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 أطباء البلدويحرق األسد يقتل 

 
، ذاك اليوم املشؤوم الذي استفاقت فيه املدينة على الدموع، دموع أم األحدوحتديداً يوم  4104 – 6 – 42حلب 
 صدقاء، مع جمزرة مروعة ارتكبت حبق ثالثة من أشجع وأنبل املسعفني امليدانيني يف املدينة.وإخوة وأوأب 

 بطيخحازم  –برد مصعب  –باسل أصالن 
 

 باسل أصالن
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151052640481257&set=a.432802656256.221377.369824846256&type=1&theater 

 الهوية الشخصية: 
 .استشهدعلى أرضها و  عاماً  40من العمر فيها حىت بلغ  تقرواس، 0990آب من عام  5ولد باسل يف حلب بتاريخ 

prn1/525976_10151054639146257_1016256303_n.jpg-ak-a.akamaihd.net/hphotos-sphotos-https://fbcdn 

 باسل التلميذ: 
صادقاً كما يصفه معلموه، برز كشاب متفوق يف مجيع مراحل دراسته، فحصل منذ نعومة أظفاره كان باسل طفالً ذكياً 

 ئز والتكرميات.على املركز األول دراسياً يف صفوف املرحلة اإلعدادية والثانوية، وقد حصل هبذا على العديد من اجلوا
مع  يف الشهادة الثانوية العامة حصل باسل على اجملموع الكامل يف مجيع املواد عدا اللغة العربية ودخل كلية الطب

 .صديقه "مصعب برد"
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151052640481257&set=a.432802656256.221377.369824846256&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151052640481257&set=a.432802656256.221377.369824846256&type=1&theater
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/525976_10151054639146257_1016256303_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/525976_10151054639146257_1016256303_n.jpg
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 :الطبيبروع مشباسل 
ومتيز الطالب الطبيب باسل مبتابعته والتزامه  ،4101 – 4119، يف العام الدراسي 24دخل كلية الطب مع الدفعة 

نفس بدرجة جيد، ومن سنته الثانية ب 87م، فلم يسبق له أن رسب بأي مقرر ليخرج من سنته األوىل مبعدل وحبه للعل
 املعدل.

  وعنواناً لإلنسانية واالحرتام. ،امللتزم كان بالنسبة لزمالئه مثاالُ للشاب املخلص املتعاون
فبدأت دراسته تتدهور وبدأت عالماته ترتاجع وبدأت الثورة السورية ليضحي باسل بكل ما بناه من أجل إنسانيته 

 4تالها يف الدورة األخرية اليت انتهت منذ أسبوعني رسوبه بــ مقررات  4رسب وألول مرة خالل فصل واحد بــ ف
 معدله العام إىل أواخر الستينات.مقررات أخرى واخنفض 

البدء بتحضريات متواضعة للدورة التكميلية القادمة واليت من خالهلا ميكن أن يصبح رمسياً من طالب كان على وشك 
 .كان أقوىالسنة الرابعة ولكن قضاء اهلل  

 من أشهر أقواله: "ما بدي أدرس ليسقط بشار"
 

 

 :خلقاً ودينباسل 
 وة كالم اهلل.تالكان مثاالُ للشاب امللتزم اخللوق، مل يسمع يوماً إال 

ملا عرف عنه من صدق، وحيتل مبدأ اإليثار حيزاً كبرياً من شخصيته اليت حيبها يقول أصدقاؤه املقربون أنه مل حيلف يوماً 
 بكل تفاصيلها كل من تعرف عليه.

