
 

 

 الثورة السورية إذ تستقبل عشريتها الثانية

م قرابة أربعين عامًا تحت حكم نظام 2011بقيت  الدولة السوريَّة قبل آذار 

 
 
َس  فيها األسد األُب الحزب الواحد والعائلة الواحدة األسد ، نظام ، أسَّ

 ُأُسَس 
ٍ

 استبداديٍّ قمعيٍّ متوّحش
ٍ
، وذي طابع طائفّي مبنّي على نظام

م ضدَّ كّل من يعارض حكم الح ديد والنار، وال تزال إرهاب الدولة  المنظَّ

قبة السوداء بمجازر حماة 
 
تحتفظ ذاكرة الشعب السورّي من تلك الح

 ات األلوف من الّسورّيين األحراروتدمر، وكانت نتيجتهما مقتل عشر 

، وتمّثل  في معتقالت أشبه بمحرقة دائمة وسجن أضعافهم عقوداً 

 . وصمة عارًا على  جبين التاريخ البشرّي الحديث

الذي ورث مملكة القمع عن والده مع وجود  -ختلف حكم األسد االبن ولم ي

لم يختلف عما قام به والده ، حيث استمّر  -النظام الجمهورّي االسمّي 

اعتقال الّسورّيين وتعذيبهم ونفيهم ونهب ثرواتهم والتالعب بالمواطن 

 نووطنه لصالح حكم العصابة المجرمة ، ومشاريع طائفّية إقليمّية إلى أ

 . قامت ثورة الكرامة ربيعًا مزهرًا في تاريخ السوريين

بدأت الثورة السورّية بكلمات الحرّية التي خّطها أطفال درعا على جدران 

الصمت التي شاء القدر لها أن تتكلم وتبوح بما يتلجج في قلوب 

  السوريين ، فاعتقلتهم وعّذبتهم أجهزة المخابرات الرسمّية ، وانتفض



 

 

ّر  ألجل كرامة أبنائه ووطنه ، فواجههم نظام األسد شعب درعا الح

بالرصاص ، وارتقى شهداء الحرّية منذ اليوم األول ، ليشيعهم رفاقهم ، 

ويزداد عدد الشهداء ، وتتوّسع انتفاضة الكرامة والغضب في أرجاء 

حوران ، ودمشق ، وحمص ، والالذقّية، وإدلب ، حّتى عّمت الثورة جغرافيا 

 . ، وقلوب أبنائه األحرار الوطن السورّي 

ولقد سعت الثورة السورّية منذ البداية إلى المطالبة بالحرّية والكرامة 

وإنهاء  نظام  -التي دامت خمسين سنة  -والعدالة ، وإنهاء حالة الطوارئ 

االستبداد ، والعمل على الحفاظ على استقرار البلد والمجتمع ، وضمان 

  م األسد واجهها باللغة الوحيدة التي يتقنهاحياة كريمة ألبنائه، لكّن نظا

وقّدم الشعب السوريُّ في سبيل حريته  ألوف  -لغة الحديد والنار  -

الشهداء من أبنائه في المظاهرات السلمّية ، عندما واجهوا بأصواتهم 

الحّرة رصاَص األوغاد والشبيحة ، وفي كّل مّرة يخرج فيها السوريون 

موقنين أنّهم سيقّدمون شهداء آخرين ، ولكّن ليشّيعوا شهداءهم كانوا 

إرادة الحرّية والكرامة كانت أقوى من إرهاب الطاغية وقّدم الشعب 

ا في الصمود واإلصرار، مع وجود آلة  ا وملحميًّ السورّي نموذًجا تاريخيًّ

لة في حصد أرواح الثوار األحرار  وأهاليهم
 
 . القتل الموغ

من خالل قتل  -مّية استطاع النظام وبعد سبعة أشهر من الثورة السل

 استطاع دفَع  -وانتهاك األعراض ، والسطو على الممتلكات المتظاهرين 



 

