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بسم اهلل، احلمد هلل، والصالة والسالم ىلع رسول اهلل، أما بعد:

َن أو يُبتىل؟ قال: ال  سئل إمامنا الشافيع: أيهما أفضل للمرء أن يُمكَّ
ن حىت يبتىل. ُيَمكَّ

إخواننا يف اهلل: هذا زمن اتلوبة واإلنابة إىل اهلل.. هذا وقت الرحيل إىل اهلل بقلوب 
وِجلة، ما أحوج املرء إىل االسزتادة من طااعته، والكف عما يسخطه جل شأنه، 

فنحن يف بالء ال نرجو السالمَة منه بطاعة، فكيف بمعصية؟

حانا قد  املوت  فإن  تويب  نفس  فتَّانايا  زال  ما  فاهلوى  اهلوى  واعِص 
تلقطنا كيف  املنايا  ترين  بأوالناأما  خ��ران��ا 

ُ
أ وتُلحق  لقطاً 

نشيعه م��يِّ��ت  نل��ا  ي��وم  لك  موتانايف  آث���ار  ب��رع��ه  ن���رى 
مرِحاً اهلوى  ميادين  يف  راكضاً  نشوانايا  ال��ِغ  ثياب  يف  وراف���اًل 
لعب يف  العمر   

َّ
وول الزمان  يكفيك ما قد مىض قد اكن ما اكنامىض 

يف  ب��ادلاعء  األي��دي  بسط  وق��َت  األس��ح��ار،  يف  إيل��ه  اتلبتل  وق��ت  ه��ذا 
ار: الغفَّ امللك  من  إجابة  ساعَة  تلىق  صادقة  دعوة  علَّ  وانلهار،  الليل 

ولكن ِطي 
ُ

ت ال  الليل  هل��ا أَم����َد ول��أم��د ان��ت��ه��اُءسهاُم 


أيها األحبة: نعلم أننا نطيل الغياب وننقطع عن اتلواصل ونكرث اتلقصري، لكن 

عذرنا ما حنن فيه من حصار وضيق وقلة حيلة.. وحسبنا اهلل ونعم الوكيل.

امهلل تب علينا، وىلع العصاة واملذنبني، واقبل توبتنا، امهلل أنت املبتدي بانلوال 
أرس  فكَّ  وارمحنا،  نلا  اغفر  اآلمال،  فوق  األفضال  من  واملعطي  السؤال،  قبل 
ج الكرب عن املكروبني، شاِف اجلرىح، وأطعِم اجلوىع، وارحم  املأسورين، وفرِّ

وارض عن الشهداء، وصبِّ ذويهم، وُمنَّ علينا بفرج ونر قريبني، امهلل آمني.

وصلِّ امهلل ىلع نبينا وقدوتنا حممد صىل اهلل عليه وسلم، وىلع آهل وصحبه، وسلِّم 
تسليماً كثرياً.
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·الشبيحة«
 نشأة مشبوهة.. وتاريخ أسود!
إعداد: حممد فائز

ببلطجية حسني  العالم دون أن يعلموا حقيقة فرق الموت هذه.. ولعل الشعوب ظنوها شبيهة  »الشَّبِّيَحة« اسم طرق مسامع 
الالمبارك، إال أن هذه الِفَرق ذات تاريخ عريق في سوريا يمتد لمراحل موغلة في القدم..

بعد وصول األسد األب للسلطة ونتيجة انتمائه لمجتمع قروي طائفي كان البد من امتيازات لألقرباء و»أهل القرية« وهكذا 
كانت النشأة الثانية للشبيحة1 عبر إطالق أيديهم في مجاالت التهريب سواًء من تركيا باتجاه سوريا أو من وإلى لبنان، وازدهر 
هذا النوع من التجارة خالل الحصار المفروض على سوريا في الثمانينات واالحتالل األسدي للبنان وأشد الناس معناة منهم هم 

أهالي الالذقية الذين اكتووا في العديد من المرات بطعنات هذه العصابات وسكاكينهم2!!..
ولكن من أين أتى االسم؟! جاء االسم من نوع سيارات مارسيدس الفارهة المعروفة في سوريا باسم الشبح حيث كان هؤالء األنذال 
يركبونها مع وضعهم »للوحات ذات أرقام« أمنية أو تعود للقصر الجمهوري نفسه! مما أتاح لهم سلوك الطريق العسكري للبنان 
ذهاباً وإياباً دونما رقيب أو حسيب.. كما يحرصون على لبس السواد وحلق شعورهم »على الصفر« 
وإطالق لحاهم بطول 2 سم ليكون لهم منظر مميز وعندما يشاهدهم أي ضابط يسهل حركتهم!! 

خوفاً ورهباً..
يبلغ تعداد هذه العصابات قبل األحداث ما بين 9 -10 أالف وتقودهم عائلة األسد نفسها وعلى 
رأسهم محمد األسد المعروف بشيخ الجبل وجميل أخو حافظ ومنذر، هارون، سومر، سوار األسد 
وبعضهم يتحرك على أساس أنه معارض للنظام بل إن نمير األسد كان يجاهر بشتم بشار بأقذع األلفاظ 
في سجن حماة، ليتحول بعد األحداث إلى أحد أبرز منتهكي حقوق اإلنسان في محافظة الالذقية.. 
تخصصت هذه العصابات سابقاً بتهريب الدخان والمخدرات والخمور واألسلحة ما بين لبنان وتركيا 

وقبرص واتخذوا موانئ خاصة لهم على الساحل لتكون مراكز للتحميل والتفريغ وأحيانا 
يستخدمون الموانئ الرسمية ويتم بقطع الكهرباء لمدة كافية للتحميل طبعاً تحت تستر 

ودعم النظام السوري.
للقرداحة:  تابعة  قرية  إلى  الطفولة  أيام  رحلته  مستذكراً  السليمان  عوض  الدكتور  يقول 
»حلقوا جوانب رؤوسهم وتركوا وسطها.. كانوا مسلحين، راجلين أو مستقلي سيارات 
المارّة، ويسلبونهم بعض طعامهم. وكاف ذلك ملفتاً  يتعرضون لكثير من  فخمة. كانوا 
للنظر، إذ كيف لمن يقود تلك السيارة الفارهة أن يعتدي على رجل بسيط ليأخذ منه 

كيس البطاطا، أو الدجاجة التي لم ينتف ريشها بعد«.
ويقول: »ورأيت في ذلك المركز، رجااًل إذا تمازحوا لعن األول خالق الثاني، وسب الثاني رسول األول، والعياذ باهلل«.. ويقول: 
السائق  فتدخل  بفتاة جامعية  نكال  معنا رجالن  العباسيين. صعد  باتجاه ساحة  الداخلي  النقل  »ذهبت مع خطيبتي في حافلة 
لنصرتها، فاعتديا عليه وعلى الركاب كلهم.. آلمني ذلك أشد األلم، وخاصة عندما قررننا أن نشتكي عليهم إلى مخفر الشرطة 

القريب، إذا قام هؤالء أيضا بإهانتنا«.
والهدف الحقيقي من هذه المافيات هو حماية آل األسد ومخلوف في القرداحة وآل نجيب في جبلة.. وظهر هذا األمر جلياً 

في الثورة السورية المباركة.
1 النشأة األوىل للشبيحة موغلة يف القدم حيث كان يطلق عليهم ضمن طوائف الباطنية ب »احلشاشون«.

2 اشتهر احلشاشون تارخيياً خبناجرهم املسمومة ولعل هذا هو سبب االستمرار يف استخدامها إىل اآلن!

نمير أثناء إجراء مقابلة معه من قبل 
التلفزيون السوري
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بعض الحوادث التاريخية:

بعد التوجه لالنفتاح في االقتصاد السوري 
عائدات  تضاءلت  باالستيراد  والسماح 
العصابات  بهذه  أدى  مما  التهريب 
وكان  المسلح  السطو  ألعمال  للتحول 
الهرم  مركز  على  السطو  عملية  أبرزها 
العاصمة  قلب  في  المالية  للحواالت 
السورية دمشق! حيث سرقوا ما يزيد عن 
43 مليون ليرة في شباط فبراير 2005 
السورية في  السلطات  ادعاءات  حسب 
حين يقيمها أصحاب مركز الهرم بـ 110 
مليون ليرة1 وبعد أن قام أصحاب مركز 
الهرم بتبليغ الشرطة، وتخاذل رجال األمن 
شريط  أن  المطلوبين -رغم  اعتقال  عن 
وشخصياتهم  صورهم-  يظهر  الفيديو 
المعروفة ورغم تبليغ عدد من المواطنين 
فإن  الشرطة  لمراكز  العملية  أثناء 
السلطات لم تحرك ساكناً مما جعل مركز 
الهرم ينشر فيلم السطو على األنترنت!! 
ونتيجة تململ التجار واحتجاجهم لدى 
بشار على سلوكيات ابن عمه نمير بديع 
األسد تم اعتقاله لمدة شهر واحد فقط!!

لسرقة  مماثلة  بعملية  قام  قد  نمير  وكان 
العاصمة  وسط  في  السميرأميس  فندق 
دمشق سنة 2004 وقام بمهاجمة دورية 
للشرطة العسكرية أثناء نقلها ألحد أفراد 
ونتيجة هذه  وتحريره  للمحكمة  العصابة 
قائد  بمعاقبة  السلطات  قامت  العملية 
موقعة دمشق عوضاً عن معاقبة الجناة!!

مما  النظام  على  الضغوط  وتكاثرت 
الوقت  ذلك  في  الداخلية  بوزير  أدى 
وقيل  بعد  فيما  قتله  –تم  غازي كنعان 
وإخباره  ببشار  لالتصال  انتحر!-  أنه 

بتطورات األوضاع..

1 تضاربت األرقام حول املبلغ احلقيقي الذي 
مت سرقته لتبلغ 150 مليون لرية يف أقصى 

التقديرات.

منطقة  إلى  األمنية  القوى  توجهت 
مقتل  عنه  نتج  اشتباك  الجرجانية وجرى 
الشرطي وسيم وردة وجرح سبعة عناصر 
حسب  العيسمي  طالل  العقيد  أحدهم 

جريدة الثورة الرسمية.
الذين  الجناة  تصريحات  الغريب  ولكن 
وهي  الرسمية  اإلعالم  لوسائل  قالوا 
مواقع  في  اللحظة  هذه  إلى  منشورة 

جريدة الثورة!!
1- نمير بديع األسد: قال: لقد خطط 
لنا من قبل أشخاص في موقع المسؤولية 
من  شئت  ما  وضع  الداخلية!  بوزارة 

إشارات التعجب واالستفهام.
2- ثائر سليمان قال: ال أشعر بالندم!2

العصابة  اعتقال  بعد  أنه  بالذكر  يجدر 
تم سجنهم في سجن حماة حيث قاموا 
هناك ببيع وتهريب المخدرات إلى داخل 
السجن ثم قاموا بتنظيم استعصاء داخل 
الهلوسة  حبوب  إعطاء  بعد  السجن 
نمير«  »عصابة  نقلهم  فتم  للسجناء 
تم  حيث  العسكري  صيدنايا  لسجن 
السجن  داخل  كامل  جناح  اعطاءهم 
مزودين بما يحتاجونه من وسائل الرفاهية 
وأثناء انتفاضة سجناء صيدنايا اإلسالمين 
 1300 عن  يزيد  لما  واحتجازهم 
عسكري3  لم تطالب الدولة بداية سوى 
سجناء  يعرف  يكن  ولم  ورفاقه،  بنمير 
مجرد  وظنوهم  هؤالء  قيمة  صيدنايا 
للدولة  تسليمهم  وبعد  قضائيين  سجناء 
رئيس  من  خاص  بعفو  سراحهم  أطلق 
الجمهورية واستغرقت مدة توقيفهم شهر 
مع  الحرة!  سوريا  مصادر  حسب  واحد 
تهريب  مسلح،  سطو  قتل،  تهمهم:  أن 

مخدرات، وحيازة أسلحة.
صور من عملية السطو على مركز الهرم:

2 املصدر جريدة الثورة السورية احلكومية.
3 راجع مقال جمزرة صيدنايا العدد 3 و4 من جملة 

الثورة السورية.
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شيخ الجبل وتوريث السلطة:

محمد  اعترض  لبشار  للسلطة  توريثه  األسد  حافظ  عزم  بعد 
األسد »شيخ الجبل« على توريث السلطة لبشار بحجة عدم 
قدرته على المحافظة على السلطة وأنه مازال صغيراً على هذه 
بالحكم  االستمرار  تستطيع  لن  العلوية  الطائفة  وأن  األمور!! 
ال  صفتان  وهي  والعصبية  بالتكبر  عرف  بشار  أن  خصوصاً 
تناسب شخص في موقع رئيس الجمهورية.. كما روى لنا أحد 
المعتقلين في سجن تدمر في سنة 2000 التقى خاللها بشيخ 
أقام عالقات مع رفعت  الجبل حيث تم سجنه هناك بعد أن 
بين هالك  االنتقالية  الفترة  أثناء  أبيض  بانقالب  القيام  وأرادوا 

حافظ وتسليم بشار.
ويؤيد هذه الرواية ما نشره موقع ويكيليكس حيث أكدت برقية 
صادرة عن السفارة األمريكية في سوريا في يونيو 2009 تحت 
رقم »Damascus 09 384« أن األسد متغطرس ويفتقد 

ذكاء وصبر والده..
ويأتي اعتقال منذر جميل األسد في 2005 في إطار النزاع 
الدائر داخل العائلة المالكة في سوريا حيث أعلنت السلطات 
أنه بسبب التجاوزات التي يقوم بها هؤالء الشبيحة، في حين 
يقول هو أنها خالفات حول تركة والده التي جاوزت 5 مليار 

ليرة دوالر و900 عقار!! وال تسأل من أين لك هذا؟
وجميل هذا هو كبير الشبيحة ورئيس لجنة األمن القومي في 
يتبع  جمعية  وهي  المرتضى  جمعية  ومؤسس  الشعب  مجلس 
إجبار  على  الثمانينات  في  تعمل  طائفية كانت  مليشيا  لها 
أهالي ريف حماة وبعض المناطق في حمص على التحول إلى 
الطائفة العلوية قسرًا.. بحجة أن الطائفة تعرضت لمظالم على 
الندوات  يعقد  وكان  العثمانية  الدولة  أيام  السنية  الطائفة  يد 
والمناسبات الدينية بصورة علنية ويقوم باستعداء الشارع العلوي 
السنية بل قام جميل بتسليح الجمعية وتنسيب  ضد األغلبية 
العديد من أفرادها لسريا الدفاع التي كان رفعت يقودها وظهرت 
تجاوزات كبيرة وبرز أسم فواز في هذه التجاوزات, ولم تحل 
هذه الجمعية إال بعد أن ساند جميل رفعت في نزاعه مع حافظ 
أي أن األخير كان راٍض عن نشاطات جميل ولكن لما وجد 
أن هذه المليشيا قد تستهدفه في يوم من األيام قرر حلها ثم 

عادت للتنشط في هذه األيام المباركة..
دور الشبيحة حالياً هو الحفاظ على أمن الطائفة عن طريق إحياء 
بعض الطقوس والعقائد الفاسدة والتي عفا عليها الزمن كعقيدة 
الناسوت  في  يحل  الالهوت  اهلل  روح  أن  تقول  التي  الحلول 
»الجسد« وأن الجنة هي متعة الدنيا والنار هي ما يتعرض له 

اإلنسان في هذه الدنيا من مصائب.. وهو ما فعله أجداد بشار 
المعروفون تاريخياً بـ: »الحشاشين« يقول المستشرق األمريكي 
برناراد لويس: الحظ عند تخوم وأنطاكيا جنس معين من العرب 
يعيشون في الجبال يسمون أنفسهم بالحشاشين ويعرفون في 
الرومانية بسادة الجبل.. وهم يأكلون لحم الخنزير الذي تحرمه 
شريعة العرب ويأتون المحارم من أمهاتهم واخواتهم ويعيشون 

في الجبال ويعرفون في الرومانية بسادة الجبال1.. 
وقد  مؤجرين2  قتلة  وظيفتهم كانت  أن  بروكاردوس  عن  وينقل 
القدس  محرر  األيوبي  الدين  صالح  الغتيال  بمحاولة  قاموا 
أوف  أرنولد  األلماني  المؤرخ  عن  وينقل  الصليبين!!  لحساب 
يعبدوه وال  بأن  قائدهم أن يغري قومهم  لوبيك »لقد استطاع 
يقتنعوا بإله سواه« ويسمون قائدهم بشيخ الجبل لذا ال عجب 
أولى  أنه  ويزعم  الجبل  بشيخ  نفسه  األسد  محمد  يلقب  أن 

بالرياسة من بشار في الفترة التي تلت هالك حافظ!!
ويصف الطريقة التي يقوم بها شيخ الجبل بالسيطرة على أتباعه: 
»قام بإغالق وادي بين جبلين وحوله إلى حديقة فيحاء، ومألها 
بكل أنواع الفاكهة وأقام فيها قصوراً وأقام على خدمة الحديقة 
فاتنات من أجمل النساء يجدن العزف على مختلف اآلالت 
الموسيقية، ذلك ألن شيخ الجبل كان يريد أن يوحي لشعبه بأن 
هذه الجنة الحقيقية.. وأتباعه يسقيهم مخدراً معيناً يسلمهم إلى 
نعاس عميق ثم يأمر برفعهم وحملهم إلى هناك، وهكذا فإنهم 
يريد  وعندما  الجنة!..  في  أنفسهم  يجدون  يستيقظون  عندما 
أن يرسل أحد من حاشيته في مهمة فإنه يأمر بإعطائه المخدر 

الذي تحدثت عنه من قبل إلى أحد الشبان في الحديقة«3.

1 احلشاشون فرقة ثورية يف تاريخ اإلسالم برنارد لويس تعريب حممد موسى 
مكتبة املدبويل ص 14.

2 املصدر السابق ص 12.
3 املصدر السابق ص22-21.

الجزيرة الوثائقية نشرت فلماً وثائقياً عن جماعة الحشاشين
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مقارنة تاريخية بين ما حدث سابقاً وما يحدث اآلن:

من  وسبعمائة  سنة سبع عشرة  في  تاريخه  في  ابن كثير  يقول 
المسلمين  للوالة  الطاعة  عن  النصيرية  الفرقة  الهجرة خرجت 
هو  وشنَّ  وأموالهم  دماءهم  ويستبيح  المسلمين،  يكفر   )...(
وعصابته هجمة شرسة على مدينة )جبلة( فدخلوها وقتلوا أهلها 
وال  علي،  إال  إله  »ال  يقولون:  منها  وخرجوا  فيها،  ما  ونهبوا 
حجاب إال محمد، وال باب إال سلمان« وسبوا الشيخين، وأمر 
أصحابه بهدم المساجد واتخاذها خمارات، وكانوا يقولون لمن 
إللهك  واسجد  علي،  إال  إله  ال  »قل  المسلمين:  من  أسروه 
لك  ويكتب  دمك  يحقن  حتى  ويميت،  يحي  الذي  المهدي 

بذلك«. وقد ارتكبوا جرائم ال تعد وال تحصى1.
فهل يكرر التاريخ نفسه؟ تجد الحواب في هذه الصورة:

قد  العقائد  فإن معظم هذه  العلمي في عصرنا  التطور  ونتيجة 
انطمست ولكن الطائفيين الذين يحكمون سوريا يعملون على 
االجتماعي  التواصل  الصفحات  من  العديد  فأنشأت  إحيائها  
التي تتكلم عن هذا الموضوع كالصفحة المسماة بـ: »أنا عبد 

إصبع رجلك ياربي بشار« تعالى اهلل عما يقولون..
وقد تتبعنا هذه الصفحة ومن أنشأها فوجدنا قد وضع العديد 
ذات  ومدن  لقرى  صفحات  على   )Likes( الاليكات  من 

أغلبية علوية كجبلة وصلنفة وطرطوس ودريكيش..
أن  الصفحة  منشأ  ويزعم 
الرب هو بشار والرسول هو 

ماهر..

من  لعدد  صور  وضع  كما 
وزعم  ليل  لفتيات  الصور 
وأن  العين  الحور  أنهم 
جهنم هي فروع األمن وهو 
طائفة  تفعله  الذي  عينه 
كما  تاريخياً  الحشاشون 

ذكرنا سابقاً.

1 انظر البداية والنهاية البن كثري ج14 ص84-83.

لقطات من صفحة عباد األسد يف الفيسبوك:

ابن كثير: فرقة من النصيرية خرجت عن الطاعة سنة 
وأموالهم  دماءهم  وتستبيح  المسلمين،  تكفر  هـ   717
فدخلوها  )جبلة(  مدينة  على  شرسة  هجمة  وشنَّت 
يقولون:  منها  فيها، وخرجوا  ما  ونهبوا  أهلها  وقتلوا 
باب  وال  محمد،  إال  حجاب  وال  علي،  إال  إله  »ال 
المساجد  بهدم  وأمروا  الشيخين،  وسبوا  سلمان«  إال 
من  أسروه  لمن  يقولون  وكانوا  خمارات،  واتخاذها 
المسلمين: »قل ال إله إال علي، واسجد إللهك المهدي 
الذي يحي ويميت، حتى يحقن دمك ويكتب لك بذلك«. 

وقد ارتكبوا جرائم ال تعد وال تحصى.
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فالشبيحة هي مليشيات طائفية مغلقة مهمتها الحفاظ على أمن 
الطائفة وإرهاب أعدائها وتم إنشاؤهم عن طريق:

1- إحياء العقائد الفاسدة والمتخلفة
2- إثارة المخاوف لدى أبناء األقليات من أن هذه الثورة هي 
انتصرت!!  القضاء عليهم وإهالكهم في حال  تريد  ثورة سنية 

وبالتالي فإن قتالها سيكون غريزياً من أجل البقاء!
للذات  الشتائم  طريق كتابة  عن  الطائفية  النعرات  إثارة   -3
اإللهية والنبي صلى اهلل عليه وسلم وشتم صحابته الكرام مما 
فيقوم  أنفسهم  عن  بالدفاع  السنية  للطائفة  بالمنتمين  يؤدي 
في جبال وقرى  هندست  متوالية شيطانية  وفق  بالرد  العلويين 

القرداحة وأقبية المخابرات!

من كتابات الشبيحة على الجدران

وفي حمص تم إلقاء القبض على أحد الشبيحة ويدعى مضر 
قناة وصال  على  في جواله  وما وجد  للشبيح  نشر صور  وتم 

تظهر البعد الطائفي للشبيحة:

علويون ال نهاب موتاً.. صور من جوال شبيح

حمص  مدينة  في  الفتيات  اختطاف  الشبيحة  ممارسات  ومن 
وحماة والمدن المنتفضة األخرى وعلى المحافظات أن تدرك 
أن ما يحدث اآلن في حمص وحماة اآلن سيحدث في مدنهم 

بالمستقبل –ال قدر اهلل-.
نأمل أن نكون قد سلطنا الضوء على فرق الموت هذه وتاريخها 

األسود.
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صور من مقطع فيديو لطفل ذبح على يد الشبيحة في حماة عند اقتحامها في رمضان الثورة
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هل تعلم؟!
• هل تعلم أن النظام اجملرم يف سوريا أطلق على 
محلته األمنية اهلمجية ضد الشعب السوري منذ 

بضعة أشهر اسَم )مترُّد العبيد(.

• هل تعلم أن اللواء حممد ناصيف والذي كان 
الرجل  السياسي، هو  األمن  مسؤواًل عن جهاز 

األول بعد بشار األسد يف هذه األثناء.

• هل تعلم أن العقيد مسري أنيس احلسن والذي 
هو  دمشق  يف  الداخلي  األمن  جهاز  يف  يعمل 
من أكثر الضباط الذين تلطخت أيديهم بدماء 

األبرياء.

• هل تعلم أن السفري السوري لدى جامعة الدول 
العربية  )الشبيح( يوسف األمحد هو صهر مجيل 

األسد عم بشار األسد.

