أس��ــبوعية | تصــ��در عن ش��ــباب إدل��ب األحرار
الس��نة األول��ى | الع��دد (2013 / 2 / 28 | )9

الأ�شجار متوت واقفة
أنا لست مسافر والوطن ليس حقيبة أنا عاشق والوطن
حبيبة هكذا ببس��اطة لن أخرج من سوريتي سأموت فوقها،
س��أرويها بآالم��ي ،بأحالمي ،سأش��تكي لركامه��ا همومي،
سأبكي على شهدائها ،أسراها ،جرحاها ،فوق أرضها.
وليس ف��وق أرض غريبة أبت أن تأوين��ي ،تدفئني ،أن
تطعم أطفالي ،س��أبقي ف��ي أحضان تل��ك الجريحة حتى لو
على حس��اب رغيفي الذي امتزج بدماء أحبابي وأشالء ثواري،
حتى لو على حس��اب ليت��ر وقود ضاع بين أيادي الس��ارقين
والمرتزقة حتى ،لو على حساب أعصابي ودوائي وغذائي.
نعم ..س��أبقى ل��ن أدع الحبيب��ة بين أي��ادي الجالدين
ليذبحوها كل يوم ،سأمس��ح جرحها الدامي ،سأقول لها كلمة
واحدة ،سوريا يا طائر الفينيق العائد قد تنزف قد تتألم لكنها
ال تم��وت فهي أقوي م��ن أن يتغلب عليها ظالم أش��هر الماء
والكهرباء سيفا على رقاب أبنائها ،نعم سالت الدماء بحاراً.
وبكت الش��وارع أنهاراً لكثرة ما احتضنت من ش��هداء
كانت تفخر بأنها موطئا ألقدامهم يوم كانت هتافاتهم تمأل
اآلفاق لتردد النجوم صداها.
بك��ت ليس على أولئك الش��هداء فق��ط وإنما على من
بقي خلفهم من يتامى وثكالى ومعطوبي األحالم.
بكت الجدران التي خطت عليها أسماء أبطال استحقوا
أن يحملوا وس��ام الش��هادة بامتياز بقدر ما اس��تحقوا نشوة
النصر ولحظة الحرية.
بكت السماء ،بكى الياسمين ،بكى الشجر والحجر علينا
عل��ى جرحنا الذي ل��م يندمل بل أصبح يكب��ر يوما بعد يوم،
لكن نحن س��نبقى صامدي��ن حابرين منتظري��ن والدة فجر
مش��رق من رح��م الظلم والظ�لام حتى وإن متنا فس��نموت
وقوفا كما األشجار.
س��وريتي ال تخافي علينا فما دام في السماء من يحمينا
ليس على األرض من يفنينا.
رنا
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احلكم اال�سالمي
بني احللم
و�إمكانية التطبيق
في خض��م هذه األزمة الت��ي تمر بها س��وريا الحبيبة و
كافة بل��دان الربيع العرب��ي ،كثر الحديث وتعال��ت األصوات التي
تن��ادي بإقام��ة نظ��ام حكم اس�لامي يعود بن��ا إلى أمج��اد أمتنا
اإلسالمي و بالمقابل هنالك أصوات تحذر من وصول اإلسالميين
إلى س��دة الحكم بعد س��قوط األنظم��ة الدكتاتوري��ة ،وبين هذا
وذاك يحار كثير من المواطنين و يخافون مما قد يخبأه المستقبل
الذي أراه مشرقا بإذن اهلل.
لك��ن م��ا أود توضيحه هو أن المؤش��رات كله��ا تصب في أن
نظام��ا اس�لاميا هو األبرز على الس��احة في قادم��ات األيام رغم
تش��كيك المش��ككين ،و األمثلة واضحة من خالل جزئيات ثورتنا
المبارك��ة فمن أس��ماء كتائ��ب و ألوية الجيش الحر إلى ش��عارات
أطياف المعارض��ة و هتافات المتظاهرين وقبل ذلك كله الفطرة
اإلس�لامية الصافية التي تحاول وبش��كل جدي أن تس��تيقظ من
س��باتها في قلوب الشباب المسلم ،هذا السبات الذي حاول جاهدا
النظام الس��ابق بالتعاون مع العولمة المسيسة من أعداء اإلسالم
إبقاءه و الحيلولة دون ظهور اإلسالم الصافي ،اإلسالم المعتدل،
اإلس�لام الذي مأل الدنيا علما و معرف��ة و علم العالم كيف يكون
نظام الحكم وكيف يكون التعايش السلمي هذا النظام اإلسالمي
ال��ذي يراهن أعداء اإلس�لام على قصوره ع��ن مواكبة التطورات
ف��ي عصرن��ا الراه��ن يبره��ن لهم و ف��ي كل زمان و م��كان أنه
األنس��ب و األج��در خصوص��ا في دولن��ا العربية و اإلس�لامية هو
النموذج األروع لتجس��يد الديمقراطية و التعايش السلمي ،فمبدأ
الشورى ،و مبدأ العدالة ،و مبادئ حقوق االنسان ،و حرية الفكر و
المعتقد هي أبرز مقومات النظام اإلس�لامي هذه المقومات التي
يتباه��ى الغرب في أنهم يطبقونها ف��ي دولهم ظاهرا بينما هم
أبعد ما يكونون عن تطبيقها في واقعهم الذي س��لخ اإلنسان من
إنسانيته و انتهك أبسط حقوقه.
فبنظ��رة موضوعية إل��ى تاريخ أمتنا اإلس�لامية في مراحل
تطبيق النظام اإلس�لامي يس��تطيع أي عاقل ان يتبين كيف كان
النظام اإلس�لامي يطبق أس��مى معاني الديمقراطية و التسامح
الدين��ي و حري��ة ال��رأي و التفكي��ر ف��كان دائما مبدأ رس��ول اهلل
صلى اهلل عليه و س��لم و الخلفاء الراشدين من بعده فيما يتعلق
بالمعتق��دات و األفكار األخرى هو مب��دأ المجادلة و الحوار البناء و
إقناعهم عن طريق العقل قبل النقل ثم في نهاية األمر يتركهم
و ما يعتقدون.
خالد احمد الحمادة
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ما هكذا تبنى
الأوطان
ثار في الفترة األخيرة في الشارع جدل كبير حول هوية
الدول��ة فهناك م��ن يطالب بدول��ة الخالفة وآخر يطال��ب بالدولة
المدنية وما جرى خاللها من مشاحنات وقضية كسر لعلم الثورة.
أو ُال :إل��ى من يطالب��ون بدولة خالفةـ اعلم��وا أن هذا العلم
الذي كس��ر سقط تحت لوائه آالف الش��هداء وانه أصبح رمزاً وان
المساس به أمرا ال يغفره الشارع السوري أبداً.
ما الذي نقوله ألمهات الش��هداء اللواتي ش��يع أبنائهن وهم
يلفون بعلم الثورة.
األمر األخر الذي ال يجب أن ننس��اه أن ش��رارة الثورة اندلعت
على يد هؤالء الش��باب وال يس��تطيع احد ان ينك��ر ما قدموه من
تضحيات قبل أن ينخرط اآلخرون بالثورة.
يا إخواني سيجتمع العالم بأسره إلفشال هذه الدولة ولنا في
أفغانس��تان ومالي عبرة وآية ،رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
عندما بدأ بالدعوة كانت سرية لمدة ثالث أعوام وأن اهلل عز وجل
عندم��ا نزل آيات القرآن كانت تدعو إلى الوحدانية وعدم الش��رك
باهلل ثم ن��زل اآليات المدني��ة التي تضمنت األح��كام التطبيقية
التي تهم المجتمع خذوا الحكم عن طريق صندوق االنتخاب الذي
هو حجة لكم في وجه العالم واهلل نحن نخاف عليكم ال منكم.
ثانيا :إلى م��ن يطالب بالدولة المدني��ة ..اعلموا أن المجتمع
في س��وريا جذوره إس�لامية فهو مس��لم منذ ألف وأربعمائة عام
وهو يعتز بهذا النس��ب .وأن ش��رارة الثورة السورية انطلقت من
المس��اجد وأن اإلس�لاميين ذاق��وا الويالت من ه��ذا النظام طيلة
األربعين سنة الماضية وأنهم مكون أساسي.
من مكونات هذا الشعب وأن االنتصارات األخيرة للثورة كان
الفضل فيها أوال وأخيراً لإلسالميين ،واعلموا أن من أهم شروط
الدول��ة المدنية هو صن��دوق االنتخاب الذي يمك��ن أن يصل إليه
اإلسالميون إلى سدة الحكم.
وأخي��را أريد أن أقول ل��كال الطرفين أننا ش��عب واحد يكفي
ما ذاق هذا الش��عب من ويالت طيلة مدة الثورة الذي ال يريد أحد
منا أن يفرقه.
اقتربت ثورتنا من أن تكون المس��تحيل الرابع بفضل صمود
أبناءه��ا .ما الذي جرى؟ منذ فترة قصيرة كنا نخرج في المظاهرة
ونق��ول (واحد واحد الش��عب الس��وري واحد) ،نري��د أن نوحد هذا
الشعب حيث في الفترة األخيرة أشارت كل التقارير إلى أن العالم
بأس��ره –ولألس��ف الش��ديد  -هنالك بعض الدول الخليجية التي
تدف��ع الماليي��ن لتعميق هذا الخ�لاف يكفي أن تنظ��روا ما الذي
يحدث في تونس ومصر.
نح��ن ش��عب اخت��اره اهلل لتغيير العال��م وتاريخه س��ننتصر
وس��نهزم ه��ذت النظام وس��نقدم للعال��م دولة مث��ال للتعايش
والتسامح بين أبناءها إن شاء اهلل .والنصر لثورتنا..
أحمد خليل
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طال�سم املوقف الأمريكي من الثورة ال�سورية
ال ش��ك أنه عندما نتحدث ع��ن الثورة الس��ورية ونقلب
األمور من جميع األوجه ونرتاب لموقف بعض من يدعون صداقة
الش��عب الس��وري ،ه��ذا ال يعني أن الش��ك يخالجنا ف��ي انتصار
الثورة طال الزمن أم قصر ،برغم الس�لاح الذي اجبر الس��وريون
مكرهين على حمله حيث الطبيعة الس��لمية والوس��طية الدينية
والسياس��ية هي إحدى ميزات الشعب السوري على مر السنين أو
بالوسائل السياسية كما ال ينتابنا أي ظنون في مشروعية ثورتنا
ألنن��ا نعرف أن س��وريا حبلى باألس��باب الموضوعي��ة للثورة منذ
عشرات السنين ،هذه األسباب التي تعثرت بسبب اإلطباق األمني
والتصحر السياسي المفروض من قبل النظام الديكتاتوري الذي
لم يسمح بنشوء أحزاب سياسية جماهيرية.
ولكن يبقى اليوم تس��اؤل هام ومش��روع ح��ول تأخر الثورة
بس��بب الموق��ف المري��ب ل�لإدارة األمريكية م��ن الث��ورة ولجم
حلفائها والضغط عليهم لعدم دعم الثورة والتلطي وراء الموقف
الروس��ي الداع��م للنظام الفاش��ي وخاصة في مجل��س األمن أو
الت��ذرع بالمتطرفي��ن اإلس�لاميين والقاعدة مم��ا يضطرنا لفك
طالسم هذا الموقف.
ونؤكد قبل أن ندخل في أس��باب ه��ذا الموقف الغير مفهوم
للبع��ض أن ألمري��كا مصلحة في انتصار الثورة الس��ورية بهدف
إضع��اف إيران لتبقى هذه األخيرة حليفا ضعيفا لها في المنطقة
أما رموز الموقف األمريكي تتمثل بالتالي:
موقف إسرائيل
إن إس��رائيل تري��د تعويض��ا لخس��ارتها المحتوم��ة للنظام
الس��وري الذي حمى حدودها منذ هدنة  1974والتعويض أصبح
واضح��ا ل��كل عين بصيرة ه��و في ه��دم البنية التحتي��ة للدولة
الس��ورية وتحويل س��وريا إلى دولة فاش��لة بعد س��قوط النظام
بإلهائه��ا في صراعات طائفي��ة ومذهبية بدل أن يب��دؤوا بإعمار
بلدهم بعد سقوط النظام مباشرة.
مخاوف انتشار األصوليين
التخ��وف ال��كاذب لألمري��كان م��ن المتطرفي��ن
اإلس�لاميين والقاعدة التي ظهرت في الجانب المس��لح
للث��ورة حي��ث ل��م يع��د خافي��ا عل��ى أح��د أن األمريكان
يتحملون المس��ؤولية الكبرى في ظه��ور هذه الجماعات
بسبب إطالة أمد الثورة.
إن اإلدارة األمريكي��ة تعلم أكثر من غيرها أن هذه
الجماعات ليس لها أي قاعدة ش��عبية في سوريا بعكس
م��ا يحاول��ون الترويج ل��ه لدى ش��عوبهم وذلك بس��بب
طبيعة الشعب الس��وري الوسطية والالعنفية ويعرفون
أن الش��عب الس��وري يع��رف أن األمريكان عندم��ا أرادوا
إخ��راج الجيش الس��وري من لبن��ان قالوها م��رة واحدة
ولم يكرروها فانس��حب وقتها طاغية الشام ،أم يريدون
إيهامنا أن النظام الس��وري وحده القادر على لجم هؤالء
المتطرفون ،يريدون من وراء ذلك اإلبقاء على جزء من
المؤسس��ة األمنية لهذا النظ��ام الن األمريكان يعرفون

