من يريد إسقاط اآلخر؟
أكرم حمدان
مل أمسع أصواتًا تنادي باللجوء إىل احلكمة وإعمال العقل كما مسعت يف احلالة السورية ،أصوات يرى أصحاهبا أن
حنوا من نصف قرن من الزمان،
احلكمة أن يبقى الشعب صامتًا ،وأال يثور يف وجو جالديو ،جثموا على صدره ً
وأذاقوه ألوانًا من اإلذالل ،وساموه اخلسف واذلوان ،أصوات يرى أصحاهبا أن العقل يقضي بأال خيرج الشعب
مطالبًا حبقوقو األساسية ادلشروعة ،ألن يف ذلك فتنة ،وهتلكة.
أصوات شىت ،كنا حنسب بعض أىلها على خَت ،ونلتمس ذلم األعذار ،وندافع عنهم ببعض ما قدموا يف الذب
الصاخة ،ووقعت الواقعة ،نكصوا على أعقاهبم ،وقعدوا مع القاعدين ،وراحوا
عن اإلسالم ،حىت إذا جاءت
ّ
يدلسون على األمة ،وخيًتعون األكاذيب ،ويلفقون األقوال :ال تذىب نفسك عليهم حسرات ،فلو خرجوا فيكم
خباال ،وألوضعوا خاللكم يبغونكم الفتنة ،أال يف الفتنة سقطوا وىم يشعرون أو ال يشعرون.
ما زادوكم إال ً
أقوال ساقطة متهافتة ،يعلم
مل أكن قط أختيل أن يقف عامل يدافع عن قاتل تسيل الدماء من خمالبو ،ويردد ً
أصال ،كقولو إن ما جيري يف سورية مؤامرة أعدت بليل،
القاصي والداين بطالهنا ،بل مل يعد الناس يلتفتون إليها ً
أو خطة صدرت من اخلارج ،أو أن من يقف وراءىا رلهول اذلوية ،وما إىل ذلك مما صدئ وكسدت سوقو ،وما
بات ديشي إال عند ادلعتوىُت من الناس ،أو ادلأجورين منهم والضالُت.
يقول ذلك وكأنو يعيش يف زمان غَت الزمان ،ومكان غَت ادلكان ،مل تتناه إىل مسعو أنباء الثورات العربية العظيمة،
تنادى هبا أحرار مل يعودوا يطيقون ما دتارسو يف حقهم أنظمتهم من ظلم وهتميش وإىانة واحتقار .يقولو وكأنو مل
يعلم أننا بتنا نعيش يف القرن احلادي والعشرين ،نلتفت حولنا فال نرى إال أممًا قد حتررت من قبضة جالديها،
وشعوبًا فرضت أنفسها على حاكميها ،ت ثبت منهم من تشاء وتنزع ادللك ممن تشاء ،مبا توصلت إليو من أنظمة

دديقراطية تسمع فيها أصوات الشعوب ،وختشى صولة الرعايا ،وحيسب حساب اجلماىَت ،فما بالنا حنن نقبل بأن

ورثنا البنو أو أخيو؟ وكأنو ىو الواحد األحد ،الفرد
حيكمنا فرد واحد ثالثُت ً
عاما أو أربعُت؟ فإن انقضى أجلو ّ
القادر الصمد؟

إن ىذه ادلواقف ىي اليت تبُت معادن الرجال ،وهبا يعرف الصادق من الكاذب ،والعامل الرباين من عامل السلطان،
الذي خيشاه أكثر من خشية اهلل ،ولقد أوقفتنا الثورة السورية اليت نرجو ذلا النجاح والفالح على معدن بعض

الناس ،وعرفتنا مببلغ علمهم ،بل مببلغ جهلهم ،ألهنم مل يفهموا سنن االجتماع ،وال قوانُت التغيَت ،وال عرفوا أن
الظلم مؤذن بزوال الدول ،وخراب العمران ،مل يعرفوا أن الشعوب أبقى من الطواغيت ،والضحايا أقوى من
اجلالدين.
كنت أدتٌت لو أن من فتح قلبو للرئيس السوري الراحل يسمع شكواه وتأدلو لرحيل ابنو إذ رحل ،ويبدي يف ذلك
من آيات التعاطف والتأثر ما ال مزيد عليو ،أن يسمع تأوىات آالف الثكاىل ،وأنُت اجلرحى وادلصابُت،
ظلما وعدوانًا ،واختفت آثارىم عن كل ذي مسع وبصر
وصرخات السجناء ادلعذبُت ،زج هبم يف غياىب السجون ً

من العادلُت.