 به مع أعز أصدقائه.األمر الذي تعاهد  ،ل أي كلمة نابية أو شتيمةااستعمأنه مل يسبق له  من يعرفهيقول 

 باسل والثورة السورية:
ن تتكشف احلقائق أمامه ولكنه النظام على حق وذلك قبل أ عند انطالق الثورة السورية كان باسل بطيبة قلبه يرى أن

 خالل أقل من شهر أصبح متيقناً من شرعية هذه الثورة ودناءة هذا النظام.
املشاركة واستمر على سيف الدولة حلب من جامع آمنة يف مظاهرات أوىل وبدأ حبراكه السلمي من خالل مشاركته يف 

 .باملظاهرات حىت آخر أيام حياته
الناصر حيث هامجها األمن ومتكن من إمساك جامع ين انطلقت من صالح الداعتقل يف بدايات الثورة من مظاهرة يف 

كم، وإحالته إىل فرع األمن اجلوي حيث لقي   4 تصل إىل حوايلباسل ذي البنية الضعيفة بعد مالحقة استمرت ملسافة 
مات يف سائر احناء جسمه، أشد أنواع التعذيب وخرج لريوي كيف تعرض لضرب مربح أدى إىل كسر سنه وأنفه مع كد

 ويروي أيضاً كيف وجه أحد الضباط املسدس إىل رأسه مهدداً إياه وكيف رد عليه "قوصين بدي استشهد".
 خرج باسل خالل عدة ساعات من فرع األمن اجلوي وكان شكله مريعاً.

up0X6M&feature=youtu.be-http://www.youtube.com/watch?v=3J0S 

http://www.youtube.com/watch?v=3J0S-up0X6M&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=3J0S-up0X6M&feature=youtu.be
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" ما جعله خيفف "مصعب بردوالشهيد الثاين عتقل التفت باسل للعمل امليداين برفقة صديقه املقرب بعد خروجه من امل
حىت ال  تابعة حالتهم الصحيةإسعاف املصابني ومنسبياً من مشاركته يف املظاهرات، كان يعمل طيلة النهار والليل يف 

، كما شارك يف األعمال اإلغاثية ومساعدة العوائل النازحة نرى مصاباً يف صالح الدين إال وساعده باسل خالل إصابته
 مصدر متويل يدعمه.من مصروفه الشخصي دون وجود أي 

 .وخاالته ليقدم املساعدة لبعض العائالت املنكوبة املال من أفراد عائلته كان يستدين
مناطق ويف  يف اجملال الثوري، لطاملا نظم مع الشهيد مصعب محالت "بخ" داخل الكلية يف الكلية كان نشيطاً 

 نت تتميز بروعة عباراهتا ودقتها.، كااملظاهرات
كان ميضي يومه دون أن يتناول أي لقمة من الطعام ويكتفي بتناول بعض السكاكر اليت متنحه الطاقة الالزمة 

 ستمرار بالعطاء.لال
يعرف اجلميع أنه مستعد لرمي نفسه  انياً " كان شخصاُ متفاحلليب اشتهر املسعف باسل بني الناس بامسه املستعار "ربيع

 وأثناء توزيع املهام كان خيتار أكثر االماكن سخونة وخطراً. للمساعدةيف أي مكان 

 : رحلة النهايةباسل و 
برفقة صديقيه "مصعب برد" و "حازم  4104 – 6 – 08األحد واعتقل باسل يف الساعات األوىل من صباح يوم 

التوأم حيث متكن أخوه  جثة حمرتقة  4104 – 6 – 42وحتديداً يوم االحد  بطيخ" ليعود إىل أهله بعد أسبوع
يزه من طول وحنولة ملفتني للنظر. و م استالم اجلثة وإيصاهلا إىل املنزل يف خلارجي مبا ميوأصدقائه من التعرف إىل شكله ا

 ظهراً. 00.41متام الساعة 
ey64-http://www.youtube.com/watch?v=fH0nJI 

، عظام ساقه إىل اخللف، على وجهه وجسمه بالكامل آثار التعذيب كسروا أسنانه وربطوا يديهظافر يديه و نزعوا أ
 اليسرى ظاهرة بالكامل فيما ساقه اليمىن مكسورة ومطوية حتت جسده.

د  م بعد القتل ويبدو ذلك جلياً من تقرير الطبيب الشرعي قال أن سبب الوفاة هو طلق ناري يف الرأس، أما احلرق فق
 خالل تفحم اجلثة بشكل جزئي واحرتاق بعض االجزاء من املالبس.