• هل تعلم أن مثن القناصة الواحدة اليت تستخدمها 
األجهزة األمنية تصل قيمتها إىل مليون ونصف 
ألف   )35( يعادل  ما  أي  سوري،  لرية  املليون 
اللواء  خالة  ابن  معلوف  مسري  قام  وقد  دوالر، 
جنوب  من  سورية  إىل  بتوريدها  ناصيف  حممد 

أفريقيا عرب دولة اإلمارات.

• هل تعلم أن أيام الظلمة باتت معدودة بإذن 
اهلل، وأن اهلل ُموهن كيد الظاملني. 

بعد  الساروت  الباسط  عبد  الكرامة(  نادي  )حارس 
إصابته.. يهاجم المجلس الوطني وحكام العرب

وجه الناشط السوري عبد الباسط الساروت رسالة شديدة اللهجة إىل احلكام 
العرب واجمللس الوطين السوري يف تسجيل فيديو نشر على موقع »اليويتوب« 

طالبهم فيها باحلماية الدولية.
وروى الساروت تفاصيل حماولة االغتيال اليت تعرض هلا يف وقت سابق من 
يوم أمس اثناء مشاركته يف إحدى التظاهرات احلاشدة حبي اخلالدية يف حمافظة 
محص، وقال أنه تعرض يوم أمس لثالث حماوالت اغتيال لكن اهلل سبحانه 
وتعاىل أنقذه وتابع بأن مجيع املواطنني يف محص مستهدفني ووصف املشهد 

هناك بأن السكان يتشهدون أثناء عبورهم من شارع إىل شارع!.
وتساءل حارس كرامة سوريا مستنكراُ صمت العرب والعامل عن اجلهة اليت 
ستليب مطلب الشعب باحلماية الدولية وقال بأهنم ال يشعرون هبم وال مبعانتهم 
ألهنم يقيمون يف فنادق فاخرة ذات سبعة جنوم ويأكلون ما لذ وطاب، ووجه 
إىل  استغاثة  نداء  جداً  مؤثرة  بأهنا  السوريني  وصفها  اليت  الساروت كلمته 
اجلميع وملن وصفهم بأهنم أصحاب حس وإنسانية بالتدخل الفوري وتنفيذ 
مطالب الشعب ومحايتهم من األمن واجليش والشبيحة وطالبهم بفعل أي 
شيء يساهم يف وقف محام الدم السوري سواء بفرض منطقة عازلة أو بتدخل 

عسكري.
وقال بأن ما تبقى من الشعب احلمصي والشعب السوري يطالب باحلماية 
الدولية موجهاً كالمه هذا إىل اجمللس الوطين السوري وحكام البلدان العربية 
وخاصة اإلمارات اليت مل حترك ساكناً حىت اآلن متسآاًل عن سبب صمتها 
بالدفاع  وطالبهم  إسرائيليني،  ولسنا  عرب  حنن  قائاًل حلكامها  هذا  الغريب 
عن املساجد اليت قصفت واحلرمات اإلسالمية اليت انتهكت واملصاحف اليت 

حرقت.
ووجه الساروت رسالة خاصة للمجلس الوطين الذي قال بأن الشعب هو 
من أيد اجمللس الوطين وهو من ساهم بشكل كبري بإعالنه وقال بأهنم ”أي 
الشعب” قادرون على إسقاطه مىت أرادوا ولكنهم لن يسقطوه ألنه ممثلهم، 
ودعاهم للجوء جمللس األمن وإحالة امللف السوري إليه، وأشار إىل أن اجمللس 

مقصر كثرياً يف دعمه للثوار.
وعن رأيه يف اجليش احلر قال الساروت بأن اجليش احلر هو اجلهة الوحيدة 
اليت حتمي املدنيني من بعد اهلل، وقال بأن اجليش احلر ينفذ عمليات نوعية 

سامهت يف محاية األهايل املدنيني واملتظاهرين السلميني.
عن مدونة سوريا التغيير
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قصة دولة

اهتز عرين الظُلِم بموِت وريثِه.. فتهافتت األنذاُل تواسي الظالَم.. قالوا للظالم ال تخف.. فإنك لألبدية حافظ.. فهيىء 
من يرِث العرين وال تخف.. فاألرض لنا والشعب عبيدنا.. وخلفك األنذال لن تتزلزل.

فقال الصغير: يا أبت ال تخف فإني ماهٌر.. بالقتل والقمع فأنت معلمي.. فأخي الطبيب هو المتبسُم للعالم وأنا من  
خلفِه.

فاإلرُث مقسم من بعدِه.. ظناً منه بأن التاريَخ سيعيد نفسه.. فهو مكتوب ويدرُس.. محمي بقوٍة ال يدنُس.. صغار العبيد 
حفظنُه.. عن ظهر قلٍب وباألغاني رددنُه..

نال المرَاد بقوة ظلمِه.. ونسي أن الظُلَم لن يطول عهده.. وأن الحق باق مهما الظلم طال.. وأن الفجر آت ال محال..
فجر الحرية المعزز باإلسالم.

أبو محمد الثائر

اهلل أكبر
بوا تأهَّ الرَّهيب  القمع  ساسَة  وانلَّ���اريا  حبديدكم  وتَ��س��لَّ��ح��وا 
أشياَءكم فلملموا  صحوُت  وِش��ع��اريإين  منهيج  أك���ُب  اهلُل 
ِطرازها حديث  ىلع  دوَد  السُّ أف��اكريوابنوا  بسدوَدكم  حتُجزوا  لن 
ت��س��وءَك إنين ُغباريي��ا ظ��ال��ي ب��رى  نفضُت  نويم  من  صحوُت 
��ي��اط بالِمنشارح����رِّك ج��ي��وَش��ك ب��ال��سِّ ف��ان��ُره  َم��ف��ِريق  ه��ا 
قطرٍة آخ��ُر  تأتيَك  ديم  ب��رس��وِل ج��ي��ٍش ق��اط��ٍع َب��تَّ��ارواس��ِف��ك 

تدمير دبابة أسدية على يد الجيش الحر

ثائر يواجه جنود األسد برد قنبلتهم الغازية في 
وجوههم
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الثورة السورية يف امليزان
د. عبد السالم طالب

الرمسي  العريب  الدعم  ضعف  سبب  عن  استبيان  عملنا  )عندما 
موقف  هو  األهم  السبب  سوريا كان  يف  جيري  ما  جتاه  والشعيب 

سوريا جتاه ما يسمى باملمانعة(.
مما ال شك فيه أن هذا النظام استطاع أن  يلعب بورقة املقاومة على 
الصعيد الداخلي واخلارجي فعلى الصعيد الداخلي جند أن النظام 
ببعض األمور مع  لقادهتا  الظاهر فسمح  املقاومة من حيث  دعم 
العلم أن كل من ميسكه النظام يعزف على غري الوتر الذي مسح 
أن  نعلم  وكما  ويذل  يعذب  فلسطني  فرع  يف  قابعاً  فسرتاه  به  له 
النظام السوري  حافظ على أمن إسرائيل لعقود طويلة ولكن لبس 
لبوس املقاومة واملمانعة  ليستطيع أن يلعب هبا ورقة ضغط سياسية  
وهكذا احلال بالنسبة للمقاومة اللبنانية واليت يتزعمها البطل امللهم  
الذي جهل حقيقته كثري من الناس وحىت يف بعض انتصاراته املزيفة 
استطاع أن خيدع الناس. وأخرياً أىب اهلل إال أن يكشف خبيئة هذا 
الرجل فدفعه الن خيرج عن صمته ويؤيد النظام ويكرر االسطوانة 
املمجوجة بأن سوريا دولة املقاومة واملمانعة ومن مجلة ما قاله أن 
اسقاط النظام مصلحة أمريكية وإسرائيلية وألنه يتكلم بنفس طائفي 
نسي ما قاله يف املقاومة يف البحرين فانه يكيل مبكيالني وهل هذا 
من شيم املقاومة اذا انكشف القناع وسقطت ورقة التوت عن خبيئة  
هذا الرجل وتبني أنه يوغل يف دعم النظام وأنه يراهن على أن أغلبية  
الشعب السوري مع النظام وأنه مع االصالحات هلذا النظام اليت 
بدأت بالفعل عندما بدأت باطالق الرصاص على املتظاهرين ومن 
مث اهتامهم واستغباءهم وتسفيههم. وإذاً هذا الرجل الذي وصف 
بالسياسي احملنك سقط حىت يف توقعاته وحتليالته ألنه من يوم قام 
حزبه وهو يفكر بعقل غريه ويتزعم أجندة التحالف اإليراين مع هذا 
النظام فانكشف للناس. وبعد اطالعنا على حقيقة االمر يف اخلارج 
جتاه ما جيري يف سوريا وعدم الدعم الشعيب والرمسي للثورة السورية 
النظام استطاع أيضاً على  ملا حيدث ألن  ووجدنا استغراباً شديداً 
الصعيد اخلارجي أن حيسن صورته هبذا اللبوس وهذا ما دفعنا منذ 
النظام لكن  البساط من حتت  نتكلم عن سحب  الثورة أن  بداية 
بعض األطراف رفضت أن نقحم املقاومة يف الشأن السوري ولكنين 
أردد فأقول لو أعلن قادة املقاومة أهنم مع الشعب السوري وضد ما 
يقوم به النظام من قتل وإهدار للكرامة وسلب للحريات لكان خرياً 
له وللناس أال حيق هلذا الشعب العظيم أن يرد له  اجلميل أليس هو 
من قام بدعم املقاومة وإذا يف هذا مصلحة حمققة للشعب السوري 

حىت ننتهي من هذا اللغط وخاصة خارج 
الشعيب  الدعم  على  حنصل  حىت  سوريا 
الذين  هلؤالء  أقول  مث  العربية  الدول  من 
ال يريدون فتح هذا امللف ما املصلحة يف 
ذلك.. فسوف يقولون سوف يقوم النظام 
بطرد قادة املقاومة  من سوريا وهذا ليس 

من مصلحة القضية الفلسطينية وأنا أقول يف عصر الثورات جيب أال 
ننظر بعني واحدة ألنه إن آمنا أن هذا الشعب سينتصر وسيسقط 
نؤمن  ال  وإن كنا  ويدعمهم  يعيدهم  أنه سوف  يعين  هذا  النظام 
بانتصار الثورة فهذا يعين أننا مل ندرك حقيقة ما جيري وتصوروا ماذا 
سيحدث لو أن قادة املقاومة أعلنوا أهنم مع الشعب السوري وليسوا 
أنفسهم   اليهود  من  إجراماً  أشد  هو  والذي  اجملرم  النظام  هذا  مع 
عندها سريى الناس يف اخلارج أن هذه الكذبة اليت يتذرع هبا النظام 
األسف  مع  ولكن  املظلوم  الشعب  هذا  دعم  جيب  وأنه  ساقطة 
جاءت بياناهتم أهنم مع سوريا قيادة وشعباً فخلطوا األوراق وبقيت 
املسألة على حاهلا والتساؤل مازال قائماً وسوف لن يرحم التاريخ  
أولئك الذين يعطون هذا النظام شرعية بأي صورة من الصور ألن 
املزعوم حسن  الرجل  هذا  فضح  ويفضحهم كما  اهلل سيحاسبهم 

نصر اهلل.
حترير  أن  اجلميع  يعلم  أن  أنه جيب  فنقول  هبا  خنتم  أخرية  وكلمة 
هذه  من  التخلص  بعد  العربية  العواصم  عرب  إال  يتم  لن  فلسطني 
أن  حبري  ليس  شعبه  يقتل  الذي  النظام  وهذا  القمعية.  األنظمة 

يكون من أهل املمانعة.

مظاهرات يف العاصمة السودانية ضد األسد

)1( املقاومة وحسن نر اهلل واثلورة السورية
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طبيب الثورة

كيفية تضميد اجلراحات..
أساسيات:

التلوث وااللتهاب  النزيف ومحاية اجلرح من  يستعمل الضماد ملنع 
ومنع تسرب سوائل اجلسم عرب اجلرح.

بينما يستعمل الرباط لتثبيت الضماد يف موضعه فوق اجلرح وللضغط 
يستعمل  الناجم، كما  االنتفاخ  وإزالة  النزف  إليقاف  اجلرح  على 

لتثبيت األطراف املصابة ومفاصلها.
إن استعمال الرباط والضمادات يتطلب مهارة تكتسب باملمارسة 
ومبشاهدة شخص ماهر يقوم بعملية التضميد والربط، وهناك قواعد 

أساسية جيب اتباعها يف كل حالة كما يلي:
1. اخرت الرباط املناسب ملوضع اجلرح

2. توّخ راحة املصاب وراحة اجلزء املصاب
3. قف عكس موضع اجلرح الواجب ربطه

4. اربط موضع اجلرح من الداخل إىل اخلارج ومن األسفل لألعلى
5. تأكد من أن الرباط ليس ضاغطاً بشدة كبرية متنع جريان الدم 

إىل اجلزء املصاب
بارزة سواء استعملت  اترك أطراف األصابع  اليد  6. عندما تربط 
رباطاً عادياً أم جبرية، وكذلك بالنسبة ألطراف أصابع القدم، حيث 
الحظت  فإذا  الدوام،  على  األصابع  أطراف  هنايات  مراقبة  جيب 
انتفاخاً أو تغرياً يف اللون إىل الزرقة أو برودة أو خدراً فهذا قد يكون 
دلياًل على بطء جريان الدم، مما يتطلب فك الرباط أو اجلبرية فوراً 
حيث أهنا تقطع طريق الدم إىل العضو املصاب مما قد يسبب تلفاً 

بالغاً يف ذلك العضو.
 كيفية تضميد الرأس:

يستعمل رباط مثلث الشكل يف تضميد الرأس

يستعمل رباط شريطي الشكل لتضميد الجبين واألذنين والعينين:
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طريقة أولى لتضميد األصابع، كما يلي:

وكذلك يستعمل الرباط الشريطي لتضميد الفك واألذنين:

تضميد اليد واألصابع:
1. اربط بداية من المنطقة الرفيعة وانته بالمنطقة األعرض من األطراف

2. اجعل الرباط يلتّف على شكل رقم 7 أو 8 حول األطراف
3. انتبه كي ال تجعل الرباط شديداً يحجز مجرى الدم، ويمكنك سؤال المصاب إذا كان الرباط شديداً أو يمكنك مالحظة 

زرقة األطراف أو برودتها
4. ال تنس استعمال الرباط ذي العرض والطول المناسبين للموضع المراد تضميده
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طريقة ثانية لتضميد األصابع:

كيفية تضميد الذراع والكتف: رباط بمقاس 4 بوصات للذراع

لف وإسناد الكتف برباط مثلث الشكل وعالقة:

تثبيت عالقة الذراع:

كيفية تضميد الفخذ:
رباط بمقاس 6 بوصات للفخذ
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رباط شريطي على شكل رقم 8 للكاحل:

كيفية تضميد الركبة:
رباط مثلث الشكل للفخذ

المصدر:
http://www.123esaaf.com/First20%Aids/Dressing/Dressing.html

بعد أخذ اإلذن من أصحاب الموقع: آل عبد العزيز للبرمجيات العربية المتطورة

عن المركز اإلعالمي لدعم ثوار حمص

كيفية تضميد القدم والكاحل:
رباط مثلث لتضميد القدم
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             إىل اجليش السوري احلر..

خذ اجلهاد طريق�اً راح ينتهبخيل ادلموع ألصحاب هلا ذهبوا
وامحل سالحك فاجلنات ترتقبدع املقادي�ر للخ�وان يمضغها
لم اتلواين وعطر املوت ينسكبهذا الطريق إىل الفردوس مأتلقاً
بنورها فتح�وا ادلنيا وما رهبوافاسلك دروباً مىش فيها أوائلنا
ما أعظم انلور حيي احلق يلتهبفطاوعتهم عتاة األرض من رهب
هو اجلهاد طري�ق زانه انلصبوسار يف ركبهم من اكن يبغضهم
ملا رأى أنفس�ا للموت تنتس�بأح�ى هل امل�ارد اجلب�ار هامت�ه
بليك يا دربنا حنت لك احلقبي�ا دربنا ي�ا ن�داء اهلل من أزل
ب�راكن ن�ار ون�ور س�يفه هل�بلىب اجله�اد ش�باب لكهم خلق
واستبروا فجنود اذلل قد هربوافاستبروا باهلدى واحلق منتر

إلياس عيسى
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   مغتربون سوريون يسعون إلطالق »قافلة الحرية إلى سوريا« لكسر الحصار اإلعالمي ودعم 
الشعب السوري

تنكّب جمموعة من الناشطني السوريني يف بالد االغرتاب على اإلعداد لتسيري موكب يضم إعالميني وحقوقيني وممثلي منظمات دولية وجلان طبية حتت عنوان »قافلة 
احلرية«، على أن تنطلق من األراضي الرتكية واألردنية باجتاه الداخل السوري، وذلك يف مبادرة هتدف لكسر احلصار الذي يفرضه النظام السوري على وسائل اإلعالم 

ولدعم الشعب السوري يف معاناته املستمرة منذ بداية االنتفاضة السورية، منتصف شهر مارس )آذار( الفائت.
ويهدف القيميون على هذا املشروع، الذي ال يزال قيد اإلنشاء، وفق ما ورد يف جمموعة أنشئت حديثا على موقع التواصل االجتماعي »فيس بوك« بعنوان »قافلة 
احلرية إىل سوريا«، وتضم ناشطني سوريني بأمسائهم احلقيقية باعتبار أهنم يقيمون يف اخلارج، إىل احلشد لـ»تأييد ثورة شعب عريق واحتجاجا على القمع والوحشية 

وكبت احلريات اليت جيابه هبا النظام احلاكم يف سوريا هذا الشعب األعزل إال من اإلميان والعزمية«.
وال تنحصر الدعوة للمشاركة يف »قافلة احلرية إىل سوريا« على السوريني فحسب، إذ يراهن مطلقو املشروع على تأمني حشد كبري، من خالل التواصل مع أكرب عدد 
من وسائل اإلعالم ومنظمات حقوق اإلنسان واللجان الطبية وشخصيات سياسية وأدبية وفنية من كافة أحناء العامل من سوريني وعرب وأجانب. وورد يف رسالة 
الدعوة أن »املشاركة مفتوحة لكل من يستطيع ذلك وال حرج ملن يرفضها أو يشعر بأهنا جمازفة، ومع ذلك فإن من لديه خماوف بإمكانه البقاء معتصما على احلدود«.

وكتب أحد الناشطني السوريني على حائط جمموعة »قافلة احلرية« على »فيس بوك«: »حنن أمام شجرة معمرة من الظلم والطغيان عمرها أربعون عاما.. رمبا فأس 
صغري كحملتنا ليست كفيلة بإسقاط النظام.. ولكن أكثر من فأس ومن أكثر من جهة كفيلة بإضعاف هذه الشجرة حىت متيل شيئا فشيئا وتقع.. أنا يل كل الفخر 

أن أمحل فأسا وألقي بضربيت«.
واستبق القيمون على املشروع ختوف الناشطني السوريني من املشاركة يف القافلة باإلشارة إىل أن »أغلبنا بات مطلوبا لألمن السوري وبيننا شباب وناشطون مطلوبون منذ 
زمن بعيد، ولكن باألساس من يود املشاركة يف مثل هذه القافلة سيكون مطلوبا، وبالتايل فإن امتناع البعض عن عدم املشاركة حبجة أنه مطلوب ليس مربرا مقبوال«، 

مذكرين بأن »املتظاهرين يف سوريا مل ينتظروا موافقة السلطات السورية وجلهم بات مطلوبا ألمن النظام وخمابراته«.
جتدر اإلشارة إىل أن 419 ناشطا أعلنوا حىت أمس نيتهم املشاركة يف »قافلة احلرية«، وفق ما ورد على الصفحة اخلاصة باجملموعة على »فيس بوك« يف حني أن أكثر 

من 2700 شخص مّتت دعوهتم مل جييبوا بعد.
ليال أبو رحال / الشرق األوسط

هيئة عربية لدعم الشعب السوري

العربية  الهيئة  تشكيل  عن  الثالثاء  اليوم  عمان  األردنية  العاصمة  في  أعلن 
واإلغاثي  السياسي  الدعم  لتقديم  تهدف  والتي  السوري،  الشعب  لدعم 
للشعب السوري وثورته على نظام الرئيس بشار األسد. وتتشكل الهيئة في 
نواتها التأسيسية من رؤساء هيئات دعم الشعب السوري في كل من األردن 

والكويت وليبيا.
وقال رئيس الهيئة األردنية لنصرة الشعب السوري علي أبو السكر في مؤتمر 
الشعب  نصرة  هيئات  من  تتشكل  الهيئة  إن  اليوم  عمان  في  عقده  صحفي 
السوري في األقطار الثالثة إضافة لمنظمات وهيئات سورية حقوقية وشعبية 

وأنها بدأت بإجراء االتصاالت مع هيئات مشابهة في بقية األقطار العربية.
وأعلن أبو السكر عن مؤتمر شعبي عربي كبير سيعلن عنه قريبا بعد اكتمال 

تشكيل الهيئة من كافة األقطار العربية.
ودعا السياسي األردني لما وصفه بـ”تدخل عربي حازم لوقف استباحة الدم 
السياسي  الحصار  الحاكمة في دمشق وتطبيق  العصابة  أيدي  السوري على 

واالقتصادي على النظام ألن استمرار التردد هو اشتراك بالجريمة”.
وأضاف “بعد خمسة آالف شهيد ونحو خمسين ألف جريح ومهجر ومعتقل 

ال بد من تحرك عربي حازم”.
اليوم “مؤامرة عليها”، وقال “هذه  ورفض أبو السكر اعتبار ما تعانيه سوريا 
أسطوانة مشروخة واتهام مباشر للشعب السوري الثائر من أجل كرامته وحريته 

بالخيانة”.
النظام  أجنبي قد يحدث مستقبال سيتحمل مسؤوليته  تدخل  أن أي  واعتبر 

الحاكم في دمشق.
طرد السفير

والذي  السوري من عمان  السفير  لطرد  األردنية  الحكومة  السكر  أبو  ودعا 
السابق كشخصية  لدوره  والعودة  الدبلوماسية  األعراف  عن  بالخروج  اتهمه 
أمنية بعد أن اتهمه بمالحقته للمواطنين السوريين واالعتداء عليهم داخل مقر 

السفارة السورية في عمان.
كما طالب بتسهيل إقامة السوريين المهجرين لألردن والذي قال إنهم هربوا 

من آلة القتل في سوريا.
من جهته قال المسؤول اإلعالمي في اللجنة الكويتية لنصرة الشعب السوري 
السياسية  المستويات  على  دعما  سيشكل  الهيئة  عمل  إن  الرفاعي  وليد 

واإلغاثية والحقوقية للشعب السوري في الداخل والخارج.
وقال “هذه الهيئة ستكون نواة لثورة شعبية عربية لنصرة الشعب السوري لوقف 

المأساة االنسانية التي حولت سوريا لسجن كبير”.
في  حاليا  تتواجد  السوري  الشعب  إلغاثة  أوروبا  من  قادمة  قافلة  إن  وقال 
تصل  حتى  مرورها  لتسهيل  واألردنية  السعودية  السلطات  داعيا  السعودية، 

للشعب السوري.
عن اجلزيرة نت
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خسائر  وتكبد  احلرية  سبيل  يف  السوري كثرياً  الشعب  عاىن  لقد 
على  يزال حمافظاً  ما  األسدية وهو  القتل  آلة  جسيمة يف مواجهة 
اليت  املنشق  اجليش  عمليات  معها  يتعارض  ال  اليت  الثورة  سلمية 
هتدف حلماية املتظاهرين أو حالت الدفاع عن النفس اليت يقوم هبا 
األهايل ضد عصابات األمن و الشبيحة اليت ال تعرف حرمة ملنزل 

أو قيمة لدماء. 
ولقد ابتكر الثوار وسائل كثرية لتفعيل االحتجاجات ونقل األحداث 
لوسائل اإلعالم فاكتسبوا خربات عملية معتمدين على اهلل مث على 
تعطى  اليت  املهل  و  والعاملي  العريب  التخاذل  يرون  وهم  أنفسهم  

للنظام ليتمكن من قتل أكرب عدد ممكن من الشعب السوري.
وبعد تسعة أشهر من اجلعجعة العاملية اليت مل تفلح يف كبح مجاح 
العصابات اجملرمة ازداد يقني الثوار بأن احلل ال يكون إال بأيديهم 
وأن االعتماد على اهلل مث على جهودهم. فكان ال بد من استخدام 
وسائل جديدة جترب هذا النظام على التنحي فكانت فكرة العصيان 

املدين.
القتل  هذا  أمام  فاعليته  مدى  وما  المدني  العصيان  هو  فما 

املمنهج؟!
العصيان  فكرة  نشأت  لقد 
نشرها  مقالة  عن  املدين 
الكاتب األمريكي هنري ديفيد 
السلطة  مقاومة  بعنوان  ثورو 
املدنية عام 1849واليت حتدث 
مقاومة  إمكانية  عن  فيها 
دون  قرراراهتا  وتغيري  احلكومة 
وذلك  معها  املسلح  الصدام 

بأن ال يقدم هلا أي دعم كان من دفٍع للضرائب أو شغل للوظائف 
احلكومية وغري ذلك وال يستفيد منها يف أي شيء. 

