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ادع اا 
تلك المواقف العلنیة البغیضة ھي في بني البشر موجودة 

وأكثرھا مختبئة، منذ بدء الخلیقة، لكن الرادع االجتماعي كان وال زال لھا بالمرصاد على أرض 
نحتاج بالفعل إلى رادع . الواقع، إنما وسائل التواصل االجتماعي كانت لھا الكاشف والناشر

ويبقى دائما األمر الرباني ھو المفتاح األنجع 
اْدُع إِلَٰى َسبِیِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسَنِة ۖ َوَجاِدْلُھم بِالَّتِي ِھَي 

والطريق . النحل -)" 125(أَْحَسُن ۚ إِنَّ َربََّك ُھَو أَْعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِیلِِهۖ  َوُھَو أَْعلَُم بِاْلُمْھَتِديَن 
یَِّئُة ۚ اْدَفْع بِالَّتِي ِھَي أَْحَسُن َفإَِذا الَِّذي  َوَال تَْسَتِوي اْلَحَسَنُة َوَال السَّ
لكن لكل شيء ضوابط وحدود، نحن ملزمون 

ن إلرشادھم، فإذا به مثل حادي الركب وھم به 
َوإَِذا َرأَْيَت الَِّذيَن يَُخوُضوَن فِي آيَاتَِنا َفأَْعِرْض َعْنُھْم َحتَّٰى يَُخوُضوا فِي 

 .األنعام - )" 68(َقْوِم الظَّالِِمیَن 

 
ھؤالء الذين يفجرون أنفسھم وسط األبرياء بالساحات 

في فترة التسعینیات، قال لي أحد 
فربما أكثرھم ... ما قبضنا على أحدھم إال وكان صحوه بعد يوم أو يومین أو ثالث

وحتى أولئك الذين يحملون السیوف ويسیرون عصابات 
يرون جمیع المخلوقات ... 

: الیوم ھم ضحیة ساذجة وسھلة في أيدي المخابرات الدموية 
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اا  واادع اا
تلك المواقف العلنیة البغیضة ھي في بني البشر موجودة ... لتعیش_

وأكثرھا مختبئة، منذ بدء الخلیقة، لكن الرادع االجتماعي كان وال زال لھا بالمرصاد على أرض 
الواقع، إنما وسائل التواصل االجتماعي كانت لھا الكاشف والناشر

ويبقى دائما األمر الرباني ھو المفتاح األنجع . افتراضي كي نستمر في تحمل بعضنا البعض
اْدُع إِلَٰى َسبِیِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسَنِة ۖ َوَجاِدْلُھم بِالَّتِي ِھَي 

أَْحَسُن ۚ إِنَّ َربََّك ُھَو أَْعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِیلِِهۖ  َوُھَو أَْعلَُم بِاْلُمْھَتِديَن 
یَِّئُة ۚ اْدَفْع بِالَّتِي ِھَي أَْحَسُن َفإَِذا الَِّذي "اإللھیة  َوَال تَْسَتِوي اْلَحَسَنُة َوَال السَّ

لكن لكل شيء ضوابط وحدود، نحن ملزمون . فصلت -)" 34(بَْیَنَك َوبَْیَنُه َعَداَوٌة َكأَنَُّه َولِيٌّ َحِمیٌم 
ن إلرشادھم، فإذا به مثل حادي الركب وھم به بھا وإال فنحن أشبه بمن يعترض قافلة قوم تائھی

َوإَِذا َرأَْيَت الَِّذيَن يَُخوُضوَن فِي آيَاتَِنا َفأَْعِرْض َعْنُھْم َحتَّٰى يَُخوُضوا فِي ... "إلى غیر وجھته سائرون
ْكَرٰى َمَع الْ  ْیطَاُن َفَال تَْقُعْد بَْعَد الّذِ ا ُينِسیَنََّك الشَّ َقْوِم الظَّالِِمیَن َحِديٍث َغْیِرِه ۚ َوإِمَّ

  ارب
ھؤالء الذين يفجرون أنفسھم وسط األبرياء بالساحات ... لتعیش_

في فترة التسعینیات، قال لي أحد !... ال أعتقد أبدا أن عقولھم في وعیھا حاضرة
ما قبضنا على أحدھم إال وكان صحوه بعد يوم أو يومین أو ثالث

وحتى أولئك الذين يحملون السیوف ويسیرون عصابات . واعا خطیرة من المھلوسات
... في وضح النھار، فیحدثون جلبة وقتاال دمويا، ھم في حالة انتشاء

الیوم ھم ضحیة ساذجة وسھلة في أيدي المخابرات الدموية . أمامھم مثل الحشرات الضارة

اا
_وفكر_لتبقى_قاوم#

وأكثرھا مختبئة، منذ بدء الخلیقة، لكن الرادع االجتماعي كان وال زال لھا بالمرصاد على أرض 
الواقع، إنما وسائل التواصل االجتماعي كانت لھا الكاشف والناشر

افتراضي كي نستمر في تحمل بعضنا البعض
اْدُع إِلَٰى َسبِیِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسَنِة ۖ َوَجاِدْلُھم بِالَّتِي ِھَي "اصلة الرسالة لمو