، ويبقى األمر األهم أنه فقد روحه بدأ دمه ينزف على األرض ومل يعرف مصدر النزفأثناء محل املصاب إىل منزل ذويه 
 حبق الناس يف احلياة.فداءً لوطنه مؤمناً 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=fH0nJI-ey64
http://www.youtube.com/watch?v=fH0nJI-ey64
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 مصعب برد
ash3/533414_10151052581811257_1219087133_n.jpg-ak-a.akamaihd.net/hphotos-sphotos-https://fbcdn 

 الهوية الشخصية: 
عاماً  41لكنه امضى طفولته وشبابه يف حلب املدينة حىت بلغ  ،0994 – 0 – 0ولد يف تفتناز من مدينة إدلب 

  يف املدرسة. وأختنيومهندس طبيب وصيدالين أخوة  4، له واستشهد على أرضها

 التلميذ: مصعب
متيز مصعب خالل دراسته اإلعدادية والثانوية بكونه طالباً جمداً ويف الثانوية العامة حصل على اجملموع الكامل ناقصاً  

 أصالن" التسجيل يف نفس اجلامعة.باسل صديق الطفولة "عالمات وقرر مع  5

 :الطبيبروع مش مصعب
باسل فقد كان التنافس الشريف بينهما حمتدماً دائماً ويبدو أن الغلبة يف  مل يكن مصعب مبستواه خمتلفاً عن صديقه

ومثله يف السنة الثانية، وبشكل طبيعي  89برد" الذي خرج من السنة االوىل مبعدل مصعب "النهاية كانت للشهيد 
نا نلمس مدى مقررات راسبة كمحصلة لنشاط الفصلني الدراسيني، ومن ه 6اخنفض ليصبح يف أواخر الستينات مع 

، ومتاماً كما خطط الشهيد "باسل أصالن" كان مصعب ينوي التحضري بشكل بني الشهيدينواملصريي الرتابط الروحي 
 متواضع لدخول الدورة التكميلية ومتابعة االمتحانات.

 أشهر أقواله: "أنا طلقت الدراسة". نم

 :خلقاً ودين مصعب
ما استشهدا معاً، كان شهيد "باسل أصالن" وليس غريباً أهنبرد" من أقرب األصدقاء للمصعب "الشهيد كان 

"مصعب" هو من تعاهد مع "باسل" بعدم استعمال أي كلمة نابية أو توجيه أي شتيمة ألي إنسان، ولعل الوسط 
 مؤمن حمب للخري واحلق.الديين احملافظ الذي عاش فيه "مصعب" كان أرضاً خصبة لتنشئة شاب 

 والثورة السورية:مصعب 
على نظام لسوري سبق واعتقل أحد إخوته ما ولد لديه حقداً صعب مع النظام السوري ذكريات أليمة، فاألمن امل

اليت كانت خترج  املظاهراتضمن والبداية ول املشاركني كان أاألسد وأعوانه، وما أن انطلقت بوادر الثورة السورية حىت  
 شارك بالتصوير.كما غاثياً وطبياً، واشرتى طابعة إلعداد املناشري،  يف كافة اجملاالت إمن حلب، عمل مصعب 

" مرة واحدة خالل تشييع الشيخ السلقيين، وبقي معتقالً ملدة شهر كامل، وعند خروجه توقف عن مصعب برد"اعتقل 
زاد إصراره على املظاهرات والتفت للعمل امليداين، وخالل جمزرة تفتناز قتلت قوات األسد أحد أقرباءه ما املشاركة يف 

 املتابعة.
ج جمدداً يعمل ليالً وهناراً وحىت بعد عودته إىل املنزل كان مستعداً للخرو طبياً وإسعافياً كان مصعب يف غاية النشاط 

 برفقة حقيبته اإلسعافية.

