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اخلالفة مرحلة تاريخية ولي�ضت فري�ضة دينية

2

   كثر الحديث عن الخالفة الراشدة وعودتها ضمن النقاش 
عن ش��كل الدولة ف��ي العصر الحاض��ر. حتى إن كثيرًا م��ن الكتائب 
المقاتلة على األرض رفعت فعلي��ًا راية الخالفة وجعلتها مطلبًا لها، 
فهل من الممكن اليوم إقامة نظام الخالفة اإلس��المية؟ وإال فما هي 

المعوقات التي تحول دون ذلك؟ 

هل ميكن تعريف اخلالفة؟
نع��م، ف��ي اللغة يق��ال خلف ف��الن فالن��ا إذا قام باألم��ر عنه. 
والخالفة النيابة عن الغير. وفي لسان المسلمين هي مرادف اإلمامة 
وهي رياس��ة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي صلى اهلل 
عليه وس��لم". وشكليا هي نظام وس��يط بين نظامي اإلمبراطورية 
والدول��ة الحديثة، تاريخيًا ولد نظ��ام الخالفة عقب وفاة النبي صلى 
اهلل علي��ه وس��لم تالي��ًا ومعاصرا ألكب��ر امبراطوريتي��ن وجدتا في 
ذلك الوقت وهما االمبراطورية الرومانية واإلمبراطورية الفارس��ية 
واللت��ان اعتمدت��ا النظ��ام الملكي. فل��م يعتمد المس��لمون الملكية 
وإنما س��موا حاكمهم "خليفة" يحكم المسلمين بالشورى فيما بينه 
وبينهم واس��تمر ذلك إلى عصر معاوية بن أبي س��فيان الذي تحول 

من جديد إلى نظام الملكية والتوريث. 
س��ؤال: ماذا عن اس��تدالل كثير من الناس الي��وم بحديث حذيفة 

بشأن الخالفة وأنها ستعود خالفة على منهاج النبوة؟
الحديث رواه اإلمام أحمد عن النعمان بن بش��ير رضي اهلل عنه 
اهلل، قال: كنا جلوس��اً في المس��جد فجاء أبو ثعلبة الخشني فقال: يا 
بش��ير بن سعد أتحفظ حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في 

األمراء، فقال حذيفة: أنا أحفظ خطبته. فجلس أبو ثعلبة. 
فق��ال حذيف��ة: قال رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم: تكون 
النبوة فيكم ما شاء اهلل أن تكون، ثم يرفعها اهلل إذا شاء أن يرفعها، 
ث��م تكون خالف��ة على منهاج النب��وة فتكون ما ش��اء اهلل أن تكون، 
ث��م يرفعها اهلل إذا ش��اء أن يرفعه��ا، ثم تكون مل��ًكا عاضًا فيكون 
ما ش��اء اهلل أن يكون، ثم يرفعها إذا ش��اء اهلل أن يرفعها، ثم تكون 
ملًكا جبرية فتكون ما ش��اء اهلل أن تكون، ثم يرفعها اهلل إذا شاء أن 

يرفعها، ثم تكون خالفة على منهاج النبوة، ثم سكت. 
الجواب: أواًل: حديث مس��ند احمد حديث ليس مقطوعا بصحته 
الن م��داره على حبيب بن س��الم وقد اختلف ف��ي توثيقه وقال عنه 

البخاري فيه نظر. 
ثانيا: لو ثبت الحديث واتفقنا انه حديث صحيح سندا فانه حديث 
ظن��ي ال يرقى إلى رتبة اليقي��ن الن هذه الرتبة ال يحوزها إال حديث 
متوات��ر او القرآن الكريم واألحاديث الظنية ال تفيد في الغيبيات الن 

الغيبيات ال يفيد فيها إال اليقين. 
ثالث��ا: إذا دخلن��ا إلى دالل��ة الحديث فهو حدي��ث اخباري فقط ال 
يفيد ش��يئا في موضوع الخالفة فلم يحتج ب��ه احد من العلماء على 
فرضي��ة نص��ب الخليفة ألنه ال يفي��د ذلك وقد ن��ص الغزالي وإمام 
الحرمي��ن الجويني وغيرهم أن أمر اإلمام��ة من الظنيات وليس من 
القطعي��ات. أضف إل��ى ذل��ك أن الحديث يتحدث ع��ن خمس مراحل 
تاريخي��ة وهو بهذا مناقض بروايات اخرى للحديث نفس��ه وهي من 

رتبت��ه تغاي��ر ترتيب هذه المراح��ل مرة، وبعضه��ا ال يتحدث إال عن 
مرحلتين، وبعضها يضيف الرحم��ة إلى الملك العضوض! فال يوجد 
أي مرج��ح لتعارض هذه الرواي��ات وتناقضها، ب��ل إن راوي الحديث 
حبي��ب بن س��الم قال بنفس��ه ان المرحلة الخامس��ة وه��ي األخيرة 
التي يبش��ر بها دعاة الخالفة اليوم قد كانت في مرحلة عمر بن عبد 
العزيز!! ففي تتمة الحديث الس��ابق: "ق��ال حبيب: فلما قام عمر بن 
عب��د العزيز، وكان يزيد بن النعمان بن بش��ير في صحابته، فكتبت 
إلي��ه به��ذا الحديث أذكره إي��اه. فقلت ل��ه: إني أرج��و أن يكون أمير 
المؤمني��ن - يعني عمر - بعد الملك العاض والجبرية، فأدخل كتابي 
على عمر بن عبد العزيز َفسُ��رَّ به وأعجبه". وهذا يفيد أن الخالفة 
الراش��دة عادت ثم انقضت بعد عمر بن عبد العزيز وهو ما ينس��ف 

الترتيب المذكور في الحديث. 
ث��م اذا قلن��ا بالترتي��ب الس��ابق المذك��ور ف��ي الحدي��ث ففيه 
الترتي��ب التالي: نبوة ثم خالفة راش��دة ثم مل��ك عضوض ثم ملك 
جب��ري ثم خالفة عل��ى منهاج النبوة، فهذا يعن��ي أن خالفة عمر بن 
عب��د العزيز كانت ضمن المل��ك العضوض أو المل��ك الجبري مع أن 
كثيرين يعتبرونها اس��تمرارا للخالفة الراش��دة!! ثم ان البعض ربط 
المرحلة الخامس��ة بظهور المهدي فهو الخليف��ة الذي يعيد الخالفة 
عل��ى منهاج النبوة وبعضه��م قال ال هي تقوم قبل المهدي إلى غير 
ذلك م��ن الخوض في الغيبي��ات اعتمادا على نص��وص ظنية. وفي 
المحصل��ة ف��ان من ح��ق أي مس��لم أال يأخذ بأي حديث آح��اد يتكلم 
ف��ي الغيبي��ات حتى لو كان صحيح��ا ألنه ال يفي��د إال الظن والعقيدة 
ال تق��وم إال على اليقين. ثم إن تناوَل قضايا سياس��ية اس��تنادا إلى 
نص��وص "ديني��ة" ظنية، في ثبوته��ا أو في دالالته��ا، أو فيهما معا، 
من ش��أنه أن يُطي��ل أمد الصراعات واالختالفات، ومن ش��أنه كذلك 
أن يَنقلنا من س��عة وفضاء الفكر السياسي االجتهادي التعددي، إلى 
ضي��ق التأويل الديني الحصري، الذي يحّك��م معايير الكفر واإليمان 
نَاس��ة، في مجال ه��و بطبيعته مجال للفكر  ومعايير القداس��ة والدَّ

والرأي والتعدد والتنوع واالختالف. 
سؤال: ماذا عن استدالل الش��يخ راتب النابلسي بقوله تعالى "وإذ 
ق��ال ربك للمالئكة إني جاعل في األرض خليفة" على ش��رعية الخالفة؟ 
وقوله: "فاالس��تخالف ش��يء عظيم جدا: ان تنوب ع��ن خالق الكون في 