وكان هذا احتجاجاً منه على احلرب املكسيكية األمريكية والعبودية 
املنتشرة يف الواليات املتحدة. 

اليت تدعم  الفئة األخطر يف اجملتمع هي  ويرى ثورو يف مقالته أن 
النظام وتدفع له الضرائب ولو قامت باالحتجاج والتظاهر.

الدعم  أشكال  إيقاف كل  على  تقوم  املدين  االحتجاج  فكرة  إن 

للحكومة وممارسة بعض النشاطات اليت 
تشل حركة الدولة متاماً سواء كانت هذه 
املمارسات  تتعارض مع القانون أو ال 
الضرائب  دفع  عن  تتعارض كالتوقف 
وقطع الطرقات وترك الوظائف احلكومية 
للدولة  التابعة  املباين  بعض  واحتالل 

وغريها. 
إن التحديات التي تواجه نجاح العصيان المدني هي القدرة على 
كسر حاجز اخلوف عند الشعوب واستغالل املمارسات الوحشية 
لألنظمة لتعبئة الناس ضدها فإذا  مت ختطي هذين احلاجزين ميكن 
احلكم عندها بنجاح العصيان املدين. ومن املعلوم للجميع أن هذين 
الثوار السوريني  البداية فإن  األمرين قد مت ختطيهما يف سورية منذ 
يواجهون بالصدور العارية رصاص عصابات األمن منذ أشهر طويلة 
مظهرين شجاعة أهبرت العامل وإن العصيان الذي ينادى به اليوم هو 
أكثر أمنا من املظاهرات اليت كانت متارس سابقاً.  مث إن ممارسات 
الثورة وإقحام مجيع فئات  نار  بتأجيج  البداية  النظام سامهت منذ 

الشعب فيها. يقول جون راؤول يف كتابه »نظرية العدالة«: 
ليس من الصعب أن تربر حالة العصيان املدين يف نظام غري عادل 
ال يتبع رأي األغلبية، ولكن حينما يكون النظام عاداًل إىل حد ما 
تربز مشكلة أال وهي أن من يقوم بالعصيان املدين يصبح من األقلية 
وتغدو عملية العصيان املدين وكأهنا موجهة ضد رأي األغلبية يف 

اجملتمع.
المدني  العصيان  حركات  نجحت  هل  األهم  السؤال  ولكن 

بتحقيق نتائج في العالم؟ 
بالتجارب  حافل  التاريخ  إن 
املقاومة  حبركة  بدأً  الناجحة 
الال  )حركة  اهلند  يف  السلمية 
غاندي  أملهامتا  بزعامة  عنف( 
النمطية  هذه  أغنوا  الذين  أحد 
واليت  وعملياً  فكرياً  املقاومة  يف 
انتهت بإخراج اجليش الربيطاين 

من اهلند.  
عام  إفريقيا  جنوب  كذلك 

1989 الذي دعا إليه بعض األساقفة وانتهى بالقضاء على نظام 
األرباتيد العنصري مروراً حبركة مارتن لوثر كينغ يف أمريكا والثورات 

امللونة يف دول أوربة الشرقية ووسط آىسيا.
وأخرياً وليس آخراً مصر اليت أهلمت ثورهتا الشعب السوري وكان 

جناحها حمفزاً إلشعال الثورة السورية.

العصيان املدني
جوان مفتي زاده
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السلسلة المفقودة من كليلة ودمنة 
البن المقفع

)1(
قال دبشليم الملك لبيدبا الفيلسوف: 

اضرب يل مثل من ميكر ويدبر مث ال يفلح سعيه مع بذل جهده 
وعقله وإحكام أمره وذلك لسوء نيته وفساد مقصده وتتابع ظلمه.

قال بيدبا: حيكى أن وحشاً من الوحوش استأسد يف غابة شاسعة 
فبطش بأهلها وأذل كرباءها حىت دانت له بالطاعة خوفاً ورهبة ودام 
حكمه فيها سنني حىت بلغه الكرب وحل به اهلرم وأحسن دنو االجل 

وحلظت الوحوش كربه وقد بدا على مالحمه وطول صمته.
فقال كليلة ألخيه دمنة: اهنض بنا نلتمس سر تغري امللك..

قال دمنة: إين ال آمن أن نأتيه يف وقت  غضب أو يسمع منا ما 
يغضبه أو يسيء الظن بنا فيكون مصرينا كرفاقه الذين أعانوه على 

الوصول إىل امللك مث بطش هبم.. 
فقال أخوه: فما الرأي عندك؟

بامللك  أدرى  فهو  الثعلب  نبعث  قال: 
وأقرب إليه منا..

فنهضا مجيعا إىل الثعلب وأخرباه مبا أرادا 
فقال أنا هلا.

امللك  عرين  إىل  وقته  من  انطلق  مث 
وجلس  قربه مظهرا الكرب.. 

فقال الملك: ما لك 
امللك  أهم  ما  أحزنين  الثعلب:  قال 

واقلق باله.
قال وما أدراك؟ فقال: طول صمتك وقلة نشاطك وكثرة تاملك 

وانعزالك عن رعيتك..
قال الملك: إين قد أحسست دنو األجل وهناية العمر وشغلين أمر 

اململكة بعد ما بلغ يب ما بلغ وال أدري من استخلفه فيها.
قال الثعلب: وأين أنت من ابنك اهلمام ذي القلب اجلسور والوجه 

الباسل؟!! 
فسكت األسد متنهداً وقد كره أن يزول عنه امللك ولو البنه ولكنه 
مل جيد بداً من ذلك فأخذ بنصيحة الثعلب مسلماً بدهائه ومكره 
وانفض جملس األسد والثعلب الذي أفضى إىل كليلة ودمنة وبث 
ما استأمنه األسد عليه عليه فأعطياه العهد على كتمان سر امللك 

إىل حني ظهوره.
أما امللك فإنه ملا عزم على تنصيب ابنه شرع يهيئه للملك وتسلم 

من  فاستشار  احلكم  أمور 
فقالوا:  خاصته  من  بقي 
اعلم ان امللك ال يدوم إال 

باحلكمة والقوة. 
فأرسل ابنه إىل كبار الوحوش ليتعلم فنون احلرب والقتال واملراوغة 
واالحتيال فقدمه كبار القوم على أصحابه واقرانه لشأن أبيه وسلطانه 
على قلة خربته وجتربته فساء ذلك أقرانه ملا راوا من تفضيله عليهم 

وهو دوهنم سنا وحنكة.
والتقوى  الصالح  أهل  إىل  أبوه  أرسله  تدريبه  من  انتهى  أن  وبعد 
فأظهر حب العلم واحلكمة والبعد عن الدنيا وزينتها وأبدى نباهة 

يف نفاقه..
فيه  يروون  وصاروا  العامة  به  فاخندع 
فنون  اتقانه  يعلموا  أن  دون  األساطري 

الكذب واخلداع..
أهله  وجالس  والزهد  الصالح  وادعى 
وخترج  به  يغرتون  جعلتهم  غفلة  وفيهم 

منهم كلمات يف مدحه. 
فقد اصطنع مواقف العدل واملساواة ولو 
يف  يتجول  وصار  وخاصته  أهله  على 
الغابة منفرداً على ما يبدو للناس ولكنه 
مراقب حبراسة شديدة خفية. فشاع بني 

القوم حسن سلوكه ومجيل خلقه..
وسار األمر على ما يشتهيه امللك وابنه.

باللهو  تعرف  اليت  الغربية  الغابة  إىل  االبن  توجه  األيام  أحد  ويف 
والفساد فزلت قدمه ووقع على األرض واندقت عنقه وحل به ما ال 

يتوقعه من أمل وموت.
واشتد حزن امللك على ابنه لكنه مل يرعوي وحييد عن ضالله فبدا 

يعد ابنه اآلخر للملك.

كتبه/ إلياس عيسى
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تنزيل وتعديل سكايب لتجاوز احلجب عنه

ترد معلومات أن سكايب في بعض األحيان أصبح يعاني من صعوبة في 
االتصال في سوريا وربما ذلك بسبب محاوالت تجري لحجبه, وسنقوم 
هنا بشرح كيف يمكن يسهولة تعديل إعدادات سكايب ليعمل عبر الترا 

سيرف أو تور ليتجاوز الحجب.

تنزيل سكايب:
يمكن تنزيل النسخة األخيرة من سكايب لمخلف األنظمة من المصدر 

مباشرة عبر الرابط التالي:
http://www.skype.com/intl/en/get-skype/other-downloads

الملفات  بتنزيل  بعدها  يقوم  ميغا  برنامج صغير بحجم 1  بتنزيل  سيتم 
الالزمة لتثبيت النسخة األخيرة من سكايب.

 وفي حال لم يستطع البرنامج تحميل الملفات بسبب الحجب فيمكن 
من   5,5 بالرقم  السطور  هذه  تعديل  عند  األخيرة  النسخة  تحميل 

المصدر:
http://www.skype.com/go/downloading?source=lightinstalle

5.5.59.124=r&ver

وفي حال كانت جميعها محجوبة فيمكن تنزيل النسخة األخيرة ساعة 
كتابة هذه السطور ذات الرقم 5,5 كاملة من الرابط التالي الذي قمنا 

برفعه بعد تنزيله من مصدره األصلي:
http://dl.dropbox.com/u/28939473/SkypeSetupFull.5.5.59.exe

األغلب أن سكايب سيستطيع تجاوز الحجب بدون أي تعديالت ولكن 
في حال كان محجوباً فيمكن إعداده لتجاوز الحجب بالطرق التالية:

 
استخدام سكايب عبر تور:
نقم بتشغيل تور كما يلي:

 نقوم بتغيير إعدادات سكايب ليستخدم اإلعدادات التالية:
SOCKS5
Host 127,0,0,1
Port 9050

كما في الشكل التوضيحي التالي:

قم بعدها بالحفظ وثم بإعادة تشغيل سكايب.

مالحظة:
البروكسي كتور  الطريقة المذكورة هي لجعل سكايب يعمل عبر برامج 
أما برامج الشبكة الخاصة في بي إن كهوتسبوت شيلد وغيره فال تحتاج 
تغيير إعدادات سكايب أو غيره حيث تقوم برامج الفي بي إن في هذه 

الحالة بتغيير قناة االتصال لكل النظام شاماًل جميع البرامج.
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مالحظة:
باختيار  يقوم  سكايب  فإن  األخرى  البرامج  عن  قلياًل  مختلف  بشكل 
طريقة االتصال العادية عند توفر أكثر من طريقة اتصال أما إذا تم حجبه 
من مزود الخدمة عبر القناة العادية أو قام المستخدم بإغالق تلك القناة 
عبر برامج جدار ناري على جهازه مثاًل فإن سكايب سيستخدم عندها 
إعدادات البروكسي، وبالتالي في حال لم يكن سكايب محجوباً عندك 
وقمت بإعداده ليستخدم تور مثاًل ثم قمت بإغالق تور فسيتابع سكايب 
عمله بدون أي مشاكل ألنه لم يكن يستخدم تور أصاًل، وال خوف أن 
أم ال  تور  المحلي على سكايب سواء استخدم  الخدمة  يتنصت مزود 
ألن سكايب يقوم بتشفير اتصاالته أساساً والطريقة المذكورة هي لتجاوز 

الحجب عن سكايب فيما لو تم حجبه.
 

مواضيع ذات صلة في صفحات الدعم التقني للثورة السورية:
- األمان على سكايب

- التصفح اآلمن باستخدام تور - نسخة تور مع المتصفح
- الطريقة اآلمنة لربط متصفحك مع تور - رزمة تور فيداليا

فريق الدعم التقين للثورة السورية
Syrian Revolution Tech Support

ألعاب )كمبيوتر( خاصة بالثورة السورية!

لسورية  بالثورة  ألعاب خاصة  مجموعة  الفيسبوك  يف صفحة 
وحتكي  الثورة  صنعوها ختص  ألعاباً  املشاركون  يتبادل  المباركة 

حكايتها وتعمل لتحقيق أهدافها..
http://ar-ar.facebook.com/syriabigrev

املختصة  الشهرية  املنابر  منتديات  نشر يف  ما  األبرز كان  لكن 
العضو Ali_prog وهو عراقي اجلنسية،  بالتصميم من قبل 
قدم هديته للثورة السورية وهي لعبة ثالثية األبعاد يقاتل الالعب 

فيها الشبيحة واألمن السوري..
يقول علي مصمم اللعبة:

لعبة الثورة السورية 3D هديه بسيطه للشعب السوري من برجميت
8.0 Game maker الربنامج املستخدم
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أبيات للشيخ حامد العلي عن مهلة اجلامعة العربية للنظام السوري

اُم يف دِمِه يْشُكُو وأْغالِلأاعنَ�ْت الظلَم يف ش�اٍم بإْمهاِل والشَّ
ووادلاً قتل�ْت من بْع�ِد إذالِلكْم ُمهلٍة َذحَبْت طفاًل ووادلًة
تَِه �ام يرنُُو حنَو أمَّ والقت�ُل فيه كإه�الٍك بزلزاِلتش�اهُد الشَّ
لم إمه�ااًل وُتنِْظُرَه أليَس يف األمِر َشكُّ الَح بابلاِل ؟!وتمن�ُح الظَّ
فالشاُم بالوْح مرفوٌع بإجالِلياشاُم صباً فإنَّ اهلل نارُصكْم
ُ  ب�إذِن اهلل يزُنهلُ

َّ
داعُؤنا اهلَل خلِّْص شاَمنا الَغايلما انل�ُر إال
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سؤال: من أين جاءت فكرة المظاهرة، وكيف تشكلت؟
جواب: كما يقال )احلاجة أم اإلخرتاع وكثرة الضغط يولد االنفجار(، ملا 
وأعطوا  فقط  اخلاصة  ملصاحلهم  واحتكروها  بالسلطة  العرب  احلكام  استبد 
ذلك  يف  شعوهبم  وجعلوا  وتسلطهم  استمرارهم  يضمن  ما  منها  الشعوب 
حمرك  من  للشعوب  البد  فكان  حقوقـ   وال  وال كرامة  حرية  ال  كالعبيدـ 
التواصل والفضاء االفرتاضي  جيمعهم ومن فكرة حتركهم.. فجاءت أجهزة 
عرب اإلنرتنت الذي ضم صفحات التواصل االجتماعي الكثرية اليت كان من 
أشهرها )الفيسبوك واليوتيوب وتويرت والسكايب( ملبية حلاجاهتم وطموحاهتم 
الوقت واجلهد واملال، وجاءت  بينهم وموفرة  فيما  التواصل  لعملية  وميسرة 
القنوات الفضائية احلرة اليت تنقل الصورة واخلرب فور حصوله إىل من ليس له 
اخلربة الكافية يف استخدام تلك الصفحات، فاجتمع بذلك السبب والفكرة 

والوسيلة مع وجود العزمية واإلميان بالتغيري.
فانطلقت املظاهرة اليت استنشق الشعب من خالهلا رائحة احلرية املسلوبة منه 
منذ عشرات السنني، فرفض تركها حىت تتحقق له احلرية كاملة أو الشهادة 
اليت ينشدها كل حر أيب، فعرَب عن ذلك هبتافه )املوت وال املذلة( وبعد جناح 
ثوريت تونس ومصر وانطالق ثوريت اليمن وليبيا، حترك يف دمشق عدد من 
الشباب األحرار على أجهزهتم عرب الفيسبوك لينطلقوا يوم الثالثاء 15/آذار 
من أمام املسجد األموي الكبري ويسريوا يف سوق احلمدية بأول مظاهرة يف 
سوريا رافعني أصواهتم ضد الظلم والفساد يف بلد مل يشهد العامل أكثر منه 

دموية وكذباً وخداعاً.
سؤال: ما هو الدور الذي تقوم به المظاهرة في الحراك الشعبي؟

جواب: ملا سلب احلكام العرب من شعوهبم حقوقهم وحرياهتم »ردحًا« من 
الزمن وأصبحت يف طي النسيان عند البعض واعتادوا حياة املذلة واهلوان، 
أدى ذلك إىل تفكك أواصر اجملتمع وترابطه وأصبحت مقولة )ريب أسألك 

نفسي( هي السائدة بني الناس.
فعندما اجتمع الناس يف املظاهرة ورفع املثقفون والغيورون على بالدهم وأبناء 
جلدهتم أصواهتم والفتاهتم يصدحون باحلق ويذكرون الناس ما سلب منهم 

فكان للمظاهرة دوراً كبرياً يف عدة أمور:
ـ مجعت الناس على خمتلف اجتاهاهتم وإثنياهتم على هدف واحد.

ـ ذكرت الناس حبقوقهم وحرياهتم املسلوبة منهم. 
ـ أعادت التعاون والتآلف فيما بني الناس بعد أن شعروا أن مههم واحد.

ـ حركت يف قلوب الناس احلب احلقيقي لوطنهم الذي كان يسوق هلم عرب 
شعارات كاذبة ووطنية زائفة مستغلة.

ـ ذكرت الناس بدور املساجد حيث جيتمع الناس فيها لينطلقوا مبظاهرات 
كبرية ملؤها اإلميان واإلقدام واإليثار.

هذه بعض الفوائد املباشرة اليت ملسناها وعايناها للمظاهرة وهناك فوائد غري 
مباشرة يضيق اجملال عن ذكرها هنا.

سؤال: هل هناك مركزية في العمل ضمن المظاهرة أم هي مجموعات 
منفصلة؟

جواب: بدأت املظاهرة سلمية شعبية عفوية بعد أن دعي الناس إليها عرب 
صفحات التواصل االجتماعي واجتمع الناس كل أهل منطقة أو ناحية أو 

قرية بساحة بلدهتم.
واإلجرام،  القمع  يف  وأمعن  ملطالبهم  النظام  يستجب  مل  عندما  ولكن 
وشعر الناس أال سبيل لتحصيل ما سلب منهم إال باستمرار املظاهرة ورفع 
األصوات جلأوا إىل تنظيم أنفسهم كل أهل حي حبيهم يوزعون األدوار فيما 

بينهم ويبتكرون األساليب اليت متكنهم من االستمرار.
سؤال: من أين يتم تمويل المظاهرة الالزم لها؟

جواب: من خالل تنظيم الناس بعضهم لبعض وتوزيع األدوار فيما بينهم 
مبا  تكفل  وجهد كل  ومال  فكر  من  حيتاجونه  ما  يف كل  اجلميع  تشارك 
دون  املبارك  احلراك  هذا  جتاه  بالواجب  وشعور  وحمبة  بكل سرور  يستطيع 
االعتماد على أي متويل خارجي أو أي مساعدة مشبوهة وكان لذلك أثر 

كبري يف عودة احملبة واإليثار بني الناس.
سؤال: هل تنتمي المظاهرة إلى تيار معين أم هي مجرد حراك شعبي؟

جواب: تنتمي املظاهرة لكل الشعب بكل أطيافه وفئاته، ونقاط القوة فيها 
بأهنا ليس ألحد فضل يف حتريكها إال اهلل تعاىل، لذلك كان من املستحيل 
الذين ظنوا  لكل احلكام  أتى ليضع حداً  القضاء عليها ألهنا قدر من اهلل 
أهنم ملكوا البالد والعباد وأهنم إىل الربوبية قد انتسبوا )فأتاهم اهلل من حيث 

مل حيتسبوا(.
سؤال: هل يخرج الحراك عن تعليمات المظاهرة، وهل هذا دائماً سلبي 

وكيف يتم التعامل معه؟
التجاوزات  من  فالبد  اجملتمع،  شرائح  تضم مجيع  املظاهرة  أن  مبا  جواب: 
واألخطاء واألعمال الفردية اليت خترج احلراك بقصد أو بغري قصد عن سلميته.

سالمة  عن  أو  العرض  أو  النفس  عن  دفاعاً  األعمال  هذه  فإن كانت 
املتظاهرين  فهذا أمر إجيايب، وإن كانت بقصد التخريب أو الفوضى فهذا 
أمر سليب ومضر باحلراك، حيث أن النظام يتذرع به لضرب املتظاهرين أو 
اعتقاهلم، ويعطيه مادة إعالمية يشد هبا الرأي العام العاملي لصاحله وهذا ما 

حياول كسبه.
النصائح  من خالل  الناس  بتوعية  الفردية  األعمال  هذه  مع  التعامل  ويتم 
العشوائية ومن خالل  التصرفات  اليت تضبط  النشرات  واإلرشادات وتوزيع 
الكلمات واخلطابات يف املناسبات املختلفة نستطيع أن نوصل للناس أن قوة 

حراكنا يكمن بسلميته سواء زاد النظام بإجرامه وظلمه أم ال.

حوار مع أحد أعضاء تنسيقيات ريف دمشق..
المظاهرات.. كيف بدأت؟ تمويلها؟ انتماؤها؟

كيفية التنسيق فيما بينها..
مهاجر العسكري
مراسل المجلة في ريف دمشق
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سؤال: هل يتم التنسيق بين المظاهرات بعضها مع بعض؟
بلدة  لكل  أن  إذ  تنسيق،  أي  هناك  ليس  العام  احلراك  حيث  من  جواب: 
السلمي  احلراك  إليها  وأضاف  الشعبية  حفالهتا  إقامة  يف  وعاداهتا  أعرافها 
ابتكارات جديدة أعطى املظاهرة يف سوريا احلبيبة صبغة خاصة متيزت هبا عن 
غريها، أما من حيث الشعارات وأمساء اجلمع ورفع سقف املطالب فتوىل ذلك 

اهليئات التنسيقية فيما بينها نقاًل عن الناس واستجابة لرغبتهم.
سؤال: ماهو دور المظاهرات بعد سقوط النظام؟

أو  املوت  خلطر  أنفسهم  ويعرضون  باملظاهرات  خيرجون  الذين  إن  جواب: 
االعتقال أو املدامهة والتشرد، هم أوىل الناس حبماية ثورهتم من أن تسرق وبناء 
بلدهم الذي خربه النظام الفاسد. ألن الفضل هلل مث هلم لصربهم واستمرارهم 

وتضحياهتم هذا أواًل.
وثانياً: احلرص كل احلرص على مجع الكلمة وعدم التنازع فيما بينهم على 
سفاسف األمور حيث يقول اهلل تعاىل: )وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم(.

ثالثاً: اختيار األشخاص الذين يثقون بأمانتهم وإخالصهم لوطنهم ليمثلوهنم 
حىت  اجلديدة  احلكومية  املؤسسات  يف  وحزم  جد  بكل  مطالبهم  ويتابعون 
يتحقق ما نصبوا إليه من احلرية والعدل واملشاركة يف كل صغرية وكبرية تضمن 

لنا مستقباًل أفضل وحياة أمجل.



الجيش الياباني 
يشكل جسرًا 
بشريًا لعبور 

المدنيين فوق 
النهر

بينما جيش 
األسد يرقص 
على أجساد 

الشعب
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بيان انشقاق حرائر 
من دمشق عن جماعة 

القبيسيات..

