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    مقّدمة  

 

ت شك الث رة الس رية أ  ت هي عامها الااش، وكل عا  يمر عل ها 

يظهر عمق التال ري الذ  أطلقت شارته والثمن الكبري الذ  قدر الله 

 عىل الس ريني أ  يدفا ه مقابل هذا التال ري. 

أ    املستبدو   الاظن  الرب ع  ربي ست تهي يف س رية وأ  أم ا  

امللا من  ستفخذ  الارب ة  الشا ب  تحكر بق ة  ل  درساً  الس رية  مة 

بادها برفع رأ  يف وجه ظالم! لكن التال ري الذ  بدأ يف ت نس عا  

كا  تس نامي هائفً ل ي ج  م ه نظا  مستبد ول  تفخر وص ل   2011

عا    الث رات  فاندلات  إل ه  والس دا     2019أم اجه  الجزائر  يف 

و  للط ائ   عابراً  شباب اً  طابااً  وأخذت  ولب ا   التقس مات والاراق 

امل طقة  لكن  باد  غاياتها  تاقق  لم  الث رات  هذه  أ   ومع  الارق ة، 

مازالت تاليل وشوط التال ري مازالت ت ضج ف ها حتى تلتاق بالريها  

 ماض ها.  من دول الاالم التي أصبات الاك مات املستبدة جزءاً من 

هذه املقالت والخ اطر ت اكب التال ري الهائل الذ  تمر به م طقت ا  

رصد ما يكشحه ف  ا من ع  ب، وما ي اجهه من تاديات، وما يامله وت

 من فرص وآفاق.  

إ  مسرية التاريخ ل تت ق  والله خلق الشا ب لتا ا بكرامة ل 

تتا التي  الله هي  وإرادة  املستبدين  ناال  نهاية لتا ش تات  قق يف 
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املطا:. كل ما نستط ع فاله ه  أ  نكسب ش: املساهمة يف تاق ق  

اإلرادة الربان ة والنتقال إىل س رية الجديدة التي تامي كرامة   هذه

م ها دروساً   أخطائ ا وعثرات ا جاعلني  الس ريني مستح دين من  كل 

تزيد فرص نجاح ا يف املستقبل كما فالت كل الشا ب التي مرت بما 

   نمر به من استبداد وحروب ورصاعات.

 

   2021/    1/    4است ب ل  
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 الث رة وص اعة ال عي 

 
   

4   –  7   –  2017 

 

أعر: شخصاً لديه شهادة جاما ة وعىل درجة عال ة من الثقافة، كا  

له خط رته  التدخني وشح  برتك  نصاه  زار طب به  وكلما  مدخ اً شهاً 

  جدوى إىل أ  أص ب صاحب ا بفزمة قلب ة كادت ت د  با اته ولكن دو 

الا اية املركزة لادة أيا . باد هذه التجربة املؤملة لم يت ق  صاحب ا ودخل  

عن التدخني وحسب بل لم ياد يط ق رائاته وأصبح ياذر املدخ ني من 

 مااذيره الصا ة كلما س ات له الحرصة. 

ارفة بفرضار التدخني لكن هذا  صاحب ا ما كا  ي قصه ال عي أو امل

أ  مرَّ الرجل بتجربة شا رية غريت يف ي لم يتا ل إىل سل ك إل باد  ال ع

 نحسه ما لم تالريه املارفة ال ظرية املجردة.

ل ق مة لل عي إذا لم يصل إىل درجة تؤثر يف السل ك وه اك درجات  

ين وإنما  من ال عي ل يكتسبها ال ا  من صحاات الكتب أو أف اه املاارض

ال التجربة واملااناة. حتى صاابة الرس ل عل ه  صفة والسف   من خفل 

املارفة   يملك    كان ا  شك  ل  فهم  أحد،  غزوة  يف  التجربة  لهذه  خضا ا 

لله ورس له، ومع ذلك عص ه وغادروا م اقاهم   الطاعة  بفهم ة  ال ظرية 

وكا  لهذه  فجاءت نت جة ماص تهم هزيمة أثخ تهم قتفً وجراحاً وآلماً،  
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يف نح سهم مما    الجراح واآلل  أثر كبري يف ترس خ محه   طاعة الرس ل

الكف    يكحي  ل  ع دما  الدن ا.  بها  فتا ا  التي  التال ة  لفنتصارات  ه ّفهم 

ال ظر  يف صقل ال ح   وترس خ املااني ف ها، يقّدر الله أ  يصقلها ألم 

ح اسه عرب  ال ا   يتلقاها  التي  الامل ة  يف  التجربة  فتالري  مؤملاً  واقااً  م 

ي  وهكذا  الكلمات  تالريه  لم  ما  أت    نح سهم  يف  الشا ب  وعي  صقل 

 الث رات.

واحد   حبل  يف  مااً  اإلنسا   ع د  والشا ر  والسل ك  ال عي  ي جدل 

تتحاعل مك ناته ف ما ب  ها. يارب ال عي عن نحسه بالسل ك ثم تخترب نتائُج 

له زه أو تادِّ ز لهذا السل ك صاَة ال عي فتازِّ ، ويلاب الشا ر دور املاحِّ

 وعاء املمارسة والتجربة. التحاعل ول يتم ذلك إل يف 

تدرك األنظمة املستبدة أ  تط ر وعي الشا ب س دفاها إىل رفض 

تط ر هذا   دو   لتا ل  ب ساها  ما  تحال  ولذلك  األنظمة ومقاومتها  تلك 

ة تاتا  إىل حرية  ال عي. وأل  ال عي ل يتط ر إل باملمارسة وأل  املمارس

أخطر أن اع ال عي فتسمح تدرك تلك األنظمة أ  ال عي بفهم ة الارية ه  

للمثقحني واملشايخ أ  يتادث ا عن كل يشء إل عن الارية! أذكر أن ي ك ت  

عن )الاادة الثام ة(   2006أقد  ماارضة يف نقابة امله دسني يف إدلب عا   

  أ  مهمة القائد الرئ س ة هي  وه  م ض ع يتالق بالق ادة وأدوارها وك 

ب ماه.  يامل    من  إمكان ات  املخصصة  إطفق  الحرتة  يف  املاارضة  اد 

لل قاش رفات س دة يدها وقالت  كل ما تق له دكت ر يظل كفماً نظرياً 

من دو  )حرية(. أذكر تماماً ك   اضطرب الاارضو  ملجرد ذكر هذه  

وال ش الدرو   كانت  املساجد  يف  كذلك  قبل  الكلمة!  بها  مسم ح  اطات 
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م ول تاّدثهم عن مقاومة الث رة ولكن بشط أ  ل تاّر: ال ا  باق قه

 من ي تزع م هم هذه الاق ق.

ما كانت الث رات الارب ة لتق   ل  لم يصل ال عي بفهم ة الارية ع د  

درجة تكحي للق ا  بث رة. وقد وصل ال عي إىل    الشاب إىلكتلة حرجة من 

الدرجة   بحضل    لسببنيهذه  ال ظرية  للمارفة  الرسيع  الرتاكم  أولً، 

الحضائ ات ووسائل التصال الاديثة التي عّرفت الشا ب الارب ة بامق 

ض اتها  التي  الهائلة  وبالحرص  إل ه  األنظمة  أوصلتها  الذ   الاض ض 

عل هم. وثان اً، تحاقم وطفة التجربة ال اقا ة التي تا شها تلك الشا ب من  

 وتخل  وامتها  للكرامة اإلنسان ة.  فقر وبطالة وفساد 

متط رة  الشا ب  لتصبح  الارية  بفهم ة  ال عي  يكحي  هل  ولكن 

جاهزة ملمارسة الارية بمسؤول ة؟ بالطبع ل. لكن ب ج د أنظمة مستبدة  

وتدفن   الشا ب  طاقات  فإ تاطل  وبل غه   إمكان اتها  ال عي  هذا  نش ء 

اثن املستبدين ه  مرحلة ل ر درجة املطالبة بالارية وق امه بانتزاعها من ب

بد من ال ص ل إل ها حتى تارب الشا ب من خفلها إىل مراحل يكتمل ف ها 

بها.   املطالبة  عىل  الشا ب  تقترص  فف  الارية  ممارسة  بفسال ب  ال عي 

ك   يمكن للشا ب أ  تتدرب عىل ممارسة الارية بمسؤول ة إذا لم ت ل  

عل من  اث ا   بها  قا   تجربة  يف  من  محريتها؟  مجم عتني  عىل  ال حس  اء 

ُم ات   ال ظر   والتالم  باملمارسة  التالم  بني  الحرق  لت ض ح  الطفب 

القراءة   يف  يتالم نها  التي  الكلمات  استخدا   )حرية(  األوىل  املجم عة 

كلمة جديدة يف الاا .  يف حني   5000والستماع والاديث فتالم الطالب  

استخر  الثان ة عىل  املجم عة  تال م  املاجم  ااقترص  من  الكلمات  مااني    
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كلمة جديدة    200إىل    100وححظها دو  استخدامها فتالم الطالب ما بني  

يف الاا  وعمل اً لم يكن قادراً عىل استخدامها يف الت اصل. يار: األطباء 

و  املمارسة يف ؤ الحرق بني ما يتالم نه يف الكتب وما يتالم نه ع دما يبد

و  )األستذة(  ؤ أيضاً هذا الحرق ع دما يبد  املستشح ات، ويار: املاام  

يف إحدى مكاتب املااماة، لذلك ل ت تظر من أ  شاب عىل وجه األرض أ   

يتالم الارية إذا لم يُم ح الحرصة ملمارستها، ل ت تظر م ه أ  يتالم حل 

خففاته إذا لم يُم ح الارية الكاف ة لظه ر هذه الخففات وحلها، ل ت تظر 

 يف قدراته إذا لم يُم ح الارية الكاف ة لستخدا  هذه القدرات.   م ه أ  تط ر

إ  طالاة الشق والالرب وأذنابهم يف م طقت ا املترضرين من حرية  

الشا ب وإطفق قدراتها سريكزو  كثرياً عىل سلب ات الث رات الارب ة، بل  

الل ل  إفشالها، س صل   ك د  أجل  س تدخل   بطرق ظاهرة وخح ة من 

ل من بال هار  أكثر  سلب اتها  بكم،  تل ق  ل  الارية  واحدة   رسالة   بلال نا 

س صدقهم  إيج ن،  مدجَّ بارٍد  ب عي  وارض ا  القمقم  إىل  فا دوا  اب اتها، 

 باض ا، لكن مسرية األحرار تستمر فالتاريخ ل يا د إىل ال راء. 
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 يف الث رة واستمرارها 

 
   

22   –  6   –  2017 

 

ل تاق قه. لهد: الذ  ثار ال ا  من أجت ترص الث رة ع دما تاقق ا 

الس رية   الث رة  مئات قامت  ح اجر  به  صدحت  واضح  هد:  لتاق ق 

األل : من الس ريني يف كل أنااء البفد بشكل عح   وه  إسقاط نظا  

الستبداد وإقامة نظا  ياحظ حق قهم وكراماتهم. هل تاقق هذا الهد:؟ 

 م ت ترص باد.بالطبع ل وهذا يا ي أ  الث رة الس رية ل

الذ  ال ضع  الث رة ع دما يا د  إىل  باملقابل ت هز   ال ا   ثار عل ه    

ويف   ال ضع،  هذا  عىل  التمرد  مظاهر  وتت ق   الث رة  قبل  عهده  سابق 

 1871  باريس عا التاريخ عدة أمثلة عىل ث رات فشلت كالث رة الامال ة يف  

استمرت   ج ش    72التي  وأسقطها  والث رةي ماً  عاملج  فرسا ،  ا  رية 

يف س رية إىل ما كا    التي أنهتها الدبابات الروس ة. هل عاد ال ضع  1956

بالطبع ل وهذا    السابق؟عل ه قبل الث رة وانتهت مظاهر التمرد عىل ال ظا   

 يا ي أ  الث رة الس رية لم ت هز .

بفنها انتهت أو فشلت أو انهزمت يتجاهل    الث رة الس ريةت ص    

أطل الذ   التال ري  غايته أ   إىل  باد  يصل  لم  أنه  ول   قائماً  يزل  لم  قته 

. الث رة ب صحها حراكاً شاب اً هائفً رافضاً للظلم لم تزل قائمة.   امل ش دة
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عن   يدافا    الذين  املقاتلني  أل :  باشات  املستمر  الاراك  هذا  يتجىل 

من  األل :  بمئات  ويتجىل  األسد،  إىل  تسل مها  ويرفض    م اطقهم 

ة يف امل اطق التي خرجت عن س طرة األسد والذين برغم الا اضن الشاب 

يص سخطهم  ما  وبرغم  األسدية  الارب  آلة  يد  عىل  ودمار  قتل  من   بهم 

ما تزال   أكثريتهموتربمهم مما تبديه الكتائب من فرقة وممارسات  إل إ   

صامدة يف تلك امل اطق رافضة لحكرة الا دة إىل حكم األسد، وسخطها عىل  

ه ل يف لاظة واحدة  إىل تفي د ل حدود له يف كل مرة ت حد ف الكتائب يتا  

األسد  عصابة  من  به  ت ال  عسكر   بامل  وتق    كلمتها  الكتائب  تلك 

 وحلحائها.  

يتجىل الاراك الشابي الرافض لاكم األسد يف خمسة مفيني س ر   

ل آثروا البقاء يف املخ مات ودول اللج ء عىل الا دة إىل م اطق ال ظا  والقتا

ات األهل ة التي  يف صح فه. يتجىل أيضاً يف مئات املجالس املال ة وامل ظم

عن   بديل  وتشك ل  ال ا   حاجات  سد  املادودة  بإمكان اتها  تااول 

مؤسسات ال ظا  يف تابري رصيح عن إرادة الصم د ورفض فكرة الا دة  

 إىل حكم األسد. 

فشل الث رة وملن يق ل إ  ال ضع أصبح أس أ مما كا  عل ه وهذا دل ل  

فضل مباشة دو  مرحلة قال أ  الث رات ت قل ال ا  إىل وضع أ  نق ل  من

انتقال مؤملة؟ هذا ال ضع ه  ثمن استمرار الث رة وه  كلحة التال ري التي  

يحرضه   لم  الذ   املذلة(  ول  )امل ت  شاار  رفا ا  الثائرو  حني  ارتضاها 

وحش ة األسد وأدرك ا    عل هم أحد بل كا  خ ارهم السرتات جي بادما عان ا

ه  السب ل ال ح د لل جاة من الاب دية بحطرتهم أ  إيثار امل ت عىل املذلة  
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فس هدونها  بفع  هم  يروها  لم  إ   كريمة  حرة  ح اة  نا   والسري  لألسد 

 ألب ائهم من بادهم. 

دل ل فشلها نق ل     بشار وهذاوملن يق ل إ  الث رة أخرجت ل ا أل   

الجدد الذين ظهروا عىل ساحتها حالة مؤقتة   الث رة مستمرة والط اغ ت

تحرضها ظرو: الرصاع وما تحرزه من أمراء حرب، والس ري   املاض   

بطش   آلة  من  صم دها  أسباب  تستمد  التي  األسد  عصابة  اقتفع  يف 

لن ياجزهم الس ني  ب تها عرب عشات  إقل م ة ودول ة  أ     وتاالحات  باد 

لط اغ ت الصالار الذين ل يملك   عش  يتخلص ا من الطاغ ة األكرب هؤلء ا

 آلة بطش األسد وتاالحاته.ماشار 

ف اّ له  األشخاص  عشات  به  يق    انقفباً  يص ا    الاكا   كا  

أصااب األقف  املفج رة إىل حدث تاريخي عظ م ونقطة اناطا: يف ح اة 

  تال ري أفكار ال ا  استثماره يفايل لفنقفب  و  م ذ ال    التؤ الشا ب ويبد

 ين كل تق  ات اإلق اع وأن اع األدب والح   . وسل ك اتهم مج د

بهذه الطريقة تا ل ما يُسّمى )الاركة التصا ا ة( أو )الحاتح من 

ال ا    أفكار  ص اغة  يف  ساهمت  تاريخ ة  م اطحات  إىل  سبتمرب( 

بباطلهم  ا ما يحاله أهل الباطل  وسل ك اتهم لاق د من الزمن.  إذا كا  هذ

ة بفيدي ا ونق   ب ا ها وهي ح ة ترزق!؟ُد ث  نَئ   فلماذا  رت ا املُاقِّ

الس رية الاظ مة التي قا  بها مئات   لجال الث رةفل سّخر أقفم ا   

الارية والكرامة.    آفاق  تاريخ اً يف ح اتهم نا   أل : الس ريني م اطحاً 

 ااني والق م اإلنسان ة التي أطلقتها الث رة ول خّصب بففكارنا وسل ك ا امل
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ول ح ات ا.  ج انب  كل  إىل  إشااُعها  يصل  ث رت ا حتى  أخطاء   راجع 

من داخلها دو    –ولن نك   ث اراً باق إ  لم نحال   -ون تقدها ونجددها 

 طالاة األرض.  تؤّرق كلأ  نتخىل ع ها أو نالن م تها وهي لم تزل ح ة 
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 ؟! ة إىل ال راء حقن للدماء أ  ع د 

 
   

8   –  7   –  2017 

 

ألوىل وقبل أ  يشتد ع د املظاهرات السلم ة يف ط ل  الث رة ايف أيا   

عا  يرتاوح بني تاذير طفبهم   املشايخ بشكل  م ق  البفد وعرضها كا   

 من املشاركة يف املظاهرات إىل الصمت والا اد.  

هذه   تجر  أ   من  الخ :  عن  يتادث    كان ا  الخاصة  املجالس  يف 

عقباه لكن الج ل الجديد الذ  لم تاد املظاهرات البفد إىل مجه ل ل تُامد  

الذين  أوامر مشايخه  تمرد عىل  املجه ل  الخ : من  وجدوا    تق اه رواية 

س ص ب   مما  الشباب  ث رة  وجه  يف  ال ق :  إما  خ ارين   أما   أنحسهم 

مصداق تهم وبالتايل مكانتهم يف مقتل، أو مجاراة هؤلء الشباب ل اافظ ا  

راة ل س إيماناً بالث رة كطريقة للتال ري وإنما  عىل تلك املكانة فاختاروا املجا

 كما فاجف غريهم.  -استجابة لضال ط واقع فاجفهم 

اإلنصا: الق ل إ  الكثريين من حملة الالم الشعي انخرط ا يف   من

الث رة وساهم ا يف إذكائها لكن هؤلء كان ا من الشباب من الص  الثاني  

 ً مع الحت ى الشائاة م ذ قرو    أما الص  األول فكا  م قحه األويل متسقا

 اإلسف  األوىل ب ج ب الخض ع للمتاللب.  



 

22 

من   تا لت  التي  الحت ى  س اق تلك  يف  استث ائ ة  اضطرارية  حالة 

السك ت عىل الظلم عبادة وتطلق يد الااكم    ثقافة تجالتاريخي ماني إىل  

ل حال يف األمة ما يشاء دو  أ  مااسبة، ومع أ  املقص د بالحت ى كا   

ع الخرو  املسلح إىل أنها تا لت إىل مربر مل ع أ  اعرتاض عىل الااكم م 

لااكم بفداء حق ماني ول س  ول  كا  العرتاض باللسا  ول  كا  مطالبة ل

ناه بخلاه،  األمة  مطالبة  ياكم  متاللب  عن  تتادث  الحت ى  أ   عن   ك 

ول س عن مالتصب يحرض عل ها ما يخال    –  رغم التجاوزات  –بالشياة  

 تها.شيا

ال    وباد ما جرى يف البفد من د  وباد ما كشحته الث رة من ضا   

القديم   خطابهم  إىل  ابتداًء  الشباب  سايروا  من  باض  يا د  ال ح    يف 

لكم؟ نقل  ألم  ولم   قائلني   ال ح    ضا   كشحت  الث رة  لهؤلء   نق ل 

 تص اه بل وضات ا يف ظرو: تجال ا أكثر تاحزاً وإرصاراً عىل إصفحه.

  ألم نقل لكم؟ ل يحرق بني ألم ال لدة وآل  الحتضار وي م  ابخط

عن ضا  ثقة بإمكان ات األمة وعن خ : من املستقبل يف أج اء الارية  

خذ أم رنا بفيدي ا وعن اعتقاد بااجت ا األزل ة  وعن كحر بالقدرة عىل أ  نف

 إىل وصاية الظاملني.  

ع ل  الث رة  شباب  ياّمل    الخطاب  هذا  وزر أصااب  األسد  صابة 

ل  أ  هذه الاصابة    -لسط ر ول س رصاحة  من بني ا   -الدماء، ويتم     

ل تابا ا طريقتهم يف )اإلصفح   أيامها األوىل  الث رة م ذ  نجات يف إخماد 

األسد الت عصابة  وضاته  الذ   السق   لتتجاوز  كانت  ما  التي  دريجي( 
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و  إىل  ر  تارُّ ق ة  من  اإلسف   وح ل  الشباب  قّز   مع  والذ   تطب ع  س لة 

السق    لذلك  النا اء  تط ق  عادت  ما  الشباب  هامات  أ   ول ل  الظاملني 

أكرب   لالقة   اانتصارات لكانت  األمن  يف  مساعد  من  السماح  انتزاع  ال    

 القرآ  يف زاوية مسجد.  تاّحظ
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 التحكري التصم مي أداة ناعمة 

 لتال ري عم ق 
   

5   –  10   –  2017 

 

لبتكار م تجات ذات طابع إبداعي،    شكة آيدي   أُنشئت  1991يف عا   

م تجات   مًة  مصمِّ التجار   التقل د   التصم م  عىل  البداية  يف  مثل ركزت 

ك س  الرقمي الشخيص، و فرشاة األس ا  أورال ب، وكراس ست ل    املساعد

بدأت شكة آيدي  تستخد  طريقتها يف التصم م   2001بال ل عا     وغريها

لمؤسسات كإعادة اله كلة أو فهم أفضل  وت ظ م ة ل  لبتكار حل ل إدارية

الشكة  بدأت  ثم  املدار ،  يف  أفضل  تال م ة  ب ئة  إيجاد  أو  للزبائن 

كإيجاد  الجتماع ة  للتاديات  حل ل  إيجاد  يف  الطريقة  هذه  باستخدا  

أو األم ة  ما   أو  الامل  وهكذا.    فرص  الجريمة  نسبة  ه   تخح ض  ما 

 : مي عىل ستة مراحلحكري التصمياتمد الت التحكري التصم مي؟ 

الذ  نريد تصم م استجابة أو حل م اسب له، تاري    :تاري  التاد   -

نا    األوىل  الخط ة  لك ه  املت قاة،  بالسه لة  يك    ل  أح اناً  التاد  

 ل. ابتكار الا

التصم مي ببا ث م دان ة  :الكتشا:  - التحكري  ح ث يق   فريق عمل 

عفق له  ما  كل  بالتاد .تستكش   ال   ة  تفخذ  عمل ة  ل  ه ا  كتشا: 



 

25 

املقابفت  عىل  تاتمد  وإنما  الستب انات،  عىل  املاتمد  التقل د   الطابع 

 .الشخص ة واملفحظة الدق قة لألشخاص والب ئة املا طة

يف هذه املرحلة يتم تحسري املاط ات التي تم ال ص ل إل ها يف   :التحسري  -

عم تسحر  ما  غالباً  الكتشا:.  التحسريمرحلة  اكتشال ة  عن  أفكار     :

أكثر عمقاً تحرس طب اة التاد ، وقد تا د تاريحه بشكل كامل، مرحلة 

التحسري يجب أ  ت تهي بص اغة أسئلة الاص  الذه ي التي ستاتمد  

 ؟(. عل ها املرحلة الراباة، هذه األسئلة تبدأ بابارة )ك   يمك  ا أ 

 اص  الذه ي أسئلة الباد ت ل د أكرب عدد من اإلجابات عىل :التص ر  -

 .ب اء عل ها يتم اخت ار أفضل اإلجابات وتصم م نم ذ  أويل للال

له،   :التجريب  - ال ا   استجابة  األويل ومفحظة  الال  يتم تطب ق  وه ا 

 .وإجراء التاديفت الفزمة، ت تهي هذه املرحلة بابتكار الال ال هائي 

والتام م  - ت :التط ير  ال هائي  الال  تطب ق  أث اء  فر يف  ه اك  صة ظل 

هذه    لتط يره ويف  املستخدمني،  مفحظات  عىل  ب اء  مستمر  بشكل 

من   شياة  أكرب  عىل  الال  لتام م  التخط ط  يتم  أيضاً  املرحلة 

أث اء  يف  الطفب  تاح ز  تاد   ياالج  الال  كا   إذا  مثفً  املستح دين، 

ثم عىل   املدرسة  يف  املدرسني  باقي  تام مه عىل  يتم  املدرس ة،  الاصة 

أهم ما يتم ز به   الرتك ز عىل اإلنسا   ال ط يىل الصا د  املدار  ع  باقي

أنه يرتكز عىل اإلنسا ، ويجال تلب ة حاجات   التصم مي ه   التحكري 

كل  يف  التصم م  عمل ة  لب  يف  ومراعاتها  استجاباته  ورصد  اإلنسا  

طبقُت  التجريب  إىل  التص ر  إىل  التحسري  إىل  الكتشا:  من  مراحلها 
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التص مج التحكري  مع  اإل م مي  من  حل ل  م عة  إليجاد  واألخ ات  خ ة 

لباض التاديات التي ت اجهها مدار  الس ريني يف است ب ل وخلص ا 

إىل أ  هذه امل هج ة يف التاامل مع التاديات ل تاط  ا فرصاً أفضل  

إليجاد الال ل وحسب بل تؤسس لثقافة جديدة نان الس ري   أح   

  قافة بما ييلمح هذه الث، ألخص مف ما نك   إل ها يف هذه املرحلة

اإلنسا  ه  األسا  يف عمل ة التال ري.  ماظم الال ل ال ظرية تحشل   .1

ألنها ل تفخذ عامل اإلنسا  بما يكحي من الجدية، تبني مثفً أ  املا ق  

ه    أوسع  مساحة  ياطي  بما  املدرسة  أثاث  ت ظ م  إلعادة  الرئ يس 

تشا: هذه الجديد، اكن الت ظ م  م اق  املا  ني من أساتذة وإداريني م

 امل اق  وماالجتها جزء أساس من الال. 

املشاكل عىل السطح ما هي إل تجل ات ألسباب أعمق. يف أث اء مرحلتي  .2

الكتشا: والتحسري نجد أ  التاد  الذ  سم  اه أول مرة له أسباب 

 أعمق وربما نا د تاري  التاد  كل ة.

الحكرة   .3 فالتما ار نجاح  للتطب ق.  آفقابل تها  اق  حكري ه ا ل يالق يف 

الت ظري إل لحرتة قصرية بما يكحي لريى الص رة كاملة، ثم ي زل رسيااً  

إىل أرض ال اقع ل صمم الال الاميل ويطبقه ويااين استجابة ال ا   

 له. 

عىل ال ا  أ  يتامل ا مسؤول ة تاسني ظروفهم. ف ان ع دما نقابل  .4

ال  أال ا  يف مرحلة  التجريب  كتشا:، ونقابلهم مرة  خرى يف مرحلة 

 ار: رأيهم يف الال األويل، نالر  ف هم فكرة التابري عن حاجاتهم  ل
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ومشاعرهم واملشاركة يف التال ري س اء يف مرحلة تشخ ص املشكلة أو  

 عفجها. 

ل ت جد حل ل كاملة من أول مرة. اعتدنا يف مجتما ا عىل طلب الكمال  .5

ملجرد   الال ل  ف ها،ورفض  ع  ب  وج د  التحكري    احتمال  م هج ة 

 مي تاتمد عىل التجربة لتط ير الال. التصم 

التصم مي عىل   .6 التحكري  ياتمد  الحريق.  الجماعي وروح  الامل  تازيز 

يجاله   مما  متكاملة،  أدواراً  ف ه  املشارك    ويمار   الحريق،  عمل 

إ الاظ م لإلنصات  األثر  الجماعي، وملس  الامل  للتدرب عىل  ىل  فرصة 

 اص مختلحني.تااو  والتكامل بني أشخاألفكار الجديدة وال

تازيز التحاؤل. فالتاديات التي تبدو ألول وهلة عص ة عىل الال، يتبني  .7

بدراستها وفهمها واستخدا  الاص  الذه ي واإلبداع الجماعي أ  لها  

الكثري من الال ل يالر  التحكري التصم مي املااني السابقة يف ال ح    

ملراحل الست الت ظري، ويتم تطب ق ا  يل وبا داً عن ال عظ أوبشكل عم

ف ها خط ة   املشاركني  تفخذ  تحص ل ة  عمل  أوراق  من خفل  السابقة 

خط ة إىل التصم م ال هائي. يف ظروف ا الاال ة املل ئة بتاديات كثرية 

التصم مي  التحكري  إىل م هج ة  وغري مسب قة ناتا  نان الس ري   

 ديات باستجابات مبتكرة.مل اجهة هذه التا
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 )يلان روحك( والال الس اس 

 
   

12   –  2   –  2020 

 

لم تخر  رصخة "يلان روحك يا حافظ" إل باد أ  واجهت عصابة  

األسد املتظاهرين السلم ني بالرصاص. كانت رصخة عح ية أعل ت م ت  

 .عرص وولدة عرص جديد 

رصخة "يلان روحك يا  ورد لان الظاملني يف القرآ  عدة مرات، لكن  

س اق الث رة الس رية لم تكن دعاًء دي  اً بقدر ما كانت شااراً    يف"  حافظ

س اس اً خر  يف لاظة اناتاق من القهر الذ  فرضته "روح حافظ" عىل 

 ً  .الس ريني ألكثر من خمسني عاما

الله يف   ي حخها  التي  الروح  الروح يف شاار "يلان روحك" ل تا ي 

ل   أساسه، وكما الروح تتاللالهج الذ  ب ى حافظ دولته عىلالبش وإنما ال 

يف الجسد وتاركه وتاط ه ح اته وه يته تاللاللت "روح حافظ" يف جسد 

 . الدولة الس رية وأعطتها ه ية الخ : والقهر واإلذلل لكل الس ريني

وكما الروح تبقى باد ف اء الجسد بق ت روح حافظ باد م ته، بقي 

نح عن  الذ  عرب  املتظالاقد  عىل  ال ار  بإطفق  الاشات  سه  وقتل  اهرين 

وإذا كا  الجسد يح ى بامل ت فإ  الس ريني ما كان ا ل تخلص ا من م هم، 
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الرصاص   وتات  القهر  لاظات  أشد  ويف  عل ها،  بالتمرد  إل  حافظ  روح 

ه ى الس ري   عىل جدار الخ : الذ  ب ته "روحه" يف نح سهم بفثقل 

تاق استث ائ ة"  واحدة فهتح ا يف لاظة انا  مطرقة ممك ة ل اطم ه دفاة

 ."يا حافظيلان روحك  

روح حافظ" هي حذاء املاقق الذ  يدفاه يف فم املاتقل قائفً " مني 

 .ربك ولك" فف يخرجه ما لم يشهد املاتقل بف  ربه بشار األسد

روح حافظ" هي السكني التي مزقت جسد حمزة الخط ب، والسجائر  

املاقق أطحفها  املالتي  أل :  عشات  أجساد  يف  شاهدنا      الذين  اتقلني 

 .جثثهم الضامرةص ر 

الدولة  مؤسسات  يف  والرسقة  الحساد  نشت  التي  هي  حافظ"  روح 

 .وعززت أخفق ال حاق والتكاذب بني الس ريني

 .روح حافظ" هي التي ش هت الدين وح لته مط ة للظاملني

 اطق ة والارق ة  روح حافظ" هي التي أججت األحقاد الطائح ة وامل

 .رينيبني الس  

روح حافظ" هي التي مزقت س رية وأدخلت إل ها الطائح ني والقتلة 

 .واملرتزقة من كل أنااء األرض

الس ريني م ذ   األبرياء منروح حافظ" هي التي تقتل ي م اً عشات  

 .سبع س  ات
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يف روح الس ريني الكثري من الط بة والجمال والذكاء واإلبداع وحب  

ق ة إىل الجسد ما لم تاد هذه الروح الاق ا اة ولن ي جح "حل س اس"  ال

الس ر  ول يك   ذلك ما لم تخر  م ه "روح حافظ" الخب ثة مرة واحدة 

 .وإىل األبد
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 كف  "طائحي" 

 
   

6   –  4   –  2018 

 

شملت   والتي  باألرض  س يت  التي  والقرى  املد   عىل  نظرة رسياة 

ي ي والارقي ملا يقرب من نص  الامرا  يف س رية تقريباً وعىل النتماء الد

األسدية وألكثر   الارب  آلة  بسبب   من ربعمل  ني شه د وجريح ومااق 

من   وألكثر  األسدية  السج    يف  املاتقلني  من  من    12مل     مل    

 وال ازحني يف املهاجر وتات الخ ا .  املهاجرين 

نظرة رسياة عىل كل ما سبق تفخذنا إىل الست تا  التايل  إ  األكثرية  

لارب ة الس  ة يف س رية هي التي دفات ثمن هذه الارب التي ش ها األسد  ا

ىل الس ريني م ذ أ  طالب ا باريتهم وكرامتهم ولم يجد وزير الخارج ة ع

ع حر   أ   لفرو:  أ  سق ط  الروس  للث رة  األوىل  األيا   يف   دما رصح 

 األسد يا ي وص ل األكثرية الس  ة للاكم يف س رية. 

الش طا أقا   امل طق  الذ   ساق ني  ه   حكمه  حافظ  املقب ر  عل ه 

من   األقل ات  من  الال يني وغريهم  حماية  باجة  الس  ة  الارب ة  األكثرية 

ساقها! أخذ هذا الساق   األكثرية التي ست تقم إذا استلمت الاكم ألنه تم

امل طق   باستخدا   الاق ق ة  املذباة  شكل  السبع  الث رة  س  ات  يف 

نذباهم ذاته   أ     الش طاني  مع  ذبا اهم!  ألن ا  بذبا ا  ي تقم ا  ل  لكي 
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الشا بفد  م طقة  يف  الس  ة  الارب ة  لألكثرية  يسجل  لم  أنها  التاريخ    

كانت مثالً لفعتدال ارتكبت أ  مذابح أو تطهري عرقي باق اآلخرين بل  

والتاايش، ل س س   الستبداد ما يردع الاربي الس ي عن ظلم غريه بل  

ستمدة من دي ه وتجربته الاضارية عرب مئات الس ني ول ق مه و أخفقه امل

 يف أ  دين.  يخل  األمر طبااً من وج د قلة من املتطرفني كما الاال 

بالقهر ه     ها وشا رهاحق قإ  حرما  األكثرية الارب ة الس  ة من  

املحجر الرئ يس للث رة الس رية. ولنئ ت همت األقل ة الااكمة يف س رية أ   

من القمع الره ب ت يس هذه األكثرية ما ى الكرامة اإلنسان ة ستني عاماً  

الهتا: إل  إىل قط ع ل يار:  أثبتت   وتا لها  الث رة  فإ   الزع م،  با اة 

ة املجروحة وطالبت األكثرية باق قها الكرام  ال هم، انتحضتبطف  هذا  

وها الذل  ح اة  إىل  الا دة  سحن  أفدح    وأحرقت  ذلك  سب ل  يف  تدفع  هي 

  .األثما

الس  ة   الارب ة  األكثرية  ساق  أ   وهم  إىل  بالا دة  تحكري  أ   إ  

وحرمانها من حق قها ياقق الستقرار واألمن والزدهار يف هذه امل طقة  

الس استمرار  يا ي  الاالم  الاايل  من  الاريق  اشتاال  إىل  أدى  الذ   بب 

ولكن بفشكال أشد وأنكى تت اسب   .وبالتايل يا ي استمرار هذه الاريق

كرامتها وأول من يلتهمه الاريق    عمق الجرح الذ  أصاب األكثرية يف  مع

عىل   البقاء  يف  شه ته  مذبح  عىل  بشار  بهم  يضاي  الذين  الال ي    هم 

 الكرس ألط ل فرتة ممك ة. 

وط ي األكث مشوع  أل   األساس  الاامل  هي  الس  ة  الارب ة  رية 
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ا س اس اً. ياحظ حق ق جم ع الس ريني بشط أ  ت جح يف ت ظ م نحسه

لن ت قذ بذلك نحسها من املارقة الاال ة وحسب وإنما ست قذ غريها من  

 املك نات الس رية. 
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 يف ث رة الس ريني ووع هم 

 
   

29   –  8   –  2018 

 

 نتادث عن )وعي الشاب( عل  ا أ  نارر نقطتني ع دما 

التدخني   - يار: رضر  فالذ   وع اً.  ل س  عمل  إىل  يرُتجم  ل  الذ   ال عي 

شاب ويدخن ل يمكن أ  نق ل ع ه أنه )واع( بفرضار التدخني. وبالتايل ال

 ال اعي بقض ة ما ه  الذ  يرتجم مارفته إىل عمل. 

أن اع باسب القض ة التي يتالق بها ال عي.  ال عي ل س ن عاً واحداً بل ه    -

مثفً قد تك   مجم عة من البش واع ة برضورة اتباع القان   لك ها غري 

ب تترص:  واع ة  لك ها  بالقان    فتلتز   متساوين  البش  خلق  الله  ف  

بقض ة    با رصية تجاه األعراق األخرى. نق ل عن هذه املجم عة أنها واع ة

 ري واع ة بقض ة املساواة بني ال ا .اتباع القان   لك ها غ

وعي  لرتحاع  نت جة  جاءت  الس رية  الث رة  فإ   سبق  ما  عىل  ب اء 

ة والكرامة، وهذا الرتحاع جاء نت جة تراكم عق د  الس ريني بفهم ة الاري

. إحسا  تضاع  يف الس  ات األخرية  من اإلحسا  بالقهر وانادا  الق مة

الس   واطفع  التصالت  ث رة  الاالم  باد  يف  ح لهم  يجر   ما  عىل  ريني 

وإدراكهم للحرص الهائلة التي يح تها عل هم ال ظا  بظلمه وتسلطه. نام 
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أن اع   ترتحع  بفهم ة لم  وع هم  ارتحع  كما  الس ريني  ع د  األخرى  ال عي 

لكنالارية   ل    والكرامة  بل  ال عي عىل اإلطفق  أن اع  أهم  ال عي ه   هذا 

إ األخرى  ال عي  ألن اع  الار  ق مة  الا ش  برضورة  ال ا   وعي  اناد   ذا 

لذلك  األخرى،  ال عي  أن اع  لتط ر  أساس  ه  شط  ال عي  وهذا  الكريم 

أن اع التال م إل تال م ال ا  املطالبة باريتهم والدفاع    يسمح الطالاة بكل

بحطرته عن حق قهم. هذا ال عي ه  ج هر اإلسف  الذ  أدركه الصاابي  

ال   حني الاباد. إ   قال  جئ ا ل خر   الاباد إىل عبادة رب  ا  من عبادة 

ث رت ا يااربها كل طالاة األرض ألنهم يدرك   أ  كم   الارية ف ها يهدد 

 هم ح ثما وجدوا. سلطت

بما   مرتحااً  الس ريني  وعي  كا   لتج بل   التي    يكحي  اإلشكالت 

من  الث رة  يف  لحظ اه  وما  أصفً  ث رة  إىل  احتاج ا  ملا  الث رة  يف  ظهرت 

نخحاض يف ال عي وضم ر يف القدرات ه  نت جة طب ا ة لتاط ل القدرات  ا

يف   حق قهم  ملمارسة  فرصة  أ   من  وحرمانهم  ال ا   التابري وتجه ل 

الس اس والامل الجماعي والت ظ م ط ال ستني عاماً، فمثفً ع دما نظم  

أنحسهمشباب   يف   2003عا     داريا  تم رم هم  مدي تهم  لت ظ   ش ارع 

 السج  . 

فأل    للث رة  األوىل  الس  ات  يف  السلب ات  هذه  كل  ظهرت  ملاذا  أما 

الس اس   املجالني  يف  الق ادة  دفة  استلم ا  ممن  لم الكثريين  والاسكر  

يك ن ا مؤهلني لذلك. لم نكن يف وضع مستقر ي جد ف ه ش اغر وظ ح ة  

ً   مرحلة لابت   تت ح اخت ار األكحف واألكثر إخفصاً، كانت  الجرأة ف ها دورا

يف   طب اي  أمر  هذا  ماب ظه ر.  لكل  التسلق  وأتاحت  الخربة،  من  أكثر 
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كل    رجالَها عىل  حاتُ القادمة فستُ ّقي الساالس  ات األوىل أما يف الس  ات  

الصاد، إذ س كثر الداخل   إىل هذه الساحات نت جة إعداد ل اندفاع ويكثر 

ستط ع الاكم الخارج   م ها نت جة قرص نََحس أو نظر، ويف تقدير  لن ن

من  األقل  عىل  عاماً  عشة  خمسة  قبل  ال ا   وعي  يف  الث رة  تفثري  عىل 

يامل     ملن  أق ل  وه ا  اانطفقتها.  ال عي   لكتحاءنظرية  ورفع  بالرتب ة 

ضمن اله امش التي يت اها الطالاة  لقد جربتم نظريتكم هذه ط ال ستني  

ال ت جة   وكانت  يستا  –باعرتافكم  –عاماً  ل  متخل   الارية،  شاب  ق 

ام ا ا أهل الث رة ربع هذه املدة عىل األقل قبل أ  تاكم ا عىل أثر اله امش 

 رفع ال عي. التي تت اها الث رات يف الرتب ة و 

أح اناً ل تتا ل املارفة إىل وعي يؤثر يف السل ك إل من خفل املان  

عىل   الله  قدر  الذين لذلك  الله   الصاابة  بفوامر  اللتزا    يارف   رضورة 

سل كهم   يف  يؤثر  وعي  إىل  مارفتهم  تتا ل  حتى  أحد  ما ة  ورس له 

الت  ير عرُص    ويؤهلهم لامل رسالة ال حي إىل الاالم بفرسه. ولذلك لم يام  

حربني    وففسحتُه دخ ل  من  األورب ني  الاقفن ة  إىل  دع ة  من  ف ه  وما 

ال عي اكتسب ا  حتى  القتىل  من  املفيني  عشات  خفلها  دفا ا   عامل تني 

بها   يمر  التي  املا ة  إ   السفح.   ل  بالا ار  الخففات  حل  برضورة 

بذور ال عي    -ول  عرب مخاض أل م    –الس ري   ال    تالر  يف أعماقهم  

بقضايا أساس ة ل جاح أ  تجربة حضارية بدءاً من أهم ة الامل الجماعي 

 صاء ول  كا  باسم الدين. إىل حل الخففات إىل رفض التسلط واإلق

يملك من   كلمة ل  أنه  أثبت  والشاب  الث رة  انتهت  يق ل   ملن  أخرية 

ال عي من  ال عي ما يكحي ل ستاق الارية فل اد إىل م اطق ال ظا  ل رفع 
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ه اك، أق ل لهم  ع دوا، سريحب ال ظا  با دتكم وس ت ح لكم رفع ال عي  

الاسكر ، السق  الذ  ل ولكن إىل السق  الذ  ل يتجاوز أسحل ب طه  

سلطته، السق  الذ  جال اه تات أقدام ا م ذ أول رصخة )حرية(  يهدد  

 جلجلت يف سماء دمشق.
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 ألخفق هل يمكن الجمع بني الس اسة وا 

 
   

2   –  9   –  2018 

 

عبارة نسماها كثرياً وماظم ا ي افق عل ها دو   )  ل أخفق يف الس اسة

 أ  يحكر يف صاتها ويدرك ال تائج الخطرية( التي ترتتب عىل القت اع بها. 

مل اقشة هذه الابارة ل بد من تاري  كل من )األخفق( و)الس اسة( 

اقشات الحلسح ة التي ل س مكانها وسفعرفهما بشكل مبسط با داً عن امل 

األ  املقالة.  عىل هذه  واألرض ة  السماوية  الشائع  اتحقت  ما  هي  خفق 

والحرتا    والصدق  األمانة  بها.  التايل  يجب  مام دة  صحات  اعتبارها 

والتااو  والادل وال فاء والرحمة صحات وسل ك ات ل يختل  عاقف  عىل  

 أخفقي( كالخ انة والكذب واإلهانة اعتبارها )أخفق ة( واعتبار ضدها )ل

و  مؤسسات واألنان ة  إدارة  فهي  الس اسة  أما  وال حش ة.  والالدر  الظلم 

الدولة وإدارة الخففات بني مك نات املجتمع وت ظ م الافقة بني الااكم  

 .القل م ة والدول ةواملاك   وبني الدولة وغريها من الدول وامل ظ مات 

املا ى     بهذا  ح اةالس اسة  يف  كبري  تفثري  ومصائرهم   لها  ال ا  

ل بها ي در  ضمن فروض الكحاية ال اجبة شعاً وإذا كا  اللتزا   والشتالا

أمراً   ل س  والس اسة  األخفق  بني  فالجمع  أيضاً  شعي  واجب  باألخفق 
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ممك اً وحسب بل ه  أمر واجب والق ل باستاالة الجمع ب  هما يا ي أ  

بني أمرين يستا ل الجمع ب  هما وهذا عبث ن زه الله أوجب عل  ا الجمع  

 له ع ه.ال

تُت هم الف أخفق ة يف عمل الس اس ع دما يقد  عىل خط ة ظاهرها 

سلبي عىل املدى القريب أو إذا نظرنا إل ها من زاوية واحدة ولك ها إيجاب ة 

ق عىل املدى البا د أو إذا نظرنا إل ها من كل الزوايا )قال ا أخرقتها لتالر 

يستخ ع دما  بالكذب  الس اس  يُتهم  وقد  من  أهلها؟(،  ل  حهم  الت رية  د  

كفمه عدة مااني يف سب ل احت اء املت اقضات وامتصاص الضال ط وهذا 

ل س كذباً بل جزء من امل اورات الس اس ة. باملاصلة ما من س اس يرىض  

ال ا ع ه الجم ع ول بد من وج د ماارضني وم تقدين،     تاكم يف   لكن 

 يارت  عق لها.من يشح لها و  ال تائج وتارت ملطا: عىل نهاية ا

القت اع أهل    إ   س دفع  واألخفق  الس اسة  بني  الجمع  باستاالة 

تاتمل   ل  امل اصب  هذه  أ   وبما  الس اس ة  بامل اصب  الزهد  إىل  األخفق 

الحراغ فس شاللها من ل خفق لهم وهذا سبب الث رات واألزمات والك ارث 

يف    وا  والال والادعرب التاريخ فالس اسات القائمة عىل الظلم    والاروب

ف ائد   ألصاابها  وفرت  ول   والرصاعات  النه ارات  إل  تسبب  ل  األرض 

 مؤقتة.

إ  تاق ق الادل أو القسط يف األرض مطلب إلهي )لََقْد أَْرَسلْ َا ُرُسلَ َا 

َوالْ  تَاَب  الْك  َمَاُهُم  َوأَنَزلْ َا  الْبَ ِّ َات   س رة  ب  ْسط(  بالق  ال َّاُ   ل  َُق َ   م  َزاَ  

والرك   إىل الظلم والظاملني ه  ذنب يااقب عل ه الله )َولَ    -25-اديد  ال
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ُكُم ال َّاُر( س رة ه د   يَن َظلَُم اْ َفتََمسَّ وبما إ  تاق ق     -113-تَْرَك ُ اْ إ ىَل الَّذ 

بربامج عمل ة تتب اها  الادالة ومقارعة الظلم يف عرصنا هذا ل يتاققا  إل  

اة واسرتات ج ات ماددة، تصبح املشاركة  أحزاب س اس ة تملك رؤى واض

املستبدين  من  املجتمع  يامي  أما   وصما   شع اً  اجباً  و  الس اس ة 

 واملحسدين. 

إ  تط ر مجتما ا فكرياً وأخفق اً واجتماع اً واقتصادياً رهن بتط ر 

الا اة الس اس ة وع دما يدرك   وع ه الس اس؛ ع دما ياي ال ا  أهم ة  

بالشا ب ع دما تتخىل عن حقها يف املشاركة الس اس ة    الدمار الذ  ي زل

لازب واحد أو زع م واحد، ع دها لن يُ ظر إىل الس اسة عىل    وتسلم رقابها

بل س ُ ظر أخفقي  أنها شكل عرص  متط ر من   أنها عمل ل  إل ها عىل 

 مل كر ل ت هض األمة إل بممارسته. أشكال األمر باملارو: وال هي وا
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 ق ة ل يمكن إيقافها   – امل ظمات الفمركزية  

 
   

5   –  9   –  2018 

 

 ك   تامل ذاكرت ا؟ 

بفحداث  املتالقة  املال مات  أ   ياتقدو   ط يلة  لحرتة  الالماء  ظل 

عىل   جزء  كل  يات    با ث  الدماغ  من  ماددة  أجزاء  يف  تُخز   املايض 

دعاء الذكريات يتاكم به جزء مركز  من الدماغ يسمى  مال مة، وأ  است

)الاصني( ففنت ع دما تريد استدعاء ذكريات متالقة برحلة قض تها مع 

قب من  أصدقائك  الجزء  ذلك  إىل  ت ب ه  بإرسال  الاصني  يق    س  ات  ل 

الاصب نات   وي به  الرحلة  بتلك  املتالقة  املال مات  يات    الذ   الدماغ 

ال الاصب ة(  تحاص ل  )الخفيا  فتتذكر  املال مات  هذه  تخز   تي 

ولكي يثبت الالماء هذه ال ظرية أخذوا يص رو  نشاط الدماغ    الرحلة.

ي األشخاص وهم  عل هم  ع د باض  تثريارض    ذكريات ماددة    ص راً 

لديهم وكان ا يت قا   أ  كل ص رة ستحّال جزءاً من الدماغ مختلحاً عن  

ن هذه التجارب أظهرت أ  الص رة الجزء الذ  تحاّله الص ر األخرى لك 

ال احدة تحّال عدة أجزاء من الدماغ مااً كما أ  عدة ص ر قد تحّال األجزاء 

يت مما  مع  ذاتها  مال مة  اقض  يخز   جزء  كل  أ   تق ل  التي  ال ظرية 

 ماددة.  
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ظن الالماء يف البداية أ  السبب ه  ضا  دقة األجهزة التي تص ر  

لم   ال تائج  لكن  الدماغ  تط رت نشاط  التص ير  تق  ات  أ   مع  تتالري 

ل لهم عالم  وأصبات أكثر دقة. ظل الالماء يف حرية من أمرهم إىل أ  قا

اهد ماساتش س ت للتك  ل ج ا أ  نت جة هذه  األعصاب جري  ل تحن من م 

املتالقة   املال مات  أ   عىل  وتدل  التقل دية  ال ظرية  خطف  تثبت  التجارب 

جزء أجزاء متاددة من الدماغ أ  أ  كل  بالذاكرة م زعة بشكل متكرر يف  

املال مات كلها ويستط ع استدعاءها دو  الااجة إىل مركز وهذا   يات  

ملاذا ل يحقد ال ا  ذكريات    ومرونته ويحرسائلة  ياطي الدماغ قدرته اله

الذكريات  هذه  أ   إذ  أدمالتهم  من  جزء  يف  بآفة  يصاب    ع دما  ماددة 

 م ج دة يف أجزاء أخرى.  