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/533414_10151052581811257_1219087133_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/533414_10151052581811257_1219087133_n.jpg
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 املظاهرات.نشورات و واملالبخ كاحلراك السلمي بأنواعه  يف الكلية كان مصعب دائماً برفقة باسل يف محالت 
ناول الطعام طيلة النهار ويساعد ما مييز مصعب أيضاً إمهاله لنفسه على حساب الثورة فكما باسل متاماً كان ميتنع عن ت

 بكل الطرق املمكنة حىت لو اضطر الصطحاب الطبيب شخصياً.املصابني 
 كان يطلب العون عند احلاجة وال يرتدد بالسؤال ويتلهف دائماً لتعلم املزيد.

نار على علم يف صفوف املتظاهرين  اشتهر "مصعب برد" بني الناس بامسه املستعار "إسالم" كان هذا االسم أشهر من
خطورة ليعمل ماكن كما باسل كان مصعب خيتار اكثر األعد احلدود وال يرد مضطراً خائباً، و ألن صاحبه كان معطاًء ألب

 حول املناطق الساخنة.فيها متجوالً بسيارته 

 : رحلة النهايةو صعب م
" و باسل أصالنبرفقة صديقيه " 4104 – 6 – 08 األحديف الساعات األوىل من صباح يوم  مصعبواعتقل 

، إال أن املفجع يف جثة حمرتقة  4104 – 6 – 42وحتديداً يوم االحد  "حازم بطيخ" ليعود إىل أهله بعد أسبوع
 وال حىت أقرب أصدقائه.املوضوع أنه ما من أحد متكن من التعرف على رماد جثته اليت غابت مجيع معاملها، 

واستمر خرب استشهاده حمط شك مع أن مجيع الدالئل تشري إىل كونه هو ومل يتم تأكيد اخلرب إال بعد أن حضر أحد 
 وتعرف على قطعة صغرية من حذائه كانت ما تزال حبالة جيدة ومعها أعلن استشهاده.إخوته 

http://www.youtube.com/watch?v=dvGB4Y8reSg&feature=youtu.be 

بسبب اللون األسود وآثار التعذيب على جسده أقل وضوحاً  وشعر جسده حمرتق متاماً مصعب كان حمرتقاً بشكل أشد 
يف إال أن الطبيب الشرعي أكد أيضاً وجود إصابة بطلق ناري يف اجلسم كانت القا م الذي كان يطغى على اجلثمان 

 .الغالب مسببة للوفاة
 أيضاً وهو مؤمن بالشهادة كدرب وحيد للنصر. مصعب برد""ورحل 

 
 

 حازم بطيخ
ash4/c0.0.403.403/p403x403/382467_10151053306676257_1950231714_n.jpg-ak-a.akamaihd.net/hphotos-sphotos-ps://fbcdnhtt 

 الهوية الشخصية: 
حلب واستشهد على مدينة أخ واحد وأختني، عاش واستقر يف له  ،0978 – 00 – 01ولد يف حلب بتاريخ 

 .أرضها

 التلميذ: حازم
طالب يف السنة الثالثة من كلية اآلداب قسم اللغة االنكليزية، ورغم أنه من املفروض أن يكون من طالب السنة الرابعة 

 عن الدراسة والنجاح منذ بداية الثورة إال أنه توقف

http://www.youtube.com/watch?v=dvGB4Y8reSg&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=dvGB4Y8reSg&feature=youtu.be
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/c0.0.403.403/p403x403/382467_10151053306676257_1950231714_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/c0.0.403.403/p403x403/382467_10151053306676257_1950231714_n.jpg
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 :المسعف وفكرةحازم 
تزامن مع دراسته كان يعمل مندوب مبيعات إلحدى الشركات الدوائية وهذا ما جعله يدخل جمال العمل اإلسعايف بال

  ألطباء واملشايف.الطيب حبكم معرفته الواسعة بالعديد من ا

 :كإنسان  حازم
 احب الضحكة الدائمة والقلب الطيب.ويف املساء يلتفت للعمل الثوري، كان صليعيل عائلته صباحاً كان يعمل 

 والثورة السورية: حازم
 –أهل الريف كان حازم من أوائل الشبان الذين حتركوا يف مظاهرات مسجد آمنة يف حي سيف الدولة، وكان يساعد 