أكث��ر من غيرهم أن الش��عب الس��وري الذي هب ف��ي وجه أعتي
طاغي��ة في العصر الحدي��ث قادر على الوقوف ف��ي وجه أي كان
وعدم السماح لسرقة ثورته وإعادة إنتاج ديكتاتورية أخرى بلون
آخر وس��يكنس الش��عب الس��وري هذا النظام ويبني دولة مدنية
تعددية ديمقراطية بعيدا عن التحريضات التي ينادي بها البعض
ممن ال يفهمون ال بالسياسة وال بالدين.
تفتيت سوريا
أخش��ي ما أخش��اه أن يكون جل تفكير األمريكان هو تجميع
القاع��دة في س��وريا وتحويل س��وريا إل��ى مالي جدي��دة أي إلى
س��احة صراع لتصفية حسابها مع القاعدة على الساحة السورية
ويدخلون��ا في حرب مفتوح��ة ال ناقة لنا فيها وال جمل ،إننا عندما
نطالب األمريكان بموقف أخالقي فنحن لس��نا س��ذجا ونعرف أن
الدول وخاصة األمريكان ال يعيرون أي اهتمام للمسالة األخالقية
إنما يتصرفون بما تمليه مصالحهم وأجنداتهم الخاصة بل نريد
منه��م أن يعملوا على تغيير نظرة الش��عوب العربي��ة المتطلعة
للتحرر من مستبديها والتي كرست لفترة طويلة على أنهم حماة
الحكام المس��تبدين ويس��جلوا موقفا لصالح هذه الشعوب مما ال
يتعارض مع مصالحهم ألنه في النهاية مصلحتهم وكذا غيرهم
مع الش��عب السوري وليس مع نظام مستبد وليقتنعوا أن الشعب
الس��وري س��يبقي يناض��ل من اجل حريت��ه وكرامت��ه ولن يعدم
الوسائل لذلك إن دعم األمريكان هذا الشعب أم لم يدعموه وإننا
نؤكد هنا أن الشعب السوري لن يرحم من يتسترون وراء الموقف
األمريكي فهم ق��ادرون على الضغط عل��ى األمريكان كما أنهم
ق��ادرون على التمرد عليه��م ودعم االئتالف في المال والس�لاح
والتاري��خ ال يرح��م وسيس��جل ل��كل عمله في صفحة س��وداء أو
بيضاء والش��عب ماض في ثورته إلس��قاط النظ��ام وإقامة دولة
مدنية تعددية ديمقراطية شاء من شاء وأبى من أبى.
حسين أمارة
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زوال �سحر العلمانية
ال يمك��ن للعلماني��ة ـ بمفهومه��ا المت��داول ف��ي أوس��اط
العلمانيي��ن العرب ـ ان تحظى بقبول الس��وريين ،أو أن تس��اهم
بإيجابي��ة في التفكير حول نم��وذج الدولة الحديثة التي يؤمل أن
تحل محل دولة البعث البائد.
فه��ي أوال تط��رح إش��كالية غريب��ة ع��ن البيئ��ة العربي��ة
واإلس�لامية .فتط��ور العلمانية ف��ي المجتمع��ات الغربية مرتبط
بصي��رورات تاريخي��ة متنوع��ة كم��ا ه��و مرتبط بطبيع��ة الدين
المسيحي نفسه .ولهذا السبب فإننا نجد ان العلمانية التي تطورت
ف��ي البلدان الكاثوليكي��ة( )laïcitéمختلفة اختالف��ا كليا عن تلك
التي تطورت في البلدان البروتستانتية ( .)secularismفالعلمانية
الفرنسية " "laïcitéوجدت وتطورت في سياق تاريخي معين حيث
الخصم هو الكنيس��ة الكاثوليكية ،وهذا م��ا أعطاها القدرة على
الفعل االجتماعي والحراك السياس��ي والتش��ريعي بل والثقافي.
فهي قد نظمت نفس��ها كمضاد لالكلي��روس ،والحال مختلف في
البلدان ذات السيطرة البروتستانتية ،ذلك أن البروتستانتية تقدم
نوع��ا من نزع اإلكليروس داخل الكنيس��ة وخارجها .ومن هنا فإن
مش��كلة دعاة العلمانية عندنا انهم يستنسخون إشكاليات خاصة
بمجتمع��ات وثقاف��ات وأديان أخ��رى دون أن يكلفوا أنفس��هم ولو
ببح��ث صغير للتفكير عن تبيئة هذه التجارب ومس��اءلة مواءمتها
لطبيعة الناس والثقافة والدين السائد في بالدنا.
أضف إل��ى ذلك أن العلمانية بنس��ختها الفرنس��ية مرتبطة
بالدكتاتوري��ة وه��و ما يثبته الواق��ع كما في تركيا وفي فرنس��ا
نفس��ها ،فف��ي األول��ى تتحال��ف العلماني��ة م��ع الدكتاتوري��ة
العس��كرية ،وفي الثانية تس��وغ العلمانية ممارس��ات دكتاتورية
مث��ل منع الحجاب في المدارس أو التضييق على المس��لمين في
أماك��ن العبادة .أم��ا التجربة العربية م��ع العلمانية فقد تمخضت
عن أس��وأ أنواع الدكتاتوريات كما هو الحال في العراق وس��وريا.
وبالتالي فإننا نتس��اءل ما هو الضامن أال يكرر العلمانيون الجدد
س��يرة الدكتاتوريين ال س��يما أن نموذج التفكير ،الذي يتس��م به
علمانيون��ا على وجه التحديد ،يقوم عل��ى تقديم أفكارهم على
أنها "تنزيل" مقدس ومتعال وفوقي على المجتمع الذي يفترض
أن يقدم��وا ل��ه الحل��ول .فهم يص��درون ع��ن مذه��ب "الجبرية
الفكري��ة" ،الذي يحمله��م على إجبار الناس عل��ى محو ذاكرتهم
وثقافتهم الدينية ،واعتناق العلمانية بحدودها التي يترك لهؤالء
"الش��يوخ" أنفس��هم تفصيله��ا ،مع تقن��ع هذه الجبري��ة بلبوس
التح��رر والليبرالي��ة ،التي يبدو أنه��ا ليبرالية أصولي��ة تتخذ من
العلماني��ة "دينا" هو عبارة عن "دين الالدي��ن" ،وتريد أن تطبقه
بأصولية ال تختلف عن األصولية الدينية.
وم��ن جهة أخرى فإن الحض��ور الديني المكث��ف في البلدان
العربية واإلس�لامية يجر العلمانية إلى إش��كالية مهمة تدعو إلى
التفكي��ر ح��ول مدى صموده��ا أمام األف��كار الديني��ة التي عليها
كعلمانية ليبرالية أن تعترف بحريتها .ولعل من المفيد استحضار

