف�سائيات ليق����ل: »لن ن�ستطيع اأن 

نقف مكت�يف الأيدي جتاه ما يحدث يف �س�ريا«. بعد ذلك مل ُي�ساَهد اأردوغان واقفًا ويداه 

مكت�فتان؛ لقد وعد ف�فى بال�عد، وكان ذلك ه� كل ما �سنعه من اأجل �س�ريا.

-10-
حر����س النظ���ام منذ البداي���ة على تدمري اجلن���ني الث�ري قبل اأن ينم���� ويتح�ل اإىل 

خمل�ق ق�ي. املظاهرات الأوىل ق�بلت بالر�سا�س وبداأ ال�سهداء يت�ساقط�ن يف كل مكان، 

غالب���ًا بطلقات القّنا�سة الت���ي ن�سرها على �سط�ح الأبنية العالية يف اأكرث املدن ال�س�رية، 

واأحيان���ًا بن���ريان الر�سا�سات التي يطلقه���ا عنا�سر الأمن ال�اقف�ن عل���ى احل�اجز. لقد 

راق���ب النظام ال�س����ري ما ح�سل يف ت�ن�س وم�س���ر وا�ستنتج اأن ت���ردد الأجهزة الأمنية 

يف البلدي���ن يف البداية ه���� الذي �سمح للث�رة بالنم� والنت�سار، وم���ن َثّم قرر اأن يتالفى 

اخلط���اأ واأن يب���داأ بالق�ة الكاملة مبكرًا، فلم ن�سمع يف �س�ريا عن الر�سا�س املطاطي ومل 

ُت�ستعَم���ل الغ���ازات امل�سيلة للدم����ع اإل يف حالت نادرة، لق���د كان الر�سا�س احلي ه� رد 

النظام على الث�رة.

�سقط���ت )بل ارتقت( اأول ك�كبة من ال�سهداء يف درعا ي�م اجلمعة الثامن ع�سر من 

اآذار، وه���م اأربع���ة. اأول اأ�سب����ع بعد تلك اجلمعة بلغ عدد �سهدائ���ه 83 �سهيدًا، وبلغ�ا يف 

الأ�سب����ع الث���اين 63 �سهيدًا، و78 �سهيدًا يف الأ�سب�ع الثال���ث و55 يف الرابع، اأما الأ�سب�ع 
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اخلام����س فقد انتهى مبجزرة كبرية ي�م اجلمعة 22 ني�س���ان )اإبريل( وبلغ عدد �سهدائه 

225 �سهي���دًا، ث���م زاد القم���ع خالل الأ�سب����ع التايل ال���ذي انتهى بجمع���ة الغ�سب )29 

ني�سان(، فبلغ عدد ال�سهداء 336.

م���ا �سبق ه� عدد ال�سهداء امل�ّثقني بالأ�سماء، لك���ْن لن يعرف اأحٌد اأبدًا عدد �سهداء 

الأ�سب�ع���ني اخلام����س وال�ساد�س على التحقيق، ورمبا بلغ�ا األف���ًا اأو األفني، فقد �سهد ي�م 

الثالث���اء 19 ني�سان )اإبري���ل( واحدة من اأ�سخم جمازر الث����رة واأكرثها ترويعًا، حينما 

هاجمت ق�ات اجلي�س والأمن بالر�سا�سات الثقيلة اعت�سامًا يف �ساحة ال�ساعة يف حم�س 

���ّم ع�سرات الآلف من املتظاهرين، وُيَظّن اأن عدد ال�سهداء الذين �سقط�ا يف الهج�م  �سَ

يبلغ����ن نح� 700، ه���م ح�سيلة املفق�دين الذين مل يظهر له���م اأثر بعد اجلرمية، وروى 

�سه����د عيان اأن اجلّرافات حملت اأك�امًا تختلط فيه���ا جثث ال�سهداء باجلرحى الأحياء 

ودفنته���ا يف مقابر جماعية. املج���زرة الهائلة الثانية وقعت عل���ى املدخل ال�سرقي ملدينة 

درعا ي����م اجلمعة 29 ني�سان، وقد تك�ّسفت تفا�سيُلها ببطء خالل ال�سه�ر الالحقة، وما 

ي���زال عدة مئات من �سحاياها مفق�دين ويغلب على الظن اأن يك�ن�ا قد ُدفن�ا يف مقابر 

جماعية اأي�سًا.