الحكم وفق مبادئ العدل واإلنصاف". 
ه��ذا ال��رأي بعي��د ألنه لم يق��ل اح��د م��ن العلم��اء ان الخالفة 
السياس��ية � اي الخالف��ة في الحك��م � هي خالفة ع��ن اهلل، بل قالوا 
أنها خالفة عن رس��ول اهلل وهذا متفق عليه فأبو بكر س��مي خليفة 
ألنه خلف رسول اهلل صلى اهلل وعليه وسلم ولم يخلف اهلل ولما قال 
له احدهم يا خليفة اهلل قال "انا لس��ت خليفة اهلل بل خليفة رس��ول 
اهلل"، فأي��ن هذا م��ن كالم النابلس��ي! ثم إن الفقه��اء الكبار وعلماء 
االص��ول كالغزالي والجويني وغيرهم قالوا ال يوجد في القران دليل 
على الخالفة فهل ه��ؤالء لم يطلعوا على هذه اآلية؟ الظاهر إذن أن 
اآلي��ة ال دليل فيها البت��ة على الخالفة السياس��ية كنظام للحكم ولو 
كانت كذلك الس��تدل بها كل الفقهاء وكلهم لم يس��تدلوا بشيء من 
النصوص على الخالفة كل ما استدلوا به هو االجماع الذي حصل في 
عهد ابي بكر وقال علماء االصول ان هذا الجماع ال مس��تند له بمعنى 
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لي��س هناك اي دليل من القران او الس��نة يس��تند الي��ه هذا االجماع 
وانحصر نقاش��هم في ه��ذه النقطة. وبالمحصلة فهذه اآلية ليس��ت 
دليال على اي ش��يء في الحكم والسياسة ولو قلنا انها تشمل الحكم 
لقلنا بان الخليفة يحكم باسم اهلل الن اهلل هو الذي استخلفه فنكون 
كالمس��يحيين ب��ل الثاب��ت ان الخليفة وكي��ل عن االمة وه��ذا متفق 
عليه بين الفقه��اء وكيل عن االمة يعني هي التي تبايعه وهي التي 
تخلعه وهي التي تراقبه الخ. ثم أن هذا االس��تخالف ما كان محصورا 
باإلسالم فقد كان مع االمم السابقة كما تشير اآلية وكما قال تعالى 
عن قول موس��ى لقومه: )عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم 

في األرض فينظر كيف تعملون( فهل كانت هناك خالفة يهودية؟
س��ؤال: ما ه��و الفرق بين رئي��س منتخب من قبل الش��عب يقيم 

العدل والقسط بين الناس ويحكم بشرع اهلل وبين الخليفة؟
 الفرق بينهما أننا نتحدث عن نظامين مختلفين فنظام الخالفة 
هو نظ��ام قائم على رقعة جغرافية غير مح��ددة وإنما قابلة للتغير 
كل ي��وم على حس��ب الفتوح��ات التي كان��ت تحصل بخ��الف الدول 
الحديث��ة اليوم المح��ددة بحدود جغرافية واتفاقي��ات دولية وغيرها. 
والخ��الف اآلخ��ر يتعل��ق بالرعاي��ا، ففي حال��ة الخالف��ة الرعايا هم 
المس��لمون ف��ي كل األرض، أما ف��ي الدولة الحديث��ة فهم مواطنو 
ه��ذه الدولة. فالخالفة اليوم هي نظام غي��ر قابل للتطبيق ابدا في 

القانون الدولي والعالقات الدولية. 
س��ؤال: الحكم الذي كان بدايته بخليفة المس��لمين أبو بكر رضي 
اهلل عنه إلى قبل مئة س��نة من اآلن أال يمكن االس��تدالل به على وجود 
مبدأ الخالفة اإلس��المية؟ وحتى إنه لم ينكره العلماء الذين تتابعوا على 

مر تلك األزمان؟
 وج��ود الخالفة ال ينك��ر لكن لم تكن قائمة على اس��اس نص 
دين��ي يوجبها وإنما على اس��اس اجتهاد بش��ري م��ن الصحابة ومن 
تبعهم فال يوجد نظام اس��المي محدد ومفصل منصوص عليه ولذا 
فق��د اجتهد الصحابة فيما يوافق عصره��م ولذا فان طريقة تعيين 
ابي بكر كان��ت مختلفة عن طريفة تعيين عمر وهما مختلفتان عن 
طريق��ة التعيين ف��ي عصر االمويين حيث ص��ار الخليفة يعين على 
اس��اس الوراثة وهي مرفوضة دينيا الن االس��الم يش��ترط الكفاءة 
فيمن يتولى هذا المنصب اما الوريث فال كفاءة معه إال انه من نطفة 
أبي��ه الخليفة. ومادام األمر اجتهاديا فلن��ا الحق ان نجتهد ايضا فيما 
يتماش��ى مع عصرنا وفيم��ا يتوافق مع ديننا. فإن��كار الخالفة ليس 
رفضا لإلس��الم وإنما هو اقتراح لش��كل للدولة بناء على ما اس��تقر 

وم��ا افرزته التجارب وتطور الفكر دون ان يناقض ذلك الش��ريعة او 
يتعارض معه��ا وإنما على العكس فان الحك��م الديمقراطي اوصل 

التيارات االسالمية اليوم في اغلب البلدان إلى الحكم. 
سؤال: صحيح أن لنا الحق في االجتهاد بشكل حكم مناسب، ولكن 
لي��س لن��ا أن نقتبس من غيرنا، ألن المعل��وم أن الدين نزل كاماًل على 
محمد عليه الصالة و الس��الم وأن االس��الم مناس��ب لكل مكان وزمان، 
وان خي��ر القرون هم القرن الذين تبعوا محمداً  عليه الصالة و الس��الم 
وبالنس��بة لكلمة خالفة بحد ذاتها فلم ال نبقيها كونها تعبر عن هويتنا 

وشخصيتنا وتاريخنا؟
من قال إننا ندعو إلى استنس��اخ تجارب أخرى. نريد أن نأخذ ما 
يوافق بيئتنا وحضارتنا ودينن��ا والحكمة ضالة المؤمن اينما وجدها 
فه��و أحق بها. وكون الدين نزل كام��ال ال يعني ان فيه تفاصيل كل 
ش��يء فاهلل س��بحانه � ألنه يعلم ان ه��ذا الدين خال��د � ترك بعض 
االم��ور بال نص صري��ح من اجل ان يجتهد فيه��ا اهل كل عصر بما 
يواف��ق عصرهم. ومما تقرر في قواعد الش��ريعة ان االش��ياء على 
اص��ل االباحة ما لم يرد دليل على التحريم. أما بالنس��بة للتس��مية 
فهي ال ته��م كثيرا المهم هو المحتوى، لكن الخالفة كتس��مية هي 
نظ��ام حينما نتح��دث عنه فان ل��ه مظاهر مقررة حي��ث يقوم على 
تعيين خليفة للمس��لمين جميعا في األرض كلها. فهل نستطيع غدا 
إذا س��قط النظام أن نعين رئيسا أو خليفة للمسلمين في السعودية 
وباكس��تان وماليزي��ا.. يحك��م من دمش��ق؟ وهو يق��وم على رقعة 
جغرافية هي ما سماه الفقهاء بدار االسالم وهي كل ارض اكثريتها 
مس��لمون وتطبق فيها احكام اإلس��الم فهل نس��تطيع غدا ان نقيم 
خالفة في س��وريا ونقدم للعالم حدودها بأنها تش��مل أفغانس��تان 
وإيران والس��عودية ومص��ر.. الخ؟ لنكن واقعيي��ن فنحن نعيش في 
عال��م له عرف ونظام مختلف وهناك قان��ون يحكم الدول وتعريفها 
وتمايزه��ا وحدودها، فال نس��تطيع أن نقيم دول��ة حدودها مفتوحة 
مث��اًل. فمطل��ب الخالفة لم يع��د واردًا اليوم ولهذا ف��إن أكثر العلماء 
المس��لمين المعاصري��ن مم��ن يطالب بحكم اس��المي إنم��ا يطالب 

بدولة اسالمية وهذه لها تفصيل مختلف وتحتاج إلى نقاش آخر. 
وأخيرًا فال بد من التذكير ان هذه المس��ألة وإضرابها ينبغي أال 
تش��غلنا عن هدفنا الحالي المس��تعجل واألولوية وهو إسقاط نظام 
البع��ث البائد والذي يتطلب من��ا توحيد الجهود وتضافرها لنكون يدا 

واحدة لضرب الظلم والباطل. 
صهيب زهران
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العبودية 
الطوعية )2(