التس��اؤل الذي يطرح��ه جون كين ,أس��تاذ السياس��ة في جامعة
وستمنس��تر ,عما إذا كانت العلمانية تتناقض مع الحرية نفس��ها
حي��ن تحول دون حري��ة التفكير والتدين .فهو ي��رى أن العلمانية
تحم��ل تناقضا داخليا ال يمكن القفز عنه ،وهو دعوتها إلى حرية
العب��ادة وحري��ة االجتماع الديني ال��ذي يقود ف��ي نهاية المطاف
إل��ى زيادة رقع��ة الدين والدع��وات الديني��ة للتدخل في الش��أن
العام والسياس��ة باعتبار أن للدين دورا مهما يمكن أن يؤديه في
السياس��ة .فالعلماني��ة والحالة هذه إما أن تلغ��ي الحرية الدينية
وه��ذا ما يتعارض مع صفته��ا الليبرالية األساس��ية ،وإما أن تقر
وتعترف بتناقض داخلي يعمل على تقويضها.
وم��ن التناقض��ات التي تف��ت في عض��د العلمانية ـ حس��ب
ج��ون كين أيضا ـ هو ترافقها مع "ع��دم اليقين الوجودي" والذي
يح��ل محل اليقي��ن الديني عند األفراد ،وهذا ال يش��بع التطلعات
اإلنس��انية والروحية عند الن��اس .فالعلمانية والحالة هذه تنتهي
بأزم��ة اجتماعي��ة وقيمية .ففي بلد مثل فرنس��ا تج��د العلمانية
الش��املة تقب ًال وحضوراً على المستوى الرسمي والشعبي ،وهي
تشكل حالة فريدة في العالم العلماني بعمق حضورها وشراسة
المدافعي��ن عنها ،ومع كل ذلك فبعد أكث��ر من قرن على تطبيق
الفصل الرس��مي للدولة عن الكنيس��ة ع��ام 1905م ،ومع العلم
أن فصل الدين عن المدرس��ة كان س��ابقًا على ذل��ك ويرجع إلى
العام 1882م ،فالمالحظ الي��وم هو الوصول إلى أزمة اجتماعية
يلخصها أحد فالس��فتهم وهو ريجي��س دوبرييه بأنها أزمة "رمز
جمهوري" ناتج عن غياب المقدس المشترك كما يسميه .والدعوة
الي��وم إلى تعدي��ل الصيغ��ة الحالي��ة للعلمانية الفرنس��ية على
أش��دها ،والالفت أن التفكير بتطوي��ر العلمانية ينطلق اليوم من
المي��دان الذي بدأ تطبيقها فيه ،أي من المدرس��ة ،إذ يقترح كثير
من الفالسفة والتربويين تدريس الظاهرة الدينية في المدارس
العام��ة .العلماني��ون في المجتم��ع العربي واإلس�لامي مصرون
على أن يدخلوا النفق الفرنس��ي المظلم والطويل ،والذي تحاول
الفلس��فة الفرنس��ية الخروج منه اليوم ،وهم متش��بثون بفكرة
ال��زج بالعلماني��ة ف��ي جبهة الصراع م��ع الدي��ن وتقديم صيغة
واحدة تعرفها على أنها نقض الدين وإزالته من الحياة والحال أن
العلمانية ال تتقدم على حس��اب تجريد الدين من صدقيته وإلغاء
مبادرته واس��تقالله ،وإنما من خالل تعميق االنس��جام والتفاهم
داخ��ل النظ��ام المجتمعي العام نفس��ه بين س��لطات تعترف كل
منها باألخرى وتحترم صالحياتها وسلطتها.
وبالمحصل��ة فإن غاية الجهل بالعلمانية نفس��ها هو الكالم
ع��ن العلمانية بوصفها حال ناجزا وتجرب��ة جاهزة للتطبيق أينما
تيس��ر ،فالدقة تس��تدعي أن ت��درس التجارب العلماني��ة الكثيرة
والمتعددة بس��يئاتها وإيجابياته��ا وإمكانيات تطويرها للنظر في
مدى مالءمتها للواقع العربي والسوري على وجه التحديد.
صهيب زهران
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حلب املدينة العظيمة
كان��ت أياما مؤلم��ة للنفس والذاكرة وأنت ترى الش��ارع
ال��ذي ترعرع��ت به والمدرس��ة الت��ي غامرت م��ع أصدقائك فيها
والبيوت الجميلة التي زرتها بالماضي والش��وارع المشبعة بعبق
الذكري��ات الجميل��ة التي تحول��ت إل��ى دم��ار وركام والكثير من
الدموع والدم
حلب..
ه��ي المدين��ة العظيم��ة التي عاث بها األس��د فس��ادا ونجح
بزرعها فوضى فكرية وأخالقية مؤلمة للعقل والعين.
حلب ..فوضى سالح غير معقولة فال تكاد ترى عدة أشخاص
دون مرور س�لاح بينهم ال أدري أهو نوع من التباهي بالسالح أم
حاجة للحماية الش��خصية أم هي شكل من أشكال عقدة النقص
التي عانى منها الشعب السوري العظيم عبر عشرات من السنين
حلب ..الوقود..
ه��و الحاجة األهم لإلنس��ان في الش��تاء للبحث ع��ن الدفء
وللت��زود ببع��ض المؤن  -وهي عادة أهل حل��ب بتخزين المؤن -
الموجودة مسبقا من ايام الصيف الدافئة
الم��ازوت!! هو المخل��وق األغلى لحياة المواط��ن في مدينة
الصناعة (سابقا) فقد تنوع المازوت بأنواعه وبالتأكيد أسعاره مع
اختالف لونه من مازوت أحمر (وهو المازوت الصاغ) وسعره ١٥٠
لليتر الواحد بعد أن كان سعره  ١٥ليرة
إلى المازوت األخضر (األسود بالحقيقة المكرر بشكل بدائي
من نفط الجزيرة الخام) وهو األخطر على الحياة البشرية بسبب
ح��االت انفج��اره العديدة في بي��وت المواطنين وس��عره  ٥٥ليرة
لليتر
وبين األخضر واألحم��ر هناك المازوت
األصف��ر وهو المكرر بطريق��ة أكثر تطورا
(جزئيا) وسعره بين االثنين
أم��ا البنزي��ن فهو رفاهي��ة المواطنين
الس��تخدامه بتش��غيل المولدات (وهي قمة
الرفاهية ف��ي حلب) وقد وصل س��عره إلى
 ٢٢٥في بداية الشتاء أما اآلن فسعره يدور
حول الـ  ١٧٥ليرة
وأيضا متواج��د بلونين البنزين العادي
والعراقي (الديري حقيقة)
الحــطــ��ب ..الملج��أ الوحي��د للمواطن
للول��وج في عال��م الدفء الخيالي في أش��د
أيام الس��نة بردا وهي المر بعينية (من ٢٠
كانون األول  ٣٠ -كانون الثاني)
س��عر كيلو الحطب  ٥٠ - ٢٥ليرة تبعا
لدرجة اليباس به