ال امل ظ مة    طريقةإ   عىل  مثال  البشية  الذاكرة  بها  تامل  التي 

الفمركزية ح ث كل جزء يف امل ظ مة يستط ع أ  يق   بكل وظائحها دو  

 !ااجة إىل مركز ودو  الااجة إىل األجزاء األخرى ال

 امرباط رية األزتك وانترصت قب لة األباتيش؟   انهارت ملاذا  

  اإلسباني هرناندو ك رتس  وصل إىل املكس ك املكتش   1516يف عا   

البفد. يف ذلك وماه ج ش   لم ياهدها سكا  تلك  بفسلاة حديثة  مجهز 

امرباط رية عظ املكس ك  يف  كانت  )األزتك( ال قت  إىل حضارة  ت تمي   مة 

التي تا د إىل مئات الس ني. كانت تلك المرباط رية مثالً عىل امل ظ مات 

 لقرار يف أعىل الهر . املركزية الهرم ة التي تجمع السلطة وا

كا  لديهم عاصمة تدار م ها البفد وج ش وملك يتبع الجم ع أوامره 
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ها لكم ات هائلة من الذهب ولهذا وكانت تلك المرباط رية ماروفة بامتفك

السبب ت جه السباني هرناندو إل ها ح ث وضع ملك األزتك )م نت زوما( 

أو   الذهب  تسل م  إما  خ ارين   يف   وبماالقتل،  أما   نحسه  وجد  امللك  أ  

م اجهة ق ة عات ة تملك أسلاة حديثة ل قبل له بها سلم الذهب إىل اإلسبا   

فقتل   ب عدهم  يح ا  لم  الج ش الذ   وتحكك  الااصمة  سقطت  وبم ته  ه 

 .وانهارت امرباط رية األزتك التي عاشت مئات الس ني

ح إىل  ت تمي  أخرى  عريقة  امرباط رية  مع  ذاته  األمر  ضارة تكرر 

لااصمة وتحكك الج ش  )اإلنكا( وصل إل ها اإلسبا  وقتل ا امللك فسقطت ا

الت سع يف املكس ك حتى وصل ا وانهارت المرباط رية. استمر اإلسبا  يف  

بمقاومة 1680 األباتيش  بدأ  )األباتيش(.  قب لة  تقطن  ح ث  الشمال  إىل 

تى نالت  املاتل اإلسباني حتى طردوه من أرضهم واستمروا باملقاومة ح

 .املكس ك استقفلها يف القر  الثامن عش

الج ش  ت اجه  أ   بس طة  بإمكان ات  بدائ ة  قب لة  استطاعت  ك   

ع ه  اإلسبان عجزت  ما  تاقق  وأ   األسلاة  بفحدث  املجهز  الجرار  ي 

األباتيش   أ   ه   السبب  واإلنكا؟  كاألزتك  ق يتا   عريقتا   امرباط ريتا  

ة بخف: المرباط ريتني السابقتني. لم  كانت م ظ مة اجتماع ة ل مركزي

يكن ع د األباتيش ملك ول ج ش ول عاصمة بل كان ا يا ش   يف مجم عات  

شكل يسمى    عىل  رجل  يرأسها  كا   مجم عة  وكل  رحل  بدو  أو  قرى 

)نانتا ( وه  لقب يطلق عىل الشخص الذ  ياظى بالثقة والحرتا  من  

ه. تا لت مجم عات األباتيش إىل  بق ة أفراد املجم عة ف ط ا نه لثقتهم ب
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ذاتي   بشكل  ح ثما وجدت  اإلسبان ة  الاام ات  تهاجم  مقاتلة  مجم عات 

  مركز.دة إىل وتلقائي من دو  الا  

لم تكن السلطة مركزة يف رأ  هر  ف  هار الهر  بقطع الرأ  كما  

حدث ع د مقتل ملكي األزتك واإلنكا. أكثر ما كا  يستط ع اإلسبا  فاله 

آخر بمجرد  ه  قتل   نانتا   املجم عة كانت تختار  لكن  مقتله  )ال انتا ( 

األخر   ويظل املجم عات  يق دو   الذين  ال انتا   مئات  يكن  ه اك  لم  ى. 

القرار ماص راً برأ  هر  فكل مجم عة مخ لة باتخاذ القرار وت ح ذه  

بدو  الااجة إىل مركز تفخذ م ه امل افقة بل أح اناً كانت مجم عة تفخذ 

م ومج عة  قرار  للهج    تخطط  ثان ة  ومجم عة  إسبان ة  حام ة  هاجمة 

 ثالثة ت حذه. 

ية ح ث السلطة م زعة إ  األباتيش مثال واضح عىل امل ظ مة الفمركز 

ذلك  دا   ما  القرار وت ح ذه  باتخاذ  امل ظ مة وكل جزء مخ ل  أجزاء  بني 

 .يصب يف هد: امل ظ مة وه  طرد املاتل اإلسباني يف هذه الاالة

 رأ  اإلنرتنت؟ ي   من 

ربما يك   سؤالً سخ حاً وج ابه واضح. لكن أل س غريباً أ  تك    

والتفثري من دو  رئ س! يستط ع أ  إنسا  أ  يك    م ظ مة بهذه الق ة 

له م قع عىل النرتنت دو  أخذ اإلذ  من جهة واحدة وي م اً تضا: إىل  

اإلضافة والخرو .  الشبكة وتخر  م ها مئات امل اقع بدو  مركز يتاكم يف  

إ  اإلنرتنت مثال آخر عىل امل ظ مات الفمركزية التي تت سع وتتط ر دو   

 .وج د مركز
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 كا ل    مجه ل   

أخرب الطب ب بل ويلسن أنه لن يا ش أكثر من شه ر    1930يف عا   

ترك  وجرب  الكا ل  عىل  مدم اً  ويلس    كا   الخمر.  يرتك شب  لم  إذا 

واستاا    مرات  عدة  ي جح.  اإلدما   لم  لك ه  نحس ني  وماالجني  بفطباء 

ني  خطرت ببال ويلس   فكرة لم يجربها من قبل وهي أ  يستاني بمدم 

ويستمد  تجربتهم  من  ل ستح د  اإلدما   من  التخلص  يف  نجا ا  سابقني 

م هم التشج ع واإللها . ت اصل ويلسن مع باض املدم ني السابقني وعقد  

 دما  نهائ اً.  م هم عدة جلسات انتهت بتخلصه من اإل 

الذين   السابقني  املدم ني  تجمع  م ظمة  بتفس س  ويلس    فكر  ه ا 

ع مدم ني ياتاج   إىل املساعدة ويرغب   يف  يرغب   بمساعدة غريهم م 

كا    مجه ل  (.  )كا ل     م ظمة  ولدت  وهكذا  اإلدما   من  التخلص 

بالطريقة امل ظمة  يب ي  أ   أما  خ ارين  أما   املركز   ويلس    ية  الهرم ة 

ح والتس يق التقل دية  للتم يل  وأقسا   ومدير  إدارة  مجلس  ي جد   ث 

يجال أ   أو  ذلك،  إىل  وما  من والتدريب  مك نة  مركزية  ل  م ظمة  ها 

مجم عات تتشكل وتت سع بشكل تلقائي ح ث كل مجم عة تم ل نحسها  

املال مات الفزمة ملمارسة نشاطاتها وتملك  إىل  ال ص ل  ذات اً وتستط ع 

 تخاذ القرارات امل اسبة للق ا  بمهامها.  صفح ة ا

ال امل ظمات  أكرب  من  ال     مجه ل  (  )كا ل     م ظمة  تي تاترب 

أ    يف  أ  شخص  ويستط ع  الاالم،  يف  انتشاراً  وأكثرها  املدم ني  تساعد 

مكا  يف الاالم أ  يشكل مجم عة من مجم عات )كا ل    مجه ل  (،  
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لفزمة لذلك من م قع امل ظمة عىل ال ت ما عل ه إل الاص ل عىل املال مات ا

أف ياتمدها  التي  الخط ات  الث تا عش( وهي  )الخط ات  ت جد  راد ح ث 

التي  للتخلص من اإلدما  و)التقال د الث تا عش( وهي األعرا:  امل ظمة 

ت ظم عفقة أفراد املجم عة مع باضهم الباض وعفقتهم باملجتمع إضاقة  

للمدم ني.    والجتماعيعفقة بالدعم ال حيس  إىل م ش رات ومال مات لها  

 .مركزيةإ  م ظمة )كا ل    مجه ل  ( مثال آخر عىل امل ظ مات الف 

 ال يك ب ديا 

هذا آخر مثال س  رده عن امل ظ مات الفمركزية قبل أ  نتادث عن  

 .خصائص هذه امل ظ مات واألسس التي تق   عل ها

عا    م    2000يف  تفس س  يف  ويلس  يال ي  فكر ج مي  ال ت  عىل  قع 

لاص ل عىل مال مة ما  ة عن الذهاب إىل املكتبة  ال ا  الذين يريدو  ا

 تب.  والباث يف الك

لكن ويلس لم يرد أ  يؤسس امل قع بالطريقة التقل دية أ  أ  تق    

جهة ماددة بت زيل املال مات لقد أراد أ  يجالها م ظ مة محت حة با ث  

ي أ   يستط ع  الاالم  يف  إنسا   يريده  أ   م ض ع  أ   عن  مال مات   زل 

 ويستط ع اآلخرو  اإلضافة والاذ: والتاديل يف هذه املال مات.  

داية شكك كثريو  يف نجاح الحكرة وقال ا ل يلس إ  كثرياً من  يف الب

ال ا  س ستالل   امل قع لت زيل مال مات خاطئة ألغراض ما  ة وستك    

كا  ج اب ويلس  ذا امل قع.  ه اك الكثري من اإلساءات وس ء الستخدا  له

إ  الطب اة البشية تاللب عل ها ال  ايا الاس ة وأكثر ال ا     الدوا  عىل  
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يرغب   يف تقديم مساهمة إيجاب ة وت زيل مال مات دق قة وب اء م س عة  

 يستح د م ها الجم ع. وهذا ما حدث فافً.  

رها دقة  ويك ب ديا ال    من أكرب امل س عات امل ج دة عىل ال ت وأكث

ما  تجاوزات  ف ها  أو  خاطئة  مال مات  الباض  نزل  يق    وإذا   ة 

املال م إ  مستح دو  آخرو  باذ: هذه  باستمرار.  امل قع  ات وت ظ   

 .ال يك ب ديا م ظ مة ل مركزية بامت از

 امل ظمات الفمركزية  نجمة البار والا كب ت  خصائص 

o رئ س ة تاتمد عىل  ل ي جد شخص مسؤول عن امل ظمة. امل ظمة املركزي

عمل امل ظمة عىل وج ده. هي تشبه الا كب ت الذ  إذا رضبته   يت ق 

الاركة. أما امل ظمة الفمركزية فهي مك نة من    عىل رأسه يت ق  عن 

أو   لها رأ   التي ل ي جد  البار  ذاتي مثل نجمة  أجزاء تامل بشكل 

 .جهاز عصبي مركز 

o  امل ظمة يف  األدوار.  تت زع  أقسا   ي جد  أقسا     ل  ه اك  املركزية 

ة؛ كالتخط ط والتس يق والتم يل والافقات  متخصصة ب ظائ  ما  

لك. فإذا تاطل قسم اضطرب عمل امل ظمة أو ت ق  الاامة وما إىل ذ 

الا كب ت   أرجل  من  أكثر  أو  رجل  تقطع  ع دما  يادث  كما  نهائ اً 

  فتضطرب حركته أو تت ق . أما امل ظ مات الفمركزية فكل جزء م ها 

مجم عات   مثل  األخرى  األجزاء  إىل  ياتا   ول  ال ظائ   بكل  يق   

والج ال حيس  الدعم  )كا ل    األباتيش ومجم عات  م ظمة  يف  تماعي 

مجه ل  (، هي مثل نجمة البار إذا قطات أحد أرجلها ي م  مكانها  
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رجل جديدة بل إذا قسمتها نصحني فإ  كل نص  ي م  إىل نجمة بار 

 !نجمتني كاملة ويصبح لدي ا 

o   املارفة والسلطة م زعة بني أجزاء امل ظمة. وكل جزء يستط ع ال ص ل

تخاذ القرار وه  مخ ل باتخاذ القرار وت ح ذه  إىل املال مات الفزمة ل 

 .دو  الا دة إىل مركز

o   امل ظمة مرنة يف م اجهة التاديات. أل  كل جزء م ها يستط ع تق  م

 .إذ  من أحد احت اجاته واتخاذ القرار الفز  بدو 

o  ً  .أجزاء امل ظمة تم ل نحسها ذات ا

o طأجزاء امل ظمة تت اصل ف ما ب  ها دو  الااجة إىل وس  . 

 امل ظمة الهج  ة ونقطة الت از  

ل س الهد: من هذا الارض الق ل إ  امل ظمة الفمركزية أفضل من  

املركزية فه اك س اقات ما  ة ل يصلح ف ها إل امل ظمة املركزية )جهاز 

 أم ي مثفً(، لكن املركزية يف س اقات أخرى تصبح ما قاً. 

امل ظمات   خصائص  عىل  التار:  الارض  هذا  من  الهد:  إ  

ل   وآل ات عملها  يف الفمركزية  نستط ع تطب قه  ما  اآلل ات  طبق من هذه 

 م ظمات ا ول  كانت من ال  ع املركز . 

زية يف إجراءاتها امل ظمة الهج  ة هي التي ت از  بني املركزية والفمرك

تي إذا انزاحت تجاه املركزية تحقد  ونقطة الت از  ه ا هي تلك ال قطة ال
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ارد الذ  تت اه الفمركزية  امل ظمة فرصة ال م  والتط ر والستحادة من امل  

وإذا انزاحت تجاه الفمركزية تقع امل ظمة يف الح ىض ويشار أفرادها باد   

زاؤها يف اتجاهات متاددة تحقدها  مارفة ما ه  مطل ب م هم وتتارك أج

 .ال جهة ووحدة الهد:

 األسس الخمسة التي تق   عل ها امل ظمات الفمركزية 

o   األساس ة ال حدة  هي  املجم عة  امل ظمة.  بفعرا:  امللتزمة  املجم عات 

شكل   عىل  كان ا  األباتيش  الفمركزية.  امل ظمة  م ها  تتك    التي 

ل    مجه ل  ( هم عىل شكل  مجم عات يق دها ال انتا  وكذلك )كا  

أعضاء   يلتز   للمدم ني.  والجتماعي  ال حيس  الدعم  تقد   مجم عات 

بفعرا:   ق اعد  املجم عة  ل ست  ب  هم، هي  ف ما  الافقة  ما  ة تادد 

مة باإلكراه وإنما أعرا: يلتز  بها األفراد ط عاً ويشارو  بالحخر  ملز 

 .والش: ع دما يتق دو  بها 

o كرة ويجمع ال ا  ح لها  لشخص الذ  يطلق الحماحز امل ظمة. ه  ا

 .ويشجاهم عىل التحاعل ف ما ب  هم حتى تق  امل ظمة عىل قدم ها

o إليدي ل ج ا. بما أ  النضما  إىل امل ظمات الفمركزية ط عي واللتزا  ا

أو قض ة  إيدي ل ج ا  بد من وج د  فف  ذاتي  بدافع  يك    ب شاطاتها 

   مستادين للتضا ة ب قتهم وجهدهم  يؤمن بها أفراد امل ظمة ويك ن

اإلسباني  كانت طرد  األباتيش  ع د  القض ة  سب لها.  يف  ح اتهم  وربما 

يط رو  وع د   من  وع د  املدم ني  مساعدة  مجه ل  (  )كا ل    

 .ال يك ب ديا الرغبة يف نش املارفة
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o  الستحادة من الشبكات امل ج دة مسبقاً. بما إ  امل ظمات الفمركزية

ىل التشب ك فهي تستح د من شبكات م ج دة مسبقاً كشبكات  تاتمد ع

شبكات التي تاتمد  جرية وزمفء الامل ومن أهم الالقرابة والصداقة وال

 .عل ها امل ظمات الفمركزية ال    شبكة النرتنت

o   ماحز املجم عة. وه  يق   بذات الدور الذ  يق   به ماحز امل ظمة

التي تش املجم عة  للم ظمات ولكن عىل مست ى  ال حدة األساس ة  كل 

 .الفمركزية

ها  ل يمكن القضاء عىل امل ظمات الفمركزية بمهاجمة املجم عات ألن

تتكاثر تلقائ اً ول بالقضاء عىل املاحز أل  امل ظمة ل تاتمد عل ه ول بإزالة 

الشبكات امل ج دة مسبقاً أل  ذلك مستا ل. السب ل ال ح د للقضاء عىل 

كزية ه  مااربة اإليدي ل ج ا التي تارك أفرداها. يكحي أ  م ظ مة ل مر 

  من أجلها حتى ت هار.  يحقد أفراد امل ظمة اإليما  بالقض ة التي يامل  

األسلاة   هي  امل ظمات  من  ال  ع  هذا  مااربة  يف  األسلاة  أمىض  لذلك 

امل ظمات  له هذه  تتا ط  أ   ما يجب  وال حس ة واإلعفم ة وهذا  الحكرية 

أسلاتها الدفاع ة الحكرية وال حس ة واإلعفم ة. السفح األق ى ه ا وتاد له  

 .يات وإنجازاتها ه  استمرار امل ظمة وتاللبها عىل التاد

 صحات املاحز 

o  الفمركزية امل ظمات  إىل  النضما   إ   بما  باآلخرين.  حق قي  اهتما  

ال ا   الااطحي ه ا يلاب دوراً كبرياً. املاحز يشجع  ط عي فالاامل 
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والتحهم   عىل اإلصالاء  من  ب ئة  ت فري  خفل  من  للم ظمة  النضما  

 .يشارو  ف ها بالهتما  والتقدير

o ا يملك   ت س ع شبكة  التشب ك بني أشخاص  املاحز  لافقات. مهمة 

مهارات مختلحة ل كمل ا باضهم الباض. وهذا ياتا  إىل ت س ع شبكة  

 .الافقات باستمرار لل ص ل إىل هؤلء األشخاص 

o  يبذالشال يف  .  ثمرات رسياة خص صاً  دو   كبرية  جه داً  املاحز  ل 

ي التي  بالقض ة  مؤم اً  يك    أ   يجب  لذلك  أجلها  البدايات  من  امل 

مجم عات  إىل  الاما   ي تقل  مادية  املشاعر  إ   وبما  لها.  متامساً 

 .امل ظمة يف دوائر متتاباة

o  تمكني عىل  الفمركزية  امل ظمات  تاتمد  الثقة.  م ح  عىل    القدرة 

ك إىل  املجم عات لتتارك بشكل ذاتي دو  الا دة إىل مركز. ياتا  ذل

الذين يق الثقة لهذه املجم عات. إ   ال  ة ويحرتض   م ح  ّدم   س ء 

 .األس أ يف اآلخرين ل يمكن أ  يك ن ا ماحزين ناجاني

o   واسرتات ج ات واضاة  ب ى  لها  املركزية  امل ظمات  الالم ض.  تامل 

ر دورية وأرقا  وقدرة عىل الضبط والت قع.  ماددة وي جد ف ها تقاري

مدى    يف عملها وصا بة ت قعأما امل ظمات الفمركزية فتتم ز بالس  لة  

ل   الذين  األشخاص  إ   أح اناً.  أفرادها  عدد  مارفة  وحتى  انتشارها 

مع  التاايش  عل هم  ويصاب  م ضبطة  م ظمة  ب ئة  يف  إل  يرتاح   

 .ز يف م ظمة ل مركزيةالالم ض ل يمكن أ  يلاب ا دور املاح
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o   البتااد عن طريق اآلخرين باد تاب ده. أهم عفمة من عفمات نجاح

ا قدرة  ه   الحكرة  املاحز  يطلق  ه   دونه.  من  الستمرار  عىل  مل ظمة 

لتستمر  جانباً  يت اى  ثم  الشال   وي قل  الثقة  الشبكة ويم ح  ويب ي 

 .امل ظمة وتتط ر وتت سع بق اها الذات ة

 عالم جديد 

ً وأخ ، نان نا ش يف عالم جديد س ك   مل ئاً ب جمات البار ولن  ريا

ال    مختل  تماماً عما كا   تستط ع الا اكب الصم د ف ه ط يفً. عالم  

عل ه قبل عشين عاماً فث رة التصالت أحدثت تال رياً جذرياً يف املجتماات  

ال ار م ذ    البشية مثل التال ري الذ  أحدثه اكتشا: الطباعة أو اكتشا: 

آل: الس ني. إ  املال مات واألم ال تتدفق ال    يف كل التجاهات وتتجاوز 

ث اٍ  من أقىص الاالم إىل أقصاه. املستقبل س ك    حدود الدول وت تقل يف 

 .للم ظمات الفمركزية التي تحهم هذا التال ري وتار: ك   تستثمره
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 األساطري الستة املؤسسة 

 ية لامل املاارضة الس ر 
 

   

6   –  11   –  2018 

 

أسط رة الال املحروض  املجتمع الدويل س حرض حًف ما وعل  ا املشاركة  

 كا  الال الذ  س ُحرض لكي ل نصبح خار  اللابة. مهما  

يسمى الال )حفً( بدللة املشكلة التي ياالجها. املشكلة يف س رية  

يني بالسلطة التي أدت إىل ق ا  الث رة هي تحرد مجم عة ضئ لة من الس ر 

والثروة والقرار وإقصائها لبق ة الشاب. ع دما يسكت املجتمع الدويل عىل  

ال ظا ، وتدمري    جرائم  عل ه  ثاروا  من  وتهجري  لقتل  الحرصة  ويم اه 

ح ارضهم بالكامل، ثم يامل من خفل مبا ثه الدويل عىل حر: القرارات 

امل ل صبح  الس اس  بالنتقال  ال ظا   تلز   التي  م ه مجرد  الدول ة  طل ب 

تاديل دست ر  وانتخابات يف ظل )ب ئة آم ة( يملك ال ظا  هامش م اورة 

محه   تاديد  تاديد  يف  يف  يملكه  كا   الذ   الهامش  من  بكثري  أكثر  مها 

النتقال الس اس فهذا ل س حفً، هذا إخضاع بالق ة، وه  ما يطبق عىل  

ة هي أنها تاطي هذا  الس ريني م ذ أول ي   يف الث رة. ما تحاله املاارض

اإلخضاع بالق ة الشع ة بتسم ته حفً. وه  لن يص ع استقراراً ما دامت  

حجر الث رة الس رية قائمة. يستط ع ال ظا  واملجتمع الدويل أ  ع امل ت

نص    إرضاء  دو   يمر  فف  الس اس  الال  أما  عسكرياً  حفً  يحرض ا 



 

54 

ملسار الاايل ما يشري إىل ن ة الس ريني الذين ثاروا عىل ال ظا  ول يل ح يف ا

غبة  املجتمع الدويل يف إرضائهم وتاق ق مطالبهم بل املؤشات تدل عىل الر 

بق ة   ال اقع  األمر  تات  الس ريني  ووضع  املطالب  هذه  عىل  اللتحا:  يف 

 السفح. 

 
 

أسط رة املقاد الشاغر  يجب الذهاب إىل أ  اجتماع يحرضه املجتمع الدويل  

يف الشف  الس ر  أل  شالل املقاد يف هذا الجتماع أفضل    أو الدول الحاعلة 

 .من بقائه شاغراً 

ل ل الااجة إىل ملء املقاعد الشاغرة ممن )يمثل   الث رة( ملا ضالطت  

تصب بالرضورة يف مصلاة   مؤتمرات لالدول عىل املاارضة للمشاركة يف  

لم ياللب    اذ إالس ريني. املصلاة يجب أ  تك   الب صلة ول س ملء املقاد.   

ألفضل.  الظن عىل أ  ملء املقاد يمكن أ  ياقق مصلاة فرتكه شاغراً ه  ا

املقاد الشاغر قد ياطل املسار بفكمله وهذا ه  املطل ب ع دما يك   املسار 

 يف غري مصلاة الس ريني. 

 
 

ل ارجه   الت ازلت  نقد   ال ظا   يتا ت  ع دما  ال ظا    إحرا   أسط رة 

الال وع دما يتا ت أكثر نت ازل أكثر ل ارجه  ونثبت أنه ه  من ياطل  

 أكثر. 



 

55 

الذ    وماال ظا   أنظار  زا  قتل  أما   الس ريني  أل :  مئات  يقتل  ل 

يارجه   ل  ترفع  ءيشالاالم  وإنما  ال ظا   تار   ل  املاارضة  ت ازلت   .

ل قد    ال ظا   عىل  يضالط  ل  لكي  الدويل  املجتمع  عن  الت ازلت الار  

 اً أكثر من امللك. ومن عجائب األم ر  تمع الدويل ملكفلن يك   املج  املطل بة

لم تض التي  الجهات  النتقال  أ   بالتحاوض ح ل  لتلزمه  ال ظا   الط عىل 

عىل   تضالط  أ   املاارضة  م ها  تت قع  التي  الجهات  ذاتها  هي  الس اس 

أكثر   ت ازلت  ال ظا   من  تتطلب  والتي  اآلم ة(  )الب ئة  بع  لتلزمه  ال ظا  

 .التحاوض ح ل النتقال الس اسبكثري من مجرد 

 
 

الرأ   ل ا   لكم والس اسة  الث رة  للمسار    أسط رة  الرافض  الاا   الث ر  

إىل   الس اسة فتاتا   أما  ف ه يارب عن حالة ث رية عاطح ة،  الذ  نميض 

الاقفن ة الس اس ة فانشالل ا بالث رة وشااراتها ودع ا الس اسة ل ا نان  

 ماش الس اس ني. 

ي من  هذه  ياتا   املاارضة تب     الت اضع.  باض  إىل  األسط رة 

لم تمار  الس اسة   الث رة  الاال ة  ال ظا  قبل  من قبل. مجرد ماارضة 

ل س ممارسة للس اسة بل ي در  ضمن ال ضال الس اس وه  أمر تُشكر 

املاارضة عل ه. الس اسة بما ى تشك ل األحزاب وب اء التاالحات وإدارة 

ثر من يتصدو  للمشهد الس اس يف املاارضة، هم  الرصاعات لم يمارسه أك
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الس ا الخربة  وادعاء  انجازات يجرب    ي جد سجل  فف  س ة غري صا ح 

 س اس ة يدعم هذا الدعاء.

 
 

أسط رة التحاوض عن طريق الكف   أسا  الامل ة التحاوض ة ه  الكف   

 الذ  يتم عىل طاولة املحاوضات. 

ث ل ة تصب يف صالح األق ى عىل التحاوض من غري أوراق ق ة هي تم

ممثيل  ط مع  الجل    املحاوضات.  الس ريني  اولة  مطالب  وعرض  الدول 

عل هم ه  الجزء األسهل من الامل الس اس. الجزء األصاب ه  ب اء أوراق 

الق ة التي ترغم الطر: اآلخر عىل قب ل هذه املطالب وأهم ورقتي ق ة هما   

ال القرار  وت ح د  الشاب ة  املحاوض الشع ة  بقرار  وربطه  اسكر  

األرض مع املدن ني والاسكريني الس اس وهذا ياتا  إىل عمل جبار عىل  

أدى تقصري املاارضة ف ه والرتك ز عىل عفقتها مع الدول إىل املشهد الاايل 

 املشتت ممثفً بتادد ال ف د املحاوضة والباد عن الق اعد الشاب ة. 

 
 

ريدنا أ   قد  بديًف  من يارتض عل  ا ي أسط رة بطف  الرفض الذ  ل ي 

 ديًف لذلك اعرتاضه مرف ض. نرفض كل يشء دو  أ  يقد  ب 

ذاته،  باد  بديل  الخاطئ ه   الطريق  السري يف  أ  رفض  عن  فضفً 

الذين   الس اس ني  مهمة  هذه  الثائر.  الشاب  مهمة  ل ست  البدائل  إيجاد 
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س اس ة والافقات تصدوا لتمث له فهم من يحرتض ف هم امتفك الخربة ال

إرادة   تاقق  التي  البدائل  من ص اعة  تمك هم  من  التي  والتا ل  الشاب 

إىل   وغريه  الدويل  املبا ث  من  اقرتاحات  من  عل هم  يارض  بما  م حالني 

 مبادرين وفاعلني يف الامل ة الس اس ة.
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 الث رة والثمان  ات وفخ التشب ه 

 
   

11   –  12   –  2018 

 

املتشابه إدراك  معد   تبدو  أحداث  يف  استحادة  ات  يارم ا  ختلحة 

املايض، باملقابل عد  إدراك الختففات يف أحداث تبدو الاارض من درو  

 .متشابهة يارم ا فهم الاارض وبالتايل التاامل الصا ح ماه

لختف:  كبرية  مالالطة  الثمان  ات  بفحداث  الس رية  الث رة  تشب ه 

 :م الختففاتالس اقات الداخل ة والخارج ة وهذه أه

   تماع ة انكشا: كذبة الشرتاك ة والادالة الج (  1) 

حافظ   تسلم  من  تقريباً  س  ات  عش  باد  الثمان  ات  أحداث  قامت 

للسلطة، يف ذلك ال قت كانت فئات كبرية من الس ريني ما تزال مخدوعة  

الادالة   وتاق ق  الشرتاك ة  وشكلتب ع د  أحد   الجتماع ة،  الحئات  تلك 

 األب. التي اعتمد عل ها األسد  الدعامات

اندلع  2011يف عا     قد    عش ة  أربا   عاماً  الس رية كانت  الث رة 

انقضت عىل حكم عائلة األسد م ها عشة أع ا  تات حكم بشار، اتضح 

خفلها كذبة الشرتاك ة والادالة الجتماع ة، وانتهى املجتمع الس ر  إىل  

إلصفح ة( القتصادية يف عهد بشار، تحاوت طبقي عم ق، زادته الق انني )ا
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إصف  يرافقها  لم  فاستاللتها التي  الحساد،  ملااربة  وإجراءات  س اس  ح 

عىل   ثرواتهم  ملضاعحة  امل تحاني  من  ح لها  ومن  باألسد  املا طة  الدائرة 

حساب األكثرية، وهكذا فإ  قسماً كبرياً من الحئات التي اعتمد حافظ عىل  

 .2011تي ثارت عىل اب ه عا  دعمها يف الثمان  ات هي ال

   املقاومة واملماناة انكشا: كذبة  (  2) 

أوجها، وكا  قسم  واملماناة يف  املقاومة  كانت م ضة  الثمان  ات  يف 

كبري من الس ريني مستاداً للتضا ة باق قه مقابل ما ياتقده وق : يف 

عش ة اندلع الث رة الس رية كانت أربا     2011يف عا    وجه ارسائ ل.  

قد انقضت عىل هدوء جبهة الج ل  وأصبح واعا استخد  ضااً ك    ماً 

األسد القض ة الحلسط   ة ط ال هذه املدة للمتاجرة واملزاودة وتثب ت    نظا 

 .دعائم حكمه عىل حساب دمار الشابني اللب اني والحلسط  ي

داخل  (  3)  تمريره  يف  ال ظا   ودور  الطائحي  اإليراني  املشوع  انكشا: 

   س رية 

د وكانت ملهمة لكثري  مان  ات كانت الث رة اإليران ة حديثة الاهالثيف  

امل طقة،  الالربي يف  التدخل  الظلم وعىل  الس ريني ب صحها ث رة عىل  من 

ً وظل حزب الله إىل فرتة قريبة من اندلع   يف املقاومة ي ال   الث رة نم ذجا

يرا   إعجاب شياة واساة من الس ريني، إىل أ  جاءت الث رة وتدخلت إ

إل  بق ة  الله  وحزب  الطائح ة  قتل  وم ل ش اتها  يف  وشارك ا  ال ظا   نقاذ 

الس ريني وتدمري ح ارضهم وتهجريهم كل ذلك كش  املشوع اإليراني 
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الطائحي وت اطؤ نظا  األسد ماه وخلق حالة شاب ة رافضة لاكم األسد  

 .لم تكن م ج دة يف الثمان  ات

   يف الثمان  ات لم تكن ه اك ث رة شاب ة واساة  (  4) 

اإلخ ا  املسلم أ  جماعة  ني كانت تاظى بتااط  شياة  صا ح 

ال ظا   بني  حدثت  الثمان  ات  يف  امل اجهة  لكن  الس ريني،  من  مهمة 

عا    يف  أساس.  بشكل  املجتمع    2011والجماعة  بني  امل اجهة  اندلات 

شابي  طابع  ذات  واساة  احتجاجات  حركة  كانت  وال ظا ،  الس ر  

ت، حركة  ت جهه أ  جماعة أو حركة س اس ة من ف ق إىل تامجتماي لم  

من هذا ال  ع وبهذا الشم ل ل يمكن القضاء عل ها كما قىض ال ظا  عىل  

 .تمرد اإلخ ا  املسلح يف الثمان  ات

 :يف الثمان  ات هدد حافظ بإحراق س رية، أما بشار فقد أحرقها فافً (  5) 

بشار أنزله  الذ   والاجر  البش  دمار  من  إ   أكرب   بالس ريني 

ه  يملك القدرة عىل إطالة الارب لك ه باد   أ  يستط ع نظامه إصفحه، 

عىل   القدرة  يملك  ل  الارب  وأ انتهاء  دانت   الب اء  كما  البفد  له   تدين 

 . ألب ه

   يف الثمان  ات كانت س رية كلها تات س طرة األسد (  6) 

ر، وامل طقة  % من البفد خار  س طرة بشا40أما ال    ففكثر من  

 .القرار ف ها للرو  واإليران نيالتي تات س طرته ماظم 
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   ج ل جديد مطلع عىل الاالم (  7) 

أدت الث رة يف وسائل التصال إىل نم  املارفة واطفع الج ل الجديد  

التي  الهائلة  الحرص  وعىل  األخرى  الدول  إل ه  وصلت  الذ   التط ر  عىل 

م اخاً للث رة والرفض الشابي لم   يارمهم م ها نظا  األسد، كل ذلك ه ف

 .كن م ج داً يف الثمان  اتي

   يف الثمان  ات لم يكن ه اك رب ع عربي (  8) 

جاءت الث رة الس رية يف س اق تالري تاريخي تمر به امل طقة الارب ة  

بفرسها، بدأ هذا التالري بالث رة الت نس ة وانتقل بادها إىل البفد الارب ة، 

الارب ة من حرية  م ياقق باد ما تفمله الشا ب  صا ح أ  هذا التالري ل

وكرامة وعدالة لكن عجلة التال ري انطلقت وكل ما يادث يف امل طقة الارب ة  

وما جّرته هذه الث رات وما ستجّره من أحداث   من ث رات وث رات مضادة

يدل عىل أ  التال ري    -بل حتى يف الخرائط    -وتال ري يف األنظمة الس اس ة  

 .لم تاد ممك ةدة األم ر إىل ما كانت عل ه مستمر وأ  ع  

دراك الختففات  إنام، يجب أ  نستح د من هزائم املايض، لكن عد   

التي ياملها   الحرص  ال اعي من رؤية  املايض والاارض يار  عقل ا  بني 

 . الاارض والستحادة م ها، ويربمج عقل ا الباطن عىل الترص: كمهزومني
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 اثي فردية الس ر  ع ب ور 

 أ  خلل مكتسب 
 

  

11   –  3   –  2019 

 

يجاله متخلحاً ويم اه من   الله يف شاب با  ه ع باً وراث اً  ل يخلق 

اإلنسان ة  البشية. هذه نظرة ع رصية تخال   الاضارة  التقد  يف ركب 

نبدأ  أ   يجب  ه ا  من  الخالق.  نزاهة  من  كمسلمني  ناتقده  ما  وتخال  

 ري   ل نستط ع الامل مااً. م اقشة الحكرة التي تق ل  نان الس  

اإلنسا   لدى  م ج د  فريق  ضمن  والامل  لفنضباط  الستاداد 

 الس ر  لكن لم تُتح له الظرو: لت م ته وتا يله إىل صحة راسخة.

أولً، نان الس ري   لم نخضع صالاراً أو كباراً ل يف املدرسة ول يف  

عميل   تدريب  أو  نظر   تدريس  أل   املسجد  يف  ول  الامل امل زل  ح ل 

ومهارات   التي  الجماعي  التاديات  وم اجهة  الخف:  وإدارة  الت اصل 

 تصاد: ال ا  ع دما يامل   يف فريق. 

ثان اً، نان الس ري   عش ا ألكثر من نص  قر  تات وطفة نظا   

مستبد ل ق مة لإلنسا  ف ه ول احرتا  لاق قه وكرامته بل حتى لا اته 

وج لذوات ا  تقديرنا  أفقدنا  الس رية مسا قة  مما  الشخص ة  مفزومة ال 

 إىل الشا ر باألما  الداخيل.   تحتقر
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الذ   القهر  بسبب  الذات  إلثبات  الس ر   ع د  شديد  ج ع  ه اك 

تارض له، وبسبب افتقاره إىل املهارات الفزمة يف الت اصل مع نحسه ومع  

أو  الهج    بني  ما  ترتاوح  خاطئة  بطرق  الج ع  هذا  يشبع  ه   اآلخرين 

 ب يف م اطن الخف:.النساا

األما  الداخيل يص ع اإلنسا  الذ  يدور ح ل ق اعاته وياترب  افتقاد 

 أ  مخالحة لرأيه تهديداً يرفضه قبل التحكري ف ه. 

افتقاد األما  الداخيل يص ع اإلنسا  الذ  ياترب نجاح اآلخرين فشفً 

 له ف تجاهل إنجازاتهم وقد ي سبها ل حسه. 

الداخيل   األما   لترص افتقاد  اإلنسا   تحسري  اآلخرين    فاتيش ه 

ف اتربها م جهة ضده ول  كانت تاتمل تحسرياً آخر لكن التحسري األس أ  

 يسبق إىل عقله ويتا ل إىل ق اعة راسخة.

الجبن   يف  غاية  إما  ارتكاسات حدية  إىل  يؤد   الداخيل  األما   افتقاد 

هاك حق ق  والنسااب والت ازل عن حق ق الذات أو غاية يف التاد  وانت

 اآلخرين. 

تل  شخصا  يحتقرا  إىل األما  الداخيل يتاامل كل م هما ع دما يخ

مع الخف: بطريقة تقلل من شف  اآلخر وبالتايل تازز عد  شا ره باألما   

تتا ل   وهكذا  لآلخر  ناٍ:  سلبي  سل ك  من  ذلك  عن  ي جم  ما  وتازز 

 الخففات إىل رصاعات إلثبات الذات. 

رصفات ا نان الس ريني وما يل يحرس الكثري من تافتقاد األما  الداخ
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 نتص  به من فردية وافتقار إىل روح الامل الجماعي. 

ما هدمته األفاال ل تب  ه األق ال. األما  الداخيل ل تص اه عبارات  

التي تاطي اإلنسا  الشا ر   املااملة باحرتا  هي  املديح واملجاملة وإنما 

 الداخيل.  ت الذ  يم اه األما بتقدير الذا

العتقاد بف  الس ر  يملك ع باُ وراث اً يم اه من الامل مع اآلخرين  

هذا   تاقق  إىل  تؤد   بطريقة  ماه  التاامل  إىل  ويؤد   للاق قة  مخال  

التاقق   ذات ة  ال ب ءة  ظاهرة  وفق  .  self proving prophecyالعتقاد 

 ر  باحرتا   لل، وتاامل ا مع السب  ما تحهم ا لألسباب الاق ق ة لهذا الخ

جته إىل إثبات ذاته بطريقة سل مة، وسا  ا إىل امتفك املهارات  يشبع حا

والصرب عىل ما ياتاجه كل ذلك من وقت وجهد،   الجماعي،الفزمة للامل  

يرّسع تااف  ا من هذا املرض وب اء دولة القان   واملؤسسات بفيدي ا وف ق 

 أرض ا.
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 لس اس ة الث رة وسؤال الحاعل ة ا شباب  

 
   

24   –  3   –  2019 

 

كمث فتها الث رة   الارب ة    الس رية  الث رات  ث رة   -من  وآخرها 

هي حدث س اس بامت از. ماذا نقصد بع  )الادث الس اس(؟    -الجزائر  

ياتا  شح الابارة إىل تجل ة اللبس الذ  تتص  به كلمة )س اس( وه  

الس اسة، الستئثار بص ع  إىل عق د من  يا د  دولة    لبس  مارسته يف كل 

عىل فرضت وصايتها  متسلطة  قلة  وادعت  عرب ة  الاق    األكثرية  ل حسها 

 الارص  يف ممارسة الس اسة.

ص رة )الس اس( التي نشفنا عل ها هي ص رة النتهاز  الذ  يابد  

امل صب ويستالله لتاق ق مصالاه الشخص ة، وهي ص رة الكاذب أيضاً،  

يثبت صدق مق لته يصّدرها بالق ل )با داً    إىل درجة أ  أحدنا إذا أراد أ 

، أما الامل الس اس املؤسساتي أ  الامل الازبي فقد أصبح  عن الس اسة(

رديحاً للتاصب وض ق األفق واستالفل القضايا ال ب لة ملصالح حزب ة، إىل  

عن  ويارب  تحاخر  مدعاة  أصبح  حزب(  أل   النتساب  )عد   أ   درجة 

ما نسم ع عن مجم عة تامل بشكل م ظم )نان لس ا  الستقامة، وكثرياً 

 تهمة تب ضُّ أوراق املجم عة ح  ما تدفاها عن نحسها. حزباً( وكفنها 
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 سببه اقرتا هذا اللبس يف تاري  الس اسة والامل الس اس امل ظم  

الس اسة والس اس ني يف أذهان ا بتجربة املستبدين يف بفدنا الذين جال ا  

حت ملصالاهم،  مط ة  ماظم  الس اسة  يف  تكن  لم  املاارضة  األحزاب  ى 

هذه األنظمة وهذا ما يحرس جم دها وتكلسها وعجزها األح ا  إل صدى ل

عن اللااق بركب الث رات الارب ة فضفً عن عجزها عن ق ادة هذه الث رات  

 واستثمارها لخلق بديل عن األنظمة مقب ل داخل اً وخارج اً. 

 كل ما سبق؟ ما ه  الحال الس اس إذ ، إذا لم يكن

ياقق   قرار  ص ع  يف  يساهم  فال  يف كل  ويساهم  ال ا ،  مصالح 

القرار، ويساهم يف مراقبة ومااسبة   الق   األمني إىل سدة ص ع  إيصال 

صانع القرار لكي ل يا د عن مهمته يف تاق ق مصالح ناخب ه، ويساهم  

أداء يف استبدال صانع القرار بمن يت قع أ  يك   أكحف م ه ع دما يقرص يف  

 مهمته، ه  فال س اس.

ن الث رات الارب ة أنها )حدث س اس( نا ي أنه إذ  ع دما نق ل ع

ال ا ، حدث أدخل شائح   التي تمس ح اة  القرارات  أثر يف ص ع  حدث 

واساة من املجتمع إىل ساحة التفثري يف ص ع القرار بادما هّمشها الستبداد  

 لاق د من الزمن. 

الس اس الكبري   رك ا يف ص اعة هذا الادثكثري من الشباب الذين شا

الس اس بسبب  ح  - الحال  ال    من ساحة  أنحسهم  الث رة، أخرج ا  دث 

 عد  وض ح طب اة هذا الحال لديهم وعد  إدراك أهم ته ورضورته امللاة. 
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الجدرا   عىل  والكتابة  والعتصامات  التظاهرات  كانت  البداية  يف 

وسائل التابري هي الحال الس اس ذو  للمطالبة برح ل ال ظا  وغريها من  

يفاألول ية والتال م ة    ،  اإلغاث ة  األعمال  يف  النهماك  كا   لحقة  مرحلة 

تلبي حاجات ال ا  يف املارر وتمك ه من الصم د ه  الحال    واإلدارية التي

بني   واساة  وه ة  كبري  س اس  فراغ  ه اك  ال     األول ية،  ذو  الس اس 

اغ   الذين يتادث   باسمها، ياتا  ملء هذا الحر جمه ر الث رة والس اس ني

املرحلتني  أدوات  عن  مختلحة  س اس  تفثري  أدوات  إىل  اله ة  هذه  وجرس 

 السابقتني.

مؤسسات  يف  أنحسهم  ي ظم ا  أ   إىل  ال     الث رة  شباب  ياتا  

 س اس ة تك   هي الا اضن التي تاقق خمسة أهدا: 

    أولً 

س اس ب الث رة، ونا ي بال عي الرفع ال عي الس اس ع د شبا(  1)

افة الس اس ة الاامة  إذ يجب أ  يلم الشباب باملبادئ الاامة يف  الثق  أمرين 

  علم الس اسة وما يتالق به من عل   اجتماع ة واقتصادية.

القض ة  (  2) وتال لها   الس رية  القض ة  يف  املستجدات  متاباة 

وبالتايل يجب أ  يتصدى يف  ماقدة تكثر ف ها املتالريات،    متشابكةالس رية  

الس اس ة  امل املال مات  ؤسسة  لجمع  واملتاباني  املختصني  من  مجم عة 

الصا اة وتال لها بشكل علمي لحهم الص رة كاملة، فالقض ة الس رية  

قض ة عامل ة تؤثر وتتفثر بس اسات دول كثرية وأ  نظرة مجتزأة لألحداث 
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عن الت بؤ باملآلت وعن    تاطي ص رة ناقصة تؤد  إىل س ء الحهم والاجز

 التفثري املتاحة. تبني الحرص وه امش 

رفع ال عي الس اس ل يا ي أ  يصبح كل شباب الث رة ممارسني  

ثقافة   امتفك  يا ي  إنما  لللس اسة  يك ن ا    س اس ة  أ   للشباب  يمكن 

تاصني  أ   كما  تماماً  دونها.  من  الس اس  الشف   يف  ومؤثرين  فاعلني 

كن ياتا   راض ل ياتا  إىل أ  يك   كل ال ا  أطباء ولمجتمع من األم

 إىل أ  يمتلك كل ال ا  ثقافة صا ة.

 ً      ثان ا

بل رة م اق  س اس ة صائبة تاقق املصلاة ال ط  ة مع األخذ باني  

لهذه  تاباة  تك    أ   دو   األخرى  الدول  مصالح  مع  تقاطاها  العتبار 

 الدولة أو تلك. 

 ً     ثالثا

امل لهذه  إيصالتاش د  خفل  من  الحاعلني  اق   إىل  مباشة  الها 

عا   ا رأ   ص ع  خفل  ومن  الث رة،  باسم  يتكلم    من  وإىل  لس اس ني 

يتكلم     ومن  الس اس     الحاعل    يستط ع  ل  الث رة  أهل  بني  ضاغط 

 باسم الث رة تجاوزه. 

 ً     راباا

إعداد رؤى بامللحات الس اس ة امللاة، تتجاوز الشاارات والطروحات  

 .امة، إىل الال ل الامل ة والربامج التحص ل ةالا
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 ً    خامسا

الامل   يف  ك ادر متخصصة  وماإعداد  إعف     الس اس  من  به  يتالق 

يف  ل ساهم ا  وإدارة  وتخط ط  دول ة  وعفقات  عامة  وعفقات  واقتصاد 

 ق ادة البفد يف املرحلة القادمة.

 

ي تاتا  هي مجالت الحال الس اس ال    وه  هذه املااور الخمسة

تمل التفج ل أل  الس اسة ل تاتمل الحراغ إىل عمل مؤسساتي وهي ل تا

يشالل لم  إ   ال ص ل    والساحة  س شاللها  األكحاء  املخلص     ها 

يُ ضج  يشء  فف  سابقة  تجربة  وج د  عد   من  خ :  ول  والنتهازي  ، 

التجربة ويصّلب ع دها أكثر من خ ضها وكل تفخري يف اإلقدا  عل ها ه  

 خري يف إنضاجها وتصل بها. تف
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 رؤيتي لس رية الجديدة 

 
   

22   –  9   –  2020 

 

الدولة الس رية الاديثة بادودها التي نارفها ال    قبل مئة ولدت  

عا  تقريباً عىل أنقاض المرباط رية الاثمان ة، وعىل مر التاريخ لم يكن  

 ً  من ك ا  أوسع، لهذه امل طقة من الاالم ك ا  س اس خاص بل كانت جزءا

م زة، لكن هذا ل يا ي أنه لم يكن لها ل نها الخاص ونكهتها الاضارية املت

املت سط،  بفد شق  به  عرفت  الذ   السم  وه   الشا ،  بفد  تم زت  فقد 

م ها  السارة  التاريخ ة  املحاجآت  عىل ص ع  عج بة  وقدرة  هائلة  با  ية 

 ما ب  هم، وعىل التك   مع  واملازنة، وتم ز أهلها بالقدرة عىل التاايش ف

هائلة   أصاب الظرو:، مستح دين من صحتني زرعهما الله ف هم  مرونة

وإبداع ممزو  بالذوق الرف ع، تضا: إل هما صحة ثالثة  عزة  نحٍس جالت   

الباض يص  الشاب الس ر  بفنه )شاب كله رؤساء( وهي مق لة تُ سب  

الب الق تيل وإ  كا   الس ر  شكر   الرئ س  إل ه، إىل  اض ي كر نسبتها 

  الق ادة  وتُستخد  غالباً يف مارض الذ ، لكن عل   الق ادة الاديثة تق ل

ُق ّض للس ريني ق ادة تؤمن   أتباعاً، ول   الاق ق ة هي أ  تص ع قادًة ل 

بهم وتارتمهم لا لت عزة نح سهم إىل طاقة جبارة تُستخد  يف الامرا   

 بدلً من الرصاع. 
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بة األطباء الس ريني وغريهم من التي تشري إىل نس   لن أستارض األرقا 

املهن   وإىل  حجم مساه  الرف اة وإىلأصااب  والالم ة  القتصادية  ماتهم 

املجال   الس ريني يف هذا  تلك، فسماة  أو  الدولة  نجاحهم يف هذه  قصص 

تسبق اإلحصائ ات، ويكحي للدللة عىل ح  ية الس ريني أ  ستني عاماً من  

ثقتهم بفنحسهم   كراماتهم وتدمريف ها طريقة لساق    حكم األسد ما ترك

ه قّ ضت حكمه املدع   من أعتى ق ى  إل واتباها انتهت بث رة عارمة عل 

 األرض ووضاته عىل سكة الزوال. 

ع دما أنظر إىل املستقبل أرى عىل هذه األرض، شاباً أدرك ق م الارية  

د  من  أنهاراً   ثم ها  دفع  أ   باد  والكرامة   مستاداً والادالة  ياد  فلم    

  ل طفطئ رأسه لطاغ ة، أرى شاباً عر: روعة الا اة باد أ  ذاق أص ا: 

امل ت فقرر أ  ي تقم من امل ت عىل طريقته بالامل والب اء وإثبات الذات، 

أرى شاباً جديداً شجاعاً، الاروبة ع ده ثقافة ولالة وإبداع وذوق  ول ست 

ع واإلسف   وتُقيص،  تستايل  جاهل ة  وق م ق م ة  وحضارة  أخفق   ده 

باضه يكمل  مك ناته   شاباً  أرى  وانالفقاً،  تاصباً  ول س  ا  ومقاصد 

الباض، وخريات بفده تجتمع لتام جم ع أهلها، من ثرواتها الباط  ة التي  

تكحي وحدها لجالها من أغ ى دول الاالم، إىل م قاها القتصاد  كمارب  

إحدى الدراسات    –د التاريخ ة  بني القارات، إىل رص دها من اآلثار واألواب

 يار: أل  مالم تاريخي يف س رية ماظمها مهمل ل  50تق ل ب ج د  

إىل ثرواتها الزراع ة املتم زة كماً ون عاً ل س ّما القمح والقطن   -ع ه أحد  

البار والجبل   التي تجمع بني  املت  عة   والزيت  ، إىل م اطقها الطب ا ة 

قارب قل مث له يف أنااء األرض، يضا: إىل والالابة والصاراء يف مزيج مت
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يف  أهلها وحسن ض افتهم وجّدهم  مما س جال    ذلك ط ب ماش  الامل 

الاق ل وأمهر  س رية قبلة للس احة والستثمار والتالم والتطبب بفرقى 

 األياد  وأفضل األساار. 

ع دما أنظر إىل املستقبل أرى عىل هذه األرض شاباً نجح يف تجاوز  

مثالً عىل األمل بقدرة اإلنسا   الشا ب مة طالاته ففصبح بني ما ته وهزي

عىل اجرتاح املاجزات وتجاوز ال اقع اليسء، ومثالً عىل رفض الظلم مما  

إىل  أنظر  ع دما  عدالة.  وأكثر  استبداداً  أقل  عالم  ص اعة  يف  س ساهم 

 املستقبل أرى شاباً ت اثر يف أرجاء األرض ل ج ي من عل   الدول وثقافاتها

يالذ  املشوع الاضار  يف بفده س اء استقر   ثم ل ا د بها عسفً مصّحى

ه اك   بفده  لاضارة  رس لً  املهجر  بفد  يف  البقاء  اختار  أو  س رية  يف 

مخصصاً ألهله ش ئاً من ماله وعلمه وجهده وخربته. ول أقار  ما يمكن أ   

الارب   باد  وال ابا   ألملان ا  حدث  بما  الجديدة  لس رية  الاامل ة يادث 

ال فتط ر  عمل ة الثان ة  س رسع  والت اصل  وال قل  التالم  ووسائل  ال   

يف  أع ا   عشة  يستالرق  كا   وما  والاجر  البش  إعمار  وإعادة  التاايف 

 األربا   ات قد ل يستالرق أكثر من عا  يف وقت ا هذا.

