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متـي
ّ
 "حاــ  اسـد كمـا اللـه ال يمـوت: "حيـن قالـت لـي معل

 ـلسط�ن/سور�ا –ض�� حسن 

0TU ناو"موقع"U0T 

��لمة�يابلية�أالاييويية�أالمععية�أدن��حق��داا�م��املرمةة�صابةة�اخوان�املسلم�ن�العميلة ّى يب�دن�يصا ّن  .صي

ا هذه العببرة ألحفظيب ةن اأن دن دفكم ةفحواهب  راى
ن
ب. دةبم املمآة رحتن د لب ةنى

ن
 أديب دقصى . هكذا ط

ً
ا�مب طو�ال " كن��ي"راى

 .ليبقى ة�مب ابقة درتّ�مب تحت الس�ية العسكم�ةالعسكم�ة 

لت ف�مب صورة سصبل�ن ةاورة   ِّ ب
ن
، "قبئّ ةس�ية الص�قيح"�� صببح �ل اوم كنت دملل� افبتمي السوفييتية ال�ي است

عة ةأقوال   ةأقوال" القبئّ المةز"أدعمعن �عض الكصب ةمب ف�مب كصبب القوةية العم�ية املشبى
ً
سيّ ال"حبف  اسّ، أالحقب

ره إ�� املّرسة"المئس  الّكصور �شبر اسّ
ى
 .، أدت

إذ ةن ذاك . ، ةشبريَع عنوٍا صغبٍر ةنذ صمم السنوات السبع"اب القبئّ"ةإشماف " البعث"هكذا �شأيب يحن تحت قبعة  

 صلينب ايتسبب ملنظمة 
ً
 ةـ" طالئع البعث"العمم �بن أاعبب

ً
 إ�� ا�قزب "شبسبة الثورة"ةمأرا

ً
 ."العمالق"، أصوال

، �� طبةور املّرسة ياطف عميعنب ةبيصظبم، يمتّي قبعبت الزي المس�ي  
ً
، تكشف )السيّارة(السبصة السب�عة صببحب

 ااخل املّارس
ً
ببت صن شعورهن، فال حجبب ةسموحب قنب . الطبلببت املحجى

ى
�بلمعبل " ا�قزام الز��ي"ص�� خاوريب صل

�ة  ، اص� الصأكّ ةن خلو )املعمأف ةإس� النطبق( يب ة�ن دصب�ع ةِّرى ةالةحنب ةن دي ت�يىج ص�ي إةسبك رةوشنب أحفى

�� �عض ا�قبالت تمسك املّر�ة ةمدس إحّايب أتضعه تحت املبء أتفمك الوعه ةيّ�مب الغليظص�ن، ح�ى تصأكّ ". العسكم�ة"

س الذي �شمف صليه ّى م الوعه البع�ي �� الطبةور املق
ى
 .ةن دن ال ��يء سيعك

ان لألأاةم يأخذ ا�عبز، يم   ّى فع رؤأسنب ةبتربه العل� السوري املمفمف ص�� حبفة ا�قبئط ا�حجمي ا�جبف ةسصع

م� املّ�ي، ث� ااّح النشيّ الوط�ي  .العسكم�ة، أدةبةنب اقف دسبتذتنب ةز�ى

أحمب  ةيالا ا�قزب، ذكم� ا�قمكة الص�قيحية املريّة،: املنبسببت الوطنية، ةب دك�يهب �� لل ايصابرات اسّ العّاّة 

ال�ي " المئس  ا�ابلّ حبف  اسّ"، ةحسب دقوال "ا�جسش السوري ص�� العّأ الغبش�"�شم�ن ال�ي ايصامت ف�مب إرااة 

 ."قواتنب الببسلة"غزت عّران املّرسة �ليب أال�ي ت�ياف� ةع رسوةبت تاور 

https://now.mmedia.me/lb/ar/reportsfeaturesar/%D8%AD%D9%8A%D9%86_%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D9%84%D9%8A_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%8A_%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF_%D9%83%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%84%D8%A7_%D9
https://now.mmedia.me/lb/ar/reportsfeaturesar/%D8%AD%D9%8A%D9%86_%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D9%84%D9%8A_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%8A_%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF_%D9%83%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%84%D8%A7_%D9
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ا�ق�وةية أا�ابصة، أ�بن �سب�  أكنب يحن �سصعّ ليذه املنبسببت، كمب اصصبات ان تصحضم ليب �ل الّأائم أاملؤسسبت 

ل القبئّ  هذا اليوم املريّ صطلة للصحض�ي للمقابت أالعمأ  املسمحية أاليصبفبت أايبشيّ ال�ي تمرّ القبئّ أتبرى

ب يقف عميعنب . أتحصفي ةبلقبئّ ةسصعّان، أ�بّد اطفبل ةمتّان زيى الطالئع ةبلغنبء دةبم صورة " رصباب اسّ"أكنى

اب طالئع، للنام اب طالئع، دقّاةنب حقول، طم�قنب ةاب�ع، أتلمع الماابت �� ةواكب الطالئع، اب رااة  للبعث: "المئس 

 ةن القطيع، أالصبعية ...."ا�قم�ة اب شعلة القضية
ً
� دن ا�ون عزءا

ى
، أهكذا اصحول الطفل إ�� صسكمي، أ�بّد ةصعل

 .ا�ابلاة للقوة اك�ي، أيعصبا ص�� تمااا ةب اقبل له

�سل� للشعب اب حبف ، دةل املالا�ن اب "شبسبة الثورة، ةمقاة صسكم�ة ص�� أقع د�غبم �شيّ " دشببل اسّ" أ��ج� 