أم��ا من ال يجد لل��دفء طريق فمن الطبيعي جدا أن ترى من
يقص أش��جار الحدائق وفي أفضل الحاالت يجري عملية كس��اح
(ق��ص أغض��ان األش��جار لتهيئتها ألي��ام الدفء) قس��ري لبعض
األش��جار في الش��وارع وقد ش��اهدت العدي��د من العائ�لات التي
تس��تدفئ بالنفاي��ات من الش��ارع أو نفاي��ات المنزل م��ن نايلون
وكرتون ويصل األمر إلى إشعال حفاضات األطفال الوسخة..
وتالح��ظ بش��كل واض��ح أن المقاعد ف��ي م��دارس المدينة
ق��د عرّيت من ألواح الخش��ب الجافّ��ة واأللواح الس��وداء المميزة
في مدارس األس��د كم��ا أن الكثير من المدارس قد س��رقت حتى
مقاعدها الحديدية.
س��عر تكلف��ة المواص�لات في مدين��ة حلب تضاعف��ت أكثر
م��ن  ٥مرات فأي��ة توصيلة داخل المدينة ال تق��ل عن  ١٠٠ليرة
والس��رفيس ارتفعت تس��عيرته من  ١٠ - ٥إلى  ٢٥ليرة لنصف
الطريق القديم (النقطاعه بسبب انقسام المدينة)
جلس��ت في مدين��ة حلب ألكثر من أس��بوع بش��كل متقطع
وذهب��ت إلى الكثي��ر من المناطق المختلفة والش��يء المش��ترك
بينها أني لم أرى الكهرباء قط..
الخضروات والفواكه متوافرة في المحالت وبش��كلها المميز
المعتاد لكن أغلب الش��عب في حلب لم يعمل بأية عمل منذ عدة
أش��هر مضت وم��ن حالفه الحظ ومازال يعم��ل فانه يعمل بدوام
جزئي ويمر على العديد من القناصة في طريق ذهابه إلى عمله
الموت..
عبد اهلل سيف

6
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�إىل روح الطفل
ال�شهيد
م�صطفى العيان
عذراً
عذراً يا طفلي لك عذرا..
فالقدر ال يعرف وقتا
والموت ال يعرف عمرا
عذراً يا طفلي لك عذرا..
فسهام الموت قد سرقت
ريحانة بيتي والعطرا
لو كنت أعلم أقداري
لم أخرج من بيتي قسرا
نوم غارق
لتركتك في ِ
لسرير تعشقه عشقا
عذراً يا طفلي لك عذرا..
فصدى ضحكاتك في أذني
وبريق عيونك يجرحني
لم يبقى لي إال الذكرى
صرخات مقعدك تنادي
أين التلميذ المنتظرا
عذراً يا ولدي لك
عذرا..
كيف لحفار مأجور
أن يضع رفاتك في القبرا
وكيف لقلبي المذبوح
أن يبقى له من
الصبر قطرا
عذراً يا أمي لك عذرا..
فجنان الخلد نادتني
لمقام لنا فيه ذخرا
عذراً يا ولدي لك عذرا..
ما عدت احتمل الصبرا
ما عدت احتمل الصبرا
زهرة النرجس
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عماد دلني على
عنوان..
ل��م يكن لراحتيك فخر حمل جس��دك إلى مثواه
األخير..
يداك اللتان حملتا معظم أجس��اد الش��هداء ،عجزت
عن حمل جسدك.
حي��ن كان��ت القذائف تس��قط ،كان كل واح��دٍ منا
يبحث عن زاوية يختب��أ فيها ،بينما كنت تبحث عن روح
ربما تستطيع إنقاذها.
يداك التي حملت أجس��اد الش��هداء ،هي ذاتها التي
حملت فأسك ،ومعولك ،بحثاً عن ُقوتك وقوت أطفالك،
يداك التي لم تتلوث بأي نوع من أنواع التلوث.
أذك��ر أنك ،وأكثر م��ن مرة حين كنت تواري جس��د
ش��هيد ما ثراه ،كنت تدعو رب��ك أن تلقى ماالقاه ،وكان
لك ذلك.
رحل��ت ي��ا عماد ،ولم تت��رك عقاراً ،أو مل��كاً لكنك
تركت مالم يس��تطع الكثيرغيرك ترك��ه ،تركت روحك
تح��وم في أزق��ة مدينتن��ا التي ش��عرت بغياب��ك ،هذه
المدينة التي فقدت شيئاً من تركيبة هواها.
لقد عش��ت فقي��راً ،كريماً ،ورحلت فقيراً ،ش��هيدا
ً ،غنيًا بروحك وإحساس��ك بغيرك ،عبرت بموتك جس��ر
األمل الذي نحلم بالعبور فوقه ،تركت لنا ابتس��امتين،
وتركت مكانك فارغاً في قلوبنا.
طوب��ى لش��موخك وصب��رك ،طوب��ى ليدي��ك
الطاهرتين..
آرام الدمشقي

�إىل عدي واله
طرت بجناحيك يا أيها الصقر
أبحرت وأنت في ربيع العمر
وجعلت الدم زوادة وبوصلة فلن تضل الطريق
كتبت بأكاليل الغار
قصيدة تموج بحرنا المتصحر
تجلو صدأ السيوف الغبية
تجف��ف دموع األمه��ات وتبدع البس��مة في فضاء
الطفولة
عزفت بسفيك المذهب على أوتار الجروح
فانهار ما تبقى من رماد وخوف وأنين
نابغة الثورة
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حلم �أبو يزن
منذ زمن تقريبا وحالنا كحال جميع األس��ر التي لديها
معتقل دائما في الذاك��رة في كل فعل وفي كل لحظة ولكن
المدمي للقلب هو رؤية أطفاله فعندما تقف أمامك انتبه إلى
الت��ي لم تبلغ الرابعة بعد وتس��ألك أين أبي هل هو مس��افر
هل ذهب إلى ربه هل هو في الجنة بماذا تجيبها هنا تخونك
التعابير بإجابة الطفلة التي ال ذنب لها س��وى أنها ابنة الشيخ
عب��د المنعم العوض أو ما كانوا يس��موه خطي��ب الثورة قبل
نس��يانه ف��ي غياهب الس��جون وذنبه��ا أن والده��ا رفض أن
يخ��ون األمان��ة ويخون منب��ر رس��ول اهلل وتكل��م الحق ولم
يخ��ف لومة الئم وباألم��س رايته في الحل��م وهو يقف على
المنب��ر يخطب بالناس يرتدي عمامته البيضاء وس��مرة خديه
يزينه��ا قط��رات العرق فوقف��ت وقاطعته معت��ذرا أخي كيف
حالك فرد علي تسألني وتنس��ى أخوتي المساجين حالي من
حاله��م إيمانن��ا قوي ولم يس��تطيعوا أن يغيروا م��ن عزائمنا
قيد ش��عرة ولكن أنت اخبرني عن النس��ا وأحوالهم فأصابني
الجم��ود للحظات وهربت من الس��ؤال ألخبره ع��ن حال أهله
فقاطعن��ي بعصبيته المعتادة فس��كت للحظ��ات ومرت ثوان
حس��بتها س��نوات ماذا أقول له فقررت الكذب وال ش��يء سواه
وقل��ت له بع��د فترة م��ن اعتقالك اس��تطعنا تحري��ر مدينتنا
وقام الثوار بتش��كيل مجل��س محلي يعنى بش��ؤون المدينة

الإ�سالم الذي يهابه الغرب
إذا كان هذا هو اإلسالم إذن فنحن جميعا مسلمون ..جوته
منذ ق��رون عدة رس��م الغرب صورة مغلوط��ة عن العرب
واإلسالم وجعلها محكومة بنمطية ثابتة وال يقبل تعديلها
ولكن في ظل األح��داث الجارية بدا ينصب االهتمام حول
عالق��ة الش��رب بالغرب أو بعب��ارة أدق عالقة الغرب باإلس�لام
وأصبح الجميع في الغرب يهرولون لدراسة المزيد عن اإلسالم
والمسلمين سواء في الدين أو الفكر والشريعة ،الخ..
وهذا فرض علينا نحن أهل الش��رق واإلس�لام أن نوضح
لهم الص��ورة النقي��ة الصافية له��ذا الدين العالم��ي وضرورة
إبراز دعوة اإلس�لام إلى السلم ال التسليم ورفضه كل أشكال
اإلره��اب الغربي��ة قبل الش��رقية واس��تعداده للدخ��ول في أي
مس��عى يهدف إلى مكافحة الظلم ش��ريطة أن تضطلع به أيد
نظيفة غير ملوثة بممارسة الظلم والقهر والعدوان والتطهير
العرق��ي والنف��ي م��ن األوط��ان وس��وف نب��رز آراء بعض من
مفكري الغرب في اإلسالم.