   م��ن مقال��ة العبودية الطوعي��ة للكاتب الفرنس��ي الدو 
بويسي خلصنا في الجزء األول الستنتاج حقيقة أن الحرية طبيعية، 
وهبه��ا اهلل حتى للبهائم، فكيف باإلنس��ان المخلوق مكرمًا من رب 
الكائنات. س��أقدم ف��ي هذا الجزء تناول الكات��ب ألصناف الطواغيت 
والعبيد، الطوعيين منهم خاصة. ومن ثم س��أختم مقالي بالنقطة 
األه��م، وه��ي الس��ر الكام��ن وراء س��يطرة الطاغي��ة عل��ى رقاب 
ومقدرات ماليين البش��ر. »هناك ثالثة أن��واع من الطغاة، فالبعض 
األول يس��ود عب��ر انتخاب الش��عب له )وه��ذا، وبرغم وج��وده حالة 
قائمة تس��تحق الدراسة والتمحيص، لن أتطرق له لبعده عن هدف 
المق��ال(، والبع��ض اآلخر بقوة الس��الح، وأما البع��ض األخير فعبر 
التوري��ث. أما الذي��ن اغتصبوا الس��لطة بقوة الس��الح فيتصرفون 
كأنه��م ف��ي بالد قام��وا بغزوها. وأم��ا الذين ولدوا ملوكًا، فليس��وا 
عل��ى العم��وم أفض��ل ح��ااًل، فالذين وُل��دوا وترعرع��وا في حضن 
الطغي��ان، يرضِع��ون الطغيان طبيعي��ًا مع الحلي��ب، وينظرون إلى 
الش��عوب الخاضعة لهم، نظرتهم إلى عبيد بالوراثة. شخصيًا، وإن 
كان ل��ي حري��ة االختيار، فإنن��ي ال أرى أيما فارٍق بينهم، فالش��عب 
ف��ي نظر الغزاة طريدة م��ن طرائدهم، وفي نظ��ر الوارثين قطيع 
م��ن العبيد يملكونه بالفط��رة«. ويدعم الكات��ب تصنيفاته بأمثلة 
فيق��ول: »الب��د للن��اس م��ادام أنه��م قبل��وا باالس��تعباد، م��ن أحد 
أمري��ن، إما أنهم مقه��ورون أو ه��م مخدوعون. أم��ا القهر فيكون 
بأس��لحة األجنبي مثلما ُقِهرت إس��بارطة وأثينا بأس��لحة اإلسكندر. 
وأم��ا الخداع فيتم عبر األحزاب وما ش��ابه كحال أثينا التي س��قطت 
بين يدي بيزيس��تراتس )أح��د طغاة أثينا القدم��اء(. وغالبا ما يفقد 
الن��اس حريتهم بوقوعهم ضحايا الخديعة، لكن قلما يغويهم خداع 
الغير بقدر ما يخدعون أنفس��هم، فذلك ما وقع لش��عب سيراكوزة، 
عاصم��ة صقلية، الذي لم يفكر، وقد حاصرته الحروب، إال باللحظة 
اآلنية، فاخت��ار دونيس األول وأوكل إليه قي��ادة الجيش. ولم ينتبه 
الش��عب إلى أنه قد جعل��ه على تلك الدرجة م��ن الجبروت، إال حين 
رجع ذل��ك الماكر مظفرا بالنصر كأنما ق��د انتصر على مواطنيه ال 
على أعدائه، فنصب نفس��ه قائدا عس��كريا، ثم مل��كا، فتحول من 
مل��ك إلى طاغي��ة. وإنه ألمر ال يصدق أن ترى كيف أن الش��عب من 
بعد أن جرى إذالله، يسقط بغتة في نسيان للحرية عميق جدا حتى 
ليغدو مس��تحيال عليه اس��تعادة ذكراها، كي يع��ود لينالها، فها هو 
يؤدي دوره رقيقا بكل طيب خاطر، حتى ليسعنا القول أنه لم يفقد 
حريته وحس��ب، بل هو قد فاز بعبوديته!ال يأس��ف الم��رء أبدًا على 
شيء لم ينعم به قط، فالغم والضيم ال يأتي إال بعد اللذة، وتقترن 
بمكاب��دة الش��قاء دومًا، ذك��رى بهجة ما قد مض��ت وانقضت. ومن 
طبيع��ة اإلنس��ان أن يكون حرًا وأن يكون عازم��ًا على البقاء كذلك، 
لكن��ه يتطب��ع بغير ذلك حين تقدم��ه له التربية، فلنق��ل إذًا إن كل 
األش��ياء تصبح طبيعيًة حيال اإلنس��ان حين يتعودها. وهكذا فِعَلة 
العبودي��ة الطوعية األولى هي العادة. وهاكم م��ا يقع ألكثر الجياد 
بس��الة والت��ي تعض على لجامه��ا أول األمر ثم تستس��هله، والتي 

كانت ترفس في ما مضى وهي تحت السرج، تتقدم اآلن من تلقاء 
نفس��ها صوب عت��اد العربة، وتزهو وهم يُلِبس��ونها الدرع. فهؤالء 
البش��ر يقولون إنهم كانوا دومًا تابعين، وإن آباءهم عاش��وا كذلك. 
ويظن��ون أنهم ملزمون بمعاناة األل��م، ويقتنعون بذلك عبر ضرب 
األمثلة ليدعمون، بأنفس��هم، امتالك مضطهديهم لهم! والش��عب 
األحم��ق يصل به األمر حد نس��ج األكاذيب بنفس��ه ليقوم من بعد 
بتصديقه��ا! صحيح أن المرء يخدم ب��ادىء ذي بدء مرغما ومهزوما 
أم��ام القوة، لكن الن��اس التابعي��ن يفعلون ذلك غي��ر نادمين، بل 
يقومون عن طيب خاطر بما قام به أس��الفهم قسرًا، فالناس الذين 
وُلِدوا تحت النير، ثم نموا وترعرعوا في ظل العبودية، من غير أن 
ينظروا البتة إلى ما قد س��بق، يرضون بالعيش على نحو ما وُلِدوا 
وال يفكرون قط في الحصول على خيرات أو حقوق أخرى س��وى ما 

وجدوا أمامهم، ويعتبرون حال والدتهم هي الحال الطبيعية. 
أصل في بحثي اآلن إلى نقطةٍ تشكل في نظري الدافع والسر 
الكامن وراء الس��يطرة، والدعم واألس��اس لكل طغيان، فواهم كل 
الوهم من يعتقد أن فؤوس الحرب والحرس والمراصد تؤمن حماية 
للطغاة، فهم يس��تخدمونها، في اعتقادي، ش��كال وترهيبًا أكثر مما 
يثق��ون بها، فرماة الس��هام يس��دون مداخل القصر أمام التعس��اء 
الذي��ن ال يملك��ون أي وس��يلة إي��ذاء، لكن لي��س أمام الجس��ورين 
المسلحين. ليست األسلحة هي إذًا ما يؤمن حماية للطغاة، إنما هم 
عل��ى الدوام بضع آحاد من الرجال يس��اندونه ويخضِعون له البالد 
كله��ا. لقد كانت الحال دائما على هذا النحو، خمس��ة رجال أو س��تة 
وج��دوا ل��دى الطاغية أذنًا صاغي��ة فاقتربوا بأنفس��هم منه، أو قام 
هو باس��تدعائهم ليكونوا ش��ركاَء له في عمليات بطش��ه، وندماَءه 
ف��ي ملذات��ه والمنتفعين من عملي��ات نهبه. يتحكم هؤالء الس��تة 
بس��تمئة رجل، فيعملون على إفس��ادهم مثلما أفس��دوا الطاغية، 
ويتحك��م هؤالء الس��تمئة بس��تة آالف تح��ت إمرته��م فيدربونهم 
التدريب الالئق. إنهم يوكل��ون إليهم والية المناطق والحفاظ على 
الش��ؤون المالية لإلمساك بهم عبر جش��عهم أو بطشهم، فيرتكب 
هؤالء من جانبهم من الشرور ما يجعلهم عاجزين عن الثبات إال في 
ظله��م، وال التملص من القوانين والعقوب��ات إال بفضل حمايتهم. 
وإن سلس��لة الذين يتبعونهم لكبيرة. ولس��وف يرى من يرغب في 
حلحلته��ا، أن المقيدي��ن إل��ى الطاغية بتلك السلس��لة المتش��ابكة 

ليسوا ستة آالف، بل هم مئة ألف بل ماليين«. 
وأخي��رًا، فإنن��ي ال أدع��ي أن مقال��ة الكات��ب ه��ذه، تنطب��ق 
بحذافيرها على طاغية الشام، وإن كان هو المعني األول من إعادة 
قراءتها اليوم. إال أنني أنتهز الفرصة، وعبر هذا المنبر الحر، ألهيب 
بزم��الء القلم ورفاق المقاعد الدراس��ية، ممن تخصصوا في علوم 
النفس واالجتماع، إضافة لفالسفة بلدنا، أن يقوموا باالنطالق من 
مقال��ة العبودية الطوعية للكاتب الفرنس��ي إيتيان دو ال بويس��ي، 
وكل ما ش��اكلها من أبحاث في هذا الش��أن، وخصوصا كتاب طبائع 
االس��تبداد لعبد الرحمن الكواكبي، ليصار إلى إس��قاطها على طغاة 
عصرن��ا ه��ذا من دمش��ق إل��ى القاه��رة إل��ى طرابل��س و طهران 
وغيره��ا. وليتم إنجاز رس��ائل ماجس��تير ودكتوراه، ونش��ر مقاالت 
في مجالت عالمية لتحليل ظاهرة االس��تبداد والخضوع واالستعباد. 
لقد حلل المفكر الجزائري مالك بن نبي في القرن الماضي ظاهرة 
»القابلية لالستعمار« وأظن أنه قد آن األوان لنقوم بتحليل ظاهرة 