لق���د كان ذل���ك الت�سعيد ه� املحاولة اليائ�سة الأخرية الت���ي بذلها النظام لإجها�س 

الث�رة بالقمع والرتويع، ولعله ظن اأن انت�سار اأخبار القتل �سريدع النا�س وُيلزمهم البي�ت، 

ولكن���ه �سنع العك�س؛ لقد اأثاره���م واأخرج منهم اإىل ال�س�ارع اأ�سعاف���ًا م�ساعفة، وكانت 

»جمعة الغ�سب« جمعة ا�ستثنائية فاقت كل ما �سبقها يف حجم املظاهرات وانت�سارها يف 

جمي���ع اأنحاء �س�ريا. لقد عجزت اأجه���زة الأمن املرعبة عن اإيقاف اجلماهري الغا�سبة، 

عندها قرر النظام اإخراج اجلي�س من الثكنات وت�جيهه اإىل املدن الثائرة.

-11-
اأراد النظ���ام اأن يئ���د الث�رة يف مهدها فهاجم درعا واحتله���ا بالدبابات؛ مل يعلم اأن 

الث����رة الت���ي ا�ستعل���ت يف ح�ران ل���ن حت�سَرها حدوُد ح����ران، واأّنى له���ا اأن تفعل؟ لقد 
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انتقل���ت ال�س���رارة �سريعًا من اأق�سى اجلن����ب اإىل اأق�سى ال�سمال، فل���م ُتبِق يف طريقها 

رامًا بث�رة الأبطال. لقد عجزت درعا عن ال�ستمرار يف قيادة  اأر�س���ًا اإل اأ�سعلتها نارًا �سِ

الث����رة لأنه���ا �سقطت حتت الحتالل املبا�سر حينما اجتاحتها مئ���ات الدبابات واأحالتها 

اإىل معتَق���ل كبري، فا�ستن�سخ ال�سعُب الأبّي مئات الراي���ات وَنرَثها على اأر�س �س�ريا ط�ًل 

وعر�س���ًا، فاأ�سبحت كل بقعة فيها ح�سن���ًا للث�رة وعا�سمة لها، وا�ستقرت الراية الكربى 

يف حم����س فتح�ل���ت اإىل عا�سم���ة الع�ا�سم، فهي الت���ي �ستحمل الع���بء الأعظم وفيها 

�سي�سق���ط العدد الأك���رب من ال�سهداء منذ تلك اللحظة. لقد �س���ارت حم�س اأ�سط�رة يف 

ال�سرب وال�سم�د.

ل يا اأيها الأخ الغريب عن �س�ريا؛ اإنك لن تتخيل كيف انقلبت �س�ريا كلها اإىل بركان 

يتفج���ر بالغ�سب م���ا مل تزر حم����س وريف حم�س، واإدل���ب وريف اإدل���ب، وحماة وريف 

حم���اة، ودم�س���ق وريفها وحل���ب وريفها، ومدن ال�ساح���ل واأر�س ح����ران واأر�س الفرات. 

اذه���ب اإليها جميعًا لرتى كيف ي�سن���ع �سعٌب يخرج كَلّ ي�م يف ال�سباح ويخرج يف امل�ساء 

ليهت���ف باحلرية ويتلقى الر�سا�س. هل راأيت من قب���ُل يف اأي مكان يف الدنيا اآلفًا واآلفًا 

ها  م���ن النا�س يخرج�ن اإىل ال�س�ارع ي�مًا بعد ي����م يف ثالثمئة وت�سعني ي�مًا مّت�سٍل بع�سُ

ببع����س، يخرج����ن فيتظاهرون فت�سق���ط منهم الك�كبُة م���ن ال�سهداء وُيج���َرح اآخرون، 

فيدفن�ن �سهداءهم ويعاجل�ن جرحاهم ويع�دون يف غدهم اإىل التظاهر من جديد؟

لق���د عج���ز النظ���ام عن قمع الث����رة الت���ي اندلعت يف خم����س مدن قبل �سن���ة، وكان 