| مواسم زيتون |

7

وأصبح كل ش��يء منظم فالش��وارع نظيفة والناس مقيدون
بمواعيد وطرق رمي األوس��اخ في أماكنه��ا الخاصة ولم تعد
ترى منظر س��يارات األمن والشبيحة تمر مسرعة كأنها البرق
وال ترى شوارع كاملة مسدودة الطرفين بحجة مقر امن فالن
أو ع�لان فكل الش��وارع ملك الناس وتش��كلت محكمة ثورية
أحكامه��ا ف��وق الجميع ولجان ش��عبية لمتابعة أح��وال الناس
ومس��اعدة المحتاجين ومنحهم ما يعنيه��م من مواد تموينية
ولب��اس ودواء ووقود تدفئة وعلى ذك��ر األخير لم يبقى بيت
إال واخ��ذ ما زوت فوق حاجته وبس��عر زهيد ج��دا وما من احد
ش��عر بالبرد أبدا وكان الش��تاء لم يمر هذا الع��ام وأما اللجان
التموينية فمنعت االحتكار ومراقبة األس��عار فكل شيء موفر
ورخي��ص والم��اء والكهرب��اء فكل ه��ذا بعفة ومحب��ة الناس
لبعضها واأللفة بينهم يكفه ثانية فهذا أمر يطول شرحه جدا
س��ر جميع الموجودين لهذا الكالم وحمدوا اهلل أن ثورتنا
بخير ولكن أخي كان يعلم أنني كاذب تحرروا المعتقلين حتى
اآلن طأطات راسي خجال من سؤاله فقال لي ارفع راسك وقل
للناس من بعد الس�لام ممن جمي��ع المعتقلين إلى القائمين
على أم��ور الناس اتقوا اهلل فينا وفيكم واعلموا أنكم س��وف
تقفون بين يدي اهلل وس��وف تسالون عن حقوق البشر وعن
ه��ذه األموال الت��ي تجمعوه��ا واعلموا أن القضب��ان ال بد أن
تكس��ر يوما وبأنكم س��وف تقفون أمام األبط��ال المحررين
وس��وف نس��ألكم عن عه��د وأمان��ة الثورة م��اذا فعلت��م بها
اس��تيقظت من هذا الحلم خائفا وجال وعدت إلى رشدي ألرى
واقعا أليما ولكنني نهرت نفس��ي باآلن ال تيأسي فاألمل يولد
من رح��م األلم وثورتنا منصورة ب��إذن اهلل مهما طال الزمن
ومهما بلغت التضحيات والحرية للمعتقلين
أبو يزن
ق��ال وأمي��ري المجري:إني اعتقد في الحقيق��ة أن روح نظام
المس��لمين دين اإلس�لام وه��و ال��ذي أحياهم وال��ذي يتكفل لهم
بالسالمة إنما هو اإلسالم فقط وقال بيرك في البرلمان االنجليزي:
أن دين اإلس�لام ه��و احكم وأعقل وارحم تش��ريع عرفه
التاريخ البشري وقال شارك ميزميز الفرنسي المعروف:
لو وجد دين اإلس�لام المبلغين المقتدرين الذين يقدرون
المذاك��رة والتفاهم مع علماء النصارى ف��ي هذه األزمنة التي
تنتشر فيها مذاهب الضاللة المتفرقة ألسلم الناس في أوروبا
وقال المستر ادوارد ورمي األمريكي:
ال��م يان لنا أن تعت��رف نحن الذين نعد أنفس��نا في أعلى
قمة التهذيب بأنه لو ال التهذيب اإلس�لامي ومدنية المس��لمين
وعلومه��م وعظمتهم وحس��ن نظام جامعاته��م لكانت أوروبا
الي��وم تهي��م في ظالم لي��ل بهي��م إال يمكن أن يق��ال حقا أن
أوروب��ا المس��يحية بذلت كل في بوس��عها منذ ق��رون لتخفي
شكرها للعرب المسلمين دع أوروبا تعترف بخطئها دعها تعلن
للعالم اجمع عن غباوتها الغريزية أنها وال ش��ك ستضطر يوما
لالعتراف بالدين األبدي المدينة به وهو اإلسالم.
langdon
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�شكوى �إىل اهلل
حت��ام يحك��م قات��ل مخب��ول
تنقضي والناس بين مشرد وقتيل
عام��ان

للنكب��ات

كادت

أو طائ��رات حمله��ا برمي��ل
أم��ا قذائف ق��ادم معه��ا الردى
أتركتن��ي للح��زن والعب��رات
قص��ف وتدمي��ر ورع��ب قات��ل
وأراه يدن��و رائ��ع النس��مات
جرحى تئ��ن وال مغي��ث يجيبها
فالمش��فى دم��ر وال��دواء قليل
ومنازل ف��وق الصغ��ار تهدمت
ه��ذا مص��اب وذاك راح قتي��ل
جثث على الطرقات مزق لحمها
اي��ن المقاب��ر هل لهن س��بيل
تب��ا لح��كام تنف��خ كرش��ها
فعمت وصم��ت والصراخ مهول
ش��هداؤنا للع��د ف��ي قنواتكم
وعويلن��ا ف��ي س��معكم تهليل
أين الضمائر قد سئمنا كالمكم
ال الوع��د يش��فينا وال التعلي��ل
يا مجلس األمم المحنط حسبكم
كذب��ا علين��ا فكفك��م مش��لول
وعيونك��م ع��ن حقن��ا معمي��ة
وس��تاركم في وجهنا مس��دول
أم عبد الرحمن
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�أ�ستودعك بخزائن اهلل
كانت في كل مرة يذهب في مهمة تبقى قلقة،
تنتظره على باب البيت ،ال تس��تطيع النوم وال الطعام،
إال في ذاك اليوم مر عليها عند السادسة صباحا
قبّ��ل يده��ا طل��ب منه��ا الدع��اء ،وأخبره��ا أنهم
س��يهاجمون حاجز معمل الزيت ،كانت آخ��ر كلماتها له
أستودعك بخزائن اهلل ،كان كالمهر المقدام ،هاجم في
المقدم��ة لم يكن يهاب الم��وت ليقينه أنه طريقه
إل��ى الجن��ة ،ففي اليوم الس��ابق ق��ال لهم أب��و زيد:أنا
بكرى معزوم على غدا بالجنة مين بيروح معي؟
لم يرد من الحاضرين بلهفة سواه قال له :أنا معك
يا ش��يخ أس��امة .وبالفعل كان��ت الرصاص��ة األولى له
والثانية ألبو زيد وهو يريد إنقاذه.
استش��هد عبدا لقادر لكنه غير مسار المعركة فقد
دل الش��باب على م��كان الدباب��ة وناور أمامه��ا ليمروا،
عندما أخبروا أمه حمدت اهلل وقالت :اآلن آمنت
عل��ى عبدو م��ن كل مك��روه! وجلس��ت ف��ي الليل
وحوله��ا أطفاله��ا الباقيي��ن لتتذك��ره بصم��ت ،لتتذكر
س��نواته التس��عة عش��ر ،كم كان نبي ً
ال صادقًا ،شريفاً،
حنونًا.
ب��دأ يم��ر بذاكرته��ا نضال��ه من��ذ انخراط��ه ف��ي
المظاهرات الس��لمية ،قناعاته بالثورة ومحاربة النظام
الفاس��د تذك��رت اعتق��ال أبي��ه ح��رق بيته��م ،س��رية
انضمامه في البداية مع األحرار.
كانت ترجو لروحه الراح��ة والهدوء والطمأنينة في
الس��موات العلي��ا ،كان ل��ه وجهاً مبتس��ماً عن��د مفارقة
األرض التي س��قاها بدم��ه الطاهر إلى جن��ان الخلد يا
عبد القادر أنت ورفاقك.
نوار

�سراقب يا فجر ال�ضياء
سراقب يا فجر الضياء
ارفعي رأسك للعالء
حاربي الظلم ..حاربي الطغاة
وقفي بوجه األعداء
ها هو النصر يلوح شامخَا
قادمَا مفرحَا لألمهات الحز ناء
شبابنا ثوارنا هم لنا رمز األخوة والعطاء
يستحقوا منا كل التقدير والفداء

الطفلة ورد

أس��ــبوعية | تصــ��در عن ش��ــباب إدل��ب األحرار
الس��نة األول��ى | الع��دد (2013 / 2 / 28 | )9