»القابلية لالستعباد«. 
حسن الكنجو
 من مقالة العبودية الطوعية للكاتب الفرنسي الدو بويسي
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الع�ضكر والدولة القادمة
 لق��د عم��ل حافظ االس��د من��ذ انقالب��ه على الس��لطة 
واس��تالمه الحكم إلى عس��كرة البلد وذلك عبر عدة مجاالت حيث 
خلق اجهزة امني��ة متعددة احكمت س��يطرتها على كامل مناحي 
الحي��اة السياس��ية واالجتماعي��ة وحولت س��ورية إل��ى دولة امية 
بامتياز ووس��ع من اعداد الجيش وتسليحه بشكل كبير وبتين لنا 
ان هذا الجيش اعد خصيصا لقتلنا كما ادخل العسكرة إلى السلك 

التربوي وذلك عبر انظمة الفتوة والشبيبة والتدريب الجامعي 
قام بإنش��اء مراكز عس��كرية داخ��ل المدن وق��رب حدودها 

كاإلذاعة ومطار تفتناز وغيرها بكافة المناطق السورية 
ونحن ف��ي ثورتنا وفي بناءنا لدولتنا القادمة س��نعمل على 
اظه��ار مدنيتها عب��ر انهاء كافة المظاهر العس��كرية للدولة عبر 

ما يلي 
1 - حل كافة االجهزة االمنية بكافة مسمياتها واالبقاء فقط 
على جهاز الش��رطة التابع ل��وزارة الداخلية وبلباس مدني وجهاز 

شرطة المرور 
2 - ازال��ة كافة االبني��ة والقطع العس��كرية الموجودة داخل 

المدن وبالقرب منها االذاعة والمطار وما شابهها 
3 - الغ��اء كافة المواد العس��كرية في مج��ال التعليم والغاء 
التدري��ب الجامعي وذلك لبن��اء دولة مدني��ة ديمقراطية تعددية 

بعيدة عن أي اسس إلعادة انتاج نظام ديكتاتوري 

المحامي احمد باكير 

اأق�ضمنا والكل ي�ضهد
 ف��ي أدي��ان ومعتق��دات كل الش��عوب وفي ضمائ��ر وقلوب 
كل الن��اس عندم��ا تري��د أن تع��رف صدق اإلنس��ان تقول له اقس��م 
ب��اهلل العظيم، ونحن عندما خرجنا بثورتنا اقس��منا باهلل العظيم أن 
نص��ون ثورتنا ونحافظ عليها حتى النصر واقس��منا أن ال نضيع دماء 
م��ن قتلهم النظام بدون ثأر واقس��منا على التآخي ومس��اندة بعضنا 
واقس��منا عل��ى أن ننص��ف المظلوم فكي��ف يمكن أن نخون القس��م 
ونحن قوم القس��م عندن��ا مقدس فالكثي��رون لم يع��ودوا يحافظوا 
على الثورة والكثيرون نس��وا الدماء التي سالت للوصول بالثورة لهذا 
المستوى من التقدم ونسوا األشخاص الذين اقسموا معهم ألنهم قد 

استشهدوا رحمهم اهلل 
والكثيري��ن نس��وا أننا خرجن��ا ضد الظل��م والعبودي��ة فصاروا 
ظالمين بعد أن وليناهم علينا هل نس��يتم أننا اقسمنا أن نكون إخوة 
هل نسيتم كم فدينا بعضنا بأرواحنا ومالنا وبيوتنا فكيف يظلم األخ 
أخ��اه اآلن، كلنا قدمنا الكثير للثورة وال احد ل��ه منية على احد خرجنا 
ضد آل األسد المجرمين وجيشهم وشبيحتهم ونحن قادرون أن نخرج 
بوجه كل العالم وأي ش��خص منا ش��عاره الم��وت وال المذلة وال نركع 
إال هلل فنح��ن اقس��منا أال نتراجع ع��ن تحقيق أه��داف ثورتنا الحرية 
والكرامة والعدل والتعددية والمس��اواة وإنصاف المظلوم ومس��اعدة 
المحت��اج، ه��ذه هي حريتن��ا وهذه أهدافن��ا فإما أن نموت بش��رف أو 

نعيش بكرامة فقسمنا مقدس فهو مع اهلل عز وجل 
الناصر أبو صبيح 
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   لقد ش��كلت النكس��ة عام 1967 مفصال جديدا أظهرت 
هشاش��ة أنظمة ما س��مي آنذاك الديمقراطي��ة الثورية في مصر 
وس��وريا وعجزها على إرساء نظام ديمقراطي مع ما يتطلبه هذا 
النظام من اس��تحقاقات من نهضة صناعية وتوحيد قومي، وقبل 
ذلك ردم الهوة بين المكونات االجتماعية للش��عب السوري ليكون 

شعبا واحدا على أساس المواطنة بثقافة ترافق ذلك وتدعمه. 
إن انكف��اء ح��زب البع��ث على نفس��ه وبع��ده ع��ن الجماهير 
ودخوله في صراعات على المس��توى القي��ادي بين القيادة المدنية 
والعس��كرية وص��م آذان قيادته عن الن��داءات الكثي��رة من قواعد 
الحزب بضرورة التخلص من األسد كوزير دفاع مهزوم جعل األسد 
يفك��ر جديا باالس��تيالء على الس��لطة فأخذ الص��راع داخل الحزب 
يأخذ أبعادا خطرة وبدأ األس��د يس��تغل عزلة الحزب عن الجماهير 
حيث الكرم الحاتمي الذي قدمته القيادة الس��ابقة تحت شعار لقاء 
الق��وى التقدمية الذي لم يطبق على أرض الواقع وبدأ األس��د يمد 
أذرعه األخطبوطية للتواصل س��را مع القوى السياس��ية المهمشة 
ومع رجال الدين والبرجوازية التقليدية ومع المجموعات العسكرية 
ليرتب تحالفات معها عن��د اللزوم وهو يقوم بترتيب وضع الجيش 

من نقل البعض واعتقال البعض واغتيال البعض األخر. 
 انق��ض األس��د على رف��اق األم��س وزج بهم في الس��جون 
وح��اول عبث��ا اس��تيعاب الطائف��ة العلوي��ة، فصّل دس��تورا على 
قياس��ه وش��كل ما يس��مى بالجبه��ة الوطني��ة التقدمي��ة، جبهة 
كرتوني��ة مهمته��ا التصفي��ق والتن��ادي لتحلي��ل خطب��ه وأقواله 
وأخذ الحكم منها، وش��كل جيش��ا من رجال الدين يدعون له على 
المنابر رابطا قيادتهم بس��لطته وترك رجاله المقربين يفرضون 
عل��ى البرجوازية التقليدية ش��راكات غير متكافئة وفتح ش��ركات 
وهمي��ة باإلضاف��ة إل��ى أنه��م س��يطروا على قط��اع الدول��ة مما 
خلق طبق��ه جديدة أس��ماها البع��ض البرجوازي��ة البيروقراطية 
فأصبحت الس��لطة ورأس المال بيد ه��ذه الطبقة فأصبحت أركان 
اإلمبراطورية مرتبة، دخل لبن��ان بغطاء عربي ومباركة أمريكية 
لضرب القوى الوطنية اللبنانية والقوى الفلسطينية متيحا المجال 
فيما بعد لهيمنة حزب اهلل على الجنوب واستفراده بدور المقاومة 
الوطنية المش��روخة بمذهبيتها وأصبح��ت لبنان الحديقة الخلفية 
لنظ��ام األس��د مأمون��ة الجان��ب ومرتع��ًا لمخابرات��ه وصفقاتهم 
المش��بوهة وه��و ف��ي الداخل الس��وري يالح��ق الق��وى القومية 
واليس��ارية وي��زج بهم في الس��جون، بع��د ذلك اس��تجر الطليعة 
المس��لحة لإلخ��وان المس��لمين إل��ى معرك��ة غي��ر متكافئ��ة راح 
ضحيتها ما يقارب 40000 قتيل في حماة وحلب وجس��ر الش��غور 