امل�سارك����ن فيها ُيَعّدون بالآلف، فاأّنى له اأن ينجح يف قمعها الي�م وقد متددت وانت�سرت 

حتى بلغت األَف مدينة وقرية و�سار امل�سارك�ن فيها ماليني؟ 

-12- 
بداأ اجلي����س بح�سار املدن واقتحامها منذ اأ�سب�ع الث����رة ال�ساد�س، وكانت تلك هي 

ورق���ة النظ���ام الأخرية، فهل جن���ح يف ا�ستعمالها؟ اجل�اب تعرف�ن���ه واأنتم تنظرون اإىل 

الث����رة يف اأ�سب�عها اخلام�س واخلم�سني )وه� الأ�سب����ع الذي اأكتب فيه هذه الكلمات(. 
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خم�س�ن اأ�سب�عًا انق�ست منذ الي�م الذي ت�جهت فيه الفرق الع�سكرية اإىل املدن الثائرة، 

فحا�سرتها اأوًل ح�سار امل�ت، قطعت عنها املاء والكهرباء ومنعت عنها الغذاء والدواء، 

و�سم���دت املدن الثائرة ومل ت�ست�سلم. ثم اجتاحتها واحتلتها، ثم ق�سفتها ودمرت اأجزاء 

كب���رية منها، راأيتم ذلك يف مئات املقاطع امل�س����رة يف حم�س والر�سنت وتلبي�سة وتلكلخ 

ري واإدلب و�سراقب وتفتناز وج�سر ال�سغ�ر وحماة وكرناز واللطامنة وحلفايا وقلعة  والُق�سَ

امل�سيق وتل رفعت واإعزاز ورنك��س والزبداين والق�رية ودير الزور… وغريها كثري.

عل���ى ع���ني الع���امل اأطلق النظ���ام املجرم على تل���ك امل���دن الآمنة قذائ���َف الدبابات 

واملداف���ع ورجمها بال�س�اريخ، فت�ساقط���ت الأبنية على روؤو�س �ساكنيها وا�ست�سهد الآلف 

واأ�سب���ح مئات الآلف بال ماأوى فت�سردوا داخ���ل �س�ريا وخارجها، اأكرثهم مل يبَق له من 

دني���اه �س�ى املالب�س التي يرتديها! وا�ستب���اح الغزاُة املدن والقرى فنهب�ا البي�ت وذبح�ا 

عائ���الت كامل���ة بال�سكاكني ذبح الدجاج والنعاج، واعتدوا عل���ى اآلف احلرائر امل�ؤمنات 

ال�سريف���ات، حتى بلغ من خ�ّسة الغزاة ونذالتهم اأن يعت���دوا على بنات ع�سر وبنات �سبع، 

ر اأن ت�سدر عن اآدمي! اأّم���ا العتقال والتعذيب فق�سة اأخرى تط�ل  وه���ي اأفعال ل ُيت�سَ�ّ

ف�س�لها، ول� ُعر�ست بتفا�سيلها لظننتم�ها �سربًا من �سروب اخليال.

-13-
عندم���ا اختار النظام اأن ي�اجه املظاهرات بالنار جنى على نف�سه جنايتني. اجلناية 

الأوىل ظه���رت اآثارها عل���ى الف�ر، فاإن كل ن���ار خرجت من بندقية باجت���اه املتظاهرين 

رامًا، فحينما ُقتل  الذين حمل�ا اأغ�سان الزيت�ن حت�لت اإىل نار ت�ؤجج الث�رة وتزيدها �سِ

ّل كل واحد من ال�سهداء ع�سرة، ف�سار الألف منهم ع�سرة اآلف  من الث�ار ع�سرة َحّل حَمَ

ثم �سار الع�سرة الآلف مئة األف، ويف ي�م من الأيام جتاوزوا امللي�ن، ومل يعد ك�سر الث�رة 

ممكنًا بف�سل اهلل رب العاملني.