أَْحَسُن ۚ إِنَّ َربََّك ُھَو أَْعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِیلِِهۖ  َوُھَو أَْعلَُم بِاْلُمْھَتِديَن 
اإللھیة األمثل ھو الحكمة 

بَْیَنَك َوبَْیَنُه َعَداَوٌة َكأَنَُّه َولِيٌّ َحِمیٌم 
بھا وإال فنحن أشبه بمن يعترض قافلة قوم تائھی

إلى غیر وجھته سائرون
ْكَرٰى َمَع الْ  ْیطَاُن َفَال تَْقُعْد بَْعَد الّذِ ا ُينِسیَنََّك الشَّ َحِديٍث َغْیِرِه ۚ َوإِمَّ

  

_وفكر_لتبقى_قاوم#
ال أعتقد أبدا أن عقولھم في وعیھا حاضرة... العمومیة

ما قبضنا على أحدھم إال وكان صحوه بعد يوم أو يومین أو ثالث: رجال األمن 
واعا خطیرة من المھلوساتيتعاطون أن

في وضح النھار، فیحدثون جلبة وقتاال دمويا، ھم في حالة انتشاء
أمامھم مثل الحشرات الضارة
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، يبحثون في ماضیھا التعیس، يفبركون للضحیه قصة مأساوية تجعله ال يختارون ضحیتھم بعناية
... والباقي تكمله المھلوسات... يفكر سوى في االنتقام، ثم يعطونه الفرصة السانحة والخطة

المال : لكن ھناك مھلوسان أقوى منھا جمیعا، وھما . طبعا وال أثر ألي وثیقة تربطھم به
 .والسلطة

  

   وااء اإ 
عندما تھون األمة على بعض أفرادھا لحد الخیانة والخذالن ... لتعیش_وفكر_لتبقى_قاوم#

يمكننا أن نكتفي بإحصاء كل ھؤالء ... والتفاخر بما يفعله بھا العدو من خبث ومكر ومؤامرات
ن لم يكن له م. وحین يأتي أمر هللا، لن يكون لھم بیننا في تسییر المعركة دور أو التمكین مكان

 .في المقاومة حضور لن يكون له في المعركة راية وال عند النصر مقام

  

وا ذب وا ا 
ال تنشروا صور األحداث ما لم تتأكدوا من المصادر : نصیحة ... لتعیش_وفكر_لتبقى_قاوم#

فوضى إن . بشكل قاطع، فمعظمھا ملفقة وكاذبة من أجل خلق فوضى بالعالم اإلسالمي
 ."الحقیقة"أخطر بكثیر من قسوة " الالوعي"

  

ا  
مللت مطالعة مناشیر التفاھة والحماقة ومللت التعلیق ! حقیقة... لتعیش_وفكر_لتبقى_قاوم#

قررت االنضمام إلى الصامدين . فقررت أن أتوقف عن التعلیق في أي موضع جدال. على الجھلة
ِذِه َسبِیلِي أَْدُعو إِلَى اللَِّهۚ  َعلَٰى بَِصیَرٍة أَنَا َوَمِن " .الصامتین إال في موضع الحق مع الحق ُقْل َھٰ

 .يوسف - )" 108(اتَّبََعنِي ۖ َوُسْبَحاَن اللَِّه َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشِركِیَن 

  

   
على حسب منطق أجھل جھلة ھذا العصر "... مذلة"جبن برتبة ... لتعیش_وفكر_لتبقى_قاوم#

أنه إذا اندلعت أحداث عنف أو حرب بأي بقعة إسالمیة أن يھاجر أھلھا عنھا ھربا بدينھم، أما 
 لكن. الجھاد والرباط والمقاومة فال بأس أن نطالع من باب الكمالیات الثقافیة واألساطیر التاريخیة

حین تندلع أحداث في العراق وسورية بین أشقاء األمس " االستحمار"العجب الذي يرقى إلى 
مدعمة من طرف عدو ال يستحي من إعالن عداوته في مجالس عربیة رسمیة ال يستحي 

ساستھا أن يتباھوا به صديقا مقربا وحلیفا وفیا، بل ووصل األمر إلى إعالن الحرب على أھل 
ھؤالء وباسم العلم والشرع قد . المقدس المرابطین من على منابرھم غزة المحاصرين وأھل

سجل التاريخ أنه وقفوا منادين بالجھاد والموت والدم، بدل المصالحة والوساطة الدبلوماسیة؛ 
وحین تندلع في لیبیا يدعم أكبر مجرم حرب بالمال والسالح والفتاوى القتتال اللبیین بینھم، بل 

ينشر من عامین، زمن أحداث غرداية الدامیة، أنھا حرب بین خوارج  أتذكر كیف كان بعضھم
موازاة مع ذلك ال يفتأ إلى الیوم دعاة ومدعوا اتباع علماء ينادون جھارا نھارا بالجھاد ... وسنة

... والدم في بورما بدعوى أنھم مضطھدين من قبل البوذيین وفي الشیشان من طرف الروس
طین والمقاومة في غزة ندا لند مع أعتى عدو لنا نص على لكن حین يقف المرابطون بفلس

عداوتھم في كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا علیه وسلم، فذلك في نظرھم فیه أقوال، بل 
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أحكام شرعیة، ال تقتضي فقط الصمت، بل وكذلك عدم النصرة، بل تعدى ذلك إلى اعتبار قتل 
أي "... اإلرھاب"حق دولة في مكافحة  الفلسطینیین واعتقالھم من طرف سلطات االحتالل

