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 القادم ـ بين أمل يتجدد ويأس يتبدد
 عطية عدالن .د

 

شــــل  م  أم  يلت م    ..اإلســــ م   القادم على مصــــل وعلى منطقتنا الةلبية وعلى الةال  
االنتكاس واالرتكاست مي ُد فجل جديد م  أم حياةت تغييٌل وتث يٌل ونهضـــــة أم مميٌد من 

 وبموُغ عهد رشيد أم إيغاٌل ف  ظلمة ليل سلمدي  ال ُيْةَلف له آ لت
أسئلة تنطلق مع طلقا  االحتفال بالةام الجديد، وتدوي ف  اآلفاق المشح نة باله اجس 
 وال ساوس، وتفلض نفسها بق ة ال اقع على الةق ل والقل ب والمشاعل والضمائل، ويميد

 .من حلارتها وملارتها افتقاد القدرة على إنتاج إجابة شافية وافية
لذلك ال ي جد ف  مذه اللحظة الت  تستةل فيها الحلب ويحتدم فيها الصلاع بين مشاعل 
األمــل وم اتا اليــأس حــديــ  أم  من حــديــ  األمــل واليــأس، وب اعــ  األمــل ودوافع 

  افتقاد الم ضـــــــ عية واالنســـــــياق مع اليأس، لكن أ طل ما قد يصـــــــيل مذا الحدي  م
ًا  الة اطا والمشاعل س اء ما كان منها منحازًا إلى دع ا  بة  األمل وما كان منها منضمَّ

 .إلى حم   ب  اليأس، فك  االتجامين يخدر الجيل ويفقده النظلة ال اقةية
حدة وال مشلوع، إنَّنا بحق نةيش حالة من الضياع غيل مسب قة، ف  قيادة وال رؤية وال و

تســاقط ا ف   -إال من رح  هللا وقليل ما م   -شــبابنا بين أســيل وشــهيد ومطارد، علماؤنا 
الفتنة كتســـــــاقش الفلاج ف  وم، النار، حكامنا تحكم ا ف  رقابنا، وتحكما ف  رقابه  

 .قبضة المحتل الغاصل الذي تبين لنا بيقين أنَّه ل  يخلج بةد من ب دنا
ة لــدينــا تق إ على إيقــاف االســـــــتبــداد والظل  والقهل، وال حيلــة بــأيــدينــا  ومن ث َّ ف  دَّ عــُ

للخ ص من األســـــل والفكاا من القيد، وال طاقة وال اســـــتطاعة لل ق ف ف  وجه حم   
األســل والمطاردة واإلبادة والتصــفية، وصــار  الحليا  والحق ق أح مًا وامنة و ياال  
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غفلة من البصـــيلة بال اقع المليل، ول  يبق للشـــة ب ما  واجمة ال تةن لللائ  إال على حين
تة ذ به من الفقل الذي يطاردما والقهل الذي ي حقها إال االستس م التام لليأس واإلحباط 

 .والقن ط
ما وراء مذا ال اقع من مةطيا  و ثاقبة ل  مذه م  صـــــــ رة ال اقعً مجلدًة من اللؤية ال

التةاط  أوسع، وآماد من التأثيلا  أعمق، مذا م   تدافةا ، وسنن ون اميس، ودوائل من
ال اقع الذي نلاه ونحن أســـــلإ الحدن، ال نلإ ما وراءه إال بقدر ما يلإ األســـــيل مما وراء 
جدران زنمانته الضـــــــيقة المظلمة، ول  أننا تحلرنا من أســـــــل الحدن، وانطلقنا من عقاله، 

فلكية مائلة ال يمثل الحدن  وحلقنا  ارج صـــــــندوقه الضـــــــيق المظل  لتلاء  لنا دوائل
بالنســـــبة لها إال بقدر ما  تمثله رعشـــــة ف  قشـــــلة األرض ف  زاوية من زواياما الصـــــغيلة 

 .بالنسبة إلى حلكة األف ا الةظمى دا ل مجلتنا الةم قة
إنَّ أ طل ما ن اجهه م  ذلك الخطاب الذي يتقمم ويتقبض ويتضاءل ويتصاغل ليحتبس 

ة الحلجة ف  تاريخ أمتنا وف  مسيلة جهادماً ف  نلإ دورة الممان بنا دا ل مذه الملحل
م وتنته  ف  الثال  2011إال ف  تلك الفقلة الت  تبدأ ف  الخامس والةشـــــلين من ينايل 

م، كالطفل الصـــــــغيل أو البدوي  الســـــــاذج الذي ال يلإ من ك ن هللا إال ف  2013 ي ليهمن 
 .حدود ما ينته  إليه طلفه

، ومن َث َّ   نشـــــأ  ونما ف  ثقافتنا مفلدا  ضـــــئيلة بضـــــكلة دائلة اإلدراا للمشـــــهد الكل  
يه الث رة م  نظام  قاما عل لذي  فالث رة م  الخامس والةشـــــــلين من ينايل، والنظام ا
مبارا، وقد ســــــقش مذا النظام وقاما على أنقاضــــــه دولة جديدة، مذه الدولة وقع عليها 