مت نشر البيان مصوراً في فيديو على اليوتيوب
2011\12\17

بسم اهلل الرحمن الرحيم
جماعة  عن  انشقاقنا  نعلن  سوريات،  مواطنات  نحن 
القبيسيات، ونتبرأ من اتباعهن أمام اهلل عز وجل، وذلك 

لألسباب اآلتية:
1- الفكر السلبي وفصل الدين عن احلياة وقصره على 
الشعائر التعبدية، وجتاهل دور اإلنسان خليفة اهلل في 
الظلم  مع  والوقوف  التخاذل  صور  أدق  رسم  ما  األرض، 

ضد ثورة احلق في سورية.
الذي  والتطبيق  اإلسالمية  املبادئ  بني  التام  الفصل   -2
الفتيات  أعراض  بالقذف  يطلن  أن  ببعضهن  وصل 
الثائرات املعتقالت، وقد جتاوز مرةً التحدَث بالعموم إلى 
احلرائر  سمعة  تشويه  إلى  إضافة  باالسم،  التصريح 

الطاهرات الالتي كن ضحية اعتداء النظام.
أئمة  يرفضها  صوفيٍة  اعتقاداٍت  تبني  في  املغاالة   -3
والكرامات  اخلرافات  في  واخلوض  أنفُسهم،  الصوفية 
من  بدالً  السلبي  والتواكل  الدين،  من  جزءاً  بوصفها 

العمل.

تقديس  ماجعل  العقل،  وإلغاء  املطلقة  التبعية   -4
كالمها  ألن  هلل.  تقرباً  منها  والتقرب  وإرضاءها  اآلنسة 

يكاد يعتبر منزالً.
قطيٌع  القطيع،  لفكر  للترويج  النصوص  استخدام   -5
ضخٌم كغثاء السيل، وبدا ذلك جلياً في طرد الفتيات 

الثائرات الالتي خرجن عن القطيع ليثرن على الظلم.
6- حصر العلم الشرعي بكتٍب معينٍة تتفق مع أساس 
واملوضوعة  الضعيفة  األحاديث  واستخدام  فكرهن، 
والقراءة التجزيئية للنصوص القرآنية والنبوية مبا يروج 

ألفكارهن.
للباطل،  والترويج  احلق  مع  الوقوف  عن  التثبيط   -7
من  واسعٍة  شريحٍة  على  تأثيرهن  بذلك  مستغالت 
في  حتى  والتشكيك  فتنة،  الثورة  باعتبار  الطالبات، 

كون شهداء ثورة احلرية والكرامة شهداء أصالً.
الثورة لم تقم إلسقاط نظام مستبد فحسب..

الظلم  نألف  جعلتنا  التي  سلبيتنا  على  ثورةٌ  هي 
ونتجاهل دورنا في إعمار األرض..

ثورةٌ على الفهم السلبي للدين..
ثورةُ لهدم األوثان من عقولنا وكسر قيود التبعية..

ثورةُ على اخلطأ أينما كان ومن أيٍّ كان..
ثورةٌ إلطالق الفكر..

األسس  على  البناء  إعادة  ثم  ومن  أوالً  للهدم  ثورةٌ 
الصحيحة..

اإلسالم أعظم من أن تقوم قائمته بأشخاص، اإلسالم 
قائم بذاته ونحن من نحتاجه لنقوم به..

ندعو جميع الداعيات والفتيات الالتي يغرن على ديننا 
الفكرية  بالتوعية  واملشاركة  احلرائر  إلى  اإلنضمام  إلى 

التي تعتمد على القرآن الكرمي و السنة الشريفة.
وعاشت سورية حرةً أبيًة..

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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مشائخ الشيطان!

نور الدين عايد

احلمد هلل محداً كثرياً، وصالة وسالماً على نبينا حممد وآله وصحبه. أما 
بعد:

فإن كلمة )مشائخ( ال هتمز يف العربية، ولكنها إذا أضيفت إىل السلطان 
)الفاجر( أو الشيطان )املاكر( فإهنا هتمز وتلمز، ويتضرع إىل اهلل يف جلم 
غيها وطغياهنا وضالهلا وإفسادها.. ذلك أن هذه الفئة تعيث يف األرض 
العباد، كسباً  من  املستضعفني  قتل  يف  الطريق  للظلمة  وتعبِّد  الفساد، 

ملنافع َدنيَّة زائلة، وجنوحاً حتت غطرسة شبهاهتم الزائفة..
اهلل  صلى  اهلل  رسول  صدق  وقد 
اهلل ال  )إن  قال:  عليه وسلم حيث 
يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور 
بقبض  العلم  يقبض  ولكنه  الناس، 
اختذ  عاملاً  يبق  إذا مل  العلماء، حىت 
فأفتوا  فسئلوا  جهااًل  رؤوساً  الناس 
حديث  وأضلوا(.  فضلوا  علم  بغري 

صحيح.
آخر  حديث  يف  عنهم  املعربَّ  وهم 
التافه  الرجل  وهو  ب)الرويبضة( 
العامة، كما  أمور  يف  يتكلم  الذي 

قال صلى اهلل عليه وسلم.
والشهور  السنوات  هذه  يف  ورأينا 
وصُف  مشلهم  طائفة  القليالت 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فقد 

قبضت الفحول،وعَلت دولة اجلهل، ومل يبق إال ُصبابة نتجرعها.
ووجدنا ما أفصحت به نصوص الكتاب والسنة وكالم السلف الصاحل 
من الصحابة والتابعني واألئمة املرضيني يف بيان صفات وأحوال أولئك 
ل، وحذرت من سلوك سبيلهم، وعنونت ألمارات ذلك  املشائخ الُضالَّ

الضالل املبني.. متنزاًل ومنطبقاً عليهم..
النصوص ورأينا  به تلك  نبذة مما أخربت  العجالة  وحنن نسرد يف هذه 

)مشائخ السلطان أو الشيطان( متلبسني هبا؛ فمن ذلك:
1-  قوم أضلهم اهلل على علم، اتبعوا أهواءهم، فصاروا من جُمَّان أهل 
اجلادة، فكانوا من  نَكَبوا عن  أسفاراً،  الكالم، وصاروا كاحلمار حيمل 

املقبوحني امللعونني على لسان اخللق.
من  والرباء  اهلل  أعداء  مواالة  يف  عقائدهم  فسدت  قوم  ومنهم   -2
املسلمني املستضعفني، زينوا للظلمة أهنم على اهلدى وأن خمالفيهم يف 
ضالل مبني، )أمل تر إىل الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون باجلبت 

والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤالء أهدى من الذين آمنوا سبياًل(.
3- ومنهم قوم تسوَّروا أبواب العلم، ولبسوا لبوس أهله، أفئدهتم هواء، 
عقوهلم وبطوهنم سواء،  ال يعرفون من الدين إال امسه، وال من القرآن إال 

رمسه، بل كثري منهم اليعرف إقامة التالوة على وجهها. 
4- ومنهم قوم اختذوا التباكي سلوكاً ومنهجاً.. أعمى الكثرَي من العوام 
عن ضالهلم، وهلل در سفيان الثوري حيث قال عمن هذا وصفه: إذا 

َكُمل فجور الرجل َمَلَك عينيه، فإذا أراد أن يبكي بكى.
ألسنتهم  اعتادت  قد  املنكرات،  من  الكثري  استباحوا  قوم  ومنهم   -5
على بذيء القول، ورذائل القصص، وسفاسف احلكايات، يتندرون يف 

جمالسهم بذكرها، ويسُمرون الليايل يف سردها.
6- ومنهم قوم تركوا النوافل مجلة )ومن رغب سنيت فليس مين(، يؤخرون 
الفرائض عن أوقاهتا، يأتون الصالة كساىل، وقد يظهرون فيها اخلشوع 
والتذلل حبضرة الناس، وإذا كانوا فرادى نقروها نقر الديك: )إن املنافقني 
خيادعون اهلل وهو خادعهم وإذا قاموا إىل الصالة قاموا كساىل يراؤون 
الناس وال يذكرون اهلل إال قلياًل(.

القرآن  هجروا  قوم  ومنهم   -7
وحفظوا  ِظهرياً،  وراءهم  واختذوه 
اجلنائز  يف  يتلوهنا  آياٍت  منه 

واملواسم.
8- وأخرياً وليس آخراً: قوم أكلوا 
وصدوا  بالباطل،  الناس  أموال 
عنهم  اهلل  قال  اهلل،  سبيل  عن 
آمنوا  الذين  أيها  )يا  يف كتابه: 
والرهبان  األحبار  من  إن كثرياً 
بالباطل  الناس  أموال  ليأكلون 

ويصدون عن سبيل اهلل..(.
علماء  من  التحذير  واملقصود: 
قال  الضالل، كما  السُّوء وعبَّاد 
من  َفَسد  َمن  عيينة:  بن  سفيان 
علمائنا كان فيه َشَبٌه من اليهود، ومن فسد من ُعبَّادنا كان فيه شبه من 

النصارى.
هذا بعض ما ظهر لنا وما بقي أكثر، وما خفي أعظم:

جمالسهم يف  بــاتــوا  العصر  يــــفــــاخــــرون مبــــا نــــالــــوا ومـــــا أكـــلـــوامشائخ 
نـــزلـــواهم يصعدون وراء القوم إن صِعدوا إن  الــــقــــوم  وراء  ويــــنــــزلــــون 
ـــو حــدثــتــنــا مبـــا تــلــقــى عــمــائــُمــهــم من اخلضوع ألغضى طرَفه اخلجُلل
وبــعــُضــهــا فــوقــه األســـتـــار تــنــســدُلحــقــيــقــٌة بــعــُضــهــا يــبــدو لـــذي نظر

وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، واحلمد هلل رب 
العاملني.
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إلى األحرار.. إلى الثوار.. 
إلى أبطال حمص..

كاتبة فلسطينية
السالم عليكم ورمحة من اهلل وبركاته..

أما بعد..
حتية.. وألف حتية وتقدير واحرتام..

ملن ضحى ليس كأي أحد.. وقدم بصرب  وثبات.. 
يشق  ميضي..  ومازال  مثيل..  أو  سابق  له  ليس 
االرض  ويزلزل  والتحدي..  األمل  بصيحات  اجلراح 
حتت أقدام الطغاة.. يطلق الصرخات تؤرق مضاجع 

الظاملني.. وهتز عروشهم اخلاوية..
حتية خاصة أرسلها مع نسمات الفجر الذي نلمحه 

يف تلك الوجوه الغريبة اجملهدة.. 
وجوه ال منيز من قسماهتا ومالحمها إال معامل الرجولة 

والبطولة املختومة على تلك اجلباه الطاهرة.. 
أصوات أطربتنا.. أهلبت احلماس واحلنني يف مهجنا.. 
وحركت مكامن اآلالم والقهر.. تنسج شراعا لألمل 
والتنكيل  والقمع  القهر  سحب  تلفها  مساء  يف  حيلق 

والويالت..
لكن ال رجوع.. اختاروا الطريق عن وعي وبصرية.. 
سحب  عنان  تطاول  مرفوعة  هبامات  وانطلقوا.. 

العال..
سوريا  ثوار  ولكل  خاصة..  محــص  لرجـاالت  حتية 

عامة..
أريتمونا من أنفسكم كل بطولة وإباء.. ونسأل املوىل 
أن يرينا نصرا قريبا بسواعدكم.. تذوقون هبجة ما ذاقه 

أهل ليبيا.. ومصر وتونس من قبل..

ولعل فرحتكم تكون االعظم.. فعلى عظم التضحيات 
يعظم احلصاد..

إنين  واهلل  الوليد..  محص  أبطال  يا  رؤوسنا  رفعتم 
أفتخر بأميت اليت أجنبت أمثالكم يا أحفاد سيف اهلل 

املسلول..
وأعتز بإسالمي وأمحد اهلل على منته.. بأن جعل يل 

رباطا جيمعين معكم يف جسد واحد.. 
وصدق من قال: »إذا أردت أن تعرف  شجاعة خالد 
ابن الوليد كيف كانت.. فانظر إىل أحفاده اليوم يف 

محص«!!
لكنها باقة من الكلمات.. أصبها هنا من القلب..

إجالاًل   لكم..  نقدمه  عليه..  نقدر  ما  أقل  وهي 
لكم.. وشداً على أيديكم.. 

نصرتكم  عن  وعجزنا  رقيـقة.. كضعفنا  منا..  حتيـــة   
ومد يد العون.. متواضعة.. كحالنا أمام عظمتكم..

طموحكم..  وصالبة  صارمة.. كإرادتكم  قوية  حتيـة 
عذبة.. طيبة.. كنفوسكم العمالقة..

روت  اليت  شهدائكم..  دماء  كرائحة  فواحة.. 
ساحاتكم.. فأنبتت الكرامة واإلباء..

مرفوعي  تسريوا  أن  محص..  شباب  يا  لكم..  حق 
الرؤوس يف عامل يطأطئ أغلب أهله..!

آذان  تصدع  األحرار..  أحلان  تغردوا  أن  لكم  حق 
العبيد!!

هي حتية إجالل وإكبار.. نزفها لكم.. مع كل شهيد 
مقلنا  تستقبله  تذرفونه..  ودمع  وجريح..  تزفونه.. 

بالدموع . وقلوبنا بالدعاء.. 
قدمتم كثريا.. وما زادكم اآلالم وهول املصاب . إال 
إقداما وثباتا.. فكان اهلل معكم . جمريا ومعينا.. وهو 

حسبكم وكافيكم..
 امضوا يف طريقكم.. فأنتم علمتمونا الصرب والثبات 

واليقني.. سريوا متوكلني على املوىل..
فهو معك . ال ناصر لكم ومفرج كربكم غريه..

التضحيات..  البطولة..  الشرف..  أريتمونا  أنتم 
الشجاعة.. واقعاً حياً.. مما افتقدناه وطال شوقنا له 
من زمن طويل.. وهرعنا نبحث عنه يف قصص املاضي 

ونتخيل..!
فشكرا لكم.. وجزاكم الباري عن األمة كل خري.. 

سبحان ريب..  يرينا األمة تنهض من جديد.. 
وخيتاركم  شهداء..  منكم  يصطفي  لعله  سبحــــانـه.. 
فطوىب  الشـــام..  أهل  يا  احلق  ومتحيص  دينه  لنصرة 

لكم..
فازدادوا له تواضعا وانكسارا.. دعاء وابتهاال.. 

زينوا  والتهليل..  التكبري  بصيحات  أجواءكم  امألوا 
ساحاتكم بالسجود.. 

وصدعوا رؤوس الباطل بآيات القرآن صباح مساء..
اقذفوا به على الباطل يدمغه فإذا هو زاهق بعون اهلل.. 
إال  لنا  وما  وتقاعسنا..  تقصرينا  عن  لكم..  نعتذر 

الدعاء.. 
سهاما ال ختيب.. واهلل يعلم شدة مصابنا فيكم..

ال تنتظروا شيئا من أحد.. فأنتم األعلون األعزون..
ومطامع  وأحقاد  العرب..!  بطبائع  أدرى  وأنتم 

الغرب.. !
يف  فأنتم  وامضوا..  البصري..  السميع  على  فتوكلوا   
كل يوم مع نصر.. حىت النصر الكبري.. وفجر الفرج 

املبني..
اصربوا وصابروا ورابطوا.. 

وال هتنوا وال حتزنوا وأنتم األعلون..
 

                             والسالم..
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حوار مجيل بني متلكمة بالقرآن وخّوار 
معارض للثورة واثلوار!!

يحكى أن سيدة أقسمت أاّل تتكلم إال بالقرآن صادفت سورياً معارضاً 
للثورة فكان بينهما الحوار التالي:

معارض الثورة: يا حرام على هالشباب عم ميّوتوا حالن عالفاضي

َوقَاُلوْا  َتُكونُوْا َكالَِّذيَن َكَفُروْا  اَل  آَمُنوْا  الَِّذيَن  أَيّـَُها  يَا  بالقرآن:  المتكلمة 
إِلْخَوانِِهْم ِإَذا َضَربُوْا ِفي اأَلْرِض َأْو َكانُوْا ُغزًّى لَّْو َكانُوْا ِعنَدنَا َما َماُتوْا َوَما 
قُِتُلوْا لَِيْجَعَل الّلُه َذِلَك َحْسَرًة ِفي قـُُلوِبِهْم َوالّلُه ُيْحيِـي َويُِميُت َوالّلُه ِبَما 

تـَْعَمُلوَن َبِصيٌر

معارض الثورة: بس النظام قوي والعني ما بتقاوم املخرز

لََنا  قَاُلوْا اَل طَاَقَة  َمَعُه  َوالَِّذيَن آَمُنوْا  ُهَو  فـََلمَّا َجاَوزَُه  المتكلمة بالقرآن: 
ِفَئٍة  مِّن  الّلِه َكم  مُّاَلُقو  أَنَـُّهم  َيظُنُّوَن  الَِّذيَن  قَاَل  َوُجنوِدِه  ِبَجاُلوَت  اْليـَْوَم 

َقِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثيَرًة بِِإْذِن الّلِه َوالّلُه َمَع الصَّاِبرِيَن

معارض الثورة: العامل كلو واقف مع النظام، صرلنا سبع شهور عم نندبح وما 
عم نسمع من العامل إال احلكي

َلُكْم  َجَمُعوْا  َقْد  النَّاَس  ِإنَّ  النَّاُس  َلُهُم  قَاَل  الَِّذيَن  بالقرآن:  المتكلمة 
فَاْخَشْوُهْم فـََزاَدُهْم ِإيَماناً َوقَاُلوْا َحْسبـَُنا الّلُه َونِْعَم اْلوَِكيُل * فَانَقَلُبوْا بِِنْعَمٍة 
َفْضٍل  َوالّلُه ُذو  الّلِه  َواتَـّبـَُعوْا ِرْضَواَن  َيْمَسْسُهْم ُسوٌء  لَّْم  َوَفْضٍل  الّلِه  مَِّن 
ِإن  َوَخاُفوِن  َتَخاُفوُهْم  َفاَل  َأْولَِياءُه  ُيَخوُِّف  َذِلُكُم الشَّْيطَاُن  ِإنََّما  َعِظيٍم * 

ُكنُتم مُّْؤِمِنيَن

التعن شرفها، سبع شهور بال شغل وال أكل وال  يف ناس  الثورة:  معارض 
شرب

مَِّن  َونـَْقٍص  َواْلُجوِع  اْلَخوِف  مَِّن  ِبَشْيٍء  َولََنبـُْلَونَُّكْم  بالقرآن:  المتكلمة 
اأَلَمَواِل َواألنُفِس َوالثََّمَراِت َوَبشِِّر الصَّاِبرِيَن

معارض الثورة: كتري ناس لساهتن مؤيدين للنظام

َأْعَجَبَك َكثـَْرُة  َوَلْو  َوالطَّيُِّب  اْلَخِبيُث  َيْسَتِوي  الَّ  ُقل  بالقرآن:  المتكلمة 
اْلَخِبيِث فَاتَـُّقوْا الّلَه يَا ُأْوِلي األَْلَباِب َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن

معارض الثورة: النظام لساتو قوي وعندو أوراق كتريه لسه ما لعبها

ِمن  اْلِكَتاِب  َأْهِل  ِمْن  الَِّذيَن َكَفُروا  َأْخَرَج  الَِّذي  ُهَو  بالقرآن:  المتكلمة 
ِديَارِِهْم أِلَوَِّل اْلَحْشِر َما ظََننُتْم َأن َيْخُرُجوا َوظَنُّوا أَنَـُّهم مَّانَِعتـُُهْم ُحُصونـُُهم 
الرُّْعَب  قـُُلوِبِهُم  ِفي  َوَقَذَف  َيْحَتِسُبوا  َلْم  َحْيُث  ِمْن  اللَُّه  فَأَتَاُهُم  اللَِّه  مَِّن 

ُيْخرِبُوَن بـُُيوتـَُهم بِأَْيِديِهْم َوأَْيِدي اْلُمْؤِمِنيَن فَاْعَتِبُروا يَا ُأوِلي اأْلَْبَصاِر

يسقطوا  رح  ما  متحمسني  ألف  وكم  خايفة  الناس  معظم  الثورة:  معارض 
النظام

المتكلمة بالقرآن: يَا أَيّـَُها الَِّذيَن آَمُنوْا َمن يـَْرَتدَّ ِمنُكْم َعن ِديِنِه َفَسْوَف 
اْلُمْؤِمِنيَن َأِعزٍَّة َعَلى اْلَكاِفرِيَن  َأِذلٍَّة َعَلى  ُيِحبّـُُهْم َوُيِحبُّونَُه  ِبَقْوٍم  يَْأِتي الّلُه 
ُيَجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل الّلِه َواَل َيَخاُفوَن َلْوَمَة آلِئٍم َذِلَك َفْضُل الّلِه يـُْؤتِيِه َمن 

َيَشاء َوالّلُه َواِسٌع َعِليٌم

معارض الثورة: أساساً ما يف ثورة وال يف شي وكل ما يعرض يف الفضائيات 
واالنرتنت كذب وتلفيق

المتكلمة بالقرآن: َوَلْو فـََتْحَنا َعَلْيِهم بَابًا مَِّن السََّماء َفظَلُّوْا ِفيِه يـَْعُرُجوَن 
* َلَقاُلوْا ِإنََّما ُسكَِّرْت أَْبَصارُنَا َبْل َنْحُن قـَْوٌم مَّْسُحوُروَن

معارض الثورة: الزم حنسن عالقتنا مع اهلل أواًل، حىت ينصرنا اهلل

المتكلمة بالقرآن: َواَل تـَرَْكُنوْا ِإَلى الَِّذيَن ظََلُموْا فـََتَمسَُّكُم النَّاُر َوَما َلُكم 
مِّن ُدوِن الّلِه ِمْن َأْولَِياء ثُمَّ اَل تُنَصُروَن

معارض الثورة: سبع شهور والنظام صامد، الناس تعبت

يَْأِتُكم مََّثُل الَِّذيَن  َتْدُخُلوْا اْلَجنََّة َوَلمَّا  َأْم َحِسْبُتْم َأن  المتكلمة بالقرآن: 
الرَُّسوُل  يـَُقوَل  َحتَّى  َوزُْلزُِلوْا  َوالضَّرَّاء  اْلَبْأَساء  مَّسَّتـُْهُم  قـَْبِلُكم  ِمن  َخَلْوْا 

َوالَِّذيَن آَمُنوْا َمَعُه َمَتى َنْصُر الّلِه َأال ِإنَّ َنْصَر الّلِه َقرِيب
 

َأال ِإنَّ َنْصَر الّلِه َقرِيب َأال ِإنَّ َنْصَر الّلِه َقرِيب َأال ِإنَّ َنْصَر الّلِه َقرِيب..
)جزى اهلل كاتب هذه الكلمات كل خير(
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ما بعد الطوفان..
كتبه/ حسان راشد

الشك يف انتصار احلق وغلبته واهنزام الباطل ودولته وهذا احلسم ليس رمجاً 
فالصواب  اإلنسانية،  احلياة  وسنن  التاريخ  لوقائع  استقراء  هو  بل  بالغيب 
منتصر وظاهر ولو بعد حني لكن يسبق ذلك جهاد وعمل ومشاق وعقبات 
وميده  بتضحياته  الشعب  حيققه  االنتصار  وهذا  والبأس..  القوة  بأويل  تنوء 
بأرواح غزيرة نقية أبية ال ختاف يف اهلل لومة الئم وال يفزعها صولة صائل أو 

غدر غادر..
واإلنسان العاقل يعد لألمر عدته ويهيئ للمستقبل ما حيتاجه حىت ال يتفاجأ 
مبا مل حيسب له حساب. من أجل ذلك كان حرياً بكل ثائر واع أن ينظر 
املقبلة، مث  املرحلة  اجملتمع وطلبات  الطوفان ويستقرئ حاجات  بعد  ما  إىل 
العقبات اليت سيواجهها الثوار بعد انتصار الثورة وزوال الطغاة وأعواهنم، طبعاً 
سيواجهها الشعب كله، لكن الثوار طليعته ورأس حربته فعليهم العبء األكرب 
يف املواجهة، وعليهم العبء األكرب يف االستشراق والتنبؤ واإلعداد الفكري 

والثقايف من جهة والرتبوي من جهة والعملي من جهة ثالثة.
إن الثورة ال تريد استبدال طبقة جديدة مستفيدة بطبقة قدمية فاسدة وليس 
نظام عفن ظامل وبناء  إزاحة  املراد  بل  الشعارات  أو  تغيري األشخاص  املراد 

نظام عادل حر مؤثر.
ورمبا كان البناء أصعب من اهلدم، فكيف إذا كانت مهمة طالئع الشعب 
اهلدم والبناء معاً؟ إن املهمة أشق وأعقد، ومن هنا جيب علينا أن نقف مع 
الشعب وقفة استقبال لأليام القادمة. وحساب مالنا وما علينا، وما ينبغي 
الثورة  لنا أن نعمل له ونعمل به حىت نسري مع الركب بل نظل يف مقدمة 

الشعبية الصاعدة.
هنا عملية الرتبية للشعب وكوادره الطليعية وهذه املهمة جيب أن تستقطب 
جهودنا اآلن وغداً حىت نتمكن من ضبط األفراد واألشخاص وتوجيه أعماهلم 
استمرار  يزين لإلنسان  قد  الفاسد  إن هدم  اهلدم..  البناء ال  وطاقاهتم حنو 
عملية اهلدم ويصعب عليه عملية البناء والتمكني وإصالح النفوس والبالد من 

أجل هذا كان الرتكيز على اجلانب العقالين وضبط النفس وانفعاالهتا هدفاً 
رئيساً لكل ثورة تبغي االستمرار والتقدم وحتسني عاملنا اإلنساين.