؟ ما كنا نحسب أننا نعیش إلى زمن تصبح فیه أحاديث رسول هللا صلى !منطق ھذا وأي خذالن
هللا علیه وسلم في العزة والكرامة وشرف الصمود والمقاومة، فیھا نظر كثیر من الضعف والوضع 

والشرب، فقد تدخل صاحبھا النار وعدم المالئمة، أما أحاديث المظاھر من مباح لباس واألكل 
وتحشره في زمة الكفر لمجرد مخالفة لباس في شبر أو إھمال عضو في طھارة، حتى إنه وصل 

من اللغة العربیة الفصیحة النقیة من كل شرك وفسق " محرمة"األمر إلى إعداد قائمة بكلمات 
ع العربي الصھیوني لألسف الشديد وأنا أعیش فترة مخضرم شھد أغلب فترات الصرا!!! وسوء

في فترته الحرجة وشھد تغیر األلسن وتكون الجماعات والتیارات الفكرية من يمینھا المتشدد 
إلى يسارھا المتطرف، يحز في نفسي أن تختفي تلك األصوات التي كانت تصدح بھا المساجد 

عوة إلى وبالد" كراماته"عبر وطننا العربي اإلسالمي كله، مشیدة بالجھاد في أفغانستان و
مدعومة من أنظمة ھي الیوم تدفع " المستنسخة "والخطب  بالفتاوىإسقاط حكم الطغاة 

الغالي والنفیس من أجل إعادة الطغاة والمجرمین إلى سدة الحكم بالوطن العربي وتدعم 
في إصدار فتاوى تھدر دماء " علماءھا"ولألسف الشديد، ال يتورع ... اإلرھاب بالمال والسالح

واالجتماعي والسیاسي الذي يجتاح مجتمعاتنا األبرياء والصامدين في وجه الفساد اإلداري 
خروج أھل فلسطین "باألمس القريب كان يتناقل بعضنا فتوى ... المحافظة كالنار في الھشیم

الیوم يعلن ... على استحیاء، بما يالحق ذلك من دعوات استھجان،" منھا ألنھا أصبحت بالد كفر
الحق في ضرب المقاومة وتشريد الشعب  جھارا نھارا أن فلسطین أرض يھودية وللصھاينة كامل

ونسوا ھؤالء أن أمر ... إلى أن يحین أمر هللا... الفلسطیني أو ضمه كأقلیة تعیش على الفتات
َھا "هللا ھذا قد يكون استبدالھم إلى غیر رجعة وتشريدھم كما فعل بذلك مع الیھود زمن التیه 

ُؤَالِء تُْدَعْوَن لُِتنِفُقوا فِي سَ  بِیِل اللَِّه َفِمنُكم مَّن يَْبَخُل ۖ َوَمن يَْبَخْل َفإِنََّما يَْبَخُل َعن نَّْفِسِه ۚ أَنُتْم َھٰ
محمد  -)" 38(ُكم َواللَُّه اْلَغنِيُّ َوأَنُتُم اْلُفَقَراُءۚ  َوإِن تََتَولَّْوا يَْسَتْبِدْل َقْوًما َغْیَرُكْم ثُمَّ َال يَُكونُوا أَْمَثالَ 

غصة التي تبقى تحز الحلق وال نجد لھا سبیال لالبتالع أن يبرر كل وال. صلى هللا علیه وسلم
أصبحت قوية وال يمكن محاربتھا، ويدور الزمن " الصھاينة"ذلك الھوان والذل والجبن بأن دولة 

َقالُوا يَا ُموَسٰى إِنَّا "وكأني بالعرب واقفین مع كلیم هللا موسى علیه السالم بدل الیھود مرددين 
ا َداُموا فِیَھا ۖ َفاْذَھْب أَنَت َوَربَُّك َفَقاتَِال إِنَّا َھاُھَنا َقاِعُدوَن لَن نَّْدُخلَ  إنه . ... المائدة - )" 24(َھا أَبًَدا مَّ

 .فال نامت أعین الجبناء"... مذلة وھوان"لعمري جبن برتبة 

  

 اا ا ماة 
سطین أرى األمر أشبه بقضیة في قضیة المسجد األقصى وفل... لتعیش_وفكر_لتبقى_قاوم#

من أراد برھما من األبناء ينبغي علیه صرف النظر عن تقاسم األعباء، ألنھما ... والدين وأبناءھما

في نظره كنز اآلخرة الذي قد يخسرنا سائر باقي العبادات بخسرانه وقد يعوض فیھا أكبر 

مفتاح إلى كل السعادة في ھما واجب وشرف؛ وھو بالنقائص، والمنافسة في خدمتھما والبر 

إن صمت الكثیر ممن نحسبھم علماء األمة وتثبیط الكثیر . الدنیا وأقصر الطرق إلى جنة اآلخرة

الكثیر ممن نحسبھم جند اإلسالم وحماة العقیدة، ھو في الحقیقة أشبه بذلك االمتحان أو 

كة القادمة عسیرة إن المعر... التدريب القاسي الذي يمیز الجندي المؤھل للمعركة الصعبة