باملعونات ، كما امتدت يده حىت خالل أيام القصف بتأمني الدواء وحليب االطفال والبطانيات –طبيعة عمله  حبكم
 .محص وجبل الزاوية ومحاةاملادية إىل 

 عالقته بالشهيدين "مصعب برد" و "باسل أصالن" وطيدة حلد ارتبط فيه اسم "إسالم" و "ربيع" بامسه املستعار "جنم".
، ويوم اعتقاله حتديداً كان قد أمضى اليوم  خلف املظاهرة أو ضمنها حىت عند بدء إطالق النار د دائماً تواجكان ي

، ورغم أن خربته الطبية غري كبرية إال أنه كان جيب متابعة املشايف واملنازلضمن مصاباً  41كامالً يف زيارة أكثر من 
 خفيف عنهم.املصابني وحيب الت

  مبا ميلك من املال ألجلها.قدم للثورة كل ما ميلك وضحى 

 : رحلة النهايةو  حازم
" و باسل أصالنبرفقة صديقيه " 4104 – 6 – 08 األحديف الساعات األوىل من صباح يوم  حازمواعتقل 

بالكامل، عجز الوالد  جثة حمرتقة  4104 – 6 – 42وحتديداً يوم االحد  " ليعود إىل أهله بعد أسبوعمصعب برد"
عن التعرف عليها، واعترب أهنا جثة ولده ألهنا كانت مع جثث أصدقائه وتأكد أخرياً من بقايا هويته الشخصية اليت  

 كانت موجودة.
ومل يتم التأكد من سبب ن ساقه كانت مقطوعة،  ومشابه حلروق "مصعب برد" كما أكبريكان حمرتقاً بشكل    حازم

 الوفاة 
 .مع الشهداء أصدقاء كما كانوا يف الدنيا "حازم بطيخ"ورحل 
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 تفاصيل االعتقال

 إىل السناريو التايل:تشري واملعطيات تقال، ولكن الرتجيحات مل يكن هنالك شهود عيان تروي القصة الكاملة لالع
أثناء عودة مصعب وباسل وحازم من معاجلة إصابة يف منطقة السكري استوقفهم حاجز أمين قام بتفتيش السيارة اليت  

جودات ألف لرية سورية، ويبدو أن هذه املو  451كانت حتمل معدات طبية وتقارير وصور شعاعية باإلضافة إىل مبلغ 
 الواحدة والرابعة صباحاً.كانت كفيلة باعتقاهلم الذي  م بني الساعة 

اتصلت خالة الشهيد "باسل أصالن" عدة مرات جبواله ولكن دون رد، حىت رد عليها أخرياً شخص غريب سأهلا عن 
 امسها وعالقتها بباسل فقالت أهنا خالته فرد عليها باحلرف الواحد:

 : "عم تعملوا مشايف ميدانية"يفاً هم" مضعرفتوا تربوهم وحننا منربي "انتو ما
 .من"األ اندما سألته عن هويته قال: "حننوع

قد  م حتويلهم  أنهيف فرع األمن السياسي ولكن سرعان ما تبني  م معاً متكنت بعض املصارد الحقاً من تأكيد وجوده
إىل فرع األمن اجلوي، وهناك استمرت إقامتهم حتت التعذيب لعدة أيام، ورغم حماوالت الوساطة ودفع مبالغ كبرية من 

 .انسوهم ما عاد يطلعوا"املال إال أن الرد الذي كان يأيت دائماً "
 

 إجياد اجلثث

 2وبداخلها  مسعان لوجدت سيارة زراعية حمروقة يف منطقة النريب قرب جب 4104 – 6 – 42 حديف صباح يوم األ
بالسيارة فحضر العناصر وأرسلوا اجلثث إىل الطبيب  التابع ملنطقة جبل مسعان ،  م إخبار املخفرمتفحمةحمرتقة و جثث 

 لشخصية.الشرعي واحتفظوا باهلويات واألوراق ا
"باسل أصالن" وإخبار صديقه الذي نشر اخلرب لشهيد ايف الطبابة الشرعية متكن أحد األشخاص من التعرف على جثة 

وذهبوا مع األخ للتعرف على اجلثة واستالمها، وذلك يف متام الساعة العاشرة صباحاً من بقية األصدقاء األهل و بني 
 اليوم نفسه.