اجلناي���ة الأخ���رى كانت م�ؤجلة، ولكنها كانت نارًا حارقة م���ا تزال تاأكل النظام منذ 

حني ولن تلبث اأن تفنيه غري بعيد اإن �ساء اهلل. اأخرج النظام اجلي�س من ثكناته وو�سعه 
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اأمام الث�ار وقال للجن�د: اأطلق�ا عليهم النار. ونظر اجلن�د فراأوا اأمامهم جماعات من 

املدني���ني يرفع�ن اأيادي خاوية اإل من اأغ�سان الزيت�ن، فكيف يقتل�ن املدنيني العّزل من 

ال�س���الح؟ وكان الث�ار يف �س�ري���ا قد تعلم�ا من اإخ�انهم الذين �سبق�هم يف بلدان الربيع 

العرب���ي بع����س الهتافات فراح����ا يكررونها، ومنه���ا الهتاف امل�سري ال�سه���ري: »ال�سعب 

�سق���ط يف اأيديهم وقرروا اأن 
ُ
واجلي����س اإيد واحدة«، فلم���ا �سمعها بع�س ع�ساكر اجلي�س اأ

ل يطلق�ا النار.

هن���ا ارتكب النظام واحدة من اأكرب احلماقات، فاإنه خرّيهم بني اثنتني: تك�ن قاتاًل 

اأو تك����ن مقت�ًل. ف�ج���د اأ�سحاب ال�سمائر احلي���ة اأنهم اإن اأطلق�ا الن���ار قتل�ا اآدميتهم 

واأن مل يفعل����ا قتلهم قادُته���م، فبلغ�ا حد الياأ�س، واليائ�س ي�سن���ع اأي �سيء. عندها بداأ 

بع�سه���م يتمردون فُيقَتل�ن، اأو يتمردون ويهرب�ن، ثم حلق باجلن�د بع�ُس ال�سباط، وزاد 

ني، كان اأحدهما �سغريًا ل يكاد َيبني والثاين  التم���رد حتى �سار ان�سقاقًا �سّق اجلي�س �ِسَقّ

كب���ريًا ل ي���كاد يظهر فيه اأثر الن�سق���اق، ثم ت�الت الن�سقاقات وتتابع���ت وَكرُثَ املن�سق�ن 

وزاد فيه���م ال�سباط الكب���ار، وما زالت الأيام تكرّب ال�سغ���ري وت�سّغر الكبري، حتى �سار 

»اجلي����س احلر« جي�سًا ط�ياًل عري�سًا ي�سم مئة األف مقاتل وينت�سر يف �س�ريا من اأدناها 

اإىل اأق�ساها، وما يزال كل ي�م يف من� وازدياد.

-14-
لق���د �سمعتم عن اأنظمة قاومت الث�رات بخراطيم املياه، و�سمعتم عن اأنظمة قاومت 

املظاه���رات بالقنابل امل�سيلة للدم�ع، و�سمعتم عن اأنظمة قاومت املظاهرات بالر�سا�س 

املطاطي، و�سمعتم عن اأنظمة قاومت املظاهرات بالقن�س بالر�سا�س احلي.

لكنك���م مل ت�سمع�ا عن اأنظمة فتح���ت على اجلم�ع امل�ساملة العزلء نريان الر�سا�سات 

باجلمل���ة، ومل ت�سمع����ا ع���ن اأنظم���ة ا�سته���دف قّنا�س�ها الأطف���ال والن�س���اء ا�ستهدافًا 

مق�س����دًا، ومل ت�سمع����ا ع���ن اأنظمة حّرمت اإ�سع���اف اجلرحى، فاقتحم���ت امل�ست�سفيات 

واعتقل���ت املمر�س���ني وامل�سعف���ني والأطباء وا�ستعمل���ت �سيارات الإ�سع���اف يف العتقال، 
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وقتل���ت اجلرحى اأو تركتهم على ق�ارع الطرق ينزف�ن حتى امل�ت. مل ت�سمع�ا عن اأنظمة 

حب�ست اجلرحى يف ثالجات حفظ امل�تى وهم اأحياء حتى فارق�ا احلياة، مل ت�سمع�ا عن 

اأنظمة اعتقل���ت املتظاهرين وعذبتهم حتى امل�ت، مل ت�سمع�ا عن اأنظمة عذبت الأطفال 

وك�س���رت اأعناقه���م وقطعت اأع�ساءه���م الذكري���ة، مل ت�سمع�ا عن اأنظم���ة �سلخت جل�د 

املعتقلني وقلعت اأعينهم من حماجرها وك�ت اأ�سابعهم بالأ�سيد.