 

 الثّوار إلى حمل السالح فانتقلت الثورة السورّية إلى مرحلتها المسلّحة

للدفاع عن الشعب السورّي ضدَّ آلة القتل ، وعصابات الشبيحة الذين 

الجرائم ، وأظهروا الكثير من الوحشّية في التعامل ارتكبوا قدًرا كبيًرا من 

 . مع الثّوار

اجتمع السورّيون األحرار من المجّندين والضّباط المنشّقين عن الجيش 

الرسمّي الذي استخدمه األسد أداًة لقتل الشعب السورّي ، وأّسسوا في 

 م "الجيش السورّي الحّر" الذي امتّد إلى معظم مناطق الثورة2011صيف 

وانضّم إليه األلوف من أبناء سورّيا حمايًة لمناطقهم وأهليهم من إرهاب 

 .نظام األسد

ارتكب نظام األسد خالل مرحلته الثانية من قمع ثورة الكرامة سلسلة 

من المجازر البشعة ذات الطابع الطائفّي ، وقتلت عصاباته األطفال 

 ذبحة الساعة فيبالسكاكين في "كرم الزيتون" و"الحولة" و"البيضا"، وم

، مّما ضاعف أعداد ليؤّسس للصراع الطائفي في سورّياحمص ؛ 

الشهداء ، وأّكد للسورّيين حقيقًة أّن نظام األسد يفقد أّي شرعّية وطنّية 

أو أخالقّية أو إنسانّية في االستمرار ، وأّن مشروعه الوحيد للتعامل مع 

، وقّدمت ض حكمهالشعب السورّي هو اإلبادة الممنهجة لكّل من يرف

ًما 
 
 ، والحفاظفي منع االنجرار إلى صراع طائفّي الثورة السورّية نموذًجا مله

 على وطنّية مشروعها وشمولّيته حّتى تحرير الّسورّيين  بأطيافهم كّلها 



 

 

من حكم نظام األسد ، والحفاظ على عملها المسّلح ضّد آلة القتل 

 . واإلبادة للنظام المجرم وحلفائه

عام واحد من تشكيل الجيش السورّي الحّر، تمّكن الثّوار السورّيون وخالل 

من تحرير نسبة كبيرة من المناطق ، بسواعد أبنائها الذين انتفضوا ضّد 

نظام األسد ، وعصابات القتلة التي أرسلها ألطفالهم وعوائلهم ، ولكّن 

 المناطق المحّررة من السالح المدفعّي والجوّي الذي 
 
هذا لم يحم

استخدمه النظام بعشوائّية ضّد المدن والبلدات واألحياء الثائرة ، عالوة 

على سالح الحصار والتجويع ، مما ضاعف عدد الشهداء السورّيين في 

 . مسيرة الحرّية والكرامة والعدالة التي بدؤوها

ومع انشقاق عشرات األلوف من المجنَّدين والضّباط األحرار عن جيش 

نضمام عشرات األلوف من الشباب السورّيين إلى النظام المجرم ، وا

م ، انحسرت سيطرة 2012صفوف الفصائل الثورّية المقاتلة في عام 

ًدا ، مّما دفعه إلى االستعانة  مع بداية العام  -األسد وصار حكمه مهدَّ

 :ات منات طائفّية متعّددة الجنسيّ بميليشي-الّثالث من ثورة الكرامة 

 بنان ، وأفغانستان ........ وغيرها ضّد الشعب إيران ، والعراق ، ول

تمثيله لهم ، ليتحّول النظام المجرم إلى وكيل  -زوًرا  -السورّي الذي يّدعي 

 . احتالل أجنبّي ضّد سورّية وطًنا وشعًبا ودولة



 

 

لقد أّسس نظام األسد لوجود تنظيمات متطّرفة في سورّيا عاّمة، وداخل 

في تمّدد العديد منها ، والتي كان أبرزها  المناطق المحّررة خاّصة وساهم

م ( ، والذي 2013نيسان  9تنظيم "داعش" المجرم ، الذي ُأعلن عنه في) 