تاق ق هذه الرؤية دونه درب ط يل من التخلص من نظا  اإلجرا  

حتفلت، وهي رؤية ممك ة ول ست  لة إىل تارير البفد من ال إىل ب اء الدو 

 مستا لة بل إنها َقَدر  ل مرّد له إذا ت فر شطا   اإليما  واإلرادة.
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 الال ي   وحرائق التاريخ 

 
   

10   –  10   –  2020 

 

ع دما ك ت يف الس ة الخامسة يف كل ة الطب يف جاماة    1989ص    يف  

إنتاجي( يف جبال طرط  ، ك ا نتج ل بني دمشق شاركت يف ماسكر )

البس طة ونا ل الاالت األخرى  القرى ف حاص املرىض وناالج الاالت  

شدة الحقر وانادا  الب  ة    نظر  ف هاإىل املختصني، كانت قرى عل ية لحت  

ض القرى لم نستطع ال ص ل إل ها بالباص، كما لحت  التات ة حتى أ  با

ترى إل نساًء وأطحالً.  لقد أفقر نظا  األسد نظر  ندرة الرجال فك ت ل  

أغرقهم    الال يني وبدلً من أ  ي مي م اطقهم زراع اً وص اع اً وس اح اً 

بالحقر حتى يصبح حلم الشاب م هم أ  ياظى ب ظ حة يف دمشق أو يف 

لكربى وهي غالباً وظ حة يف أحد األجهزة األم  ة الثفثة عش  إحدى املد  ا 

   .الس ريني أنحاسهم التي تاّد عىل

عىل مذبح بقائه يف    أل : الال ينيال    باد أ  ضاى ال ظا  بمئات  

الاكم وباد أ  دمر الب  ة التات ة لس رية مما جالها عاجزة عن م اجهة  

ه  الس اد الرمز  الذ  غطى    ، هاحرائق الالابات، طب ا ة كانت أ  محتالة

ماد  يالطي حق لهم وقراهم م اطقهم حزناً عىل قتفهم يتا ل إىل س اد  

 .بالرماد 
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أكثر من ستني عاماً    الال يني م ذلقد ارتضت الالالب ة الساحقة من   

ضد   وخص صاً  الس ريني  بق ة  ضد  األسد  نظا   ب د  قتل  أداة  تك    أ  

األنذال   الس  ة، باض  لكن هذا ل األكثرية  أيضاً،  ذلك  ارتض ا  الس ة  من 

 الال ي   يجب الحكرة التال ة  "أيها    يُخحي طائح ة ال ظا  وأنه يق   عىل

إىل  وصل ا  إذا  ألنهم  الس ة  مفيني  ذبا ا  ول   بالاكم  ممسكني  نظل  أ  

نظا  األسد   تسلمالاكم س ذبا ن ا" كل الد  الذ  أريق يف س رية م ذ  

 !ةالاكم سببه هذه الق اع

صا ح أ  إجرا  بشار مزق األكثرية الس  ة يف أصقاع األرض، لك ها  

أكثرية وهي لن تستسلم للتهجري والتال ري الديمالرايف، وإذا كانت  لم تزل  

    من ه ل الصدمة ومن ماالجة ما تركته ف ها عق د القهر من  تااني ال

عملها الجماعي، فإنها تتااىف من صدمتها وع  بها ي ماً باد    ع  ب تا ق

ي  ، وهي تلم شتاتها وت ظم صح فها وتجمع أوراقها لتخ ض ماركة بقاء 

 .رضت عل ها، ماركة عسكرية وس اس ة وحق ق ة واجتماع ة واقتصاديةف

ال    بدعم من نظا  ب تني   ال جاة حتى  لقد تمكن نظا  األسد من 

ونظا ونت جة ظرو:  املاف او   الطائحي  املفيل  ودول ة   مرحل ة    إقل م ة 

فإ   كدولتني  باق تا   وإيرا   روس ا  كانت  ولنئ  لفستمرار.  قابلة  غري 

ب تني واملفيل املاارصين بمشاكلهما الداخل ة والخارج ة لن يبق ا نظامي 

املدى الط يل لن يامي الطائحة الال ية إل تقديم ما يا د   إىل األبد، وعىل

عن   ت بتها  ذلك  وأول  الس ر   ال س ج  من  جزءاً  لتصبح  وط  اً  تفه لها 

ارتضت    دعمها ل ظا  اإلجرا  والعرتا: بخطفها التاريخي وال ط ي ع دما

 .أ  تك   أداة قتل ب د ال ظا  ضد بق ة الس ريني
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الدمار  بس اد  الخرضاء مجللة  املساحات  الجالراف ا ترتك  إ  حرائق 

ا حرائق  كذلك  الخز  والرماد،  بس اد  مسطرة  صحااته  ترتك  لتاريخ 

والاار. وإذا كانت آثار حرائق الجالراف ا تُاالج بزرع ما احرتق، فإ  آثار 

االج بكتابة صحاات جديدة يارت: ف ها املخطئ بذنبه حرائق التاريخ تُ 

إ   وعمفً.  ق لً  والالحرا   الصحح  ويطلب  للمااسبة  املجرمني  ويقد  

والض م باد ال    لك ها يف ال قت نحسه تدرك أل  ترىض بالذل  األكثرية لن

بديل عن التاايش بني الس ريني وهي ل تريد أ  تمسح أ  طائحة من عىل  

الس دي ها الخارطة  أل   ولكن  بذلك  لها  يسمح  ل  الاالم  أل   ل س   رية 

لها بذلك. وأل  األكثرية راسخة يف تجربتها    ل تسمحوأخفقها ووط  تها  

تريد أ  تجال مستقبل  ة عىل است ااب الجم ع، وألنها لالاضارية القائم

س رية ره  ة ملاض ها، دو  أ  ت ىس هذا املايض حتى ل يتكرر مرة أخرى،  

جاهزة لحتح صحاة جديدة مع الال يني ولكن باد الت ق  عن دعم   فهي

املجرمني. قد يق ل الباض هذا نحخ يف ال ظا  والعرتا: بالذنب ومااسبة  

 .بة، قد يك   كذلك لك ها كلمات لله والتاريخ قربة مثق  
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 ملاذا هي )قض تي(؟ 

 
   

6   –  12   –  2020 

ه وحريته وكرامته قض تي  ملاذا أعترب قض ة الشاب الس ر  وث رت

 ما ى لا اتي دو  الامل لها؟ التي ل أجد 

الذ  يجال من مسفلة ما قض ة بال سبة إلنسا  شا ره بق مة هذه   

أنا كس ر  ي تمي إىل الشاب الس ر  أشار بق مة هذا النتماء  املسفلة، 

 وشا ر  يتازز ي ماً باد ي  .

راً بكل ما ى الكلمة وكل هذا الشاب برغم ما يقال ع ه أراه شاباً جبا

يف شيطه ال راثي وإنما هي مشاكل ب   ية م ج دة    ما يااني م ه ل ست

عل ه   طرأت  قاهرة  ظرو:  ستنيبسبب  اإلذلل    بسبب  من  املم هج  س ة 

ستص به    مارسته اإلذلل  هذا  ملثل  تارض  شاب  وأ   األسد  طالمة 

اإلذلل   التش هات التي أصابت الس ريني. ومع ذلك وباد ستني س ة من

يجال ي   ذاته  باد  هذا  بث رة!  الس ري    خر    كس ر أفخر  املم هج 

أتخىل  أ   ل يمكن  التي  الشاب ويجال قض ته قض تي  إىل هذا  بالنتماء 

 ع ها.

الشاب الس ر  يملك إمكان ات هائلة ويامل ح  ية هائلة وعشقاً  

  ي هض  كبرياً للارية با ث استطاع باد ستني س ة من اإلذلل املم هج أ
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الث   بداية  ال ظا  م ذ  الذ  استخدمه  الا    رة حتى من جديد ومع كل 

 ال    لم يستطع أ  يهز  إرادة هذا الشاب.

أ كل ا   لم   نالم  ل   السق ط  كا  عىل وشك  ال ظا  يف لاظة ما  ة 

 وم ل ش اتها ال ق :يستان بإيرا  وحزب الله ومع ذلك لم تستطع إيرا   

الهائ الرغبة  هذه  وجه  الستبيف  ورفض  التارر  يف  ال ظا   لة  ففدخل  داد 

بداية تدخلهم الاسكر  "س قيض عىل التمرد خفل الرو  الذين قال ا يف 

 أشهر " ومع ذلك لم يستط ا ا.

وع دما هاجم ال ظا  إدلب قبل عا  وفتح املجال للا دة إىل م اطقه  

لشمال وأ   عاد إىل م اطقه الاشات ب  ما آثر مئات األل : أ  يذهب ا إىل ا

 م اطق ال ظا . يا ش ا يف الاراء تات الزيت   والقص  عىل أ  يذهب ا إىل

وم ذ أ  أخرجهم ال ظا  من ديارهم إىل ال    يا ش مفيني الس ريني يف  

م هم  الكثريين  أ   مع  الج ار  ودول  الس ر   الشمال  يف  صابة  ظرو: 

ألنه يحال    ل  لك هم  ال ظا   م اطق  إىل  الا دة  يؤثرو   يستط ا    م 

ذا كله يدل عىل  الظرو: القاس ة عىل الا دة إىل الذل يف حظرية األسد. وه

أ  الشاب ما زال ت اقاً إىل الارية وه  يستاقها. ويستاق أل نتخىل ع ه  

وأل نكحر به وأ  نصرب عل ه وعىل نقاط ضاحه ومشاكله، فهذه املشاكل  

بشية تضاها يف نت جة ظرو: قاهرة مر بها لحرتة ط يلة وأ  مجم عة  

 نحس الظرو: س : تااني من نحس املشاكل واألمراض. 

يل؛ ه بال سبة  وج دية  قض ة  الس رية  املسفلة  يجال  آخر  أمر   اك 

ع دما ن ظر إىل الخريطة ونرى الشياة الس رية التي دمرت مدنها وقراها  
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والتي ُهجرت وُقتلت واعتُقلت نفحظ أنها الشياة )املاافظة( التي تشكل 

أ  أك نريد  "ل  الث رة رصاحة  بداية  يف  لفرو:  قال  وقد  الس ريني   ثرية 

ياكم الس ة س رية" ففنا ال    مهدد يف وج د  كمك   يف هذه امل طقة  

لديه رؤيته ومشوعه الاضار ، نان أما  عمل ة اقتفع وتجري  وتهديد 

  الل   الاضار  املسلم املاتدل يف هذه امل طقة. ه اك من  وج د  إللالاء

األقل ا  األكثرية وأنايارتض عىل تسم ة   تلال   عبارة  ت من  أق ل  ع دما 

قام سكم الس اس س لالي تلقائ اً عبارة األكثرية ولكن طاملا يتم استخدا  

نُقتلع ونُجّر: نريد حق ا  إن ا كفكثرية  هذا املحه   ف ان نريد أ  نق ل 

ة حقها فهي التي ستلّم  مثل غرينا تماماً ل أكثر ول أقل. ع دما ت ال األكثري

 هذه األكثرية س اس اً ه  س رية إىل باضها الباض بكل مك ناتها وتمكني

ما س امي الجم ع، س ام ها ويامي غريها ويص ع الستقرار والزدهار  

 يف امل طقة.

وع دما ن ظر إىل املكا  نجد أ  س رية عىل بقاة من األرض ف ها من  

يضاً ما ل س له نظري يف أ  مكا  يف الاالم  الال ى والت  ع وامل ارد وكم قع أ

نات ا إذا استطا ا أ  ن تزع حريت ا وأ  ن تزع .ف ان كس ريني بكل مك  

استقفل ا ف ق هذه البقاة من األرض يمكن أ  نشكل نم ذجاً حضارياً  

عن  البشية  الاضارة  تباث  التي  األسئلة  من  الكثري  عىل  يج ب  إنسان اً 

.إذا   استطا ا أ  ن جد مساحة الارية التي تضمن ل ا  إجابات لها ال    

 ذ  وتا يله  إىل مشوع حضار  عىل األرض فهذا لن التابري عن هذا ال م

يال مشاكل ا كس ريني فقط وإنما يمكن أ  يساهم يف حل املشاكل التي  

 تااني م ها البشية.
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ياتا  تاق ق ذلك أ  نسرتد س رية كاملة )ل ست بالص الة الباث ة  

زية التي كانت عل ها بل نان بااجة إىل ص الة جديدة بالتفك د( وأ   املرك

 يشارك يف هذا املشوع الشاب الس ر  بكل مك ناته. 

السؤال اآل . هل هذا أمر ممكن؟ هل اسرتداد س رية واسرتداد الشاب  

 واسرتداد حريته وكرامته أمر ممكن؟ 

عىل   سا  قادرةناإل أنا أعتقد أنه ممكن.  فروح الله التي نحخها الله يف  

. لقد أثبتت الث رة أ   الله وحده  فهذا شف ص ع كل يشء إل الخلق من عد   

إرادة اإلنسا  الس ر  قادرة عىل ص ع املستا ل وع دما أنظر إىل س رية 

أرى أ  كل اإلمكان ات والحتمالت م ج دة؛ فمن املمكن أ  يك   هذا البلد 

ل الدول عىل أرضه ومن املمكن  ساحة خراب ودمار واقتتال داخيل واقتتا

وتحاهم   استقرار  ساحة  يك    أ   ف هاأيضاً  استطا ا   نبني  ك    للاالم 

التدخل  نطرد  وأ   الستبداد  عق د  ف  ا  تركته  ما  نتجاوز  أ   كس ريني 

نال مشاكل ا ونص ع نم ذج ا الاضار ، هذا   أرض ا وأ  الخارجي من  

 كله رهن  ب ا، وب ا وحدنا نان الس ري  . 
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 الحال الس اس ووهم عد  الجدوى 

 
   

10   –  12   –  2020 

 ! طالع بإيدنا يش  م 

 ش  ح صري إذا وقات عىل عريضة ف ها مطلب س اس؟

بالاقائق  ال ا   ي ّعي  قصري  لح دي   شري  عملت  إذا  ح تالري  ش  

 املتالقة بقض ة س اس ة؟ 

 لكرتون ة ف ها هاشتاغ ماني؟إ ش  الحائدة إذا شاركت بامل

ا قرار  لحائش   عىل  احتجاج ا  عن  ف ها  عربنا  مظاهرة  طلا ا  إذا  دة 

  اس؟س

 ش  الحائدة من املشاركة يف اعتصا  أما  هذه السحارة أو تلك؟

نشاط  أ   يف  املشاركة  عن  يازف    الكثريين  تجال  ماقة  أسئلة 

باد   لق اعتهم  وإنما  قض تهم  خدمة  يف  يرغب    ل  ألنهم  ل س  س اس. 

 الجدوى. 

الس رية التي وإ  كانت لم تسقط ال ظا  باد    دأ بالث رةأريد أ  أب

الداخل ة   لك ها الدعائم  من  الكثري  وق ضت  السق ط  سكة  عىل  وضاته 

والخارج ة التي يق   عل ها وح لته من شجرة راسخة الجذور إىل جذع  
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الرو    مشالل ه  لصالح  قراره  ماظم  وسلبته  النه ار  ي تظر  يابس 

ىل أجهزة النااش بانتظار التخيل ع ه ع دما واإليران ني الذين وضا ه ع 

قل م ة والدول ة التي تجال كلحة التخلص م ه أقل من ت ضج الظرو: اإل 

 كلحة الاحاظ عل ه وهي كلحة ترتحع عىل مشالل ه ي ماً باد ي  . 

ما الذ  أعطى الس ريني هذه الق ة ل ضع بداية ال هاية ل ظا  ُصمم 

كري بإزالته قبل الث رة رضباً من الالم الذ   ل بقى إىل األبد وكا  مجرد التح

 ل من يدعي إمكان ته؟!يشكك بسفمة عق

إنه النتقال من ق اعة )م  طالع بإيدنا يش( إىل ق اعة )الشاب يريد..(  

نزل ا مظاهرة واملظاهرات ل تسقط ال ظا (    إذاومن ق اعة )ش  ح صري  

نهايته ملا قماها بكل هذه  إىل ق اعة )ل ل يقني ال ظا  بف  املظاهرات تكتب  

 ال حش ة(. 

تط ع أ  يتجاهل تارك مفيني ال ا  بشكل نان نا ش يف عالم ل يس

م ظم للمطالبة باق قهم التي تكحلها لهم الق انني الدول ة. ل س ألنه عالم  

أخفقي يارت  هذه الق انني بل أل  مصلاة الق ى الكربى يف هذا الاالم أل  

   ف ها أل  ذلك س  اكس يف ال هاية ف ىض وخراباً  يتا ل إىل غابة ل قان

 هذه الق ى ذاتها يف نهاية املطا:. لن يستث ي 

تتارر   الشا ب  سترتك  الاالم  يف  الكربى  الق ى  أ   ذلك  يا ي  هل 

وتطالب باق قها ع دما ترى أ  ذلك يهدد مصالاها؟ بالطبع ل، ستااول  

و  س اس ة  وسائل  من  تستط ع  بما  التارر  هذا  ل إعاقة  لك ها  عسكرية، 

وهي  الس اس ة(  )اللابة  ق اعد  اتباع  دو   من  ذلك  تحال  أ   تستط ع 
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ل تستط ع تجاهل مطالب الشا ب لك ها تستط ع أ  تلت   الق اعد التي  

ورضب  الشا ب  هذه  كلمة  وتحريق  والتضل ل  بالخداع  وتا قها  عل ها 

فكرو  من  نح    يف  واإلحباط  ال ف   وزرع  الباض  بباضها  ا  مك ناتها 

 بالارية ي ماً حتى يا دوا إىل قحص الاب دية صاغرين م كرسين. 

أ  يتجاهل مطالب الشاب الس ر    كمثال عىل ذلك، لم يستطع الاالم

بالنتقال الس اس وأ  يسكت عىل جرائم بشار وأ  يق ل له  افال بشابك 

ما تشاء، فكانت القرارات الدول ة التي تلزمه ب ق  املجزرة واملشاركة يف 

السلطةا الدول    .نتقال س اس ي هي احتكاره  ال قت نحسه غطت  لكن يف 

من  إفراغها  يف  وساهمت  القرارات  هذه  لت ح ذ  ال ظا   إعاقة  عىل  الكربى 

مات اها، بمساعدة باض )املاارضني( لألس ، با ث يستمر ال ظا  يف 

الدويل بدع ى وج د عمل ة س اس ة   لل ظا   بفقل قدر من الار   مقتلته 

 األمم املتادة.  ترعاها

س اس ة القائمة عىل الخداع والتضل ل وتحريق الكلمة م اجهة اللابة ال

وزرع ال ف  يف نح   ال ا  حتى يت قح ا عن املطالبة باق قهم يك    

الكلمة  وت ح د  التضل ل  ورفض  الخداع  كش   من  األم ر  هذه  بضد 

 س ة ذاتها. والستمرار باملطالبة بالاق ق وباستخدا  ق اعد اللابة الس ا

أهم ة يف هذا الاالم ملا أنحقت الق ى الكربى يف    ل  لم يكن للرأ  الاا 

الاالم وق ى الستبداد يف م طقت ا األم ال عىل أجهزة اإلعف  التي تؤثر يف 

وت حذها  الخطط  تضع  التي  الاامة  الافقات  شكات  وعىل  الاا   الرأ  
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املست يات   جم ع  عىل  القرار  أصااب  يف  والدي  ة للتفثري  الجتماع ة 

 لقتصادية. والس اس ة وا

حملة    اعتصا  أو ت ق ع عىل عريضة أو  ولكن هل تكحي مظاهرة أو

ال اقع  وتال ري  القرار  صانع  يف  للتفثري  الجتماعي  الت اصل  وسائل  عىل 

الس اس؟ ع دما تادث هذه ال شاطات ملرة واحدة ل تكحي، وع دما تك    

ة لها هد:  كن ع دما تك   جزءاً من اسرتات ج عح ية ارتجال ة ل تؤثر. ول

مئات   ف ها  ويشارك  واملصداق ة  الخربة  تملك  جهات  وت ظمها  واضح 

الرتاكمي، ستؤثر حتماً ولن يستط ع  األل :، وتتص  بالستمرار واألثر 

 الاالم تجاهلها. 

وت ق ع   والعتصامات  املظاهرات  ه   الس اس  الحال  هل  ولكن 

ا أحد أن اع  حمفت التاش د فقط؟ بالطبع ل، هذالارائض واملشاركة يف  

دراسة   تتضمن  أشمل  خطة  من  جزءاً  يك    أ   ويجب  الس اس  الحال 

والال ل،    البدائل  ووضع  الس اس ة  الامل ة  ت اجهها  التي  التاديات 

الرؤى والربامج الس اس ة والجتماع ة والقتصادية، والباث عن   ووضع 

الحاعلة يف الشف  الس ر ، التقاطع بني مصلاة الشاب ومصال الدول    ح 

والافقات مع أصااب القرار يف هذه الدول من أجل إق اعها بالستحادة 

ب اء   أجل  من  األخرى  الس اس ة  الق ى  مع  والتحاوض  التقاطع،  هذا  من 

املجتمع   مك نات  بني  التحاوض  وادارة  امل ق ،  تق    التي  التاالحات 

ل    ن ل يريدو  الخري له، وأم ر أخرىلحت اء الت اقضات التي ي حذ م ها م

يتسع املجال لذكرها ه ا ت در  تات الحال الس اس، ولكن من يضع هذه  

 الخطط ويق   عىل ت ح ذها؟
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أهل  عىل  تق    متحرغة  م ظمة  ق ى  ن اجه  نان  الق ل،  خفصة 

الختصاص تريد إعاقة نهضت ا، ول يمكن أ  ن ترص يف هذه امل اجهة إل  

املختصني، ياتا  ذلك إىل   الت ظ م والتحرغ والعتماد عىل  بق ى مثلها يف

أجسا  س اس ة )أحزاب، ت ارات، كتل، تجماات، سمها ما شئت!(  تامل 

بشكل مؤسساتي وكلما تفخر ظه ر هذه األجسا  وتفخر نضج تجربتها 

 واشتداد ع دها، تفخر ال ص ل إىل حالة الستقرار والزدهار يف بفدنا. 
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 دمشق ار  صبّ 

 
   

16   –  12   –  2020 

 

أرسل نظا  األسد جرافاته ل قتلع آل: أشجار الصبار   2012يف عا  

لدمشق التي بدأت تث ر عل ه. كتبت ي مها متفملاً    املزة عق بةمن م طقة  

متى تصبح دمشق مثل صبّارتها يكّن داخلُها الافوة والطراوة ملن يابها  

وا الش ك  ويُظهر خارُجها  مرّ ويارتمها  بها س ءاً.  يريد  ملن  يف  لقس ة  ت 

ال ج ه   ذاكرة  )دمشق  كتاب  أقرأ  وأنا  املقتلاة  الصبار  بساتني  خاطر  

والتا لت( لألستاذ مامد م ص ر.  الكتاب يظهر أ  دمشق ل ست تاجراً  

م افقاً وش خاً متزلحاً كما حاول نظا  األسد أ  يص رها ط ال فرتة حكمه. 

و  بالزعماء  ميلء  تاريخها  الاق  بل  أصااب  واألدباء  الراجاة  الالماء  ل 

 وامل اق  املشفة.

دمشق   اختار  الذ   الجزائر   القادر  عبد  األمري  عن  الكاتب  يتادث 

واجتماع اً  علم اً  دوراً  ف ها  ولاب  الحرنس     سج ه  أ   باد  له  م حى 

وس اس اً بارزاً فدّر  يف الجامع األم   وساهم بحضل عفقاته مع أع ا  

  مااً يف إطحاء ما عر: بحت ة  ئها والق صل ات األج ب ة يف آدمشق وعلما

 بني املسلمني واملس ا ني يف دمشق. 1860
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ويتادث الكاتب عن ي س  الاظمة الذ  خاض ماركة م سل   وه  

ي قن أ  ال رص لن يك   حل حه لك ه رفض أ  يق ل التاريخ إ  الحرنس ني  

األستاذ مامد م ص ر  دخل ا دمشق من دو  أ  يقاومهم أحد. ويصاح  

ة ع د الكثريين وهي أ  ماركة م سل   كانت نزهة عسكرية فكرة شائا

ي س   أ   ف  ضح  الاسكر   التخط ط  إىل  تحتقر  غ غائ ة  وتظاهرة 

الاظمة الذ  كا  رئ س أركا  حرب الق ات الرتك ة يف حرب الدردن ل يف 

ملدار  الاسكرية الارب الاامل ة األوىل وكا  يتمتع بخربة تلقاها من أرقى ا

بريطان ا خطط للماركة با ث ت قع يف الادو أكرب قدر من  يف اسط ب ل و 

الخسائر وي قل عن مؤرخني ما ذكرته ال ثائق الحرنس ة من أ  امل قاة لم 

تكن سهلة واملقاومة ف ها كانت جبارة وقد سقط ف ها كثري من الضباط  

 وص  الضباط الحرنس ني.

فار    عن  الكاتب  يتادث  اثم  املسجد  دخل  وك      ألم  الخ ر  

نهاية  باد  اإلما   واستفذ   الجماة  خفل صفة  الحرنيس  النتداب  خفل 

الصفة ل صاد إىل امل رب ويخطب باملصلني " إذا جاءت فرنسا للدفاع عن  

مس اي س رية والشق ف ان لس ا بااجة لامايتها ألن ا يف وط  ا أعزاء،  

ه إل الله   فإن ي كمس اي أشهد أ  ل إلوإذا تاججت بامايت ا من املسلمني

وأشهد أ  مامداً رس ل الله" فامله املصل   عىل أكتافهم وخرج ا به إىل  

 أزقة دمشق التي ص ات م ه زع ماً خالداً يف التاريخ الس ر .

عن   الاديث  يف  الكاتب  يسهب  الط طاو   عيل  الحق ه  الش خ  وعن 

ق  ائ ة والتشيا ة يف تاريخ دمش ح اته ومساهماته الالم ة واألدب ة والقض

ع دما   الط طاو   يف ح اة  تفثرياً  اللاظات  أكثر  من  واحدة  عن  ويتادث 
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ف  قل   1981شاهد قاس    باد ط ل غ اب يف آخر زيارة له لدمشق عا  

ما كتبه الط طاو  يف وص  تلك اللاظة " فقلت مقالة بلق س )كفنه ه ( 

األ  حافة  عىل  جاثماً  يل  يل ح  الذ   امل ازل الجبل  وهذه  قاس     ه   فق 

ملاثفت صح فاً كاألولد املدللني يف حضن األب الااني هي أح اء السحح  ا

تشبه   التي  السامقة  الب ض  الامد  وهذه  واملهاجرين،  والصالا ة  األكراد 

 إصبع املتشهد يشري بكلمة الاق نا  السماء هي مآذ  املساجد"

قبان نزار  ح اة  من  ش ئاً  الكاتب  شاره ويستارض  طبع  )الذ   ي 

مدي ت وس اء  بطابع  وترحاله(  حله  يف  حملها  والتي  أحب  التي  دمشق  ه 

اتحق ا أ  اختلح ا مع خط نزار الحكر  واألدبي إل أ  دمشق كانت حارضة  

يف أشااره وكتاباته وي قل ع ه وصحه لرتاج ديا التال ري والتش يه والابث 

عىل حدقات أع   ا اً  شار   . يادمشق..  دمشق.الذ  تارضت له بالق ل  " 

طحفً جم فً من ضحائرنا صلب اه ...جث نا ع د ركبته، وذب ا يف   كتب اه، ويا

نزار مابته. عن  راض اً  األسد  نظا   يكن  لم  قتل اه"  مابت ا  يف  أ   إىل   .

بسبب   والجذب  الشد  من ماطات  بالكثري  ب  هما  الافقة  القباني ومرت 

 م اق  نزار وأشااره الس اس ة.

الكاتثم يتطر  سامي الج د  عن دمشق. فالج د     ب إىل ما كتبهق 

وه  من رواد الباث األوائل لم يكن من أب اء دمشق ل م لداً ول نشفة لك ه 

نشاطه   بسبب  عل ها  الرتدد  كثري  وكا   جاماتها  يف  األس ا   طب  در  

الس اس وياترب الكاتب ما كتبه الج د  عن دمشق بالغ األهم ة يف فهم رس 

ل ل م قحها من حزب الباث من جهة أخرى. التاريخي من جهة وتا  املدي ة

 ي قل الكاتب عن سامي الج د  وص  دمشق يف كتابه )الباث( 
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"إنها مدي ة التاريخ الاربي ل تسلس ق ادها إل لااشق عىل قّد فت تها  

يا ي   تقبل. رفضها  أو  تتم ع فرتفض  ثم  وترتيث  تتفنى  النتظار  مدي ة 

ل التاريخ من أوسع أب ابه. لم يصبح رار، قب لها يا ي دخ  استاالة الستم

الق م ة الارب ة   اإلسف  دولة عظ مة إل ح  ما حملت رايته، وما كا  لحكرة

التاريخ تظل  األوسط عرب  الشق  بها.  هي عاصمة  آم ت  أنها  ل ل  شف  

 ت بض برس الا اة ورسها رغم ما حاق بها من نكبات. 

أ  ت تزع م  القديم  ها تقال دها أو ت تزعل س سهفً  ها من ماض ها 

لتق اها ب ظرة جديدة للا اة، رغم أنها عطىش لكل جديد، تتقبله إذا كا   

صادقاً. طب اتها طب اة مؤمن حق قي يبطئ حتى يقت ع، فإذا فال تشبث 

فااش باق دته الجديدة ولها. سهل ق اد دمشق وصاب، إنها تا ش دائماً  

دها وما اها التاريخي،  كي تاقق ف ه وماه وج  عىل انتظار إيما  كبري  

تظ ها ماتت فما تجس نبضها حتى يحاجئك بطاقة عج بة عىل الا اة، تهدأ 

 حتى لتظن أنها قرب ثم ت تحض فتجد الطال ا  تات قدم ها"

)آمن الج د  بحرادة دمشق املسك نة به يتها اإلسفم ة   يق ل الكاتب

ك   بال جد  ه )يف هذا ال ص املسواملتاطشة للجديد بف تاصب( وي قل ع

"ما ك ت   واألناقة التابريية اآلرسة، يق ل سامي الج د  بلهجة الاار: 

أعر: أ  دمشق تتفنق هكذا عرب القرو ، باملئذنة واملؤذ  واملاراب واإلما   

وامل رب والخط ب، وصان الجامع وآل: املصلني يركا   مااً ويسجدو   

ي رصف  ، ثم يلتق   يف  ل يتحرق   إل حني    مااً. يبتهل   ويدع   مااً،

األس اق القريبة، كل عىل باب دكانه )يسرتزق( ثم صباح آخر شب ه بذاك.  
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كفنهما واحد ل ل اختف: الار والقر. وج ه أمائرها بسملة وح قلة كفنما  

 . اختلطتا بال س ج والاروق"(

وي قل الكاتب عن الج د  تحسريه لسبب رفض دمشق لحكر حزب  

البا الذ  تك   خفل آل:  الباث  "لم يدر   ب اء دمشق الجتماعي  ث 

الس ني فبات إرثاً عض ياً. ق ع الباث    أ  دمشق ل يمكن أ  تك   باث ة 

ففقام ا ب  هم وب  ها جداراً من املستا ل" ويلخص الكاتب مامد م ص ر  

ل س   رأيه بكتابات الج د  عن دمشق بالق ل )يق ل هذا الباثي باختصار 

ا خداع  السهل  عىل  من  السهل  من  ول س  الرباقة،  بالشاارات  لدمشق ني 

دمشق أ  تتخىل عن تقال دها وإرثها لازب لم يحهم ب  تها. املدي ة التي  

ترتبط باإلسف  ارتباًط عم قاً تمتد جذوره إىل األم يني وما قبل دولتهم،  

تامقت   ثم  ع ه.  ف فت  تراثها  مع  قط اة  الازب  هذا  يف  القط اة  وجدت 

يدي ل ج ة مع الازب فظلت دمشق عص ة عىل اإليما  بحكره  الحكرية وال 

باألم ي   للمدي ة  الريحي  الاداء  ف ها  اختلط  التي  ممارساته  واحرتا  

 . والس اس لحقاً، وإ  ُحكمت بالق ة باسم هذه اليدي ل ج ة لاق د!(

بت هؤلء الرجال الذين يشكل   جزءاً من تاريخ دمشق الاديث ُغ 

وإنجازاتهم   إ  من  سريهم  بل  األسد  نظا   نشف يف ك    الذ   الج ل  عن 

والقباني   كالط طاو   ح اته  يف  ُمباداً  ُماارباً  كا   م هم  ال ظا   عارص  

والج د  ومن مات قبل ذلك حاول ال ظا  إخحاء آثاره حتى يحصل تاريخ 

أ  كاد  دّمر  يف  الجزائر   القادر  عبد  األمري  فقرص  حارضها  عن   دمشق 

ى ل ل تدخل املح ض ة األورب ة التي قامت بشائه  يتا ل إىل مطام ومله

للهد  ل ل   وترم مه، وب ت ي س  الاظمة يف املهاجرين كاد أ  يتارض 
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تدخل باض األفاضل يف اللاظة األخرية فصدر قرار بإبقائه وتا يله إىل 

حتى ماللقاً  الب ت  زال  وما  ي حذ  لم  القرار  لكن  الاظمة  ل  س    متا  

 ال   .

فإ    وألحي وأخرياً  آل: ماتقل  الث رة عشة  يف  قدمت  التي  دمشق 

شه د عىل أقل تقدير، ت تظر ي   الخفص من الاق د الس داء التي خ مت  

ب اء   يف  ل س  الاضار   دورها  وتستفن   وألقها  روحها  لتستا د  عل ها 

 س رية الجديدة وحسب وإنما يف ب اء مشق جديد. 
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 رضورة أ    اس ة ع ب   املؤسسة الس 

 
   

21   –  12   –  2020 

 

مهما تادث مجم عة من ال ا  عن رضورة وج د مستشحى تاالج 

لن املشوع   املرىض،  يدر   فريقاً  إذا شكل ا  إل  واقااً  املستشحى  تصبح 

بذلك س اء يف  للق ا   له ويحرغ مختصني  التم يل  ويضع خطته ويجلب 

املستشحى ع دما   مرحلة إدارة  مرحلة التخط ط أو الت ح ذ أو باد ذلك يف 

 يكتمل الب اء والتجه ز واخت ار الك ادر.

وتم يل  وخطة  لحريق  داعي  ل  الباض  يق ل  أ   مضاكاً  س ك   

ومختصني ومتحرغني لتصبح املستشحى واقااً عىل األرض. أنت ل يمك ك 

أ  تقد  م تجاً أو خدمة لل ا  عىل نطاق واسع من دو  مؤسسة لها ه كل  

متحرغ   يامل   ف ها وإل س بقى ذلك امل تج   ادة ومختص   و وخطة وق

 أو الخدمة مجرد فكرة يف الرؤو  أو حرب عىل ورق.

  والتال م ة والس اح ةي طبق ذلك عىل كل املجالت الطب ة والص اع ة  

أفهم ك   يستث ي عاقل املجال الس اس من هذه البديه ة. ل    وغريها ول

 ا نستط ع من دو  مؤسسة س اس ة أ  نضع أفهم ك   ياتقد الباض أن

وبرامج   الس اس ة    ونه ئرؤى  التاديات  وتاالج  أوطان ا  تب ي  ك ادر 

 والجتماع ة والقتصادية املاقدة التي نمر بها. 
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و  مستقل  أنا  متحاخراً،  الباض  وكف   يكتب  حزب  أ   إىل  أنتمي  ل 

طبااً   م ه!  بالتربؤ  اإلنسا   يحخر  ع ب  الازب  إىل  ذلك النتماء  يا ي  ل 

رضورة أ  ي تمي كل ال ا  إىل أحزاب فهذه خ اراتهم الشخص ة لك  ي  

عن خلل ثقايف يف نظرت ا إىل الامل الس اس املؤسساتي إذا لم ناالج  أتادث  

 س وال ط ي التي نا ش ف ها.هذا الخلل ستط ل فرتة الت ه الس ا

)حزب كلمة  املقالة  هذه  من  تبقى  ما  يف  سفتج ب  حال  كل  (  عىل 

القائم   عل ها حزباً أ    )املؤسسة الس اس ة( س اء سماها  وأستبدلها بالع

 حركة أ  تجمااً أ  كتلة أ  ت اراً أ  أ  تسم ة أخرى. 

بالب ان الكثريين  أذها   يف  مقرتنة  )حزب(  كلمة  أصبات  ات  لقد 

يف   والدخ ل  للازب  بالتاصب  والرئاسة،  التزعم  باب  الحارغ،  والكف  

األحز  مع  باألحزاب  رصاعات  ال ط  ة،  القض ة  حساب  عىل  األخرى  اب 

بال التي تضم شخصني أو ثفثة،  الحاشلة ألحزاب سابقة  ال هم ة  تجارب 

أسماع   عىل  ثق لة  )حزب(  كلمة  من  جالت  التي  السلب ات  من  وبجملة 

م املؤسسات  الكثريين  فكرة  أ   ي حي  ل  التطب ق  يف  أخطاء  وج د  أ   ع 

م ظم بشكل  تامل  التي  البفد   الس اس ة  خدمة  يف  أهدافها  إىل  لل ص ل 

م ها  بد  ل  هي رضورة  بل  ذاتها  يف  صا اة  هذه    والاباد  عن  فالبديل 

 املؤسسات ه  الستبداد وحكم الحرد.

جي رضورياً لكن  يف حالت ا الس رية ما زال ال شاط الث ر  الحتجا 

تحرضها الحتجا  لم ياد كاف اً لإلجابة عىل األسئلة الس اس ة املاقدة التي  

هذه املرحلة والتي تاتا  إىل إجابات تحص ل ة يضاها مختص   وت حذها  
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األب اب  مؤسسات س  تال ري س اس عىل  ه اك  عن   –اس ة.  ال ظر  بالض 

رحلة انتقال ة بااجة وه اك م  –الس  اري  الذ  س تم من خفله التال ري  

شكلها   تاديد  ياتا   التي  القادمة  وه اك س رية  وبرامج،  رؤية  إىل  إىل 

مشوع   وه اك  الس ر ،  املجتمع  مك نات  بني  ط يلة  تحاوض ة  عمل ة 

التخلص   لم ي ته باد والذ  ماالث رة يف  الذ   يزال مهدداً   من الستبداد 

األ  ب اء  املضادة، وه اك تاد   والث رة  الشا ر بالختطا:  مة و ص اعة 

وه اك   املجتمع،  أوصال  األسدية  الاصابة  حرب  مزقت  أ   باد  ال ط ي 

اد  التخلص من الحتفلت والتدخفت الخارج ة، وه اك تاد  الادالة ت

جئني وإعادة اإلعمار، كل ما سبق ملحات كبرية تاتا  إىل  النتقال ة والف 

ىل عمل مؤسساتي  برامج تحص ل ة يضاها مختص   متحرغ   وياتا  إ 

 ل ت هض به إل املؤسسات الس اس ة. 

ق ا س اس ة  مؤسسات  إىل  بااجة  يف نان  األحرار  الس ري    مها 

الخارجة عن س طرة ال ظا  ويف املهجر لتكتسب القاعدة الشاب ة    امل اطق

وتاظى بالشع ة الفزمة للحال الس اس، مؤسسات تجال مبادئ الث رة  

ك   تكسب ثقة الداخل والخار  لتتمكن من    ب صلتها األخفق ة وتار:

ات ت ش ال عي الس اس بني  امل اورة الفزمة لتاق ق هذه املبادئ، مؤسس

شكل امل صة التي  شباب الث رة وشاباتها ل ارف ا أدوارهم يف هذه املرحلة وت

امل ارد   ت ظ   مؤسسات  املستقبل،  قادة  م هم  وتص ع  م اهبهم  تطلق 

ا يف  واملادية  والك ادر البشية  الربامج  إعداد  أجل  من  والخار   لداخل 

ملص تامل  مؤسسات  ت ح ذها،  عىل  ف هم القادرة  بمن  الس ريني  كل  لاة 

س  مؤسسات  ال ظا ،  م اطق  يف  أمرهم  عىل  املالل ب    اس ة  الس ري   
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ل   التي  الكربى  ال ط  ة  للتاديات  للتصد   وتتكامل  وتتاال   تتااو  

لها بمحردها. نان بااجة إىل هذه    تستط ع أ  مؤسسة م ها أ  تتصدى

ركها املال الس اس  املؤسسات وإل فاألحزاب املص اة يف الخار  التي يا

 ا . ستت ىل دفة املرحلة القادمة ولن يك   باستطاعت ا أكثر من الحتج
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  01    

 الت نس ة بم اسبة ذكرى الث رة  

م اجهة   ومن  أنحس ا  م اجهة  من  ماه  نهرب  أل  املهم  هرب.  عيل  بن 

التال ري   وإل استاقاقات  وأفراداً،  ومجتمااٍت  دولً  به  نمر  الذ   الكبري 

 !حتى يهرب من جديد  س ا د، وس  تظر أج الً أخرى

 

  02    

قال يل  إيمانك ب ج د إله ه  ح لة عقل ة تلت  بها عىل حاجتك ال حس ة  

إىل هذه الحكرة ه  ح لة نحس ة تلت  بها   اطمئ انكففجبته     .الطمئ ا إىل  

 قل ة إىل اإليما  ب ج د إله. عىل حاجتك الا

 

  03    

من يدّور زوايا الخف: مع األعداء ويبق ها حادة مع األقرباء كمن يمسك  

 لسكني باملقل ب ف جرح بها نحسه.ا
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  04    

سؤال  ملاذا ل يتجرأ الااكم يف بفدنا عىل شب الخمر جهاراً يف حني يتجرأ  

دولته م اط ي  من  األل :  مئات  قتل  يؤلب  عىل  أ   يخىش  ألنه  ج اب   ؟ 

ال ا  ضده بشب الخمر جهارا ول يخىش أ  يؤلبهم ضده بقتل مئات 

سؤال  ملاذا؟ ج اب  ألنه ل خف: بني املسلمني يف حرمة شب األل : م هم.  

الخمر ب  ما يامل الكثريو  م ا فهماً للدين يمّكن الااكم من غسل يديه 

 . يف املسجد مرتني كل عا من دماء مئات األل : بصفة يؤديها 

 

  05    

دو    من  يستقر  ل  الداخل  يف  املخابرات  أقب ة  تثبته  الذ   خار   الكرس 

ب سبة  الكرس  إىل  يصل  الذ   الشقي  الااكم  لذلك  عن جرائمه.  يسكت 

%. من ه ا كا  دعم  51% أط ع للالرب من الااكم الذ  يصل ب سبة  99

 ة.  ربة الرتك ة الصاعدالالرب ألمثال س يس وبشار وعداؤه للتج

 

  06    

ماح. باد  م ذ بدء التاريخ والخرائط تُرسم بالد  والدول تُب ى عىل أس ة الر 

ذلك إما عدل  فتستقر البفد وت طلق إمكان ات الاباد أو ظلم  فتا د الكرة 

 من جديد؛ خرائط تُرسم بالد  ودول تُب ى عىل أس ة الرماح. 
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  07    

جراح ا ونلم صح ف ا ونب ي اإلنسا  أيدي ا أ  نداو     ال رقة ال ح دة يف

 فاتاني ول  باد أع ا .ف  ا حتى ندخل املد  التي أُخرج ا م ها 
 

  08    

 يف حمل أكثر من بط خة 

الق ل بف  اإلنسا  ل يستط ع حمل أكثر من بط خة ل س صا ااً عىل  .1

والقد مختلحة،  وقدرات  باستادادات  ي لدو   فال ا   يمكن  إطفقه،  رات 

ف ق   ي از   أ   الباض  يستط ع  والتمرين  فبالتالم  وتط يرها،  صقلها 

ملهم أ  يار: اإلنسا  حدود استطاعته وإىل أ  رأسه عشة بط خات. ا

 . درجة يستط ع أ  ي مي هذه الستطاعة بالتالم والتدريب

يف الدول املستقرة واملجتماات التي نضجت تجربتها يف الامل املؤسساتي  .2

إىل حمل  ح ث ت ج الااجة  تقل  ال ا   د مؤسسات تسد ماظم حاجات 

الدولة وع دما تك   املجتماات يف ط ر   اب  أكثر من بط خة. ولكن يف غ

مخاض تشّكل ف ه مؤسساتها وع دما تك   الااجات أكرب بكثري من قدرة  

املؤسسات القائمة عىل سدها تصبح الااجة إىل حمل أكثر من بط خة أمراً  

 ع اإلنسا  أ  يتجاوزه وخص صاً اإلنسا  املبادر الذ  يثق  واقااً ل يستط

أ  يتم ضمن ماددات ما  ة ومن غري عش ائ ة  ال ا  به. لكن ذلك يجب 

وارتجال حتى ل تسقط البط خة أو تصبح املساهمة يف حملها عبئاً عىل 

 اآلخرين. 
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قد يساهم أكثر من شخص يف حمل بط خة واحدة، وقد يساهم الشخص  .3

حمل أكثر من بط خة. لكن ل بد للبط خة ال احدة من شخص    ال احد يف

ع  مسؤول  حمايواحد  وعن  عمل ة ها  يق د  الذ   وه   السق ط  من  تها 

األمر   هذا  بفدوارهم.  ق امهم  ويتابع  البط خة  يف حمل  املساهمني  اخت ار 

يجب أ  يك   ماروفاً ومقب لً من هذا الشخص ومن جم ع املساهمني يف 

البط خة. غ  باد وقت  حمل  البط خة  إىل سق ط  الشخص يؤد   اب هذا 

 قصري. 

اهمة يف حمل بط خة جديدة يف ال قت الذ   ع دما يُارض عىل النسا  املس .4

يساهم ف ه يف حمل أكثر من بط خة عل ه أ  يتخذ قراره ب اء عىل إجابته 

أسئلة    ثفثة  ياددها  (  1)عىل  الرغبة  هذه  املساهمة؟  يف  رغبة  لديه  هل 

   م هبته والااجة التي س ق   بسدها والجهة التي تطلب م ه التقاطع بني 

هل ه اك متسع من  (  2)  .ل. ياتذر وي تهي األمر   اباملساهمة؟ إذا كا  الج  

ال قت للمساهمة وما ال قت املتاح؟ إذا كا  الج اب نام يادد لآلخرين ال قت  

بداية. إذا  املتاح )ساعتا  يف األسب ع مثفً( وهكذا تت ضح الت قاات م ذ ال

يف    هل يمكن تخح   املساهمة(  3)  كا  الج اب  ل، ن تقل إىل السؤال التايل

حمل البط خات األخرى أو التخيل ع ها؟ إذا كا  الج اب ل، ياتذر وي تهي  

األمر. إذا كا  الج اب نام، يخح  أو يلالي املساهمة التي يجد تخح حها أو  

ال قت الجديد املتاح للمساهمة    إلالاءها مربراً ضمن سلم أول ياته، ويخصص 

اً مع نحسه ومع اآلخرين  الجديدة املهم يف كل ما سبق أ  يك   اإلنسا  صادق

 يف تاديد أمرين  رغبته وقدرته. 
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   09     

 يف ع د الجفء 

  كا  )الجفء األول( ي   جل نا عن أرض ا ج ش املستامر.

 ر بالاجز تجاه الطاغ ة بدأ )الجفء الثاني( ي   جل نا عن إرادت ا الشا

   : امله ب )الشاب يريد(.فارتحع يف سمائ ا الهتا

نب ي وط اً ونستاق الارية التي ن شدها بقي أمام ا )الجفء الثالث(  لكي 

واألخري، أ  نجل  عن نح س ا أمراض األنا وامل اطق ة والازب ة والاصب ة 

 والستئثار.

 

 

   10     

ا مذبح  عىل  تراق  د   قطرة  وامل اطقكل  الحصائل ة  كحر  ملشاريع  تزيد   ة 

الس ريني بهذه املشاريع وتؤسس عم قاً يف وع هم لدعائم املشوع الذ  

 والادالة وإ يارّب عن رصخة املتظاهرين األوىل املطالبة بالارية والكرامة 

 كانت ماالم الب اء الذ  س ال  تلك الدعائم لم تتضح باد. 
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   11     

 

ا  يات أو خحضها وإنما التابري عن ه الخاطرة رفع مل س القصد من هذ

 وجهة نظر  يف هذه الث رة. 

 

عق د   هذه الث رة انحجار مجتماي سببه عجز ال ظا  الااكم ط ال ستة .1

كا   ما  واملادية.  املا  ية  املجتمع  حاجات  من  األدنى  الاد  تاق ق  عن 

حالة واحدة، ل   للس ريني باد كل هذا الارما  والحتقا  أل يث روا إل يف  

 لم يك ن ا بشاً!  

 

ل  كا  ع د ال ا  ال عي الكايف ل تج ب ا اإلشكالت التي ظهرت يف الث رة   .2

م أصفً.  ث رة  إىل  احتج ا  يف  ملا  وضم ر  ال عي  يف  من ضا   نفحظه  ا 

لتاط ل  نت جة طب ا ة  ه   والجماعي  الشخيص  املست يني  القدرات عىل 

لت ظ      2003تمع شباب داريا عا   القدرات وتجه ل ال ا . ع دما اج

مدي تهم دك ا يف السج  . تط ر ال عي ع د شباب ا يادث بشكل    ش ارع

تاريخ الشا ب. الكثريو  ممن  تدريجي وتراكمي ورسيع نسب اً ق اساً إىل

ساهم ا يف الث رة تالم ا يف عدة س  ات ما لم يك ن ا ل تالم ه يف الظرو: 

 الطب ا ة يف عشات الس ني. 

 

لم  .3 والاسكر   الس اس  املجالني  يف  الق ادة  دفة  استلم ا  ممن  الكثريو  

يك ن ا مؤهلني ألن ا لس ا يف وضع مستقر ي جد ف ه ش اغر وظ ح ة يتم  



 

105 

ها اخت ار األكحف واألكثر إخفصاً. الجرأة ه ا أهم من الخربة، والتسلق ف 

تحر  ال قت  فمع  ومؤقت  طب اي  أمر  هذا  أخرى  مرة  لكن  جداً.  ز ممكن 

ل   إعداد  نت جة  إل ها  الداخل    الصاد، ويكثر  الساحات رجالها عىل كل 

 اندفاع ويكثر الخارج   م ها بسبب الحشل يف كسب ثقة ال ا . 

 

س ري   لم نكن م ج دين قبل الث رة باملا ى اإلنساني لل ج د،  نان ال .4

لم نكن م ج دين كشاب له كرامة وإرادة. لاظة الث رة كانت لاظة ولدة 

س ريني كشاب يريد أ  يلاب دوراً يف هذا الاالم. من الطب اي أ  تك    ال

يضاً  حركات ال ل د عش ائ ة وقدرته عىل التابري مادودة ومن الطب اي أ

  ق ى الشق والالرب التي تملك من األدوات والقدرات أكثر بكثري مما  أ

د هي ل  يملكه هذا ال ل د ال اشئ أ  ت جح يف البداية يف جره إىل ح ث تري

إىل ح ث يريد ه ، لكن ال ل د تستق م خط اته ويملك املزيد من أمره كلما  

 عركته األيا . 

 

يف تقدير  أن ا ناتا  إىل ج ل تقريباً )عشين عاماً( حتى ترتحع نسبة   .5

ال عي ع د الس ريني إىل درجة تمك هم من الستقفل الاق قي وب اء دولة  

 يحتخرو  بها بني األمم.  

 

6.  ً ر أنه ل ل الث رة ملا ك ا نتادث ال    عن س ريني أو وعي أو ل تذك  أخريا

 !ة التي أنشفها رامي مخل :ب اء وإنما عن الشكات الجديد
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   12     

 األما  الداخيل والشخص ة الس رية 

نحسه  يخاطب  الذ   بذاته  املكتحي  اإلنسا   يص ع  الداخيل  األما   افتقاد 

خالحة لرأيه تهديداً يرفضه قبل التحكري ويدور ح ل ق اعاته وياترب أ  م

 ف ه. 

له  اآلخرين فشفً  ياترب نجاح  الذ   اإلنسا   الداخيل يص ع  األما   افتقاد 

 . ف تجاهل إنجازاتهم وقد ي سبها ل حسه

األما    ف اتربها  افتقاد  اآلخرين  لترصفات  اإلنسا   تحسري  يش ه  الداخيل 

لتحسري األس أ يسبق إىل م جهة ضده ول  كانت تاتمل تحسرياً آخر لكن ا

 عقله ويتا ل إىل ق اعة راسخة.  

الجبن   يف  غاية  إما  حدية  ارتكاسات  إىل  يؤد   الداخيل  األما   افتقاد 

أ م ا  أق ى  اآلخر  يك    ع دما  والت ازل  التاد  والنسااب  يف  غاية  و 

 وانتهاك حق ق اآلخر ع دما يك   أضا  م ا.

الداخيل يتاامل كل م هما مع  ع دما يختل  شخصا  يحتقرا  إىل األما   

يقة تقلل من شف  اآلخر وبالتايل تازز عد  شا ره باألما  الخف: بطر 

تتا ل   وهكذا  لآلخر  ناٍ:  سلبي  سل ك  من  ذلك  عن  ي جم  ما  وتازز 

 الخففات إىل رصاعات شخص ة إلثبات الذات. 

إىل   عم ماً  نحتقر  الس ري    من  نان  الكثري  يحرس  وهذا  الداخيل  األما  

إترص  وافتقار  فردية  من  به  نتص   وما  الجماعي. فات ا  الامل  روح   ىل 
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الا ش  ل يا د األمر إىل خلل وراثي أو س ء طبع متجذر ف  ا وإنما ه  

لاق قه  احرتا   ول  ف ها  لإلنسا   ق مة  ل  ب ئة  يف  قر   نص   من  ألكثر 

رنا  شا    وبالتايل أفقدناا تقديرنا لذوات ا  وكرامته بل حتى لا اته مما أفقدن

 باألما  الداخيل.  