ومثة أمر جيذب انتباه التأمل يف الثورات وهو ضرورة ضبط نشوة النفس تلك 
النشوة اليت قد »تسكر« صاحبها ومتلؤه بانفعاالت تتغلب على عقله ورشده 
فيتجاوز احلدود ويشرتط وجبانب العدل إىل الظلم أو الطغيان فال مريب يف 
وذلك  إليها  االستسالم  وعدم  والعواطف  للمشاعر  والكبح  الضبط  ضرورة 
ال  حىت  واجلماعية  الفردية  وأفعالنا  أقوالنا  يف  العدل  والتزام  العقل  بتحكيم 
تسري فينا نزعة االنتقام والتشفي إننا حنتاج إىل برامج وخطط ورؤى وفكر 
وديان  يف  فنقع  وتسبقنا  الثورة  ركب  عن  نتخلف  ال  حىت  عاجلة  وأعمال 
الفوضى واالضطراب علينا أن نسري وفق أنظمة تتيح لنا السيطرة على فوضى 
الناس على االنصياع لقيود  التزام احلق وتعود  التمرد والشطط والتهرب من 

احلرية، ألن احلرية املطلقة هي فوضى مدمرة للنفس واجملتمع.
إن اإلنسان الثوري حبق هو من يؤهل نفسه للتضحية مبا ميلك ليفيد غريه، ال 

لنهب اخلريات وحيازهتا لشخصه أو زمرته.
ترى هل جنحت هذه الكلمات يف الرتكيز على أمهية التفكري والعمل ملا بعد 
الثورة. آمل أن تكون كذلك وإال فما نفع الكالم إن مل ميثل الوقاية اليت هي 

أفضل وأوىل من العالج.
اهلدف إذاً هو وقاية اجملتمع مما حيدث بعد الطوفان وجتنيبه مزيداً من اخلسائر 
الكلمات مقدمة لفكر  اليت تعيق جمتمعنا. إن هذه  السلبيات  من  و مزيداً 
وآراء ونقاط ووجهات نظر علينا أن نطرحها بشفافية وموضوعية بعيداً عن 

التهور والتسرع واختالس اخلطى والتعجل يف الوصول إىل اهلدف.
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من القرآن والسنة..

قال اإلمام السعدي يف تفسريه: يأمر تعاىل عباده املؤمنني بأخذ حذرهم من 
اليت هبا يستعان  الكافرين. وهذا يشمل األخذ جبميع األسباب،  أعدائهم 
واخلنادق،  احلصون  استعمال  من  وقوهتم،  مكرهم  ويستدفع  قتاهلم  على 
وتعلم الرمي والركوب، وتعلم الصناعات اليت تعني على ذلك، وما به يعرف 

مداخلهم، وخمارجهم، ومكرهم، والنفري يف سبيل اهلل.
وهلذا قال: } فَاْنِفُروا ثـَُباٍت { أي: متفرقني بأن تنفر سرية أو جيش، ويقيم 
والراحة  والنكاية،  للمصلحة  تبع  هذا  وكل   } يًعا  مجَِ اْنِفُروا  أَِو   { غريهم 
للمسلمني يف دينهم، وهذه اآلية نظري قوله تعاىل: } َوَأِعدُّوا هَلُْم َما اْسَتَطْعُتْم 

ِمْن قـُوٍَّة { .
مث أخرب عن ضعفاء اإلميان املتكاسلني عن اجلهاد فقال: } َوِإنَّ ِمْنُكْم { 
أي: أيها املؤمنون } َلَمْن لَيَُبطَِّئنَّ { أي: يتثاقل عن اجلهاد يف سبيل اهلل 

ضعفا وخورا وجبنا، هذا الصحيح.
وقيل معناه: ليبطئن غريَه أي: يزهده عن القتال، وهؤالء هم املنافقون، ولكن 

األول أَوىل لوجهني:
أحدمها: قوله } ِمْنُكْم { واخلطاب للمؤمنني.

والثاين: قوله يف آخر اآلية: } َكَأْن ملَْ َتُكْن بـَيـَْنُكْم َوبـَيـَْنُه َمَودٌَّة { فإن الكفار 
من املشركني واملنافقني قد قطع اهلل بينهم وبني املؤمنني املودة. وأيضا فإن هذا 

هو الواقع، فإن املؤمنني على قسمني:
صادقون يف إمياهنم أوجب هلم ذلك كمال التصديق واجلهاد.

وضعفاء دخلوا يف اإلسالم فصار معهم إميان ضعيف ال يقوى على اجلهاد.
َأْسَلْمَنا  ُقوُلوا  َوَلِكْن  تـُْؤِمُنوا  ُقْل ملَْ  آَمنَّا  األْعرَاُب  قَاَلِت  تعاىل: }  قال  كما 
{ إىل آخر اآليات. مث ذكر غايات هؤالء املتثاقلني وهناية مقاصدهم، وأن 
معظم قصدهم الدنيا وحطامها فقال: } فَِإْن َأَصابـَْتُكْم ُمِصيَبٌة { أي: هزمية 
وقتل، وظفر األعداء عليكم يف بعض األحوال ملا هلل يف ذلك من احلكم. 
} قَاَل { ذلك املتخلف } َقْد أَنـَْعَم اللَُّه َعَليَّ ِإْذ ملَْ َأُكْن َمَعُهْم َشِهيًدا { 
رأى من ضعف عقله وإميانه أن التقاعد عن اجلهاد الذي فيه تلك املصيبة 
نعمة. ومل يدر أن النعمة احلقيقية هي التوفيق هلذه الطاعة الكبرية، اليت هبا 
يقوى اإلميان، ويسلم هبا العبد من العقوبة واخلسران، وحيصل له فيها عظيم 

الثواب ورضا الكرمي الوهاب.
عظيمة،  وآالم  طويل  تعب  يعقبه  فإنه  قليال  اسرتاح  وإن  فإنه  القعود  وأما 

ويفوته ما حيصل للمجاهدين.
مث قال: } َولَِئْن َأَصاَبُكْم َفْضٌل ِمَن اللَِّه { أي: نصر وغنيمة } لَيـَُقوَلنَّ َكَأْن 
ملَْ َتُكْن بـَيـَْنُكْم َوبـَيـَْنُه َمَودٌَّة يَا لَْيَتيِن ُكْنُت َمَعُهْم فَأَُفوَز فـَْوزًا َعِظيًما { أي: 
يتمىن أنه حاضر لينال من املغامن، ليس له رغبة وال قصد يف غري ذلك، كأنه 
ليس منكم يا معشر املؤمنني وال بينكم وبينه املودة اإلميانية اليت )1( من 
مقتضاها أن املؤمنني مشرتكون يف مجيع مصاحلهم ودفع مضارهم، يفرحون 
بفقدها،  ويأملون   )2( املؤمنني  إخواهنم  من  غريهم  يد  على  ولو  حبصوهلا 
ويسعون مجيعا يف كل أمر يصلحون به دينهم ودنياهم، فهذا الذي يتمىن 

الدنيا فقط، ليست معه الروح اإلميانية املذكورة.
ومن لطف اهلل بعباده أن ال يقطع عنهم رمحته، وال يغلق عنهم أبواهبا. بل 
من حصل منه غري ما يليق أمره ودعاه إىل جرب نقصه وتكميل نفسه، ] ص 
187 [ فلهذا أمر هؤالء باإلخالص واخلروج يف سبيله فقال: } فـَْليـَُقاِتْل يف 
نـَْيا بِاآلِخَرِة { هذا أحد األقوال يف هذه  َسِبيِل اللَِّه الَِّذيَن َيْشُروَن احْلََياَة الدُّ

اآلية وهو أصحها.
وقيل: إن معناه: فليقاتل يف سبيل اهلل املؤمنون الكاملو اإلميان، الصادقون 
نـَْيا بِاآلِخَرِة { أي: يبيعون الدنيا رغبة  يف إمياهنم } الَِّذيَن َيْشُروَن احْلََياَة الدُّ

عنها باآلخرة رغبة فيها.
فإن هؤالء الذين يوجه إليهم اخلطاب ألهنم الذين قد أعدوا أنفسهم ووطَّنوها 

على جهاد األعداء، ملا معهم من اإلميان التام املقتضي لذلك.
وأما أولئك املتثاقلون، فال يعبأ هبم خرجوا أو قعدوا، فيكون هذا نظري قوله 
تعاىل: } ُقْل آِمُنوا ِبِه أَْو ال تـُْؤِمُنوا ِإنَّ الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم ِمْن قـَْبِلِه ِإَذا يـُتـَْلى 
َعَلْيِهْم خيَِرُّوَن ِلألْذقَاِن ُسجًَّدا { إىل آخر اآليات. وقوله: } فَِإْن َيْكُفْر هِبَا 
ْلَنا هِبَا قـَْوًما لَْيُسوا هِبَا ِبَكاِفرِيَن { وقيل: إن معىن اآلية: فليقاتل  َهُؤالِء فـََقْد وَكَّ
املقاتل واجملاهد للكفار الذين يشرون احلياة الدنيا باآلخرة، فيكون على هذا 

الوجه »الذين« يف حمل نصب على املفعولية.
اللَِّه { بأن يكون جهادا قد أمر اهلل به ورسوله،  َسِبيِل  يـَُقاِتْل يف  َوَمْن   {
ويكون العبد خملصا هلل فيه قاصدا وجه اهلل. } فـَيـُْقَتْل أَْو يـَْغِلْب َفَسْوَف نـُْؤتِيِه 
َأْجرًا َعِظيًما { زيادة يف إميانه ودينه، وغنيمة، وثناء حسنا، وثواب اجملاهدين 
يف سبيل اهلل الذين أعد اهلل هلم يف اجلنة ما ال عني رأت، وال أذن مسعت، 

وال خطر على قلب بشر.
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مختارات من دفتر الثورة والثوار..      

 للشيخ عبد املنعم حليمة

 صفحة المعارضة اإلسالمية للنظام السوري
ىذه الصفحة "صفحة ادلعارضة اإلسالمية للنظام السوري"؛ متثل صوت ادلعارضة اإلسالمية يف سورية، للنظام البعثي، الطائفي، السوري،  *

بالكفر، واحلديد والنار .. وعلى طريقة اللصوص الذين ال تتكرر ذلم  الظامل وادلستبد .. الذي حكم البالد والعباد ـ منذ أكثر من أربعني عامًا ـ
و  الفرصة دائمًا للنهب والسرقة .. فعاث يف األرض فسادًا وخرابًا .. وسطى على احلقوق واحلرمات .. وروع اآلمنني من العباد .. فأدخل اخل

وبني القتل أو السجن أو الطرد خارج البالد .. حيث ما من بيت من  والرعب واحلزن على قلوب الناس .. وخريىم بني الوالء للطاغوت وحزبو
 أبيات سورية احلبيبة إال وفيو شهيد، أو سجني، أو طريد.

نداءاتنا  ىذه الصفحة ـ بعون اهلل تعاىل ـ أردناىا سهمًا ثاقبًا نرمي بو باطل، وظلم، وإجرام النظام، وحاكمو، وحزبو .. من خالذلا نقوم بتوجيو
 اتنا ألىلنا وشعبنا السوري األيب .. عسى اهلل أن يفتح بيننا وبني ىذا النظام ـ الطائفي ادلستبد ـ باحلق، وىو خري الفاحتني.وإرشاد

  ًَوُقْل َجاء احلَْقُّ َوَزَىَق اْلَباِطُل ِإنَّ اْلَباِطَل َكاَن َزُىوقا:18اإلسراء . 
  

 كلمات ُكِتَبت للثورات العربية وخباصة منها الثورة السورية

متى سيستجيب المجتمع الدولي!
كثرت املناشدات واملطالبات بضرورة تدخل اجملتمع الدويل، والعريب الرمسي 
من أجل محاية الشعب السوري األعزل .. من جرائم الطاغية بشار األسد 
ونظامه، وعصابته .. ويكون ذلك من خالل تأمني حظر جوي على طريان 
النظام .. وتأمني منطقة عازلة من األراضي السورية يلتجئ إليها السوريون 

املستضعفون!
وأنا أقول ألهلنا وشعبنا يف سوريا: ها قد قتل منا على يد الطاغية وجنوده 
لألمم  التابعة  املنظمات  إحصائيات  تفيد  ـ كما  آالف  عن مخسة  يزيد  ما 
ما  أضعاف  أضعاف  هو  الشهداء  لعدد  احلقيقي  الرقم  وإن كان  ـ  املتحدة 
ذُِكر ويُذَكر .. هذا غري عشرات اآلالف من اجلرحى واملعتقلني األبرياء .. 
ومع ذلك مل يتحرك اجملتمع الدويل، والعريب الرمسي .. ومل يلبِّ نداء اإلغاثة 
للشعب السوري املستضعف ... ولو قُِتل منا مائة ألف فوق العدد املذكور 

لن يستجيبوا!
ولو كان البعد اإلنساين مبفرده يقلقهم .. وحيركهم .. الختذوا من الطاغية 
بشار األسد ونظامه موقفاً صارماً وعملياً يف وقت مبكر من الثورة .. وملا 

انتظروا إىل أن يصبح عدد الضحايا إىل ما وصل إليه!
فإن قيل: مىت يستجيبون ..؟

أقول: يستجيبون يف حالة واحدة ـ وبسرعة قياسية ـ وهي عندما تتشكل قوة 
ـ من خالل منو وتطور اجليش السوري احلر  عسكرية ضاربة للثورة السورية 
ومن معه من املتطوعني اجملاهدين ـ تقارب قوة الطاغية ونظامه وجيشه .. يف 
البعد اإلنساين .. ويلبون  يتباكون على  احلالة سيتدخلون .. وتروهنم  هذه 

النداء .. وذلك لسببني:
أوهلما: خشية أن يتطور العمل املسلح العسكري ـ بني طريف النظام والثورة 
ـ بصورة تضر بدول املنطقة واجلوار .. فيتسع اخلرق عليهم حبيث يفقدون 

السيطرة على األوضاع .. وهذا ما ال يريدونه أن يقع!
ثانيهما: خشية أن تقوى شوكة الثورة، وترجح كفتها وقوهتا على كفة وقوة 
النظام األسدي الطائفي املتآكل .. ألن هذا يعين يف النهاية انفراد الشعب 
السوري يف حسم املوقف، ومن مث انفراده يف مواقفه وقراراته وسياساته، ويف 
حتديد معامل اخلارطة السياسية، والثقافية، للدولة السورية املنشودة .. بعيداً 

عن التدخالت األجنبية .. أو أي عنصر ضغط خارجي .. ألنه ال يوجد 
بالتدخل،  له  يسمح  السوري  الشعب  على  وحق  فضل  دويل  طرف  ألي 
وممارسة أي نوع من أنواع الضغط .. وهذا ما خيشاه اجملتمع الدويل، ومعه 
اجملتمع العريب الرمسي أشد اخلشية .. وال يريدونه أن يقع .. وحىت ال يقع هذا 
وال ذاك .. فهم ما إن يلمسوا أن الثورة بدأت تشكل قوة ذاتية ضاربة وفاعلة 
ليلبوا مجيع   .. ما سيتدخلون  .. سرعان  مبفردها  األمور  متكنها من حسم 
املطالب اليت ينادي هبا الشعب السوري املستضعف يف هذه األيام .. كما 
حصل من قبل يف ليبيا .. فالليبيون لوال أهنم فزعوا للسالح منذ األيام األوىل 
املباركة وتشكلت لديهم قوة مقبولة .. ملا استجاب اجملتمع الدويل  لثورهتم 

هلم، وال لشيٍء من مطالبهم .. أرجو أن تكون كلمات واضحة للجميع!
شعب بشار

ملا قال الطاغوت بشار األسد:« الذي يقتل شعبه جمنون »؛ فهو صادق يف 
ذلك، ويعين ما يقول .. وهو غري متناقض مع نفسه .. ألن شعب سوريا 
ليس شعبه .. وإمنا شعبه هم شبيحته، ومن يسبح حبمده، ومحد أبيه اهلالك 

من عبيده وجنده .. لذلك فهو يقتل الشعب السوري على هذا االعتبار!
وكذلك من قبيل رده على الشعار الذي رُِفع » اهلل، سوريا، وحرية وبس »، 
فقال يف خطاب له:« اهلل، وسوريا، وشعيب وبس »؛ فهو يعين بشعبه شبيحته 
وأزالمه، وطائفته، وعبيده الذين يسجدون له .. وليس الشعب السوري .. 
لذا فهو يقتل الشعب السوري الرافض له ولنظامه .. من دون أن جيد نفسه 

متناقضاً مع ما يقول، وُيصرح به!
الزهد البارد

اإلمارة  استشرف  إذا  لكن   .. والرئاسة  باإلمارة،  الزهد  والتَّقوى  الورع  من 
 .. الصاحلني  من  وغياب  غفلة  على حني   .. وامللحدون  الزنادقة  والرئاسة 
اإلمارة وتسأهلا  أن تستشرف  باملسؤولية  والتقوى والشعور  الورع  حينئٍذ من 
.. وحترص عليها ـ إن كنت كفأ هلا ـ درءاً ملفاسد حكم الزنادقة وامللحدين 
.. فاعتزال اإلمارة يف مثل هذه املواضع والظروف احلرجة .. حتت زعم الورع 
والتقوى .. هو ورع بارد ال يُرضي إال الشيطان .. وتقوى أبرد من برد ورعه 

.. وهو ال يعين حينئٍذ سوى اهلروب من القيام بالواجب!
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األولويات
إن كثر عليك األعداء .. وتكالبوا .. وصعب عليك مواجهتهم وصد رماحهم 
تعمل على  أن  بينهم .. وحاول  فيم  جمتمعني .. ويف وقت واحد .. فرق 
حتييد بعضهم ما استطعت .. مث رتب األولويات وانتِق أشدهم عليك وعلى 
دينك وأمتك ضرراً وشراً .. فتبدأ به .. فإن انتهيت منه .. أتيت الذي بعده 
.. وهكذا إىل أن تنتهي منهم مجيعاً .. أما من يعمل على جتييش وهتييش 
أعشاش الدبابري كلها .. ويف وقت واحد .. فهو كمن يقتحم اهللكة .. ولو 

هلك فال يلومن إال نفسه!
تاريخهم أسود وحاضرهم يعيده

التاريخ يصّنف الروافض والنصرييني األجداد يف خانة العمالء، والكيد، والتآمر 
على اإلسالم واملسلمني .. وعلى أمصارهم .. ويأىب األبناء املعاصرون ـ أن 
يرحلوا عن حكم الشامـ  إال بعد أن يسجلهم التاريخ يف نفس خانة أجدادهم 
.. خانة العمالة والتآمر، واإلجرام .. خانة السقوط القيمي واألخالقي بكل 
واحد  وتاريخ   .. والعمالة  واخليانة،  اإلجرام  من  واحد  نَسق  إنه   .. أبعاده 
متناسق يصّدق بعضه بعضاً .. يصدق أوله آخَره وآخره أوله .. قد صدق 

فيهم املثل القائل: من شابه أباه فما ظلم!
دولة اإلمارات تدعم األسد

الطائفي  للنظام  الداعم  العربية  اإلمارات  دولة  موقف  عن  التقارير  تتواىل 
الشمويل اجملرم األسدي وعصاباته، وخمابراته .. ضد الثورة السورية والشعب 
السوري .. وال ندري ما الذي حيمل اإلمارات على هكذا موقف مشني .. 
أم هو   .. اإلماراتية يف سوريا  واالستثمارات  األموال  على  اخلوف  هل هو 
اخلوف من العصا اإليرانية الرافضية ـ حليفة وحامية النظام األسدي النصريي 
ـ اليت ابتلعت من دولة اإلمارات جزرها الثالثة .. وتطمع باملزيد .. أم هو 
اخلوف والتوجس من الثورة السورية ومضاعفاهتا ـ على القصور والعروش ـ ما 

بعد الفتح والنصر؟!
أيَّاً كانت األعذار .. فهي ال تربر الوقوف مع الّسفاح اجلزار بشار األسد 
 .. لذكره  اجلبني  يندى  ما  ويفعل هبم   .. األعزل  يقتل شعب سوريا  الذي 
وترتفع عن فعله وحوش الغابات .. وحنن إذ نستثين من كلماتنا هذه الشعب 
اإلمارايت املسلم األيب الذي نلمس منه كل تعاطف مع إخواهنم من الشعب 
السوري املسلم يف ثورته على الطاغوت ونظامه .. فإننا حنمل كامل املسؤولية 
للساسة واألمراء، واحلكام، والتجار املتنفذين اإلماراتيني .. الذين هم وراء 
هذا املوقف املشني .. وخنوفهم اهلل واليوَم اآلخر .. وأن ذاكرة الشعوب لن 

تنسى هلم ذلك .. وإن غداً لناظره لقريب!
الموت موتان!

* املوت حق ال مرية فيه، وهو ـ مهما هربت منه ـ آتيك ال حمالة .. فهناك 
من ميوت يف سبيل الطاغوت، ومن ميوت يف دور اخلنا والسكر، ومن ميوت 
لتخمة قد أصابته .. وهناك من ميوت يف سبيل اهلل .. ميوت  فراشه  على 
لتحىي الشعوب مبيتته، وحتىي حبياهتم قيم احلق والعدل واخلري .. فيوضع هلم 
القبول والثناء احلميد يف األرض ويف السماء .. فشتان شتان بني امليتتني .. 
فاخرت لنفسك واحدة منهما، وال بد لك من االختيار .. واسأل اهلل تعاىل 

لنفسك السداد والتوفيق.
االختيار الصحيح

* وأنت تسري يف الطريق حنو هدفك املنشود .. ستتجاذبك كالليب شديدة 
 .. بعض  يرجح  بعضها  وتتزين،  مصاحل  لك  وستتدىل   .. والتأثري  اجلاذبية 
وبعضها أصلي ويعضها اآلخر موهوم ومغشوش .. فليكن نصب عينيك .. 

واختيارك دائماً مع اهلل .. أن تكون مع التوحيد .. أن تكون يف اجلانب الذي 
حيبه اهلل تعاىل ويرضاه .. تفلح يف الدنيا واآلخرة .. فمن كان مع اهلل، كان 

اهلل معه، ومن كان اهلل معه فال َضيَعة وال خوف عليه.
خطورة تفريغ الشباب من انتمائه الديني اإليماني!