جثة "باسل أصالن" مل ينتبهوا للجثث املوجودة اليت كانت لصديقهم "مصعب  الستالمدقاء واألصخالل وجود األهل 
 برد" و "حازم بطيخة" وذلك بسبب التشوه الشديد وغياب املعامل.

جثة باسل إىل منزل جده حيث جرت مراسم التهيئة للدفن والتشييع واليت تزامنت مع أخبار متفرقة حول وجود  م نقل 
يف الطبابة، وبسبب عدم وجود ما يكفي من اإلثباتات اعترب اخلرب باطالً، ولكن خالل وقت قصري  جثة مصعب وحازم

متكن أخ الشهيد "مصعب برد" ووالد الشهيد "حازم بطيخ" من احلصول على األوراق اليت وجدت يف السيارة وهي 
 وعليها كانت امساء األصدقاء الشهداء الثالثة. قيادة السيارةاقات جامعية وشهادات ت شخصية وبطعبارة عن بطاقا

 كما سبق وذكرنا.  هنا كان على أخ مصعب ووالد حازم التعرف على جثيت شهيديهما
األخرية أن يشيعا من منيتهما حيث كانت أكل من "باسل" و "حازم" فكان لشهدائنا الثالثة عرس نفذت فيه وصية  

 مسجد آمنة مهد الثورة يف حلب.
http://www.youtube.com/watch?v=Rc23bpbMzPs 

http://www.youtube.com/watch?v=Rc23bpbMzPs
http://www.youtube.com/watch?v=Rc23bpbMzPs
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على يعرف واحداً من الشهداء  ، حيث كان معظم احلضورمشيع 5111جتاوزت الــ  جرى التشييع بأعداد مهيبة
صالح الدين فتح األمن السوري النار على  األقل، استمرت املظاهرة املرافقة للتشيع أكثر من ساعة ومع وصوهلا إىل

 املشيعني ليسقط شهيد جديد مع عدد من اجلرحى.
http://www.youtube.com/watch?v=ILVj9ed7FMM 

 على االكتاف تلفنا أكفان الشهادة.وتستمر احلكاية ككل يوم، شهداء الواجب منشي خلفهم مشيعني فنعود حممولني 

 .تهرب منهال واحاولأو  عن محله ونعجز الكثري من الشجاعة واإلقدام  إرثاً ثقيالً  اوراءمه ان تاركنيرحل الطبيبو 

 .ماإجنازاهت الدنيا بدوي   ادون أن ميألبصمت  عمال

 ابني الناس، عينامهمتجولني ما ميكن محله من أدوات اإلسعاف  ماهيبيد بيت لبيت، ومن مصاب ملصاب، حاملنيمن 
 يوماً. اأو يرتدد ارغم ذلك مل يرتاجع مااستقرت رائحة الدم... لكنه مارؤية األمل، ويف جوفه اعتادت

 
 الك حارس.مل انعين ماوكأهن ان... وحول املتظاهرين يسري اعلى خط النار كان

 بالتضحية. ايف زمن استخف سوامه ّحياض

 ماحبياهت بالعائلة... وضحيا، بالوقت، املستقبلب، الدراسةب اضّحي

 .الغريألجل 

 وإرادته اليت ال تقهر. بضحكته اليت ال تفارق حمياه، وقلبه العطوف الدافئ، بإصراره وعزميته
فينيق طيور  و "حازم بطيخ" "مصعب برد" اناملقرب لى نفسه "الطبيب الراحل" وصديقاهع باسل أصالن أو كما يطلق

 بكل ما للكلمة من معىن. .. احرتقوا..اليوم  احرتقوافكانت كلمة اهلل أن عمالً وجداً  اثقلت الثورة كاهلهم

 ...أهنك التعذيب سائر تفاصيلها رماداً  جثثهم رأينا  حني ركةعاجزين عن اإلتيان حب اليوم .. وقفنا أمامهم

بكل ني اختار القيام ح الشهادة ولكن من أصعب طريقأراد ، ن يقدم املزيدفقط أأراد : إنسان عظيم ال يهدأ، باسل
 شيء.

