
يحضروها, كان الذي يحاكمه مصطفى طالس, وصالح جديد, مصطفى طالس 
وزير الدفاع الحالى في سوريا, وصالح جديد كان أقوى شخصية نصيرية تمسك 

دولة? فأجاب الشيخ مروان: هنالك البلد, قال له لماذا حملتم السالح وتمردتم على ال
كلب نصيري اسمه صالح  -يقول لصالح جديد-كلب نصيري اسمه صالح جديد, 

جديد وكلب منسوب ألهل السنة اسمه مصطفى طالس يريدون أن يذبحوا اإلسالم 
في هذا البلد, ونحن نرفض ونحارب أن يمسح اإلسالم ونحن أحياء, هجم الحرس 

لمحكمة, الشرطة حموا الشيخ مروان أمام الصحفيين الثوري ليقتلوه في داخل ا
األجانب حتى ال يقال في العالم قتل داخل المحكمة, قال له: أنت عميل, قال: عميل 

) 000,97 عز وجل, أما العميل فهو رئيس حزبكم ميشيل عفلق الذي قبض (
امد) معكم تسعة وسبعين ألف جنيه من عبد الناصر, قالوا له: أنتم تقولون (محمد الح

  :وهو يكرهكم, قال
 .(فإن تولوا فقل حسبي  هللا  ال إله إال هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم)

 )921(التوبة: 
كانت محكمة قوية, وحكم عليه باإلعدام مع مجموعة من الشباب, وبرئت مجموعة, 
الذين برئوا صاروا يبكون? والذين حكم عليهم باإلعدام صاروا يبتسمون, 

حفيين األجانب انبهروا ما لهؤالء يبكون, هؤالء برآء وهؤالء يضحكون? فقالوا الص
لهم نحن منحنا الجنة, وهم حرموا من الجنة, وأخذوا إلى السجن وهم ينتظرون تنفيذ 
اإلعدام. يقول لي الشيخ مروان: ما عشت أياما  في حياتي ألذ على قلبي وأطيب 

ر فيها أنا والشباب تنفيذ حكم اإلعدام, ولعله على نفسي من تلك األيام التي كنت أنتظ
 :تلك الكلمات التي يرددها الشباب -الشيخ مروان-في هذه األيام... كتب 

 الروح ستشرق من غدها         وستلقى  هللا  بموعدها
هذه كلمات مروان حديد, المهم, نزل شيخ مشايخ حماة الشيخ محمد الحامد ألمين 

مهورية, وأمين الحافظ من حماة كذلك, قال له: ماذا تريد الحافظ, وكان رئيسا  للج
أن تفعل بمروان حديد, قال حكمنا عليه باإلعدام, قال أنت من عقلك تقول هذا? هل 
تظن أن حماة ستسكت عليكم إذا أعدمتم مروان حديد? ستواجهون مشاكل ال تنتهي, 

ال: إذهب أنت بنفسك قال: ما رأيك يا شيخ, قال: أنا رأيي أن تخرجه وتعفو عنه, ق
وأخرجه. حدثني الشيخ مروان رحمه هللا, قال: فجاء الشيخ محمد الحامد وقال: يا 

هو شيخهم جميعا  ويحبونهـ, قالوا له أين? قال: عفت عنكم الدولة, -أوالدي هيا بنا 
  .قال الشيخ مروان: قلنا له سامحك  هللا  حرمتنا من الجنة

لراحة, هو عبارة عن قنبلة موقوتة, مرفوع رجع الشيخ مروان, هو ال يعرف ا
) أخرجوا دستورا  جديدا   ومسحوا 3791صاعقها, عجيب فعال . فأعلنوا في سنة (

منه أن سوريا دولة إسالمية, مسحوا هذه المادة االولى في الدستور, فقام الخطباء 
شيخ وقام الشيخ مروان حديد, فقال: من يبايع على الموت في المسجد. لما بدأ ال

مروان حديد يخطب أصبح الناس ينسلون واحدا  تلو االخر, ألن سماعه  خطر, 
سماع كالمه خطر, المشايخ خرجوا واحدا  واحدا, بعضهم من كثرة ما تحمس, 
أخرج مسدسه وصار يطلق في المسجد, وأنا سمعت الشريط, نعم, وأعرف الذي 