قصرية األمد، س تااىف تدريج اً ع دما نتاامل مع    ل ت جد حل ل سهلة أو

املديح  الداخيل ل تص اه عبارات  األما   لهم ق مة.  الباض كبش  باض ا 

باحرتا  املااملة  األق ال،  تب  ه  ل  األفاال  هدمته  ما  أل   التي   واملجاملة 

 هي التي تم اه األما  الداخيل.  تاطي اإلنسا  شا ره بتقدير ذاته 

 
 

   13     

ك ت أقرأ ق له تااىل )الق   األمني( فانكش  يل ما ى جديد جال ي أرى 

ب  هما عفقة تحاعل    منجدلينالق ة واألمانة خ طني   الافقة  بابل واحد 

م حصلتني   أراهما صحتني  ك ت  ما  إذا  باد  تجاور.  عفقة  ب  هما  الافقة 

الصدق فمن الصدق مع الذات أ  يارت: اإلنسا  ب قاط كانت األمانة هي  

ضاحه ع دما يك   يف م قع مسؤول ة وأ  يبذل ما ب ساه لتداركها. ع دها 

الفزمة  واألدوات  القدرة  الق ة  هذه  له  وست فر  ق ة  إىل  ضاحه  س  قلب 

األمانة يؤد  إىل مزيد من الق ة والاكس لتاق ق األمانة. وهكذا مزيد من  

 الل لب صا داً. صا ح ويميض
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   14     

ما كا  لشاٍب لبس أَلَمَة ث رٍة أ  يضاها حتى ياكم الله ب  ه وبني أعدائه.  

ثفث ماارك مؤّجلة أُكره ا عل ها وعىس أ  نكره ش ئاً وه  خري ل ا  ماركة 

أراذل ا،   ياكم ا  ل  حتى  الس اس ة  ح ات ا  من  الستبداد  وماركة  إلخرا  

وماركة إلخرا     ،ان رض ا حتى نملك قرارنا وم ارد إلخرا  املستامر من أ

علم واحد يص    بفدنا تات  ن حد  والتشذ  من صح ف ا حتى  الحرقة 

كرامت ا ودماءنا. لس ا أول شاب يف التاريخ يخ ض هذا ال  ع من املاارك  

فمن كا  يؤمن أ  الس ريني ل يستاق   أفضل من مكان ني  أسحل حذاء 

ألسد إىل آخر ح اته، املستامر فل تارس عىل مزرعة االطاغ ة أو أسحل حذاء  

ومن كا  يؤمن أ  الس ريني أهل  للا ش الار الكريم فهذه فرصته ل ساهم 

 .يف كتابة التاريخ وص اعة مجد أمته

 

   15     

يف هذه امل طقة من الاالم ويف هذه املرحلة من التاريخ الشاب الذ  ل يرى  

ال الطب اي ف ق صه ات  قادمة  مكانه  أج ال  وإىل  ستدوسه س ابك  خ ل 

اآلخرين. الصه ة ه ا ترمز إىل رك ب كل ما يدفع الادوا  من وسائل الق ة  

ال اعمة والخش ة، وإىل الخرو  من برمجة ثقاف ة عّرف ا ف ها أنحس ا أن ا  

شاب ُخلق لطلب الدعة والسفمة إىل برمجة جديدة ناّر: ف ها أنحس ا أن ا 

 .تد  وححظ الكرامةشاب ُخلق لصد املا
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   16     

 ل ي جد )ث رة مضادة( الشا ب هي التي تث ر أما األنظمة فتتآمر.

 

   17     

قب لً   اإلنكار  أصبح  فإذا  اإليما   أضا   ه   بالقلب  الظالم  عىل  اإلنكار 

 وتفي داً فإ  الاحن قد أصاب روح األمة. إما ف اء بادها أو تطهري باأللم.  

 

   18     

عة بني الااكم واألمة مشوط )أط ا هم ما أطاع ا الله( وهذا ما  الطاعقد 

جال اإلسف  أكرب ق ة أخفق ة تارر اإلنسا  من الاب دية للبش. إسقاط  

هذا الشط جال الدين أف  ناً من ال خب املمتاز وأوصل األمة إىل ما هي ف ه  

 .حدهله و وس ميض بها من حض ض إىل آخر حتى تا د إىل الاب دية ل

 

   19     

)أرأيت هذا امل زل أه  م زل أنزلكه الله فل س ل ا أ  نتقد  ع ه أو نتفخر 

أ  ه  الرأ  والارب واملك دة؟( هكذا سفل الصاابة عل هم رض ا  الله 

رس ل الله صىل الله عل ه وسلم ع دما اختار مكا  نزول الج ش يف غزوة  

ل يج ز إبداء رأ  مخال  طئ و  يخبدر. لم يالمهم الرس ل أ  ويل األمر ل

 .له. حرية الرأ  حق م ا ا الله إياه ول ياق ملخل ق أ  يسلبه



 

110 

وه    الصاابة  أحد  باصاه  وسلم  عل ه  الله  صىل  الرس ل  نالز  بدر  ويف 

أوجات ي  الله  رس ل  )يا  الصاابي   له  فقال  للماركة  الصح :  يسّ   

 ه  أ  كش  بط  الرس ل إلففقدني( أ  أريد القصاص م ك، فما كا  من  

ل قتص م ه، فانكب عل ه الصاابي مقبّفً وه  يق ل  )إنما أت قع الشهادة 

تجرؤ   جلدك(  جلد   يمس  أ   بالا اة  عهد   آخر  يك    أ   وأردت 

الصاابي عىل هذا الطلب وعد  اعرتاض أحد من الصاابة عل ه يدل عىل  

ء من ظلم ول  جاأ  الرس ل ربى رجالً ل يسكت   عىل ض م ويرفض   ال

 ألمر ولم يرّب متملقني يقبل   األيد  واألقدا .ويل ا
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واملصلاة  الروس ة  الطائرات  تقصح ا  أجلها  من  التي  الروس ة  املصلاة 

األمريك ة التي من أجلها تب ي أمريكا ق اعدها يف بفدنا واملصلاة اإليران ة 

املصالح  ا كل هذه  فً يف شاب التي من أجلها تا ث امل ل ش ات اإليران ة قت

كا  يؤّم ها ال ظا  الذ  أسسه الهالك األب م ذ ستني عاماً من دو  تدخل 

 روس مباش أو ق اعد أمريك ة أو م ل ش ات إيران ة.  

ب ى ال ظا  وج ده عىل تقاطع مصلاته الض قة مع مصالح هؤلء فلاب  

  دور ال ك ل الارص  الذ  يؤّمن مصالاهم عىل حساب مصلاة الس ريني 

الذين ساق إرادتهم وجردهم من حق قهم وحرياتهم دو  أ  يحكر أ  هذا  

خلق ا والاب د  عب د  نظره  يف  ألنهم  ي ماً  ث رتهم  إىل   ل خ ا ا   س ؤد  
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ل ث   ب حسه  ل  األص ل  جاء  ال ك ل  وج د  الث رة  هددت  ع دما  ال     روا. 

كا   لاماية مصالاه. الث رة لم تجلب نح ذ اآلخرين إىل بفدنا ف ح ذهم  

م ج داً عىل الدوا  وعىل حساب كرامت ا ومصلات ا ولكن من دو  مقاومة  

   أل  اإلرادة الشاب ة التي أطلقتها الث رة كانت مال بة.

س ريني ال    أما  أعدائهم وجهاً ل جه وم اتهم الخ ار الث رة وضات ال

باملا ى   يك ن ا،  أول  يك ن ا  أ   م ه   ال ظا   حرمهم  الذ   ال ج د  

 .  لل ج د الاضار 
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القتصار عىل األب ض واألس د يف ت ص   ال اقع واتخاذ امل اق  م ه ل يقل  

خ ارات ا يف التاامل ماه عن استبااد  يف تش يه فهم ا لهذا ال اقع وتقل ص  

هذين الل نني نهائ اً. يف الس اسة كما يف الا اة كل األل ا  م ج دة بما ف ها 

 !األب ض واألس د 
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للااكم يفخذ وحاش ته م ها ما يريدو ،   البفد ملك خاص  اعتبار م ارد 

رعايا يحال الااكم بهم ما يشاء، واعتبار تلب ة حاجات   امل اط نيواعتبار  

الااكم  وبقاء  لهم،  يؤديها  ل حق ق  عل هم  الااكم  بها  يمن  م ح  ال ا  

سبة والشحاف ة  وحاش ته ف ق الدست ر والقان   ل تاتهما وانادا  املاا
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ل    وكم أف اه املاارضني وتثب ت الاروش بالارص عىل رضا الدول الكربى

لشا ب، وإدخال البفد يف رصاعات وت ترات خارج ة كي تشالل عىل رضا ا

ال ا  عن الحشل الداخيل وتربر قمع كل ص ت ماارض، وما يؤد  إل ه  

واملخدرات   كل ما سبق من فساد وانادا  فرص الت م ة وانتشار البطالة

بني الشباب وتكديس الثروة يف أيد  أشخاص مادودين وتحاقم الشا ر 

هذه هي أسباب النحجار املجتماي الذ  عرب عن نحسه    بالالضب واإلحباط،

بالث رات الارب ة، وهذه األسباب لم تزل م ج دة يف بقايا ال ظا  الاربي  

ب ع الاربي القديم الذ  يظن حكامه أنهم يام   عروشهم بمااربة الر 

قد   يحال نه  ما  كل  م ه.  شا بهم  لتخ ي   بالتال ري  املطالبة  كلحة  ورفع 

 .، ما يام هم م ه ه  ماالجة أسبابهيؤخر النحجار
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باد ستني عاماً من الغتصاب بصمت استجمات ق اها وأنشبت أظافرها 

أظافره  يف ع قه لتدفاه عن جسدها مرة واحدة وإىل األبد وه  بدوره أنشب  

يف ع قها ل ا دها إىل الصمت مرة أخرى ومذ ذاك ود  الطرفني يس ل. ه اك  

تحال  من   لن  الد (. هي  املقاومة حتى )تاقن  تت ق  عن  بف   ي صاها 

حتى تتخلص من مالتصبها إىل األبد فلذَّةُ إبااده عن روحها املاذَبة ت س ها 

 .ألَم األظافر ال اشبة
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   24     

ن متاحاً وأصبح ال ا  يهتم    ر  هامش حرية لم يكانتزع املجتمع الس  

وهذ كلمتهم  ويق ل    الاا   هذا  بالشف   ت س ع  ع ه.  ع دة  ل  إنجاز  ا 

الهامش وتط يره ه  الهد: السرتات جي الذ  يجب أ  نامل عل ه وهذا 

ما ياتمد عل ه مستقبل بلدنا عىل املدى البا د بالض ال ظر عما يامله املدى 

س  ار  من  الس اس ة  القريب  األوراق  من  الكثري  أ   صا ح  ي هات. 

لكن  حال اً  أيدي ا  يف  ل ست  أجلهم    والاسكرية  ومن  ال ا   مع  الامل 

مستح دين من هامش الارية ذاك ه  أهم ورقة نمتلكها ول أحد يستط ع 

 .انتزاعها م ا إل بم افقت ا
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وا أ  خطاً  غري  وتتداخل  يف س رية  الرصاع  الذ   تتادد خط ط  ه   حداً 

املطا:.  ا جم ااً يف نهاية  حرك الخط ط كلها وحسمه ه  الذ  س اسمه

وكرامة   وعدالة  وحريات  قان    بلد  س رية  يريدو   من  بني  الرصاع  إنه 

ياكمها بش كبق ة البش يخضا   للمساءلة واملااسبة تفتي وتذهب بهم  

اكم نها إىل  ص اديق القرتاع، ومن يريدونها مزرعة يملكها أنصا: آلهة ي

 .آخر لاظة يف ح اتهم ويا ش   ف ق أ  مساءلة أو مااسبة
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   26     
 نان واإلرهاب 

الطريقة التي تُدمر بها مدن ا باجة مااربة الرهاب تشبه من يرى حشة  .1

سامة حطت عىل يد إنسا  ف ت اول مطرقة عمفقة ويه   بها عىل الاشة  

 مزقة من لام ود .ف قيض عل ها لك ه ياّ ل ال د إىل كتلة م

)اإلرهاب( يريد الاالم من الج ش  بطلبه النضما  إىل ق ات ال ظا  ملااربة   .2

ودمر   مقاتل ه  أهايل  قتل  الذ   األكرب  لإلرهاب  الشع ة  ياطي  أ   الار 

مدنهم وشد سكانها وذلك بالنضما  إل ه ملااربة اإلرهاب األصالر الذ  

 األخري.  نشف كردة فال عىل إرهاب

ير   اإلرهاب  .3 أنه الذ   عىل  الاالم  ياامله  حكم  نظا   الشاب  باق  تكبه 

الذ   )ش  اإلرهاب  من  ضااياه  لاماية  والتدخل  اإلدانة  إىل  أدعى  عي( 

يُرتكب من قبل أفراد أو جماعات ل يامل   صحة )الشع ة(. أل  اإلرهابي  

ه ا يجر  يف حق من ه  مسؤول عن حمايتهم قان ناً، تماماً كاألب الذ   

ع التدخل  ياتد   وعد   عل ها  والسك ت  أكرب  جريمته  الضا  ،  اب ه  ىل 

ماية البن خطف أخفقي أكرب من السك ت عىل عدوا  يرتكبه أ  شخص  لا

 آخر غري مسؤول عن حماية البن. 

ل نستط ع أ  نقاطع الاالم باجة عد  إنصافه ولكن يجب أ  نرمي يف   .4

اإلع وسائل  عرب  مرة  باد  مرة  السابقة  الاقائق  املاافل  وجهه  ويف  ف  

 ق ق اإلنسا  ومااربة اإلرهاب. الس اس ة كلما أراد أ  ياط  ا دروساً يف ح
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التي   ذاتها  هي  ال ار  إىل  الج ة  من  إبل س  أخرجت  التي  م ه(  خري  )أنا 

 ..تخرج ا ال    من ج ة التكات  إىل نار التشذ 
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ي  املاارك  ساح  يف  األسط ر   شباب ا  ت قصه  صم د  ل  شاب  أن ا  ظهر 

اإليما ، ي قص ا أ  ن جه هذه الصحات إىل  الصرب أو    صحات الشجاعة أو

دواخل ا كما ن جهها إىل الخار . ندرك ال رص ع دما نملك من الشجاعة يف  

تلك  أث اء  يف  الباض  باض ا  عىل  الصرب  ومن  وخففات ا  أنحس ا  م اجهة 

اً يستاق كل هذا الصرب مثل ما امل اجهة ومن اإليما  بف  ف  ا خرياً كام 

 . وإيما  يف م اجهة الادونملكه من شجاعة وصرب
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الكراس إل وتب أ أطهر أمة تبّ أ أرذل من ف ها  من ف ها السج     ما من 

وامل ايف )أخرج هم من قريتكم إنهم أنا  يتطهرو (. األيد  املرتاشة ل  

عدواناً. وويل ملن ل يتاظ من مصائر تب ي أوطاناً والقل ب الخائحة ل تردع  

 الظامل  .  املجتماات التي تحرد باكمها
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   30     
 

تالم ا من ث رت ا ك   يرب   شا بهم بمآس  ا كي ل تث ر. ل تهم تالم ا 

 .م ها ك   يرب   أنحسهم عىل احرتا  شا بهم كي ل تث ر
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اإلن الافقات  يف  الق ادة   خرباء  أحد  بطيق ل  الرسيع    ء والبطي  يءسان ة 

رسيع. أ  أ  الترسع يف اتخاذ القرار قبل الت اصل مع املا  ني به وفهم 

األهدا:،   باتجاه  التقد   يبطئ  فشل  إىل  يؤد   ثقتهم  وكسب  حاجاتهم 

والاكس صا ح. الت اصل يا ي امل اجهة، وع دما نهرب من امل اجهة نقع  

 وهي   –امل اجهة مع ال حس أولً    يف الح ىض وت اد  لدي ا الرؤيا والق ادة.

  ضاحه  نقاط  هي  وما  يريد  وماذا  ه   من  أحدنا  ل ار:  -  األهم  امل اجهة

ً   األخرين  ومع  ق ته،  ونقاط   الثقة  حالة  ماهم  ول ص ع   ل كّمل ه  ثان ا

 .التااو  التي ت صل إىل أفضل الخ اراتو 
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الش  24لد    من  سبب  مل     األسد  نظا   لرفض  سبب  هداء  مل    

ال ازحني  واملحق دين   من  سبب  مل     عشة  واملا قني  واملاتقلني 

واملهجرين عشة مل    سبب من الا اديني الذين ش ههم ال ظا  وأضا  

ل   أصبا ا  أنهم  درجة  إىل  الكريم  الار  للا ش  الس ريني  بفهل ة  ثقتهم 

بديف   ع ه  إىل   3يرو   ال ظا   ح لهم  الذين  املؤيدين  من  سبب  مل    

 يرفض بشار إرهاب اً يجب القضاء عل ه.ش ياتربو  كل من وح  
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   33     

الطاغ ة يف ساعة واحدة ألنهم   قتلهم  الذين  الشهداء  ع دما نالضب ملئات 

تلتهمهم  الذين  األبرياء  املاتقلني  آلل:  وناز   سلم اً،  ضده  اعتصم ا 

ظلمات سج نه م ذ س  ات، ونسخط عىل املجرمني الذ  يقح   وراء كل  

القدر الذ  نحرح ف ه لح زنا يف مباراة، ع دها نك   أمة سل مة  ك، ب حس  ذل

يامل أفرادها عق لً وقل باً ومشاعر سل مة، وع دها يك   فرح ا ظاهرة 

 !سل مة

  34    
 

واصطحافات باستمرار.   يف م طقت ا مشاريع شتى تقتيض حروباً  تتبدل 

وع ا ال ح د الذ  لن  نان نريد أ  نا ش ف ق أرض ا بكرامة. هذا ه  مش 

ن أنحس ا حتى  نت ق  عن تط ير  ع ه ولن  تمكن من تاق قه وه   نا د 

 الراية التي س سلمها ألب ائ ا من بادنا. 
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 أعظم الرسقات رسقة حق األمة يف اخت ار حكامها ومااسبتهم.
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رامة. ل لكي ل ن ىس الب صلة. هدف ا أوطا  مستقرة يا ش ال ا  ف ها بك

ا أج بي.  لطريق ه   يادث ذلك بجرة قلم من حاكم ول بمخطط يضاه 

عمل مستمر إلسقاط الطال ا  وب اء اإلنسا  وإعمار األوطا . الرتك ز عىل 

هذا الامل أجدى من الجدال الاق م ح ل هل كانت ث رة أ  ل وهل هي  
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تداعى  مس والقديم  حدث  والزلزال  تزحزحت  فالصحائح  انتهت  أ   تمرة 

األ و  وإعمار  اإلنسا   وب اء  الطال ا   إسقاط  باد.  يفتي  ملا  وطا  الجديد 

متداخلة تميض  مراحل  وإنما  واحد  باتجاه  متتال ة تميض  مراحل  ل ست 

بإنسا   أوطا   تامر  ول  طاغ ة  حذاء  تات  إنسا   يُب ى  فف  باتجاهني، 

بامل أوطان ا مدّمر.  تب ي  التي  املؤسسات  ب اء  يف  نضاه  مدماك  كل  قابل 

ذلك هم يف ب اء إنسان ا ويف تاص  ه من الخض ع للطال ا . ياتا  كل  يسا

 إىل إيما  عظ م وصرب جم ل. 
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 أكثُر ما يخا: م ه أهُل الحساد إعف   حر وقضاء  مستقل. 
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الس اس والحكر  عفقة متبادلة ل يمكن انتظار  الافقة بني اإلصفحني  

اآلخر. بدو  إصفح س اس يضمن حداً من الارية اكتمال أحدهما للبدء ب

يمكن للحكر أ  يتقد ، وبدو  تقد  الحكر الذ   يسمح للحكر بالاركة ل  

يب ي عل ه الس اس مشوعه ل يمكن للس اسة أ  تتقد . تماماً كما يتارك 

رجفً ثم يفتي باألخرى لتصبح بمااذاة األوىل ثم تتجاوزها   اإلنسا  يقّد 

ال يا د  الشا ب  ثم  تراوح  الطالاة  ظل  يف  األما .  إىل  نتقد   وهكذا  كرة 

 .غريها يتابع املسري تصبح مع ال قت يف مؤخرة األمم مكانها، وأل 
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   39     

متى   يارف    س اس     ف  ا  يظهر  ع دما  بخري  أم رنا  يق ل   تك   

ما   باسب  ول(  نام  بني  )ما  يق ل    ومتى  )ل(  يق ل    ومتى  )نام( 

مصل األخرى  تقتض ه  الدول  مصالح  يراع    س اس     الس ريني.  اة 

دهم. س اس    يؤم    بالس ريني فف  لك هم ل يقدم نها عىل مصلاة بل 

يتاامل   ماهم كشاب قارص وبادالة قض تهم فف ترهبهم ق ى الظلم.  

دورية    س اس    بإطفلت  ماهم  ف ت اصل    يمثل نهم  من  يارتم   

ويق ا ويصارح    ف ها  ما  يشح    مسؤول ة  يتامل    س اس      .  

لتآمر ا ال ا  أو  أقل ما  سبق فف يكررو  أنهم ضا ة لجهل  لدول. هذا 

 .يستاقه شاب قد  كل هذه التضا ات يف سب ل كرامته 
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 ع دنا... وع دنا 

س اس    بارع   يف كتابة املقالت لك هم ل يارف   ك   يديرو  ع دنا  

ت اصل مع السحراء أكثر من حرصهم عىل الت اصل اجتماعاً. حرصهم عىل ال

أل  بهم  غدر  بمن  الظن  ياس     ب  هم،  الظن   ف ما  ويس ئ    مرة 

الباض من    ،بباضهم  أكثر  )راند(  تصدرها  التي  بالت ص ات  إيمانهم 

الس ريني املرصين عىل ح اة كريمة، نشاطهم عىل وسائل إيمانهم بإرادة  

أكثر من نشاطهم الجتماعي  املؤتمرات    الت اصل  إىل  يدع    عىل األرض، 
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أعمال ول قائمة    التي ستقرر مصري بفدهم بفكثر الطرق إهانة، فف جدول

باملدع ين وإنما اتصال من م ظ  يف الخارج ة ودع ة شخص ة وكفنها 

 .ة زفا:دع ة لاض ر ححل

أ  الس اسة وعي وت اصل   باملقابل، ع دنا ج ل جديد من الشباب أدرك 

اآلخر، وأنه ل ق ادة من غري ق اعد شاب ة وكحاءات، يامل      وانحتاح عىل

الداخل والخار  وي ظم   دورات وماارضات يف رفع    يف خدمة أهلهم يف 

ورفع   القدرات  وب اء  والجتماعي  الس اس  يب     ال عي  الكحاءات، 

وضع   عىل  ويامل    ال ظا   عن  بديف  ستك    التي  الخدم ة  املؤسسات 

زال ا مجم عات ومبادرات ومؤسسات متحرقة لك هم ي ماً رؤية لبفدهم. ما  

عىل الت س ق والنتظا    باد ي   يتاارف   ويشبك   ف ما ب  هم ويامل  

 .يف أطر أوسع. هؤلء من س ص ا   مستقبل س رية
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دفا ا سبع س  ات من الد  حتى ناصل عىل مساحة حرية نرفض ف ها  

حاظ عىل هذه املساحة يت اقض وج دياً مع طالمة  أ  يتفله عل  ا إنسا . الا

نتخل ع ها ط عاً. الاحاظ عىل األسد ول أحد يستط ع انتزاعها م ا ما لم  

صح ف ا   ت ظ م  خفل  من  وت س اها  املساحة  ورفع  هذه  ق انا  وتجم ع 

 ص ت ا كث ار هي مهمت ا األوىل يف هذه املرحلة. 
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   42     

ه مامد  وث قة الصلح  هذا ما صالح عل   يف صلح الاديب ة كتب الرس ل يف

رس ل الله سه ل بن عمرو، فقال سه ل بن عمرو  والله ل  نالم أنك رس ل  

  اماها يا عيل.  بيال الله ما قاتل اك ولكن اكتب مامد بن عبد الله فقال  

ال ق :   الباض بهذه القصة ب ج ب املرونة يف الس اسة وعد   يستشهد 

امل اق . يف القرارات والب انات الس اس ة حر:  عىل الشكل ات والتصلب يف  

ل كلمة. ما واحد قد يالري املا ى كله وأح اناً تتحاوض األطرا: أياماً ح  

قرار   تحرس  ال     ارسائ ل حتى  من    بفنه  242زالت  بالنسااب  يطالبها 

أراض ماتلة ول س من األرايض املاتلة. عزيز  املاارض ل تستشهد وأنت  

ت ضال ط الدول لالاية أنت أدرى بها بابارة )اماها يا  تمرر ص اغة ما تا

رس لً  عيل( أنت محاوض يامل قض ة شاب تريد الدول تض  اها، ولست  

 !ي حى إل ه من السماء
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الصحر  ه  الذ  يلالي حق أهايل نص  مل    شه د وحق مل     الال  

ال يروا  أل  يف  مهجر  مفيني  وعشة  ماتقل  مل     وربع  شخص جريح 

املسؤول عن قتلهم وعذاباتهم وتشيدهم وتدمري مدنهم يف م قع من يرشح  

لرئاستهم واإلمساك بزما  ح اتهم مرة أول    نحسه  دمرها  أ   باد  أخرى 

 مرة. 
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ه  الذ  يدو  عىل كرامة كل هؤلء بإجبارهم عىل الرضا لال الصحر   ا

ة بهم م ذ بشع ة عمل ة س اس ة تربئ املجر  املسؤول عن املذباة ال اقا

مرة  لرئاستهم  نحسه  برتش ح  له  بسماحها  الشع ة  وتاط ه  سبع س ني 

 أخرى. 

ال ازلة ال اقا ة الس اس ة هي أ  ما يُجرب عل ه ال ا  لكي ي قح ا الامم  

ل س )حفً  الج ع  أطحالهم وهي تم ت من  يروا  ف ق رؤوسهم ولكي ل 

 ً أساسا يك    أ   يمكن  ول  بالق ة  إركاع  وإنما  وب اء    س اس اً(  لسف  

 واستقرار.

قامت الث رة إلنهاء ححلة التكاذب وال حاق التي أدخل ا بها املقب ر حافظ   

باً ونحاقاً ولت هي عهد قبل ستة عق د ل لكي نحتتح ححلة أخرى أشد تكاذ 

 القهر والستاباد ل لتدخل ا يف عهد جديد أشد قهراً واستاباداً. 

ية ويخح  مااناة أهل ا مطل ب مع كل جهد س اس يكبح آلة القتل األسد 

خر    عد  التي  الاق ق  لتب ا   ه ا  أتحلس   ولن  بالاق ق  التحريط 

 . الس ري   لستاادتها، كل ا نارفها

   44     

اسرتداد القد  يبدأ باسرتداد ع اصم الارب من براثن الطالاة. الشا ب 

فلسطني عن  الدفاع  تستط ع  لن  كرامتها  عن  الدفاع  تستط ع  ل  .  التي 

من   تتمكن  لن  وحريتها  حق قها  استاادة  عن  تاجز  التي  والشا ب 

 استاادة األقىص.
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 من اآلخر..... 

 

الال الس اس ه  الذ  ياقق الاد األدنى من الرضا بني طريف الرصاع يف  

س رية. الطر: األول هم حاض ة ال ظا  الذين يستخدمهم وق داً يف حربه  

الثاني هم حاض ة الث رة الذين انطلق ا يف    عىل بق ة الس ريني. والطر:

فدم الستبداد  ورح ل  بالكرامة  مطالبني  الس رية  والبلدات  رت املد  

أح اءهم وتا ل ا إىل شهداء وماارصين ومقاتلني ومجروحني ومشدين.  

ل يمكن للطر: الثاني أ  يرىض ببقاء األسد وزمرته املجرمة ي ماً واحداً 

عل ه رئ ساً شع اً باد كل الجرائم التي ارتكبها أ  أل  هذا يا ي امل افقة  

حا تقدمه  أ   يمكن  ت ازل  أكرب  الجرائم.  الث رة ه  تربئته من هذه  ض ة 

الرضا بتس ية يخر  ف ها األسد وزمرته إىل خار  س رية وتتم ف ه حماية  

انتقا  عش ائي برتت بات  كل الس ريني من أ  استباحة مل اطقهم أو أ  

وعسكري إىل  أم  ة  إضافة  ودول ة  وإقل م ة  مال ة  ق ات  ف ها  تشارك  ة 

إجراءات   مع  يت افق  بما  واملدن ة  املجتما ة  النتقال ة. الق ادات  الادالة 

األسد وزمرته لن يرحل ا إل بالق ة، ومن يملك الق ة الكاف ة إلجبارهم عىل 

الحصل   تات  يتشكل  دويل  تاال   أو  الرو   إما  جهتا    هما  الرح ل 

ت افق  السابع   إىل  األمر  ياتا   الاالتني  يف  السابع.  الحصل  دو   من  أو 

يا ي أنه ل حل س اس أمريكي روس ما زالت شوطه غري مت فرة. مما  

يف األفق امل ظ ر. ل يا ي ذلك نحض ال د من الامل ة الس اس ة وإنما أ   

يارص من تصدى لتمث ل الث رة س اس اً عىل ق ل الاق قة وتسم ة األم ر  
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سمائها. الاق قة ه  أ  ج    لم تكن حتى اآل  إل تمث ل ة. لم تادث  بف

و  مذ  وال ظا   املاارضة  بني  محاوضات  ب ع أ   من  عاما   ج   .  جدت 

وم ح  الاسكر   بالال  للميض  ال قت  وحلحائه  ال ظا   وإعطاء  ال هم 

يتارض  شاب  حماية  يف  واجباته  من  للتهرب  الحرصة  الدويل  املجتمع 

الب باق قه. إىل متى الكف  الدبل ماس امل مق الذ  ي حي  لإلبادة ألنه يط

تمث   ل ست  وأنها  ل ة تالطي تقصري  بف  عمل ة س اس ة تادث يف ج    

املجتمع الدويل يف الضالط عىل ال ظا  للامل بمقتىض القرارات الدول ة حتى 

للتحاوض كإطفق املاتقلني أو عىل األقل    غري الخاضاةيف الب  د اإلنسان ة  

الاصال وفك  إل هم  بال ص ل  الدول ة  للجا   قص   سماح  وإيقا:  ار 

ا  مط ااً للمبا ث الدويل  املدن ني؟ هل يجب عىل الس اس أ  يك   عىل الدو 

يتجهم  أ   أح اناً  عل ه  يجب  أل  الشاطر؟  كالتلم ذ  ب اجباته  يق    وأ  

ويالضب ويجمد ويقاطع ويق ل ل؟ اخرج ا عىل الاالم وق ل ا الاق قة. ل 

 تك ن ا شكاء يف التمث ل ة.
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 جرب اه من قبل 

 

التي   الابارات  يف  أنه باث  دوب ن   إدوارد  الربيطاني  التحكري  عالم  يق ل 

امل ظح     بها  يفتي  التي  الجديدة  األفكار  لرفض  املديرو   يستخدمها 

لتط ير الامل ف جد أ  عبارة )جرب اه من قبل( هي األكثر استخداماً يف  



 

125 

األف هوأد  خل   تق   ل  األح ا   من  كثري  يف  مبادرة.  أ   وإعاقة  ذه  كار 

من  مرتاكم  إحباط  عن  ناجمة  بل  اإلعاقة  يف  رغبة  أو  س ئة  ن ايا  الابارة 

تجارب سابقة وعن عد  تبني الحروقات بني الحكرة الجديدة وسابقاتها أو  

بني الس اق الاايل والس اقات املاض ة. نا د إىل م ض ع ا. لن نااجج من  

من قبل. نق ل  أ  يالن م ت الث رة ويق ل لكل فكرة جديدة  جرب اها    راد أ

له  عظم الله أجركم وشكر سا كم. لكن ما زال ه اك الكثري من الرجال  

وال ساء ممن يرو  أ  الاراك الذ  انطلق يف س رية قبل سبع س ني ث رة  

وأنه    عظ مة غريت وما زالت تالري القل ب والاق ل ووجه امل طقة والاالم،

لتال ري وشم ل ته وتهديده  ل ل إدراك ق ى الظلم يف هذا الاالم لجذرية هذا ا

ملصالح الطالاة الداخل ني والخارج ني ملا ح رب بهذه الشاسة، وأ  ه اك  

وع اً يتط ر وتجارب ترتاكم، لكن كل ذلك ياتا  إىل تجم ع وتفطري وهذا  

. مئات أط ا  الق ابل ل يادث عىل مرحلة واحدة وإنما بالتدر  واإلرصار

م ون ىس عشق الارية والت ق إىل  ألق ت ف ق رؤوس ا لكي ن ف  ونستسل

بفنحس ا.   ثقت ا  وفقدا   وملل ا  إحباط ا  عىل  يراهن  من  مخطئ  الكرامة. 

طرد   عىل  إرصاراً  إل  يزيدون ا  ل  وشهداؤنا  وماتقل نا  وعذابات ا  جراح ا 

ظن بالله وبفنحس ا وبفهل ا إل  املجرمني من بفدنا وال هن من قل ب ا. لن ن

إىل عمل دائم لتط ير أنحس ا حتى نصبح أهفً خرياً وس رتجم هذا الظن  

ل رص الله ومن يظن غري ذلك فل ش ق نحسه حقداً وك داً. )َمْن َكاَ  يَُظنُّ أَْ  

َرة  َفلْ َْمُدْد ب َسبٍَب إ ىَل السَّ  نْ َا َواآْلخ  ُه اللَُّه يف  الدُّ َماء  ثُمَّ لْ َْقَطْع َفلْ َ ُْظْر  لَْن يَ رُْصَ

بَنَّ   . 15َك ُْدُه َما ياَل  ظ( الاج  َهْل يُذْه 
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عىل   الجماعي  الامل  أدوات  من  هائل  كم  لدي ا  أصبح  س  ات  سبع  باد 

صا د الت ظري من أنظمة داخل ة واسرتات ج ات وخطط وهي شوط لزمة  

الامل الجماعي. م القدرة عىل  لك ها غري كاف ة ل جاح  ا ي قص ا حقاً ه  

مااً،  ب  ة  عىل    الامل  الباض  باض ا  إىل  اإلنصات  عىل  الحاال،  الت اصل 

الحهم ل الرد، عىل ب اء الثقة، عىل إدارة خففات ا وال ص ل إىل حل ل ت افق ة  

ف ها  للااملني  ت فر  جماعي  عمل  ب ئة  أ   الختف:.  ع د  ثالثة    وبدائل 

القدرا  لت م ة هذه  إنتا   الحرصة  الال ل أل  عقبة ت ستك   قادرة عىل 

ه هذا الامل. نام س فخذ األمر وقتاً لك ها الخط ة ال اجبة التي يت ق  ت اج

 عل ها نجاح الخط ات الفحقة.
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ل تكحي سباة أع ا  للتاايف من آثار عق د من الستبداد الذ  ب ي وج ده  

يُساق ل  كاألناا   البش  أ   افرتاض  خطابه عىل  فكا   بالس ط،  إل     

وهكذا  له.  ماززاً  الفرتاض  هذا  عىل  ماتمداً  الساعة  مدار  عىل  وسل كه 

      الس ريني واكتشا: ج انب إنسان تهم، وما عاد يظتقطات السبل بني

إلبادة  تارض ا  كبش  بمااملتهم  يطالب ا  أ   قرروا  وملا  خرياً،  بفنحسهم 

عن املطالبة بإنسان تهم.  اتهم  عىل ح  بالاحاظشاملة هدفها أ  تشاللهم  
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لكن الله الذ  خلق اإلنسا  يف أحسن تق يم ماض يف إنحاذ إرادته. طال 

الداخل  ق  دها  من  الس ر   اإلنسا   روح  ستتارر  قرص  أ   ة ال قت 

والخارج ة، وستا د إل ه ثقته ب حسه وإنسان ته. س تالم الس ري   ك   

  بباضهم الباض وك    يخرج   أفضل ما لديهم من صحات وك   يثق  

يشكل   ب ئة طاردة لكل م افق أفاك وجاذبة لكل عامل صادق. إيماني  

من إيماني بالله الذ  خلق اإلنسا  يف أحسن  بتاقق هذه الرؤية م طلق  

 . هذا ما يختل  به األحرار عن الطالاة  اإليما  باإلنسا . تق يم
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قص  كلها أدوات لكرس إرادة  العتقال والغتصاب واملجازر والاصار وال

ا  الس اسة الاامل ة يظ    أ  لاظة الاصاد قد حانت،  الس ريني. صان

الارية   الس ريني أصبا ا مستادين لفستسف  والتخيل عن مطلب  وأ  

لهما    ثالث  ل  خ ارين  أما   نان  الثقة    انكساروالكرامة.  وفقد  اإلرادة 

إىل ماحزات   ات الكرس ذاتها. أو تا يل أدو ءيشاملستقبل وبال حس وبكل  ب

حق ا يف الا اة كباقي البش. نان أب اء املالتصبات   انتزاعلفستمرار حتى 

الاار عن   الشهداء وأخ ات املاتقلني، ل أحد يم ت قض ت ا ويالسل  وآباء 

حق الج اة إىل  الجاني إل نان، ول أحد يبق ها ح ة حتى تبلغ أهدافها ويف 

 .ق ا  الساعة إل نان
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قال   أعزل  شاباً  أ   الس رية  الث رة  مدجج   (ل)ج هر  طاغ ة  وجه  يف 

)ل( فقط كانت كاف ة ل  هار .  بالسفح ل لستاباد البش، ل ألل ه ة الااكم

رصح األسدية الذ  استثمر ف ه ظلمة األرض ط يف ويرفض   حتى ال    

ت الابد وولدة ل حدها هي التي أعل ت م    (ل)   . يصدق ا فكرة انه ارهأ   

ف  ا ) الار  إل   (ل.  م ا  انتزاعها  أحد  يستط ع  ل  التي  ق ت ا  ورقة  هي 

هي    (ل ع)هذه ال   .هي البديل باد ذاتها ملن يسفل عن البديل  ( ل)  .بم افقت ا

كل ما ناتا  إل ه ال    ل صحع بها وجه املتالطر  ب تني ل جاله يكتش   

 ع أ  تهد  وتقتل لك ها ل متفخراً كالريه من الطالاة أ  الس خ   تستط

 .تستط ع أ  تخضع شاباً ي شد حريته
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  01    

تاد    مرة  ألول  طرحها  ع د  مشوع  فكرة  يخد   والتشك ك  ما  الحكرة 

الحكرة   تط ير  إىل  يؤد   هذا  ونقائصها،  ع  بها  وإظهار  بجدواها 

أفضل،   استبدالها بحكرة  بل ربما  أخر ل يقل  وتاص  ها  أمر  إىل  ويؤد  

أهم ة  تفس س أرض ة مشرتكة يق  عل ها من تُطرح عل هم الحكرة وب اء 

ب  هم وتاق ق   التاار: والتحاهالثقة ف ما  األدنى من  م والنسجا  الاد 

للحكرة  أفضل  إىل تب ي  أ  عمل مشرتك، ويؤد  أخرياً  ل جاح  الرضور  

و  بالجدوى  التشك ك  اختبارات  تجاوزت  أنهم ألنها  شاروا  الجم ع  أل  

ساهم ا يف تط يرها. يق ل الباض  يستالرق األمر وقتاً ول وقت لدي ا، وه ا  

كف  قل ل بني  شاريا ا، كف  كثري عىل ال رق و برأيي مكمن فشل أكثر م

ال ا . يق ل ست حن ك يف  يف الافقات اإلنسان ة، البطيء رسيع والرسيع  

أف يستثمره  الذ   ال قت  أ   أ   وب اء  بطئ.  الثقة  ص ع  يف  مجم عة  راد 

ب  ما   ذلك،  باد  رسيااً  يتقدم    تجالهم  حالة  إىل  بهم  يصل  الافقات 

إنها تتاثر وتبطؤ  ز هذه املرحلة وإ  بدأت رسياة ف النطفقة التي تتجاو 

 وغالباً ما تت ق  باد فرتة. 

  02    

ال إلثبات  ماارك  إىل  تتا ل  ع دما  إىل خص مات  الختففات  ذات.  ت قلب 

عىل أنه إهانة    ماركة إثبات الذات تبدأ بحال أو ق ل يتلقاه الطر: الثاني

لكرامته، س اء كانت اإلهانة مقص دة أو غري مقص دة، فريد عل ه بحال أو  

ل لب ال ازل  ق ل ف ه إهانة لكرامة الطر: األول، ثم ي زلق الطرفا  يف ال
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ت شف أشد، وهكذا  بإساءة  اإلساءة  الرد عىل  وتتط ر    املا ب؛  الخص مات 

 . س اء أدرك طرفاها ذلك أ  ل

 

  03    

اإلنسا  الس ر  الذ  ساقته عق د الستبداد لديه ج ع شديد إىل إثبات 

الذات ولم ياد يتامل مزيداً من الاط من شفنه، وألنه لم ت ّفر له الب ئة  

جف من  ة لت م ة الطرق السل مة يف إثبات الذات أو يف الدفاع ع ها، يل امل اسب

اآلخر   الطر:  كف  ياط من شف   إىل طرق خاطئة  م ه  ع دما غري وعي 

للدخ ل يف ماارك   كل ا مارض    الطر: ياط من شفنه  أ  هذا  يشار 

إثبات الذات وإل لك ا مفئكة تميش عىل األرض، لكن إدراك ا لطب اة هذه  

ع د    ك يقلل احتمال انزلق ا إل ها ويساعدنا عىل الخرو  م ها برسعةاملاار 

 .النزلق

 

  04    

ماركت ا األساس ة هي مع الظلم الذ  وضا ا أما  خ ارين اقتفع كرامت ا  

أو اقتفع ا من أرض ا، ونجاح ا يف هذه املاركة مرتبط ب جاح ا يف الامل  

ارص عىل كرامات باض ا الباض  مااً، وهذا بدوره مرتبط ب جاح ا يف ال

الطباع وتباي ت   وبالرصاحة والتسامح والرتاحم ف ما ب   ا مهما اختلحت 

 . وجهات ال ظر
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   05     
 

اإلجرا   عصابة  يد  عىل  بفهل ا  ي زل  مما  شديد  ألم  واحدة   عاطحت ا 

وحلحائها، ومن حال التشتت الذ  آلت إل ه كلمت ا وقرارنا. وهدف ا واحد   

الادل والقان   وتادد وجهات .  تخل ص بفدنا من املجرمني وب اء دولة 

هذا الهد: ويف ترت ب األول يات أمر طب اي بسبب    نا يف طرق تاق قنظر 

 .تادد األشخاص والخربات والزوايا التي ن ظر م ها كل باسب تجربته

 ل أحد م ا عىل ص اب دائماً، ول أحد م ا يستط ع أ  ي ظر إىل قض ة من

ل ا إىل باض ا الباض ب  ة الحهم ل الرد ه  الذ  يجا  إنصات اكل الزوايا،  

رة كاملة وبالتايل يجال ا  كمجم عة أقرب إىل الص اب وأقدر عىل رؤية الص  

 . أكحف يف وضع التشخ ص الصا ح واخت ار الاف  امل اسب

ال ظر إىل    وإنما  التخيل عما يراه املرء ص اباً  املسفلة من  املرونة ل تا ي 

الخ ار الض ق؛ خ ار الرفض أو    زوايا أخرى والخرو  حال الخف: من 

البديل الثالث ه   .  القب ل إىل األفق ال اسع؛ أفق الباث عن )البدائل الثالثة( 

البديل البداعي الذ  ياقق أغراض الجم ع والذ  ل يمكن ال ص ل إل ه 

امل ح  باإلنصاتإل   باقل ة  والتحكري  الحهم  يف ب  ة  والستمرار  للجم ع  اة 

إل ه ال ص ل  الث  كل ما سبق  .طرح األفكار وتط يرها حتى  قة بني  يب ي 

الااملني التي ل ي جح عمل جماعي من دونها، والتي ل تب ى بني عش ة  

 . وضااها وإنما تاتا  إىل فرتة من الامل املشرتك
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 .حص ن ا ه  تحرق كلمت اأعداؤنا كثريو  لكن عدونا األول الذ  يب ح لهم  

 

  07    
 ب   عىل املالتَصبة بصمت م ذ  ل الرق املخ ث   أخفق اً يف عارهم وهم يا

 ً عاما مالتصبها   خمسني  ع ق  يف  أظافرها  وأنشبت  ق اها  استجمات  أ  

لتدفاه عن جسدها الطاهر مرة واحدة وإىل األبد. ل الرق ا يف عارهم وهم  

أوقات   ما  املالتصبَة  عىل  وهي  يا ب    وألم  وجراح  د   من  ف ه  نحسها 

للمالت يقدم    ب  ما  براث ه،  من  نحسها  الطاعة  تست قذ  طق    صب 

 .واإلذعا  التي ل لها ملا تجرأ واغتصب

 

  08    
وضات ا الث رة يف م ق  يامل خطراً كبرياً وي ط   عىل فرصة هائلة يف  

 م يرتقي إىل  ال قت ذاته ل يشء يريض الضمري يف زمن الث رة غري جهد عظ

سا  مست ى التضا ات الاظ مة التي تقد  من أجل ح اة أكثر كرامة لإلن

  الس ر  الكلحة ال حس ة أل  يا ش اإلنسا  ل حسه يف زمن الث رة أعىل بكثري

الاادية أصبات   الا اة  أجل قض ته.  يا ش من  ال حس ة أل   الكلحة  من 

الذ  وضات ا ف  التاد   بكثري هذا ه   الث رة وه  ي ط    أكثر إيفماً  ه 

الاج ال قت نحسه. فإما  ز عن  عىل خطر عظ م ويامل فرصة عظ مة يف 

مفقاة هذا التاد  والشا ر بالض اع واله ا  أو الرتقاء إىل مست اه مع 

 . ما يتطلبه ذلك من عمل وجهد وتط ير مستمر للذات



 

135 

  09    

 

الخرو  من الا ز الشخيص إىل الا ز الاا  من أجل ممارسة حق حرية  

لكبري الخت ار وحق التابري عن هذا الخت ار ه  الذ  أطلق شارة التال ري ا

ب  تهم  الث رة وشاباتها من  والاالم. خر  شباب  الذ  تشهده م طقت ا 

ً   ومشارياهم الشخص ة واهتماماتهم الصالرية إىل الشارع ل مارس ا  لم  حقا

يارف ا ممارسته مذ جاءوا إىل الدي ا، مع أنه الاق الذ  م اهم الله إياه  

الخ حق  وه   املخل قات  بق ة  عن  به  وم زهم  بشاً  الار ب صحهم  ت ار 

والتابري عن هذا الخت ار، كانت الث رة استجابة ل داء الحطرة اإلنسان ة يف  

ن ة طب ا ة ملا كا  إنساتاق ق الكرامة اإلنسان ة، كانت استجابة شاب ة  

آذار   بف كرامة يف   2011محروضاً عىل الس ريني قبل  الا ش عب داً  وه  

طة يف هذا ال قت بالذات؟ أل   مزرعة األسد ملاذا أذّكر بهذه الاق قة البس 

الث رة الس رية فجرت رصاعات مؤجلة مال ة وإقل م ة ودول ة، ولم تاد  

ل ح د يف املشهد الس ر  بل جزءاً مل االث رة ببادها الشابي اإلنساني الاا

من ع امل عدة ما كل خ  طها يف أيد  الس ريني، لكن هذا الاامل بالذات  

ق ا خ  طه يف أيديهم وأ  يحّال ه إىل أقىص  ه  ما يملك شباب الث رة أ  يب

حد ممكن، وه  الاامل الذ  ل يمكن للا امل األخرى أ  تتجاوزه ما دا   

إىل الا اة الارة الكريمة يف بلد اسمها س رية، يكحي  ت ق  م ج داً. املفيني ت

لاشة آل: مخلص ممن )ج َهَرتهم( هذه الث رة ب ارها يف ط ل األرض  

 م ا صح فهم ويجما ا كلمتهم حتى يلت  ح لهم هؤلء وعرضها أ  ي ظ



 

136 

املفيني. يكحي لاشة آل: مخلص من الث ار يف ط ل األرض وعرضها أ  

% من الكم   الالائب بسبب التشتت  95 ة م ّظمة  يستثمروا باركة شاب

ل   حتى  ح ة  الث رة  مطالب  إبقاء  يف  ل ساهم ا  واإلدارة  الت ظ م  وغ اب 

 اسة ويف است قاذ بلدهم من براثن الحتفلت املتاددة تض ع يف دهال ز الس

وإعادة ب اء ما هدمه الطال ا  يف اإلنسا  الس ر  ط ال أكثر من نص  

   .قر 
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لم يكن الس ر  صاحب قرار يف ي   من األيا . كا  ال ظا  بفجهزته األم  ة  

إر  الس ريني  إرادة  بتال  ب  حرصياً  امل كل  ه   عش  إلرادات  الثفثة  ضاًء 

وعجز  الث رة  قامت  وأمريك ني  ورو   وإيران ني  إرسائل ني  من  اآلخرين 

أجل التي وجد من  باملهمة  الق ا  ل حده  إرادة  ها وهي  ال ظا  عن  تال  ب 

الس ريني فجاء األخرو  بق اتهم ل ساعدوه يف املهمة بشكل مباش لم تكن  

ي ضج ا بما يكحي  إرادة الس ريني حارضة كما هي ال   ، صا ح أنهم لم  

ال ضج  يف طريق  ماض    لك هم  األخرين،  إرادات  عىل  إرادتهم  ل حرض ا 

تطل أ   وقبل  الستبداد  ظل  يف  ل بدأوه  كان ا  ما  إرادتهم رصخة ق  الذ  

 . 2011ال لدة )الشاب يريد ..( عش ة آذار 
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تاريك ال ا  للمشاركة يف األعمال السلم ة كال ق : يف اعتصا  او ت ق ع  

. ه  ياتا  عريضة ل يتم بب ست أو رسالة عىل وسائل الت اصل الجتماعي

  إىل

إىل ت ع ة عن إيصال الق اعة لل ا  بجدوى هذه األعمال. ياتا  ذلك   .1

: طريق م اد إعفم ة ت صل املال مة بشكل واضح ورسيع )انح غرا

.....( ت ضح هذه امل اد ك   تؤثر األعمال السلم ة   -رس   متاركة    –

ل   ال ا   أمثلة عىل نجاحها يف قضايا مشابهة.  القرار مع  يف ص اع 

أهلها  تريد رفع الظلم عن    تمت ع عن املشاركة ألنها ل تاب بفدها ول

   .لك ها غري مقت اة بجدوى املشاركة

ياتا  إىل أدوات ق ة متاددة الامل   ص اعة ال عي بف  الحال الس اس .2

املدني أحدها ول يشكل بديف عن األوراق األخرى. املقاتل عىل الجبهة  

وعىل  الشارع  يف  املدني  وال اشط  التحاوض  طاولة  عىل  والس اس 

ع دما   الجتماعي  الت اصل  واحدة  وسائل  ب صلة  وفق  ماا  يامل   

  .يتاقق األثر املطل ب

من   .3 م ظمة  شبكات  األعمال  ب اء  هذ  بجدوى  املقت اني  األشخاص 

من   الشبكة  تتك    مها .  من  تقتض ه  بما  لفلتزا   املستادين 

أشخاص( يارف   باضهم بشكل شخيص    10-5مجم عات صالرية )
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األشخاص    وكل شخص يف كل مجم عة يشكل مجم عته الخاصة. هؤلء

القرار  صانع  يف  يؤثر  وك    يق م    الذ   ما  تماماً  يارف   

   .ل   بشكل شخيص ع د الدع ة للمشاركة ب شاط ماويت اص

تارك  .4 )أحزاب(  وس اس ة  ث رية  مؤسسات  إىل  سبق  ما  كل  ياتا  

بلدهم   لخدمة  املستادو   الس ري    يملكها  التي  الهائلة  اإلمكان ات 

اإل  هذه  إطفق  ياتا   إىل  وأهلهم.  لتتا ل  وت ج هها  الهائلة  مكان ات 

إدارة وت ظ م وهذا ل يتم بجه د  فال س اس له أثر إىل تجم ع وحسن  

 .فردية وإنما بفعمال جماع ة م ظمة

 

أخرياً، أ  ما نمر به يالر  يف ق اعات ا عم قاً وبطام الد  واأللم رضورة 

التي   امل ظمة  الجماع ة  واألعمال  املؤسسات  تلك  األخ ار  ق ا   ف ها  يجمع 

رأسها عىل  س ر   مفيني  ثفثة  عل ها  ي قع  عريضة  إ   آل:    أنحسهم. 