تحتاج إلى مغامرين لشراء اآلخرة بكل الدنیا، ال مكان فیھا للحسابات الدنیوية إال بما يجعل 

أما أولئك الواھمون في آخر الزمن وما فیه من الفتن، بأنه لن يكون . الصمود أقوى والمنعة أشد

لمین في كتابه ولكن أكثر لألمة عزة ما لم يعود أكثرھا للدين كله، فقد سبق وأن نبھھم رب العا

الناس عن ھذا األمر غافلین، بل ھم كسالى واھمون مخدوعون وباحثون عن مشاجب لتعلیق 

 .يوسف -)" 103(َوَما أَْكَثُر النَّاسِ َولَْو َحَرْصَت بُِمْؤِمنِیَن "فشلھم علیھا 
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ا ا 
الذي عرفنا على " الصغیر"نو حجر الدومی... الفضائح المسربة... لتعیش_وفكر_لتبقى_قاوم#

بقیة األحجار الكبیرة، لكن لألسف يذوب الجبل الجلیدي من دون أن نعرف الشيء الكثیر عن 
ال شك أن مراقب اللوحة يعرف متى يحین موعد السقوط، فیكفیه التضحیة بحجر . جزءه المغمور

آيلة للسقوط متى لكن لألسف، في األخیر ھي لوحة دومینو ... واحد للمحافظة على البقیة
 .تحین الظروف

  

  او ء اي مره
فھو ال . إن العدو لیس بالغباء الذي نتصوره حین يكشف عن نواياه... لتعیش_وفكر_لتبقى_قاوم#

إنه بذلك يحاكي ذلك . يفجر قنابله الكاشفة لمخططه إال وھو في فترة اإلجھاز على ضحیته
إنه مقتنع بالفعل أنھا نھاية الحرب في . لضحیته لحظة االنتقاماالعتراف الذي يمنحه الجالد 

 .حین نعتقد نحن أنھا بداية معركة

  

 ء اب أأ  ء ااد
تیقنت أن غباء الشعوب أكبر كارثة من غباء أفرادھا، ذلك ألن ... لتعیش_وفكر_لتبقى_قاوم#

استعادة وعي الشعوب فتتطلب نزع فتیل تربیة األفراد تتطلب فقط بضع نفحات من الوعي، أما 
من الصعب جدا أن . الكثیر من األلغام التي زرعت داخل ثقافة كل فئة حماية لھا من فئة أخرى

 .تقنع فئة تؤمن بأن بناء ثقافتھا ووعیھا يعتمد كلیا على تحطیم الفئة األخرى

  

 ا وأ  اء وااء
؟ لقلت حیث ھؤالء الذين !سألتني عن الحق أين ھو الیوملو ... لتعیش_وفكر_لتبقى_قاوم#

َثُل الَِّذيَن َخلَْوا ِمن ... "ذكر هللا تعالى في كتابه الكريم ا يَْأتُِكم مَّ أَْم َحِسْبُتْم أَن تَْدُخلُوا اْلَجنََّة َولَمَّ
رَّاُء َوُزْلِزلُوا َحتَّٰى يَُقولَ  ْتُھُم اْلبَْأَساُء َوالضَّ الرَُّسوُل َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه َمَتٰى نَْصُر اللَِّه ۗ أََال  َقْبلُِكم ۖ مَّسَّ

ا يَْعلَِم اللَُّه الَِّذيَن َجاَھُدوا "البقرة؛  -)" 214(إِنَّ نَْصَر اللَِّه َقِريٌب  أَْم َحِسْبُتْم أَن تَْدُخلُوا اْلَجنََّة َولَمَّ
َوَكأَيِّن ّمِن نَّبِّيٍ َقاتََل َمَعُه ِربِّیُّوَن َكِثیٌر َفَما َوَھُنوا لَِما " آل عمران؛ - )" 142(ِمنُكْم َويَْعلََم الصَّابِِريَن 

أَْم "آل عمران؛  - )" 146(أََصابَُھْم فِي َسبِیِل اللَِّه َوَما َضُعُفوا َوَما اْسَتَكانُواۗ  َواللَُّه ُيِحبُّ الصَّابِِريَن 
ا يَْعلَِم اللَّ  ُه الَِّذيَن َجاَھُدوا ِمنُكْم َولَْم يَتَِّخُذوا ِمن ُدوِن اللَِّه َوَال َرُسولِِه َوَال َحِسْبُتْم أَن تُْتَرُكوا َولَمَّ

إن الطمأنینة على طريق الحق ھي للروح . التوبة - )" 16(اْلُمْؤِمنِیَن َولِیَجًة َواللَُّه َخبِیٌر بَِما تَْعَملُونَ 
 .والقلب ولیست راحة العقل والجسد

  

ا  اعا م 
علماني على أرض  -كذب من قال أنه ال وجود لصراع علماني ... لتعیش_وفكر_لتبقى_قاوم#

بالطبع ھو صراع مرير ماكر متوحش، لكنه ال يرتقي إلى مواجھة جسدية بینھم، إال كما . الواقع
 .االنتقام الوحشي من العبید: كان يفعل األسیاد حین يختصمون أو يلھون 
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 ا آ ا 
عدوك يصنع لك سجنا فإن حطمته يبني لك سدا فإن اجتزته ... لتعیش_وفكر_لتبقى_قاوم#