جدران الطريق فيمأل صالة الفجر كان ينوي الشهادة كل يوم وخيرج إىل   ،النظامأزالم فيده الطاهرة لطاملا أهنكت 
 بعبارات الكرامة واإلصرار.

 ليلعب دور الرجل البخاخ.داخل املظاهرة  كالنسمةل حقيبته اإلسعافية بيده ويطري  كان حيم
 وكله حيوية. أنسى صورته بلثامه األبيض وهو يركض من مكان آلخرال 

http://www.youtube.com/watch?v=ILVj9ed7FMM
http://www.youtube.com/watch?v=ILVj9ed7FMM
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 الكل يذكر أنه كان حيمل سكاكر "زاهي" معه أينما كان، ومل يسأل أحد ملاذا.

 ببساطة: باسل كان ميضي يومه خارج منزله، يستدين املال ليساعد الناس، وليؤمن للمصابني تكاليف العالج.

 كان ينسى نفسه دون طعام طيلة النهار، ففطوره كان دائماً يف منتصف الليل.

وأعقدها  لمات تكفي للحديث عنه، من مصاب آلخر، ومن طبيب آلخر، وحىت أبسط اإلصابات باسل: ليت الك
 ألنه كان يهوى خدمة الناس، ويعشق العمل بصمت. باسل هو من يريد استالمهاكان 

أن حتمله أكثر ... بكل احلقد الذي ميكن سلخوا جلده، وحرقوهوساقه، لعوا أظافره، كسروا ذراعه تقااليوم سرقوه منا، 
 الكائنات توحشاً.

 

كان مصعب يتمىن أن خيطو   بعكس اجلميعفمصعب: ذاك الصيب احلامل، خطفته منا الثورة مبكراً فكانت حمور اهتمامه، 
، مث أراد أن جيرب التنبيب مث أراد أن يتمكن من تفجري الصدركيف  م إىل األمام، تعلم خياطة اجلروح فأراد أن يعرف  

 كامل للمصابني.إجراء فحص  

مل يكن يرضى ان جيتهد فيخطئ، كان دائماً يطلب املساعدة حني حيتاجها ألنه ببساطة كان يريد أن يتأكد أن 
 املصاب بني يديه يف أحسن أحواله ويتلقى أفضل ما ميكن.

 .خرد ذاك وحيضر الصور الشعاعية آلضمايغري ..بسيارته الزراعية كان ينتقل من مكان آلخر 

هناره ، ويطلبها بكل صدق ومن كل املصادر، يقضي هو عنها له الكلية من فائدة، بل كان يبحث مل ينتظر ما ستحمل
 ش من ميكن أن يفيده.يف غرف النقاش ليتعلم من أخطائه ويناقبني املصابني وليله 

ساعة، جيمع عشرات املهام وال ينام حىت ينجزها،  61أو  51يومه ليس كيومنا، كان يعيش يف اليوم الواحد مصعب: 
 يقتنص فريسته.كنمر متأهب  النار أمام يف منتصف الليل خياطر باخلروج ملتابعة حالة، 

 رمون.متاماً بعكس ما كان يريده اجمل مصعب: ببساطة كان حيب أن يرى الناس أحياءً،

واليوم سرقوك منا، عذبوك وقتلوك وحرقوك.... حولوا طهر جسدك إىل رماد تذروه الرياح، واختصروا عظمة حياتك 
 بقطعة حذاء كانت هي الوحيدة اليت دلت على هويتك.
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معظم من اإلنسانية ما يكفي ليغمر  همري كل طبيب متخاذل، طالب من طالب كلية اآلداب فيطعنة يف ضحازم: 
 ، مل جيد له مكاناً يف الثورة ضمن جمال دراسته فالتفت إىل أكثر اجملاالت عجزاً وضعفاً.عاملف ألاألطباء 

بضحكته الساحرة وروحه مة على وجه املصاب وأهله مل يكن يعرف كيف يعاجل لكنه كان يريد أن يرى البسمة مرتس
 اليت تعشق السعادة وتستلهمها من الغري.