األكاديم ني والكتاب والشخص ات الاامة املؤثرة يمكن أ  تادث أثراً إذا  

وإ   امل اسب.  ال قت  يف  امل اسبة  للجهة  وقدمت  امل اسب  بالشكل  وقات 

هتلر   ب تني عىل شكل  يرفا   ص رة  آل: س ر   السحارة  عشة  ح ل 

الثف  أثراً.  تادث  أ   يمكن  غرب ة  عاصمة  يف  أو  است ب ل  يف  ثة  الروس ة 

مفيني املستادو  للت ق ع والاشة آل: املستادو  للمشاركة يف املظاهرة 

يف   جبار  جهد  إىل  ياتا   ه   بب ست،  يتم  ل  تاريكهم  لكن  م ج دو  

أما ل س  س  ات.  وربما  أشهراً  يستالرق  والت ظ م  طريق  الت ع ة  إل  م ا 

 . األل  م ل هذا، وه  يبدأ بخط ة
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 ة لنطفقها ملاذا نق ل )الث رة مستمرة(؟ يف الذكرى السابا 

م ق   مستمرة.الث رة   وإنما  لل اقع  إنكاراً  أو  رومانس اً  شااراً  ل ست   .

 . س اس يرد املسفلة إىل أصلها  شاب يطالب باريته

الث رة مستمرة ... لكي تتصل أول الص اات التي كرست حاجز الخ :  

ت  بها أهل إدلب وهم يف ش ارع دمشق ودرعا مع آخر الص اات التي ه

 . ي اجه   سلطة تريد أ  تتال ل عل هم باسم الدين

آخر   إىل  أول قطرة د  يف درعا  الد  من  ... ل ك   زخم  الث رة مستمرة 

 ً  واحداً متااظماً يف هديره وق ته يدفع يف اتجاه شه د يقدمه الس ري   نهرا

 .واحد ل ع دة ع ه  حرية الس ريني وكرامتهم

التابري  ة.مستمر الث رة    يف  حريت ا  وجه  يف  يق   من  كل  يار:  لكي   .

 .والت ظ م أنه يفخذ مكا  ال ظا ، وأنه يق  يف م اجهة د  مل    شه د

... ألنها ل ست مساحة خرضاء  أو  الث رة مستمرة  الخارطة تت سع    عىل 

جفديه   من  ي تزع  وبدأ  خ فه  من  تارر  س ر   إنسا   وإنما  تتقلص 

 .مارسة حق قهاملساحة التي يستاقها مل

لم    ال ظا   عن س طرة  الخارجة  امل اطق  يف  حتى  ألن ا  مستمرة..  الث رة 

ملمارسة حق ق ا  نستاقها  التي  املساحة  من  بس طاً  إل جزءاً  باد  ن تزع 
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اك ا يزداد ي ماً باد ي   للمساحة الهائلة املتبق ة وما تضمره كبش. وإدر 

 . عىل انتزاع ما تبقى من فرص، وثقت ا تزداد ي ماً باد ي   بالقدرة

.. وأل  رأل  الشهداء ما زال ا يرتق  .. وأل  التهجري مستم  الث رة مستمرة..

 ..تاملاتقف املفيني ما زال ا يف املخ مات.. وأل  مئات األل : ما زال ا يف 
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والكاتب  الس اس  من  عل ها  والصرب  الال ل  اجرتاح  ن تظر  أل  عل  ا 

يامل ذات الق اعة التي يربر بها ال ظا  وج ده م ذ أكثر  املاارض الذ   

كرس   .من نص  قر  وهي أ  الس ريني ل يجماهم إل البسطار الاسكر 

ما اعتاد عل ه ال ا  من أنماط التحكري والسل ك ومد جس ر الثقة ب  هم  

وب اء قدرات الت اصل والامل الجماعي والتاامل مع الختففات تاتا  إىل  

ووق كل  جهد  قبل  تاتا   ولك ها  وصرب  اإلنسا     ءيشت  بف   اليما   إىل 

الس ر  بش كالريه لم يخلقه الله ما جاً ل يمكن إصفحه وإل كا  الخالق 

حشاه ثقاف ة  .ظاملاً  بفمراض  مبتىل  كالريه  بش  الس ر   قابلة   اإلنسا  

للاف  ص اتها عشات الس ني من القهر الشديد وساق الذات والارما  

 . ص ال م  الطب اي التي حظ ت بها املجتماات األخرىمن فر 
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رب  ا عىل أن ا كفحجار الشطرنج التي ياركها اآلخرو  ل نملك من أمرنا 

الخ  ع. بقايا هذه  ش ئاً ول نستط ع أ  نملك من أمرنا ش ئاً وما عل  ا إل  

بالهلع كل ما رصح الرتب ة يف عقل ا الباطن هي التي تجال باض ا يشار 

تلك   أو  الدولة  أ  س اسة هذه  أو  باق  األسد  أ   ملك ه اك  أو  رئ س ه ا 

ع دما قررنا أ  نكحر ب ظرية أحجار الشطرنج هذه    .ستتالري لصالح األسد

ث رت ا عىل الطاغ ة من أجل لم نكن ن تظر إذناً من أحد أو دعماً من أحد يف  

كا عن  يزياها  أو  األسد  عصابة  ما س بقي  الس ريني حق ق ا كبش.  هل 

الذ  اتخذه مفيني  القرار  امللك وإنما  أو ذاك  الرئ س  ل س قرار من هذا 

فهتح ا   الكرامة  أو  الا اة  بني  ع دما خريوا  قبل سبع س  ات  الس ريني 

التي ق املذلة. حجم التضا ات  دمها الس ري   باد ذلك تظهر امل ت ول 

 ال الشا ب الا اة  أنها أصدق عبارة قالها شاب عىل مر التاريخ. بهذا ت

 .والكرامة مااً يف نهاية املطا: بإذ  الله تااىل
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من يظن أ  سق ط الال طة يا ي بداية ع دة األم ر إىل ما كانت عل ه قبل 

الث رة عل ه أ  يدرك أن ا لس ا يف الثمان  ات ال ظا  هد  املابد عىل رؤوس ا  

إىل أ  يست يف مشالل ه  لك ه هدمه عىل رأسه أيضاً ورح له مؤجل مؤق تاً 

حكم الخرائب ول  فات رة ما دفا ه إلطالة بقائه. ه  لن يك   قادراً عىل  

عىل   قادراً  يك    لن  ماه  ت اطؤه  بشاعة  عىل  والاالم  إعمارها  إعادة  عىل 
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إخحاء جرائمه ول عىل إعادة تفه له. الخفص من األسدية حتمي بتحاعفت  

ق له   ت در  ضمن  ودول ة  باضهم  إقل م ة  ال ا   الله  دفع  )ول ل  تااىل 

 .بباض لحسدت األرض( وما ه  آت أكرب مما مىض
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والادالة األ  كالت م ة  راسخة  أسس  عىل  تق    أ   إما  الس اس ة  نظمة 

الجتماع ة وال هضة الالم ة والقتصادية ول يك   ذلك بالري إنسا  يُاامل  

هذه األسس. أو تق   عىل ت اقضات    بقدر من احرتا  الكرامة يمّك ه من ب اء

ب املمسك  دور  األنظمة  ف ها  تلاب  وخارج ة  يهدد داخل ة  الذ   الصاعق 

بسابه وإحراق الجم ع ول يك   ذلك بالري    -إ  هددوا وج ده    –الخرين  

هذه   تالذية  يف  األنظمة  هذه  ت ظحه  الكرامة  مسا ق  مفزو   إنسا  

 أ  الت اقضات ل تظل عىل الت اقضات. من مكر الله واستدراجه للظاملني

وتتحاقم إىل أ  تبلغ    تتحاعلحال واحد من الشدة ول تتساكن ف ما ب  ها بل  

. األنظمة الطاغ ت ة من صدا  إىل القذايف اىل عيل بن صالح  النحجاردرجة  

لذلك نهاية   الثاني من األنظمة  ال  ع  إىل حافظ ومن باده بشار هي من 

 ظر عن الت ق ت والتحاص ل. طبااً نهاية ال ظا  الس ر  مات مة بالض ال

تلقا عادل  نظا   بروز  تا ي  ل  إىل عمل كبري  نظا  مجر   ياتا   هذا  ئ اً 

وط يل لكن هذا الامل ل يمكن أ  يبدأ به إنسا  مسا ق الكرامة. لذلك  

عن   الدفاع  يف  اإلنسان ة  للحطرة  األخرية  اللاظة  كانتحاضة  الث رات  تفتي 

نها ساقها  قبل  وهيكرامتها  يق ل    كما  الروح(  )حفوة  من  هي   ئ اً. 

 . خ مجرد نقاط اناطا: وبداياتكما كانت عرب التاري –  الث رات أ –
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   17     

األمريك    ومن ماهم من    ؛الكل مستاد ل طفطئ صاغراً ويتامل اإلهانة

ذرا إل  الطان  يك    يجاجا   ول  اذ  الالرب  يرُضب    ،دول  إذ  والرو  

  الخس س إذوعصابة    ،هم دو  أ  ي بس ا بب ت فالحل حهم بني ظهران 

مات ويدبك    البُّله  أنصاره  وشمال  بتلقيحلني  يحرح  يمني  عن    ، الصحع 

األ  والاالم  وحدهم  ال ظا   لهذا  بالخض ع  كحروا  الذين  الس ري    حرار 

الذ  يام ه من يفب   الّصالار ويرفا   جباههم الدام ة يف ححلة الخسة 

 . روا الاالم بدمهم من القذارة التي وصل إل ها هذه وكف  قدرهم أ  يطه

 

 

   18     

، بف  تتط ع،  ءبيشقد ل تك   ملزماً من ال اح ة األخفق ة بف  تاد ال ا   

بف  ت افق عىل تخص ص باٍض من وقتك وجهدك ومارفتك وخربتك يف  

خدمة قض ة ما  ة. ولكن ما إ  تحال، أمامك التزا  أخفقي بف  تحي بما 

ل ية ه الخ ار يف ترت ب األول يات يك   قبل ال عد أما باده فاألو وعدت ب

لل فاء ملا وعدت به. )يا أيها الذين أم  ا أوف ا بالاق د( ضا  التزام ا بها  

جال الكثري من مشاريا ا التي تاتا  إىل مبادرين متط عني تبدأ باما  

 .ثم تذهب أدرا  الرياح
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   19     

دبك والزمر باد مئات الالارات هي طق   عبادة، ل تستالرب ا، الرقص وال

احتحال بف  بشار باق ل يزول. وكلما رسخت ع دهم هذه )الاق دة(  هي  

 .كا  انه ارهم أرسع لاظة زواله

 

   20     

إحباط   لهما   أما  خ ارين ل ثالث  أنحس ا  نجد  جداً  الثمن كا  غال اً  أل  

الثمن، أو عزيمة هائلة عىل   هائل بسبب عد  القدرة عىل تاق ق ما ي از 

اء القدرات وتط ير األدوات حتى نصبح قادرين عىل الرتقاء بال حس وب 

 . تاق ق ما ي از  الثمن. يف زمن الث رات يصاب الا ش يف م طقة وسطى

 

 

   21     

ك   نصرب عىل الاحر يف األرض مهما اعرتض ا من صخ ر ما لم نؤمن أ   

القادة ع دما ستاق كل الجهد والا اء؟ هذا ما يحاله  ك زاً ثم  اً يف األعماق ي

يصربو  عىل إخرا  أفضل ما يف نح   ال ا  مهما اعرتضهم من مقاومة 

حتى من ال ا  أنحسهم! وهذا أكثر ما ياتاجه الس ري   ال    باد عق د  

 !من التاط م املم هج دفاهم إىل الكحر بفنحسهم واإليما  بالطاغ ت 
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   22     

ل م ق  أخفقي والرصاع  من عصابة األسد ل س م قحاً س اس اً ب  امل ق 

أ  عمل س اس    .ماها ل س خففاً بني سلطة وماارضة بل رصاع وج د 

الرصاع   إطالة  يف  إل  يساهم  لن  الاق قة  هذه  من  ي طلق  ل  )ماارض( 

 .وزيادة كلحته

 

 

   23     

ته اإلجرام ة  ال ظا  عاجز عن رص: نرصه الاسكر  س اس اً بسبب طب ا

عن   عاجزو   لدي ا ونان  ال     تشتت ا.  بسبب  س اس اً  عجزه  استثمار 

أرض تات ال ح ذ الرتكي يمكن أ  نق م عل ها نم ذجا لاكم رش د يك   

ن اة لس رية املستقبل. تجربة ناجاة يف الاكم والدارة واعادة العمار عىل  

ة داخل اً وخارج اً  تلك األرض بق ادة س اس ة عسكرية واحدة ت ال الشع 

ا وتلب تها لااجات ال ا  من أمن وتال م وطبابة وعمل يمكن بإنجازاته

أ  تك   البداية ل هاية مفساة الس ريني. أرض يتم ى الس ري   يف م اطق  

األملاني   كا   كما  تماماً  ت فره من فرص وكرامة  ملا  إل ها  النتقال  ال ظا  

الالرب ة   إىل  الشق ة  من  الهروب  إىل  يتم ى  الشمال ة  من  الك ر   أو 

 . ج  ب ة. يمكن أ  يك   هذا مشوع الث رة يف ط رها الجديد ال



 

146 

   24     

يف ا انتقالً س اس اً حق ق اً  الدول ل تريد  لس ر  األمي أصبح يار: أ  

عىل س رية إلعفنه  )ماارض(  ل تصدى  عظ ماً  اكتشافاً  ل س  هذا   .

الدول تجاه  الس ريني. ل ست مهمة الس اس أ  يخرب   من يمثلهم برؤية 

ضاياهم وإنما أ  يخربهم برؤيته ه  والتي يجب أ  تك   م بثقة من  ق

عىل   ي صب  أ   يجب  يمثلهم  ملن  وخطابه  إرادتهم.  عن  وماربة  رؤيتهم 

املطا:.   نهاية  يف  إرادتهم  س اقق  ف ه  يميض  الذ   املسار  بف   إق اعهم 

أ  يك   مدركاً   -1  وط ولكي يصدر م ه هذا الخطاب يجب ت افر ثفثة ش 

ته هي أ  ياصل من الدول عىل ما يريده من يمثلهم ل أ  ياصل  أ  مهم

أ  يك   مدركاً ملا يحال ومقت ااً أ    - 2  ممن يمثلهم عىل ما تريده الدول.

أ  يارت  من يمثلهم    -3  املسار الذ  يسري ف ه ياقق إرادة من يمثلهم.  

 ك   أ  املسار الذ  يسري ف ه  إىل درجة تشاره أ  واجبه أ  يشح لهم

 .ياقق إرادتهم ويااججهم بامل طق بدل أ  يتهمم بقلة الحهم

 

   25     

إلزام اً   رضاه طريقاً  ن ل  ماترباً  األمن  رجل  باب  عىل  يق   الذ   الش خ 

الذ  يق  عىل باب ارسائ ل ماترباً    اارضل ستط ع ممارسة دع ته، وامل

لتتم إلزام اً  كن امل طقة من ال ه ض، واملاارض الذ   ن ل رضاها طريقاً 

يق  عىل باب روس ا ماترباً ن ل رضاها طريقاً إلزام اً ل تمكن الس ري   
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من   بد  ل  واحدة   تحكري  طريقة  يف  جم ااً  يشرتك    بسف ،  الا ش  من 

حتى   املتاللب  أما   ال م ذ  النبطاح  ل س  الا ش.  من  الشا ب  تتمكن 

جل األمن وارسائ ل وروس ا ه  ما يدفع  الاضار  األخفقي الذ  يمثله ر 

تملكها   التي  الق ة  لك ها  األطرا:  هذه  رضا  طلب  إىل  واملاارض  الش خ 

واملاارض  الش خ  يالم  أ   من  الشا ب. وبدلً  إرادة  لساق  وتستخدمها 

ق إمكان اتها وت ظم حركتها لتستط ع  الشا ب ك   تارب عن إرادتها وتطل

بكرامة اختاروا أ  يالم ا الشا ب ك    ال ق : يف وجه هذه الق ة وتا ش  

 ت بطح أما  هذه الق ة لتا ش أ  ح اة. 

إمكان اتها وت ظم حركتها  إرادتها وتطلق  الشا ب ك   تارب عن  تال م 

الكريم   الار  للا ش  وبفهل تها  الشا ب  بهذه  إيما   إىل  ما  ياتا   وهذا 

واإليما    بالشا ب  الكحر  إ   بل  واملاارض،  الش خ  ذلك  بالق ة  يحتقده 

 !الالاشمة ه  ما يشرتك   به مع من يملك هذه الق ة

 

   26     
 

 يف األمن واألما  

عىل   مستدا   بشكل  اإلنسا   ف ه  يفمن  الذ   ال ضع  بفنه  األمن  عّرف ا  إذا 

نحسه من األذى املاد  واملا    فما ك ّا عل ه قبل الث رة لم يكن أم اً. أولً  

بد لفستدامة  قابفً  لم يكن  ال ا  ألنه  أل   البفد، وثان اً  ل ل ما حصل يف 
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فف كرامة ول حق ق ول  كانت ل تفمن ف ه عىل نحسها من األذى املا     

 حريات مقابل أ  تظل ح اً وخار  السجن!  

السابق  – تصل الشا ب إىل األمن   ع دما يت افر ف ها أمرا     -بالتاري  

ا باستاقاقها يجالها ترفض  بالكرامة وإيما   لض م مهما كا  إحسا  

من   ال ا   يمّكن  ووعي  الث رات،  يص ع  واإليما   اإلحسا   وهذا  الثمن 

م راشد ياحظ أم هم ممن يريد العتداء عل ه وه  وعي ل يب ى  ص اعة حك

تات حكم طاغ ة من ن ع األسد ول يفتي عىل شكل تا ل محاجئ وإنما  

  مسار ط يل. وعرب –ول  كانت حرية نسب ة  –تب  ه تجربة الارية املؤملة  

ب اء عىل التاري  السابق لألمن ماذا عن األمن ال    يف امل طقة الخاضاة 

آم ة  ل ل ست  امل طقتني  كف  عن س طرته؟  الخارجة  وتلك  ال ظا   س طرة 

ال    ولكن أيهما ف ه أمن أكثر وف ه وعد أكرب بمزيد من األمن؟ إذا كا  

القتىل واملاتقلني واملالتَصبني   األذى املاد  يقا  بادد األب  ة املدمرة وعدد 

ا الارية  األذى املا    يقا  بهامش  لذ  يستط ع  واملشبّاني وإذا كا  

يتارك ا   أ   ال عي    ف ه،ال ا   األمن وبتط ر  بمزيد من  ال عد  كا   وإذا 

اإلحسا   يامل    الذين  ال ا   عدد  مع  طرداً  يت اسب  لذلك  الفز  

 طقة الخارجة عن س طرة ال ظا   بالكرامة واإليما  باستاقاقها. فإ  امل

يف مما  بكثري  أكثر  األمن  من  بمزيد  ال عد  ومن  األمن  من  امل طقة ف ها   

بالكرامة  إحساس ا  عىل  ناافظ  أ   بشط  س طرته.  تات  الخاضاة 

وتط ير   ال عي  ب اء  يف  الجد  ساعد  عن  نشمر  وأ   باستاقاقها  وإيمان ا 

 .ق الاريةاملهارات التي نثبت ف ها للاالم أن ا شاب يستا
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   27     

وستظل نان نؤيد الث رة ألنها رصخة حرية وكرامة يف وجه الظلم كانت  

كذلك حتى تصل إىل غايتها بإذ  الله. نان ل نؤيد ما كشحته من مشاكل  

تطهري  يف  يرسع  املشاكل  لهذه  كشحها  أ   ناتقد  بل  واألخفق  ال عي  يف 

الذ  كا  يرسخ هذه  املجتمع م ها عكس ال ضع الذ  كا  قبل الث رة و 

ماد   املشاكل بصمت قاتل كما يحال الرسطا . باملقابل ل أفهم حجة الر 

الذ  يؤيد ال ظا  )أقصد بالرماد  من يرى يف ال ظا  ضمانة الستقرار 

قتله ملئات األل :   بالتفك د ل يؤيده بسبب  البلد(. ه   الث رة خربت  وأ  

و  للارائر  واغتصابه  األل :  ملئات  وتدمريه  واعتقاله  للمفيني  تشيده 

قرار وهذا ما ل ص  البفد. ه  يق ل إنه يؤيده ألنه ضمانة األمن والست

فشل ال ظا  يف تاق قه ط ال سبع س ني فماذا بقي من سبب للتفي د؟! إل 

إذا كا  الرماد  يرى األمن والستقرار أم ه واستقراره ه  ول  ف ي نص  

ُقتل ا واعتُقل ا واغتُصب ا وشّدوا كائ ات  الس ريني ويرى يف املفيني الذين  

 . أخرى أقل شفناً من البش

   28     

لم تخر  الث رة لتفمني بديل لل ظا . خرجت لتخلص الس ريني من إرهابه 

ذلك.  لهم  يت ح  هامش حرية  البديل ضمن  ل ص ا ا  لهم  املجال  وتحسح 

 م ة واعتقال  تات الربام ل والص اريخ والك ماو  والاصار واملجازر ال 

  مئات األل : وقتلهم تات التاذيب ل يمكن أل  شاب أ  يحرز بديفً. ل 

 .عفقة لذلك بدرجة وعي ذلك الشاب واستاداده للارية
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   29     

 كل  تمث ل 

ه اك تدافع بني األق ياء وت اقض يف مصالاهم يمكن أ  يستح د م ه من  

وت اقض.   تدافع  أنه  عىل  فهم ه  إذا  ق ة  أقل  تمث ل(هم  )كل   يف   نظرية 

األق ياء   الس اسة الستحادة من ت اقض مصالح  إىل تض  ع فرص  تؤد  

واستثمار ه امش امل اورة التي يت اها هذا الت اقض، وهي نظرية الكساىل 

يتالري  الذ   املاقد  ال اقع  تال ل  ع اء  من  أنحسهم  إراحة  ي دو   الذين 

 برسعة والامل بمقتضاه بما يخد  مصالاهم. 

ؤال  التمث ل عىل من؟ وملاذا؟ من يك   ة )كل  تمث ل( ل تصمد أما  سنظري

من الضا  با ث تمر عل ه كل هذه التمث ل ات املكش فة ل ياتا  أ  يُمثّل  

عل ه. الق   ل ياتا  أ  يمثل عىل الضا  ! ل ي حي ذلك وج د )التمث ل( 

  ذ  التحسري يف الس اسة ألسباب مختلحة لك ه جزء من التدافع ول س ال م

ول ل دفع الله ال ا  باضهم )  !م من خفله كل األحداثالذ  نحه  ال ح د

 . 251-بباض لحسدت األرض( البقرة 
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ىل الرض التي ُطردت م ها قبل أع ا  ه  قرار م سك   إع دة م ل ش اته  

أما أب ب.  وتل  تا د   وواش طن  با ث  نح س ا  إىل  وال ف   الخ :  ع دة 

 .قرارنا نانفه   2011 ما قبل آذار س رية إىل
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 من أنتم؟ 

باستخحا:   تلقح اها  فرع ني  واستافء  غضب  لاظة  يف  القذايف  قالها 

عىل  الثائرة  الشا ب  نان  باطل.  بها  يراد  حق  كلمة  لك ها  بها.  وت درنا 

لم نجب عىل سؤال )من نان( بشكل   ، الظلم إ   والكرامة  الارية  طفب 

ا ويق ع  به  ،لاالميق ا ا  أنحس ا  عىل وناّر:  ونلتقي  جاماة  وط  ة   ية 

ق اسم س اس ة مشرتكة وق ادة واحدة يف نضال ا ضد الستبداد، ستظل 

وستظل روح القذايف عىل تلك    شكلهستبداد وإ  تالري  ال د الال ا يف بفدنا لف 

 امل صة تهت  ب ا بازدراء  من أنتم؟ 

   32     
 رغاً( يف س اسة )عد  ترك الكرس فا 

كا  يمكن أ  نك   وزراء يف عهد املقب ر أو اب ه باجة )عد  ترك الكرس   .1

 فارغاً(.  

س اسة )عد  ترك الكرس فارغاً( س اسة ل قار لها وهي نؤد  إىل ت ازلت   .2

الكرس  ترك  )عد   ه   ال ح د  املقابل  دا   ما  مقابل  دو   ومن  متتال ة 

 فارغاً(.  

ت  .3 فارغاً(  الكرس  ترك  )عد   أ  س اسة  محاده  افرتاض خاطئ  طلق من 

ظر عن نتائج الكرس غاية ل وس لة وأ  الجل   عل ه ه  اإلنجاز بالض ال 

 هذا الجل  .  
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ه دستها  .4 تتم  م ظ مة  من  جزء  ه   وإنما  فراغ  يف  يك    ل  )الكرس( 

س اسة  هي  فارغاُ(  الكرس  ترك  )عد   س اسة  ما  ة.  غاية  لتاق ق 

ة الس اس حشد أوراق الق ة للمساهمة  الكساىل، فبدلً من أ  تك   مهم

ها يصبح إنجازه  يف ه دسة هذه امل ظ مة با ث تاقق الالاية التي يريد

 األكرب شالل الكرس الذ  أعد له ف ها.  

ما يجال الكرس كرس اً ه  قب ل ا بالجل   عل ه. حشد الرفض الشابي   .5

ت أ   يمكن  واألخفق ة  والس اس ة  القان ن ة  املربرات  جرد واستاضار 

الكرس الذ  ل نريده من شع ته وتمك  ا من فرض الكرس الذ  نريده،  

إىل ساسة ي جد يف قام سهم كلمة )ل( ويارف   ك   لكن ذلك ياتا   

 يستخدم نها يف ال قت امل اسب وبالشكل امل اسب. 

وأخرياً، أ  نرتك الكرس فارغاً أفضل من الجل   عىل )خازوق( ل س له  .6

 .لسممن الكرس إل ا

  33    

وكف    األم ر طب ا ة  وكف   )الذكر(  )الالم( ومجالس  دور   تستمر  أ  

ش ئاً لم يكن وكف  أنهار الد  ل تس ل من ح لهم وكف  القتلة ل يا ش    

بني ظهران هم ه  دعم غري مباش للقتلة بمساعدتهم عىل )تطب ع( ما ل س  

 س هم يف تطب ع ما لطب ا اً. ل س املطل ب م ك أ  تاارض ولكن ل تسا

امرض يا أخي، اكتئب، اعتزل، اصمت،    طب ا اً،طب ا اً ول يج ز أ  يك    

 !ل  ابس لسانك من اله ل، كن إنساناً قبل أ  تك   داع ة
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   34     

أؤمن أ  الس ريني س تجاوزو  كل ما يمرو  به وأنه س ك   لهذه امل طقة  

شف  من   س ذ  الاالم  التاريخ  وأ   عظ م  الث  حضار   كانت  ك    رة  كر 

الس رية نقطة اناطا: يف تاريخ امل طقة والاالم نا  مستقبل أكثر رق اً  

 وإنسان ة. 

خالق   للك    بف   كإيماني  ال قني  درجة  ع د   يبلغ  الرؤية  بهذه  إيماني 

بل حص لة  نحيس  بها  أخدر  أماني  أو  ساذجاً  تحاؤلً  ل ست  وهي  عظ م. 

التجربة   من  ط يلة  واس  ات  وال اقع    لقراءةالامل ة  التاريخ  يف  املتفن ة 

 وهذه أهم مرتكزات رؤيتي 

ل ي جد خلل ب     يف ترك بة اإلنسا  الس ر  يم اه من تجاوز ع  به   .1

األرض  عمارة  عىل  قادر  فاعل  إنسا   إىل  والتا ل  واألخفق ة  الثقاف ة 

بالامل الصالح. ع  ب ا خلل مكتسب يمكن إصفحه. أنطلق يف ذلك من 

ذات خلق   طب اة   فكرة  الله  بف   العتقاد  مجرد  أ   وهي  خالصة  دي  ة 

مجم عة من البش مجّردة من إمكان ة الصفح ثم طالبها بالصفح باد 

 ذلك ه  اتها  له بالظلم حاشاه.  

يامل الس ري   طاقة هائلة وح  ية مدهشة وقدرة استث ائ ة عىل اإلبداع  .2

اتا  كبتها إىل  كانت يوالتك   مع أصاب الظرو:. هذه الطاقة الهائلة  

ال حش ة  فشلت  ذلك  ومع  األسد  نظا   وحش ة  باجم  هائلة  وحش ة 

بالارية   الش ارع يطالب    إىل  املفيني  الس ريني ونزل  وانترصت ح  ية 
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والكرامة باد خمسني عاماً من الكبت والقهر وتاط ل اإلمكان ات وساق 

 الكرامة. 

ا ف ها يف وقت واحد  أفضل مالث رات تُخر  من املجتماات أس أ ما ف ها و  .3

الزبد  الا اة )ففما  الله يف  ثم يتصارع األس أ واألفضل حتى تميض س ة 

 ف ذهب جحاء وأما ما ي حع ال ا  ف مكث يف األرض( 

الث رات تكش  الا رات والا  ب وتزيد الشا ر بال ح ر م ها وتجالها   .4

التال ري أقل م ه وهكذا تطلق ش  ألم  ألم كبري يصبح  يف  تال ري  ارة السبباً 

الثقايف واألخفقي يف املجتماات وه  تال ري ل يتم برسعة ول يفتي دفاة  

 واحدة وإنما يفتي عىل شكل تحاعفت متفحقة تستالرق وقتاً. 

الثقاف ة   .5 الا  ب  تجذر  مدى  يدرك  ع دما  السابقة  األفكار  يامل  من 

حرب  وحجم  ياملها  ممن  التال ري  مقاومة  وحجم  واتساعها  واألخفق ة 

دور  أعداء   يلاب  ول  يستسلم  ول  ي ف   ل  تال ريها  ي     من  عىل  األمة 

الضا ة متهماً ال ا  بفنهم خراب ل أمل م ه بل يزيده كل ما سبق صرباً  

وعزيمة وعمفً عىل تط ير ال سائل واألدوات ومراكمة الخربات التي تاني 

 . عىل عمل ة التال ري. ولله األمر من قبل ومن باد 

 

   35     
 

امل ق  من القتلة واملجرمني ل س وجهة نظر ول س م قحاً س اس اً بل ه  

م ق  أخفقي وإنساني. شاذ ومريض ومختل ومش ه وفاقد إلنسان ته من 

 .ل يرفض هذا ال ظا  ول  بقلبه
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   36     

يمك ك أ  تدع  إىل اإلسف  يف ظل الط اغ ت بل سريحب   بذلك ما دا  

ً إسفماً مدّج اً    ممس خاً ل يهدد سلطتهم ول ياارض مصلاتهم ول  مشّ ها

يدع  ال ا  إىل إخضاعهم للمساءلة واملااسبة ب صحهم م ظحني لخدمة  

)آلهة( ف ق أ  مساءلة أو مااسبة. إسف  )ك ل( خايل الدسم    ااألمة ول س  

مهاد  مسالم ي افق أه اء الط اغ ت ل يتادث عن عزة أو كرامة. إسف  

ل ا  من كل باطل إل من الباطل األكرب الذ  إخرا  ال ا   خرا  اي اد  بإ 

عبادة   من  ال ا   إلخرا   )جئ ا  األساس  ومقصده  الدين  ج هر  ه   م ه 

)الدعاة(   إل ه  يطمح  أ   يمكن  ما  جلُّ  هذا  الاباد(،  رب  عبادة  إىل  الاباد 

 .و)املصلا  ( يف ظل الط اغ ت

   37     

 املجتماات الارة وج د كتاب اس ة يفمن وسائل تص يب املمارسة الس 

تق  م   ال ظر عن  الس اس ني، وبالض  يف عمل  ياربو  عن وجهة نظرهم 

يف  عم د  يف  رأيه  عن  يارب  الكاتب  هذا  كا   نظره وس اء  الكاتب ووجهة 

صا حة أو عىل صحاة عىل الح س فهذه ال سائل هي مكانه الطب اي وهذا 

يُطالب   أل  يجب  التي  مهمته  ه   برملان ا بس اها التابري  أ   ل   . تص روا 

بريطان ا يق ل لكاتب ي تقد أداءه الس اس  بدل أ  ت تقدني تاال واجلس 

مكاني يف مقاد الربملا !! من أس أ الردود التي يقدمها باض املاارضني 

الس ريني عىل م تقد  أدائهم الق ل  هذا ت ظري وتاال ا إىل ساحة الامل.  
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نظر مقابلة ول س بمطالبة الكاتب أ   ب جهة  الرد عىل وجهة ال ظر يك    

 .يتا ل إىل ممار  للس اسة

  38    

أهم در  تالم ا إياه الس  ات الثمان ة األخرية أ  الستقرار عىل حساب  

 َ يف نهاية املطا:. الجمع ب  هما مستا ل ع د    الكرامة يط ح بالث ني ماا

ب ع د من  من يكحر بفهل ة الشا ب للا ش الار الكريم وممكن بل واج

يؤمن بهذه األهل ة ويصرب عىل الشا ب حتى تفخذ فرصتها با داً عن س ط  

 !الجفد 

   39     
 

والاق ل   اإلصفح  يق دو   ل  والحاسدو   اإلرهاب  ياارب    ل  القتلة 

ة ل يمك ها اإلبداع والقل ب الخائحة ل تار: حب األوطا  واأليد   الخانا

والطال ا  ل يفتي بالري الخراب وامل طقة    املرتاشة ل تستط ع ب اء البلدا 

 .إىل حض ض أعمق قبل أ  تبدأ الصا د 

 

   40     

فرق كبري بني من ي ظر إىل املشاكل الثقاف ة واألخفق ة التي يااني م ها  

امته ت   ظرو:  يف  الط يل  ع شهم  نت جة  أنها  عىل  الس ريني  من  كثري 

جم ل كل  ف هم  وكبتت  طاقاتهم  وكبلت  قب ح،    إنسان تهم  كل  وشجات 
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وأنهم ضاايا يجب مساعدتهم عىل التاايف من أثر هذه الظرو:. وبني من  

إىل مشاكل الس ريني الثقاف ة واألخفق ة عىل أنها نت جة تخل  ج  ي ي ظر  

عروقه  يف  وأجرى  التخل   هذه  من  استث اه  الله  وأ   لإلصفح  قابل  غري 

يل  ساقاً عىل ساق. األول    الدماء الزرقاء التي تؤهله لنتقاد الجم ع وه 

والحرتا  الاب  عاطحة  بقدرا  تاركه  اإليما   ق اعة  وت جهه  تهم لل ا  

وبالخريية امل ج دة يف أعماقهم وياترب مهمته إخرا  هذه الخريية فإذا لم  

عاطحة   تاركه  والثاني  ي جح.  حتى  أخرى  بطريقة جرب طريقة  ي جح 

ات ال ا  وبالخريية امل ج دة  التاايل والزدراء وت جهه ق اعة الكحر بقدر 

ل أ  يل   يف أعماقهم فإذا فشل يف تمك  هم من فال الص اب ل  ال ا  بد

نحسه وازدراهم بدل أ  يط ر أسال به. األول مشوع قائد يا ي ال ح    

ويطلق القدرات والثاني مشوع ديكتات ر يدفن ال ا  وهم أح اء عر:  

 .ذلك أ  لم يار:

   41     

َقَدٍر )القمر  إ نَّا كُ  ٍء َخلَْق َاُه ب  ال ج د، ما من إنساٍ  زائٍد عىل هذا    ( 49  -لَّ يَشْ

كلُّ إنسا  ُخلق ل ض   إىل الا اة ما ل يستط ع غريه أ  يض حه، وماه 

 ُخلقت م هبتُه التي تمّك ه من تقديم هذه اإلضافة. 

   42     

ما تمّكن أنظمتُها تصل املجتماات إىل أقىص درجات الق ة والرفاه بمقدار 

 . لهاالس اس ة والتال م ة كلَّ فرد ف ها من اكتشا: م هبته وتحا
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  43    
بالقدر وباتم ة انتصار الاق عىل الباطل يف نهاية املطا: اإلنسا   ما   إي

 هيمانوإ  .حالة من ال قني ل تكرسه ماها أ  صا بة أو انتكاسة  يفه  يجال

وه  متابَّد باكتشا: دوره وابتكار الطرق  ُخلق ل ؤد  دوراً يف الا اة    هبفن

يف حالة من الساي الدائم  هالتي تمك ه من الق ا  به عىل أفضل وجه يجال

 .واإلبداع وارت اد الدروب غري املطروقة
 

  44    
املساهم الجمع بني سك  ة املتحر  عىل أحداث الا اة املسلِّم بها وحماسة  

مزي ص اعتها  يف  بدوره  املؤمن  طاقات  ف ها  يطلق  متحجر  شا ر   ج 

 .اإلنسا  يف أعتى الظرو:
 

  45    
 ة. الخطة شالل الاقل والت ح ذ شالل القلب لذلك تحشل خطط كثري 

 

  46    
يؤمن  من  إل  ويستخرجه  يراه  أ   يستط ع  ل  كثري  خري  الس ريني  يف 

 . ب ج ده

  47    
 . الدأب، ل الاما  الاابر، ه  ما يص ع اإلنجاز
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  48    

 

 ... باد كل هذه الدماء ما زال ه اك عب د

 .ياتقدو  أ  الخ  ع )ياقن الد ( وأ  األمن والستقرار يُشرتى بالكرامة

 .... باد كل هذه الدماء ما زال ه اك عب د

الشارع   إىل  نزل ا  من  البفد  دمار  مسؤول ة  باق قهم،  ياّمل    مطالبني 

الاق ق   هذه  سلب  من  املسؤول ة  من  من  ويربئ    بالرصاص  واجه  ثم 

 . طالب بها

 .... باد كل هذه الدماء ما زال ه اك عب د

يس ئ   الظن بالله إىل درجة العتقاد أنه خلقهم ل ا ش ا عب داً، ويس ئ    

ها، وأ   فهم اإلسف  إىل درجة العتقاد أ  الخ  ع للظلم طاعة يُثاب فاعل

 .الث رة عل ه ماص ة يُااقب مرتكبها

 .... ماء ما زال ه اك عب دباد كل هذه الد

ياط   الااكم الاق يف قتل املفيني دفاعاً عن كرس ه، ول ياط   الشا ب  

 .الاق يف الث رة دفاعاً عن كرامتها
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  49    

 حق التظاهر 

ياحظ البفد من الح ىض أكثر من ححظ حق ق أهلها وم ها حقهم   ءيشل  

عن مصالاهم مدافاني  التظاهر  ه  .يف  التظاهر  يردع صانع  حق  الذ     

لاماية   انتُخب  الذ   ال ا   بمصالح  ترض  قرارات  اتخاذ  عن  القرار 

مصالاهم، والح ىض املؤقتة واملادودة التي يادثها استخدا  حق التظاهر  

األم ر إىل نصابها وتامي البفد من النحجار الكبري يف حال    تؤد  إىل إعادة

وتجاهل مصا الاق  هذا  ممارسة  من  ال ا   م ع  لحرتة ط يلة،  تم  لاهم 

الجسم  يف  امل اعة  جهاز  يادثه  الذ   واملؤقت  املادود  كالضطراب  تماماً 

ع دما تهاجمه الجراث م  حرارة وصداع وساال وغث ا  وتق ؤ ولكن كله  

اث م وت ب ه الجسم ل فخذ بفسباب الاف  ول ل ردة فال الجهاز  لطرد الجر 

 .وصل إىل الهفكامل اعي هذه لمتأل الجسم قروحات وخراجات و 

 

  50    

ار: الس ر  البس ط أ  س رية أصبات ساحة لرصاع ال ح ذ بني الدول ي

ش ئاً.  أصبا ا ل يملك   من أمرهم    –يف وضاهم الاايل    -وأ  الس ريني  

 ل ياتا  إدراك هذه الاق قة إىل ساة اطفع أو اختصاص يف الس اسة. 

ه يف  الس اس  القائد  به  يختل   أ   يجب  الس ر  ما  هذا  عن  املرحلة  ذه 

البس ط ه  إدراكه أ  الس ريني غ ب ا أنحسهم بفنحسهم، وأنه مهما بلغ  
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خفل  ومن  الس ريني  بإذ   إل  يك    فلن  الس ر   الشف   يف    التدخل 

الس ر   الشف   يف  الخارجي  التدخل  مساحة  وأ   أنحسهم،  الس ريني 

يتمتا   بصحة    تت اسب طرداً مع مساحة غ اب القادة الاق ق ني الذين

تمث ل ة ق ية تجال ال ا  يؤم    بهم ويتبا نهم، القادة الذين ياللب   

مصلاة ال طن عىل مصالاهم الشخص ة والحئ ية والازب ة، القادة الذين  

   بال ا  ويارتم   خ اراتهم وي ظرو  إل هم كاقفء يستاق    يؤم 

تارة بالق ة  يُساق  كقط ع  ول س  الصادق  الاق قي  وبماس ل   الت اصل 

الكف  تارة أخرى، القادة الذين يت اصل   ف ما ب  هم أكثر من ت اصلهم 

مع ممثيل الدول، القادة الذين يامل   مااً عىل املشوع ال ط ي الجامع 

من عملهم متحرقني عىل مشارياهم الخاصة. ياتا  ما سبق إىل إيما   أكثر  

اد للتضا ة باملصالح  بالس ريني وأهل تهم للا ش الار الكريم وإىل استاد

الخاصة يف سب ل املصلاة ال ط  ة الجاماة التي تاقق حرية الس ريني  

 وكرامتهم.
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  01    

ي اجه امل ت والاصار والج ع والتشد وتآمر القريب والبا د ط ال ثمان ة  

ل تل ق بَك الارية!    أع ا  لك ف يا د إىل حظرية األسد ثم يفتي من يق ل له 

أ  ت تسبي    أنت  أيتها )ال خب( التافهة ل يل ق بهذا الشاب الكريم املصابر

 .له

  02    

عمل اً أكثرية هذه األكثرية تصط  مع القاتل أو تق  نظرياً نان األكثرية،  

 .إىل أ  يتالري هذا الاال نان ضاايا مجزرة مستمرة .عىل الا اد 

  03    

ماة املجر  وه  مستمر يف إجرامه ما ه  إل مجر  مثله من يطلب مسا

 .يشجاه عىل ارتكاب املزيد

  04    

يف عمر الشا ب ثمان ة أع ا  من املا ة ل تكحي ل زع ما زرعته عشات  

الس ني من أمراض، أو لاصاد ما غرسته املا ة من درو . الكثريو  ممن 

يك ن   لم  املاض ة  املرحلة  يف  الدفة  وضع  استلم ا  يف  لس ا  ألن ا  مؤهلني  ا 

إخفصاً.  مستقر ي جد ف ه ش اغر وظ ح ة يتم ف ها اخت ار األكحف واألكثر  

أصااب الجرأة ومستاجل  الظه ر يف البدايات يتقدم   عىل أهل الخربة  

واإلخفص، والتسلق ممكن جداً. لكن الزبد ل يلبث ط يفً، وما ي حع ال ا   
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اً باد ي   تحرز الساحات رجالها ونساءها عىل ل يُظهره إل التقاد ، وي م

إل  والداخل    ف ها  الثابت    ف كثر  الصاد،  وإعداد كل  إيما   نت جة  ها 

من   وأخرياً،  إيما .  أو ضا   نََحس  رَص  ق  بسبب  م ها  الخارج    ويكثر 

 !يبتالي راحًة فال ف  أقرص السبل

  05    

 ملاذا نان مستمرو  بها؟ 

من املربرات. أما القلب ف ج ب  ه  عشق الارية   يضع الاقل قائمة ط يلة

 .ا: املاش قوالااشق ل ياتا  إىل قائمة بفوص ،والكرامة

  06    

 ً  . الرضا باله ا  ل يط ل عمراً والث رة عىل الظلم ل تاجل أجفً مكت با

  07    

عل ه، أتى الله ب ا إىل عالم ظالم ل ختربنا؛ أنالريه أ  يالرينا. نالريه إذ نث ر  

أ  يالرينا إذ نخ ع له ونستكني، والخ ار ل ا. )ونحخ ا ف ه من روح ا( هي  

الخت ار التي م زنا الله بها عن سائر املخل قات ويريد الطاغ ت أ   حرية  

ومن   األش اء،  ترت ب  عىل  القدرة  اإلنسا   تم ح  التي  وهي  إياها،  يسلب ا 

الطاغ ت   يريدنا  يرتبه اآلخرو .  بها ل  دونها يصبح ش ئاً  يتاكم  أش اء 

لتي ت اجه  بشاً تتجىل ف هم روح الله. ث رات عامل ا الاربي هي روح الله ا

 .إرادة الطاغ ت وهي م ترصة ل ريب، طال الزمن أ  قرص
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  08    

 ً  !تض ع القض ة ع دما يصبح التاجر س اس اً والس اس تاجرا

 

  09    

  من املمكن أ  ياكم ا  س ة. كا  53س ة وعمر بشار    82  عمر ب تح لقة

نح س ا  ف ش ه  ببطء شديد  ياقن خفلها حقده  أُخر  عاماً  ثفثني  بشار 

ويدمر أخفق مجتما ا ويشده إىل الاض ض بفغفل الخ : والذل وال حاق  

والحساد. لكن الله قدر هذه الث رة فصب حقده عىل رؤوس ا دفاة واحدة 

دع قّ ضت  و بطريقة  والخار   الداخل  يف  حكمه  سكة  ائم  عىل  وضاته 

 .الزوال

 

  10    

مطالب الث رة س اس ة والتظاهر الذ  أشال نار الث رة كا  فافً س اس اً.  

الث رة الس اسة وي المس ا يف أعمال أخرى   من املؤس  أ  ياتزل شباب 

مهما كانت نب لة. من دو  وعي س اس يمّكن الشباب من فهم ما يجر   

امل اسب  يف امل ق   واتخاذ  ل ؤثر يف صانع    بلدهم  امل ق   لهذا  والتاش د 

القرار س ظل   خار  دائرة التفثري يف القضايا التي تمس مصريهم وهل 

كانت الث رة إل ل متلك الشباب القدرة عىل التفثري وي تقل ا من محا ل بهم  

ا بما ى  بالس اسة  أ  يشتالل  الكل  من  فاعلني. ل س مطل باً  ملمارسة إىل 



 

168 

الامل الس اس لكن الكل يجب أ  يك   لديه ال عي   الازب ة واملشاركة يف

الس اس والحاعل ة الس اس ة. تماما كما ه  الاال بال سبة للطب، فل س 

مطل باً من الكل أ  يك ن ا أطباء ل ك   املجتمع مااىف من األمراض، لكن  

ما  الصا ة  والثقافة  ال عي  يمتلك ا من  أ   الكل  يمّك هم من حماية   عىل 

األمراض والاحاظ عىل ح اة صا ة. ل ت لد الحاعل ة الس اس ة  أنحسهم من  

والقدرة عىل التفثري دفاة واحدة ول تقد  عىل شكل )راش ته( جاهزة وإنما 

ت م  بالتدريج ع دما يجالها الشباب هدفاً باد ذاته يجتما   من أجله  

 .اق قهويبذل   ال قت والجهد واملال يف سب ل ت

 

  11    

ضم " ثم الطالاة  الاربي  عامل ا  يف  رصحها  ارتحع  كذبة  الستقرار"  انة 

مرسح   من  أنقاضها  ترح ل  ه   أع ا   ثمان ة  م ذ  نشهده  ما  انهارت. 

 .التاريخ

  12    

أحد املساجد وقتل   بم اسبة جريمة ن  زيل دة التي اقتام ف ها مسلح

دقائق بد  بارد ل يا ش ع دنا خار   من يقتل الاشات يف    الاشات 

قضبا  وحسب، بل يصبح حاكماً طاعته واجبة شعاً، خلل ا الحكر   ال

حقد   يحاله  ما  أضاا:  الاضارية  انطفقت ا  وياطل  دماءنا  يسحك 

 .اآلخرين وازدوا  ماايريهم
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  13    
 

 الشاب يريد إسقاط ال ظا  

 

الداخل، أ  نتخذ م ق  املحاصلة م ه  هل ن خرط يف نظا  فاسد ل الريه من  

 بديفً ع ه؟ ون شئ نظاماً 

مؤيدو فكرة النخراط يف ال ظا  لتال ريه من الداخل ي طلق   من افرتاض 

إذا )حش ناه( بالج دين أصبح نظاماً ج داً  ال ظا  وعاء فارغ  محاده أ  

 وهذا افرتاض خاطئ. ال ظا  ل س وعاء فارغاً تملؤه بما شئت بل ه  ب  ة

عة لالاية ماددة هي مص  عة لل ص ل إىل غاية ما  ة. الساعة ب  ة مص   

ق ا  ال قت، الس ارة ب  ة مص  عة ل قل البش أو البضائع أو للسباق أو 

الساعة   غري  م ها ش ئاً  يجال  لن  الساعة  يف  تال ري مس ن  أخرى،  لالايات 

األنظمة س ارة.  ك نها  من  يالري  لن  الس ارة  يف  دولب  تال ري   وكذلك 

لاة فئة قل لة  الطاغ ت ة هي ب ى ص ات لالاية ماددة وهي تاق ق مص

من البش عىل حساب مصلاة األكثرية، النخراط يف األنظمة التي ص ات 

لتاق ق غايات فاسدة ل يالريها من الداخل بل يازز هذه األنظمة وياط ها 

 الشع ة ويخدر ضمائر املصلاني إذ يق اهم بفنهم يحال   ش ئاً.

ال الث ر  يريد إسقاط  )الشاب  الحطر   الارب ة بشاارها  أعل ت ات  ظا ( 

الث رة عىل هذه األنظمة والقط اة ماها باد عشات الس ني من التاايش  

وه   الدولة(  فتصلح  املجتمع  ف صلح  نحسك  )أصلح  شاار  تات  ماها 
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تص ر م كان كي ساذ  وتبس ط مخل يتجاهل ك   األنظمة ب ى ماكمة 

 . ول ست أوع ة فارغة

ح ة ل ست يف داخلها أل  مساحة التارك املتاحة إلسقاط هذه األنظمة املتا

عح ها س بتلع كل داخل إل ها ويا له إىل جزء م ه. مساحة التارك هي يف  

البديل  ص ع  تستط ع  حتى  وت ظ ماً  وتاش داً  ت ع ة  املقه رة  الشا ب 

ثمار إل  وإزاحة هذه األنظمة وهي مساحة تامل كم ناً هائفً لم يتم است

س اس ني الذين لم يرتحا ا حتى أقله حتى اآل  وهي مسؤول ة املاارضني ال

اآل  إىل مست ى التاد  يف ماظم الدول الارب ة التي ثارت شا بها. ياتا   

واألنظمة   الثائرة  املجتماات  لطب اة  فهم  وإىل  بالشا ب،  إيما   إىل  ذلك 

ادة وت اصل وتحاوض،  املستبدة والاالم الذ  نا ش ف ه، وإىل مهارات ق 

 وإىل صرب جم ل. 