دروسا يف احلوار احلضاري رأى ولو
كنت أدتٌت لو أن من وقف يطالب األحرار بالعودة إىل بيوهتم ،ويلقي عليهم ً

دلرة واحدة صلف ىذا النظام اجملرم ،وغطرستو وتكربه ،ورفضو القاطع ألي نوع من احلوار ،ليبقى حيكم إىل أبد

اآلبدين ،وكأن اهلل سبحانو وتعاىل اختاره واصطفاه على العادلُت.
طويال ،ناىيك باألحياء ،أم أنو
أحسب أن الشيخ مل يسمع بقانون اإلدارة القائل إن األشياء تأىب أن تساء إدارهتا ً
ال يعترب أىل سورية من األحياء؟ أو أهنم دون اجلماد؟ إن من خرج أيها الشيخ ىو الشعب ،الشعب جبميع
طيوفو ،الشعب الذي أكلت حقوقو ،وديست كرامتو ،وأسيئت إدارتو ،وسيم على األيام اخلسف واذلوان ،الشعب
الذي مل يبق لو شيء خيشى أن يفقده إال نفسو ،فخرج حيملها على أكفو غَت مبال بقمع الطغاة ،وال إرىاب
اجملرمُت ،ىذا ىو الشعب الذي خرج ،ال من ينتعلون ادلساجد ،وبيوت اهلل ،الذين ختشى أن ينزل هبم الغضب
اإلذلي ،وتنزل هبم اللعنة الربانية.
اطمئن يا سيدي ،فلو كان غضب اهلل نازًال فسينزل باجلالد ال بالضحية ،سينزل بالقاتل السفاح ال بالقتيل
وجوع أىلها ،ومنع عن أطفاذلا ادلاء والغذاء والكهرباء ،سينزل مبن استباح
ً
مضرجا بدمائو! سينزل مبن حاصر ادلدن ّ
ادلساجد ،وانتهك احملارم ،واعتدى على الناس بالبغي والعدوان ،وأخرج اجليش يقتل أبناء شعبو ،فمن أىب منو كان

مصَته ادلوت الزؤام ،شنشنةٌ أعرفها من أخزم ،وما أشبو اليوم بالبارحة.
ال تقل لنا إن قطار اإلصالح بدأ بادلسَت ،وال تقل لنا إن اإلصالح ال يتم يف الشوارع ،فقد عرفت األمة طريقها
صة بالشرفاء؟
إىل اإلصالح ،وإال أفما كان نصف قرن من الزمان كافيًا لإلصالح؟ أم أنك ال ترى السجون غا ّ

قضوا يف غياىبها أعمارىم؟ وذاقوا فيها أبشع أنواع العذاب والتنكيل؟ بعد أن ل ّفقت ذلم التهم اجلاىزة ،وانتزعت
منهم االعًتافات.
صحيح يا سيدي أن درء ادلفاسد مقدم على جلب ادلنافع ،لكن ليت شعري ىال سألت نفسك أين ىي ادلفسدة
الكربى؟ أيف خروج ىؤالء األحرار يطالبون بأبسط حقوقهم ادلشروعة ،وىي احلرية اليت يطلبها احليوان األعجم؟
وتذبيحا؟ ىل ادلفسدة أن يقتل ادلرء دون حريتو وكرامتو؟ صادرىا
قتال
فتمتد إليهم يد الغدر والدناءة لتمعن فيهم ً
ً

اجملرمون واستباحها السفاحون؟

إن ادلفسدة الكربى أن يبقى ىذا النظام الفاسد حيكم سورية اإلباء ،ألنو مل يعد مؤدتنًا على شعبها البطل ،بل مىت
كان كذلك؟ أيوم سفك دماء عشرات اآلالف وأباد مدينة يف غداة واحدة؟ ادلفسدة الكربى أن تظل أجهزة
الرعب واإلرىاب تصول يف البلد وجتول ،من غَت حسيب وال رقيب ،تعيث الفساد وتروع العباد ،ادلفسدة الكربى
ذليال ،وثرواهتا منهوبة.
أن يبقى حى البالد
مستباحا ،وشعبها ً
ً
طمعا أن يغَت الشيخ موقفو ،ويراجع نفسو ،فاحلق أحق أن يتبع ،والتاريخ ال يرحم ،فليقل كلمة حق
نقول ىذا ً
حيقن هبا دماء ادلسلمُت ،أو يربئ ذمتو أمام التاريخ ،ويعُت من كان يف قلبو ذرة من خَت من أبناء النظام على أن

خيرج عليو ،ويقف يف صف احلق ادلبُت .نقول ىذا للشيخ ألننا نظن أن رحم العلم ما زالت بيننا قائمة ،فوجب
علينا التذكَت ،وإال فإن ذتة من أصحاب العمائم الكبَتة اليت تدور مع السلطان حيث دار من ال يستحق منا الرد
على كالمو ،وال الوقوف عند خزعبالتو ،عمائم استمرأت الكذب ومردت على النفاق ،وتشبعت مبا مل تعطو،
فصاحبها كالبس ثوَب زور ،يسعى يف الناس باإلفك والبهتان.
حنوا من عشرين
أزعم أنٍت أعرف إخواننا السوريُت حق ادلعرفة ،فقد عايشتهم على اختالف طبقاهتم ومشارهبم ً
كثَتا ،ومساحة وك ًرما .عرفت السوريُت وخالطتهم وأحببتهم ،وأدتٌت أن يعجل اهلل بفرجهم،
خَتا ً
سنة ،ورأيت فيهم ً
وأن يكتب لثورهتم النصر والفالح والتمكُت.

ال ختالوا الليل يبقى أوشك الفجر يلوح
وشرور الظلم دتضي

ودمى البغي تطيح

ونداء احل ق يعلو

يف الدىن :اهلل أكرب