ماذا عن درا�ستي؟
من��ذ عامي��ن من��ذ أن كن��ت ف��ي الصف الس��ادس
االبتدائ��ي ب��دأت صيح��ات الحري��ة في مدينة س��راقب
ولك��ن بدأت ف��ي نهاية الفصل الثاني فكانت الدراس��ة
ف��ي هذا العام منظم��ة وال تقطيع في ال��دروس ولكن
بع��د العطلة الصيفية اش��تد الوضع وكن��ت في الصف
األول اإلعدادي (الس��ابع) ففي هذا العام الدراسي بدأت
عمليات االش��تباك والقصف والمداهم��ة وعندما نكون
في المدرسة.
تبدأ هذه العمليات سواء في بداية الدوام المدرسي
أو منتصف��ه أو نهايت��ه فنهرع إلى منازلن��ا تحت ضوت
الرص��اص أو القذائف الصوتية أو اله��اون ،وهكذا كان
الفصل األول وبعد ذلك أغلق الجيش الحر المدارس.
بس��بب الخطر على الط�لاب مدة ش��هر تقريبًا ثم
احت��ج البعض ،وقاموا بفتح المدارس مجدداً وحدث كما
ف��ي الفص��ل األول من قصف واش��تباك ولكن بش��كل
أكبر.
وهك��ذا انتهى ه��ذا العام الدراس��ي ولم نس��تطع
دراس��ة المنهاج كام ً
ال ،أما في هذا الع��ام ،أصبحت في
الص��ف الثاني اإلعدادي (الثام��ن) ففتحت كل المدارس
ع��دا مدرس��تي ،مدرس��ة الق��دس فذهب إخوت��ي إلى
مدارسهم وأنا بقيت في المنزل.
مدة خمس��ة عش��رة يوماً ث��م ذهبت إلى مدرس��ة،
البع��ث البعي��دة .ع��ن منزل��ي وكان ع��دد الطالبات في
صفي ي��زداد يومياً حتى أصبح ما يقارب الس��تين وهو
في ازدياد والنسبة األكبر من مدرسة القدس ،والباقي
م��ن طالب البعث هذا في الفصل األول ،أما في الفصل
الثاني فقام مدير البعث بطردنا من المدرسة وقال أنه
لن يستقبلنا هو ومجموعة من المدرسين.
ث��م ج��اءت إدارة القدس وأفرغ��ت لن��ا إدارة البعث
ش��عبة واحدة لطالبات القدس من الص��ف الثامن لمدة
يوم واحد في اليوم التالي ذهبنا إلى مدرس��ة الس�لام
وهي أقرب إلى منازلنا وقد سقطت بهذه المدرسة ثالث
قذائف وهكذا ،دراستنا اسم نجاح وعالماتنا.
قل��ت بس��بب عدم حض��ور جميع ال��دروس لرفض
أب��ي إرس��النا إلى المدارس ،خش��ية القذائ��ف .وخاصة
أن��ه اليوم الفائ��ت أمطرت س��راقب بالقذائف خصوصًا
المدارس ،وس��قط جرح��ى بين الطالب ولكني س��وف
أواصل دراس��تي ولن أس��مح بنقص��ان عالماتي وأريد
أن أصي��ر محامي��ة وغصب عن��ك يا أس��د .وهيك جيل
المس��تقبل ،بنصف دراس��ة ولكن بإرادة م��ن حديد أنا
سأصبح محامية مثل أبي.
الطفلة السنا
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�صواريخ �سكود
�أم �سكوت
في ليلة الجمعة الماضية كنت اشاهد التلفاز وعلى
اح��دى المحطات االخباري��ة تم نقل مقاط��ع فيديو لمدينة
الباب التابعة للريف الحلبي عن وقوع صواريخ ارض ارض.
وقد كان الدمار هائال جدا حينها عدت بذاكرتي إلى
الع��ام  2003في حرب العراق وقتها كنا نش��اهد جميعا
صواريخ كروز توما هوك تنطلق من البوارج االمريكية
في البحر االحمر وتصب بدمارها وغضبها على العراق
الش��قيق لك��ن تلك كانت بي��ن دولة ه��ي االعظم في
العالم والعراق كدولة عربية.
لك��ن نحن االن ن��رى صواريخ بتصنيفها بالس��تية
مث��ل الصواريخ االمريكية بفارق بس��يط هو مدى هذا
الصاروخ ولكن هذه الصواري��خ التي نقصف بها ثمنها
من الضرائب التي كنا ندفعها من جيبنا وهي بالمقابل
تهدم منازلنا وتزهق ارواحنا وتشرد عائالت بأكملها.
ورغ��م ذلك ف��ان معارضة الخارج تجتمع لتش��كيل
حكوم��ة انتقالي��ة وليس��وا على عجلة م��ن امرهم ابدا
طبعا الن نزاال قويا يجري على تقاس��م الكراسي ومن
ثم يقاطعون مؤتم��ر روما وكان هذا كافيا وفي مقطع
الفيدي��و كانت امرأة تقف مذهول��ة وال تتدمع عينها وال
تحرك ش��فتيها على هذا المشهد الذي تقف امامه فهل
من المعق��ول انها جمدت مكانها م��ن منظر دماره هذا
الص��اروخ الذي ف��ي هذه الحالة يجب علينا تس��ميته ب
(س��كوت) بدال من س��كود كما حال المجتمع الدولي من
اقصى الشرق إلى اقصى الغرب.
احمد نهاد
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دولــة اخلــالفة وال�شــريعة الإ�ســالمية
جبهة الن�صرة ..ن�صرة من؟

مع إرهاصات الثورة األولى ،كانت الحماسة شالالتٍ هادرة،
واألحالم س��حباً ،والس��ماء ه��ي الحدود ،كانت الثورة ش��عارات
ومبادئ ال يملك أحدٌ أن يختلف معها ،وتجمعت من حولها قوى
أوس��ع م��ن قياداتها الحقيقي��ة ،وكان للثورة من س��عة الصدر
والتس��امح والرغبة في طلب اإلجماع وتحقيقه ما يدعوها إلى
االستعانة بهؤالء الذين جاءوا إليها من غير طريقها.
في المرحلة الثانية من عم��ر الثورة أتت مرحلة الحقيقة،
رؤيتها أو االرتط��ام بها ،حين ظهرت مصاع��ب التغيير وأحيانًا
مس��تحيالته ،وحين ب��دا أن ليس كل األح�لام قابلة للتحقيق،
فض ًال عن االيق��اع الزمني الالزم للتحقي��ق ،في هذه المرحلة
بال��ذات إما أن تنظر الثورات إلى الحقيق��ة في عينها وتبدأ في
مواجهة مش��اكل التغيير وقضاي��اه ،وإما أن تهرب من الحقيقة
تطارد أحالمه��ا وهي في الواقع تطردها ،والهرب من الحقيقة
وط��رد األحالم قد يفض��ي لهزيمة الثورة وهزيم��ة الثورات ال
تك��ون بفش��لها في نقل الس��لطة من فئةٍ إلى أخ��رى بل في
ً
مطية
انحرافه��ا ع��ن أهدافه��ا وش��عاراتها األولى ،واعتباره��ا
للجميع لتحقيق غاياتهم.
في ي��وم ق��ادم مع المس��تقبل س��وف تقف أم��م األرض
تطلب ٍ
محاس��بةٍ ،
التحقيق في شأن التخاذل الذي ساق جهاديي
األرض إلى الجبال والمدن السورية ،وهجّر دعاة الدولة المدنية
إلى مقاهي بيروت والقاهرة ،وترك السوريين لمطحنة الحرب
وغي��ب دع��وات المدنية والتعددي��ة ،وأعال ص��وت البنادق ،في
س��وريا اليوم ال م��كان لقصيدة الش��اعر اإليراني « موش��يني
والت��ي مطلعها « :ارم بندقيتك ،أكره ه��ذه اآللة الدموية ،كما
ف��ي لبنان والقدس كذلك في ش��وارع طهران « ،س��وريا اليوم
أم��ام مرحلة الحقيقة ،أمام جريمةٍ من متتالية جرائم النظام،
كمقاتل رديف
الذي أوص��ل البالد إلى القبول بجبهةِ النص��رة
ٍ
بين أبنائ��ه وإن اختلفت الغايات واأله��داف .إنه اليأس العميق
ال��ذي حل بالس��وريين بعد س��نتين من المجازر ش��رّع «جبهة
النص��رة « بنظر عدد كبير من الن��اس كل ما يهمهم في األمر
هو أن الجهاديين يقاتلون في معس��كرهم ،بينما باقي العالم
يتفرج أو يقاتل ضدهم.
يق��ول بش��ير الحجي قائ��د إلح��دى الكتائب التابع��ة للواء
التوحيد التي تضم جماعات مس��لحة من الجيش السوري الحر
في منطقة حلب« .نحن على اس��تعداد للتعاون مع أي مجموعة
تحمل الس�لاح ضد بش��ار األس��د» نح��ن نتع��اون بانتظام مع
مقاتل��ي الجبهة للتصدي للجيش النظامي وتحرير مدينة حلب
« ،كان ذل��ك ف��ي آخر عملي��ة تواجه فيها المعارضة المس��لحة
والجي��ش النظام��ي ف��ي قاعدة الش��يخ س��ليمان ق��رب حلب.
وبحس��ب أحد الناش��طين الذين كانوا موجودين في المنطقة،
فإن مقاتلي الجبهة هم من قادوا الهجوم على القوات النظامية
بالتنسيق مع جنود الجيش السوري الحر الذي كان يؤمنهم من
الخلف ضد الضربات الجوية.