مل ت�سمع�ا عن �سهيد َقَن�سه قّنا�س فحاول اآَخُر اأن ي�سحبه فاأرداه القنا�س ف�قه، ثم 

ح���اول ثالث �سحبهما فكّ�َمه ف�قهما، ف�ساروا ك�مة من ال�سهداء. مل ت�سمع�ا عن اأنظمة 

تالح���ق املتظاهري���ن يف بي�ته���م، فمن وجدوه اعتقل����ه فعذب�ه اأو قتل����ه، ومن مل يجدوه 

اعتقل����ا اأباه اأو اأخاه، ورمبا اعتقل����ا الزوجة والأبناء والبنات. مل ت�سمع�ا عن اأنظمة اإذا 

ث���ار عليها النا�س يف حي من الأحي���اء اأو قرية من القرى اأطلقت على القرية وعلى احلي 

كالبها ووح��سه���ا، ي�سلب�ن املمتلكات ويقتل�ن الأح���رار ويغت�سب�ن احلرائر. مل ت�سمع�ا 

عن اأنظمة ترد على املظاهرات ال�سلمّية بالدبابات واملدافع وال�س�اريخ!

هذا ه� النظام ال�س�ري اأيها ال�سادة، وهذا ما فعله ب�سعب �س�ريا وما يزال يفعله واأنا 

اأكتب هذه ال�سط�ر.

-15-
عندم���ا ب���داأ الأحرار يف �س�ريا بث�رتهم ظن�ا اأن النظ���ام �سيطلق عليهم ب�سعة ع�سر 

جهازًا من اأعتى اأجهزة الأمن واملخابرات يف العامل، وقد فعل. وظن�ا اأن النظام �سيح�سد 

�سدهم مئات الآلف من عنا�سر البعث و�سبيبة احلزب وال�سّبيحة واملجرمني، وقد فعل. 

وظن����ا اأنه قد ُيخ���رج اجلي�َس من ثكنات���ه وير�سله حلربهم وح�ساره���م وق�سفهم، وقد 

فع���ل. هّي���اأ الأحراُر اأنف�َسهم مل�اجهة نظ���ام عرف�ه حق املعرفة وعاَن����ا من جرائمه على 

مدى خم�سة عق�د، ووّطن�ا النف��س على ال�سرب حتى الن�سر.

لكنهم مل يظن�ا اأن حزب اهلل اللبناين �سيقف مع النظام وير�سل عنا�سره ليحارب�هم 

م���ع النظام، وهذا ما كان. ومل يظن�ا اأن ملي�سي���ات ال�سيعة يف العراق �ستقف مع النظام 
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وتر�س���ل مقاتليه���ا ليحارب�هم مع النظام، وهذا ما كان. ومل يظن����ا اأن اإيران �ستقف مع 

النظام وتدعمه باملال والعتاد وتر�سل حر�سها ليحارب�هم مع النظام، وهذا ما كان. ومل 

يظن����ا اأن رو�سيا �ستقف مع النظ���ام وتدعمه بالتقنية وال�س���الح وتدافع عنه يف املحافل 

الدولية، وهذا ما كان.

لق���د اعتمدوا على اأنف�سهم بعد اعتمادهم عل���ى اهلل، وظن�ا اأن العامل �سيقف معهم 

واأن���ه �سيكافئهم على �سلمّيتهم فيمنع النظ���ام املجرم من اإبادتهم، لكْن َظَهَر اأنهم كان�ا 

واهم���ني. وظن�ا اأن تركيا وبقية اجلريان لن يقف�ا م�قف املتفرج واأنهم ل بد اأن يردع�ا 

النظ���ام عن الإغراق يف الإجرام، لكن ظه���ر اأنهم كان�ا واهمني. وظن�ا اأن اأمريكا ودول 

الغ���رب ل ب���د اأن تتح���رك اأخريًا مَلّد ي���د الع�ن باأي �س���كل من الأ�سكال، لك���ن ظهر اأنهم 

كان�ا واهمني. وظن�ا اأن العرب وامل�سلمني �سيمل�ؤون الدنيا ث�رة و�سجيجًا ل� كرر النظام 

مذابحه القدمية، لكن ظهر اأنهم كان�ا واهمني.