المســـــــــار مــذا االنق ب ودحلهً الســـــــتةــادة انق ب أطــاب بهــا، ونحن ف  حــالــة كســـــــل 
، وكل مذه المفلدا  ما م  إال تةبيلا  ساذجة كالت  تةطى لألطفال لضةا الديمقلاط 

 .إدراكه  وعدم قدرته  على التةامل مع المدركا  الكبيلة
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فالخامس والةشــــلون من ينايل وما ت ه من ث را  ف  بقاع علبية شــــتى ل  يكن ســــ إ 
الث رة الت  بدأ  مع بداية المقاومة الةلبية واإلســــــ مية ل ســــــتةمار  م جة من م جا 

ة اســـــتق لها  ومع بداية الصـــــح ة اإلســـــ مية المةاصـــــلة، والت  لن تنته  حتى تنال األمَّ
وحليتهــا وتتخلم من ربقــة االحت ل، والنظــام الـذي قـامـا عليــه م جـة ينــايل ليس م  

ء ف  سلسلة من الحك  اللشيد، ول  كان كذلك نظام  مباراً فل  يكن نظام مبارا استثنا
لكانا م جة ينايل كافية لغمل أطلافه وإغلاقه كله ف  لجة الغضــل الشــةب   الهادر، وإنَّما 
ةال   غارة الصـــــــليبية االســـــــتةمارية على ال يه الث رة نظام قدي  بقدم ال قاما عل لذي  ا

، عتيق بــالقــدر الــذي يمكنــه من مــد  جــذوره ف  أعمــاق التلبــة ومــد  أذرعــه  اإلســـــــ م  
نا  اإل طاب تية  ف  أنحاء الحياة، وليس صـــــــحيحًا االعتقاد بأنَّ مذا النظام ســـــــقش، وأنَّ

كان انق بًا على دولة أقمناما  ي ليهحكمنا وصـــــــار  لنا دولة، وأنَّ ما وقع ف  الثال  من 
م جة وشــيدناما، لكن الصــحي  م  أن النظام ل  يســقش، بل تح ر وعدل أوضــاعه، وأنَّ ال

الث رية ل  تقطع من الثةبان ســــ إ ذيله، وأن  الفتلة الت  حكمنا فيها ل  تكن ســــ إ إلهاء 
 .وإغلاق، وأنَّ النظام الةتيق استةاد مساره الطبية   من جديد

مذا القدر م  الحد  األدنى لإلدراا الذي يمكننا من رؤية المشـــــهد على وضـــــةه الصـــــحي  
من وزن  النح  تمكنناتاريخية، ورؤية المشــهد على مذا دا ل الخليطة الكلية لألحدان ال

األم ر وزنا عادالً ال يميل مع أي حلكة من حلكا  التخديل واإلســــــكار ســــــ اء ببة  آمال 
 . يالية ال رصيد لها أو بب  اليأس لمجلد تقديلا  لل اقع قصيلة المدإ

  نخســــل المةلكة كلها، ول  ومن مذا المنطلق نق ل إننا  ســــلنا ج لة ف  الصــــلاع، لكنَّنا ل
نخسل أنفسنا ول   نخسل قضيتنا الةادلة، فل  أنَّنا تحا مطارق الفتنة تخلينا عن قضيتنا 
نا، ول  أنَّ قضـــــــيتنا تلاجةا ف  مةتقدنا وفهمنا أو ف  ممتنا وعممنا  لخســـــــلنا أنفســـــــ

ا، ولكنَّ شيئًا لخسلناما ول  نةد الئقين بها، ول  أنَّ شيئًا من ذلك وقع لخسلنا المةلكة كله
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من ذلك ل  يقعً لذلك فنحن ف  المةلكة الت  ل  تنته بةد، وف  ميدان الصـــــــلاع الذي ل  
ة فينا ل   يحســـ  إلى اآلن، وال زلنا باقين مســـتمســـكين ل  نســـتســـل ، وال زالا قضـــيتنا حيَّ
تذبل ول  تما، وإذا كان البةض تحا رحى الفتنة قد وقع منه ما يشـــــــ ج على مذه 

 جيل الصـــحابة قد وجد فيه  من عاتبه القلآن عقل ُأُحد بهذه الكلما  الت  الصـــ رة ف نَّ 
َوَطاِئَفٌة ) (ِإْذ ُتْصِةُدوَن َواَل َتْلُ وَن َعَلى َأَحد  ) :تفيض رأفة وحنانًا وتقليبًا بلغ  شدة وقةها

ِه َغْيَل اْلَحقا َظنَّ اْلَجا ُهْ  َيُظنا َن ِباللَّ ْتُهْ  َأْنُفســـــــُ ةِ َقْد َأَممَّ ْنَيا َوِمْنُكْ  ) (ِمِليَّ ِمْنُكْ  َمْن ُيِليُد الدا
 (.َمْن ُيِليُد اآْلِ َلةَ 