* بعض املتخلفني من القواعد ممن حُيسبون على املعارضة التقليدية العلمانية 
الوالء  من  السوري  املسلم  الشباب  يفرغون  تراهم   .. علمانية  شبه  أو   ..
لعقيدته ودينه، ويستهجنون من أحدهم لو صدع بعبارة » يف سبيل اهلل » مث 
حيملوهنم على أن يرددوا شعارات تستهويهم ما أنزل اهلل هبا من سلطان .. مث 
يأّزوهنم لساحات املواجهة واملوت .. فإذا مات أحدهم .. هللوا وكربوا وقالوا 

عنه مات شهيداً .. هنيئاً له!
وهلؤالء الدجاجلة أقول: قد كذبتم وغششتم، وما صدقتم الشباب ..! 

أيها الشباب: إنكم تواجهون رصاص القرامطة الباطنيني اجملرمني املتسلطني 
.. بصدوركم العارية، وظهوركم املكشوفة .. الذين ال يُراعون يف مؤمن إال 
وال ذمة وال حرمة .. والروح خترج مرة واحدة إىل بارئها ال مرتني .. فاعلموا 
إذا كان خروجه  ـ إال  الشهداء عند اهلل  له أجر  ـ  املرء ال يكون شهيداً  أن 
وقتلته  وسلم،  عليه  اهلل  صلى  ولرسوله  هلل  وطاعة  اهلل،  سبيل  يف  وتظاهره 
ومن  العليا،  هي  اهلل  تكون كلمة  لكي  خالصة هلل،  اهلل،  سبيل  كانت يف 
الدفاع  العليا؛  هي  تكون  لكي  عنها  وبالدفاع  هبا  أمرنا  اليت  اهلل  كلمات 
عن الدين، واحلقوق، واحلرمات، واألنفس، واألعراض، واملظامل، واألموال، 
والديار، والعزة، والكرامة، والتحرر من اخلوف من الطواغيت، ومن العبودية 
للعبيد .. فهذا كله مما أمرنا اهلل بالذود عنه .. وهو من كلمات اهلل .. فمن 
يُقتل على غري هذا الوجه والقصد ـ أو يف سبيل رايات جاهلية ما أنزل اهلل هبا 
من سلطان ـ فليس بشهيد .. مهما قال عنه القائلون بأنه شهيد .. فأخلصوا 
النية، وشدوا العزمية، وسددوا املسار، وال تسمعوا للمتخلفني املشوهني الذين 
ال يُعَرف هلم والء صادق هلل ولرسوله وللمؤمنني .. إين لكم ناصح أمني .. 

حفظكم اهلل. 
جاَء رجٌل إىل النيبِّ صلى اهلل عليه وسلم فقال: يا رسوَل اهلل، ما القتاُل يف 
سبيِل اهلل؟ فإنَّ أحَدنا يُقاِتُل غَضباً، ويُقاِتُل محيًَّة، فقال:« َمن قاتَل لِتكون 

كلَمُة اهلِل هي الُعليا، فهو يف سبيِل اهلل«. 
وُسئَل رسوُل اهلل صلى اهلل عليه وسلم: عن الرجِل يُقاتُل َشجاعًة، ويُقاتُل 
محيًَّة، ويُقاِتُل رياًء، أي ذلك يف سبيِل اهلل؟ فقال رسوُل اهلل صلى اهلل عليه 

وسلم:« َمن قاتَل لتكوَن كِلَمُة اهلِل هي العليا، فهو يف سبيِل اهلل ». 
وعن أيب أَُمامَة الباِهلي قال: جاَء رجٌل إىل النيبِّ صلى اهلل عليه وسلم فقال: 
أرأيَت رجاًل َغزَا يَلتمُس األجَر ـ أي الثواب ـ والذِّكَر ـ أي ليذكر بني الناس 
بالشجاعة وهذا من الرياء ـ ما َله؟ فقال رسوُل اهلل صلى اهلل عليه وسلم:« ال 
َشيَء َلُه »، فأعاَدها ثالَث مرَّاٍت، يقوُل له رسوُل اهلل:« ال شيَء له »، مث 
قال:« إنَّ اهلل ال يقَبُل ِمن العَمِل إال ما كاَن له خاِلصاً وابُتِغَي به َوْجُهُه ». 
وقال صلى اهلل عليه وسلم: » من قاتل حتت راية عميَّة، يغضب لعصبيٍة، أو 
يدعو إىل عصبيٍة، أو ينصر عصبية، فُقِتل، فقتلته جاهلية ». فاحلذر احلذر 

عباَد اهلل.
من هو الشهيد ..؟

* أرى أن الشام قادمة على معارك ال يعلم عدد ضحاياها إال اهلل .. كما أرى 
أن هناك من يوزع حكم الشهادة على كل من هب ودب .. من له صفة 
الشهيد ومن ليس له صفة الشهيد .. وحىت ال يُقال ما نصحنا وال بينا .. فقد 
نصحنا مراراً .. وها حنن نعيد النصح من جديد: الشهيد الذي له ما للشهيد 
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يوم القيامة من مقامات، وكرامات، وعطايا عظيمة .. هو الذي يُقتل خملصاً 
يف سبيل اهلل، على أمر اهلل؛ أي لو قُِتل خملصاً هلل على غري أمره وشرعه، 
وإمنا على أمر أو راية باطلة وغرض باطل فليس شهيداً، ولو قُِتل على أمر 
اهلِل وشرعه غري خملص هلل، أيضاً فليس شهيداً .. إذ الشهيد هو الذي يُقتل 
خملصاً هلل، على أمره وشرعه .. فاإلخالص، واملوافقة للشريعة، وحتقيق املتابعة 
لقبول أي عمل تعبدي، مبا يف ذلك اجلهاد، واالستشهاد  للسنة .. شرط 
.. كما قال تعاىل: َفَمن َكاَن يـَْرُجو ِلَقاء َربِِّه فـَْليـَْعَمْل َعَماًل َصاحِلاً  وهو 
شرط املوافق للشريعة والسّنة  َواَل ُيْشرِْك ِبِعَباَدِة َربِِّه َأَحداً الكهف:110. 
وهو شرط اإلخالص. وقال تعاىل: الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواحْلََياَة لَِيبـُْلوَُكْم أَيُُّكْم 

َأْحَسُن َعَماًل امللك:2. أي أيكم أصوب عماًل، وأخلصه. 
وأبو  اليمان،  بن  إىل حذيفة  قال: جاء رجل  بن حذيفة،  عبيدة  أيب  وعن 
موسى األشعري قاعد، فقال: أرأيت رجاًل ضرب بسيفه غضباً هلل حىت قُِتل، 
أيف اجلّنة أم يف الّنار؟ فقال أبو موسى: يف اجلنة. قال حذيفة استفهم الرجل 
وأفهمه ما تقول. قال أبو موسى: سبحان اهلل! كيف قلت؟ قال: قلت رجاًل 
ضرب بسيفه غضباً هلل حىت قُِتل، أيف اجلّنة أم يف الّنار؟ فقال أبو موسى: يف 
اجلنة. قال حذيفة: استفهم الرجل وأفهمه ما تقول، حىت فعل ذلك ثالث 
مرات، فلما كان يف الثالثة، قال: واهلل ال تستفهمه! فدعا به حذيفة، فقال: 
رويدك إن صاحبك لو ضرب بسيفه حىت ينقطع، فأصاب احلق حىت قُِتل 
عليه فهو يف اجلنة، وإن مل ُيِصب احلق، ومل يوفقه اهلل للحق فهو يف النار. 
مث قال: والذي نفسي بيده ليدخلنَّ النَّار يف مثل الذي سألت عنه أكثر من 

كذا، وكذا. 
قال احلسن البصري:« فإذا بالقوم قد ضربوا بأسيافهم على البدع »، واألهواء 

... وال حول وال قوة إال باهلل.
ـ رد على على بعض املداخالت حول الفقرة الواردة أعاله ... 

بارك اهلل باجلميع .. ولو سألتم ما أشكل عليكم ألجبناكم .. لكن البعض 
ـ غفر اهلل هلم ـ أبوا إال أن حيملوا كلماتنا ما ال حتتمل .. أقول: يوجد فرق 
كبري بني احلديث عن صفات الشهيد، ومن يستحق اسم الشهيد بشكل 
عام من غري ختصيص .. وهو الذي فعلناه نصحاً وإشفاقاً .. وبني احلديث 
عن شخص بعينه أنه شهيد أو غري شهيد وهو ما مل نفعله، ومل نشر إليه .. 

فال ختلطوا بني املعنيني غفر اهلل لكم.
يأبى اهلل إال أن تكون جهاداً في سبيل اهلل

 .. سبيله  يف  جهاداً  تكون  أن  إال  اهلل  ويأىب   .. غاندية  سلمية  أرادوها   *
ليحصحص احلق من الباطل .. ويُعرف املنافق من املؤمن .. والصادق من 
الكاذب .. واجملاهد من املرجف .. وخيزي الكافرين اجملرمني .. ويُعلي وينصر 
َولََنبـُْلَونَُّكْم   :تعاىل قال  شهداء، كما  منهم  ويصطفي   .. املؤمنني  عباده 
َأْخَبارَُكْم حممد:31. وقال  اْلُمَجاِهِديَن ِمنُكْم َوالصَّاِبرِيَن َونـَبـُْلَو  نـَْعَلَم  َحىتَّ 
تعاىل: َوتِْلَك األيَّاُم نَُداِوهُلَا بـنَْيَ النَّاِس َولِيـَْعَلَم الّلُه الَِّذيَن آَمُنواْ َويـَتَِّخَذ ِمنُكْم 

ُشَهَداء َوالّلُه اَل حيُِبُّ الظَّاِلِمنَي آل عمران:140. 
وجنداً  بالشام،  جنداً  أجناداً،  ستجندون  وسلم:«  عليه  اهلل  صلى  وقال 
بالعراق، وجنداً باليمن .. فعليكم بالشام ».  اللهم اجعلنا من جند الشام 

يا أرحم الرامحني.
فُبهت الغاندي وخَنس!

النصريي  النظام  املواجهة مع  بسلمية  املعجبني  أكثر جدايل شخص من   *
هذا  عن  حيدة  ال  وأن   .. التغيري  يف  الوثين  غاندي  وبطريقة   .. الطائفي 
الطريق مهما كانت التكاليف .. فهممت أن أصفعه كّفاً .. فامحّر وجهه .. 

ومحلقت عيناه .. وهبَّ واقفاً يريد قتايل! 
فقلت له: مل تقبل مين أن أصفعك كّفاً .. وأعطيت لنفسك احلق يف القتال 
والدفاع عن نفسك .. جملرد أين مهمت بصفعك .. فكيف حترم على شعب 
سوريا ما أحللته لنفسك .. كيف ترضى لنفسك ما ال ترضاه ألهلنا يف سوريا 
.. يف أن يدافعوا عن أنفسهم ودينهم، وأعراضهم، وحرماهتم .. وأن يردوا عن 

أنفسهم بعض شّر الطاغوت وجنده الذي فاق كل وصف وخيال؟!
فُبهت الغاندي، وَخَنس!

أسئلة طائفية تحتاج إلى إجابات من جنسها
بصورة  عنها  لإلجابة   .. السوري  بالوضع  يتعلق  فيم  األسئلة  من  * كثري 
الطائفي  البعد  ذات  االطالقات  بعض  استخدام  من  بد  ال  ودقيقة  حمكمة 
اليت تدلل على الواقع الطائفي السافر للعصابة النصريية احلاكمة، ولسلوكياهتا 
وسياساهتا على املستوى الداخلي واخلارجي سواء .. وملا جيتنب املتكلم ـ أو 
اجمليب عن تلك األسئلة ـ استخدام تلك االطالقات واملصطلحات اليت تدلل 
على طائفية النظام األسدي، واليت يلمسها املواطن السوري يف مجيع مرافق 
وجزئيات حياته اليومية .. عندما يفعل املتكلم ذلك حىت ال يُرَمى بالطائفية 
بزعمه .. تأيت إجاباته ناقصة وضعيفة، ويف كثري من األحيان خاطئة ال تغين 

وال ُتسمن من جوع!
من عمل الشيطان أن يخوف المؤمنين أولياءه

 .. اجملرمني  الكافرين  من  أولياَءه  املؤمنني  خيوف  أنه  الشيطان  عمل  من   *
ويُومههم أن ال طاقة لكم هبم .. وال جبهادهم .. وأن جهادهم يعين حصول 
مقتلة عظيمة منكم .. فيحملهم على اجلنب والقعود، والتنكب عن أمر اهلل 
يف جهادهم .. والقرآن الكرمي قد أشار لكيد الشيطان اللعني هذا، وحّذر 
َا َذِلُكُم الشَّْيطَاُن خُيَوُِّف أَْولَِياءُه َفاَل خَتَاُفوُهْم َوَخاُفوِن ِإن  منه، فقال تعاىل: ِإمنَّ
ُكنُتم مُّْؤِمِننَي آل عمران:175. أي إن كنتم مؤمنني حقاً فال ختافوا جهاد 
أولياء الشيطان من اجملرمني .. وإمنا خافوا خمالفة أمر اهلل يف جهاد أعدائكم 

أعداء الدين من الكافرين اجملرمني.
بيانات تخلو من ِذكر اهلل

* تستوقفين بعض البيانات .. لبعض التجمعات واألحزاب السنية املعارضة 
.. ختلو متاماً من ذكر اهلل عز وجل .. يذكرون كل شيء .. إال اسم اهلل 
والعلمانيني  املسلمة،  غري  لألقليات  مراعاة   .. منه  .. خيجلون  يذكرونه  ال 

الالدينيني الغليونيني .. زعموا! 
املسلم .. وهؤالء  السوري  الشعب  تزيد من معاناة   .. مشكلة  هؤالء حقاً 
امْشََأزَّْت  َوْحَدُه  اللَُّه  ذُِكَر  َوِإَذا   :تعاىل قوله  تعاىل،  اهلل  من كتاب  حظهم 
قـُُلوُب الَِّذيَن اَل يـُْؤِمُنوَن بِاآْلِخَرِة َوِإَذا ذُِكَر الَِّذيَن ِمن ُدونِِه ِإَذا ُهْم َيْسَتْبِشُروَن 

الزمر:45.
حديث نبوي يشخص الداء والدواء

من  نوع  ـ  بالعينة  تبايعتم  إذا  وسلم:«  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسوُل  قال   *
املعامالت الربوية ـ وأخذمت أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم اجلهاد سلَّط 
إىل  ترجعوا  أي حىت   ،« دينكم  إىل  ترجعوا  ينزعه حىت  ال  ذاًل  عليكم  اهلل 
جهادكم، فسّمى اجلهاد ديناً ... صدق رسول اهلل .. وكذب العلمانيون .. 

واملنافقون، واملرجفون .. كذبوا، كذبوا، كذبوا!

فيما يلي مجموعة من األسئلة المتعلقة بالثورة أجاب عنها الشيخ 
ضمن مقالة »األجوبة الطرطوسية عن األسئلة الحمصية«:



39العدد السابع - 2011/12 مجلة الثورة السورية

ما حكم من يرفض الخروج في المظاهرات خوفاً على ماٍل أو 
جاه أو منصب أو دراسة، أو خوفاً من االعتقال؟

اجلواب: احلمد هلل رب العاملني. الشعب السوري بني خيارين من العمل ال 
ثالث هلما: إما االخنراط يف العمل املعارض ذي الطابع السلمي، كالتظاهرات، 
واالعتصامات، وحنوها من األعمال .. وهذا له فريقه وأهله .. وإما االخنراط 
يف تشكيل تنسيقيات وجلان أمنية جهادية .. وبالتنسيق مع اجليش السوري 
احلر إن أمكن .. للذود عن حرمات وأعراض العزل من الشعب السوري .. 
وهذا له فريقه وأهله املستقل عن الفريق األول ـ كما أشرنا إىل ذلك من قبل ـ 
فمن مل جيد يف نفسه القوة على االخنراط يف هذا العمل .. التحق بالذي قبله 
.. وكل منهما على خري وثغرة من ثغور اإلسالم والشام بإذن اهلل .. ال نستقل 
وال نستخف بالقليل منه .. واألصل يف هذا العمل ـ وكل عمل ـ قوله تعاىل:] 
االستطاعة  نفسه  فمن كان جيد يف  [التغابن:16.  اْسَتَطْعُتْم  َما  اللََّه  فَاتَـُّقوا 
على تقدمي أي عمل ـ مهما كان قلياًل ـ يساعد على اسقاط الطاغوت بشار 
األسد، ونظامه الطائفي .. جيب أن يبذله .. وال يُعذر بشيء من األعذار 
املغلظ  الشر  الوعيد واإلمث .. فدفع  السؤال أعاله .. وإال طاله  مما ورد يف 
واملركب املتمثل يف الطاغية وعصابته ونظامه الطائفي .. هتون يف سبيل إزالته 
ما دونه من الشر والضرر .. عماًل بالقاعدة الفقهية اليت تقول: بدفع الضرر 
األكرب بالضرر األصغر .. وتقدمي أقل املفسدتني والشرين على األعظم منهما 
.. وال شك .. وال خالف .. أن بقاء العصابة الطائفية احلاكمة واملستعمرة 
الذي ال  الشر األكرب، والضرر األكرب  يُعترب   .. وشعباً  لسوريا احلبيبة أرضاً 

يوازيه شر، وال ضرر.
ونقول كذلك: التقصري يف بذل جهد مستطاع ـ أياً كان نوعه وحجمه ـ معناه 
خذالن الثوار واجملاهدين األبطال الذين تصدوا ملواجهة العصابات األسدية 
للنصرة والدعم والتأييد ..  اجملرمة .. والتخلي عنهم يف وقت حيتاجون فيه 
ويف احلديث، فقد صح عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال:« ما من امرٍء 
خيذُل امرءاً مسلماً يف موطٍن يُنتَقص فيه ِعرضه، ويُنتهك فيه من حرمته إال 
خذله اهلل تعاىل يف موطٍن حُيب فيه نصرته ..«. وبالتايل ال ينبغي على أي 
امرٍء أن يستخف أو يستقل مبا عنده، ومبا يستطيع أن يقدمه للثورة والثوار 
بإذن اهلل تعاىل .. ويبارك  األبطال .. فقليله مع قليل غريه .. ُيصبح كثرياً 

اهلل به.
فعلى سبيل املثال: لو خرجت حلب بنفس الزخم الذي خرجت فيه محص 
والغرية  الرجولة  الدير  أو   .. الفداء  محاه  أو   .. البطلة  درعا  أو   .. املباركة 
والشهامة .. أو الالذقية األبية .. أو بانياس السَّخّية .. خلففت كثرياً عن آالم 
ما أصاب أهلنا يف بقية املدن واحملافظات األخرى .. ولوفرت وقللت كثرياً 
من القتلى واجلرحى واألسرى .. أما أهنا مل خترج بالزخم املرجو منها .. فقد 
تسبب ذلك يف حصول كثري من القتلى والتضحيات اليت حصلت للشعب 
السوري املسلم األيب يف املدن األخرى .. ما كانت لتحصل لو خرجت حلب 
كما ينبغي .. وهذا نوع من اخلذالن يندرج حتت الوعيد الوارد يف احلديث 
أعاله .. نسأل اهلل تعاىل أن يلهم أهلنا يف حلب الرشد والصواب، وأن ينزع 

من قلوهبم الوهن؛ حب الدنيا وكراهية املوت يف سبيل اهلل!
تنبيه هام: ال نرى للثائرـ  سواء كان من الفريق الذي ينتهج األسلوب السلمي، 
أو الفريق الذي ينتهج األسلوب العسكريـ  أن ُيسلم نفسه للعصابات األمنية 
األسدية .. أو يسمح هلم بأن يقبضوا عليه، مع قدرته على النفاد منهم .. 
ونرى له أن يُقاتل دون نفسه وحرماته .. وال أن ُيسلم نفسه إليهم؛ للضرر 

األكرب، والفتنة الكربى املرتتبة جراء تسليم املرء لنفسه إليهم.

في بلدتنا أشخاص من المنتسبين لإلسالم يرفعون لوائح بأسماء 
ليصار  الرسمية  الجهات  إلى  المظاهرات  في  يشاركون  الذين 
إلى مالحقتهم والقبض عليهم وهم يتذرعون بأن هؤالء يريدون 

جلب البالء إلى البلد فما الحكم فيهم؟
اجلواب: احلمد هلل رب العاملني. هؤالء عني الطاغية .. حكمهم حكم العدو 
.. حكم الطاغية وزبانيته وشبيحته .. حكمهم الكفر .. لدخوهلم يف مواالة 
الطاغوت وعصابته على املسلمني من الثوار واجملاهدين .. واهلل تعاىل يقول:] 
َوَمن يـَتـََوهلَُّم مِّنُكْم فَِإنَُّه ِمنـُْهْم [املائدة:51. وقال تعاىل:] يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنواْ 
اَل تـَتَِّخُذواْ آبَاءُكْم َوِإْخَواَنُكْم أَْولَِياء إَِن اْسَتَحبُّواْ اْلُكْفَر َعَلى اإِلميَاِن َوَمن يـَتـََوهلَُّم 
مِّنُكْم فَُأْولَِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن [التوبة:23. هذا فيمن يتخذ اآلباء واإلخوان 
أولياء إن استحبوا الكفر على اإلميان .. فكيف مبن يتخذ طواعية القرامطة 
من طواغيت آل األسد، ومن معه من عصابته اجملرمني الذين اجتمعت فيهم 
مجيع خصال الكفر والظلم والعدوان .. أولياء على أهل اإلسالم يف الشام .. 

ال شك أنه أوىل بالوعيد، واخلروج من دائرة اإلسالم. 
قويل هذا ال يعين االنشغال هبم عن الطاغوت ورؤوس الكفر والطغيان من 
زبانيته الذين يباشرون القتل واإلجرام .. فاملعركة مع الطاغية ينبغي أن يكون 
هلا أولوياهتا .. مث هؤالء الساقطني اخلونة املشار إليهم يف السؤال عساهم بعد 
زوال الطاغية ونظامه وانتصار الثورة إن شاء اهلل .. أن يعودوا إىل رشدهم 
.. ويتوبوا .. إذ جرت العادة يف أمثال هؤالء أن يسريوا مع القوي حيثما 
سار .. لكن هذا ال يعين غض الطرف عنهم مطلقاً .. فمن اشتدت أذيته، 
واشتد كيده على الثوار واجملاهدين .. واآلمنني من الشعب السوري األعزل 
.. فدونكم وإياه .. عساه أن يكون عربة لغريه من اخلونة والعمالء املأجورين!

الهالل  تحمل صورة  راية  مثل:  رايات  المظاهرات  أثناء  تُرَفع 
مع الصليب، األعالم الوطنية القديمة )أخضر أبيض أسود مع 
نجمتين حمر( والحديثة )أسود أبيض أحمر ونجمتين خضر( 
ترفع شعار »ال سلفية وال  التي  الالفتات  بعض  إلى  باإلضافة 
إرهاب ثورتنا ثورة شباب« أو غيرها من الّشعارات التي تمجد 
السياسية .. فما حكم هذه الشعارات  الديمقراطية والتعددية 

وما هي الشعارات التي تنصحوننا بها .. ولكم الشكر
اجلواب: احلمد هلل رب العاملني. ال جيوز رفع الرايات اليت تتضمن خمالفات 
ـ لتضمنه تكذيب القرآن الكرمي ـ وغريه من الرايات  شرعية؛ كرفع الصليب 
ـ على  مما تتضمن خمالفات شرعية معلومة من ديننا بالضرورة .. من ذلك 
سبيل املثال ـ رفع صورة الشيوعي » جيفارا »؛ كما الحظت ذلك يف بعض 
املظاهرات اليمنية .. وكأن تارخينا .. وأمتنا .. وثوراتنا املعاصرة .. ختلو من 
 .. أمساءهم وصورهم  نرفع  الذين   .. والعظماء  والشرفاء والشهداء  األبطال 
والذين يساوي الواحد منهم ألفاً من جيفارا .. ومن هم على شاكلة جيفارا.