 ضدَّ نشطائها وفصائلها، في عمل 
ٍ
م  منظَّ

ٍ
حاول تفكيك الثورة عبر إرهاب

مقتَبس من أسلوب إرهاب نظام األسد والميليشيات الطائفّية 

تنظيم أهداف الميليشيات الطائفّية المتحالفة معه ، ويحمل هذا ال

نفسها ضّد تحّرر الشعب السورّي ونجاح ثورته ، ولكّن الثّوار الّسورّيين 

كانوا متيّقظين لمخّطط وأد مشروع الثورة ، واستعباد شعبهم من جديد 

م عن معركة 2014، فأعلن الجيش السورّي الحّر وفصائل الثورة بداية 

ده خالل أيام من الشمال السورّي  في كبرى ضّد داعش ، أّدت إلى طر

محافظة حلب وإدلب وحماة وحمص والالذقية ، وانعزاله في المنطقة 

الشرقّية ، حيث لم يسمح انشغال الثّوار في قتال النظام وحلفائه 

باستكمال القضاء على "داعش"، وشهدت المرحلة الالحقة هدنة ضمنّية 

نا في سياق واحد ضّد ثورة ما بين نظام األسد وتنظيم "داعش" ؛ ليكو

ا   الّسورّيين األحرار ، وليكون األسد مّرة أخرى راعًيا لتمّدد التنظيم جغرافيًّ

م ، كما ساهم 
 
كما كان تنظيم "داعش" أداة في تثبيت النظام المجر

  . الطرفان في تمّدد مشروعات انفصالّية في الشمال الشرقّي السورّي 

 



  

 

ستمّر تدّفق عشرات األلوف من م ، ا2015م ، و2014خالل عامي 

الميليشيات الشيعّية األجنبّية إلى سورّيا برعاية إيران ، ومشاركة الحرس 

ع استخدام النظام للطيران الحربّي   الثورّي اإليرانّي مباشرة ، مع توسُّ

رميلّية والصواريخ األرضّية 
 
 وشّن حمالت إبادة ممنهجة بالقنابل الب

ع استخد امه لسالح الحصار والتجويع ضمن مراقبة والجوّية ، وتوسُّ

 . عالمّية غير فاعلة في ردعه

استمّرت قوى الثورة السورّية في مشروعها لحماية الشعب السورّي 

من نظام األسد المجرم وحلفائه ، واستطاعت مع إمكاناتها المحدودة 

وظروفها الصعبة من تحقيق إنجازات عسكرّية مهّمة في إدلب ودمشق 

ل الروسّي ، لُيزاَد 2015تشهد سورّية نهاية أيلول ودرعا ، ل م بداية التدخُّ

شريك أجنبيٌّ آخر يتحالف مع النظام ضدَّ إرادة الشعب السورّي ، وضّد 

حياة أطفاله الذين قتل الطيران الروسّي مع طيران النظام المئات منهم 

  . منذ تدّخله

، مع حجم الحرب  استطاعت الثورة السورّية الصمود في مراحلها كّلها

 الضروس التي تواجهها ،  واستطاعت القوى الثورّية الحفاظ على مشروع 

 

 



 

 

الثورة الوطنّي واألخالقّي ، مع االستنزاف الهائل الذي كابدته خالل 

سنوات الحرب ، واستطاع الشعب السورّي أن يحافظ على حلمه بالحرّية 

حرير سورّيا من والكرامة والعدالة ، وبإسقاط نظام األسد المجرم وت

حلفائه المحتّلين ، وأبرَز في مراحله كّلها ملحمة من البطولة والتضحية 

واإليمان واإلصرار مع أنّه ّقدم مئات األلوف من الشهداء وماليين 

 . النازحين والمشّردين

 الثورة مستمّرة وإيمان الثوار األحرار بعدالة قضّيتهم