يت المااة اب حبف  
ى
ز رعبل ..."حبف ، صل ةن طلبة الثبيو�ة صمضي� املسم�� �� ةحبألة إلصباة " حزب البعث"، فيمب ارِيى

� احصفبالت أيشبع النظبم غم�زته �� السلطة ةمؤ�ة ا�جيل أتخصص. تمثيل ةنرزات أايصابرات ا�قزب ةقيباة اسّ

 له
ً
 .ا�جّاّ خبضعب

رَ�ي ص�� ايتسبب لشبسبة الثورة أةن ث� حزب البعث، خيبرك ف�ممب دن تنتسب دأ دن تنتسب  دةب . ديت كسوري ةماه� ةن

، فعليك ديت غ�ي العم�ي دن تقول، ص�� يحو ةب حال 
ً
 سور�ب

ً
 كمااب

ً
ة صم�ية أاحّة ذات : "ةع زةيل�يدن ت�ون ةماهقب دةى

 ةه. ، فيذه ةفبرقة ال �عن�م�"رسبلة خبلّة
ً
ه أغبار إ�� ةن�لك أي�. صليك دن تقول ذلك، ح�ى لو ل� تكن ةؤةنب

ن
 .قل

ألأل ةمة �شعم ةأن لسبيك تخّر، أدن دطمافك ةّدت تمترف، أهنب تصعل� ايايبع ألأاةم النظبم أ�شعم ةب�اوف للممة  

يفسك أص�� دسمتك، تصعل� الامت تحت قس� ايتسبب أف� الفسبا الّسصوري للمّرسة أالقبئم�ن صل�مب،  اأ�� ص��

 .فيمب اصعل� الطلبة �� ةالا دخم� كيفية الصعبةل ةع ةمحلة البلوغ

ب يظن دن الّاكصبتور  2000حز�مان  10   ال اموت، فصمريّه" اب"ةبت حبف  اسّ، أ�بن ةوته ة�جزة سمبأ�ة، كنى

 ح�ى ص�� الية
ً
�ي للنط�، ععل ةوته صايب

ى
 .اليوةي دثنبء �عل

صت ة�ن ا�قزن ص�� ةوت   ، أال�مليل ةصعي�ن "ا�ابلّ"حينمب اسصل� �شبر المئبسة اخلتن إ�� املّرسة �عّ صطلة صيفية توزى

اه ةن شعبرات، أإذ �مب ل� تخصلف إال ةإضبفة �لمة خبلّ ةالز  ةة إلسمه، ةقي قبئّيب إ�� اةن، كنب ةمتبك�ن حول ةب سنياى

 ..."اس�يح"حبف  اسّ، أ) ا�ابلّ(اةّ اة�ن 

 أأضعت رد��ي �� ار  . اخل ا�جميع إ�� صفوفي�، افع�ي فضو�� املماه� إ�� المكض يحو املّامة 
ً
 صميقب

ً
دخذتن يفسب

، "اةّ اة�ن �شبر اسّةمب إيو حبف  ةبت أاسصل� �شبر، لسش ةب ةنقول قبئّيب إ�� : "أقلت ليب) ةحسب العباة(

المئس  حبف  اسّ ةب ةيموت، : "دةسكص�ي ةن شعمي �� حي�مب أداخلص�ي ا�� ةكص�مب أدغلقت الببب، أقبلت ةاوت خبفت

 ."ةصل هللا
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�مب تزحف : "أقبلت ليب" العسكم�ة"فصَحت الببب، أضَعت اّهب الثقيلة ص�� كصفي الاغ�ي، يبات ةّر�ة  
ى
ل�مب لصحت خل يزى

 .ل� �سأليب صن السبب أل� اكن اح� �� اص�يا  آيذاك". سبحة، أ�عّان توقف ص�� رعل أحّة طول ال�مبر�ل ال

ذاك اليوم دصبة�ي إرهبق قوي ةمب ام�ّأي�ي دن د�ون، ةماهقة تمبرس �ع�م� ة�ل استسالم، إ�� دن ت� �سم��� ةن  

ص�ي غزة أةام أليبيب، إ�� دن .. اخ�� ةن يظبةي�، ةحذراملّرسة �عّ الثبيو�ة، أ�ّدتن ةمحلة دخم� در�ل ف�مب �ل ةب �� ا

م كمب فعل الكث�يأن ا�اوف ةن اب ا�ابلّ أاةن، أةن يظبم املخبةمات الذي دلا� يفسه ص��  دتت الظقظة ألفرى

ت �بلعسكم ا�ابضع لصخّم اسّ، ةأن تلعن رأ  ة تم�ى ّى حه يضو��، أ�بيت الوالاة ا�ققيقية أالبلوغ الطبي�� ألعيبل ص

 ةن تبر�خي� ةعه 40أتثور ضّه أضّ 
ً
 .صبةب

 �� دحّ دابم آذار  
ً
ين يحو  3خمَعت  2012السبصة الواحّة ليما فصيبت �� أسط اةش�، حملن الفصبت ا�قم�ة، أتوعى

�ن ف�مب �عليمين ص�� . أقفن دةبةيب، ص�� رغ� أعوا رعبل الشمطة أصنبصم اةن �� �ل ثقوب الشبرع. املّرسة ال�ي تلقى

  18� ةن �ل العبةم�ن، رفعن الفصب�من �� أعه ةمد
ً
 .صبةب

مهب يظبم  ذت هؤالء الفصيبت الثالث ثور�من ا�ابصة �� أعه النظبم أايصقمن لطفولة اةى  ."البعث"لقّ يفى

" البعث"�قيح دن ل�ل سببه �ي انخمط �� الثورة ص�� النظبم، لكن �ل السور��ن �عمضوا لتشو�ه أاحّ �� ةّارس  

 .العسكم�ة