ناهيك عن االعتقاالت الكبيرة التي غصت بها الس��جون وعاش 
الشعب السوري تحت وطأة الخوف ليضمن األسد إمبراطوريته 
من أي خطر داخلي لعش��رات السنين، ولم يبق عنده إال الخارج 
الذي يحس��ب له حس��اب، لكنه بدهائه عرف كيف يرتب وضعه 
مس��تفيدا من وضعية الحرب الباردة واضعا قدميه في الش��رق 
والغ��رب مركزا على قدم دون أخرى حس��ب مقتضيات مصلحة 
إمبراطوريته، وفي الداخل يعيش الش��عب حالة من الذعر من 
رجاالت األمن في الش��وارع والمزلف��ون يتحلقون حولهم وكان 
عند المواطن األهم تدبير لقمة العيش بسبب اإلفقار الممنهج، 
والحزب تحول إلى مخبرين وطالبي وظيفة وبات الناس ينامون 
ويفيق��ون على صوراالمبراطور وصوته في كل جانب أليس��ت 
هذه9 م��ن مقتضيات اإلمبراطورية لكن هذه المرة بنس��ختها 
الش��رقية الهمجية المتخلفة معيدا إلى األذهان صور االستبداد 
الش��رقي القديم مركزا على عبادة الف��رد بحيث تصبح في ذهن 
الجيل صورة األس��د وس��وريا ش��يء واحد، لقد اختزل اإلمبراطور 
س��وريا في ش��خصه، كأن س��وريا الت��ي عمرها أالف الس��نين لم 
تك��ن موجودة قبله، نعم إمبراطور العصر جعل من س��وريا قلعة 
صمت بحيث عندما توفي وعدل الدستور ليتناسب مع عمر الوريث 
ل��م ينبس أحد ببنت ش��فه، واإلمبراطور الصغي��ر كان أمينا على 
إمبراطوري��ة والده، لم يأت بش��يء جديد إال الكالم الكثير والفعل 
القلي��ل أو المع��دوم، إمبراط��ور مخت��ال كيف ال ووزي��ره خارجية 
أمري��كا باركته وجلس��ت معه 3 س��اعات وخرجت لتق��ول الرئيس 
يع��رف ما عليه فعله، طبعا يعرف أنه يجب أن يحافظ على حدوده 
مع إس��رائيل آمن��ة كوالده والش��عب يجب أن يبقى ف��ي القمقم، 

وبالفعل عمل الرجل بوصايا السيدة األمريكية. 
أت��ى الربي��ع العرب��ي وس��وريا بهذه الح��ال فأن��ى للذئب أن 
يبقى حبيس��ا، خرج الن��اس بالمظاه��رات تندي��دا بالتنكيل الذي 
حص��ل ألطفال درع��ا وانتش��رت المظاهرات كبقع��ة الزيت لتعم 
الجغرافيا الس��ورية وتأخرت حلب ودمش��ق بسبب شبكة العالقات 
االقتصادية المفقودة بين النظام والبرجوازية التقليدية وهيمنة 
ه��ذه األخيرة على س��وق العم��ل والطبقة الوس��طى، كما تأخرت 
طرطوس بس��بب النف��خ الطائفي الذي كان يثي��ره النظام مخيفًا 
ب��ه ليس فقط طائفت��ه ليحولها إلى طائفة سياس��ية، بل ليخيف 
مكون��ات اجتماعية أخرى من األكثرية معيدا إلى األذهان ما عمله 
والده في بداية عهده، وهو اآلن سيفش��ل في إخافة أو في س��لب 
هذا المكون االجتماعي وعزله عن بقية مكونات الش��عب السوري 
ألن كل الش��عب الس��وري يعرف أن��ه ال يوجد في س��وريا طوائف 
سياس��ية، بل مكونات اجتماعية يحوي كل مكون فيها على كامل 
التنوع السياسي، رفعت الجماهير الثورية الثائرة شعارات اإلصالح 
بداية ولما كان الرد قاس��يا من النظام والشعب بعفويته أدرك أنه 
قادر على تحقيق هذا الشعار وشعارات الحرية والكرامة والعدالة 
االجتماعي��ة والدول��ة المدنية المقبل��ة مدلال بذلك عل��ى أصالته 
بتأكيده على وحدة الش��عب السوري ووعيه بضرورة القيام بمهام 
لم يستطع أحد أن يقوم بها، الدولة المدنية الديمقراطية التعددية 
ودمج الش��عب السوري ليكون شعبا لدولة أساسها المواطنة بعيدًا 

عن كل ما يفرق من طائفية ومذهبية وعرقية الخ.. 
حسين أمارة

الإمرباطورية 
 الأ�ضدية
وحتديات الثورة )1(
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   ه��ي قري��ة جوباس الواقع��ة جنوب س��راقب الغربي عدد 
س��كانها 2500 نسمة معظم ش��بابها من المثقفين وحملة الشهادات 
وق��د التحقوا بالثورة منذ بدايتها مبكرا وقدموا ومازالوا يقدمون مثال 
رائعا ونموذجا محترما حيث كان هذا الشباب الواعي يقيم مظاهرات 
س��لمية منتظمة في القرية يرفعون ش��عارات هادفة والفتات معبرة 
عن مطالب الش��عب المحقة بالعيش الكريم والحرية والعدالة لكافة 
ابن��اء ه��ذا الوط��ن الغالي وه��م يرفعون اع��الم الحرية وينش��دون 

االغاني الوطنية ويمسكون بأيدهم اغصان الزيتون 
وكثيرا من الشباب يذهبون إلى بلدة سراقب المجاورة للمشاركة 
م��ع اخوته��م بالمظاه��رات وس��ائر القرى المج��اورة والكثي��ر منهم 
يتعرض أثناء ذهابه إلى س��راقب للمخاطر ممن الش��بيحة الموجودة 
في بلدة ش��ابور ومعمل الزي��ت حيث تعرض المتظاه��رون بإحداها 

إلطالق النار على سياراتهم العائدة من المظاهرة وجرح العديد 
ووقته��ا أؤك��د أن الثورة كانت س��لمية واع��رج بالحديث عن اول 
شهيد في قريتنا الذي تم قنصه بدم بارد على مفرق شابور من قبل 

عصابات وشبيحة االسد 
وه��ذا دليال واضحا على ان ه��ذا النظام ال يميز بين الموالين له 

والمعارضين هدفه قتل االبرياء والمدنيين دون تمييز
قدم��ت جوب��اس هذه القري��ة الصغيرة بعدها خمس��ة ش��هداء 
استش��هدوا في معارك الحرية والكرامة نخص بالذكر منهم الناشط 
االعالمي قاس��م الدي��ري الملقب بأب��و عبداهلل وبعد اي��ام قليلة من 
استش��هاد الناش��ط قاس��م الديري تعرضت القرية لقصف جوي من 
طائ��رة الميغ اس��تهدفت من��زل الش��هيد ودمرته والمباني الس��كنية 

المحيطة به 
تتع��رض البلدة بي��ن الحين واالخر لقص��ف مدفعي غالبيته من 
معمل القرميد حالها كحال القرى والمدن الثائرة في سوريا الحبيبة 

جوباس ش��بابها صامدون واهم شيء لديهم الوعي الكامل من 
مخاطر النظام وهمجيته ومس��تمرون بمواصلة الثورة حتى اس��قاط 
النظام االس��دي المج��رم ومعنوياتهم عالية ج��دا ومتفائلون بالنصر 
القري��ب ولديهم االيمان والصبر والش��جاعة وهم عل��ى قناعة تامة 
بان هذا النظام س��يزول مهما وقفت بجانبه القوى العظمى الن ارادة 

الشعوب ال تقهر 
أبو عمر اإلدلبي 

ال�ضتاء ال�ضائع جوبا�س ثورة مثالية و�ضباب مثقف
   يا صغيرتي ال تخطئي 

هذا ليس شتاء أمطار الخير وسيقان النرجس 
هذا ليس شتاء الدفء

بسهرات الغرفة الدافئة 
والقلوب الدافئة 

واألصوات الدافئة
هذا شتاء الريح تزأر في القلوب 

والصقيع يشتعل نارُا في األوردة 
شتاء األصوات النشاذ 

ورصاص الحقد األسود 
هذا شتاء بندقية األخ في صدر أخيه 

والوطن الذي تاه في الوحل 
يبحث عن بنيه 

شتاء الدماء ال األمطار 
شتاء هابيل األول 

والحجر المدمى الذي لم يلتقطه أحد
هذا الشتاء ليس شتائي 

والنيران المتوهجة ليست نيراني 
والطرق الموحلة التي كنت أعشقها ليست طرقي

والغيوم التي تتراكم كانت كعشق فوق عشق ليست غيومي 
هذا شتاء مستنقعات الدم

بندقية األخ في صدر أخيه 
والوطن الذي تاه في الوحل 

غاص حتى الرقبة 
يبحث عن بنيه .