 

  14    

شا لله أ  يفمرنا بالازة ويسلب ا أدوات تاق قها. صا ح أن ا ل نملك  حا

ال    إل القل ل من أمرنا وأ  أوطان ا تُستلب أما  أع   ا، لك  ا نستط ع أ  

والالم الفز   نملك أمرنا كله غداً إ  ملك ا اإليما  بفنحس ا وإرادة التال ري  

تاّصن   -الفرتايض أو غريه  عرب الاالم    –للتال ري. فف ياقر  أحد  كلمًة  

 ً  .إيماناً أو تقّ   إرادًة أو ت صل علما
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  15    

عدو واضح  صادق  يف عداوته أفضل ع د  من أل  ح اد  رماد  مخاطي  

يل  ويدور ح املشاعر  بل د  اللسا   عل م  م افق  املبدأ  زئبقي   ثما  الت جه 

مي إل ها ملا أصبات دارت مصلاته، ول ل كثرة هؤلء يف )األكثرية( التي أنت

 .مشاعاً للقتل ومكرس عصا لكل من هبَّ ودبَّ 

 

  16    

)الزمن الجم ل( يف عر: األحرار ه  الزمن الذ  يا ش   ف ه بكرامة، أما  

 .)الالربة( ع دهم فهي غربة الا ش بني عشاق الق  د 

 

  17    

ك ا عىل    ل س اكتشافاً أ  عامل ا الاربي يا ش حالة تخل  ماريف وإل ملا

هذا الاال. الكتشا: ه  تال ل الاالة ومارفة أسبابها وماالجة األسباب 

انطفقاً من اإليما  بفهل ة اإلنسا  الاربي وبفنه خلق كالريه من البش لديه 

مل اسبة. الاز: الدائم الستاداد واإلمكان ة للتط ر إذا ت فرت له الظرو: ا

تم ز الااز: وك   خصه الله عىل تخل  األكثرية وبطريقة سلب ة تظهر  

بالحهم من دو  ال ا  ه  أمر مستحّز حقاً. ك   س ؤد  املثق  رسالته  

 !يف ق مه إذا كا  ياتقرهم ول يؤمن بهم؟
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  18    

 

ثم ال دوية،  وبالكتابة  مشافهة  املال مات  يت اقل    البش  اخرُتعت    كا  

م اخرُتع الرادي   الطباعة فتضاعحت رسعة انتقال املال مات إىل ال ا ، ث

اخرُتعت  ثم  ثان ة،  مرة  املال مات  انتقال  رسعة  فتضاعحت  والتلحزي   

وسائل الت اصل الجتماعي فتضاعحت رسعة انتقال املال مات مرة ثالثة، 

حتى يرث الله وستظل البشية ترّسع وسائل انتقال املال مات وتطّ رها  

 .األرض ومن عل ها 

خر  عىل ال ا  باد اخرتاع الطباعة من كم ستك   فكرة شاذة وغريبة ل   

ياذرهم من اقت اء الكتب ملا يمكن أ  تامله من محاسد، أو ل  خر  عل هم  

باد اخرتاع الرادي  والتلحزي   من ياذرهم من اقت اء هذه األجهزة، ي طبق 

   من استخدا  وسائل الت اصل الجتماعي  ذلك عىل من ياذر ال ا  ال 

 !محاسدملا يمكن أ  تامله من 

هذه أدوات تتط ر مع تط ر البشية ويمكن أ  تامل امل حاة أو املحسدة 

املح د  باملات ى  بملئها  وإنما  بمقاطاتها  يك    ل  وال قاية من محاسدها 

بشك قرآن ة  آية  تحسري  تارض  فف   م ها،  الستحادة  وسائل  ل وتط ير 

عق ل برص  جذاب يف مقطع ي ت  ب ملدة خمس دقائق أدعى ل ص لها إىل  

كالطرب   تحسري م سع  يف  قراءتها  م هم  تطلب  أ   من  وقل بهم  ال اشئة 

 .مثفً 
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  19    

يستالرب أحدهم من غ اب الشخص ات الق ادية ع د ناشئة ال    ويازو  

يف الجتماعي.  والت اصل  اإلعف   ب سائل  تفثرهم  إىل  التفثر    ذلك  الاق قة 

ل  نت جة  ه   بل  سبباً  ل س  ال سائل  بهذه  ب اء شخص ة السلبي  يف  لخلل 

وس لتا   وهما  فقط  والضبط  ال عظ  عىل  القائم  الب اء  الحتاة،  أو  الحتى 

كل  ت اسبا   ول  ل حدهما  تكح ا   ل  ولكن  الاالت  باض  يف  مح دتا  

ماذا ع دما يشب    األعمار. نام قد يجد  الضبط واملراقبة مع األطحال ولكن

دما يالادر م زله ل ا ش  الحتى ويمتلك حاس به وم بايله الخاص؟ ماذا ع 

 يف سكن جاماي أو مع أصدقائه؟ 

لقد أّمر الرس ل عل ه الصفة والسف  أسامة بن زيد عىل ج ش ف ه خ ار  

نريد   ونان  عمره،  من  الاشين  يتجاوز  لم  وه   واألنصار  املهاجرين 

ن ج   يف  ق ادية  ل شخص ات  أنهم  والشابات  الشباب  روع  يف  ف ه  لقي 

نحسهم ف اذرهم من الدخ ل إىل م اقع الت اصل  يستط ا   حتى ق ادة أ

 !الجتماعي لكي ل يتفثروا سلباً بها

الشخص ة الق ادية تتشكل ع دما نثق بالشباب ف ثق   بفنحسهم، ع دما  

يف   امل طق  يستخدم ا  لكي  ال اقد  التحكري  بمهارات  ما  نزودهم  مااكمة 

والتاكم    يارض لهم من أفكار، وبمهارات الت اصل مع أنحسهم وفهمها

بها لكي ل يصبا ا عب داً لشه ة أو لبش آخرين، ول يال ي ذلك طبااً عن 

 .الرتب ة اإليمان ة التي تزرع حب الله والخ : م ه يف القل ب
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وأل  يااني من م ا لم يتسلل الشك إىل نحسه ي ماً؟ ومن م ا لم تخ ه ع  ه؟  

من أ  ناللق عل ه الشاب من شك ياقبه يقني، أو من زلة تاقبها ت بة، خري  

شبهة،    واألب اب فإذا خر  إىل الا اة غرق بشرب ماء من شه ة أو  ال  افذ

وه  خار  إىل الا اة شئ ا أ  أب  ا، ووسائل الت اصل الجتماعي جزء من  

 .هذه الا اة شئ ا أ  أب  ا

ستاذ يف علم الجتماع يف دولة غرب ة أنه لحظ أ  أكثر  أختم بما ذكره يل أ

الا جاالشباب  الذين  هم  للض اع  تارضاً  املهاجرين  ب ئات  ؤ رب  من  وا 

 .م اللقة

  20    

 استشهاد الساروت و)اجتماع الس ريني عىل رجل واحد( 

وحبه، السؤاَل القديم الجديد    أثار اجتماُع مؤيد  الث رة عىل رثاء الساروت

فت ما  أهل   ئالذ   يجتمع  ل  ملاذا  الث رة   بداية  م ذ  الس ري   يطرح نه 

ث رة عىل رجل حي يق دها إىل بر األما ، كما اجتما ا عىل حب الساروت  ال

الذ  مىض إىل رحمة ربه؟ ملاذا ل يجتما   عىل رجل مثل ن لس   مانديف  

الحصل الا رص  يف أفريق ا، أو مثل عيل الذ  قاد نضال شابه ضد نظا   

حرب  يف  والس اس ة  الاسكرية  املاركة  قاد  الذ   ب ال ف تش  عزت 

 تئصال التي استهدفت شاب الب س ة املسلم؟الس

بص الة   السؤال  هذا  يرد  ما  بف     ت بئوغالباً  السؤال  اعتقاد صاحب  عن 

جتماع عىل  الس ريني يامل   خلفً ج   اً ل يمكن إصفحه يم اهم من ال 
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الاقل  برمجة  يدر  يف  ل  السؤال من ح ث  يساهم صاحب  قائد، وهكذا 

اجتماعهم عىل رجل ويف تازيز الصحة التي   الباطن للس ريني عىل استاالة

 !ي تقدها ف هم

ه اك ظرو: م ض ع ة تجال من ق ادة الس ريني يف هذا الظر: تادياً 

س مستا فً، ومما يذلل  بالغ الصا بة ياتا  إىل صحات استث ائ ة لك ه ل 

الصا بات وع  ا بهذه الظرو: وبالصحات التي يجب أ  يتاىل بها من 

ً أراد أ  يلاب د   .وراً ق اديا

سفتادث ه ا عن صحة واحدة يف القائد وهي تامل املسؤول ة وعن ظر:  

 .واحد عانى م ه الس ري   وه  حقبة الستبداد املظلمة 

يق ل    الق ادة  يف  أساس  مبدأ  املسؤول ة ويبتاد عن ه اك  يتامل  القائد 

 لاب دور الضا ة. القائد ل يامل اآلخرين مسؤول ة الحشل وإذا لم يصل

إىل ما يريد يتامل مسؤول ة ذلك ويط ر نحسه ومهاراته وأدواته باستمرار  

حتى يصل إىل ال ت جة املرج ة. لم نر عمفً بهذا املبدأ كما يجب م ذ بداية  

 .نسب القادة فشلهم إىل تخل  اآلخرين وجهلهمالث رة بل غالباً ما 

ساق   أما بال سبة للظر: الذ  تارض له الس ري   فقد خضا ا ل ظا 

كراماتهم بشكل م هجي م ظم ط ال خمسة عق د، ك ا يف بلد ق مة اإلنسا   

ف ه تساو  الصحر! وع دما يُاامل اإلنسا  عىل أنه ل ق مة له لحرتة ط يلة  

ع دما    – دفني بانتهاك الكرامة، وه  شا ر يؤد     يت لد يف داخله شا ر 

الكرامة متاحاً   الدفاع عن  الارية ويصبح   استجابات إىل  -يتسع هامش 

)حديّة( تا يض ة لكل ما يشار اإلنسا  أنه ي تهك كرامته وهذا ما يحرس 
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يق د   أ   أراد  من  يُلز   وه   ف ق ة  ق ادة  لكل  الا     الس ريني  رفض 

املر  هذه  يف  وأخذ  الس ريني  ماهم  الت اصل  يف  مضاع   جهد  ببذل  حلة 

عق واحرتا   ماهم  والا ار  لهم  واإلنصات  العتبار  باني  لم آرائهم   لهم، 

 يادث هذا كما يجب م ذ بداية الث رة حتى ال    فلماذا نل   الس ريني؟ 

  21    

جاءت  أ   إىل  عل ه  كا   ما  كا  س ستمر عىل  األمريكي  اإليراني  التخاد  

ا م طقت ا  الث رات  تا شه  الذ   الهائل  املخاض  الاحلة.  فففسدت  لارب ة 

الاروش وتالري الكثري    س شتد عىل شكل حروب وث رات ستط ح باملزيد من

 .من الخرائط

الخ  ع  ثمن  تدفع  كشا ب  مستقبل ا  أ   املتالريات  هذه  وسط  الثابت 

إىل   عب د  من  بفنحس ا  لفنتقال  وحركت ا  وع  ا  بمست ى  مرتبط  الط يل 

 . ني وبفوطان ا من مزارع إىل دولم اط

  22    
رفضها أو مرتبطاً ب س ريةمشكلة بشار ل ست مع أمريكا ل ك   الال يف  

مفيني س ر  قتلهم وشدهم وهتك أعراضهم.    10قب لها له. مشكلته مع 

هذا الرجل أصبح رمزاً لقهر الس ريني ودو  كرامتهم وساق إنسان تهم 

الرح ل.  ك ح ة  يك   ح ل  أ   يجب  تحاوض  وأ   برح له  يبدأ  حل  وأ  

أ م ها  جزءاً  بشار  يك    انتقال ة  بمرحلة  املاارضة  قب لها قب ل  و 

انتخابات يرشح ف ها بشار نحسه يا ي إعطاؤه الشع ة الس اس ة وه   ب
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بشار   شه ة  ويحتح  شه د  مل     د   يض ع  بل  الس ريني  د   ياقن  ل 

وداعم ه عىل مزيد من سحك الدماء. ناه ك عما يستبط ه هذا القب ل من 

 .إهانة واحتقار للس ريني الذين قدم ا كل هذه التضا ات

بشار جزءاً من الال ل س شطاً للجل   عىل طاولة    أل يك  اإلرصار عىل

للماارضة  الس اس  الخطاب  ج هر  يك    أ   يجب  وإنما  املحاوضات 

وتص رها للال ويجب أ  تالن ع ه ب ض ح وحز  ل يقل عن ال ض ح  

والاز  الذ  يبديه الطر: اآلخر يف خطابه الس اس الذ  ل يمل ف ه من  

 !ر أ  حلشار ه  ج هالترصيح بف  بقاء ب

 

  23    
قديرو:    يباث  الرو    كرزا     س ريةعن  عن  يباث    واألمريك    

والرسائ ل    يباث   عن   س ريةواإليران    يباث   عن مالكي    س رية

. بشار جمع تبا ة  س ريةوحكا  الخل ج يباث   عن س يس    س ريةلاد  

 يس لذلك وعمالة كرزا  وطائح ة املالكي وخ انة لاد وخسة الس  قديرو:

 !إيجاد البديل مهمة مستا لة

 

  24    

أكثر ما ي قع الشا ب يف )املجه ل( ه  الخ : من التال ري والرك   إىل  

 !واقع سء خ فاً من )املجه ل(
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  25    

يتاقق السلم األهيل ع دما يم ت أكابر مجرم ها يف ساحات اإلعدا  ل عىل 

 . فرش وثرية

 

  26    

 ا  ولدي ا خ ارا  يف التاامل ماها؛ لكل م ا نقاط ض

اللتحا: عل ها  أو  بتق يتها  بها ثم  ن اجهها بالعرتا:  أ   الج د    الخ ار 

اآلخر  ق ة  ب قاط  تا يضها  أو  ق ت ا  ب قاط  تا يضها  التاايش أو  أو  ين 

الخ ار اليسء  أ  نكذب عىل أنحس ا   .ماها وتج ب الظرو: التي تظهرها

 !!عن م اجهتها بالهروب من مكا  إىل آخربإنكار وج دها، أو أ  نجبن 

 

  27    

الراحة م طقة  نسمي  أ   من   comfort zone أفضل  التاذير  يتم  التي 

لبل غ الراحة ال حس ة والارص التالق بها )م طقة ت هم الراحة( فالساي  

مة  عىل البقاء ف ها مطلب كل إنسا  طب اي. املشكلة هي يف الراحة املت هَّ

 .أو سل ك خاطئ يؤد  الخرو  م ه إىل راحة حق ق ةبالتالق بحكر 
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  28    

من يؤمن بفهله وب اسه وبف  ش ئاً جم فً يكمن يف دواخلهم وبف  مهمته 

كل ول يمل ول ي ف  ول يستسلم ألنه ي قن أ  استخرا  هذا الجم ل ل ي

 ً  ما يق   به إما أ  ي جح يف استخرا  هذا الجم ل أو أ  يحشل ف ك   درسا

 .يتالم م ه ويتالم اآلخرو  ما يقربه ويقربهم خط ة من استخراجه

  29    

الظرو: التي اجتمات عىل الشاب الس ر  تكحي لتدمري أ  شاب مادياً  

أنه شاب جبار أص ل كريم ياب من   وما  ياً ومع ذلك ترتسخ ق اعتي 

ره يارتمه ويحي ملن ياط ه ويقدر من يصدق ماه، وأ  شفناً عظ ماً ي تظ

تخر   ك    وتار:  إنسان ته  تارت   حل مة  راشدة  ق ادة  يحرز  ع دما 

 .أفضل ما ف ه

  30    

لة والكرامة الذين ثاروا  أكرب تاٍد ي اجه ال    املؤم ني بق م الارية والادا

عىل ال ظا  املجر  ه  تاد  الت ظ م. أ  ي ظم أصااب األفكار ال احدة  

الشخص ة والك م اء  املشرتكة  ذات   والق م  أحزاب  يف  أنحسهم  املت اغمة 

امتداد شابي وب ى مؤسسات ة يق دها متخصص   متحرغ  . الساي إىل 

أ فحي  واقا اً  ل س  واحد  حزب  يف  الجم ع  يف  انتظا   عراقة  الدول  كثر 

الديمقراط ة ي جد من املاافظني عدة أحزاب وكذلك من الل ربال ني، لذلك  

رية خمسة أو ستة أحزاب تارب  ل س مستهج اً أ  تظهر عىل الساحة الس  
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عن الت ار املاافظ )أو اإلسفمي( ومثلها من الت ار الل ربايل. الت  ع امل ج د 

دد بل أراه رضورياً إلدارة الختففات  يف املجتمع الس ر  يسمح بهذا التا

يف   األحزاب  هذه  تدخل  ثم  الس اس.  القاط  من  عق د  باد  خص صاً 

أجل تاق ق ا أ  تاالحات عريضة من  يستط ع  ل  التي  ال ط  ة  ألهدا: 

الطب اي   الطريق  ه   هذا  ل حده.  تاق قها  فاالة    إلنتا م ها  ق ادة 

الاال ة املحروضة من أعىل    للماارضة من تات إىل ف ق بدلً من الق ادة

وبدلً من املؤتمرات والتجماات الاامة التي تاقد من حني إىل آخر ول ت تج 

ال ظ بالض  الب انات  من  والس اس ة  أكثر  الجتماع ة  الا ث ة  عن  ر 

 .للشخص ات املشاركة ف ها

   31    

وفكرية  أصابت ا عق د الخ  ع وساق الكرامة املم هج بتش هات نحس ة  

وسل ك ة تتبني شدتها ي ماً باد ي  ، ل يزيدنا ذلك إل إرصاراً عىل ماالجتها 

  يف أحسن تق يم(، حتى نا د أس ياء كما أراد الله ل ا )لقد خلق ا اإلنسا

 .تلك اإلرادة ستتاقق بي وبك أو بآخرين يابهم وياب نه

  32    

فرص عرضت ل ا عىل شكل نحشل يف خطط ظ  ا أن ا أحكم اها ون جح يف 

رزق أتانا من ح ث ل ناتسب. ناتقد أن ا فهم ا ل كتش  أ  الا اة لالز ل  

لبذرة تامل يف داخلها  يحك أرساره إل من أبدعها. ونميض يف دروب الامر كا 

 .صحات ثمرة ل تدرك شكلها األخري إل حني القطا:
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  33    

آخر لكن الفعبني شاءوا أ    عىل مرسح التاريخ يختل  اإلخرا  من زمن إىل

أ   املكر  هذا  ومن  الله  مكر  يرسمه  الذ   الس  اري   وفق  يتارك    أب ا 

وأ  حبل الكذب ي قطع  السف  والستقرار ل يُب  ا  عىل أنقاض الشا ب،

بما  تابل  والتكاذب  الظلم  م ظ مات  وأ   شدُّه،  طال  مهما  ال هاية  يف 

  عرب التاريخ حروب لم يتخ ل يقّ ض وج دها يف آخر املطا:. لم تت ق

أحد بشاعتها، ولم يت ق  عرب التاريخ انه ار أنظمة لم يتخ ل أحد زوالها،  

ف ه   ي جد  ومكا   زما   أ   يف  ذلك  يت ق   الرضا  ولن  عل ه  شجع  ظلم 

بالظلم. هذا ما يهم ا كشا ب، ك   نب ي الثقافة وامل ظ مات الس اس ة  

 .  أ  خارج اً، ما س ى ذلك تحاص لالتي ترفض الظلم والادوا  داخل اً كا

 

  34    

ملن يرى أ  تشك ل أحزاب يف هذه املرحلة يشذ  املاارضة أو أنه تر: ل  

حلة )التشذ ( باد! هذه مرحلة متقدمة، رضورة له نان لم نصل إىل مر 

نان ما زل ا يف مرحلة )التذرر( ح ث كل شخص ه  ذرة تسبح ل حدها 

م تشك ل  يف  تدخل  أ   إىل  دو   التذرر  من  ن تقل  أ   عل  ا  مح د،  ركب 

أ    يمكن  التي  ال هائ ة  لل حة  تص ر  وضع  من  نتمكن  حتى  التشذ  

 .. تص اها األجزاء )املتشذمة(
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  35    

الاطالة التي يااني م ها مجم عة أفراد لديهم إمكان ات شخص ة هائلة  

تكامل   إىل  ب  هم  الت  ع  يا ل  مؤسساتي  عمل  يف  عفجها  يصب  وغ ى 

تاق ق أهدا: املؤسسة، باد ذلك يفتي التاال  بني املؤسسات التي تامل  

ل تستط ع تاق قها  التي  أهدافها  لكي تستط ع تاق ق  املجال  نحس  يف 

 .ة. ي طبق ذلك عىل كل املجالت بما ف ها الس اسم حرد 

 

  36    

ل مت احرة إىل  ماجزة اإلسف  الثان ة باد القرآ  أنه ح ل الارب من قبائ

ول  أصاابها  عن بشية  ت م  ع  ب  من  شابها  ما  بكل  أصااب حضارة 

الذ  كا  يشدهم إىل ف ق وكان ا يت قل   بني صا د   تمس باملثل األعىل 

مقدار القرتاب م ه أو البتااد ع ه. املسلم   ال    يف الاض ض  وهب ط ب

د هذا الحهم املش ه  لبتاادهم عن املثل األعىل ومن أهم أشكال هذا البتاا

لإلسف  الذ  ح له من أكرب ق ة ماّررة يف تاريخ البشية إىل مط ة للظاملني 

قطاان ل ا ش ا  ُخلق ا  أنهم  املسلمة  الشا ب  روع  يف  إل وألقى  تتقن  ل  اً 

بإنسان ته  الشاب  ف ه  ي اد   التي  اللاظة  يف  وأنه  والتصح ق،  املديح 

له الذ  ل يُسفل عما يحال إىل م زلة  وكرامته ويُ زل الااكم من م زلة اإل

البش الذ  يُسفل ويُااَسب ويُستَبدل، يج ز للااكم أ  يريق دمه ذبااً 

 !!وباسم الله 



 

183 

  37    

ل ستبا هي  يل  "فزعة    ل سبة  ول  أجلها،  ي تهي  ع دما  أبدلها  "م ضة" 

عرب" أهّب إل ها ع دما يهّب اآلخرو  وأعرض ع دما يارض  ، ول فرصة 

وظ حةمل ص ول  داخيل،  يف  نقص  عقدة  ألرمم  أنتهزها  ظه ر  أو   ب 

أكثر  يُربح  ما  أجد  أتركها ع دما  أتاب، ول "تجرة"  أستق ل م ها ع دما 

 ... م ها

ل ب ح اة درجت عل ه م ذ استدعت ي آنستي يف الص   بال سبة يل هي أس

  الساد  البتدائي إىل غرفة )امل ّجهة( باد م ض ع كتبته عن "الظلم" يف 

حصة التابري لت به ي إىل الخطر الذ  س هددني وعائلتي إذا كتبت مرة  

أخرى مثل هذه األش اء، وم ذ ك ت يف الثمان  ات أيا  القمع الشديد أباث  

يشبه ي   )مجم عة(  عمن  ل شكل  الخ  ع  من  والقر:  الظلم  كره  يف 

 تاارض األسد رّساً ول  بفدوات ا البس طة ومحاه م ا الاح ية، وم ذ كتبت

قبل ثفثني عاماً قص دة "وص ة خرو: إىل اب ه" و"وص ة ل ث إىل اب ه"  

وغريها من القصائد يف دواوين خمسة كانت وما زالت مم  عة من الدخ ل  

ذ شاركت يف إعف  دمشق واعتقلت مع مجم عة من ق ادته  ، وم س ريةإىل  

عشقي للارية  لاامني ونص  وخرجت ألكتب يف ال    التايل مقالً أؤكد ف ه  

 .. يل ولكل الس ريني

الث رة عىل الظلم وكره الخ  ع ودحض مربراته وحب الس ريني واإليما   

بكل يشء حتى  بهم وبفهل تهم للا اة الارة الكريمة والستاداد للتضا ة  
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ي ال ا هذه الا اة ه  مبدأ وش: وأسل ب ح اة بال سبة يل وطريق ل أح د 

 .. حرف اً بإذ  الله  ول  ك ت وحد ع ه ول  ك ت وحد ، وأع  ها 

املباركة   الث رة  ق ا   باد  وخص صاً  الطريق  هذا  يف  وحد   لست  لك  ي 

ن أ   قبل  يط ل زمن  لن  تااىل  الله  وبإذ   مؤّلحة  أل :  باض ا  ه اك  جد 

باضاً ونجمع أص ات ا ونضم جه دنا ون ظم صح ف ا ونر  الله م ا ونر   

 ... ي  الس ريني ما يابه الله ويابه الس ر 

 

  38    

س اس ني يحهم   ألع ب الس اس ة ودهال زها ويارف      نان بااجة إىل

ك   يستخدم   محرداتها وأدواتها، ويف ال قت نحسه يامل   روح ث رت ا 

يشبه      قدهات  ب س اس ني  ومحاجآتها،  وإبداعاتها    ع ح ا  ومبادراتها 

 التصق ا بها!ي الكراس الترتابة مظاهرات ا األوىل ل 

 

  39    

عباد    اإلصفح التدريجي لألنظمة التي تاكم م طقت ا من عباد القب ر أو 

  أنظمة ل يقتلاها إل الط فا ، س اء جاء عىل   القص ر وهم  ووهم  ووهم ،

حروب، أو  انقفبات  أو  ث رات  لك ها  شكل  ومؤملة  صابة   حق قة 

 .الاق قة
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  40    

الطاغ ة خ فاً من األس أ. س رية مشوع أرض ماروقة يتم    أل يزول  

ما دا  بشار إلهاً ف ق أ  انتقاد وأ  أما  يف أ  بقاة م ها ه  أما  مؤقت  

تكرر لبشار.  ل  لله  عب داً  الس ري    يا د  القرآ     اسم  حتى  يف  فرع   

مرة أل  الله علم خطر الحراع ة عىل هذه األمة ففخربها أل نجاة   74الكريم  

 !إىل شاطئ الارية، مهما كا  اله ل والخطر بخ ض البار إل

 

  41    

يف م طقت ا يتصارع مشوعا   مشوعهم؛ تجارة بالدين واملقاومة، وكحر 

ية عل ه، وفراع ة ملتصق    بالشاب يؤد  إىل ساق إرادته وفرض ال صا

قتل  مشوع  الله،  دو   من  ألنحسهم  البش  يابّدو   األبد  إىل  بالكراس 

ال وتاذيب وم ت ودمار. ومشوع ا؛ دولة عدل وقان  ، وأنا  أحرار وس

ل يا    رأسهم إل لله، وإيما  بالشاب يؤد  إىل تمك  ه وإطفق طاقاته، 

مدد لهم أ  يستبدلهم ع د كل  وحكا  م ظح   ع د الشاب ي تظرو  هل ي

 .انتخابات، مشوع استقفل وحضارة وكرامة وب اء

 

  42    

األكثرية الس  ة ذات التجربة املدن ة املتجذرة يف عمق التاريخ املرتكزة يف 

ما ر املد  املمتد من درعا إىل حلب عرب دمشق وحمص وحماة والفذق ة 

س ر  وط ي  مشوع  أل   األساس  الاامل  عامل   هي  وهي  جامع 
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القادرة  الاضارية  الخمرية  وامل طقة وهي  املستدا  يف س رية  الستقرار 

م طقت ا  عىل ول ست  الاالم  ياتاجه  إنساني  حضار   مشوع  إنضا    

كاملة  لاق قها  وأخذها  س اس اً  األكثرية  هذه  تمكني  دو   من  وحسب. 

ت تهي كبق ة الس ريني ستظل س رية وامل طقة بفرسها ساحة رصاعات ل 

 .وكرة نار متدحرجة

 

  43    

هم من أجل الخبز ل ي زل ال ا  إىل الش ارع ويضا   بسفمتهم وأرواح

التي   القطرة  ه   الخبز  يك    قد  نام  املهدورة.  كرامتهم  أجل  من  وإنما 

ل  الشا ب  كف   لكن  ث رات،  شكل  عىل  الشا ب  كف   تح ض  بسببها 

ع مرارًة وقهراً  تمتلئ  أ   باد  إل  انسان تها تح ض  امتها   رب س  ات من 

 .وهدر كرامتها

 

  44    

لت أكتش  جديداً يف نحيس يم ا ي فهماً ملا  وأنا يف الثان ة والخمسني ما ز 

بالذات(   أو رؤية جديدة لألم ر. لاظات )الستبصار  فهمه  استاللق عيلّ 

هذه تكش  أمامك فجفة وبرضبة واحدة مساحات خح ة هائلة من ذاتك أو 

شكفً مختلحاً. هي روح الله التي نحخها يف اإلنسا  وهي من أساد    تم اها

 .لاظات الا اة وأغ اها
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  45    

يق ل علماء ال حس إ  املخاو: التي ياملها اإلنسا  يف داخله ول يتجرأ  

عىل الب ح بها تتا ل يف عقله الباطن إىل عقد وأمراض نحس ة وإ  الب ح  

حة وعفن ة هي أول أساس ات الاف  بهذه املخاو: والاديث ع ها رصا

ي طبق عىل   كما  األفراد  ذلك عىل  ي طبق  تار   والشحاء،  التي  املجتماات 

التي   املخاو:  وعن  مك ناتها  أكرب  لها  تارض  التي  املظالم  عن  الاديث 

 .ياملها هذا املك  

األكثرية   إ   نق ل  أل  ال ط  ة  املشاعر  الاحاظ عىل  باسم  الباض  يريدنا 

س رية تارضت ط ال الاق د املاض ة للتهم ش واإلقصاء، أمر  الس  ة يف  

و  بالبديهة  س ر   كل  الطائحي  يارفه  النتماء  نسب  ذكر  إىل  ياتا   ل 

يف   القتصاد   الثقل  وأصااب  والاسكر   الس اس  بالقرار  للممسكني 

ول  وه اك،  ه ا  الس  ة  الشخص ات  من  الديك ر  باض  ي ح ه  ول  البفد، 

بن كا  يتم بمباركة ثلة من مشايخ الس ة امل افقني. باسم  ي ح ه أ  هذا الال

ال ط   املشاعر  عىل  األكثرية  الاحاظ  إ   نق ل  أل  الباض  يريدنا  أيضاً   ة 

الث رة تدمرياً وقتفً وتهجرياً   الثمن األكرب يف هذه  التي دفات  الس  ة هي 

التال ري   بسبب  وج د   بتهديد  ال     تشار  وأنها  واعتقالً  وجرحاً 

 .م غرايف الذ  تت ىل كربه إيرا الدي

وامل األكثرية  هذه  له  تارضت  الذ   الظلم  عن  باستاادة الاديث  طالبة 

ل س   أقل  ول  أكثر  ل  الس رية  املك نات  بق ة  حق ق  لها  ل ك    حق قها 

مظل م ة س  ة ول طائح ة س اس ة ول تشدد ول تاصب ول غباء س اس 
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التي ستق   عل ه املاافاة من    س ريةا  بل ه  أسا  املصارحة  الجديدة 

م هج   استمرار  من  ال اقي  املصل  وه   واألحقاد  رفع  املظالم  يف  األسدية 

الشاارات ال ط  ة وتمرير املشاريع الطائح ة تاتها. يارتم ا الاالم ع دما 

نارت  أنحس ا باملطالبة باق ق ا والترصيح عن مخاوف ا ول س بالتذاكي  

ع   اآلخر ما ياب سماعه وأ  نالري جلدنا حتى  والتق ة الس اس ة وأ  نُسم 

 .يرىض ع ا، وما ه  براٍض 

 

  46    

يف قصة أي ب لم يكن كلمات  للم اساة أو لتخدير ال حس بتم  تها    الصرب

وتآمر   اآلخرين  بل    تردح  البفء  عظم  عن  بكائ ة  يكن  ولم  آجل،  بث اب 

 ً نا  أسباب    الاالم وتمار  دور الضا ة. الصرب يف قصة أي ب كا  ركضا

( ص   اب  د  َوَشَ ذَا ُماْلتََسل  بَار  ْجل َك َهَٰ ر  والركض يرمز    42الاف  )اْرُكْض ب 

تتقد    والج ارح  الحكر  يف  متصاعدة  تت ق ، حركة  ل  إىل حركة رسياة 

باستمرار يف فهم ال حس والاالم ويف الباث عن الحرص يف املصائب وعن  

اديات، ه  صرب األفراد والشا ب  امل ح يف املان وعن ال م  يف م اجهة الت

اففة، ل تجاوزاً لفبتفء وهم ياربو  ه ل ال لدات الجديدة، ع دها تفتي املك

كا   ما  ملاار: وخربات وطاقات وإمكان ات  مضاعحاً  بل كسباً  وحسب، 

َاُهْم َرْحَمًة مِّ َّا َوذ   ثْلَُهم مَّ ُويل  ل خرجها إل البتفء )َوَوَهبْ َا لَُه أَْهلَُه َوم  ْكَرىَٰ أل 

( ص  . 43اأْلَلْبَاب 
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  47    

 

 الجتماعي الامل الس اس والامل  

 

املشوع   أ   ح ث  من  والجتماعي  الس اس  بني  تقاطع  ه اك  أ   ل شك 

الس اس هدفه خدمة   أ   إىل حامل اجتماعي ومن ح ث  الس اس ياتا  

لجتماعي من املجتمع يف نهاية املطا:. لكن ل يج ز الخلط بني الس اس وا

امل غري  الس اس ة  فاملؤسسة  واملؤسسات ة،  الت ظ م ة  ؤسسة  ال اح ة 

الجتماع ة، هما مختلحا  يف األهدا: وال سائل ويف املهارات التي ياتاجها  

الاامل   يف هذين ال  عني من املؤسسات بل إ  الخصائص ال حس ة ع د  

امله ع د  مث فتها  عن  تختل   الس اس  بالامل  بالامل املهتمني  تمني 

 .الجتماعي

الباض  إل ه  يلجف  والس اس  الجتماعي  بني  املتامد  الخلط  أ   أتحهم 

املجرد  الس اس  الامل  إىل  للدع ة  املصاحبني  وال ح ر  الرهبة  لتخح   

بسبب كثرة املشاريع الس اس ة الحاشلة، وقد يك   ح لة نحس ة غري واع ة  

ع  بسبب اندراجهم يف مشاري  إل ها لتجاوز آثار راضة تارض ا لها يلجؤو 

الخلط   بفسمائها.  األم ر  تسم ة  عد   يربر  ل  هذا  لكن  ال  ع،  هذا  من 

والجتماعي   الس اس  بني  واملؤسساتي  كف    يا قالت ظ مي  يف  اإلنجاز 

 .املجالني
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   48     

من أراد أل يخطئ أبداً عل ه أل يامل ش ئاً، ومن أراد أل يتاثر أبداً عل ه أل  

لقى أ َّ طا ٍة من أمامه أو من خلحه عل ه أ  خط ًة، ومن أراد أل يت  يميش

 يبقى يف آخر الصح :. 
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  01    
 

بال سبة   يرا   ما  عىل  تسري  م طقت ا  يف  األم ر  كانت  الزمن  من  عقد  قبل 

وأمريكا. ببط  إليرا   يتاللالل  اإليراني  املشوع  كا   إليرا ،  ء،  بال سبة 

ألمريكا، كا  الطالاة يريدو  رضاها حتى ترىض ألنهم يالم    وبال سبة  

أ  هذا الرضا ه  ما يثبت كراس هم ول ست املشوع ة املستمدة من رضا 

األمثل   ال صحة  كانت  املستبدو   والاكا   الخاناة  الشا ب  شا بهم. 

 لتاق ق مصالح الطرفني إيرا  وأمريكا. 

سرّي بالاصا إىل جماهري ثائرة تطالب  ع دما تا لت الشا ب من قطاا  تُ 

املصالح  مساحة  وبدأت  وأمريكا،  إيرا   عىل  الطاولة  انقلبت  باق قها 

املشرتكة ب  هما تض ق إىل أ  تا لت إىل تضارب. ول  أ  الث رات خمدت 

لسهل    –وهذا ما كانت س اسة أوباما يف امل طقة تهد: إل ه    –يف عهد أوباما  

مل طقة من جديد عىل أنقاض الث رات املهزومة  ذلك عىل الطرفني تقاسم ا

 لكن ذلك لم يادث بل امتدت الث رات إىل دول أخرى. 

نك    أ   نريد  هل  السؤال   هذا  عىل  بالج اب  مرتبط  م طقت ا  مستقبل 

يسرّيها   قطااناً  أ   الكريمة؟  الارة  الا اة  عشق  يسرّيها  ح ًة  شا باً 

ً   الخ :، س اء من م ل ش ات كالتي ص اها   كا  خ فاً من الطالاة أ  خ فا

سل ماني أ  خ فاً من صاروخ اله ل فاير الذ  قتله؟! وحدنا نان الشا ب  

 .من نملك اإلجابة عىل هذا السؤال ووحدنا من نملك تاديد مستقبل ا
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  02    

قدراته وجال حماسة ياقبها انطحاء ترض أكثر مما ت حع. ط بى ملن عر:  

 مسافة بني دماغه ولسانه! 

  03    

يربر ت ازلته بفنه إذا لم يحال س زيا نه ويفت   بمن ه  أس أ م ه لكي  

 يت ازل وكفني به يق ل  حاشا وكف أ  يك   ه اك من ه  أس أ م ي!! 

  04    

يجب أ  ن تبه ونان نربر مشاركت ا يف عمل ة س اس ة ما عىل أنها فرصة 

ة قد تخل  ا عن القض ة  إليصال قض ت ا إىل الاالم أل نك   بهذه املشارك

 ذاتها وتا ل ا ع ها إىل قض ة أخرى!

عىل   يساعدها  أ   الاالم  تطالب  ماارضة  من  قض ت ا  تتا ل  أ   مثفً، 

التخلص من مجر  يدمر البفد إىل ماارضة تطالب الاالم أ  يساعدها عىل  

 ها لكتابة دست ر للبفد التي يدمرها! إق اع هذا املجر  بالجل   ما

  05    

ي ّظر   ولم  ألحها  لك ه  الخامسة  الس مح ن ة  ب ته فن عن جمال  يكتب  لم 

داف يش عن روعة امل نال زا لك ه رسمها. ه اك الكثري من الكتابة والت ظري 

كلمتهم  ت حد  ك انات  يف  أنحسهم  الس ري    ي ظم  أ   رضورة  عن 

الس الح ىض  من  ه اك  وتخرجهم  باملقابل  قض تهم.  ض ات  التي   اس ة 
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م عىل القل ل  والقدرة  والت اضع  والتضا ة  والنضباط  والصرب  الامل  ن 

وأنت  الساعات  مئات  تبذل  قد  ذلك.  تاق ق  ياتاجها  التي  اآلخر  قب ل 

يف أرض    ىتساى نا  هذه الالاية دو  أ  تصل إىل يشء ألنك تاث الخط

لمات مرتاكبة وأل  ال ح   باد خ بة  مجه لة املاالم وتتلمس الطريق يف ظ

أع ا  تاباً  أ  تساة  تزيدها  املتتاباة  واألحداث  واإلحباط  التاب  خذها 

عىل   الزفرات  بث  من  أكثر  تستاق  الس ريني  تضا ات  لكن  وإحباطاً. 

 صحاات الت اصل الجتماعي خص صاً ممن ه  قادر عىل أكثر من ذلك.

 

  06    

الخارجي م الدعم  الرغم من  الحقر  عىل  الام د  أب اء طائحته هم  يزال  ا 

ر وما تزال )بالروح بالد  نحديك( هي الت مة التي يرددونها يف ل ظا  بشا

كل م اسبة.  لقد زرع حافظ يف الاقل الباطن لطائحته أ  مصريها مرتبط 

بمصريه وسار بشار عىل نهجه لذلك وم ذ أول ي   يف الث رة لم يالري جهازه  

واإلعفمي   هم الس اس  عل ه  ثاروا  الذين  أ   وه   واحدة  شارة  خطابه 

به هاب    وخ نة وأ  هدفه ال هائي استاادة كل س ريا وأ  ما يق    إر 

س اس ة    من هيتاركات  نا     وعسكرية  وخط ات   تاق قم اورات 

يص ب    هذا املشهد  من  بشار  خرو   احتمال  إىل  إشارة  أ   إ   الهد:.  

ما  يات طائحته يف مقتل وبدلً من أ  تستثمر املاارضة الرسم ة نقطة 

دو  انقطاع أ  الال يف س ريا يقتيض رح ل بشار، الضا  هذه فرتدد  

نراها تساعده عىل تصل ب م ق  طائحته ح له بتج ب الاديث عن مصريه  
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قد يبقى باد كل ما فال! متى آخر مرة سما ا ف ها أحد أفراد    م ح ًة بفنه

املاارضة الرسم ة يق ل  "ل حل يف س ريا ب ج د مجر  الارب بشار"؟!  

الق هذا  بف   )الامل ة علماً  بع   يسمى  ف ما  املشاركة  مع  يت اقض  ل   ل 

بفقذع  املاارضة  يص   وه   ال ظا   ف ها  يشارك  التي   الس اس ة( 

 الابارات!

  07    

األوبئة وغريها من الك ارث الطب ا ة جزء من قدر البشية وقد أتى عىل  

  1349و  1348اإلنسا  حني من الدهر تقتل ف ه األوبئة املفيني، فبني عامي  

مل    شخص يف أوروبا،    20حصد ما عر: باسم الطاع   األس د نا   

عا    الاالم،    1918ويف  اإلسبان ة  اإلنحل نزا  وباء  ما اجتاح  با اة  وأودى 

مل    شخص. إ  التط ر الذ  شهدته البشية يف   50و  40يرتاوح بني  

اإلصابات   جال  ال قائي  الطب  وإجراءات  التشخ ص  ووسائل  الاف  

يف وباء ك رونا يف حدها األدنى وه  جزء من تط ر علمي مّطرد    وال ف ات

قدمني مرسعتني   عىل  علم اً  تتقد   التي  البشية  إ   يت ق .  زالت لن  ما 

أخفق اً تاب  عىل ك ع ها نا  عالم أكثر عدلً وصدقاً ورحمة وإ  م قحها 

الذ    الاضار   الكم    إ   ذلك.  دل ل عىل  أكرب  ه   الس رية  املقتلة  من 

ل ا  تتاح  األما  ع دما  إىل  البشية  يف دفع  تامله م طقت ا س ساهم كثرياً 

الكم     هذا  إطفق  من  تمك  ا  حرية  بني   بماوتط يره  مساحة  ي از  

الساي يف م اكب األرض والسرتشاد بهد  السماء. نان ال    ندفع ثمن  

 هذه الارية. 
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  08    
ثالث لهما  أم ر نستط ع   األم ر التي تادث ل ا وتادث ح ل ا ن عا  ل

يف التاامل مع هذه األم ر أمام ا خ ارا   التاكم ف ها، وأخرى ل نستط ع.  

 قة أن ا ل نستط ع التاكم يف باض األم ر والرتك ز  ل ثالث لهما  قب ل حق

عىل   وياللب  ف ت از   وسل ك ات  أفكار  من  ف ه  التاكم  نستط ع  ما  عىل 

و  والرضا  بالسك  ة  الشا ر  بالقلق نح س ا  الشا ر  من  شابها يشء  إ  

والض ق )ألن ا بش ول يمكن أل يؤثر ب ا ما ل نستط ع التاكم ف ه(، أو  

 نستط ع التاكم ف ه ف حقد ت ازن ا ون زلق يف ل لب نازل  الرتك ز عىل ما ل

 . متسارع من الشا ر بالاجز والسخط واإلحباط 

 

 

  09    
تستخد    ق ية  دولة  وج د  يرفض  أحد  حماية ل  يف  الضخمة  إمكان اتها 

تمج د   بالرضورة  يا ي  ل  هذا  لكن  الطب ا ة،  الك ارث  من  شابها 

الصني عىل شابها س  هار   الذ  تحرضه  الاديد   الجدار  الديكتات رية. 

من   غريه  انهارت  كما  ظني ماً  النه ار   جدرا   عىل  عص ة  أنها  بان ها 

والاديد. وحش ة ال ظا    لس ف تي الذ  حكم نص  الاالم بال اركالتااد ا

التاامل مع شابه وخص صاً مع األقل ات كاإليال ر ل يجاله   الص  ي يف 

نم ذجاً حضارياً يُاتذى وال جاح القتصاد  ما لم يكن قائماً عىل احرتا  

كرامة البش نجاح مؤقت قد تط ل عمره ظرو: داخل ة أو خارج ة لك ه  

ا ش الار الكريم.  أما عزو نجاح  لالي الحطرة البشية يف الت ق إىل اللن ي 
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است تا    فه   ديكتات ر   نظا   ك نها  إىل  ال باء  عىل  القضاء  يف  الصني 

مترسع، ه اك نظرية مااكسة تق ل إ  طب اة ال ظا  الص  ي يف حجب 

كما  املال مات وإخحاء الاقائق ه  الذ  أدى إىل انتشار ال باء بهذا الشكل،  

   ظا  ل يمكن ال ث ق بها. أ  األرقا  التي تفتي من هذا ال

ف ائد   ح ل  الجائاة  مع  الصني  تاامل  أثاره  الذ   ال قاش  فإ   وأخرياً 

ل س  س رية  يف  ي جد  ما  به.  الس ر   لل ظا   عفقة  ل  الدكتات رية 

بلدها وإنما عصابة طائح ة   تامل ملصلاة  م ذ    عم لة عملتديكتات رية 

مادياً وحضارياً وأخفق اً  تدمري س ريا    الاكم عىلال    األول لستفمها  

أقذر   الث رة استجلبت  لديها من وسائل وباد  ما  األرض من    ما عىلبكل 

 عصابات طائح ة وق ى استامارية لستكمال هذه املهمة.

 

 

  10    
القتصار  أ  ك روناوباء الالاجر الصاي الذ  فرضته الدول أث اء أظهر 

يكل  الدولة الكثري مادياً وما  ياً    عىل أدوات الكراه إللزا  ال ا  بالقان  

وأ  الدافع الداخيل ال ابع من أعماق ال ا  واملارب عن انتمائهم الثقايف ه   

ال اباني م زله أل  أخفق   يلز   قد  اللتزا .   إىل  الذ  يؤد   األهم  الاامل 

وقد يلز  الحرنيس م زله ألنه ي تمي إىل   السام را  تقتيض م ه التضا ة،

ت روس  صاحب الاقد الجتماعي، وقد يلز  املسلم م زله أل   ثقافة أخرج

املسلم أخ  املسلم ل يظلمه ول يسلمه، السل ك واحد لكن الدافع يختل   

وشخص ته   ه يته  عن  يارب  والذ   للمجتمع  الثقايف  امل روث  باختف: 
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يامل ل  دافع  وه   الاافز    الاضارية  يشكل  بل  فقط  األزمة  أوقات  يف 

 يخر  من األمة أفضل ما لديها يف كل األوقات.  الاضار  الذ   

مهمة الدولة أ  تمكن املجتمع من التابري عن ه يته وشخص ته الاضارية 

 ل أ  تقمع هذا التابري وتحرض عىل املجتمع إيدي ل ج ات غريبة.

 

 

  11    

كما أنك ل يمكن أ  ت شئ أرسة بالت اصل مع أولدك أونفين، ل يمك ك أ  

ل بديل عن الت اصل املباش بني األستاذ والطالب،   ألج ال أونفين.  تربي ا

وبني الطفب مع باضهم الباض، لالة الجسد وال ظر املباش يف ع    من  

وا الجماع ة  وال شاطات  رقمي،  تال م  أ   يا ضها  ل  ملهارات  يادثك 

اإلنساني   والد:ء  الح زيائي  اللقاء  يص اها  التي  والصداقات  الجتماع ة 

لذ  ي فره ل يا ضها أ  برنامج للتال م عن باد مهما كا  متط راً.  تح د ا

والجاماات   املدار   عن  وكبديل  داعمة  كربامج  وامل اهج  الربامج  هذه 

ت أ   يمكن  ل  لك ها  الستث ائ ة،  الظرو:  يف  هذه  الاق ق ة  مال  ال 

  املؤسسات كما يرّو  الباض يف حمى تمج د التال م الرقمي السائدة هذه

 األيا . 
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  12    

ُم   َعلَ ْه  ُل  تَتَ َزَّ اْستََقاُم ا  ثُمَّ  اللَُّه  َربُّ َا  َقالُ ا  يَن  الَّذ  "إ  َّ  تااىل  ق له  أقرأ  وأنا 

َوَل   تََخاُف ا  أَلَّ  َكُة  تُ َعُدوَ " الَْمَفئ  ُك تُْم  الَّت ي  الَْج َّة   ب  وا  ُ َوأَبْش   تَْاَزنُ ا 

كن أ  تخل  الا اة البشية من مشاعر ( سفلت نحيس  ك   يم30   )فصلت

يف   وورد  والاز ؟  كالخ :  يف    ذه يسلب ة  يؤثر  الس اق  التايل   املا ى 

املا ى، رضبة الطبل ل حدها ص ت مزعج، لكن الرضبة ذاتها ع دما تك    

الرجل من   يتلقاها  اللكمة  آخر.  ال حس وقع  لها يف  من لان يصبح  جزءاً 

ل  إذا تلقاها من خصم يف الالبة ل  أ   لص يف الشارع يك   لها وقع مخت

وهكذا. كذلك املشاعر السلب ة ل نستط ع  هذا الرجل مفكم ياشق املفكمة،  

إلالاءها لك  ا نستط ع ص ع الس اق الذ  ياط ها ما ى مختلحاً، وهذا ما  

 تحاله الستقامة ع دما يجالها أحدنا س اقاً يشمل ح اته كلها.

 

  13    

طئة تض ق واسااً وتشار الباض بال قص من دو  مربر. التام مات الخا

األول  الق ل بف  عىل اإلنسا  أل يرىض بال ظ حة   سفرضب مثالني، املثال

عل ه   وتض ع  اإلنسا   تق د  ال ظ حة  وأ   الخاص  مشوعه  يحتح  وأ  

الحرص، من قال ذلك؟ الساي إىل وظ حة ياقق ف ها اإلنسا  ذاته، وتاقق  

د ، هي غاية نب لة. ما كل ال ا  لديها الستاداد لتك    له األما  القتصا

ا اة بااجة مل ظحني ثابتني تستقر بهم املؤسسات وتتمكن  رواد أعمال، وال
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امتفك  رضورة  عن  نتادث  ع دما  اآلخر   املثال  خرباتهم.  مراكمة  من 

مهارات الامل الجماعي والامل ضمن فريق وإل لن يستط ع اإلنسا  أ   

ش ئاً.   لكن ي جز  كففراد  يبدع    أشخاص  ه اك  والتجربة  ال اقع  من 

بف  يك ن ا لعبني ج دين ع دما يك ن   يف فريق،  طب اتهم ل تسمح لهم  

وتقديم  كالتفل    الحردية  األعمال  ويف  األفكار  إبداع  يف  يصلا    هؤلء 

الستشارات واألعمال الح  ة وأيضاً هؤلء تاتا  لهم الا اة وهم جزء من 

ا نحسه  التل    اإلنسا   يار:  أ   املهم  البش.  به  يتص   الذ   لطب اي 

 ا  امل اسب. ويضاها يف املك

 

 

  14    

. تتالري األخرية.ال ا  يتالريو  عرب الس ني وخص صاً يف الس  ات التسع  

قد يتخلص   من ع  ب أو يكتسب نها، وقد   وقراراتهم،ق اعاتهم وم اقحهم  

. من األخطاء الشائاة أ   .جديدة   تال ب ع هم صحات أو تظهر ف هم صحات

س  ات وكفنه ذات الشخص الذ  ك ت تارفه  تق ّم إنساناً ابتادت ع ه م ذ  

قبل هذا البتااد، هذا الخطف يض ع أح اناً فرصة عظ مة ويف أح ا  أخرى 

 . يؤد  إىل ورطة كربى
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  15    

دمة. هذه  املشاريع التط ع ة ل ست ف دقاً يالادره املرء ع دما ل تاجبه الخ

وقض  مشوعهم  ياتربونها  الذين  بفصاابها  تق    وع دما  املشاريع  تهم 

تتاثر فكل مساهم ف ها يجب أ  ياترب نحسه مسؤولً عن دعمها وإقالتها 

من عثرتها وأ  يبادر إىل ذلك ب ص اة أو رأ  أو وقت أو جهد أو مال كل 

مشو إلطفق  اإلعداد  مشقة  عىل  يصرب  ل  من  استطاعته.  ما باسب  ع 

أع مشقة  وهي  إطفقه  باد  املشوع  مشقة  عىل  الصرب  عل ه  ظم يصاب 

الذين   الصاابة  حتى  م ها  ي ج  لم  الباض  ع د  طب اة  وهذه  وأط ل.  

احتج ا عىل م ع القتال فلما كتب عل هم القتال طلب ا التفج ل " أَلَْم تََر إ ىَل  

َوأَق  ُم ا   يَُكْم  أَيْد  لَُهْم ُكحُّ ا  يَن ق  َل  ُم الَّذ  َعلَ ْه  ُكت َب  ا  َفلَمَّ َكاَة  الزَّ َفَة َوآتُ ا  الصَّ

يق  م  ُْهْم يَْخَشْ َ  ال َّاَ  َكَخْش َة  اللَّه  أَْو أََشدَّ َخْش ًَة َوَقالُ ا َربَّ َا  الْ  تَاُل إ ذَا َفر  ق 

يٍب" ال ساء  ْرتَ َا إ ىَل أََجٍل َقر  تَاَل لَْ َل أَخَّ َم َكتَبَْت َعلَ ْ َا الْق   78-77ل 

  16    

ال حيس   أ  Psychological projectionاإلسقاط  اإلنسا   هي  يتهم    

اآلخرين بالة م ج دة ف ه يف ال قت الذ  ي كر وج د هذه الالة ع ده. كف  

يتهم اآلخرين بالستافء أو عد  اإلصالاء أو التحرد بالرأ  يف حني يمار   

إل ها اإلنسا  بشكل هذه السل ك ات. اإلسقاط ح لة نحس ة دفاع ة يلج ف 

ة عن العرتا: ب قاط ضاحه  لشا ر  للتهرب من الكلحة ال حس ة ال اجم

 وم اجهتها، فإلقاء الل   عىل اآلخرين أسهل وأمتع!  
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ويضا   ع  بها،  وإصفح  نحسه  فهم  فرصة  اإلنسا   يار   اإلسقاط 

ول  نحسه  يحهم  ل  فمن  ف هم،  التفثري  عىل  وقدرته  اآلخرين  مع  عفقاته 

بش فكل ا   ستط ع التفثري ف ها ل يمك ه أ  يحال ذلك مع اآلخرين. بما إن اي

والتخلص  ال حس ة،  الا لة  لل ق ع يف حبائل هذه  استث اء مارض    بف 

م ها يادث بمجرد أ  يدرك أحدنا أنه واقع ف ها. ياتا  ذلك إىل شجاعة 

 أخفق ة وإىل صدق مع ال حس ومع اآلخرين. 