بعدھا . وھو آخر المكر... وذلك ما نحن الیوم فیه... ينصب لك فخا، فإن أخطأك يضع لك سما
التي بمكر هللا، وذلك ھو آخر المراحل  رئھتالمستكون المواجھة حتمیة تلیھا الثغرة في جداره 

 .تسبق النصر والتمكین

  

   از و امءك ز
ال يشرفنا أن ننتمي إلى سطح األحداث الحالیة إال دفاعا أو ... لتعیش_وفكر_لتبقى_قاوم#

 .مقاومة، فقد خرجت إلیه كل أفاعي المجتمع السامة

  

ا او ح ار 
نعیش عصر ھبوب عواصف التجديد واإلصالح محذرة من إننا الیوم ... لتعیش_وفكر_لتبقى_قاوم#

فما جدوى ... رياح الجھل التي طالما مكثت بأوطاننا وسكنت عقولنا لقرون من دون سفك للدماء
 ؟!؟ ألیس خراب األوطان أشنع من خراب العقول!أن نغلق باب الريح ونفتح باب العواصف

  

مت اا 
ال أرى في الحكومة الحالیة سوى أنھا ... لتعیش_وفكر_لتبقى_قاوم#... الحدث_في_قراءة#
كما أن الذين . أما الوزراء الحقیقیون فھم يحضَّرون بانتقائیة بالغة للمرحلة المقبلة". انتقالیة"

اعتلوا المناصب حالیا، بعضھم كذلك يحضر لمرحلة آتیة وبالتالي فوجودھم إما للتدرب أو 
بالنسبة للوزارات السیادية يخطئ من يظن أن الوزير ھو من يسیر كل شيء في . حتیاطلال

قطاعه، فھناك مستشارون دائمون لكل مرحلة يقفون وراء أي إصالح، حتى الوزير نفسه يجد 
إلى وقت قريب، كان . الكثیر من الحرج والضغوطات من أجل تمرير بعض المشاريع او إلغاء بعضھا

التي ال يساھم المواطن البسیط وال حتى المثقف " البولیسیة"إجباريا بالقوانین تغییر المجتمع 
ثم بعد مدة يضطر القائمون على وضعھا إلى إلغاءھا . المحافظ في صیاغتھا، فتفرض علیه فرضا

لذلك فإن . تحت وقع الضغوط وأحیانا االحتجاجات العنیفة التي أدت مع الزمن إلى ثورات دموية
التغییر عبر العالم يرون ضرورة تمرير تلك القوانین بحضور جمیع الشرائح في  القائمین على

المجتمع بغض النظر عن قوة ذلك التمثیل، المھم أنھم يعرفون أن المعارضة الحقیقیة ھي تمثل 
نسبة كبیرة من الشعب، وبالتالي فإنھا تستطیع امتصاص غضبه بحضورھا، لكن ينبغي إقحامھا 

ماما كما يجري تموين الجماعات المسلحة عبر مناطق التوتر وبسط بشكل متحكم فیه، ت
فإذا ما قاطعت المشاركة في صیاغة . نفوذھا بالشكل الذي ال يجعلھا خطرة على النظام نفسه

القوانین، كانت االحتجاجات تتجه إلى طرف واحد وھم القابضین على السلطة باالحتكار 
لھذه األسباب، الحكومة . التحكم في غلیان الشعب لن يكون في استطاعتھم الحقا. والتزوير

الحالیة كان أغلبھا تكنوقراطیا أي ال عالقة له بالتحزب وال التوجه السیاسي، بل فقط تتبع 
القوانین التي تخرج من البرلمان بشكل علمي تقني بحت والتي أغلبھا تدرس قبل التمرير من 

ر منھا تطبخ تحت أعین السلطة بعیدا عن طرف خبراء ويقع فیھا الكثیر من الكولسة وكثی
أما . في المیدان" ماكرة"وھم عادة خبراء في اختصاصات علمیة معینة ولديھم خبرة . البرلمان

الشؤون السیاسیة فتبقى استشارية يتحكم فیھا الرئیس أو لنقل جماعة الرئیس والتیارات 
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ن، فإن الوزير ال صالحیة له في الفاعلة داخل الحكم، فإذا ما وقعت مشكلة بسبب تطبیق قانو
الحل، بل يدخل ذلك ضمن صالحیة رئیس الحكومة بالتجمید أو رئیس الدولة باإللغاء، ألنه الوحید 

أخطر القوانین التي تحاول الھیمنة على مجتمعاتنا بالفرض، لیس . المخول بإمضاء القوانین
من طرف النظام العالمي الذي ولیدة الداخل، بل ھي عالمیة، تفرضھا أجندات عالمیة محمیة 

تقوده الدول القوية المعروفة عن طريق ھیئات ومنظمات واتفاقیات أمضینا على أكثرھا مرغمین 
لكن األسلوب الحالي المزكى لفرض تلك القوانین لم يعد بالقوة العضلیة، بل بالقوة . ال مخیرين

ثم ربط كل شرائحه إما بتمثیل  تلك القوة التي تقتضي سبر آراء دقیق جدا للمجتمع،. الناعمة
ضعیف ظاھريا، على غرار القوى الحزبیة الحاملة للمشروع اإلسالمي، بالشكل الذي يضعھا 
في زجاجة، فمھا ضیق جدا بالمقارنة مع جسدھا؛ وإما بتألیب باقي المجتمع علیھا، كما ھو 