حسن قدور )حسام السوري(
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مع عروة
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ط��رق باب المنزل خرج��ت ألرى الطارق، رجل ممش��وق القامة 
نحيله��ا يتقلد س��يفا، جواده األبي��ض المخجل مربوط بخش��بة أمام 
الدار، حياني قائال أنا عروة بن الورد، رحبت به كثيرا ألني أحبه، عروة 
هذا الصعلوك في ضيافتي، طلبت منه الدخول، أبى، فهو يحب السير 
ف��ي الهواء الطلق كعادته يحب الحرية س��رنا معا نتلوى في ش��وارع 
المدينة نتجاذب الحديث كنت أخفي خوفي لدى سماعي صوت طائرة 
أو قذيف��ة، وه��و غارق ف��ي تأمله مظاه��رة رجالية هنا بدون نس��اء 
أصوات زمامير الس��يارات تشييع جنازة ش��هيد، لصوص سيستغلون 

هذه الفرصة، رائحة الموت منبعثة من كل جانب..
س��ألته ع��ن الصعلك��ة واللصوص وبش��يء من الخج��ل قال ال 
تخجل يا صاحبي فانا صعلوك ولي الش��رف لكنني لست لصا لم اكنز 
شيئا كنت آخذ من هذا ألعطي ذاك المحتاج، هجرت العشيرة ورفاقي 
رفضا لعبودية شيخ العشيرة والذين بقوا وراءنا من رجال ونساء في 
العش��يرة ليس��وا اقل ش��جاعة منا لكن لهم رأي آخر في تدبر شؤون 

التغيير..
هممت بالس��ؤال، قال ال تس��أل يا صاحبي فأنا عرفت عنكم كل 
ش��يء عرفت أن عندكم من التقدم التكنولوجي الكثير الذي لم يكن 
ف��ي زماننا لكن الذي أذهلني فيك��م أن هذا التقدم لم ينعكس على 
عقولك��م نحن كنا نعيش رجاال ونس��اء معا نتقاس��م الفرح والخزن، 
نرق��ص مع��ا ونحارب معا الش��رف عندن��ا للطرفين وبحك��م التربية 
يع��رف كل حدوده، أنتم ألزمتم المرأة الش��رف وتركتم الرجل طليقا 
كأنه��ا التملك عيون��ا وال قلبا س��ربلتموها بالس��واد وأطلقتم عليها 
الحريم تس��مية لم تكن عن��د العرب جعلتم منه��ا أداة للتفريخ وهل 
س��تفرخ غير العبيد، هذا الذي يقتلكم ألي��س ابن جلدتكم ومن أين 
أت��ى ب��كل هذه القوة أليس��ت م��ن جيوبك��م لقد صمتم ي��ا صاحبي 
طويال على الذل واستمرأتم المهانة وربيتم أبناءكم بعقلية جالدكم 
وغيرت��م مفاهيمكم عن العزة والكرامة والش��جاعة أصبح الس��ارق 
وال��ذي يكنز الذهب والفضة ش��جاع وتتملقونه وم��ن يخادع ويداهن 

اعتبرتموه داهية..
بدأت��م ثورتك��م لتخرقوا ج��دار القلعة الذي يس��وركم لتذهبوا 
إلى فضاءات أوس��ع وانتم مش��دودين إلى الماض��ي تتغنون بأمجادنا 
ومن بعدنا، تغنوا بجيلكم يا صاحبي تعاملوا مع عصركم بمفاهيمه 
اجلبونا إليكم ال تنجذبوا إلينا وإال فأنكم يا صاحبي سيؤدي بكم هذا 
الثق��ب الذي صيرتموه في قلعة الصم��ت ممرا إلى قلعة صمت أخرى 
ألبس��ونا ثوب حضارتكم ال تطفئوا قناديل الشهداء بتخلفكم، قدّروا 
أن أوالدك��م خلقوا لزمان غير زمانكم ف��ال تعودوهم على عاداتكم، 
ادخل��وا التاريخ من بابه الواس��ع، أنتم فتحتم الب��اب فال تغلقوه على 
أنفسكم في غرفة أخرى، انفتحوا على فضاءات أوسع وأرحب للحرية 
والتقدم مس��تفيدين م��ن كل طاقاتكم البش��رية، عيش��وا مفاهيم 
عصرك��م وإال لن ترحمكم األجيال ولن تس��جلوا في صفحات التاريخ 

شيئا يذكر.. 
الحرية في أيديكم فال تتركوها

صحوت من نومي وأنا أصيح أين أنت يا عروة 
حسين أمارة 

دعوني ألثم جباهكم ووقع خطاكم 
م��ن  بق��ي  م��ا  برموش��ي  أحم��ل 
أش��الئكم وأس��تجدي ندى جراحكم أن 
يخط لي على جبهة الصباح أقمار قوس 

قزح لنصر صنعتموه بدمكم 
ش��هداؤنا منهم من خرج جهادا في 
س��بيل اهلل ومنه��م من خ��رج دفاعا عن 
حريتن��ا وتطهيرا ألرضنا م��ن الطاغوت، 
أفكاره��م ومعتقداته��م مختلف��ة ربما، 
لك��ن ال تختل��ف ف��ي نظري قدس��يتهم 
لذلك علينا أن نرتقي لمستوى يا سمين 
دمائهم بأن ال نتجاهل أن ما قدموه ثمينا 
ومس��تقبلهموأحالمهم  حياته��م  ج��دا، 
وشبابهم وتركوا خلفهم أمهات وزوجات وأبناء فهم يستحقون منا:

أوال: وقبل كل ش��يء مواصلة طريقهم النضالي طالما هذا 
األخطبوط وأذرعه موجودين في الحكم 

ثاني��ا: أن يكف المتاج��رون بالثورة عن االس��تهزاء بقطرات 
دمهم فماذا تعني أبواب السرقة وفنونها المتنوعة التي يبتكرها 
كل م��ن هب ودب، فأي ضمير يحمله إنس��ان ي��رى هذا الكم من 
الدماء والدمار ويس��مح لنفسه بس��رقة دمعة أم وكسرة خبز من 
ي��د طفل فيح��ول أولى خط��وات حريتنا إلى فوض��ى، من واجبنا 
اتج��اه الش��هداء أن نعيد ترتي��ب األمورونبدأ من اآلن بالمس��اءلة 
والمحاس��بة لهؤالء الذين يتس��ولون خارجا بحجة مساعدة الناس 
لنكتش��ف بع��د فت��رة أنهم ل��م يس��اعدوا إال جيوبهم الت��ي تكاد 
تتم��زق لش��دة انتفاخها الس��ريع، واألمراآلخر الذي يبدل بس��مة 
الش��هيد بدمعة هو إتقاننا لرفع أصابع االتهام بوجه بعضنا فكل 
ش��خص يتهم غيره بالفشل والفساد، أليس��األجدر بنا أنيبدأ كل 
إنس��ان بتطهير قلبه وروحه وتنمية ضميره األخالقي ونس��تغل 
الوقت لبناء س��وريا جديدة خالية من الفس��اد واالنحالل األخالقي 
والديكتاتوري��ة، يج��ب أن نتعل��م حرف��ة جدي��دة وه��ي تحم��ل 
المس��ؤولية فاإلنس��ان المخطئ يج��ب أن يعترف بخط��أه والذي 
يفش��ل في عمل م��ا ليبتعد قلي��ال ويتيح الفرصة لغي��ره ليظهر 
إمكانيات��ه دون ع��داوة أو بغضاء، وكل إنس��ان يبني حجرة فوق 
الحجرة التي بنيت س��ابقا دون أن ننس��ف ما صنعه اآلخرونبحجة 

أننا على صواب وكل من جاء قبلنا على خطأ. 
أخيرا لنضع أيدينا مع بعضنا ولنرفع قامة س��وريا عاليا مهما 
اختلف��ت أفكارنا وتنوعت ش��خصياتنا فكلنا نعل��م أن من ضحى 

بدمه كان يفكر فينا كلنا دون استثناء..
هكذا نستحق دماء شهدائنا..

ندى البيسان

اأقمار
قو�س
قزح
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مشاركاتكم واقتراحاتكم في جريدة زيتون
مراسلتنا على العنوان التالي

facebook.com/ZaitonMagazine
zaiton.mag@gmail.com

نعل��م أن الحلم يمكن أن يصبح حقيقة لكن 
حقيقة وجوده أصبحت ذكرى

نع��م، لم يب��ق لنا إال الذك��رى منذ أن صادف 
يوم استشهاده في 2012/12/15

في ذلك اليوم انطفأت تلك الشعلة المتوقدة 
المليئ��ة بالمحب��ة والحم��اس، المليئ��ة بالحيوية 
والنش��اط، انطف��أت حي��ن حم��ل عل��ى عاتق��ه 
مس��ؤولية أكب��ر منه، بل همًا، ب��ل حلما، أال وهو 
تحقي��ق حياة ومس��تقبل أفضل ولك��ن لمن؟وأي 

مستقبل وأي حلم لهؤالء الشباب 
كان الشباب يحلمون ببناء مستقبل، أصبحوا 

اآلن يحلمون بنيل الشهادة 
كانت الورود تزين طاوالت عرسهم، أصبحت 

اآلن توضع على حجرات قبورهم 
كانت الزغاريد تعلو في ليلة زفافهم، أصبحت اآلن تعلو في 