 

  17    

الطفق  الثان ة من الخمسني من الامر سمات عن الكثري من حالت    وأنا يف

 وهذه خفصة ما ت صلت إل ه.

الزوا  شاكة أبدية تق   عىل امل دة والرحمة بني شخصني. "ومن آياته أ   

إل ها وجال ب  كم م دة ورحمة"  لتسك  ا  خلق لكم من أنحسكم أزواجاً 

و 21  –الرو    وأشمل  أعمق  والرحمة  امل دة  الاب  .  )الاب(،  من  أرسخ 

يفتي قد  الاب  لك ه ل يكحي،  إىل    رضور   أول نظرة وه  ل ياتا   من 

جهد، أما ب اء امل دة والرحمة ف فتي مع األيا  وياتا  إىل جهد من الطرفني.  

الاب ه  البذرة، وامل دة والرحمة هي الشجرة الراسخة ال ارفة التي يتح ف 

نالت البذرة حقها من الرعاية، والرعاية    الزوجا  وأولدهما ظفلها ف ما ل 

لها أشكال   أهمها الحرتا  والتقبل والتسامح وتجاوز األخطاء ه ا  كثرية 

وهي ما يا ل الاب مع ال قت إىل م دة ورحمة. الاب ه  ال بع املتحجر  
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من باطن األرض، والرحمة وامل دة هي ال هر الاريض الذ  يشق طريقه 

الا ا بساتني  ويرو   يشقه  بهدوء  إىل مجرى  ياتا   لك ه  ة عىل طرف ه، 

صاراء الامر ومرة أخرى ل يتفتي ذلك إل بالرعاية وأهم   الزوجا  مااً يف

زيجات   شاهدت  األخطاء.  وتجاوز  والتسامح  والتقبل  الحرتا   مظاهرها 

تا لت إىل مصدر شقاء ألنها كانت بسبب مصلاة أو شه ة عابرة أو تات 

ب ب سابق، لكن ذلك ل يا ي الحشل الاتمي ضالط اجتماعي أو ملكايدة ح

ة شاهدت زيجات بمثل هذه البدايات الخاطئة تا لت إىل  فحي حالت نادر 

إىل  وتا يلها  املسار  تصا ح  الطرفني  أحد  قرر  ع دما  حق ق ة  شاكة 

إىل جهد كبري من  ذلك  امل دة والرحمة، ياتا   قائمة عىل  شاكة حق ق ة 

 بادر. الطرفني وخص صاً من الطر: امل

 

  18    

لتاق ق   أفضل  فرصة  للس ريني  ي فر  س ريا  يف  اإليراني  ال ج د  إنهاء 

ل   الزاوية  من هذه  والقان  ،  والادل  الاق  دولة  وإقامة  أهدا: ث رتهم 

كامل  هذا ال ج د بشكل    يف إنهاءوأمريكا    إلرسائ لأعتقد أ  ه اك مصلاة  

يداً ملصالاهما وأعتقد ل يشكل تهد  أظافره كيتقل م    يفمصلاتهم    وإنما

أ  إيرا  جاهزة للتحاوض ح ل هذه املسفلة.  ل يا ي ذلك أل نستح د من  

الرسائ ل ة واملصالح اإليران ة ولكن   -أ  ت اقض بني املصالح األمريك ة  

الق ية املستقلة املستقرة   من دو  أ  نالحل عن حق قة أ  س ريا الارة 

 م.  ل ست يف مصلاة أ ٍّ م ه
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ف ما يادث أ  حسابات وتاركات الكثري من )املاارضني( قائمة عىل املؤلم  

تاديد مصريهم   يف  دور  للس ريني  ياد  لم  أنه  انتظارأسا   ما    وعل هم 

أ     مصالاها، املؤلملن تارص إل عىل    الدول التيستسحر ع ه اتحاقات  

قفل بالست  س اس يتمتع  فاعل س ر بال اب    املاارض  ( يقرو هؤلء )

الشاب ة  والشع  لك هم    يادد مصلاةة  الس ريني ويامل عىل تاق قها 

ً ي حض     من مسؤول تهم عن ص اعة هذا الحاعل بل م هم من    أيديهم تماما

 ي ّظر ح ل استاالة ذلك! 

 

   19     
 يف الت از  بني الثبات والاركة 

أصالر   من  الك    ب اء  يق    والاركة  الثبات  بني  إىل  بالت از   مك ناته 

ح ل     أكربها. تدور  واألففك  ثابتة  ن اة  ح ل  تتارك  الكرتونات  فالذرة 

ف ه كل يشء   ثبت  ول   الك   لنهار  يف  كل يشء  ثابت، ول  تارك  مركز 

   لنهار.

عىل الت از  بني الثابت واملتارك.  فاإلنسا  يا ا وفق    األفراد تق  ح اة  

ا  م ادين  يف  يتارك  ثم  ثابتة،  وق م  م ّ عاً  مبادئ  وسائله ومجدّ لا اة    داً 

 وأدواته التي تاّ ل هذه املبادئ والق م إىل مشاريع وإنجازات.   

مجتمع   فلكل  واملتارك.  الثابت  بني  الت از   عىل  تق    املجتماات  ح اة 

ث ابته وه يته الثقاف ة وتراثه وتجربته التاريخ ة وهذا ما ياطي البشية 
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ق بني املجتماات  ي يادث التحاعل الخف الت  ع والال ى الذ  تاتا  إل ه لك

ثمالبشية   وه يته   املت  عة،  الخاص  بل نه  املجتمع  يتارك  ذلك  باد 

مسرية   يف  املتم زة  مساهمته  ل قد   والامل  الحكر  ساحات  يف  الحريدة 

 الاضارة البشية.  

الثبات ل ي اقض الاركة بل ي ّجهها وياط ها ق متها فالاركة إ  لم تكن 

 ل م ه.ت تصبح عبثاً ل طائنا  هد: ثاب

ي اقض   يرتحع    ال م  بلوالثبات ل  فالب اء ل  بد م ه.  الذ  ل  ه  شطه 

أرض ثابتة، والشجرة ل ت م  أغصانها ما لم تكن    عىلعمرانه ما لم يقم  

 جذورها ثابتة. 

والثبات ل ي اقض النحتاح بل يم ح صاحبه الثقة ل  حتح عىل الجم ع دو  

ا يف األرض أولً ثم تحتح أوراقها الض اع. فالشجرة تثبت جذورهأ  يخىش 

 لل  ر تتلقاه من كل الجهات.

 

  20    

التاديات  وترتاكم  الهزائم  وتجتمع  الازائم  وتخ ر  ال ح    تملُّ  ع دما 

ع دما   ل  والريادة،  الق ادة  وقت  يفتي  ه ا  اإلحباطات،  يشتال وتكثر 

 صارات ويرتاجع الادو. يف الجماهري وتتاىل النت الاما 
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  21    

حارب ا   الذين  أجدادنا  ل ا  وجذور،  وتاريخ  وماض  أصل  بفدنا  يف  ل ا 

املستامر وآباؤنا الذين واجه ا املستبد وامتألت بهم سج نه، وهم من ب  ا  

ومزارعني  وتجار  وأطباء  ومه دسني  مدرسني  الامرا   وأنشفوا  اإلنسا  

تراب يضم  أهل وب  ت وحارات وبساتني و وم ظحني ومه  ني. ل ا يف بفدنا  

أحب ال ا  إل  ا. ل ا جبل قاس    الذ  تمرغ ا أطحالً عىل سح حه وبردى  

القتفع  نرىض  ولن  أرض ا  ن ىس  لن  املآذ .  وأص ات  والال طة  الاب ب 

والتجري  والتال ري الديمالرايف ولن نسلمها لألغراب ولن نستسلم للالربة 

ا وأ  يباث أ  نجمع صح ف ا ون حد كلمت والاز . لكن الا دة تقتيض  

كل واحد م ا عن الطريقة التي يساهم بها يف تخل ص بفده من املستبدين 

البفد ع دما  واملاتلني كلٌّ من م قاه وحسب ظروفه وإمكان اته. تض ع 

 يض ّاها أهلها وتم ت ع دما يم ت حبها يف قل بهم. 
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قبل   الب اء  يرتحع  تخر ل  ول  ب اته،  عق ل  يف  ص رته  الرواية    ارتسا  

يار:  لم  ل   حتى  كاتبها  عقل  يف  الكيل  م ض عها  ارتسا   قبل  الخالدة 

التحاص ل. كذلك الدول، كل دولة يف عالم ال    كانت رؤية يف عق ل رجال 

آم  ا بإمكا  تاق قها ثم خاض ا األه ال ل ضا ا أسس الب اء وم ض ع  

 الرواية. تاريخ من بادهم أ  يرفع الب اء ويكتب الرواية ثم ترك ا لل
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  23    

يف   بارع  والثاني  والاق ل،  القل ب  الت اصل وكسب  يف  م هبة  لديه  األول 

اإلعف   يف  مبدع  والثالث  الجزئ ات،  من  انطفقاً  الكل ات  وإدراك  الت ظري 

وإيصال الرسائل، والرابع مخطط اسرتات جي من الطراز األول، والخامس  

املها يرب ومتاباة  واإلنجاز  الت ح ذ  يف  يف ع  غبار  له  يشق  ل  والساد    ،

التاحري   عىل  بالقدرة  مارو:  والسابع  ال عي،  ورفع  والتدريب  التال م 

اقتصاد   خبري  والتاسع  دق ق،  س اس  مالل  والثامن  الهمم،  ورفع 

مارت:، والااش والااد  عش والثاني عش .... إذا عمل ا مااً يف مؤسسة 

ملزيج املتحجر طاقًة وإبداعاً دة با ث يكّمل باضهم باضاً، كا  ذلك اواح

الذ  ل يق  يف وجهه يشء والقادر عىل فال املستا ل.   وإنجازاً، املزيج 

ترديد  من  ن تقل  أ   أردنا  إذا  ال     كس ريني  إل ه  ناتا   ما  أكثر  هذا 

والكرامة والادالة  الارية  يف  الث رة  تا  شاارات  دولة  ب اء  هذه إىل  قق 

 الشاارات.

  24    

الصا  الروس ة عن بشار ومهما غريت روس ا من خطابها    مهما كتبت

تجاهه فإ  نص  الشاب الس ر  عىل األقل ياترب روس ا التاادية بق ادة  

ب تني شيكاً أساس اً يف الجرائم التي ارتكبها بشار باق الس ريني. روس ا 

دمري بفدهم إما مباشة بطائراتها شيكة يف قتل مئات أل : الس ريني وت

لاتها وضباطها وج  دها ومرتزقتها، أو بشكل غري مباش من خفل  وأس

الدعم الاسكر  والقتصاد  والس اس الفمادود الذ  وفرته لاصابات 
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بشار. ل يا ي ذلك عد  التحاوض مع الرو  من أجل خفص البلد، لكن  

لس ريني األحرار ما لم تاّمل روس ا الجهة الس اس ة التي تزعم أنها تمثل ا

سؤول ة الس اس ة واألخفق ة والقان ن ة عن الجرائم التي ارتكبت باق امل

الس ريني  باق ق  تحرط  ل  فإنها  األخرية  التسع  الس  ات  يف  الس ريني 

وحسب وإنما تحرط ب رقة ضالط رئ س ة ناتا  إل ها إلرغا  الرو  عىل  

الذ   من الادالة والكرامة للس ريني، الاد    اللتزا  بال ياقق الاد األدنى

من دونه ل يمكن أل  حل أ  يك   واقا اً ومقب لً من أكثرية الس ريني 

 وقابفً لفستدامة. 
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األوبئة ل تالري الاالم نا  األفضل. عزائم الرجال وال ساء هي التي تحال  

للاالم وألوطان ا وفهم   لدي ا رؤية  لم تكن  التال ري وما  الربان ة يف  للس ن 

تسخري هذه الس ن لتاق ق رؤيت ا فلن نستح د ش ئاً   وعمل وإرصار عىل

وباء وس ادثها  أحدثها  الذ   الااصحة  التال ريات  بل  الك رونا  من   ،

س ستح د م ه أعداؤنا وس خرج   من األزمة أكثر ق ة يف حني س خر  

ب مكلحاً جداً وإذا لم  أكثر ضاحاً. األوبئة تجال ع ش ا عىل الهامش كشا  

الح اء والستبدال بق    ندرك ذلك ونامل بمقت ىض هذا اإلدراك فمصرينا 

 . أشد بفساً وشك مة وأشد حباً للا اة الارة الكريمة
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  26    

 self- fulfilling prophesyاملاارضة وال ظا  وال ب ءة ذات ة التاقق  

مجم عة من الطفب ملج عة من  يف تجربة شائاة يف علم ال حس تم تاري   

ب أغب اء ومشاكس  ، ثم قا  كل واحد من األساتذة  األساتذة عىل إنهم طف 

الطفب   التص ر، ثم ُطلب من  بإعطائهم درساً عىل أسا  هذا  عىل حدة 

واألساتذة تق  م التحاعل بني الطرفني فكا  التق  م سلب اً وكانت الدرو   

ب كثرياً. نحس املجم عة من الطفب تم  مل ئة باملشاح ات ولم يستحد الطف 

م عة أخرى من األساتذة عىل إنهم طفب أذك اء ومؤدب  ، ثم  تاريحها ملج

هذا   أسا   عىل  درساً  بإعطائهم  حدة  عىل  األساتذة  من  واحد  كل  قا  

التص ر، ثم ُطلب من الطفب واألساتذة تق  م التحاعل بني الطرفني فكا   

الطف  وذكر  إيجاب اً  األساتذة عامل هم  التق  م  أكثر وأ   أنهم استحادوا  ب 

تالريت بشكل   التي  هي  األساتذة  نظرة  وإنما  يتالريوا  لم  الطفب  أفضل. 

 فتالريت املااملة وتالريت ال ت جة.

التاقق   ذات ة  ال ب ءة  تسمى  ظاهرة  عن  التجربة  هذه   -selfتارب 

fulfilling prophesy    ،ما افرتاضاً  ذه ه  يف  اإلنسا   يضع  أ   ثم  وهي 

 فرتاض.  يترص: عىل أساسه، ف ؤد  ترصفه إىل تاقق هذا ال 

ممارسة  ف ارم نها  الارية  بها  تل ق  ل  الشا ب  أ   يحرتض    الطالاة 

الارية فتضمر ع دها املهارات التي تاتا  إل ها ملمارسة الارية ف ستخد  

الطالاة هذا الضم ر ل ؤكدوا صاة افرتاضهم وهكذا يتشكل الل لب املا ب 
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من  ىل مزيد  ؛ مزيد من الارما  يؤد  إvicious download spiralال ازل  

الضم ر الذ  ياطي الطالاة املربر ملزيد من الارما ، وهكذا تصل الشا ب 

 إىل القاع ول تجد بداً من الث رة.  

يتال      كان ا  وإ   ذاته  الطالاة  افرتاض  يامل    )املاارضني(  باض 

ل س  الشاب  أ   يحرتض    هم  بالشا ب،  إيمانهم  ويزعم    بالث رات 

كسب الق ة الس اس ة )من ف ق إىل  ه   إىل  مؤهفً لتااطي الس اسة، ف تج

تات( باكتساب الشع ة من الدول، بدلً من أ  يكتسب ا الق ة الس اس ة  

)من تات إىل ف ق( ف  ظم ا الشاب الثائر وي جه ا طاقته لتك   إرادته  

رقماً يف أ  حل قاد ، وهكذا مع ال قت تتسع املسافة ب  هم وبني الشاب، 

الخارج ة وقابل تهم لتقديم ت ازلت كان ا    الشع ة  ويزداد اعتمادهم عىل

 يف غ ى ع ها ل  نّظم ا الشاب من ح لهم واستمدوا شع تهم م ه. 

 

 

  27    

الاديث عن قرب الخفص من بشار ل يا ي خفص ا م ه، وخفص ا م ه ل  

يا ي خفص ا من م ظ مته. خفص ا الاق قي كس ريني مرتبط بقدرت ا  

ب اء   الارية م عىل  إىل  تطلاات ا  تلبي  مدن ة  عسكرية  س اس ة  ظ مة 

والادالة والكرامة وتك   بديفً عن م ظ مة بشار القائمة عىل الستبداد  

 والحساد.
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  28    

يف األيا  األوىل للث رة قال يل أحدهم متادياً "هؤلء الذ  يهتح   )حرية(  

ية" ففجبته " وأنا  ار أتاداك إ  سفلتهم عن ما اها أ  ياط ك تاريحاً لل 

أتاداك أ  يتالم ا ما هي الارية وك   يمارس نها بمسؤول ة من دو   

وقد   الثمن،  كا   مهما  ما  هامش  انتزاع  من  بد  ل  كا   حرية"  هامش 

 انتزع اه!

ظف  الستبداد الذ  خرج ا م ه باد عق د جال ن ر الارية مؤملاً فدمات 

لكن   وتش شت  الرؤيا  وغابت  واحمرت  عاف تها  الالا     تستا د  ا    

والشا ر  ي  ،  باد  ي ماً  ت ضج  والا ارات  بالتدريج،  تتضح  والرؤيا 

الفزمة  واألدوات  املهارات  وامتفك  املشرتك  والامل  الت ظ م  إىل  بالااجة 

 لذلك يتصاعد باستمرار.   

تسع س  ات يف تاريخ الشا ب ل ست بالحرتة الط يلة لكن وطفتها كانت  

بها من ثمن الد  الهائل الذ  أراده أعداؤنا رادعاً ل ا  احكبرية عل  ا ملا ص

ل ا دنا إىل الظف  يف حظائر الطالاة فخاب ا وخسئ ا، أل  الله خلق الشا ب 

 لتا ا ل لتم ت تات أحذية الظاملني.   

واجب ال قت أ  ي ظم الس ري   أنحسهم يف مبادرات ومؤسسات اجتماع ة  

و  جه دهم  ت حد  واقتصادية  وتمّكن  ت  وس اس ة  طاقاتهم  الاازفني  جه 

الحرادى من عز: الس مح ن ات الجماع ة الاظ مة وإن ي ملؤمن   املاهرين

 بهذا الشاب الرائع وقدراته كإيماني بخالقه الايل الاظ م.
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  29    

ل ست لد  أ  أوها  يف أ  الطريق الذ  يجب عل  ا أ  نسلكه كس ريني  

ن الشاب من التابري عن إرادته  مكّ حتى ن ظم صح ف ا يف ك انات س اس ة ت

وت قل ا من املحا ل به إىل الحاعل ه  طريق ط يل جداً وشائك جداً وأ   

تادياته تكمن يف أنحس ا قبل أ  تك   يف أعدائ ا، لكن السري يف هذا الطريق  

ه  خ ارنا ال ح د إذا ك ا مؤم ني حقاً بفن ا نستاق الا اة الارة الكريمة،  

فرتك ا   –باد بذل ال سع    –اّز س اء نجا ا، أ  فشل ا  الهذا طريق الش: و 

 تجربة تقّرب ا وتقّرب اآلخرين من ال جاح، ول عزاء لل ائسني!

 

  30    

 . املشكفت ل تال بكلمات جديدة وإنما بففكار جديدة 

  

  31    

باماسة   حريت ا  أعداء  يص اها  لم  م ها  الحكاك  نريد  التي    عابرة الق  د 

فردي م ظم،  وجه د  جماعي  وجهد  عظ م  بدأب  زردوها  بل  مباثرة،   ة 

الجماعي   والامل  الدأب  يف  عل هم  تح ق ا  إذا  إل  تاط مها  نستط ع  ول 

 م.ظامل 
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  32    

نمار  النضباط  لم  ل نستط ع أ  نمار  حريت ا يف ق ادة الس ارة ما 

حاالت ا.  با داً عن ان  تالم اهمرتني  مرة لتالم الق ادة، ومرة ملمارسة ما  

أ   عل  ا  الجماعي  الامل  يف  ن اجهها  التي  الصا بات  من  نشك   ونان 

الرابط بني الارية والنضباط؛ نان أحرار يف ممارسة   الامل  نتذكر هذا 

الجماعي وإنجاز مشاريع جماع ة ناجاة بمقدار ما نك   م ضبطني يف 

وم ضب الجماعي  للامل  الفزمة  واألدوات  واملهارات  املارفة  يف  تالم  طني 

وتراكم  امللل  أج اء  يف  خص صاً  انحاالت ا  عن  با داً  تالم اه  ما  تطب ق 

 اإلحباطات. 

  33    

 أ  تصري ال ح   كباراً.يتحق الصالار ع دما يتحق الكبار، إىل 

 

  34    

األخفق ة الب صلة  لت ج ه  لك ه رضور   بس ط مؤلم  كلما   .تمرين عقيل 

ته يف م اجهة الطالمة األسدية وتخل ص هالت ي عقبات الطريق الذ  اخرت 

س ريا الاب بة م ها وب اء دولة الادل والقان  ، استبدلت يف مخ لتي وج ه  

التاذيب ب ج ه   أل أح د عن هذا  شهداء  الله  أب ائي وجددت عهد  أما  

 .الطريق أو أهلك دونه
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  35    

شاركة الس اس ة  قامت الث رات يف البفد الارب ة أل  األكثرية ُغ بّت عن امل

بحال القمع والسج  ، باد الث رات ما زالت األكثرية مال َّبة عن املشاركة  

بسبب   املرة  هذه  لكن  الجماعي  الس اس ة  الامل  أخفق ات  إىل  افتقارها 

ومهاراته، ل ي جد ما يدع  إىل اإلحباط فاكتساب هذه األخفق ات واملهارات  

ال ح طريق ا  لك ه  وصرب،  وجهد  وقت  من  يلزمه  أوطان ا  لتارير   د 

 الستبداد والحتفل وب ائها من جديد. 

 

  36    

ال اقع ل يتم إل من خفل    أ  نتالم ك   نطبق ما تالم اه نظرياً عىل أرض

التطب ق. ه ا يادث النتقال من مقاد الدر  املريح إىل م اجهة نح   

وإ وانحاالتها  وت اقضاتها  وسلب اتها  بإيجاب اتها  حباطاتها البش 

والصرب   والجهد  للصدق  تطلباً  وأكثرها  امل اجهات  تلك  أول  وإبداعاتها، 

اجهة اإلنسا  مع نحسه، فهماً لها  وأكثرها ارتباطاً بال جاح والحشل، هي م  

 وتاكماً بها. 

 

  37    

 وب.. تريدو  مساحة حرية تا ش   ف ها بكرامة؟! خذوا الح ىض والار 

 ..إل ح اة القط عتريدو  ح اة آم ة؟! ل س لكم 
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رسالة   هي  املضادة(هذه  هذه    )الث رات  يف  رأساً  يرفع  أ   فكر  من  لكل 

 ..امل طقة املبتفة بحراعني وق ارين )جمع قارو ( من بقايا عص ر الظف 

املضادة(الج اب عىل   والكرامة    )الث رات  الارية  ي ظم طفب  بف   يك   

ة إىل ساحة الحال  وتشك أنحسهم يف ك انات ت قل اآلل: من هامش الاطال

 ع القرارات  التي تمس ح اتهم ومستقبلهم. أوسع شياة من ال ا  يف ص

ياتا  ذلك إىل محاه م جديدة تا د تاري  الس اسة لتصبح تاق ق الخري 

أعداء  ك د  نرد  بذلك  التصالت،  ث رة  تستثمر  جديدة  أدوات  وإىل  الاا ، 

ألمن والا ش بكرامة ممكن. هذه الارية يف نا رهم، ونثبت أ  الجمع بني ا

   جهة أخرى. مهمت ا ول ست مهمة أ

  38    

بالبديه ات.. التذكري  إىل  ناتا   باملكا     أح اناً  والرقي  التارض  يُقا   ل 

الذ  ي لد ف ه اإلنسا  أو الاائلة التي ي تمي إل ها أل  هذه األم ر لم يخرتها  

أخفق اإلنسا  وصدقه    ول س مسؤولً ع ها. مق ا  التارض والرقي ه 

 األم ر التي يختارها ويك   مسؤولً ع ها.ونظافة يده أل  هذه هي 

وكذبه   ب حاقه  األسدية  السلطة  ترس خ  يف  ساهم  من  كل  ذلك،  عىل  ب اًء 

ووص ل ته ه  سافل وم اط، س اًء كا  تاجراً من أكرب عائلة يف دمشق أو  

 حلب، أو رجفً من أصالر قرية يف س رية. 

خل  والناطاط    للتارض والرقي غري ال زاهة واألخفق ه  التكل مق ا

 با  ه.
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  39    

يق ل الاالم الحرنيس برجس   )اإلنسا  ه  الكائن ال ح د الذ  يستط ع  

أو  فكرية  فكل خربة  ف ها(  ه  م ج د  مما  أكثر  نحسه  من  يستخر   أ  

ل اإلضافة  وهذه  ش ئاً،  إل  ا  تض    حس ة  أو  سل ك ة  أو   ست  شا رية 

ل ة تالري ب  ة الاقل باستمرار،  جامدة كمن يض   لب ة إىل جدار وإنما تحاع

كمن يكتش  حق قة جديدة فتالري نظرته إىل أش اء كثرية دفاة واحدة. هذا 

إل  يملكه  ل  لاظة  كل  يف  جديدة  وإمكان ات  آفاق  لنكشا:  الستاداد 

ا وه   ف ه،  نحخها  التي  الله(  )روح  مااني  من  وه   ل اإلنسا ،  ستاداد 

ر شجاا  يختربو  األفكار يف ساحة تتحجر ممك اته إل بالارية، وبفحرا

وشا بهم  بفنحسهم  يؤم     الذ   األحرار  هؤلء  والامل.  التجربة 

يستخرج   م ها أكثر مما ه  م ج د ف ها وهم من يادث   الناطافات  

من   الكربى يف التاريخ وف هم تتجىل ماجزة الخالق وروحه، )ونحخ ا ف ه

 روح ا(. 

  40    

 أ  الاديث يف الس اسة مض اة لل قت ألنهم ل  ياتقد كثري من الس ريني

يستط ا   التفثري يف القرارات الس اس ة التي تمس بلدهم ومستقبلهم. يف 

حني أ  الاق قة هي الاكس تماماُ؛ أل  الكثري من الس ريني ل يامل   عىل  

التفثري ف ه هم ل يستط ا   التفثري  فهم ال اقع الس اس والباث يف طرق  

 رات التي تمس بلدهم ومستقبلهم. يف القرا
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  41    

ل ست مهمة القائد أ  يفتي باألفكار الرائاة دائماً، ول س شطاً ل جاحه 

أ  يك   أقدر من غريه عىل اإلبداع، فقد ي جد يف فريقه من ه  أكثر م ه  

ائد أ  ي جد الب ئة امل اسبة التي  إبداعاً ومهارة يف مجال تخصصه. مهمة الق

الرائاة ومبادراتُهم  تشجع   أفكاُرهم  اآلخرين عىل اإلبداع والتي تجد ف ها 

رائاة  وفرص  وئدت،  خّفقة  أفكار  من  كم  الت ح ذ.  إىل  طريَقها  الخّفقة 

عىل  بالتح ق  الشا ر  من  الداخيل  أمانه  يستمد  يق د  من  أل   ُض ات، 

 ك  هم من التح ق.اآلخرين، ل من قدرته عىل تم

  42    

 املتصدرين ملشهد املاارضة  ش  ما عمل ا ال ا  م  رض انة ..قال يل أحد  

ل ترىض ال ا  ع دما ترى أ  من يتادث باسمها ل ياقق مصالاها. وه ا  

ي جد احتمال   إما إنه عجز فافً عن تاق ق مصالح ال ا ، أو إنه عجز  

 م.  عن إق اع ال ا  أنه ياقق مصالاه

اجع الااجز إىل ال راء ويحسح املجال  الاجز يف كلتا الاالتني يقتيض أ  يرت 

 لالريه عىس أ  يك   أقدر.  

ال ا  ه ا هم حاض ة الث رة التي بذلت أغىل ما لديها ل صبح لها ص ت 

وكرامة ول تادث باسمها من يارص عىل مصالاها ويارتمها ويشرت   

 رضاها. 
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  43    

 ريني ال    التظاهر للمطالبة بفمر ما، فاستجاب يل  ل  أني طلبت من الس

  500، ول  استجاب يل 50م هم، ما ى ذلك أ  ق تي الشاب ة تساو   50

أل . ما هي الق ة    500أل  م هم فما ى ذلك أ  ق تي الشاب ة تساو   

ذه الشاب ة ملن يتصدرو  مشهد املاارضة ال   ؟ وملاذا لم يتمك  ا ط ال ه

امل ارد التي أت ات لهم أ  يص ا ا ق ة شاب ة؟ أل س هذا    األع ا  برغم كل

 كاف اً للت اي؟ ل حده مربراً 

 

  44    

أ    يجب  متصارعا   ه اك طرفا   أ   ت هم  نحسه(  مع  )متصالح  عبارة 

يتصالاا، ب  ما ل رصاع ه ا واإلنسا  إما جاهل ب حسه أو متحهم لها، فإذا  

)م من  بدلً  ل حسه(  )متحهم  فكرة  استخدم ا  اختحت  نحسه(  مع  تصالح 

وه    ال حس  فهم  نا   التحكري  واتجه  السلب ة  ال حس ة  وذي لها  الرصاع 

  ب ه ا.  املطل

عبارة )نقاط الضا  والق ة ع د اإلنسا ( ت هم أ  لدى اإلنسا  ضاحاً  

عل ه أ  يتاامل ماه، ب  ما لدى اإلنسا  )طباع( تتا ل إىل نقاط ضا  

لطباعه ووضع نحسه يف املكا  امل اسب. مثفً،  أو ق ة باسب فهم اإلنسا   

به يف مجال  حب الازلة والتفمل يتا ل إىل نقطة ضا  ع دما يامل صاح

الافقات الاامة، ويتا ل إىل نقطة ق ة ع دما يامل يف مجال ياتا  إىل  
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التحكري واإلبداع، فإذا استخدم ا )الطباع( بدلً من )نقاط الضا ( اختحت 

ها ال حس ة السلب ة واتجه التحكري نا  فهم اإلنسا  فكرة الضا  وذي ل

 ب أيضاً.لطباعه ووضع نحسه يف املكا  امل اسب وه  املطل  

اللالة ل تص  ال اقع وحسب، وإنما تش ّده أو تهدمه! وباض الابارات   

عن   استال   ا  الابارة  عن  استال   ا  فإذا  بالها  تشالل ا  ثم  مشكلة  تخلق 

 املشكلة ماها.

  45    

يزعم تمث ل الث رة   مك  ا استخدا  أرباة ماايري لتق  م أداء أ  ماارضي

 الس رية 

 امله  ة    - 1

 إىل أ  مدى كا  ملتزماً باملاايري امله  ة يف أدائه ومن هذه املاايري  

. هل كانت لديه اسرتات ج ة واضاة يامل وفقها أ  إ  قراراته كانت ردود  أ

 أفاال واستجابات لطلبات الدول؟ 

. يف حال كانت لديه اسرتات ج ة، هل تم وضاها بشكل احرتايف وبمشاركة ب

 املؤسسة التي ي تمي إل ها هذا املاارض؟ الخرباء واملا  ني يف 

 ؟ -إ  وجدت –. هل التز  بالسرتات ج ة امل ض عة ت

 . هل كا  متحرداً يف قراراته أ  إنه التز  بق اعد الامل املؤسساتي؟ث

 املاايري امله  ة يف إدارة عمل ة التحاوض؟. هل كا  يتبع  
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 الشحاف ة     - 2

عىل الاقائق    اطفعهمإىل أ  مدى كا  صادقاً مع ال ا  الذين يمثلهم يف  

ي كرها  أ   باألخطاء  لها؟ وهل كا  يارت:  يتارض  التي  الضال ط  وعىل 

 ويا ل فشله إىل إنجازات وانتصارات؟

  لها  اللتزا  بمبادئ الث رة التي يزعم تمث   - 3

من   الس ريني  تخل ص  عىل  يامل  فافً  كا   ومااقبة هل  األسد  إجرا  

املسؤولني عن هذا اإلجرا ؟ أ  كا  يساعد الدول امل خرطة يف املل  الس ر  

أو ل يدر   – الس ريني   -من ح ث يدر   ال ظا  ودفع  انتا   إعادة  عىل 

 األحرار إىل ال ف  والترص: بم طق املهزو ؟

 اإلنجازات     - 4

 اسها ن اإلنجازات التي يمكن ق ا  أداء املاارض عىل أسم

 . ما ه  النجاز الذ  حققه يف مل  املاتقلني؟أ

 . ما ه  اإلنجاز الذ  حققه يف مل  امل اطق املاارصة؟ب

 . ما ه  اإلنجاز الذ  حققه يف مل  ت ح د الق ة الاسكرية للث رة؟ ت

مؤسسات املاارضة وزيادة  . ما ه  اإلنجاز الذ  حققه يف مل  إصفح  ث

 ادة رضا أهل الث رة ع ها؟ التمث ل الشابي ف ها وزي
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للماارضة    اإلعفم ة  املؤسسات  من خفل  حققه  الذ   اإلنجاز  ه   ما   .

املل   يف  الحاعلة  الدول  يف  الاا   الرأ   كسب  يف  الاامة  الافقة  وحمفت 

 الس ر  إىل جانب الث رة الس رية؟

 بق يمك  ا ق ا  نجاح املاارض. ب اء عىل املاايري السا

ييل ل ست من ماايري نجاح املاارض الذ  يمثل الث رة  مفحظة أخرية، ما  

 الس رية 

 .عدد الس  ات التي قضاها يف م صبه -1

 .عدد الساعات التي قضاها يف الك لسة ل ظل يف م صبه -2

 . عدد الساعات التي ظهر ف ها عىل وسائل اإلعف   -3

 . الس ر مع السحراء واملسؤولني يف الدول املا  ة باملل  عدد اللقاءات  -4

مدى رضا الدول املا  ة باملل  الس ر  ع ه ورغبتها يف بقائه يف م قع   -5

 .القرار

  46    

خ بة األمل هي التسم ة الرتاج دية ملحه   ح اد  ه  )عد  مفقاة الت قع(.  

 قاي.  أ  أت قع أمراً من شخص ما ف ك   أداؤه أقل من ت  

عد  مفقاة الت قع ظاهرة إنسان ة جداً وجزء طب اي من الا اة. فمهما  

% ما يمكن أ  يصدر من 100بلالت ب ا الخربة بالا اة ل يمك  ا أ  نت قع  

 خرين فهذا ل يك   إل لله تااىل عف  الال  ب.اآل 
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عد  مفقاة الت قع فرصة ثم  ة للتالم، ف ان نخحق يف ت قع ما س صدر 

اآل  يك   عن  وأح اناً  عل هم،  الاكم  يف  بهم وترسع ا  جهل ا  بسبب  خرين 

اآلخرو  أفضل من ت قاات ا للسبب نحسه ف خرس فرصة الستحادة م هم 

 بشكل أفضل.  

نت مفقاة  ع دما  عد   نا ل  اآلخرين  ومع  أنحس ا  مع  ج د  بشكل   اصل 

إىل مربر نا له  نت اصل بشكل ج د  ل  للتالم، وع دما  إىل فرصة   الت قع 

 للاب دور الضا ة والبكاء عىل األطفل.

 

  47    

مع   التاامل  س  اري هات  ووضع  الق اعد(  )وضع  والتقا د  التخط ط 

الصا دين   عىل  املختلحة  ألنه  الحتمالت  رضور   واملؤسساتي  الحرد  

يمك  ا من استثمار م اردنا بشكل أفضل ويشارنا باألما . لكن الالم ض  

دة ل يمكن تج به، وباض الخطط ل تكتمل إل الذ  يكت   الدروب الجدي

اللاظة  وعح ية  تل ها،  التي  املرحلة  تادد  مرحلة  فكل  التطب ق  أث اء  يف 

مكن ت قاها، لذلك ل بد من مساحة من  تشكل دفقاً يرفد أداءنا بطرق ل ي

الاح ية والالم ض نتاايش ماها بل ناتحل بها. ل يا ي ذلك أل نخطط  

ع التحاص ل والق اعد والس  اري هات يتا ل إىل ق د، لكن املبالالة يف وض

ن اجه  ع دما  خص صاً  إياه،  يم ا ا  أ   بدل  باألما   الشا ر  ويسلب ا 

  .الفمت قع وما أكثره هذه األيا



 

224 

  48    

ف ه الارص عىل امل صب والتمسك به يا له من وس لة إىل غاية، لكن الزهد  

ل ة. عىل اإلنسا  أ  يرىض بامل صب أح اناً جب اً وتهرباً من املسؤو   يك  

إ  غلب عىل ظ ه أنه قادر عىل خدمة قض ته من خفله، باد ذلك، ال تائج  

وتق  م اإلنسا  ل حسه وتق  م اآلخرين له خفل فرتة زم  ة كاف ة هي التي 

هذا  تادد لإلنسا  الصادق مع نحسه إ  كا  ه  الشخص األنسب لشالل  

جال لالريه باد  الرتشح للم صب ثان ة أو امل صب أو أ  عل ه أ  يحسح امل

 حتى الستقالة إذا لز  األمر، ويف األمة خري كثري.

 

  49    

الس ريني   يتمتع جم ع  مستقراً  مستقفً  واحداً  بلداً  تك    أ   إما  س رية 

ض ا بدم ا بخرياته أو أ  تك   ساحة رصاع ل ي تهي، رصاع اآلخرين عىل أر 

الس ريني ولنئ خر  من أيدي ا ال    فالامل عىل   ولام ا. هذا قرارنا نان

 استاادته يظل قرارنا، ول عزاء للمستسلمني.

 

  50    

الثائرة عىل   -الشباب ة يف ماظمها    –التاركات الشاب ة يف الدول الارب ة  

الحساد والطبقة الس اس ة التقل دية والتي كا  آخرها يف الجزائر والاراق  
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تفثريها   يظل  لها ولب ا   م ظمة  إىل ق ى س اس ة  تتا ل  لم  ما  مادوداً 

ا طلب  عن  وتاححها  التاركات  هذه  طهران ة  ومشارياها.  لسلطة رؤاها 

يتا ل إىل نقطة ضا  تستاللها الق ى الس اس ة التقل دية لتق ل  هذه  

تاركات عاطح ة تاتج عىل ال اقع ول تطرح بديفً. النتخابات ل تخ ضها  

ع تقترص  شاب ة  أ  تاركات  يجب  س اس ة  أحزاب  وإنما  الحتجا   ىل 

 ً جديداً    يساى الشباب املطالب بالتال ري إىل تشك لها عىل أ  تتب ى محه ما

الشحاف ة  وتا يل  واألمانة  الكحاءة  عىل  يق    الازبي  والامل  للس اسة 

 واملااسبة وخدمة ال ا  من شاارات إىل برامج وممارسات. 
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دالة ل تاقن دماً ول تردع ماتدياً. والادالة ل الاق قة من دو  ع مارفة  

وق ة   السفح  ق ة  بالق ة.  تُحرض  وإنما  الس اسة  تُستجدى  وق ة  الحكرة 

 وق ة الت ظ م.

 

  52    

 ما مصدر التها ؟ ما مصداق ة املصدر؟ ما دل له؟ 

ثفثة أسئلة ل  علق ا نقل أ  اتها  أل  شخص او جهة قبل الجابة عل ها  

من  لتج ب الكثري  وتدمري ا  ودفع   الظلم  الجماع ة  العمال  وإفشال  الثقة 

 . املخلصني إىل النكحاء
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  53    

 .يقتلك، عن ال ف  أتادث ل متحرج   يف هذه املاركة، إما تقتله أو

 

 

  54    

ما حل ببلد  من خراب ماد  وما    ما زلت أؤمن أ   بالرغم من كل  

بالحر الجديدة    س رية وأ     صاملل ئة  ممكن  وطن  أنبلهي  واجب   ب اءه 

  – وإ  ك ت كالري  أتلمس الطريق    –وأعظم قض ة.  ما زلت أؤمن بق ة  

أ  بإمكان ا ب اء وطن يخرج ا من حالة الت ه ال ج د  ويداو  أرواح ا 

ونتقاسم خرياته الاظ مة ونحخر بالنتماء إل ه.   كرامات ا الجرياة ويامي

إىل   تاتا   تلك  الجديدة  جبار س رية  واجتماعي  وس اس  فكر   عمل 

وخفق يستلهم التاريخ ويحهم الاارض ويطرق بشجاعة أب اب املستقبل  

 ويج ب عىل أسئلة اله ية ال ط  ة بامق ويقر  الحال بالت ظري. 

 

  55    

 ن نحتقدهم ال    ...... إىل )ث ار( األمس الذي

 . نشارك لم تاد القض ة قض ة ث رة نشارك بها أو ل
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 .نهباً لالاصب ه  أو نرتكهونب  ه  وطن نارره ة ال    هي قض ة القض

 .قض ة حق ق ناّشد لها ل ستا دها أو ن ساها ونتخىل ع ها 

أو   كرامتهم وحريتهم  أجل  من  نامل  والخار   الداخل  يف  ل ا  أهل  قض ة 

 . نخذلهم ونرتكهم ملصريهم

لم  وصلت اىل طريق مسدود فهذه فرصة للمراجاات والتا  أنكذا شارت  إ

 . والتك   ل للكحر بالقض ة والتخيل ع ها

الباض عادوا إىل املربع األول الذ  زلزل ا الك كب ع دما خرج ا م ه؛ مربع 

عفق ول  املجتمع  ف  ب ي  نحيس  )أب ي  الزائحة  ومربراته  دخل ا(  يل  )ما  ة 

 . بالشف  الاا ( 

ح  ة  ادر  واعمل وتزو  ومّكن ل حسك يف البلد الجديد ولكن ل تقحز من س

القض ة التي تامل ألجلها ألنك ستكتش  باد حني أنك غارق يف ألم الضمري  

 .وإ  خدرت نحسك بماس ل املربرات

محر  ل محر من اإلجابة عىل األسئلة الصابة التي أطلقها التال ري الكبري، ول  

الستاقاقات  تتطلبه  الذ   الجماعي  الامل  تاديات  م اجهة   من 

 . الكربى

ص رنا لكن كلحة الت ق  أكرب من كلحة امليض والله الطريق أصاب مما ت

 . والسل ا  من ح ث لم ياتسب ا والصرب يرزق السائرين الاز 
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  56    

نقاط ضا    عن  عض   كل  يباث  املتكات   الحريق  ل كملها يف    اآلخرين 

ب قاط ق ته، وهكذا تمتد نقاط ق ة الباض لتالطي نقاط ضا  الباض  

ما لديه من م اهب وقدرات ويبدو بمجم عه   اآلخر ويتارك الحريق بففضل

 وكفنه ل نقاط ضا  ف ه مع أنها م ج دة ع د أعضائه كففراد.

)الحري يف  اآلخرين  باملقابل  نقاط ضا   عن  كل عض   يباث  املت افر  ق( 

ل تادث ع ها بسلب ة وياملها مسؤول ة أ  إخحاق، يف فريق كهذا ي تش 

ضائه وتمتد نقاط ضا  باضهم  التفو  والت صل من املسؤول ة بني أع

 لتبتلع نقاط ق ة الباض اآلخر وهي ال صحة املثىل لحشل أ  عمل جماعي. 

 

  57    

يسلب م ي ومن أهيل كل ي   مبلالاً من املال وملدة خمسني عاماً ول  أحدهم  

أحد م هم يارتض، لم أعد أحتمل وذهبت إل ه ألطالب باقي وحقهم ف جه 

ه  التق  م األخفقي ملن ي ظر من أهيل إىل وجهي يل لكمة أدمت وجهي، ما  

 الدامي ويق ل يل  أنت السبب يف إدماء وجهك! 

أهيل   لباض  أق ل  مجر   ماذا  السالب  هذا  أ   تالم  أنت  يق ل     الذين 

أعلم ذلك لكن    لهم  ناموس ؤذيك ويؤذي ا إذا طالبت باق ق ا؟ هل أق ل  

 ال خمسني عاماً ظ  ت  باد أ  ازداد إجرامه بسبب استمرار سك تكم ط
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أ  وجهي الدامي س ارك نخ تكم ويدفاكم إىل ال ق : ماي وهذا سريدع 

 ً  ؟ املجر  ويام  ا م ه جم اا

املجرم   م ج دو  يف كل مجتمع لكن السلطة تردعهم وتامي املجتمع 

م هم. فإذا كانت السلطة هي املجرمة عىل املجتمع أ  يتارك ل امي نحسه 

لم   الذ  ظلم ا    يحال س دفعفإذا  ل تص بن  فت ة  )واتق ا  الثمن  الجم ع 

 . م كم خاصة(

ضاحني من الرجال  ماذور من ل يتارك نت جة لضا  وقلة ح لة )إل املست

الخراب   لكن  سب ف(  يهتدو   ول  ح لة  يستط ا    ل  وال لدا   وال ساء 

األخفقي الذ  يجر الخراب املاد  ه  أ  يتا ل عد  التارك إىل ص اب  

 ة ويصبح التارك ه  الخطف والرذيلة. وفض ل

الحقر واملرض وفقدا  األحبة بفءات عظ مة لكن البفء األعظم أ  ياتقد 

نه خلق ل ا ش ويم ت عبداً وأ  يكره األحرار أكثر من كره جفديه املرء أ

 حتى وه  يلحظ أنحاسه األخرية تات أقدامهم! 

 

  58    

ض من تجارب الامل الجماعي التي  أتحهم حالة اإلحباط التي يا شها البا

  عمل مضم   خاضها الس ري   وخص صاً يف املجال الس اس. لكن ما من  

ونظا  مستقر   واضاة  اىل خطة  يصل  عمل  من  وما  البداية  م ذ  ال جاح 

بالت اصل الج د والتحكري   نسب اً من دو  مرحلة غم ض ت جيل تدريج اً 
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ة كالساحة الس رية.  من  املشرتك بني أعضائه وخص صاً يف ساحة متارك

الا  ب واألخطاء والاثرات ومن يريد تجاوز   يريد عمفً كامفً خال اً من 

الختففات   مع  التاامل  عن  ال اجم  والت تر  والرد  واألخذ  ال قاش  مراحل 

ذلك من   النسجا  وما يصاحب كل  الثقة ونسج  وب اء  الت افقات  وص ع 

ونه   وتاثر  وهب ط  وإخحاقات وصا د  عىل  نجاحات  ل حده  ض س ظل 

األرجح. بالتفك د ل س ع باً أ  يامل اإلنسا  ل حده فطب اة الباض تجاله 

 يبدع كحرد أكثر مما ياطي ويبدع ع دما يك   جزءاً من فريق. ياطي و 
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ل ك  الباض عن تص ير أ  ماارضة لس اسات )املاارضة الس رية( عىل  

عاف ة وح  ية يف املجتمع    أنه شق للص  وتشت ت لألص ات بل ه  دل ل 

ويف  الشاب  من  م تخبة  األحزاب  ح ث  املستقرة  الدول  فحي  الس ر  

ق تتادد وجهات  م اجهة  الس رية  القض ة  بكثري من  أكثر وض حاً  ضايا 

ال ظر الس اس ة بني مؤيد وماارض ول ل ذلك لكانت مجتماات تلك الدول  

 م تة ل ح اة ف ها.

التصح ق وفق م طق ) أو    لانتهى زمن  ص ت يال  عىل ص ت املاركة( 

  م طق )يجب أل نش ه ص ر قادات ا( من يدعي تمث ل الشاب ه  م ظ  

 ع ده عل ه أ  يستمع له ويارت  اعرتاضاته.
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  60    

التدل س عىل ال ا  وإخحاء الاقائق ع هم أل  )عق لهم ل تست عبها( ه   

 مستقبل أفضل.   احتقار لهم ومن ياتقر ال ا  يستا ل أ  يق دهم إىل

القادة الذين كان ا نقطة تا ل يف تاريخ شا بهم لم يفت أحدهم بشاب  

جديد وإنما جال الشاب ي ظر إىل نحسه نظرة جديدة، آمن بالشاب فآمن  

 شاب ب حسه فتحتات طاقاته وانطلقت إمكان اته.ال

  61    

ربى  ع دما نصرب عىل مقتض ات الامل الجماعي يف م اجهات التاديات الك

التي تا ط ب ا نان ل نمار  فض لة وإنما نمار  غريزة البقاء أل  البديل  

 . ه  النتاار الجماعي

  62    

ل أعترب نحيس محرطاً يف التحاؤل كل ما يف األمر أن ي أطبق ما تالمته يف 

 صالر  من أهيل وأساتذتي. 

ا يف س  ات علم نا ع دما ك ا صالاراً ك   غرّي الرس ل والصاابة وجه الدن 

به   قطا ا  كالجبال  راسخاً  إيماناً  حمل ا  ألنهم  مهلكة    صاار قل لة 

 قل لني.  وواجه ا ج  شاً عات ة بادد وعتاد 
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والكحر   الصاار  الستسف   إىل  تدع   التي  األفكار  هي  ال     املهلكة 

بال حس وبقدرة الس ريني عىل ص ع مستقبل حر كريم، والج  ش الاات ة 

و  ال ف   مشاعر  بال حس هي  الثقة  وضا   والدون ة  بالاجز  الشا ر 

 واآلخرين. 

 ! برصاحة، ل أفهم ك   يجتمع ال ف  واإليما  يف قلب واحد؟

  63    

عىل مست ى املشاريع الجماع ة الس رية، أعر: مشاريع جماع ة مستمرة  

م ذ س  ات ومشاريع انتهت ألسباب خارجة عن إرادة أصاابها ومشاريع  

ت وفساد وس ء أخفق ومشاريع انتهت بسبب خففات انتهت بسبب رسقا

املشاريع   مئات  ه اك  باملقابل  وعق ل صالرية.  الس رية تافهة  الجماع ة 

الدول  ع ها  تاجز  بمها   بمجم عها  ت هض  املجالت  كل  يف  اآل   القائمة 

 يامل ف ها آل: املخلصني. 

ب يلتاح    ودجالني  ونصابني  ماتالني  أعر:  األفراد،  مست ى  الم  وعىل 

ممن  الكثريين  أعر:  باملقابل  واألخفق.   املبادئ  عن  ويتادث    الث رة 

تال  ل  بالرس حتى  يتط ع   ي حق    وممن  أنحقت شمالهم  ما  يم  هم  م 

 بصمت ويضا   بصمت ويلهم   من ح لهم بصمت. 

لث رة تخر  من املجتمع أفضل وأس أ ما ف ه دفاة واحدة ف تدافع األفضل ا

س ة الله )ففما الزبد ف ذهب جحاء وأما ما ي حع ال ا   واألس أ حتى تتاقق  

والدعي، الق      ، الصادقالجم عف مكث يف األرض( ويف بدايتها يتساوى  
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والضا  ، صاحب الرؤية وامل دفع عىل غري هدى، ط يل ال حس وقصريه، 

الاقبات،   وبروز  الكلحة  وارتحاع  الطريق  ومشقة  ال قت  ط ل  مع  ولكن 

ا ونساءها، فف يثبت إل الصادق   األق ياء أصااب تحرز الساحات رجاله

هؤلء والدفع بهم إىل    الرؤية وال حس الط يل وتلك حكمة الله يف تما ص

 دفة الق ادة ول  باد حني.

يجب أ  ن ظر إىل ال اقع ب عي تاريخي يدرك س ن الله يف التال ري ويؤمن  

ال ظارات من أ  ن  ع، فف نضع  ب ع ده وإمكان ة تاق قها وأ  نتج ب 

  – نظارة وردية ل تري ا إل الاس ات ف امى عن رؤية الس ئات وماالجتها  

 ظارة ه  أكثر ال ا  يفساً وإحباطاً ع دما تسقط عن ومن يضع هذه ال

ول نضع نظارة س داء ل تري ا    –ع   ه نت جة تجربة ما ويكتش  الاق قة  

 اً ل خري ف  ا ول إل الس ئات وكفن ا شاب من اللص ص وامل اطني أخفق

 رجاء م ا!