ھاب والعمالة وأحیانا الحال بتلطیخ سمعة الحركات اإلسالمیة والوطنیة المخلصة بربطھا باإلر
أخرى بالفساد، لیسھل بعد ذلك محاربتھا وعزلھا عن المجتمع أو على أقل تقدير تشتیت 

كل ذلك يتم عن طريق آلة رھیبة إسمھا . تیاراتھا بما يجعلھا كانتونات ضعیفة الفعالیة والتأثیر
. لقلیل عن من ھم وراءھااإلعالم العالمي والذي تديره وكاالت أنباء نعرف أسماءھا وال نعرف إال ا

عندما تتمعن عزيزي القارئ في ما أرمي إلیه من ھذا خالل ھذا المنشور بعیدا عن الحزبیة 
ستعرف إلى أي مدى ھو ضروري للنظام ) العقیدة التربوية(والقومیة واالنتماء واأليديولوجیا 

كر والدراسات العالمي الجديد وجود المعارضة في سلطة نظام يأبى أن يصحح أخطاءه بالف
والعلوم الحديثة ويسلم نفسه ولو بصورة جزئیة إلمالءات عالمیة نعرف جمیعا من وراءھا 

 .وأھدافھا التي ال يختلف اثنان عن أخطارھا على المدى القريب والبعید

  

  اءة لاث وردود اا 
األفعال الباھتة كي الحظ الحدث المختلف أو المتطرف وردود ... لتعیش_وفكر_لتبقى_قاوم#

لقد وصلتك رسالة لم تعطھا كثیر أھمیة، بینما ھي بمثابة . تفھم وتفسر الحدث المفاجئ الحقا

والحظ األحداث الممیزة وردود األفعال القوية كي تفھم توجھات من . إشعار سیتبعه أكثر من قرار

عرف طبیعة المعركة وتحدد إنھا رسائل تواصل وأخذ ورد، بھا ت. بیدھم األمر والسلطة في التغییر

والحظ الحدث التافه وردود األفعال المھولة والمدوية كي تعرف أولئك الذين . وسائل الصراع

إنھا رسائل تحذير أو لنقل . يقفون وراء اإلصالح ويسعون لقضاء المصالح على حساب الجمیع

ي يرى في نفسه ھي تھديدات، بھا تعرف قوى أطراف الصراع وحدة الخطر المحدق بالطرف الذ

إنه الطرف المستثمر في األحداث . المتحكم في سیر األحداث والمخطط لھا والموجه لألولويات

مھما بدا لك منشوري غامضا أو معقدا، فإنك ستفھم الكثیر مما أود اإلشارة إلیه ). االنتھازي(

 .بمجرد متابعة ثالثیة األحداث

  

 ار ا  ادء وااز
لطالما أساء الحاملون لألفكار المجتلبة مرتین، مرة إلى ... لتعیش_وفكر_لتبقى_قاوم#

مجتمعاتھم المضیفة بادعاءھم مثالیتھا في أوساط مجتمعاتھم األصلیة، ومرة أخرى إلى 

يستحیل أن نستورد أفكارا . مجتمعاتھم األصلیة بإستفزازھم تحديا للموجود أو تصديا للموروث

الكثیر من تلك الشروخ . األصلي والمضیف: شروخا في ثقافة المجتمعین من دون أن نحدث 

تتحول مع الزمن إلى حروب بالوكالة، تستھلك طاقة األمة الغافلة وتضعف شوكتھا، فتتحول إلى 

 .شتات
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وا  وا أة ا  
يعلنون تنحیھم من المنظومة تعجبني جرأة وصراحة أولئك الذين ... لتعیش_وفكر_لتبقى_قاوم#

الفاسدة وتبرأھم من أعمال الفساد، لكني أفضل أولئك الذين يقفون لھا حجر عثرة مقاومین 
مقوّمین ال يھمھم من خالفھم وال ينال من إخالصھم من وقف لھم بالمرصاد إال كما يفعل 

ربة موطأ األقدام في األخیر، سیتغیر األمر وتعود أطنان األت... المخیط حین يغرز في الماء
وبالقمامة والردوم، في حین تبقى شذرات الذھب وحدھا ما يصنع التمیز والتألق عالیا، حلة 

 .باألصابع وطقم التیجان وأوسمة الصدور
  

 ا وا وا :ث اد 
طور ثالثة أفكار بريئة في مظھرھا خطیرة في تأثیرھا، يمكن أن ت... لتعیش_وفكر_لتبقى_قاوم#

وال . ... الفن والموضة والتقنیة: مجتمعا بدائیا أو تحطم آخر محافظا بأسرع مما يتصوره المربون 
 .سبیل للمقاومین إلى الحد من نفوذھا إال بأفكار منافسة

  

  ال   م اد 
 نسبة المشاركة في الفساد الیوم ھي ربما نفسھا نسبة... لتعیش_وفكر_لتبقى_قاوم#

ذلك لم يثني عن مواصلة المقاومة والنضال عزائم . المتعاونین مع المستعمر سنوات االحتالل
... ومقاطعة الفساد ال تعني أبدا مقاطعة الحیاة... الرجال، إلى أن أتى أمر هللا بثورة االستقالل