أما خبصوص علم االستقالل القدمي لسوريا » أخضر، أبيض، أسود »، ال 
الرجوع إىل األصل، وعن رفض وإزالة كل ما  عن  تعبرياً  حرج من رفعه .. 
أحدثه طغاة األسد وحزب البعث والعبث املتهالك ألرض الشام .. فالعلم 
الطاغية اهلالك  التالية » أسود، أبيض، أمحر » هو مما أحدثه  ذي األلوان 
حافظ األسد .. وحزب البعث .. وورثه عنه أبناؤه وأفراخه .. وحنن يف ثورتنا 
ـ بإذن اهلل ـ كل ما ميت بصلة هلؤالء الطغاة اآلمثني اجملرمني .. أو يُذكر هبم 

وبتارخيهم املظلم .. جيب أن نعمل على إزالته .. واستبداله خبرٍي منه! 
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أما عن صفة العَلم والراية اليت نرتضيها للشام األمل واملستقبل ما بعد الثورة .. 
ندع ذلك إىل حينه بإذن اهلل .. فلكل حادث حديث .. ولكل مقام مقال.

أما عن الالفتات والشعارات الواردة يف السؤال .. فإين أعيذ الثوار من رفع 
الشعارات اليت تغضب اهلل .. وترضي الطغاة اجملرمني .. وهم ال يدرون .. 
فال حيملنهم الطاغية على ترديد الشعارات اليت هو يريدها .. فيقول عن الثوار 
مثاًل : هؤالء سلفيني .. فريدد الثوار .. ال .. ال .. حنن لسنا سلفيني .. »ال 
سلفية« .. ولو سألت أحدهم ماذا تعين هذه الكلمة .. ملا أحسن جواباً .. 
والسلفية باختصار تعين »الرجوع إىل فهم الصحابة الكرام ومن تبعهم من 
السلف الصاحل يف مورد املتشاهبات املختلف عليها« هذه هي السلفية؛ وهذا 
كما ترون معىن حق .. ال غبار عليه .. ال يرفضه .. وال يستهجنه .. إال من 
كان يف قلبه مرض أو زيغ .. وأنا أعلم أن من يردد هذا الشعار »ال سلفية« 
.. ال يقصد هذا املعىن .. ألنه ال يعرفه .. وإمنا أراد أن حياكي الطاغية وأبواقه 
.. ويرد عليهم .. مع التنبيه أن الشيعة الروافض اجملوس يف قم وطهران .. هم 
من وراء التنفري من هذا الشعار .. وهم الذين أوحوا لكلبهم يف الشام .. بأن 
ُيشري إىل هذا الشعار .. لينفر الناس عن كل ما ميت بضلة إىل األصالة .. 

إىل تاريخ األمة اجمليد .. فاحلذر، احلذر عباد اهلل. 
 .. قيام دولة إسالمية  يريدون  الثوار: هؤالء  أبواقه عن  الطاغية ومعه  يقول 
فيأيت الرد من قبل بعض املتظاهرين .. ال .. ال .. من قبيل الرد على الطاغية 
وأبواقه .. حنن ال نريد دولة إسالمية .. حنن نريد دولة دميقراطية .. ولو سألت 
أحدهم ماذا تعين هذه، وهذه .. وما الفرق بني هذه، وهذه .. حلار جواباً 

.. وألدركت أنه يهرف مبا ال يعرف. 
 .. ويستهويه   .. يرضيه  ما  ترددوا  أن  على   .. الطاغوت  يستهوينكم  فال 

ويرضي شياطينه يف قم وطهران .. غفر اهلل لكم!
ومن الشعارات اليت نود التنبيه ملخالفتها للشرع .. واليت سبق التنبيه إليها .. 
شعار »اهلل، سوريا، حرية وبس«، وهذا مما ليس فيه وقار وإجالل هلل عز وجل 
.. وفيه انتقاص حلق احلبيب حممد صلى اهلل عليه وسلم علينا وعلى أمته، 
والبشرية مجعاء .. كما كلمة »وبس«؛ فيها اختزال خمل لكثري من احلقوق 
والواجبات اليت شَرعها اهلل تعاىل للعباد .. فاحلذر، احلذر عباَد اهلل .. وإين 
ألعرتف أن هذا الشعار كان يُردد يف أول الثورة .. لكن بعد ذلك .. ويف 
األشهر األخرية من عمر ثورتنا املباركة ـ وبعد أن مت التحذير منه ـ ال أكاد 
أمسع هذا الشعار اخلاطئ يُردد على ألسنة املتظاهرين وهلل احلمد .. والذي 
روج له بعض اجلهلة .. ممن يسمون أنفسهم من رموز املعارضة التقليدية .. 

وال حول وال قوة إال باهلل! 
أن  بد  فال  احلياة،  أراد  يوماً  الشعب  »إذا  يقول:  الذي  الشعار  وكذلك 
يستجيب القَدر«، والقَدر حكم اهلل .. واهلل تعاىل ال يُقال له: ال بد لك من 
أن تستجيب .. فهذا من سوء األدب مع اهلل تعاىل .. وقد سبق التنبيه ملزالق 

هذا الشعار .. فاحذروه! 
أما عن الشعارات اليت نقرتحها: أقول حنن يف ثورة .. ضد أعىت طغاة العصر 
.. وأكثر األنظمة فساداً وإجراماً .. ال ينبغي أن نضيق على الثوار األبطال 
مساحة االختيار من الشعارات اليت يرتضوهنا للثورة .. ولكن أقول بشكٍل 
عام: الشعارات جيب أن تنضبط بضابطني: أوهلما أن تكون مشروعة .. ال 
أن  ثانيهما:  اهلل هبا وبأصحاهبا.  يبارك  لكي   .. أي خمالفة شرعية  تتضمن 
تكون حمل إمجاع الثوار والشعب السوري .. حبيث جنتنب الشعارات املتشاهبة 
.. اليت قد توغر الصدور .. وتفرق الصفوف .. فنشمت بنا الطاغية وأبواقه 

وشبيحته! 

وإن كان حيق يل أن أقرتح شيئاً يف هذا اجملال وال بد، فأقول: أكثروا من شعار 
التكبري، والتهليل .. اهلل أكرب .. اهلل أكرب .. ال إله إال اهلل، واألسد عدو اهلل 
.. فمن قُِتل وكان آخر كلماته »ال إله إال اهلل« فهو شهيد، وهو يف اجلنة 
يقيناً .. الشعارات اليت تندد بالطاغية وتسّقط به وبنظامه .. وتصغره وحتقره 
.. الشعارات اليت هتتف كل مدينة بالفداء لبقية املدن األخرى اليت تتعرض 
ملزيد اعتداء من قبل الطاغوت وزبانيته .. فحماه هتتف بالفداء حلمص .. 
والعكس .. والدير هتتف بالفداء لدرعا .. والعكس .. وهكذا بقية املدن 
والقرى السورية كلها يهتف بعضها لبعض .. فهذا من أمجل الشعارات .. 
ومن أكثر الشعارات اليت تغيظ الطاغية وشبيحته وأبواقه .. هكذا حنن نفهم 
الوطنية .. وهكذا منارسها .. كل مدينة تنادي ألختها بالفداء بالروح والدم 
.. بينما الطاغية وحزبه وأبواقه .. الذين كانون يقتاتون بالوطن والوطنية على 
مدار مخسني عاماً .. فها هم يذحبون الوطن ـ واملواطن ـ من الوريد إىل الوريد 

.. أال لعنة اهلل عليهم أمجعني. 
أيها األحبة .. أيها الثوار األبطال األحرار يف شامنا احلبيب .. فداكم نفسي 
.. ال تتضايقوا من مصارحىت ونصحي .. وكلمايت .. فنحن نريدها بعون اهلل 
تعاىل ثورة نقية يف أهدافها وتطلعاهتا .. نقية يف وسائلها .. نقية يف شعاراهتا 
وراياهتا .. نريد من ثورتنا .. تطهري البالد من الطغاة األجناس األرجاس .. 
ومن إرثهم اللعني .. وكل ما ميت إليهم بصلة .. عسى اهلل تعاىل أن يفتح 
بيننا وبني الطاغوت وجنده باحلق قريباً، وهو خري الفاحتني .. تقبل اهلل منكم 
طاعتكم .. وجهدكم وجهادكم .. وشهداءكم األبرار مع األنبياء والصديقني 

والشهداء .. اللهم آمني آمني.

إن اذلين يظنون أنهم يستطيعون أن يغريوا واقعاً أو 
يبدلوا جمتمعاً دون دماء وتضحيات وأشالء دون أرواح 

أبرياء هؤالء واهمون اليدركون طبيعة هذا ادلين

عبد اهلل عزام
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ورقة املؤامرة يف منظومة 
السلطة السورية..

في  الوحيد  خياره  اآلن  وحتى  قرن  نصف  منذ  السوري  النظام  فتئ  ما 
مواجهة معارضيه على اختالف طوائفهم واتجاهاتهم في القمع بكل ما 
تحويه تلك الكلمة من معنى؛ من القتل والتعذيب وهدر الكرامة وهتك 
األعراض واالبتزاز ومالحقة لقمة العيش...، كل ذلك في غطاء الحفاظ 
على أمن الوطن والمواطن، والمقصود من وراءه حفظ أمن تلك العصبة 
الحاكمة، ولم يتخذوا خيار الحوار منذ اغتصابهم العسكري للبالد وحتى 
واالنصياع  الرضوخ  إال  يتضمن  ال  الذي  الحوار  ذلك  إال  اللهم  اآلن، 
والذل والرضا باألمر الواقع، حيث قاموا باتباع أساليب تضمن لهم البقاء 
السورية  األرض  فإذا دخلت  الحكم،  على كرسي  أوأبدية  طويلة  لفترة 
فال بد أن ترى أو تسمع من السوريين شعارا ربّوا عليه صغارهم، وفرض 
عليهم ترداده مرارا وتكرارا في المدارس، أو وضع ضمن الفتات في 
الدوائر الحكومية يقول :« إلى األبد إلى األبد يا حافظ األسد«، حتى 
إنه رسم على التالل السورية بالعشب، فأين ماذهبت وأينما حللت في 

البالد البد أن تراه أو تسمعه، إضافة إلى غيره من الشعارات الخاوية.
وإنك إن نظرت إلى األرض السورية بعيون تلك العصبة الحاكمة فإنك 
ستفهم كل ما يدور في تلك البالد، وستدرك خيارالقسوة التي تواجه بها 
الثورة السورية اليوم، وستوقن بعجز السلطة عن اإلصالح الحقيقي، إذ أّن 
الحكم في تلك البالد واقع تحت سلطة تملكية، وليست سلطُة مسؤولية 
يتوجب عليها السعي للتطوير والتعمير كما في األنظمة الديمقراطية التي 
ينتخب فيه الرئيس على أساس األهلية والجدارة، وهذا حال كل األنظمة 
فاألرض  للشعوب،  الفكري  التطور  ظل  في  للفناء  اآليلة  اليوم  العربية 
السورية بحسب رؤيتهم إنما هي أرض تجارية استثمارية، أوكما يقال: 
دجاجة بياضة، أوبقرة حالبة، يعتقدون بملكيتها الكاملة لهم، ليس ذلك 
فحسب بل ويعتبرون المواطن  فيها عبدا أوخادما لهم، ال بل هو أقل 
من ذلك بكثير، بدليل القتل الوحشي الذي يمارس ضده بال رحمة وال 
غير  األيام،  هذه  أحداث  في  ويزداد ضراوة  عديدة،  عقود  منذ  رادع  
مبالين بالثورة التكنولوجية الفاضحة، ومتعذرين بأعذار واهية أمام العالم، 

والذي بدا متفاجئا بما يجري في تلك البقعة العربية.
)...(

ومن هول تلك الصدمة ووقعها على السلطة السورية قامت بتسمية تلك 
إذ كانوا  ضدهم-  يعني  الوطن-  ضد  المحاكة  بالمؤامرة(   ( الصحوة 
موقنين بتمكن قبضتهم الحديدية على الشعب، وتبدو تلك الثقة جلية 
في كالم الرئيس بشار السابق للثورة: ) بأن ما جرى في مصر وتونس 

لن يحصل في سورية(.
ويتأكد لك مفهومهم الضمني ذاك للمؤامرة إن علمت أن سوريا دولة 
الممانعة، وأنه ال مصلحة ألي دولة مجاورة أو غير مجاورة برحيل ذاك 

النظام، أو إثارة التوتر على تلك األرض؛ فأين المؤامرة إذا؟!! 
والمقصود بالقبضة الحديدية؛ تلك األساليب التي اتبعوها لدوام بقائهم 
في السلطة كل تلك المدة، إذ كان من المفارقة نداء الشعب السوري 
في مظاهراته بالحرية التي هي إحدى أهداف حزب البعث الحاكم في 

الشعارات  اختباؤوا وراء  به، وطالما  استتروا  الذي طالما  الدولة،  تلك 
والقيم الوطنية، كحب الوطن والوالء للوطن والقومية العربية وغيرها من 
الشعارات الخداعة للمواطن السوري المسالم، محاولين إخفاء الجرائم 
وعمليات النهب لموارد البالد، فكانوا يصورون أنفسهم للشعب وللعالم 
على أنهم نظام وطني حضاري ومقاوم وممانع، وهم في الحقيقة يحاولون 
الشعب  على  النفسية  والهيمنة  أوال،  العام  الرأي  أمام  لهم  درع  بناء 
السوري من خالل ربط الوطنية وحب الوطن بحب القائد، كل ذلك من 

أجل التسليم والوالء المطلق لهذا النظام.
وأما الوحدة الوطنية التي يتغنون بها ويحاولون زرعها في نفوس المواطنين 
إذ  فقط،  النظام  ذاك  سلطة  تحت  تقوم  التي  الوحدة  فهي  السوريين  
يعتبرون أّن أي معارض لهذا النظام وأي فكرة معارضة ولو كانت نداء 
لإلصالح هي محاولة لتهديم الوحدة الوطنية، وبالتالي يوسم أصحابها 

بالخائنين للوطن والمخربين والمندسين واإلرهابيين.
وأما حزب البعث فقد اتخذوه كمنظومة أو كسلطة يضمنون من خالله 
يقيدون به مناصريهم، من خالل  تأييد الشارع لهم، ورابطا أو ممسكاً 
بمثابة  البعث  لحزب  االنتماء  فكان  الحزبي،  عليها  يحصل  امتيازات 
ضمان لسكوت أعضاءه عن ارتكابات  تلك العصابة اإلجرامية من حيث 
البعث  ينتمي لحزب  يدري منتسبوه أو ال يدرون، واعتبروا كل من ال 
أقل درجة من الحزبيين، بل ويجب أن يكون تحت رحمة أعضاءه، كيف 

وهوالحزب الوحيد الحاكم في البالد؟!!
ناهيك عن أوراق الطّائفية التي لعبوا بها على أهل مّلتهم وعلى غيرهم 
على  المجتمع  فئات  بها  طوقوا  التي  والحدود  والقيود  الطوائف،  من 
اختالفهم من مثقفين وعلماء دين وتجار فيما ال يتعدى تلك السلطة 
الحاكمة كخط  أحمر، فمعارضتهم تعتبر جرًما وكفًرا يوجب كل الصال 
حيات الممنوحة للدولة في قمعها، من خالل أجهزة األمن التي أعطيت 
الصالحيات المطلقة في الدستور، والقوانين التي تُبّرُئ تلك األجهزة من 
أي ارتكاب جرمي يقومون به في حق المواطنين من باب حفظ األمن، 
فقد سّنت القوانين وشّرعت فيما يخدم مصالح السلطة الحاكمة وبما 
يضمن أمنها وحمايتها فقط، وهذا ما يجعل األجهزة األمنية تتفلت على 
الناس اليوم في مظاهراتهم السلمية وتنّكل فيهم تنكيال دون حسيب أو 
رقيب على اعتبارهم معارضة، حتى ولو كانت تلك المعارضة الشعبية لم 
تنطق سوى بكلمة واحدة فقط هي ) الحرية ( ، فهل قول تلك الكلمة 
حرية  فأي  ؟!!  لقمعها  المسعورة   البوليسية  الكالب  انفالت  توجب 

للمواطن وأي أمن وأمان يتغنون به؟!!!
ناهيك عن سياسة الرشوة والفساد التي عّمت كافة أركان الدولة تغطية 
وحماية لعمليات النهب الكبرى التي تقوم بها السلطة ومن يواليها، من 
وكذا  مخلوف(،  )رامي  السيد  المالية  شؤونها  ومدير  حصَّالتها  خالل 
بعد  ثم  الشعب،  يمارسونها على  التي  اإلقطاعّية  والقوانين  السلوكيات 
ذلك يِسُمون الثورة بالمؤامرة، مصدومين بهذا الشعب الّصامت المكلوم 
الثورة  البائد، شاكًرا  الحاكم  الذي صرخ أخيًرا بشعارات ذاك الحزب 
التكنولوجية التي أتاحت له إسماع صوته، ولمَّ الّشمل الذي فرَّقه الظلم 

والطغيان..
من مقالة للكاتبة
نور احلليب/ كاتبة سورية
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ةمن قادة تنظيم الطليعة املقاتل 

 
ستفادج مح عه تلك الحمثح و الغايح هي االلشح المعلىماخ الذلي وظشا   هزي المزكشاخ راخ ليمح تاسيخيح عاليح جذا  

ج سيستلزم اتتكاس أسالية جذيذ مه كل التجاسب والتمكه مه تطثيك ما يالئمىا مىها و ال سيما أن الىضع السىسي
 الىظام إن شاء هللا. طإسماتمزج تيه طشق مختلفح لمماومح و
 

 احلٍد هلل والصالة والصالم ىلع رشٔل اهلل، وبػد:
ٔار محص أن ُلدم ليلراء مجيػا   شٓادة غيً ٌَ أغالم اجلٓاد يف غرصُا ْذا، محو ىلع اعحلّ غبء اجلٓاد، وكاحو اىطغاة  فيرسُا يف املركز اإلغاليم دلغً ث

طريق  واىظيٍث يف شٔريث احلتيتث شنني طٔييث، أذاكًٓ فيٓا ٌَ نأس املٔت واذلل ٌا حػيًٓ ال يِٓؤون حبهًٍٓ، واشخٍر رمحّ اهلل حػاىل يف شئك
 حنصتّ نذلم واهلل ذصيتّ. ٌلداٌا   مللربني ٌِّ رمحّ اهلل حػاىل، إىل أن ىيق وحّ ربّ شٓيدا  اجلٓاد ٌَ غري حتديو وال حغيري رغً ختيل أكرب ا

حِظيً  إُّ اىلائد املخاْد املِٓدس ابلطو أيٍَ الرشبيج، اةَ ٌديِث دمشق اىفيراء، وذتيب يح امليدان ابلطو، وخّريج حاٌع ٌِخم اىػريق، وكائد
حو ٌَ غرص آخر، حػيّ اهلل ُذخث غييِا نلػيً أن املؤٌَ ٌٍٓا ضاكج ةّ الصتو يصخطيع ةخٔفيق اهلل أن يؤدي اىطييػث امللاحيث يف ٌِطلث دمشق، إُّ ر

ٔاحب غييّ، وأن يُذيق اىكفَر ٌَ الهأس اىيت أذاكِا إياْا.  ال
 ةٍخرد اُخٓاء كراءة ْذه الشٓادة. ، ال حنخيهيف ْذه الشٓادة أيخ الهريً أخيت الهريٍث ٌػئٌات غزيرة، وشٓادة ٌَ كيب احلدث، وغرب نثرية حدا  

ٔم حبٍد اهلل حػاىل غيً اجلٓاد، وبدأت األٌث حخيٍس طريق اىػزة واإلةاء، ذلا فيه حباحث ٌاشث لالشخفادة ٌَ لك اتلخارب ا ملاضيث، حأخذ وىلد غال ايل
 .غييّ، وحبخػد غَ األخطاء فال حلع فيٓا جمددا   ٌِٓا الصريد فخبين وحزيد

املذنرات ٌَ أٍْيث اكحتٓا، ورصاذخّ يف املراحػات ووضع انللاط ىلع احلروف، ووضٔح اهلدف غِده. وىَ يكٔن نلا يف ْذه املذنرات وحأيت أٍْيث ْذه 
 ، وإٍُا ُرتكٓا ليلارئ الهريً يكٌَ دور إال ٌا كد حيخاحّ الصياق ٌَ حٔضيد مصأىث أو ذدث ٌا، أٌا الشٓادة ذاحٓا فيَ ُخدخو ةٓا، أو ُغري ةٓا شيئا  

اخو انلص فإُِا يصخٍع إيلٓا ٌَ اىلائد ابلطو أيب غٍر رمحّ اهلل، ولك إضافث حكٔن ٌَ كتيِا ُضع يف ُٓايخٓا لكٍث ]املركز[، وغِدٌا ُضيف مجيث ٌا يف د
 ُضػٓا ةني كٔشني ]...[.

ٔاُّ الشٓداء، امهلل ارمح وخخاٌا   رب  ًٓ وأغو ٌلزتلًٓ وأحللِا ةًٓ غري ٌدةريَ يافال يصػِا إال ادلاعء ةالرمحث واملغفرة ىلائدُا ابلطو وجلٍيع إخ
 ..اىػاملني

 محص ثوار لدعم اإلعالمي املركز
*          *          * 

 
 

)7( معركة العدوي  
استمرت عملية استيعاب العناصر اجلديدة يف خاليا تنظيمية مسلحة عام 
1974 م وبداية عام 1975 م حيث شعرت السلطة بوجود الشيخ مروان 
حديد يف دمشق وأحست بنشاطه التنظيمي املسلح وكان هلا عدد كبري من 
املخربين يف بعض التنظيمات اإلسالمية فعملت على حتريكهم باجتاه مجاعة 
ـ مصطفى  اجملرم  املخرب  أن يصل  اهلل  إرادة  املسلحة وشاءت  مروان حديد 
جريو ـ مواليد الالذقية 1950م وهو رقيب أول إىل منزل الشيخ مروان يف 
العدوي وبذلك عرفت السلطة املكان الذي يقيم به الشيخ ـ رمحه اهلل ـ ويف 
قوات  من  أعداد كبرية  قامت  م  عام 1975  منتصف  اإلثنني  يوم  صباح 

السلطة بتطويق منزل الشيخ مروان يف منطقة العدوي متهيدا العتقاله.