مراسم جنازتهم 
وكانت وكانت وكانت

كان ش��اب ف��ي مقتبل العم��ر مثله مثل غيره ل��ه أحالمه له 
أمنيات��ه وفج��أة توقفت تلك األحالم واألماني أم��ام هذه األحداث 
واألوض��اع التي ال تس��ر الع��دو وال الصديق ترك دراس��ته وترك 
أحالمه وترك أمه وأباه وأخته وأخاه وترك جاره وصديقه بل، ترك 
الدني��ا بما فيها والتحق بركب الث��ورة فلم يكن التحاقه بها بدافع 
الضمير الحي فقط وال، بدافع الش��هامة واإلنس��انية وإنما بسبب 
اعتقال��ه حيث انه اعتقل مرتين ذاق فيه��ا ما ذاق من ذل وإهانة 
ومن عذاب وتعذيب فأقس��م بعد ذلك أن ينتقم لنفسه ولآلخرين 
فاندفع كالس��يل الجارف ال يعرف حلما إال حلم الشهادة وال لغة إال 
لغة الس��الح، فحمل السالح وانضم إلى رفاقه الثوار لينضم بعد 
ذلك إل��ى قافلة الش��هداء، نعم لقد تحقق حلمه بالش��هادة حيث 
كان دائما وأبدأ يقول ألمه، أنا سأستشهد وإذا استشهدت فارفعي 
رأس��ك عاليًا وقولي أنا أم البطل أنا أم الش��هيد وأنا أقول ألمهات 
الش��هداء:ارفعن برؤوس��كن عاليا يا مربيات األبطال ويا صانعات 
األجيال وان ش��اء اهلل ل��ن تضيع وال قطرة من قط��رات دمائهم، 

أجل فكل قطرة ستخلق بطال ومحال أن تنتهي األبطال 
فباسمي واسم كل إنس��ان حر وباسم كل شهيد قدم روحه 
فداء لكلمة حرية، تل��ك الكلمة التي دفنت فترات طويلة وأحياها 
هؤالء األبطال أوصيكم بأال تهون عليكم دماؤهم وأال تنس��وهم 
وان تكمل��وا م��ا بدؤوا به حتى نتحرر من كل قيد ونرى الش��وارع 
مضاءة بنور النصر وش��عاع الحرية، قس��ما لن ننسى خفة ظلك 
وروحك ولن ننسى كلماتك وحركاتك رحمك اهلل وأسكنك فسيح 

جنانه
زينة الشام

ح�ضني بني احللم واحلرية

دم وبرد وجوع ومنفى
يرحل��ون بصمت الس��نديان، بحزن البنفس��ج، ويبقى صدى 
صوته��م كقيث��ارة وناي كم��ا الرس��ائل الموقعة بدم��ع الحبيبة، 

خطتها يداها، تحت مطر الرصاص يردد الموت وال المذلة 
يرحل��ون ويترك��ون بصماتهم عل��ى جدران ذاك��رة لم تعد 
تحتف��ظ إال بصوره��م وبقل��ب ال ينبض إال بأس��مائهم، يملؤون 

أرواحنا حزنا يفوق الكلمات وأماًل بغدٍأفضل
نقرة صغيرة على الدماغ ويمر الزمان كخيط، كرمل يتسرب 
من بين األصابع لنتذكر حاف الذي ما نس��يناه، نتذكر صوته الذي 

كان يمال أيامناأمال بفرح قادم رغم الرصاص 
نتذك��ر كل الذي رحلوا وعلمونا كيف نحط��م قيد الحرف والكلمة 
والص��وت المخنوق، كيف يصرخ ويكس��ر الخوف ونصير أس��راب حمام 
يمأل هديلها الس��ماء، فكيف لهم أْن يس��كتوا هذا الص��وت الذي ينادي 
الحري��ة، الحري��ة بكل أش��كالها التي ال تمدها إال حدودها، نحن ش��عب 
كس��ر حاجز الصمت ضد كل التيارات وضد كل أنواع االستبداد فال تيار 
يحكمنا وال مستبد، حطمنا خوفنا وصمتنا وولى زمن االنهزام والتخاذل 
ف��ال حرية بقي��د يفرضه أي طرف أوأية جهة قلناه��ا بمأل حناجرنا ولن 
نصم��ت من جديد مهم��ا كان ثمنها غاليا فليعلم الجمي��ع أنناأحراروإننا 
الس��باقون ووحدنا نقرر مانريد ونحترم ما يريده الغير وعليهم احترام 
حريتنا، نحن الطبقة البس��يطة من الش��عب هي الت��ي قدمت وما زالت 
تقدم كل أنواع التضحيات من دم وبرد وجوع ومنفى ال من أجل فرض 
قيد آخر من نوع آخر، س��نبقى أس��راب حمام هديلها يمأل الس��ماء ولن 

يرعبنا شيء مهما كان، سنغرد وبمأل حناجرنا الموت وال المذلة
بنفسج
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غريب يف ثورتي
 كنا نبدأ مواضيعنا االنش��ائية بمقدمة اعتيادية فنفول 
هاهي الشمس تشرق لتبشر بيوم جديد وأمل جديد حتى صارت 
األيام كلها سواس��ية واآلمال س��طورًا بكلماتٍ ممحية. االجس��اد 
تعفن��ت برطوب��ة االقبية والص��دور اعتلت باألوبئ��ة واالمراض، 
فال ماء وال كهرباء وال دماء تجري في ش��رايين الحياة، كل ش��يء 
متوقف في ش��ارع الزمن اال خطوات الم��وت والظلم واالضطهاد، 
والعق��ارب في س��اعة االرواح متعطلة اال عق��ارب الياس والحاجة 
واالحباط، كل ش��يء يس��ير إلى الوراء اال تي��ارات األخطاء تتقدم 
إلى االمام، فلم تعد الناس تدري بأي أقدام تداس وال لصالح من 
أصبح حالها هكذا حال هي فكا كماشة لعينة، طرفها األول نظام 
مج��رم وأخر ال يقل اجراما، يدعي انه عدو النظام بل هو صنيعة 
وافراز نظام فاس��د يريد أن ننام على وعوده الكاذبة بمس��تقبل 

وحياة أفضل. 
طرف يحاربنا بالقذائف وصواريخ الطائرات وطرف يدوس��نا 

بالسرقة والجشع واالحتكار. 
طرف يحاربنا بالحواجز وأقبية التعذيب وفوالذ القضبان، وطرف 

يعادينا بوقود المدافئ واسطوانات الغاز ودواء الشيوخ واالطفال 
ثورت��ي من اين ج��اءت هذه الوج��وه وتلك االس��ماء ثورتي 
من اطل��ق على هؤالء تس��مية الثوار ثورتي اصبح��ت غريبا عن 
ش��وارعي التي ش��هدت خطانا االولى وفي بواكير عمرك سمعت 
هت��اف حناجرن��ا وتذوق��ت طع��م لهاثنا نح��و خيوط الفج��ر اه ما 
اجمل تلك االيام ثورتي س��أعاتبك غدا به��ذه االيام بهذه الوجوه 
والنف��وس الغريبة بتلك االي��ادي واألرواح اللعينة اعرف انها زبدا 
سيتالشى على صخور الحقيقة اعرف انها اخفاش تتحاشى انوار 
الصواب هو صوت ينبعث من قاع االرض ويهبط من اقصى سماء 
نح��ن باقون وانتم زائلون نحن هنا وانتم راحلون نحن هنا أليام 
حبلى بآمالنابأحالمنا بدماء ابطالنا فهل تلد لنا اال فجرا كما نريد؟

ياسمين تموز 

ثارات الزهور 
قطفوا الزهرة قالت من ورائي برعم سوف يثور 
قطعوا البرعم قالت غيره ينبني في رحم الجذور 

قلعوا الجذر من التراب قالت من أجل هذا اليوم خبأتالزهور 
كامن بأعماق األرض ثأري وسوف يرى كل الورى كيف تأتي 

صرخة الميالد من صمت القبور 
تبرد الشمس وال تبرد ثارات الزهور

الطفلة أمل العمر منقولة

كيف اأن�ضاكم 
كم انتم عظماء يا شهدائنا 

ك��م هو موجع فقدك��م ال الحزن والب��كاء وال الوجع يوفيكم 
حقكم فانتم جدتم بأكثر من الجود لنحيا أحرارا فكيف أنساكم 

معقول انس��ى عزام وما فعل أم انس��ى امجد وحاف وحسين 
باري��ش وعم��اد الوطن��ي والزه��رة أماني والع��دد كبي��ر كلكم يا 
شهدائنا غالين علي واعتذر لمن لم اذكر اسمه وأؤكد انه في قلبي 
ومازالت أرواحكم تضيء كبد الس��ماء وتحرسني من قذائف هذا 
النظام لتمنحني جرعة شجاعة وأمل وتعدني بان الفجر ال بد أن يطلع 

كيف انسي أياديكم وهي تدق أبواب الحرية لتفتحها لنا 
كل على طريقته من مسعف إلى محارب إلى مصور ومنشد 

وطفل على ناصية الطريق 
كيف سأنساكم يا شهدائنا األبطال فكل واحد منكم امة 

أسماؤكم ليست للذكر على الجدران  بل هي تاريخ بأكمله 
الخلود لكم يا كل الدنيا وكلنا فداك سوريا الحرة وطن الجميع 
الطفلة نغم احمد فرج 

رغم كل هذا الخذالن ورشق الوعود الكاذبة من العرب.. 
ورغم كل هذا الصمت المقنع الرسمي والشعبي إال ما نذر.. 
ورغم كل تأمر ممن يدعون بأنهم أصدقاء الشعوب وحركات 

التحرر بالسابق.. 
ورغم كل نفاق دول العالم الحر مما يدعون واللعب باأللفاظ 

أصدقاء سوريا و.. الخ 
ورغم كل اس��تدعاء الش��بيحة ومرتزقة قادمي��ن من لبنان 

والعراق وإيران وروسيا.. 
ورغ��م كل ما يمتلك نظام القتل من أس��لحة وفكر إجرامي 
في تش��ريد وقتل ودم��ار ومحاولة تش��ويه وج��ه ثورتنا بلبوس 

طائفي وإرهابي..
ورغم كل ما تقدم..