َھاَدِة َوُقِل اْعَملُوا َفَسیََرى اللَُّه َعَملَُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنوَن ۖ وَ " َسُتَردُّوَن إِلَٰى َعالِِم اْلَغْیِب َوالشَّ
 .التوبة - )" 105َفُیَنبُِّئُكم بَِما ُكنُتْم تَْعَملُوَن 

  

طوى اد 
الخاسر الوحید من دعاوي مقاطعة واقع الحال ھم أصحاب ... لتعیش_وفكر_لتبقى_قاوم#

والخاسر . ت للناس من أي لون كانالمبادئ، ألن اآلخرين بإمكانھم الذوبان في أي بیئة أخرج
الوحید من تزكیة واقع الحال ھم أيضا أصحاب المبادئ، ألن اآلخرين سیجعلون منھم مشجب 

على كل حال أخف األضرار المناورة من دون كسر دوائر التأثیر؛ وما . الفشل ونكسة التغییر
ال يخطأ الھدف وال الرجال إال مبادئ ومواقف وعمل مخلص دؤوب لضمان طريق مستمر متوسع 

 .الوسیلة
  

ا اد وا ط 
في الوقت الذي يجتھد فیه المثقفون لرأب الصدع وترجیح الكفة ... لتعیش_وفكر_لتبقى_قاوم#

بما يعید لھذه األمة مجدھا ويرسي سفینة ھويتھا في ھذا البحر المتالطم َموُجه بین مد الفتن 
الظل والظالم أعتى شیاطین اإلنس يراقبون شیئا واحدا يضمن وجزر المغريات، يقف ھناك في 

الستراتیجیاتھم المتغیرة والمحدثة بانتظام االستمرارية وللجھود المعادية الفشل الذريع، ھي 
"... المكر والخداع"، وسالحھم في ذلك شيء واحد ال غیر "مراقبة النِّسب"مھمة واحدة ال غیر 

لخیر إلى تلك الجسور المخدوعة التي طالما اعتمدوھا الطريق فھل يتفطن العاملون في طريق ا
 ؟!األوحد إلى بر التغییر
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ا ا   :وادةن ط 
من أخطر طرق اإللھاء السیاسي أن يستمر المتمرد على األمة ... لتعیش_وفكر_لتبقى_قاوم#

أنظار السخط والوعید، يكون وفي الوقت الذي يحول إلیه كل . جمیع أطیافھا علنا في استفزاز
ھو قد أطلق عشرات النسخ المموھة في أوساطھم بما فیھا تلك التي تحرض وتدفع الناس 

ال شك أنه سیتوارى عن األنظار لفترة، في شيء أشبه بالھزيمة النكراء، تاركا . إلى البطش به
 .حصان طروادة... ألعداءه ھدية النصر المسمومة

  

   ا : إء ااث  را
تأملت في كثیر من آيات القرآن الكريم عن قصص من الزمن ... لتعیش_وفكر_لتبقى_قاوم#

وعلى . الغابر، لم يأتي منھا ذكر من رب العالمین إال على خبر ما يھمنا في زمننا الحاضر واآلتي
عن سبب  لعل بعضكم يتساءل. ھذا األساس وجب على الدارسین للتفسیر مراجعة اختالفاته

ھذا المنشور، فأنا لست مختصا ال في الحديث وال التفسیر، إنما حرصا مني على أن يعي المار 
نشر : من ھنا أمورا تدس له السم في العسل ببطأ شديد، منھا على سبیل المثال ال الحصر 

ا وعلى الرغم من أنھ. بنسخ توراتیة باللغة العربیة" قصص األنبیاء"حلقات من مسلسل أفالم 
محرفة بشھادة القرآن، فاألخطر من ذلك أنھا تشیر إلى إعادة رسم الخرائط الجیوسیاسیة 

. وإنك لتشتم فیھا الكثیر من الحقد الدفین والحرص على االنتقام من المسلمین. االجتماعیة
ومن غیر المستبعد أن يأتي جیل الحق يؤمن بأن الفتوحات اإلسالمیة كانت غزوا دمويا عنیفا 

 .حق للمسلمین على أي أرض بما فیھا مكة والمدينة وأن ال
  

    ا رب أة  ل
حسب ما ُخبّرت به على مر األحداث العصیبة بأوطاننا العربیة، ... لتعیش_وفكر_لتبقى_قاوم#

من  إنھا ال تفجر األشیاء. فإن الذي يھدد بكشف الحقیقة على المأل، إنما ھو يزرع قنبلة موقوتة
 .حولنا بل أروع ما بداخلنا من ثقة وصبر وثبات

  

ات ال  :  وع اك 
وما لم يكن ھناك . ما لم يكن ھناك مقاومة لن يكون ھناك وجود... لتعیش_وفكر_لتبقى_قاوم#

 .صْدع باألمور فلن يكون ھناك حراك، وما لم يكن ھناك تضحیة فلن يكون ھناك تحول

  

،ا ا وا ا  
الضعف في اإلنسان مارد ال يردعه من أن يصل سماء القرار إال ... لتعیش_وفكر_لتبقى_قاوم#