كما نش��رت جريدة التليغراف موضوعا تحت عنوان «كيف
تستولي جماعة جبهة النصرة الجهادية على الثورة السورية».
وكتبت الجريدة «حلب ،أكثر المدن الس��ورية سكانا ،غرقت في
الي��أس المختلط بالمعارك ،وهو تجس��يد لصراع الوجود الدائر
في سوريا ،حيث يقوم القوي بالقضاء على الضعيف».
«تاريخ المدينة الناصع اختفى تحت الدمار وأكوام القمامة
المتراكم��ة عل��ى األرصفة ،حي��ث يلعب األطفال بي��ن المباني
المدم��رة بفع��ل القذائ��ف والغ��ارات الجوية .وخ�لال الطرقات
المظلمة ليال ،يجول المس��لحون في ارت��ال متعاقبة ،بعضهم
يبحث عن أنصار النظام الس��وري والبع��ض اآلخر يبحث عمن
يقوم باختطافه لطلب الفدية أو عما يقوم بنهبه».
وأضاف��ت الجري��دة «هناك صراع آخر خل��ف الصراع الدائر
بين المعارضة والنظام وهو صراع االيديولوجيات ،حيث تقوم
كل مجموعة بالتمهيد لفكرها حتى يكون في طليعة المش��هد
السوري بعد انهيار نظام األسد».
«وخالل األس��ابيع األخيرة ،تزاي��د دور جبهة النصرة وهي
مجموعة إس�لامية جهادية صنفتها واشنطن على أنها إرهابية
حيث تريد إقامة دولة إسالمية تحكم الشريعة دون تخاذل».
في ملفنا اليوم نبحث في « جبهة النصرة « شاغلة العالم
اليوم ،في أكثر مش��اهد العصر الحديث هزلية .،فبعد س��نتين
تقريبًا على بدء الثورة السورية وأكثر من ستين ألف شهيدٍ تم
توثيق أسمائهم وعدد يقاربهم لم يكن له حظ التوثيق ،وعدد
غير معروف من الجرح��ى والمعاقين والمعتقلين وخراب أحياء
وق��رى وأكثر من مليوني ونصف مهجّ��ر وآالف نقاط التظاهر
بقتال عس��كري بين جيش
الدوري ،تختزل الملحمة الس��ورية
ٍ
النظ��ام وفرع من ف��روع القاعدة ،ليخرج الس��وريون ً
عامة من
ٍ
المعادلة.
النشأة:
تأسس��ت «جبه��ة النص��رة ألهل الش��ام» م��ن الجماعات
الس��لفية الجهادي��ة أواخر ع��ام  2011ف��ي غم��رة االنتفاضة
الش��عبية في س��وريا ،والجبهة واس��مها الرس��مي ه��و «جبهة
النصرة ألهل الش��ام من مجاهدي الش��ام» وه��ي األكثر إثار ًة
للج��دل والخوف بين جميع التش��كيالت المقاتل��ة على األرض
الس��ورية ،ورغم األضواء الكثي��رة التي تس��لط عليها إعالميًا
وسياسيًا غير أن الغموض ما يزال يلفها ،فهي جماعة مستقلة
غي��ر خاضع��ة لقي��ادة الجيش الس��وري الح��ر .وال وج��ود ألي
قيادة مش��تركة ،بل مجرد تنس��يق بين أفراد الجماعة ومعظم
ألوية الجيش الس��وري الح��ر ،وليس للجبهة برنامج سياس��ي
أو مش��روع واضح لدورها ما بعد س��قوط النظ��ام .ولم تلتزم
الجبه��ة عالني��ة بالعمل حصراً ضد النظام إل��ى حين التخلص
منه .ول��م تعترف باالئتالف الوطني المعارض وقت تش��كيله،
واعتبرته أداة للقوى الدولية التي تدعمه.
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أح��د أهداف النص��رة المعلنة هو إقامة دول��ة الخالفة في
س��وريا .وإذا ما عدنا للمبادئ األساس��ية للثورة السورية ،فمن
ح��ق أتباع النص��رة كما لغيرهم الدعوة للش��كل ال��ذي يرونه
مناسبًا للدولة السورية الجديدة تحت مبدأ احترام الرأي والرأي
اآلخ��ر ومن واجبنا جميعًا .الدف��اع عن أتباع النصرة ،في حقهم
في الدعوة إلحياء الخالفة.
و إذا كان��ت النص��رة تري��د التح��ول لحزب سياس��ي يدعو
للخالف��ة ،كأي حزب آخ��ر ،فعلينا الدفاع عن حقه��ا في التعبير
ع��ن آرائها ،لكن كيف ألتباع النصرة إذا صح انتماؤهم للقاعدة
ومش��روع الس��تقطاب الن��اس
ح��زب سياس��ي،
التفكي��ر ف��ي
ٍ
ٍ
ديمقراطي��ًا ،يق��ول الباح��ث « فري��د هالي��داي « ف��ي كتابه «
س��اعتان هزت��ا العالم « :الحق أن الح��ركات األصولية ،كائنًا ما
كان تأويلها ،ذات بعد سياسي واحد يحكمها وهو االستيالء غير
الديمقراطي على السلطة ،وهذا هو الهدف الذي تتشارك فيه
مع حركات حرب العصابات غير الدينية ،كالقومية واليس��ارية،
من هنا فعداء بن الدن يس��تهدف في الش��رق األوس��ط نظام
الدولة األمة القائم قبل استهدافه الواليات المتحدة «.
وه��ل تمتل��ك النص��رة مش��روعاً ،وه��ل تقب��ل الحركات
الجهادي��ة بالديمقراطية ،التي دفع الس��وريون للحصول عليها
أغلى األثم��ان ،الجواب بالنفي قطعًا ،فقد أعلن رئيس المكتب
السياس��ي ف��ي «الجبه��ة» بحلب س��الم الصبّ��اغ أن ال «مكان
للعلماني��ة في قلوب المس��لمين» .وبالعودة للتاريخ وبحس��ب
ح��ازم صاغي��ة في كتاب��ه « قضاي��ا قاتل��ة « فالمجاهدون لم
يكونوا غير أدوات لصواريخ ستينغر األمريكية العاملة بموجب
نظم توجيه الكتروني ،حتى أن أحمد ش��اه مس��عود قال يومًا:
« عل��ى األفغان��ي أن يمتلك ش��يئين فقط :الق��رآن وصواريخ
ستينغر «.
لكن ورغم كل المآخذ فالجبهة تتمدد وتكسب شعبية أيضًا
بس��بب ثقافة االستشهاد التي تجعل من مقاتليها رأس الحربة
ً
إضافة إلى عدم تورطها في الس��لب والنهب كما
ف��ي المعارك،
ً
إضاف��ة لتمويلها الجيّد الذي يجعلها تقوم
فعلت كتائب أخرى،
باإلغاثة وتنظيم الموارد في أماكن وجودها .فالخطأ التاريخي
الذي ارتكبته هذه األمة في أفغانستان يتكرر اليوم في سوريا
ً
تصفية لحس��اباتٍ تاريخية بين
فمع اعتبار الحرب في س��وريا
ً
معركة بين
س��نةٍ وش��يعة ،كم��ا كان الجهاد ف��ي افغانس��تان
التدي��ن واإللح��اد ،تدفق التمويل على الجبه��ة من دول الخليج
عبر ش��بكات متش��عبة من األمراء ورجال األعم��ال والجمعيات
اإلس�لامية المختلف��ة ويمر بش��كل أساس��ي عبر تركي��ا التي
غضّت النظر عن تس��رّب مقاتلين ع��رب وأجانب عبر حدودها
للداخل السوري رغم علمها بمحاذير ذلك على الثورة والنظرة
إليها في الداخل السوري ومن الرأي العام الغربي .وترافق هذا
م��ع تجفيف م��وارد الدعم عن كتائب وتش��كيالت الجيش الحر
األخرى وعن الحراك الثوري السلمي الذي ناصبه الجميع العداء.
ولس��نا هن��ا في مع��رض تقيي��م النوايا ،لكن م��ا يحصل
الي��وم لخص��ه الرئيس األمريكي « أيزنه��اور « الذي قال « :إن
السياس��ات الطيبة ليس��ت ضمانًا أكيداً للنجاح ،لكن السياسات
السيئة ضمان محقق للفشل «.
جبهة النصرة والنظام:
أت��ى تس��جيل جبه��ة النص��رة عل��ى قائم��ة المنظم��ات
ً
طبق من
اإلرهابي��ة العالمية،
هدية تُقدم لنظام األس��د على ٍ