بأسه  علمه وشدة  قدره وغزارة  على عظم  ـ  تعاىل  اهلل  ـ رمحه  الشيخ  كان 
متواضعا لإلخوة بشوشا هبم يستقبلهم ويودعهم بنفسه، واستغل اجملرم جريو 
هذه الصفة اليت حتلى هبا الشيخ أبشع استغالل فحني قام الشيخ ليودعه عند 
الباب ومد يده ليصافحه جذبه اجملرم إىل خارج املنزل حيث قامت عناصر 
املخابرات املدربة باالطباق على الشيخ واإلمساك به وحاول الشيخ مروان 
التخلص منهم ولكن دون فائدة فأخذ يكرب بصوت مرتفع : اهلل أكرب ـ اهلل 
أكرب، فتنبه الشباب داخل املنزل إىل ماحدث، وابتدأت املعركة العنيفة اليت 
استمرت من الساعة السادسة صباحا إىل الساعة الرابعة بعد الظهر استخدم 
فيها اإلخوة القنابل اليدوية والبنادق الروسية بينما استخدم اجملرمون الذين 
أرسلتهم السلطة الغامشة الـ آر . يب . جي . والبنادق الروسية والرشاشات 

اجلزء الثاني
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من عيار 500 .
)8( نتائج المعركة

أسفرت املعركة عن استشهاد األخ زكي الصفدي مواليد –دمشق –مزرعة 
-1952 . وهو أخ حافظ لكتاب اهلل عزوجل. يدرس يف كلية التجارة من 
من  قداح  وفريد  من محاة  مأمون كاخي  األخوين  واعُتقل  دمشق.  جامعة 

بانياس ومها مثخنان باجلراح كما اعتقلت زوجة األخ مروان حديد.
تركتها  اليت  األثار  بإزالة  السلطة  قامت  العدوي حىت  معركة  انتهت  إن  ما 
وأخفت  حوله  اليت  واملنازل  َداهم 

ُ
امل املنزل  يف  الكمائن  ونصبت  املعركة 

عناصرها بشكل جيد يف املنطقة احمليطة باملنزل وبتقدير من اهلل عزوجل مت 
إعتقال عدد من اإلخوة القادمني إىل املنزل وملَّا يعلموا بعد خبرب املدامهة اليت 

حصلت أذكر منهم األخوين:
1- حممد جوهر _ مواليد دمشق _ شيخ حمي الدين _1954

2- عدنان الرز _ مواليد دمشق _ شيخ حمي الدين _ 1954 .
انتشرت أخبار املعركة يف دمشق ومن مث يف مجيع أحناء سورية وكان الشعب 
عشر  السلطة  وجه  يف  صمدوا  الذين  األبطال  هؤالء  هوية  ملعرفة  يتلهف 

ساعات يف منزل حماصر على الرغم من ضعف السالح وقلة العتاد .
يف بداية األمر حاولت السلطة التعمية على اخلرب وذلك بعدم ذكر أمساء 
اإلخوة وانتماءهم للصف اإلسالمي بل راحت تتهم العراق وحزبه وعمالءه 
العدو  مع  معركتها  بأعمال ختريبية ضد سورية إلشغاهلا عن  يقومون  بأهنم 

الصهيوين.
التنظيم  مع  شعيب  تعاطف  أي  منع  ذلك  وراء  من  السلطة  أرادت  لقد 
اإلسالمي املسلح ولكن هذا األمر مل خيف على الناس كما ظنت السلطة 
باعتقال  وخمابراهتا  السلطة  أجهزة  قامت  جلي حني  بشكل  األمر  واتضح 
الشباب اإلسالمي من خمتلف احملافظات وخاصة دمشق ومحاة واعتقل أمري 
أسرتنا األخ برهان حلام ضمن هذه احلملة من اإلعتقاالت كما اعتقل األخ 
عدنان أبو جيب .ومتكنت أنا واألخ ظافر بدوي واألخ زهري طبوش من 
التواري عن األنظار ومن مث عدت أنا واألخ ظافر ملتابعة العمل مع األخ 

عرفان املدين فيما بعد .
)9( كيف اتسعت دائرة االعتقاالت داخل التنظيم؟

والذين  املدامهة  أثناء  املنزل  داخل  الذين كانوا  اإلخوة  بعض  اعتقال  بعد 
تعذيب متطورة  باستخدام وسائل  السلطة  قامت  بعد ذلك  املنزل  إىل  أتوا 
استخدمتها خبسة ودناءة النتزاع املعلومات من املعتقلني . وهكذا متكنت 
من معرفة أمساء وعناوين بعض الشباب وكذلك عرفت بعض اخلاليا السرية 
وقامت باعتقال ثالثني شابا يف دمشق . إزاء هذا الوضع توارى بقية أفراد 
التنظيم عن األنظار وقاموا بتغيري أماكن سكناهم . ومن محاة كان نطاق 
املالحقات أوسع منه يف دمشق أما يف حلب فقد كانت االعتقاالت طفيفة 
ال تذكر ألن السلطة مل تتمكن من اعتقال أي أخ من مدينة حلب بعد 

معركة العدوي لذلك حافظ التنظيم يف مدينة حلب على سريته التامة.
)10( البصمات التي تركتها معركة العدوي

إن آثار معركة العدوي ونتائجها ظهرت على التنظيم مباشرة فلم تكن املعركة 
حتول كادت  نقطة  وإمنا كانت  فحسب  مروان  الشيخ  مثل  لقائد  خسارة 
وإن ضربة   . معتقلني ورهائن وشهداء  مبا خلفته من  التنظيم  على  تقضي 
كهذه يتم فيها تدمري القيادة وتشتيت القاعدة ألي تنظيم حري هبا أن تشل 
حركته لسنوات طويلة إن مل نقل تنهي وجوده . ولكن الرتبية القائمة على 
اإلميان باهلل وحتمل الصعاب يف سبيله والتضحية بالغايل والنفيس من أجل 

هذا الدين جعلت األخوة الذين مروا هبذه احملنة يتابعون الطريق بعزمية ال تلني 
وقوة ال تقهر بإذن اهلل .

)11( متابعة الطريق
تسلم قيادة التنظيم األخ عبد الستار الزعيم يف محاة ومحل الراية يف دمشق 

األخ القائد الشيخ عرفان املدين مواليد دمشق 1945م
متيزت هذه الفرتة بالعمل على استقطاب أعداد جديدة من األخوة لتوسيع 
التنظيم مع متابعة التدريب يف اجلبال احمليطة مبدينة دمشق وبساتينها كما 
يعاين  الفرتة  هذه  يف  التنظيم  وكان  السالح  من  حمدودة  شراء كميات  مت 
ضعف اإلمكانات املادية ورغم ذلك حرصت قيادة التنظيم على االكتفاء 
املادية من أي كان حفاظا على  املساعدة  األخوة دون طلب  باشرتاكات 

سرية النتظيم وإلبعاد الشكوك حول استمراره .
يف هذه املرحلة كان التعذيب داخل السجون قد بلغ أشده وكانت السلطة 
املسلح،  التنظيم  املتبقية من  البقية  القضاء على  إىل  هتدف من وراء ذلك 
فصبت ألوان التعذيب املختلفة على الشيخ مروان ـ رمحه اهلل ـ وخالل سبعة 
شهور متوالية مل حتصل على أي اعرتاف رغم علم الشيخ بكل شيء عن 

التنظيم، وقد وصف الشيخ ـ رمحه اهلل ـ التعذيب بقوله:
)إنين شهدت تعذيب اإلخوان املسلمني مبصر وقرأت ومسعت عن خمتلف 
أنواع التعذيب يف العامل إال أنين مل أجد أخس وال أحقر وال أحط من زبانية 

حافظ أسد(.
لقد ارتكب زبانية النظام كل احملرمات يف تعذيب الشيخ وإخوانه اجملاهدين 
التعذيب  القلم عن ذكرها وكانت أخبار  اليت يرتفع  واتبعوا شىت األساليب 

تنتقل إىل الشعب وإىل قيادة التنظيم .
يف بداية عام 1976 م اختذت قيادة التنظيم قرارا بتوزيع منشور يف سوريا 

حيمل توقيع احلزب الشيوعي السوري من أجل هدفني اثنني :
1ـ ختفيف التعذيب عن شباب اإلخوان املسلمني املوجودون يف السجون .

2ـ اشغال السلطة فرتة من الزمن يستغلها التنظيم يف توسيع قاعدته وزيادة 
إمكانياته .

مت توزيع املنشور يف دمشق ومحاة وحلب لكن إرادة اهلل شاءت أن ينكشف 
ـ مواليد دمشق  املنشور اشتبك األخ عمر رحياوي  فأثناء توزيع  هذا األمر 
1955 ـ مع إحدى دوريات السلطة فقتل عنصرا منهم وأصيب جبراح بليغة 
قد  رحياوي  عمر  األخ  أن  األخوة  اعتقد  املستشفى،  إىل  إثرها  على  نقل 
استشهد، ولكن بعد عدة أيام قامت السلطة باعتقال بقية أفراد أسرته يف 
كمائن رتبتها هلم فاعتقلت األخوين نبيل زيتونة، ممتاز وانلي مواليد دمشق 
منطقة  يف  الكائن  منزله  من  زيتونة  مجال  األخ  خروج  وأثناء  م،   1955
اإلطفائية أطبقت عليه عناصر املخابرات يف حماولة العتقاله إال أنه متكن من 
إلقاء قنبلة يدوية بينه وبينهم قتل فيها عنصرا وجرح آخرين كما جرح األخ 

مجال جراحا خمتلفة نقل على أثرها إىل املسشفى .
إن االعتقاد باستشهاد األخ عمر رحياوي كان خطأ تكتيكيا واضحا فهاهي 
االعتقاالت تتواىل بسرعة دون اختاذ اإلجراءات املناسبة لتفاديها، وبعد ثالثة 
أيام تقريبا من اعتقال اإلخوة نبيل وممتاز مت اعتقال األخ ظافر بدوي وأخذه 
من عمله يف شركة الطريان السورية وكان األخ ظافر مسلحا مبسدس وقنبلة 
يدوية إال أهنم متكنوا منه غدرا ومل يتمكن هو من استعمال سالحه وكانت 
اخلسارة أليمة باعتقال األخ ظافر الذي امتلك جرأة كبرية يف احلق ونشاطا 

واسعا يف العمل .
لقد متت هذه االعتقاالت بسبب خطأ يف التقدير كما بينت سابقا إذ كان 
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جيب على اإلخوة التواري عن األنظار فرتة من الزمن حىت يتم التأكد من 
استشهاد األخ عمر رحياين.

ساءت األحوال بعد اعتقال هؤالء اإلخوة فتوارينا عن األنظار مبنزل األخ 
رياض محوليال ـ أكراد ـ واإلخوة الذين تواريت معهم هم:

عبد الناصر عباس، عبد القادر عباس، الشيخ عرفان املدين، بسام فرعون، 
األمنية  التطورات  نتابع  خالهلا  يوما كنا  عشرين  مدة  اختفاؤنا  واستمر 
ألوضاعنا اخلاصة، فظهر أن السلطة مل تداهم أي واحد منا كما هي عادهتا 
من قبل بل عملت على بث املخربين ملراقبة املنازل واألماكن اليت يرتدد إليها 
كل واحد منا مما طمئن اإلخوة إىل أوضاعهم األمنية وغلب الظن على عدم 

اعرتاف أي واحد من الذين دخلوا السجن جمددا..
)12( اعتقال األخ القائد الشيخ عرفان المدني

عاد األخ عرفان املدين إىل منزله الكائن يف منطقة العمارة بعد دراسة أمنية 
دقيقة للمنزل وما حوله وأقام يف بيته ثالثة أيام ويف اليوم الرابع أثناء توجهه 

إىل عمله متكنت السلطة من اعتقاله إثر كمني غادر أعدته مسبقا.
كان الشيخ عرفان عاملا ومدرسا وخطيبا يف كثري من مساجد دمشق وخاصة 

مسجد صالح الدين يف األكراد ومسجد بعريه يف السبع حبرات.
املدين واألخ ظافر  الشيخ عرفان  التنظيم يف دمشق  أمري  اعتقال األخ  إن 
بدوي وهو من العناصر القيادية البارزة قد ترك آثارا قاسية يف نفوس اإلخوة 
الباقني وهز معنوياهتم ذلك ألن معظم اإلخوة الذين اعتقلوا كانوا مسلحني 
أساليبها  ذلك  أجل  من  الغادرة  السلطة  اتبعت  وقد  وقنابل،  مبسدسات 
اخلبيثة فهي مل تعد تداهم منزل األخ املكشوف لديها مباشرة بل صارت 
تقوم بعملية مراقبة واستطالع لألخ ولألماكن اليت يرتادها وبعد أن يطمئن 

األخ إىل وضعه األمين تنصب له كمينا وتعتقله.
الصعوبة والشدة،  بالغ  الفرتة كان  الذي صاحب هذه  النفسي  الوضع  إن 
االعتقاالت وطوق اإلرهاب الذي ضربته السلطة حول اإلخوة إضافة إىل 
اإلرهايب  طوقها  السطة  شددت  ذلك  ومع  الدائم،  والتشريد  املدقع  الفقر 
حول اإلخوة املالحقني حني وزعت صورهم على املخربين ووضعتها يف خمافر 
الشرطة ودوائر الدولة ويف مراكز احلدود وكان عدد اإلخوة الذين عممت 
صورهم حوايل السبعني مالحقا من املدن السورية وقد زاد يف حقد السلطة 
اجملرمة على اإلخوة املعتقلني والقياديني منهم بشكل خاص ضبطها لعدد من 

الرشاشات والقنابل اليدوية يف بيوت اإلخوة املعتقلني.
ـ  مواليد  ـ  عياش  موفق  األخ  دمشق  مدينة  يف  املرحلة  هذه  قيادة  تسلم 
محاة ـ 1948 ـ وهو مهندس ميكانيكي من طالب الشيخ مروان القدامى 
الذين عاشوا عدة سنوات يف معسكرات الفدائيني الفلسطينيني وخاض عدة 

عمليات داخل فلسطني .
اتصف األخ موفق بالسرية واالنضباط وقد تركزت اجلهود يف هذه الفرتة على 

عدة نقاط رئيسية :
1. سد الثغرة اليت فتحتها السلطة داخل التنظيم وحصر املعلومات املتكونة 

لديها بأضيق نطاق ممكن .
2. القيام حبركة نشطة الستيعاب أعداد جديدة من اإلخوة اجملاهدين .

3. التفكري حبل املشكلة اجلديدة اليت نشأت بعد مالحقة عدد من اإلخوة 
داخل  العمل  ملتابعة  اإلخوة  منها  ينطلق  اليت  الثابتة  القواعد  تأمني  وهي 

التنظيم احلركي.
كانت هذه املشكلة تصطدم بعقبة كبرية وهي تأمني املال الالزم لشراء أو 
استئجار البيوت فميزانية التنظيم كانت تتجمع من االشرتاكات اليت يدفعها 

اإلخوة وكان معظم هؤالء اإلخوة من الطالب الذين ال ميلكون إال القليل 
من املال، ولكن رغم هذه الصعوبات متكن اإلخوة من تأمني أماكن يلجأون 
ثابتة استعصت على السلطة وسببت هلا إرباكا  إليها اعتربت مبثابة قواعد 

شديدا، وازداد نشاط اإلخوة احلركي وبدأ التفكري حنو مواجهة النظام.
واتضحت اخلطوط العامة هلذه املواجهة ومت سبك األسلوب املناسب ووضع 
املنهج الذي سيتبعه التنظيم يف مواجهة النظام وهذا األسلوب هو ـ حرب 
العصاباتـ  احلرب الالمتكافئة اليت ليس هلا إال هذه القاعدة: اضرب واهرب 

تابع الضربة األوىل دون أن يؤدي ذلك إىل مواجهة ـ .
واملربرات العملية اليت دعت الستخدام هذا األسلوب:

1. قلة العدد والعدة نسبة إىل إمكانيات النظام الضخمة .
2. عدم ختلي أعدائنا عن حربنا حىت نُتم هتيئتنا ونتمكن من استخدام كل 

قوتنا.
فبعد أن خسر التنظيم العديد من قياداته وأفراده يف دمشق ومحاة بشكل 
النظام وخاصة  اغتيال لضرب رؤوس  بعمليات  البدء  القيادة  خاص قررت 
بوضع  وقام  الشعب،  على صدر  يشكلون كابوسا  الذين كانوا  املخابرات 

اخلطوط األساسية هلذه املرحلة كل من اإلخوة :
1. األخ القائد عبد الستارالزعيم : مواليد ـ محاة ـ 1947 ـ طبيب أسنان ـ 
شارك بالعمل الفدائي لعدة سنوات، أصبح القائد العام للتنظيم املسلح يف 

سوريا بعد اعتقال الشيخ مروان.
2. األخ القائد موفق عياش ـ مواليد ـ محاة ـ 1948 ـ مهندس ميكانيك ـ 
شارك بالعمل الفدائي وأصبح أمري تنظيم دمشق بعد اعتقال األخ عرفان 

املدين.
3. األخ القائد حسين عابو : مواليد ـ 1950 ـ خريج كلية الشريعة ـ وهو 
من طالب الشيخ مروان القدامى كما أنه كان أمريا للتنظيم يف مدينة حلب.

)13( بدء التنفيذ
عام  بشكل  اإلسالمي  الصف  على  اإلرهايب  السلطة من ضغطها  كثفت 
وراحت تعتقل كل من تظن أن له عالقة بتنظيم الشيخ مروان بشكل خاص 
عند هذا احلد قررت قيادة التنظيم القيام بعدة عمليات ضد السلطة ورموزها 

كانت أوالها :
عملية إغتيال اجملرم حممد غرة رئيس فرع خمابرات محاة وهو ابن خالة اجملرم 
حافظ أسد متت العملية بنجاح يف أوائل عام 1976 أما منزله يف محاة وقتل 
معه ثالثة من مرافقيه ومتكن اإلخوة من االنسحاب على دراجة نارية، كان 
هلذه العملية وقع كبري على معنويات أزالم السلطة فهي أول عملية انتقام 
العملية  اجملرمة وكان هلذه  السلطة  املسلح ضد شخصيات  التنظيم  ينفذها 
وقع آخر على رأس طاغية النظام اجملرم حافظ أسد وعائلته املشؤومة الذين 
زادوا بطشهم وإرهاهبم على الشعب السوري وخاصة أهايل محاة، وأعقب 
هذه العملية عملية أخرى وهي قتل اجملرم النصريي سديف احلموي وهو أحد 
جالدي النظام الذين اشتهروا بتفننهم يف تعذيب شباب اإلخوان املسلمني 

يف محاة.
ازدادت خماوف السلطة بعد هاتني العمليتني وثبت هلا أن التنظيم املسلح 
رؤوس  إىل  مباشرة  ضربات  توجيه  على  قادر  العمليات  هذه  ينفذ  الذي 
النظام وزبانيته فراحت تبحث عن وسائل أشد ضراوة وأكثر فعالية للقضاء 
السرور  الحظت  ألهنا  وانتشاره  توسعته  من  خوفا  املسلح  التنظيم  على 
الشديد والفرح العارم الذي ظهر على وجوه أبناء الشعب السوري وانتشرت 
األحاديث بني الناس حول هؤالء األبطال الذين مرغوا رؤوس النظام وأزالوا 
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هالة الوهم اليت صنعها النظام حول نفسه، وبدا األمر بالنسبة للسلطة مرعبا 
إىل حد كبري فقد قررت قيادة التنظيم أن ترد حبزم على كل اعتداء تتعرض 
له وهذا يعين أن السلطة ستخسر عددا كبريا من رموزها يف حرب حقيقية 
سوف ختوضها مع هذا التنظيم اجملاهد ال جمال فيها للف الدوران، وال جمال 

فيها لتصنع الصمود والتصدي كتلك املعارك اليت ترتبها مع اسرائيل .
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املعتقلني  على  التعذيب  حدة  اشتدت 
مروان  الشيخ  وحتمل  السجون  داخل 
فقد  التعذيب  هذا  من  األكرب  القسط 
رمحه  الشيخ  ضد  السلطة  جالدو  مارس 
اهلل أنواعا خمتلفة وحاولوا انتزاع املعلومات 
منه بشىت الوسائل لكنهم مل يفلحوا أبدا 
إىل  وصل  الذي  الشيخ  صمود  بسبب 
حدا  والثبات  والصالبة  اإلميان  من  درجة 
أساليب  وفاق كل  التعذيب  أدوات  فاق 

السلطة الدنيئة.
تظهر  بدأت  الشعب  رقاب  يف  يتحكم  الذي  العميل  النظام  حقارة  إن 
الشيخ مروان والتخلص منه  االنتقام من  السلطة  بشكلها احلقيقي وقررت 
من خسة  دخيلتها  ما يف  تظهر كل  وأخذت  تعذيبه  أساليب  وتفننت يف 
وقذارة حىت قضى حنبه شهيدا بإذن اهلل، ومما جيب ذكره أن وزن الشيخ مروان 

حني اعتقاله كان 110 كغ وبعد التعذيب هبط إىل 35 كغ .
رمحك اهلل يا أيها القائد الشهيد .رمحك اهلل يامن كنت علمآ نريآ يف دروب 

جهادنا الطويل . رمحك اهلل يا أبا خالد يا فخر األبطال املؤمنني.
بتوزيع  السلطة  وقامت  رمحهاهلل  مروان  الشيخ  استشهاد  لنبأ  سوريا  اهتزت 
إعالنات ادعت فيها أن الشيخ قد مات إثر نوبة قلبية يف مستشفى حرستا 
العسكري وأعلنت انه سيتم دفنه يف مقربة باب الصغري بدمشق . وما أن 
انتشر اخلرب حىت خيم احلزن على البالد وعم األسى بني صفوف املسلمني 
داخل سوريا وخارجها فالشيخ الشهيد كان حيتل مكانة كبرية بقلوب أبناء 
الشعب املسلم ملا يتمتع به من خصال املؤمنني اجملاهدين . وخرجت جنازة 
اصطفوا  الذين  املخابرات  وعناصر  اجلنود  حماطبأالف  موكب  يف  الشهيد 
األبنية اجملاورة خوفآ من  املقربة كما احتلوا أسطح  املؤدية إىل  الطريق  على 

قيامالشعب بأي عمل ضد السلطة ومنعوا أهل الشهيد من فتح التابوت كي 
ال يروا آثار التعذيب على جسد القائد الشهيد وسارت مواكب املشيعني 

غري عابئة بإرهاب السلطة وال جبنودها .
املسلح واستمر  القرب من اإلمسنت  ببناء  السلطة  قامت  الدفن  أن مت  وبعد 
القرب ويبعدوهنم  الناس االقرتاب من  الزمن مينعون  عناصرها فرتة طويلة من 

عنه.
القيام  التنظيم  قيادة  قررت  الشهيد حىت  القائد  دفن  على  يومان  ومل ميض 
مبعسكر تدرييب يف الغابات الساحلية خصوصآ وأن السلطة لن تتوقع القيام 

هبذا العمل.
املعسكر حوايل مخسة  عياش وضم  موفق  األخ  املعسكر  هذا  إمارة  تسلم 
االشرتاك هبذا  تنظيم محاة عن  اعتذر  بينما  أخآ من دمشق وحلب  عشر 
املعسكر نتيجة األوضاع األمنية السيئة اليت كانت تعاين منها مدينة محاة بعد 
استشهاد الشيخ مروان . ونذكر هنا أمساء الشباب الذين شاركوا باملعسكر 

من دمشق وهم اإلخوة:
أمحد  ـ  رياض محوليال  ـ  عباسي  الناصر  عبد  ـ  فرعون  بسام  ـ  عبيد  يوسف 

كناكري ـ وكنت بينهم يف هذا املعسكر.
ومن حلب خرج ستة إخوة كان بينهم األخ عدنان عقلة ومن بانياس خرج 
وحنن  خرجنا   . أيام  ستة  املعسكر  مدة  الشغري. كانت  املنعم  عبد  األخ 
حنمل أوراقآ مزورة من مفوضية كشافة دمشق باللباس الكشفي الكامل ومر 
يومان وأمور املعسكر جتري بشكل طبيعي ويف اليوم الثالث حضرت بعض 
الغابات وطرحت  بأهنا من حرس  للسلطة مدعية  التابعة  الدوريات األمنية 
املعسكر  هوية  بأن  واعتقدنا  حوهلا  شكوكنا  أثار  مما  األسئلة  بعض  علينا 
فككنا خيامنا وسرنا مسافة  املساء حيث  إىل  وانتظرنا  أصبحت مكشوفة 
تقدر بـ20 كم وسط الغابات ومضت الليلة هبدوء كامل فلم نشعل نارآ أو 

ننصب خيامآ أو نقوم بأي حركة تدل على وجودنا.
ويف الصباح عدنا إىل الالذقية على عدة دفعات متفرقة مث قفلنا راجعني إىل 
دمشق وحلب ومت لنا بذلك تفادي أكرب فرصة كان باستطاعة السلطة من 

خالهلا قتل وأسر حوايل مخسة عشر أخآ دفعة واحدة.



إخ������ويت ي������ا  حت������زن������وا  امل����ح����ن����ةال  ش����ه����ي����د  إين 
اجل����ن����ةآج����������انل����������ا حم�������������دودة يف  ول������ق������اؤن������ا 
ايل������������وم أن����������ي غ����رب����يي��������ا ف�������رح�������ي ب���م���ن���ي���ي
وحم�������م�������د وال����ص����ح����ب����ةول�������ق�������اؤن�������ا حب���ب���ي���ب���ن���ا
ديم ف�������ذا  رصع�������ت  ي���������وم ال�����ق�����ي�����ام�����ة آي�����يول�������ن 
وال������ل������ون ل�������ون ال���������وردةال��������ري��������ح م�����ن�����ه اعط�����ر

من شعر الشيخ مروان حديد رمحه اهلل