ا  ول  أنَّ الصــحابة رضــ ان هللا عليه  نظلوا إلى أحد على أنَّه نهاية الدنيا لما نة  واحد منَّ
ال باإلســـــ م الي م، وإنَّ القلآن الكلي  الذي تةهدم  بةد ال قةة بنفض ال من ورفع ال ع  

َواَل َتِهُن ا َواَل َتْحَمُن ا َوَأْنُتُ  اأْلَْعَلْ َن ِإْن ُكْنُتْ  ُمْؤِمِنيَن، ) :يمال يهتا ف  األجيال المســــــلمة
اُم ُنَداِوُلَها َبْيَن النَّاِس َولَِيْةلَ  ُكْ  َقْلٌب َفَقْد َمسَّ اْلَقْ َم َقْلٌب ِمْثُلُه، َوِتْلَك اأْلَيَّ ســـــْ َ  اللَُّه ِإْن َيْمســـــَ

ِذيَن آَمُن ا الــَّ  ُه الــَّ َم اللــَّ الِِميَن، َولُِيَمحا لا الظــَّ ُه اَل ُيحــِ َداَء َواللــَّ هــَ َذ ِمْنُكْ  شـــــــُ خــِ ِذيَن آَمُن ا َوَيتَّ
 (.َوَيْمَحَق اْلَكاِفِلينَ 

إنَّ المةـاييل الت  تقـاس بهـا المغـان  والمغـارم ف  رحى الصـــــــلاع أوســـــــع بكثيل من تلـك 
ا على مســـــــت إ المقاييس اآلنية الت  نقا يس بها نتائ، األحدان القليبة، ونحن وإن كنَّ

األحدان القليبة قد  ســـــــلنا الكثيل، وإن كانا المؤا ذا  على االداء ف  جميع تجاربنا 
صــــــار ة وممعجة ف نَّ وراء ذلك مةاييل أ لإ تةايل بها األم ر على وجه الةم م، فدائلة 

والةاملين لها  "ال إله إال هللا"ن لحقيقة اإلســــ م تتســــع على حســــاب غيله، ودائلة الفاممي
تمداد على حســـاب غيلما، ودائلة المجامدين الباذلين مهجه  لنصـــلة مذه القضـــية تمداد 
على حســــــاب غيلما، والفكلة الت  تةد ملكمًا لكل مذه الدوائل الت  تتســــــع ي ما بةد ي م 

وإن ببشء  -تلاجع تمداد عمقا ورســـــ  ا وج ًء ووضـــــ حًا، وف  المقابل كل المشـــــاريع ت
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لصال  المشلوع اإلس م   القادم، وجميع ما تتةلق به البشلية من  ي ط النجاة  -نسب   
 .والف ب تذبل وتضمل وتتهتك

إننا منذ ما يميد على قلن من الممان نةان  المي د الكبيل والتح ل الهائل، ومذا ف  عمل 
ح ل الهائل ف  أوربا من لدن الث رة التح ال  الحضــــــارية ليس كبيلًا، فك  اســــــتغلق الت

الفكلية ف  المدن اإليطالية على يد اإلنسانيين إلى أن استقل مع استقلار م جا  الث رة 
  الفلنسيةت

وال تحســل النصــل منحصــلًا ف  تحقيق المكاســل الةســكلية ال قتية، فف  تاريخ اللســل 
إنَّا لننصــل رســلنا والذين ) :ائمةانتصــارا  ف  صــ ر شــتى، وقد قلر هللا تةالى القاعدة الد

ومع ذلــك فكثيل من األنبيــاء ل  يحقق ا  (آمن ا ف  الحيــاة الــدنيــا وي م  يق م األشـــــــهــاد
الصـــ رة المةه دة ل نتصـــار ف  حياته ، بل إنَّ بةضـــه  قتل على يد أعداء دع ته، ولكن 

فالثبا  بأقل منه  ف  تحصــــيلها،  -ف  مجم عنا -كان انتصــــارم  ف  صــــ ر أ لإ لســــنا 
على المنه، رغ  المحن نصل، والصبل على المحنة دون استس م لها نصل، واالستملار ف  
المقاومة ورفع اللاية رغ  ضــــلاوة الباطل نصــــل، ناميك عن كشــــا الباطل وتةليته وعن 

 .كسل ج ال  ف  مةلكة ال ع  وغيل ذلك
وال ف  فخاخ اليأس  فلنكن على يقظة وروية ورشـــــــدً ف  نقع ف  بلاســـــــن األمل المائا

القاتل، ولنكن ف  طليق دع تنا وث رتنا ونضـــــــالنا وجهادنا بين البشـــــــارة والنذارة، بين 
البشــائل والمحاذيل، بين ال عد وال عيد، بين الخ ف واللجاءً ولنصــبل ولنحتســل، وليكن 

، (وي مئـــذ يفلب المؤمن ن بنصـــــــل هللا)يقيننـــا ف  هللا كبيلًا، وإن غـــدًا لنـــاظله قليـــل، 
    (.وسيةل  الذين ظلم ا أي منقلل ينقلب ن)
 
 