ف��إن ثورتنا وبس��واعد ثوارنا وانتفاضة ش��عبنا كامال نؤكد 
عل��ى التضحية بعزيمة وثبات على هدف واضح ال لبس فيه وهو 

إسقاط النظام وبكل مكوناته األمنية القاتلة..
وإقام��ة دولة المؤسس��ات دولة يكون كافة مكونات الش��عب 

السوري العظيم على سوية واحدة في الحقوق والواجبات.
مبتعدين عن التمييز بينهم على أساس طائفي أو عرقي أو 

مذهبي أو أي معتقد ديني أو سياسي..
وإنما االنتماء لوطن واحد هو سوريا الحرة.. 

ولن نستسلم..
ننتصر أو نموت شهداء..

حسين باكير 
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األلوان ال تنقل لك فقط صورة المكان، بل تنقل أيضاً  رائحته ونكهته، إْن كانت شفافة منسابة، الفنان كسار، لم ينقل لنا 
تفاصيل المكان فقط، بل نقل عبر ألوانه عبقه وروحه، وذلك من خالل ريشة رشيقة، خفيفة الظل
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كي��ف كان ل��ك أول نيس��ان ب��أن تأخذ ح��اف لتلغي عن��ك لعنة 
الكذب؟!أما استطعت أن تصدق بغير هذا؟.

كيف اس��تطعن بنات نعش حمل هذا الجسد الرقيق؟ أم استعّن 
بغيمة جاءت من آقاصي السماء، لحمل فارسها  الجميل بال كفن. 

أقف أمام قبرك أنظر إلى الزهور المتفتحة فوق جثمانك النبيل 
وتعب��ق ببال��ي أغنية )وال ي��وم وال ي��وم جيتني وبإي��دك ورد تهديه( 
األغني��ة التي كنت تحبها، ع��ذرًا بني لم أتيك ب��ورود كنت تحلم بأن 

تحملها لك فتاتك السمراء. 
ميزك اهلل باالس��م، فأنت حاف وغني عن التعريف، يحكي عنك 

بريق عينيك اللتان تضجان بالحياة، يحكي عنك. 
نبض قلبك العاش��ق المحب لكل األش��ياء الجميلة، تحكي عنك 
رقصات��ك، أغانيك، فتيات خف��ق قلبك لهن، أطف��ال كانوا ينتظرون 
سماع هتافك قلدوك غنوا مثلك، لعبوا لعبة البطل المخلص باسمك 
تحكي عنك بندقية تباهت أنك حملتها يوما على كتفك، تحكي عنك 

أصابع وارت الثرى ومازالت تضغط الزناد لتحمي رفاقك. 
نعم رحلت لكنك بقيت ذكرى جميلة حزينة كس��وناتا ناي في قلب 
كل واحد فينا، بقيت دمعة زرفتها.. الروح، بقيت لحظة أمل بغد أفضل. 
رند

حاف ا�ضمك حلو.. �ضميت حايل حاف

حممود دروي�س.. اأطلت الغياب
 غارق��ًا كنت في نومي، أبحر م��ع أحالمي بعمق، ولكنّ 

صوت نغمة الرسائل قطع عليّ استغراقي في النوم. 
ما هذه الرسالة في هذا الوقت المتأخر؟

فتحت هاتفي، إنها رسالة من أحد أصدقائي، خير إنشاء اهلل، 
ما إن قرأت أول كلمتين حتى امتشقت قامتِي كاملًة.. مستحيل..؟

محمود درويش.. ال.. أرج��وك.. ال.. محمود درويش مات، آه، 
يا للهول.. أصابتني رعش��ة الصدمة، وهز جس��دي ارتعاد، دخلت 
في حال��ة هي أقرب للهذيان، دخلت في حال��ة هي أقرب لالنهيار 
العصب��ي.. آه ي��ا محمود، يا لهذا الموت اللعي��ن، لم يعدْ يترك لنا 

أحدًا من رموز الزمن الجميل.. يا للكارثة، كيف غادرتنا محمود؟
ذهبت للغرفة األخرى فتحت نافذة مكتبي، انتشلت منها عددًا 
من دواوين محمود درويش قّلبتُ أوراقها، أحسست بعرق أصابعه 
فوق األوراق، رأيت صورته بين فواصل الكلمات، يارب.. لماذا هو؟!

 فتح��ت التلفاز، تأكدت من خبر موته، فلق��د تناقلته العديد 
من وس��ائل اإلع��الم، قمت بإرس��ال النب��أ ألصدقائ��ي المحبيّن 
لمحمود درويش، وهم كثر، بدأت تردني رس��ائل الحزن واألسى 
آه يا محمود، ما كان أعش��قك، ما كان أجملك، فأنت الذي رقصت 
بين شهيدين، والمس��ت روحك حبات رملها، تماهيت بفلسطين، 
وتماه��ت ب��ك، فلس��طين الكبرى، فلس��طين اإلنس��ان ونس��يت 
فلس��طين المحدودة بقدر الجغرافيا، كنت تحم��ل نكهتها ألخيك 
اإلنس��ان، أينما وجد على وج��ه األرض.. أردتها جميلًة فكانت كما 
أردتْ، وم��ن رحمها أتي��تْ، مُط��اًل علينا بكل ش��فافيتك، ركبت 

ج��وادك، وكان بال صهيل.. العوس��ج، الليم��ون، البرتقال، الرمل، 
الكس��تناء، مفردات رسمت بها لوحتك، فصارت رمز حريتنا، حتى 

أصبحت حدودها دائرية في ذاكرتنا. 
كن��ت فلس��طين، فلس��طين القضي��ة الت��ي حمل��تْ هَ��مّ 
المقهوري��ن، والمظلومي��ن في كل مكان، فجعلت منها، س��وريا، 
ولبنان، والعراق، وكل ش��بر يتع��رض للظلم والقهر، كنت أود أن 
أخبرك يا صديقي بأننا اليوم في ذات الموقف، نتش��ابه بتعرضنا 
للم��وت والظل��م، لكن ثمة ف��رقٌ بيننا، فأنت صنع��ت من حزنك 
ياس��مينًا، وبندق��ًا، ولوز، أما نحن فحتى اآلن ال نس��تطيع س��وى 
صناع��ة الموت وال لون لدينا لجداريتك، س��وى األحمر القاني.. يا 

صديقي، ال تتماهى في الغياب، بعد أْن سكنتنا ستين عامًا 
ي��ا صديقي ال تنم مطمئنًا علينا، فمازال جرحنا ينزف، ومازالت 
لغتن��ا ه��ي األغنى بمف��ردات ال��دم، والقب��ح، والقصف، والس��حل، 
والرص��اص.. أتح��داك أن تجد اليوم ف��ي قصائدنا ثلج��ًا، أو قمرًا، أو 
نهرْ، فال تنم قرير العين، لم يفكرْ أحد بنا، وأنت طلبت منّا أن نفكر 
بغيرنا، تحولت شوارع الحرية لدينا إلى زقاقات عبودية، وكثرت لدينا 

األمهات األجمل اللواتي ينتظرن عودة أبنائهن فوق أكتاف الرفاق. 
لماذا رحلت وتركتنا بال أمل بقراءة ديوان جديد لك؟..

لماذا رحلت قبل أن تتذوق معنا لحظة حرية.. 
هو الموت غافلك إذن..!

وس��رقك من فلس��طين، س��رقك منّ��ا، انتهيت إل��ى حفرة 
الغي��اب، كابتًا حضورك المس��تمر فينا، لكن نعتبُ عليك، أنك لم 

تعد تقاسمنا نزيف النشيد. 
آرام الدمشقي