الفض��ة ،فتوجت مس��اعي النظام لص��رف النظر ع��ن مقتلةٍ
قاده��ا منذ عامين ضد حراكٍ ديمقراطي س��لمي في األش��هر
األول��ى ،وضد مدنيين حملوا الس�لاح دفاعًا ع��ن النفس حتى
يومن��ا هذا ،وحصر المعركة بينه وبين الجهاديين وهو والحالة
هذه حامي األقليات ،وش��ريك الغرب في معركته ضد اإلرهاب
العالمي ،ووجوده مؤس��سٌ لالستقرار في المنطقة وسقوطه
سيفضي لدكتاتوريةٍ إسالمية ،هو وحده من يستطيع الوقوف
في وجهها.
أما اإلعالم الرس��مي السوري فتلقف الهدية ببالغ السرور،
كي��ف ال وق��د وحّد المصطل��ح ف�لا مندس��ين وال عراعير ،وال
تكفيريي��ن وإرهابيين ،المعركة اليوم ،بل منذ انطالقة الثورة
ضد جبهة النصرة جناح تنظيم القاعدة في بالد الشام ،واختزل
اإلعالم الس��وري كل مراحل التحقيق وأص��ول العلم الجنائي،
وبات المسؤول عن أي ً
حادث أو تفجير ،جبهة النصرة بال ريب.
ً
م��ن ناحية أخرى وبعيدا عن التخوي��ن ونظرية المؤامرة،
ال بد من اإلش��ارة إلى عالقة المخابرات السورية مع التنظيمات
الجهادي��ة في العراق بعد االحتالل األمريك��ي ،وفي نهر البارد
بع��د اغتي��ال الرئيس الحريري ،أس��ئل ٌة وحده التاريخ س��يجيب
عليها.
جبهة النصرة والمعارضة السورية:
كما ذكرنا س��ابقًا فالنصرة لم تعت��رف باالئتالف الوطني
بش��كل رس��مي
المع��ارض ،ول��م تعم��ل على التنس��يق معه
ٍ
وبوصفه الممثل الش��رعي والوحيد للش��عب الس��وري ،وبقيت
العالق��ة بين المعارضة وجبهة النصرة غ��ز ًال من طرفٍ واحد،
فق��د ق��ال رئي��س المجل��س الوطن��ي الس��وري الس��ابق عبد
الباسط سيدا وعضو االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة
الس��ورية «ال خوف على س��وريا من الجماعات المتطرفة دينيًا
فالمجتمع الس��وري ال يقبل بهذه األفكار المتطرفة على أرض
الواق��ع ويرفضها تاريخياً وهي تعتبر دخيلة على نس��يجه من
األساس ،وسيواجهها مستقب ًال كما يواجهها اآلن».
ف��ي النهاية ثورتن��ا في مرحلة الحقيقة ،والش��يء مؤجل
لما بعد سقوط النظام ،فالنظام سقط وبانتظار إمضاء وثيقة
الوف��اة من الكبار ال بد للس��وريين من الوقوف أمام التناقضات
الظاه��رة للعي��ان ،والتي ال تنتظر غير إش��هار انتص��ار الثورة
حت��ى تفرض نفس��ها ،التناقض بين رجال الدين والسياس��ة،
وتصورات ومفاهيم كال الطرفين ،التناقض بين الذين قاوموا
من الخارج ض��د النظام وبين الذين تحملوا من الداخل جبروت
« الطاغوت « وس��طوته ،وأيهما له الحق األول وأيهما له الكلمة
النافذة ،التناق��ض بين فكرة الدي��ن والديمقراطية ،التناقض
بي��ن األحالم والحقائق في العالق��ات الدولية واإلقليمية وحتى
المحلي��ة ،التناقض بي��ن الجماعات الثورية وبين المؤسس��ات
الدائمة ،وفي مقدمتها الجهاز الحكومي وجهاز القوات المسلحة
وأخيراً ال ننسى ما قاله العالمة جمال الدين األفغاني..
ملع��ون ف��ي دين الرحمن :من يس��جن ش��عبًا ..من يخنق
فكراً ..من يرفع سوطًا ..من يسكت رأياً ..من يبني سجناً ..من
يرفع راي��ات الطغيان ..ملعون في كل األدي��ان ..من يهدر حق
اإلنسان ..حتى لو صلى أو زكى وعاش العمر مع القرآن..
في الختام سقوط النظام هو البداية..
ياسر مرزوق | عن جريدة سوريتنا  -بتصرف
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لل�صمت ح�ضوره اجلنائزي
تنقل ناظرها بين الوجوه التي تحيط بها أتراها
فقدت حاس��ة الس��مع فلم تعد تسمع ما يقولون أم أنها
تسمع صوت روحها فقط.
لق��د أصبحت كل الجثث الي��وم لها وجه لجثة واحدة
وهي تتزاحم للعبور من بوابة الحياة إلى صخب الموت
األسود.
هل يدرك معنى الحياة إال من ارتشف رحيق الموت
من فوهة بندقية؟
تتدافع الصور في مخيلتها وحتى تفاصيله الصغيرة
التي كانت تعتقد أنها محيت من ذاكرتها أو أنها ليس��ت
ذات أهمية تش��ع ،اآلن في ظلم��ة الدموع المنهمرة من
عينيها.
لقد تقاس��منا رغيف الخبز ونمنا على وسادة واحدة
لقد تشاجرنا وضحكنا ولعبنا وبكينا ومسينا في طرقات
أحالمنا حتى وان اختلف كل منا في نظرته للغد.
تطي��ل النظر لوجه أمه��ا التي تؤدي ص�لاة الظهر
وقطرات قلبها تش��ق طريقها بي��ن تجاعيد وجه مثقل
باألس��ئلة الت��ي ال ج��واب لها ،مس��كينة أيته��ا األم كم
عانيت لتري قامة ولدك تمتش��ق صه��وة الرجولة وكم
تعذبت حين كنت ترقبين بعاطفتك حزن روحه أو موت
حلم من أحالمه.
كم كنت جناحي فراشة تحيطان به أينما ذهب وكأنك
قديسته التي تحميه من األخطار حين كان صغيرا واليوم
وبع��د أن اقتح��م أس��وار الس��ادس والثالثين م��ن عمره
تنتظرين قدومه على أكتاف رفاقه.
قاسية هي لحظة الموت كما لحظة
ال��والدة الف��رق بينهما أننا ف��ي الثانية
ال نس��ال أنفس��نا أي س��ؤال في خضم
فرحن��ا بم��ا امتلكناه ولكن عن��د الموت
تتصارع األسئلة في حلبة حزننا دون أن
نجد ج��واب واحد كم��ا أن الطفل لحظة
والدته وحده يس��تقبل الحي��اة بدموعه
وصراخ��ه وال��كل حوله س��عداء بصوت
حزن��ه لكن حي��ن يغادر م��ن نحب أريج
الحياة وحيدا يدعن��ا خلفه جميعا نبكي
غيابه ،م��نْ كان يصدق أن صرخة في
فضاء الحناجر سلمية سلمية ستوصلنا
بعد ما يقارب العامين إلى أنقاض مدن
وركام أبني��ة ودم��ار أرواح وجبال حزن
من جثث الشهداء.
ك��م نتمن��ى ف��ي ه��ذه اللحظة لو

ينه��ض كل الش��هداء ليتهم يس��تيقظون بضحكاتهم
يزيل��ون غب��ار الم��وت المجن��ون ع��ن أنام��ل حياتن��ا
ويوصدون بضحكاتهم أبواب قهرنا ودمعنا.
أتراها في ه��ذه اللحظة قد تحولت لذاكرة مدينتها
التي تودع شبابها يوميا وكأنها تخشى نسيان أسمائهم
لذا تضيق أوراق جدرانها باألسماء ويمتأل صدر األرض
باألوس��مة حي��ث يس��توقفك الم��وت أم��ام قبوره��م
بجبروت��ه الضعي��ف أم��ام ق��وة غيابهم لت��درك عبثية
الحياة ،لكنك ال تملك إال أن تبتس��م بدمعة ألنك ورغم
الوج��ع تصب��ح اقوي م��ن طائ��رات الميغ وأش��رس من
القنابل الفوسفورية وسخيا كدموع األمهات.
ف��ي كل يوم تق��ول لع��ل الموت يم��ارس رقصته
األخيرة ويجمع أمتعة حزنه المزروع فينا ويغادر مسرحا
امتأل بالهياكل العظمية البائسة.
إنها وهي تودع جثة أخيها الغائبة في وادي الضيف
والذي تحول إلى وادي الموت اليومي تسال نفسها هل
يا ترى منحنا ش��هداءنا ما يس��تحقون م��ن حزن ألنهم
منحوا الحياة أكثر مما تستحق.
قبل��ت أخيه��ا م��ن جبهت��ه الب��اردة ودموعه��ا تلثم
اصفرار لونه وتداعب خصالت ش��عره األشقر وهمست
في أذنه تصبحون على وطن.
ليتك عدت بصمتك وموتك..
إل��ى روح الش��هيد ف��راس إبراهيم س��طوف وكل
شهداء سراقب والثورة السورية..
ندى البيسان