  64    

 يؤثر ص ت الس ر  ع دما 

 ( يؤمن أنه له ص ت 1

 ويجماه مع أص ات اآلخرين ( 2

 (  ويبتكرو  مااً طرقاً إليصال ص تهم م حداً إىل الاالم3
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قبل تسع س  ات أدرك بضع آل: من الس ريني هذه الاق قة وترصف ا  

وشك ا أ  يسقط ه وكل ما حدث باد ذلك  ب اء عل ها فزلزل ا نظا  األسد وأ

 :. كا  إلسكات هذا الص ت وإعادته إىل حظرية الصمت والخ  

كا    ول   ون ظمه  نرفع ص ت ا  وأ   واألمل  اإليما   نا د  أ   ال     واجب ا 

الاالم ل ياسب لص ت ا أل  حساب ملا ج د كل ق ى الش إلسكاته س اء 

 ها.بال ار والاديد أو بخدع الس اسة وألع ب

 

  65    

س اس بسبب عد  ت افر شوط التقد    يف مسارع دما تاجز عن التقد   

إىل   ترتاجع  أ   ل  الشوط  هذه  وت ّفر  مكانك  يف  تثبت  أ   واجبك   فإ  

 الخل . 

إىل    أنهم بااجةع دما يضالط عل ك اآلخرو  لتقد  ت ازلً ما فهذا يا ي  

ابل تك   ض ّات وقرّصت هذا الت ازل وبالتايل ع دما تقدمه لهم دو  مق

 وفّرطت. 

ع دما تاجز عن الضالط عىل عدوك الذ  ي اور يف مساحة ض قة وأخرياً،  

ياط ه مساحة م اورة أوسع يضا  قدرتك عىل الضالط ول   فإ  ت ازلً 

 يزيدها. 
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  66    

التحاؤل ل س نظارة مشّ هة تضاها عىل ع   ك لرتيك اإليجابي ف ما ح لك  

 اقع، ول  ول إبرة مخدرة تام ك من الشا ر بفلم ال وتاجب ع ك السلبي،

 شا ر جم ل تاّصله باألحف  ال ردية.

صالرية   كانت  مهما  الحرص  عن  ف ها  تباث  مستمرة  حركة  التحاؤل 

لستثمارها، وعن مساحات الخري مهما كانت ض قة لت س اها، وه  أسل ب  

وإنما لتحكر يف   يف التحكري يجالك ترى الا  ب واملساوئ ل لت كرس أمامها

ع الحتمالت الس ئة والا اقب ال خ مة ل لرتدعك إصفحها، ويدفاك إىل ت ق

 وتخح   أثرها.  يف تج بهاعن اإلقدا  وإنما لتحكر 

يف   الخفص  دروب  بال ا   يسلك    الذين  القادة  صحات  من  التحاؤل 

لم  األوقات الصابة حني تبلغ القل ب الا اجر، واملتحائل إنسا  كالريه يتف

هذه املشاعر ول يمّك ها من شل وياز  ويُابط وي كرس لك ه ل يستسلم ل

بالله، متكفً عل ه، مؤم اً ب عده،   تحكريه وحركته، بل يتجاوزها مستا  اً 

 واثقاً من نرصه.

  67    

أما  الس ريني األحرار ال    تاديا  أساس ا   إنجاز عمل ة انتقال س اس 

ال ظا تا يم  تم ع  إدارية  حق قي  عسكرية  س اس ة  م ظ مة  وإيجاد   ، 

 احدة تاقق األمن والت م ة يف امل اطق املاررة. و 
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م اجهة هذين التادين ياتاجا  إىل رؤى وبرامج يضاها أصااب الخربة  

املل    يف  الحاعلة  الدول  وع د  الس ريني  بني  لها  التاش د  ويتم  والكحاءة 

 الس ر  لتفخذ طريقها إىل التطب ق. 

والرؤى وتاّشد لها  الخربات والكحاءات التي تضع هذه الربامج  استقطاب  

ب  ها  ف ما  تتاال   م ظمة  س اس ة  ك انات  إىل  ياتا   وخارج اً  داخل اً 

 لق ادة املرحلة. البديل عن ذلك مزيد من الت ه والخراب. 

 

  68    

الظالم أكثر من    يجرئل يشء يشجع السارق أكثر من مال داش، ول يشء  

ل تار: كره الظاملني. نان ل نجرب أحداً عىل قب ل ث رت ا لكن أحداً  قل ب  

لن يجربنا عىل عد  التابري عن كره ا لألرض التي يطؤها كل مؤيد لهذا  

شباب ا  من  واغتصب  وعذب  واعتقل  قتل  ما  عدد  يساو   كرهاً  ال ظا  

 ونسائ ا وأطحال ا.

 

  69    

زل أو هذا تشدد"، دو  أ  تشح  ت ص حها، مثل "هذا ت ام اجهة األفكار ب

ملاذا تاتربه ت ازلً أو تشدداً، أو م اجهة األفكار بالاكم عىل ن ايا أصاابها،  

مثل اتها  املخال  بفنه يخال  اآلخرين ألنه يالار م هم أو يريد استاادة 

الرد بالاجة  دور فقده، هي أسال ب بدائ ة تدل عىل عجز أصاابها عن 

 وامل طق.
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  70    

س ري   أرض خصبة جداً وصابة جداً يف ال قت نحسه، من يصرب عىل ال

است باتها وياط ها حقها من الحرتا  والرعاية والثقة تحاجئه بثمار نادرة 

 ل ت بتها أ  أرض أخرى.

  71    

ع دما ل نت ازل لباض ا الباض يف القضايا الصالرية نجد أنحس ا مرغمني  

 الكبرية.  الت ازل للادو يف القضاياعىل 

  72    
وادعاء  بالحال  للبش  الاب دية  م كر  مجتما ا  يف  امل كرات  أعظم  من  إ  

الاب دية لله بالق ل؛ أ  تدعي الاب دية لله بلسانك يف حني تميض ح اتك  

لبش مثلك ل تجرؤ عىل انتقاده خ فاً م ه! من هذه الاب دية  ذل فً  عبداً 

ظلم وفساد وقتل وكل أن اع انتهاك  ح كل امل كرات األخرى من  للبش ت دا

اإلنسا  مادياً وما  ياً. وبسبب هذه الاب دية للبش ت هز  املجتماات يف 

كل مااركها الاسكرية والاضارية أل  الابد ل يكر ول يحر ل يف ساحة  

 قتال ول يف ساحة فكر!  

لدين ف صبح التسب ح بامد وأبشع ما يف الاب دية للبش أ  ترتد  رداء ا

الظاملني طاعة ل يل األمر يُتابد الله بها، ويصبح الجهر بكلمة الاق فت ًة  

 تُال للااكم سحك الدماء وبمباركة هؤلء الاب د أع ا  الظلمة.  
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أنا ل أطلب من إنسا  يا ش يف م اطق ال ظا  أ  ياارضه جهراً فالقل ل   

ىل األقل  أطلب م ه أ  يك   حراً يف نحسه عجداً من يتامل   كلحة ذلك،  

وأ  يار: املارو: وي كر امل كر يف قلبه عىل األقل. أما ع دما يصبح امل كر  

ماروفاً واملارو: م كراً فا دها لن يالري ال ح   إل عذاب من الله شديد، 

وس دفع هؤلء الاب د رضيبة الذل مرغمني أضاافاً مضاعحة عن رضيبة  

 ا أ  يدفا ها طائاني. الاز التي رفض  

  73    

إىل  التصاد   هذا  تا يل  كربى،  دول  مصالح  ال     س رية  يف  تتصاد  

إىل ماللني   ل  ق ادة ورؤية  إىل  ياتا   الس ريني  لتاق ق مصلاة  فرصة 

 س اس ني!

  74    

من يطع دو  تحكري يتا ل إىل خرو: أو آلة قتل. ب اء الشخص ة املستقلة  

 ً  اقد ه  أق ى لقاح لل قاية  عال اً للذات وتمار  التحكري ال  التي تملك تقديرا

 من الستبداد والتطر:.

  75    

قارات جديدة عمل ا بالقاعدة التال ة "ل بد أ     اكتشح االباارة الرواد الذ   

 تال ب ال ابسة عن ع   ك فرتة من الزمن حتى تكتش  أرضاً جديدة" 
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الت ح ذ،  ع د  تت ضح  اإلنجاز  تحاص ل  الكثري من  لكن  التخط ط رضورة 

يريد الاب ر إىل أرض جديدة دو  أ  يمخر عباباً وياايش ت تراً وقلقاً ومن  

 رياً عن أرضه القديمة.وغم ضاً لن يبتاد كث

يفخذو   من  هم  الاذراء  الدروب  لطرق  الشجاعة  يملك    الذين  أولئك 

 اآلخرين إىل أماكن أرحب لم يتخ ل أحد وج دها من قبل.

 

  76    

 "بل اإلنسا  عىل نحسه بصرية" 

عقل اإلنسا  مصمم با ث ترتك ف ه أثراً كل التجارب التي تمر به. كل ما 

ا  ما يف عق ل ا ويؤثر يف مشاعرنا وأفكارنا وسل ك ا  نمر به يقبع يف مك

 أدرك ا هذا التفثري أ  لم ندركه.

التجارب يف نحسه وك   س ؤثر هذا   الذ  ترتكه  األثر  اإلنسا   يدرك  أ  

ما   ه   لحقاً  عل ه  الحض ل  األثر  من  يفتي  وه   الذات(  )إدراك  يسمى 

والسؤال  ك   أثرت يفّ هذه التجربة؟ وملاذا أفكر أو أشار أو أترص: بهذا  

 الشكل؟ 

اإلنسا  عىل فهم نحسه    ازدادت قدرة  الذات  إدراك  ازدادت مساحة  كلما 

 وفهم اآلخرين وانخحضت وترية رصاعاته الداخل ة ومع اآلخرين. 
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  77    

ذ  يارب عن إرادة الس ريني يجب أ  تكتبه يد س رية تتمتع  الدست ر ال

الارة.   باإلرادة  تتمتع  س رية  يد  عل ه  تص ت  وأ   الارة  وكما  باإلرادة 

وبامل طق   نق ل  الدست ر  عىل  لفستحتاء  وماايدة  آم ة  ب ئة  نريد  نق ل  

ب ئة آم ة وماايدة لكتابة الدست ر وهذه غري مت فرة ال    أل     نحسه  نريد

ل نص وهؤلء  ال ظا   م اطق  من  قادم    الدست رية  اللج ة  أعضاء    

 ظا  ول  كا   يستط ا   أ  يكتب ا حرفاً واحداً يف الدست ر خار  إرادة ال

قم ا  ملا  الارة  باإلرادة  يتمتا    ال ظا   م اطق  يف  القاط     الس ري   

رية بث رة وملا ك ا مشتتني يف بقاع األرض. إ  نص  أعضاء اللج ة الدست  

عىل األقل ل يتمتا   باإلرادة الارة وبالتايل الدست ر الذ  يكتب نه ل يارب  

 مشوع ة.  عن إرادة الس ريني وبالتايل ل س له أ 

  78    

سق ط اآلخرين ل يؤد  تلقائ اً إىل نه ض ا، والا  ب يف أنظمتهم الس اس ة 

من ع  ب ا، وغرقهم    والقتصادية والجتماع ة ل تؤد  تلقائ اً إىل تخل ص ا

نلتحت   أ   دو   من  مشاكل ا.  من  إنقاذنا  إىل  تلقائ اً  يؤد   ل  املشاكل  يف 

ومشاكل  ع  ب ا  إىل  جد   الحكر   بشكل  التجديد  بشجاعة  ونمار   ا 

الحاعل ة  الفزمني ملاالجة هذه املشاكل لن نا د كفمة إىل  الاميل  واإلقدا  

تخدير  ومشاكل اآلخرين ه     الاضارية. الكتحاء   بالتال ي بسق ط وع  ب

 ألم الهزيمة وحسب!  يقلل
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  79    

 

م ع ق ا  دول ديمقراط ة ذات قرار مستقل واإلبقاء عىل التح ق الاسكر  

اإلرسائ يل واحت اء ترك ا وإيرا  هي ث ابت اسرتات ج ة للس اسة األمريك ة 

هذه  تطب ق  طريقة  هي  وآخر  رئ س  بني  يختل   وما  م طقت ا  يف 

للس اسة األمريك ةالسرتا إىل   ت ج ة. ل يا ي ذلك أن ا خلق ا ل ظل عب داً 

األبد ففمريكا التي كانت مستامرة بريطان ة قبل قرنني ونص  وخاضت  

حرباً أهل ة طاح ة قبل قر  ونص  ل ست إلهاً كيل القدرة! والت اقضات 

إىل  بني الحاعلني اإلقل م ني والدول ني يف م طقت ا تحسح ل ا كشا ب تساى  

وت س  استثمارها  نستط ع  حركة  ه امش  واستقفلها  حريتها  اها ن ل 

وتجم ع  أنحس ا  ت ظ م  يف  ونجا ا  اله امش  هذه  أدرك ا  إذا  باستمرار 

الرسالة  بفنحس ا وبروح  اإليما   إىل  إمكان ات ا. ياتا  ذلك قبل كل يشء 

االم للاالم، تلك الروح التي ما إ  تدرك ذاتها وال  التي ناملها الاضارية  

أمام يُط ى  بلالته وأدواته حتى  ف ه وتتاامل ماه  الزما   الذ  تا ش  ها 

واملكا  تماماً كما ُط يا أما  أجدادنا من قبل، خص صاً أ  التط ر الهائل  

أع ا  ما كا   أ  ن جز يف  ل ا  يت ح  الت اصل والتفثري والت ظ م  يف وسائل 

 ياتا  إىل مئات الس ني.
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  80    

 مت بي( ع زال )العجبا  بفرٍض *** طلب الطان وحده والذا ما خف الإو 

ما ى الشجاعة إل يف امل دا  كذلك الحضائل كلها ل تظهر وتت هج  ل يظهر  

وتحال فالها يف إصفح األرض إل يف م دا  تقارع ف ه نقائضها. لذلك خلق 

والضا   الله وال حاق  الكذب  لتت هج   أصااب  واإلحباط  والنهزا  

 مااني الصدق والق ة واإلقدا  وعل  الهمةبمقارعتهم 

  81    

لت  ع حالة صا ة يف أ  مجتمع والساحة أوسع من أ  يمألها مشوع  ا

يح د  الشي   والت افس  واحدة  جهة  تسدها  أ   من  أكرب  والااجة  واحد 

التي   ال فرة  عقل ة  وهذه  أجلها  من  يامل    التي  القض ة  ويح د  الجم ع 

الكري اآلية  ع ها  فافسا ا  عربت  املجالس  يف  تحسا ا  لكم  ق ل  )وإذا  مة 

له لكم( فاملجلس يتسع ع دما يحسح ف ه الاامل   املجال لباضهم يحسح ال

 الباض بدل أ  يت ازع ا. 

أس أ ما يمكن أ  تُبتىل به الساحة هم أصااب عقل ة ال درة الذين يرو  يف  

م اف شف   من  بالاط  الربوز  ف بتال    لهم  فشفُ  اآلخرين  س هم، نجاح 

وتز  ال ا   بت ع ة  يك    هؤلء  من  الساحة  باملال مات  وتاصني  ويدهم 

ما  عىل  الاكم  من  بفنحسهم  ل تمك  ا  السل مة  املااكمة  وآل ات  الصادقة 

يُارض عل هم من مشاريع وأفكار، فال ا  يف ال هاية يارتم   من يصدق 

 ماهم ويارت  عق لهم. 
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  82    

قل إىل ما يخالحها ثم عاد، ثم غادر ثم  ترسخ الق اعات كل ما غادرها الا

ربتَه بطرق الذهاب واإلياب.  عاد، متقص اً   الرباهني يف كل مرة، ومراكماً خ 

عقله خار   الباض ياترب تال ري ق اعاته دل ل جسارة عقل ة، غري مدرك أ َّ 

 باد أول رحلة با داً عن ق اعاته األوىل!

 

  83    

 !  تساماه ل س رذيلة، هذا حقكأ  تسامح من آذاك فض لة ولكن أل

 

  84    

 يخل نا! مح  

أ   ك ت أكتب مقالت جريئة من دمشق قبل الث رة، كثريو  كان ا يظ     

ض ءاً أخرض من ال ظا  ألنهم ل يتخ ل   أ  ه اك من يملك الجرأة    لد ّ 

للكتابة بهذا الشكل. األمر ببساطة أن ي ك ت أخترب قدرة ال ظا  عىل تامل 

امل الك  هذه  التي ستزعجه س ستدع  ي ويطلب م ي  اللاظة  قالت ويف 

عن الكتابة وع دها سفقرر إ  ك ت سفستمر أ  ل حسب الجدوى والثمن  

ت قع وقدرتي عىل دفع هذا الثمن. طبااً كا  ه اك احتمال أ  أعتقل من  امل

ه ت جد دائماً ه امش دو  ت ب ه لك  ي قررت أ  أخاطر.  ما أريد ق له أنّ 
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ركة ناتا  إىل استثمارها إىل أقىص حد حتى نتمكن من ت س اها وهذا للا

مر طب اي ياتا  إىل يشء من الجرأة واملالامرة املدروسة. )مح يخل نا( أ

أل  هذه مهمة أعدائ ا؛ أل يسما ا ل ا بال ه ض، لكن املقص د بها يف الاقل 

ال ا   تطلاات  عن  يارب  صادق  س اس  مشوع  أ   أ   الاا   الس ر  

ويهد: إىل خدمتهم لن يُسمح له بال جاح وبالتايل ل حاجة للمااولة بل ل 

ممن الكثريين  أ   الالريب  باملااولة!  للتحكري  حتى  هذه    حاجة  يامل   

الحكرة هم ممن يرب   ال ا  عىل اإليما  بالله والتكال عل ه ووج ب الثقة  

 ب رصه والتضا ة يف سب له!
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 ن ت هض بمشوع س اس يق   عىل أحقاد تاريخ ة.لن تستقر م طقت ا ول

أقل ة   يق   عىل شا ر  ولن ت هض بمشوع س اس  لن تستقر م طقت ا 

 بالستافء عىل األكثرية. بال قص تا ض ع ه 

لن تستقر م طقت ا ولن ت هض بمشوع س اس يق   عىل خ : مريض  

 . من األكثرية يتجىل بمااملتها كتهديد يجب إقصاؤه عن السلطة

ق م    مع  ي سجم  س اس  بمشوع  إل  ت هض  ولن  م طقت ا  تستقر  لن 

ماً ل أكثر األكثرية الدي  ة والجتماع ة ويم اها حق قها كاملة كالريها تما

تامله   الذ   الاضار   الكم    س طلق  الذ   ه   املشوع  هذا  أقل.  ول 

 امل طقة وه  شبكة األما  الاق ق ة لكل مك ناتها الارق ة والدي  ة.
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 ك ا عايشني 

أ    يجب  ما  اً  حجماً  يبلغ  أ  مشوع  أل   مستباحاً  مالك  يك    ع دما 

وإل س ُسلب م ك فما ى ذلك أ  حقك يف يشارك ف ه هذا املسؤول أو ذاك  

 التملك والامل ُمالتصب. 

يف   يخح ك  أ   يستط ع  أمن  فرع  أ   أل   مستباحة  حريتك  تك    ع دما 

يارتض   أ   دو   السج    الارية  ظلمات  يف  حقك  أ   ذلك  فما ى  أحد 

 ُمالتصب.

ع دما تك   ح اتك ذاتها مستباحة ألنه إذا صدر قرار بتصح تك ستُقتل 

 ض أحد فما ى ذلك أ  حقك يف الا اة ُمالتصب.دو  أ  يارت 

ك ا وما زل ا شاباً ياُلتصب لك  ا قررنا م ذ أكثر من تسع س  ات أ  نقاو  

ها وأس انها يف جسد املالتصب فترُضب وع دما تقاو  املالتصبة تالرز أظافر 

لكن هذا ما ياررها ويدفع   املالتصبني مرة   ع ها أجساد وتُجرح وت ز: 

 أو أ  ترىض الغتصاب بصمت.  واحدة وإىل األبد،

  87    

ل س  )املاارضة(  بالع  أ  وصح ا  إل  ال  م ة  لالت ا  يف  نستخدمه  أن ا  مع 

نخ ض ماركة وج د ضد   ضد سلطة بشية، نان  املاارضة تك  دق قاً.  

 وح ش دم ية فالتة من ظلمات التاريخ ل تمت للبشية بصلة.
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  88    

بالكذاب   ال ا  مخدوعني  الباب( تصح ع دما يك    ل را  الكذاب  )الاق 

فتلاقه )ل را الباب( حتى تكش  كذبه ثم ت رص: ع ه. أما ع دما يار: 

باب ففنت غبي مالحل  تلاقه باستمرار من باب إىل  ال ا  أنه كذاب وأنت  

باب   الباث عن  الثمني يف  ال قت  أو كذاب مثله مت اطئ ماه عىل إضاعة 

 حق قي.

  89    

 من كتاب )ك   تصبح باث اً يف خمسة أيا ( 

الكرس ه  الهد: وه  الثابت ال ح د وكل ما عداه يمكن أ  يتالري فف    -1

 تض ع الب صلة.

ن مستاداً للت ازل عن أ  يشء  يمك ك الاحاظ عىل الكرس ما لم تكل    -2

 يف سب ل ذلك. )عن أ  يشء( بف استث اء.

للاحاظ عىل الكرس ل س مهماً أ  تصل إل ه بانتخابات حق ق ة وأ     -3

يرىض ع ك من انتخب ك، املهم أ  ترىض ع ك الدول التي لها مصالح يف  

األول   ن ل رضاها همك  واألخري. وإذا ت اقضت مصالح هذه  بلدك. اجال 

الدول غرّي  ا الدول األكثر نح ذاً، وإذا تالريت هذه  لدول احرص عىل رضا 

الثابت  وه   الهد:  ه   الكرس  األوىل   القاعدة  تذكر  مشكلة.  ل  ولءك، 

 ال ح د وكل ما عداه يمكن أ  يتالري. 
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تهم   للاحاظ عىل الكرس ل بد من قض ة تلهي بها الشاب. اخرت قض ة  -4

من شاارات ولكن إياك أ  تاقق إنجازاً  الشاب وارفع أق ى ما تستط ع  

حق ق اً يؤد  إىل انتصار القض ة ألنه إذا انترصْت انتهى مربر وج دك عىل  

 الكرس. 

ل تقلق من غ اب اإلنجاز فالشاب تخّدره الشاارات لذلك كلما كا  ألم    -5

 شااراتك.  الهزائم التي تسببها ت ازلتك أق ى ارفع جرعة

اججات م طق ة مع اآلخرين. هذه ل ست ساحتك.  إياك أ  تدخل يف ما  -6

األص ات   ارتحات  وكلما  التهامات  وت ج ه  األكاذيب  اصط اع  ساحتك 

أَكث ْر من أكاذيبك واتهاماتك، وتذكر أ  الكذبة ل تالط ها إل كذبة   ضدك 

 حج ر! أكرب م ها، وأ  أهم سفحني يف م اجهة خص مك  ال قاحة وال
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الكف  ملن املرء    شه ة  أفاال  تلاق  لم  إذا  ألنه  ابتفء  البفغة  أوتي م هبة 

 . بفق اله عادت بفغته وبالً عل ه
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عن   نتادث  وع دما  وحق قها  األقل ات  عن  الاديث  عن  لسانهم  يحرت  ل 

)األقل ات( استاادة حق ق األكثرية نصبح طائح ني. ع دما تاذف   عبارة  

 رة )األكثرية(. من قام سكم الس اس س اذ: عبا
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 الظه ر اإلعفمي يشبع شه ة الظه ر 

ولقاء  بالار   مااطة  م اكب  يف  والنتقال  الرف اة  امل اصب  تب ء 

 الشخص ات املهمة يف الاالم يشبع شه ة الشا ر بالتم ز واألهم ة.

املال ة املجزية والاص ل   التا يضات  عىل أفضل األن اع من مركب تلقي 

حرش ومفكل ومشب والس احة يف أرض الله ال اساة وملبس ومسكن وم

 يشبع الشه ات الاس ة وال حس ة املرتبطة بهذه األم ر.  

هذه كلها رغبات )أو شه ات( طب ا ة خلقها الله كالريها يف نح   البش 

إشباعها،   خفل  من  الك    رغبةل امر  وجدت  فل ل  ملا  الص اعة   التملك 

 الج س واإلنجاب لنقرض البش وهكذا.  والزراعة والتجارة، ول ل رغبة 

الا ب أ  يب ع قض ة  أ  يشبع اإلنسا  رغباته بطرق سل مة،  ل س ع باً 

 شابه يف سب ل إشباعها.
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 ولدتا  

نكتحي  أو  نختارها  الثان ة  لكن  نختارها  ل  األوىل  ولدتا ،  م ا   لكل 

 باألوىل.  

تي تفتي ب ا إىل هذا ال ج د. تتحتح ال لدة األوىل، هي ال لدة الح زي ل ج ة ال

بتلقي املاتقدات عن أنحس ا والاالم   ثم نبدأبادها ملكات ا بشكل تدريجي 
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من خفل الب ئة املا طة ب ا. جزء كبري من إدراك ا لذوات ا والاالم يتشكل 

كاكتشا الخار  ول س  نت جة باث كماطى جاهز من  به  نق    ذاتي   :

 وتحكري واخت ار.

ان ة، هي ال لدة الروح ة التي نج ب بها عىل األسئلة ال ج دية ال لدة الث

ف ه   ودورنا  ومآلته  وغايته  ب ا  املا ط  ال ج د  بطب اة  املتالقة  الكربى 

الحض ل والتالم وطرح  نت جة  ال لدة  أو مجم عات. تادث هذه  كففراد 

ار  ال قد  والا ار الذ  يدور يف داخل اإلنسا  بني األفكاألسئلة والتحكري

والتص رات التي تتدافع يف عقله أو نت جة ح اره مع اآلخرين. ال لدة األوىل  

تبدأ ع د مج ئ ا إىل هذا الاالم وتستالرق دقائق أو ساعات، ال لدة الثان ة 

 يمكن أ  تبدأ يف أ  س ة من أعمارنا وتستالرق أع اماً ط يلة.  

الثان ة يرو  أنحسهم والاالم   ال لدة  الذ   من حرم ا أنحسهم  الثقب  من 

فرضه عل هم من ح لهم، ويا ش   نسخاً مكررة من شاكلة واحدة، ول  

يستط ا   الدفاع عن أفكارهم ألنهم لم يتملك ها بالباث وإنما فرضت  

ل   بفعمال  يق م    وربما  م اهبهم  من  الكثري  يجهل    بالتلقني،  عل هم 

 اسب م  لهم ألنهم انخرط ا ف ها مسايرة ملن ح لهم.ت 

مجتماات تشجع أفرادها عىل ال لدة الثان ة من خفل طريقة الرتب ة   ه اك

والتال م والتاامل يف األرسة واملدرسة واملؤسسة والدولة وهي املجتماات  

امل ت   ف ها  ف س د  تماماً  الاكس  تحال  ومجتماات  بالا اة.  تاج  التي 

 ة ومستابدة للمجتماات األوىل. وتصبح ضا ح 
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  94    

يكتب يل للماارضة   أحدهم  املتكرر  انتقاد   مستالفً  ال ظا   م اطق  من 

املاارضني  بإمكا   وإ   تماماً  ال ظا   مثل  س ئة  املاارضة  إ   ف ق ل  

يشاءو    كما  وياارض ا  ال ظا   م اطق  داخل  من  يامل ا  أ   )الشفاء( 

 . بشط أل يقرتب ا من بشار األسد

 أق ل لهذا املسكني  

بشار األسد، كل املصائب التي نزلت     ة عناألل هأولً، قامت الث رة ل زع  

وست زل بالس ريني سببها تفل ه بشار ومن قبله املقب ر حافظ وجالهما  

م اطق   يف  يا ش  ملن  الصمت  واملااسبة.   واملساءلة  ال قد  ال ظا   ف ق 

 مل    مرة من انتقاد يتج ب بشار ويؤّكد أل ه ته. أش:

لس اس ة التي ن تقدها فهي رضة اثان اً، مهما بلالت أخطاء بل خطايا املاا

تسلط    ل لم  املاارضة  وفظائاه.  ال ظا   جرائم  بار  يف  قطرة  تساو  

قطاانها الطائح ة عىل املدن ني الازل ل حلق ا رؤو  الرضع بالس اطري،  

املاارضة لم تقتل عشات أل : الس ريني يف املاتقفت تاذيباً وج عاً وبرداً 

ا بالربام ل وتهجر نص  سكانها.  س ري  نص   لم تدمرومرضاً، املاارضة  

بل إ  وص  املاارضة ه  تجاوز لال   ألنه يطلق ع دما يك   ه اك نظا   

شعي ت اجهه ماارضة تخال  س اساته ويف س رية ل ي جد نظا  شعي 

وإنما وح ش قادمة من ظلمات التاريخ م حلتة من كل األديا  والشائع  

 تمار  حرب إبادة عىل شاب بفكمله. 
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ع دما تك   جزءاً من فريق تجتمع ف ه حم ّة الدرعاو  مع نباهة الدير  

حما    مع  اإلدلبي  إبداع  مع  الشامي  دبل ماس ة  مع  الاميص  جرأة  مع 

الام   مع ك اسة الالبي تدرك أ  الس ريني شاب عريق يكمل باضه 

وأ  بني    باضاً  الثقة ع دما ترس   وأ   ت  عه  ني الس ريروعته تكمن يف 

عىل قلب رجل واحد ل يمكن لق ة أ  تهزمهم، وأ  تحرقهم ل    صبا  وي

 نقص إمكان اتهم ه  ما يجالهم مكرس عصا لكل من هّب ودّب. 

  96    

مع أن ي أتادث بااطحة أح اناً عن م اقحي الس اس ة إل أن ي ل أتخذها  

 بالااطحة وإنما بالاقل وفق امل هج ة التال ة 

املال مات الصا اة عن امل ض ع ومن أكثر من مصدر  ( الاص ل عىل  1

 ومن األشخاص املا  ني بامل ض ع مباشة إ  أمكن

 ( استشارة من أثق برأيه من الخرباء واملختصني2

( الت اصل املباش ب  ة الحهم ل الرد مع من يامل   رأياً مخالحاً ألتبني 3

 وجهة نظرهم عن قرب 

امل ق  يف دوائر من  4  امل ض ع من كل ج انبه ( م اقشه  لرؤية  الثقات 

 واعتماد الرأ  الذ  تت افق عل ه األكثرية 
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  97    

والربام ل  الق ابل  حجم  يساو   الس ريني  ع د  التارر  إرادة  حجم 

آذار   م ذ  عل هم  ألق ت  التي  بدنا    2011والص اريخ  ولسه  ال   ،  وحتى 

 . حرية
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ي ل تالري ش ئاً. الذين يخاف   من تق ل ا هل تسته   ا بكلمة الاق ول  

صدور   يف  ماب سة  لتبقى  ال هم  هذا  يش ا    من  أكثر  هم  الاق  كلمة 

ال ا  فف تهدد باطلهم. أل يب ي الطالاة السج   واألجهزة األم  ة إل لقمع  

سكة   عىل  ووضاه  الراسخ  ال ظا   ب  ا   ق ض  الذ   وما  الكلمة؟  هذه 

ن صدور أصاابها وأصبات هتافاً ا خرجت مالزوال إل كلمة الاق ع دم

عىل الشحاه؟! ق ل ا كلمة الاق أفراداً ومجتماني. ق ل ها بكل ال سائل ويف  

 كل حني. 
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نحيس   ب اء  إىل  وانرصفت  الس رية  بالقض ة  عفقة  له  نشاط  كل  "تركت 

نسماها  عبارة  لذلك"  مؤهلني  نكن  ولم  بث رة  قم ا  أن ا  اكتشحت  ألن ي 

 ً  ن ا ناشطني يف الث رة ثم اعتزل ا كل يشء.  ممن كاأح انا
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ل تادث الث رات أل  أشخاصاً )مؤهلني( يق م   بها بل عىل الاكس تماماً 

إىل  املجتمع  وت صل  التفه ل  هذا  حص ل  تم ع  والظلم  القهر  أج اء  أل  

أ    مانع  ول  والتجربة،  الخربة  هي  للتفه ل  النحجار. خري طريقة  درجة 

خربة الامل ة والتالم ال ظر  وه اك الكثري من شباب    بني اليجمع اإلنسا

والعف    الدارة  عل    بدراسة  بدأوا  مختلحة  اختصاصات  من  الث رة 

القض ة   ياتزل ا  أ   دو   أكاديمي  أو  فرد   بشكل  والجتماع  والس اسة 

 و)ي رصف ا إىل ب اء نح سهم(.  

ارات الامل  تط ير مهل يمكن لإلنسا  أ  يب ي نحسه بمازل عن اآلخرين ف

الجماعي جزء أساس من ب اء الذات، ووجدنا يف الث رة كم خرسنا بسبب 

ضا  هذه املهارات بالتاديد. ل يا ي ذلك لزو  املشاركة يف عمل س اس 

القض ة  األعمال، وخدمة  ال ا  تسته يهم هذه  فما كل  أو ث ر  مباش 

الدعم ال حيس إىل    عف  إىليشمل مجالت عديدة من التال م إىل الحن إىل ال 

والخربة   الحكرة  تقديم  إىل  املال ة  م اردهم  ت م ة  عىل  اآلخرين  مساعدة 

الس رية حارضة يف   القض ة  أ  تك    املهم  ذلك كثري.  والستشارة وغري 

الاقل والقلب وأ  يضع اإلنسا  نحسه يف م قع يساهم ف ه يف خدمتها مهما  

 ة. طرات صالري كا  بس طاً فالت ار الهادر تشكله ق
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ل يرىض مؤمن الدو  يف هذه الا اة ول ي حك يامل عىل تارير نحسه ومن 

وترسدها  الخار   من  الط اغ ت  عل هم  يلق ها  التي  األغفل  من  ح له 

شه اتهم من الداخل. الدين ه  اتصال املادود باملطلق ل ستمد م ه ق ة ل 
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نحس وتسخريها يف عمل ة فاق واأل مادودة تطلقه يف اكتشا: آيات الله يف اآل 

الناتاق هذه والرتقاء املستمر بالا اة اإلنسان ة مادياً وروح اً. الدين ل س 

الهائل   الناتاق  هذا  من  والخ :  األرض  إىل  الخل د  بل  الشا ب  أف    

 وتكال حه وتبااته ه  األف   . الخ : ه  أف    الشا ب والاق ل. 
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 .كرامت ا التي م ا ا إياها )ولقد كرم ا ب ي آد (بالاحاظ عىل أمرنا الله 

له   وإنا  الذكر  نزل ا  نان  )إنا  عل ه  بالاحاظ  ه   تكحل  فقد  الدين  أما 

 . لاافظ  ( 

ع دما يريق املشايخ كرامتهم عىل أعتاب الطالاة مربرين ذلك بالاحاظ عىل 

 . الدين فإنهم يخرسو  الث ني مااً  الدين والكرامة

 .ظ حق قته إل األعزاءعزيز ل ياح هذا دين
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آل  ال م  ظاهرة ماروفة يف الطب يااني م ها باض ال افاني يف مرحلة 

 نم هم الرسيع. 
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ع دما تطلع عىل فكرة جديدة فتشار بالنزعا  ألنها تخال  فكرة ألحتها،  

فرصتك  انتبه، ل ترفضها ف راً، ناقشها بم ض ع ة وتجرد، فقد تك   هذه  

 طريقة مختلحة وال م  والتط ر.للتحكري ب

 الاقل أيضاً يااني من آل  ال م . 
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ي ام الله عىل الباض بحرص تمك هم من تاّلم أفكار جديدة مح دة تختل  

عن األفكار السائدة يف مجتمااتهم. الحرص تك   عىل شكل ب ئة م اسبة  

ثقافات و سحر واختفط بتشجع عىل التالم أو وضع ماد  يسمح بذلك أ

أخرى يحتح أمامهم اآلفاق. باض هؤلء بدلً من أ  يقض ا بق ة أعمارهم 

يشكرو  الله عىل نامته بتال م ال ا  ما تالم ه باب وت اضع، ومساعدة 

يقض نها وهم  عل هم،  بها  الله  أنام  كالتي  ت فري فرص  م هم عىل  مزيد 

البش ويتادث   عن جهل مجتماا الله  تهم وتخلحها وكفيتاال   عىل    

 خصهم وحدهم بالاقل والحهم. 
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من نجا ا يف تال ري أنحسهم هم أكثر ال ا  تحاؤلً بإمكان ة تالرّي اآلخرين.  

ع دما تاايش ك   تا لت األرض امل ات يف داخلك إىل حقل خص ب ت قن 

التحت إىل  بجدوى است بات بذور الخري يف نح   ال ا . إذا لم تاايش ذلك  

نحسك أولً قبل أ  تاكم عىل مجتماك بالب ار. إل إذا ك ت    الست بات يف

 تاتقد أ  الله خلقك من ط  ة غري ط  ة البش! 
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  105    

 الصدق والشجاعة 

ألفكار يف تدفق مستمر وكل لاظة يف ح ات ا هي قرار بتب ي هذه الحكرة ا

من وإنجازنا ال  مي ه  حص لة اآلل:  أو تلك وفال مب ي عىل هذا القرار،  

 هذه القرارات واألفاال الصالرية. 

وأل  مصب ال هر ه  الذ  يادد مجراه، كلما كانت الص رة ال هائ ة لدورنا  

يف هذه الا اة واضاة يف أذهان ا ت جه دفق األفكار والقرارات واألفاال ل  

دفق إىل حّده  شا رياً نا  تاق قها. ناتا  إىل صحتني لكي نصل بهذا ال

ل  الذ  ياقق  الحاال ة والساادة مااً  الصدق لكي األعىل  ا أكرب قدر من 

 .نار: بالضبط ماذا نريد، والشجاعة لكي نامل بمقتىض هذه املارفة

  106    

 من الس ر  املقه ر إىل الس ر  الجديد 

نب ي س رية أ   التا ل يف داخل كل    لن نستط ع  لم يادث  ما  الجديدة 

م  اواحد  فاقد  املقه ر  الس ر   نحس ة  من  املثقل ا  وشابه  ب حسه  لثقة 

بقدرة   الكافر  الضا ة  دور  ولاب  الذات  بجلد  املكتحي  الدون ة  بمشاعر 

الس ريني عىل الا ش الار الكريم إىل نحس ة الس ر  الجديد امل ل د من 

رحم الث رة الذ  يامل طم حها وع ح انها وجرأتها وأملها وثقتها بالله  

 ر الكريم. ثم بالس ريني وأهل تهم للا ش الا أولً 
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  107    

الاربي   الرب ع  أ   نتن عروشهم    إذاعرف ا  أزاهريه  فس حضح عطر  نجح 

الذ    الد   لا ة  لكن  زمهريراً  شتاًء  املضادة  بالث رات  فا ل ه  البال ة 

وصالاراً عىل أعتاب   وانبطاحاً سحك ه أبت إل أ  تحضاهم فحاح نت هم ذلً 

 .الصهاي ة

 

  108    

انحاال لاظة عمل عا  وأكثر، يف  شهدت وسمات عن حال  ت أفسد ف ها 

بفكمله.    باضها فريق  عمل  وإنما  فقط  صاحبه  عمل  النحاال  يحسد  لم 

صدق الرس ل عل ه الصفة والسف  ع دما قال  ل س الشديد بالرصعة إنما  

 الشديد الذ  يملك نحسه ع د الالضب. 

 

  109    

اطق ال ظا  يملك   الرادة إذا كا  املشارك   يف اللج ة الدست رية من م 

حكمه   تات  وال ا   ال ظا   عىل  ثرنا  فلماذا  الدست ر،  كتابة  يف  الارة 

الارة؟ وما الااجة إىل انتقال س اس؟ النتقال يك   من   باإلرادةيتمتا    

ظا  فإىل  وضع إىل وضع مختل ، إذا كانت الارية متاققة يف م اطق ال 

 ماذا ن تقل؟  
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يف اللج ة الدست رية من م اطق ال ظا  ل يملك      أما إذا كا  املشارك  

اإلرادة الارة يف كتابة الدست ر فك   تق ل   إ  الدست ر الذ  تريدو  

يارّب عن إرادة الس ريني؟ كحى استالباء للس ريني    -أو تاديله    -كتابته  

 واستخحافاُ باق لهم!!  

 

  110    

ا يا ي  الس اس  الحال  بف   العتقاد  ذلك  عمل ة  غريب  أ   يف  ملشاركة 

س اس ة. املشاركة يف مالها فال س اس واملقاطاة يف مالها فال س اس 

أيضاً. أما من يرددو   يجب أل نرتك الكرس فارغاً حتى ل يجلس عل ه 

 غرينا، أنتم ماق   ولكن بشط؛ أ  تم زوا بني الكرس والخازوق! 

 

  111    

ط( كما يسم ها ن تشه بإلبا  تلك  يتجىل )الامل الخحي لالرائز الناطا

الالرائز ث ب الحض لة ف صبح الخ  ُع صرباً والجبُن حكمًة والجم ُد ثباتاً  

والكسُل زهداً والذُل ت اضااً والرتدُد ورعاً وتفي ُد الظلم تج باً للحت ة وهكذا 

ال حس كل ما يقتام ويرفع ويدفع ت قلب الرذائل إىل فضائل ويم ت يف  

وياشاش ف ها كل ما يهبط ويسكن ويرتدد ويستسلم    وي اجه ويالامر،

وتم ت  الطالاة  ف ها  يا ا  التي  املثىل  الب ئة  هي  ال ح    تلك  وي زو . 

 املجتماات وتخر  من التاريخ. 
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  112    

الختففات بني املايض يجب أ  نستح د من هزائم املايض، لكن عد  إدراك  

الحرص   رؤية  من  ال اعي  عقل ا  يار   الاارض  والاارض  ياملها  التي 

 والستحادة م ها، ويربمج عقل ا الباطن عىل الترص: كمهزومني.

  113    

ملاذا ل يتجرأ حكا  أوروبا عىل الستبداد بشا بهم؟ أل  رفض الستبداد  

الشا ب ويشكل   تلك  يف وجدا   الثقايف يرسخ عم قاً  من م روثهم  جزءاً 

القتىل الذ  دفا ا ثم ه حربني عامل تني راح ضا املفيني من   تهما مئات 

الثقايف  م روث ا  تالري  ال     بفدنا  يف  تجر   التي  الدماء  إ   والجرحى. 

وترّسخ عم قاً يف وجدان ا ووجدا  األج ال القادمة رفض الستبداد وته ئ ا  

فالكرامة التي ُدفع من أجلها كل هذا الثمن    ل لدة عظ مة باجم تلك الدماء

 ادمة أ  تب اها ألحد.يصاب عىل األج ال الق

  114    

سفل ي متادياً  ل  علمتم أ  الث رة ستؤد  إىل كل هذا الخراب هل ك تم 

ملا ك ا بااجة لث رة، أل    الالم بالال ب ممك اً  ستث رو ؟ أجبته  ل  كا  

لاصا ل خ ا ا  كان ا  ما  خ  عهم آباءنا  أ   علم ا  ل   عاماً  ستني  األسد  بة 

ث يؤد  استاادة البفد التي اغتصب ها إىل كل  س مّكن لهذه الاصابة با 

 هذا الخراب! 
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  115    

 

 الادم ة الس اس ة 

 

الادم ة الس اس ة أ  تميش يف طريق تار: أنه مسدود، وأ  ل تستاي  

 من الق ل بفنه الطريق ال ح د ول بديل. 

وأ    فاعفً  به ل  الدول محا لً  إلرادة  أ  تصبح م ّحذاً  الس اس ة  الادم ة 

تت اصل مع الس ريني لتس يق إرادة الدول إل هم بدلً من أ  تك   مهمتك  

 تس يق إرادة الس ريني إىل الدول. 

الادم ة الس اس ة أ  تذهب إىل الدول لت اقش مسائل وط  ة دو  أ  يك    

 هذه املسائل من قبل من يحرتض أنك تمثلهم.  ه اك ت افق وط ي عىل 

اعات شخص ة مع أقرب ال ا  إل ك يف الادم ة الس اس ة أ  تك   يف رص 

املؤسسة الس اس ة التي تمثلها وأ  ت اكس هذه الرصاعات تخبطاً وس ء  

 أداء يرض بالقض ة التي يحرتض أنك تدافع ع ها ل عن مصالاك. 

ح أوداجك فف تاي عدم تك وتت هم أنها الادم ة الس اس ة أ  يمأل التبج 

نه ل يدرك اللابة ويرفع شاارات واقا ة وذكاء وتتهم من ل يصحق لك بف

 براقة. 
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  116    
كل من يق ل إ  القض ة الس رية خرجت من أيد  الس ريني وأصبا ا ل 

وتسل مها   أيديهم  من  إخراجها  يف  يساهم  إنما  ش ئاً  أمرهم  من  يملك   

 لآلخرين. 

يف  تتدخل  ل  الدول  أل   أنحسهم  يال ب    الذين  هم  الحكرة  هذه  أصااب 

الس ر  من  الشف   وبالتاديد  الس ريني  ومن خفل  الس ريني  بإذ   إل    

 خفل من يامل   هذه الحكرة. 

إ  مساحة التدخل الخارجي يف الشف  الس ر  تت اسب طرداً مع املساحة   

الذين   املزيح    القادة  يشاللها هؤلء  أكثر من التي  الدول  يت اصل   مع 

الخاصة أكثر مما   ت اصلهم ف ما ب  هم ويامل   متحرقني عىل مشارياهم 

 يامل   مجتماني عىل املشوع ال ط ي.

  117    
ع دما ك ت أمار  الطب ك ت أعمل مع طب ب قلب ة يف أحد املستشح ات، 

ك    كا  يشح للمرىض طب اة مرضهم وأهم ة الاف  الذ  يصحه لهم و 

يام هم من املرض، كا  يحال ذلك بطريقة مخترصة وواضاة وبس طة، 

يق ل   التزا   وكا   يف  عامل  أهم  هي  واملريض  الطب ب  بني  الافقة  يل  

املريض بتطب ق الاف . كا  يشك املرىض أح اناً يف اخت ار الاف  باد أ  

ملريضة يشح لهم سلب ات وإيجاب ات كل خ ار، مثفً، أح اناً كا  يخري ا

بني   ال لدة  حديثة  الضالط  بارتحاع  للضالط     دوائ نياملصابة  خافضني 

اء األول يمكن أ  يترسب م ه أثر بس ط عرب اإلرضاع إىل الطحل وقد الدو 
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يسبب ترسعاً بس طاً يف دقات قلب الطحل دو  أ  يشكل ذلك خطراً عل ه،  

املريضة.   جسد  عىل  الشار  ظه ر  يسبب  أ   يمكن  الثاني  طبااً  والدواء 

أحدهما  تحض ل  يرتك  كا   لك ه  نظره  وجهة  من  م اسبا   الخ ارا  

ذا الطب ب اإلنسا  كا  من أنجح األطباء الذين عملت ماهم  للمريضة. ه

ألنه كا  يارت  مرضاه ويشح لهم وياط هم فرصة املشاركة يف اخت ار  

 الاف  ع دما يك   ذلك م اسباً. 

المه يف كتب الطب لك ه كا  ي قل  هذا الطب ب لم يكن ياّلم مرضاه ما ت

ل ومخترصة  وواضاة  مبسطة  بطريقة  تالمه  ما  مرضهم  لهم   حهم ا 

ياطي  أ   م ه  مطل باً  ل س  الس اس  كذلك  ق اعة.  عن  الاف   ويطبق ا 

لقاءاته   تحاص ل  عل هم  يارض  وأ   الس اسة  علم  يف  دروساً  ال ا  

مبسطة وواضاة    واجتماعاته، املطل ب م ه أ  يشح لهم الاقائق بطريقة

ضع  ومخترصة، ويشكهم يف اتخاذ القرارات التي تمس ح اتهم باد أ  ي

 لهم الخ ارات املدروسة ويشح إيجاب ات وسلب ات كل م ها. 

باض الس اس ني ياتقدو  أ  الشاب متخل  مادود اإلمكان ات الاقل ة 

بحهم مبالني  ف مض   يف خ اراتهم غري  الس اسة  تاق دات  يحهم  ل   وأنه 

ال ا  ع هم، وقد   برضا  به وغري مهتمني  يق م    ملا  إىل    يلجؤو ال ا  

والتضل ل إلخحاء الاقائق، تلك الاقائق التي تاجز عق ل ال ا  التدل س 

نظرهم    -الصالرية   الذين    -من وجهة  الس اس     است اابها. هؤلء  عن 

يحتقرو  إىل صحتي الصدق واحرتا  ال ا  ع دما يك ن   يف ص  الث رة  

 هم امتداد لاقل ة الاكا  الذين يزعم   أنهم ثاروا عل هم. 
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  118    

ت تهي )ث رته( ع دما ي تهي انتحاعه م ها، أما الثائر الاق فا دما   املتسلق

 . ي تهي آخر نحس يف صدره 

 

  119    

تقرأ ع دما  أ   واحداً،  واملقروء  القارئ  يك    ع دما  القراءات   أصاب 

 ذاتك! 

 

  120    

أحدهم يكتب يل ما ما اه أ  الله س دخل ي ال ار أل  الث رة التي أنافح ع ها  

 الدمار الذ  حل بالبفد، أق ل لهذا وأمثاله ... هي سبب 

ع دما خرجت من السجن زارني أحد )الجريا ( وقال يل  ملاذا فالت ب حسك  

  ما فالت؟ قلت له  أنا ل أط ق أ  أع ش تات حذاء الطاغ ة. قال يل  من 

أحد   نريد ول  نمار  ح ات ا كما  الاذاء؟ نان  أن ا نا ش تات  لك  قال 

 تبه ذلك الجار أن ي قض ت عامني ونص  يف السجن ألن ي  يتدخل ب ا. لم ي

عربت عن رأيي فقط، وأ  هذا باد ذاته دل ل عىل أن ا نا ش تات الاذاء 

الجار  ل ذلك  الارية واإلرادة والكرامة، ما يق له عمل اً   مشكلة  مسل بي 
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وال طن   الدين  رباط  به  يربط ي  أنه  أدعي  الذ   يُسجن جار   أ   ع د  

نه عرب عن رأيه ما دامت أنا خانااً آكل وأشب وأنكح، طبااً لم  والج ار أل 

الجار أ  يحال مثيل، ولكن كا  باستطاعته عىل األقل أ   أطلب من ذلك 

نه ل س وراء ذلك ي كر امل كر بقلبه ما دا  ل يستط ع أ  ي كره بلسانه، أل 

 ذرة من إيما . 

اذاب الله وهذا الجار  الحكر الذ  يامله أمثال هذا الذ  كتب يل مت عداً ب

الذ  مكن لاصابة األسد وه   الذ  زارني باد خروجي من السجن ه  

سبب الدمار الذ  نا شه. ما ل يست عبه هؤلء أ  س ن الله ل تتخل  وأ  

 ً أم ا لت اقضات يف الرضا با اة كهذه ل يجلب  ألنه يؤسس   ول استقراراً 

حجر عىل شكل ث رات داخل ة املجتمع ما تلبث أ  تتحاقم تدريج اً حتى ت 

أو غزو خارجي أو الث ني مااً كما حصل يف س رية، أل  الستبداد ه  الذ  

 يسبب الث رات وه  الذ  يجلب الحتفل.   

تدافع عن نحسها ففنشب  ك   تق ع شخصاً بفل يل   املالتَصبة التي بدأت

ب أظافره يف ع قها لتصمت وتذعن؟ ك   تق اه بف  املالت ب ه   املالتص  ص 

الجاني وه  املسؤول عن سحك دمها ول ست هي؟! ك   تق اه أ  ال ضع 

وأرزاق ا   وحق ق ا  وكرامت ا  لاريت ا  فايل  اغتصاب  ه   ف ه  ك ا  الذ  

الد  والتشيد والدمار    وإنسان ت ا إذا كا  ل يرى كل ذلك؟! ك   تق اه أ 

ل ل صمته   ه  ثمن اسرتداد حريت ا وأن ا ما ك ا مضطرين لدفع هذا الثمن

وصمت أمثاله؟! ك   تق اه أ  عصابة األسد كانت وك لة املاتل الروس 

واإليراني الذ  يجثم عىل صدورنا ال    وأنها كانت ت حذ إرادته بالكامل 



 

265 

ع دما وأنه  الشاب  إرادة  إسكات  إرادته   مقابل  عن  مارّباً  الشاب  ثار 

هذه اإلرادة أ     وعجزت عصابة األسد عن إسكاته جاء املاتل ب حسه ل قمع

أ  الث رة لم تجلب املاتل بل كشحت الاق قة وكش  الاق قة ه  الخط ة  

 األوىل نا  تال ري أ  واقع سء.  

زداد هؤلء ل يقرأو  عشات األمثلة من التاريخ، ول يقرأو  ال اقع، بل ت

الالشاوة عىل أع  هم كلما ازدادت الاقائق وض حاً أل  الله أعمى أبصارهم 

 هم! وبصائر 

 
 