كان يضع نفسه لطاملا ساعد أبناء الريف بكل ما ميكن تقدميه،  "إنسان"  فهم فعالً معىن صفةكان مسؤوالً إغاثياً طبياً 
، كانت نفسه آخر مهومه، ميضي يومه ب ينقله حيث يشاء ويتابعه كمتابعة األب البنه وخوفه عليهخادماً لكل مصا

 يث إال اهلل والقليل من األبطال.دون أن يقيم صلبه بلقمة صغرية ألنه رأى بتجرد أن الشعب يستغيث وما من مغ

منه أثراً  بق  قوه بكل اهلمجية، وتركوا والده غارقاً يف احلرية والشك، فالنار التهمت جسد ابنه ومل تُ رحل عنا حازم، سر 
 .يدل عليه

 .الالمتناهيةيتهم ناوإنس انت الشهادة مثناً لعظمتهمباجلسد وكرحلوا مجيعاً 

 وال ندري إن كنا سنصون األمانة. رحلوا وتركونا وراءهم صفر اليدين خائبني، ال نعرف كيف سنتابع على درهبم

مصري كل من حياول اخلروج من حتت  ان هذاجيه رسالة صرحية لكل جبان وخائف، ون اليوم أرادوا جبرميتهم تو اجملرم
 أحذيتنا"

سنة أخرى، نسجتم مسرحية سخيفة  41سيالً من األحالم ميتد إىل اطفأ م نور العيون الرباقة احلاملة املتفائلة، وقتلتم 
كل من تسول له نفسه إسعاف حني وضعتم أوراقهم الشخصية فوق جثثهم احملرتقة، تريدون بذلك أن تقولوا: هذا جزاء  

 الغري.

ار، أما والعالة على الثورة والثو  املتخاذلني إالختيفوا مل  –احلمد وهلل  –نعم جنحتم بإخافة وإرهاب البعض، ولكنكم 
 والنهوض بأعبائها. نةامحلقيقيون فهم األوىل حبمل هذه األاألحرار ا

التملص من  وال حتاول"ال تكن أنانياً وأعظم درس: أهم  كيعلمباسل ومصعب فإن  اً طالبو أ اً طبيبوسواءً كنت 
 مسؤولياتك"

 مكانك حيث تريد ال حيث تستطيع".أذن كل ذي ضمري: "أما حازم فيهمس يف 

 تحقيق وصيتهم.بن مسجد آمنة، وأراد اهلل أن ترقد روحهم بسالم مزفافاً مهيباً شاء القدر أن تكون وصيتهم األخرية 

عب .. باسل ... حازم: حنن اليوم صدقتكم اجلارية، فمع كل مصاب نداوي سيكون لكم من الدعاء نصيب، مص
 .راكمتمونا اإلخالص وسنكون خملصني لذكعلم
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 اليوم.... لنحيا  ماتواوحازم مصعب وباسل 

 حناليشفى جر اليوم....  نزفواوحازم مصعب وباسل 

 أم  عني دمعة عن بأدوات اإلسعاف البسيطة  ى ما ميكن التضحية به .... ليمسحوابأغلوحازم ضحوا مصعب وباسل 
 ملصاب.

 العزمية واإلصرار.حرقوكم نعم، لكن النار على أجسادكم الطاهرة أشعلت يف قلوبنا فتيل 

 املشوار.بعدكم أما اآلن فقد أذن اهلل لصحوتنا أن تبدأ وعهداً سنكمل محلتم الراية طويالً ومل جتدوا لكم معيناً.... 

 

 

 لروحكم الرحمة يا شهداءنا األبرار

 النهاية
 

 

 