-16-
ه���ذه ال�سط�ر اأكتبها على راأ�س خم�سة وخم�سني اأ�سب�عًا من عمر الث�رة املجيد، وقد 

بل���غ عدد ال�سهداء امل�ثقني بالأ�سماء 12183، وزاد ع���دد املفق�دين على ثالثة وع�سرين 

األفًا، وهم يف عداد ال�سهداء حتى يثبت العك�س، واملعتَقل�ن بلغ�ا ربع ملي�ن ما يزال منهم 

ت�سع����ن األف���ًا يف ال�سج�ن يالق�ن املُّر املرير من التنكي���ل والتعذيب، والذين هاجروا اإىل 

روا داخل ال�طن فيزيدون على  بل���دان اجل�ار مئة األف، اأما الذين فقدوا منازله���م وُهِجّ

ن�س���ف ملي�ن. ومع ذلك يق����ل اأبطال �س�ريا: �س�ف نكمل الطريق باإذن اهلل وبع�ن اهلل، 

ولن نقف حتى اإ�سقاط النظام.

اأتعجب����ن؟ اأت�ساأل����ن ال�سعب ال�س�ري ملاذا ثار؟ اأت�ستك���رثون على ال�سعب ال�س�ري اأن 

ي�سح���ي بع�س���رة اآلف �سهيد ليفتدي نف�سه من الذل والقه���ر واله�ان؟ ل� علمتم ما يعلم 

اأهل �س�ريا لر�سيتم اأن ت�سح�ا مبلي�ن �سهيد لتتخل�س�ا من حياة العبيد!
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-17-
اأيه���ا ال�سادة: ه���ذه هي حكاية بلدنا وهذه هي حكاية ث�رتن���ا. ولأن لكل حكاية نهاية 

فقد قرر اأهلنا اأن يكتب�ا النهاية باأيديهم كما كتب�ا باأيديهم اأول احلكاية.

ذات ي�م �سيفتح اأحفادكم كتاب التاريخ ليقروؤوا فيه اأن �سعب �س�ريا ثار على جاّلده 

الذي طغى وبغى وظن اأنه �سيبقى اأبد الدهر، مل يعلم اأن ال�سع�ب تبقى واأن الطغاة ياأت�ن 

ويذهب�ن. �سيقروؤون اأن الطاغية اأطلق يف البالد كالَبه وجمرميه فرّوع�ها زمانًا وفتك�ا 

بره���ط من خيار اأهلها، لكن الأبطال كان�ا قد عزم�ا اأمرهم ووطن�ا اأنف�سهم على اأ�س�اأ 

م���ا ميكن اأن يك�ن، فَثَبت�ا بعزمية اأذهلت الدنيا، وقال�ا للطاغية: »لقد �سرق اأب�ك بلدنا 

ق وع�سنا  وا�س���رتّق اآباءن���ا وا�ستذلهم فعا�س�ا �ساغري���ن، و�سكت�ا، ثم ُولدنا نح���ن يف الِرّ

�ساغري���ن، و�سكتنا حينًا، حت���ى اإذا حترك اأولُدنا يف اأرحام ن�سائن���ا واأو�سك�ا اأن ي�لدوا 

قررنا اأن ل تنتقل العب�دية من الأجداد اإىل الأولد اإىل الأحفاد، واأق�سمنا اأنهم ل ي�لدون 

اإل ونحن اأحرار«.

ث���م �سيقراأ اأحفادكم خامتة احلكاية: لقد اأوَفى اأبطال �س�ريا بالَق�َسم، فلم ي�َلد لهم 

ولٌد اإل وهم اأحرار.