فاألول في اإلنسان دفین خفي يحتاج إلى شعلة . شواظ من مارج الحیوية ونحاس التحدي
ة من ھادئة بالشكل الذي يمنع الغرور والثاني فیه محیط متخفي يتغذى على حسب الحاج

فعلیك دائما بصنع الحیوية المستديمة بالبحث . االستفزاز الخارجي وبالشكل الذي يمنع التھور
عن أسبابھا بداخلك وبالشكل الذي يضمن دوامھا؛ ونادرا بالتعرض لالستفزاز وبالقدر الذي يبني 

 .فیك الحماية الذكیة
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  ان
كلما غذيناه في أنفسنا ازدادت برودة وأصبح الحزن مثل الثلج، ... لتعیش_وفكر_لتبقى_قاوم#

محیطھا أكثر قشعريرة وألننا تخلینا عن البحث عن الدفء بالتخلي عن غرس النشاط والحیوية 
وبذلك يصبح االستمرار في ممارسة الحیاة بال ھدف وال . سنصاب مع الزمن بالكآبة المزمنة

عرضة للوساوس، قد تصل أحیانا لحد وحین تصاب في اإلنسان عزيمته وتخور يصبح أكثر . معنى
لذلك علینا أن نستمر في البحث . الھلوسة وتمسي في نظره األمور المرعبة أكثر من طبیعیة

عن الدفء بممارسة الحیاة كما أرادھا لنا الخالق عز وجل ال كما ترغمنا علیه الظروف، فإنما 
وجدت لتكسر فینا القوة ھي خلقت لتصنع فینا التحدي، والضعیف منا من يعتقد أنما ھي 

لنكن متفائلین دائما، نصنع مرة بسمة ومرة . والعزيمة وتودي بھا إلى مواطن الخور والتردي
 .صرخة، لنزيح ستار دخان الحزن واآللم حتى ال يصبح تراكمه فینا عمیقا دفینا

  

 وا  سد اود ا  
يبقى المقاومون ... إلى فساد األمكنة من فساد الناس... لتعیش_وفكر_لتبقى_قاوم#

أَنَزَل . "والمحافظون مثل الذھب تحت ركام األتربة، في انتظار أجیال الھمة حین تنخرھا األزمة
ا ُيوقُِدوَن َعلَْیهِ  ْیُل َزبًَدا رَّابِیًا ۚ َوِممَّ َماِء َماًء َفَسالَْت أَْوِديٌَة بَِقَدِرَھا َفاْحَتَمَل السَّ لنَّاِر فِي ا ِمَن السَّ

ا الزَّبَُد َفیَ  لَِك يَْضِرُب اللَُّه اْلَحقَّ َواْلبَاِطَل ۚ َفأَمَّ ْثلُُه ۚ َكَذٰ ا َما اْبتَِغاَء ِحْلیٍَة أَْو َمَتاعٍ َزبٌَد ّمِ ْذَھُب ُجَفاًء ۖ َوأَمَّ
لَِك يَْضِرُب اللَُّه اْألَْمَثاَل   .الرعد -)" 17(يَنَفُع النَّاَس َفیَْمُكُث فِي اْألَْرضِ ۚ َكَذٰ

  

   و  ات
بذلك إنما  فأنتال تضع على األشیاء المقدسة خطا أحمرا، ... لتعیش_وفكر_لتبقى_قاوم#

 .تفاوض على ثمن تغییره، بل دعھم يتذوقون خطر الجرأة ولو على جرعات

  

وا ا   ا  
مرحلة : والتمكین تمر بثالث مراحل الحرب التي تنتھي بالنصر ... لتعیش_وفكر_لتبقى_قاوم#

" العمل المخلص"أنت لست مطالبا إال بـ . اإلعداد ثم مرحلة التمحیص فمرحلة الیأس واالبتالء
 .فمن عند هللا العزيز الحكیم" النصر"أما ". التضحیة"ثم " المقاومة الذكیة"و

  

ا ت اآ  
بقدر ما ينشر تعالیمه الجديدة، فھو سیصنع المجتمع الدخیل ... لتعیش_وفكر_لتبقى_قاوم#

فإذا ھي القلة المنبوذة، . نفس نوع أعداءه، بل وسیستدرجھم إلى حلبة الصراع بموطنه الجديد
إذا كنت في قوم فاحلب في : "لقد صدق العرب حین قالوا . تصبح مع الوقت أكثرية منافسة

 ."العرب"كیف أفسدوا لَّمة " ربالغ" وانظر إلى ھؤالء الذين استجلبوا أواني ". إناءھم
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 أ    نا   
وھراء " المتكلمین"إنھا تلك المطبات اللحظیة، في وعظ ... لتعیش_وفكر_لتبقى_قاوم#
ما يجعل منك ساذجا ومغفال يعتقد " المخیفة"و" السخیفة"والتي تتجاھل إشارتھا " المتنورين"

 .انتبه جیدا فسنن الكون ال تتغیر من أجل بشر. نحو التنور أنه على طريق النور بینما ھو يسیر

  

 وو ن"امق ا"  
إن الطريق الذي يصنعه األشرار بھذا العالم ويرصعون جوانبه ... لتعیش_وفكر_لتبقى_قاوم#

لھو خیر دلیل على ضالل من سار بنھجه ولو كانت سمعته تحمل كل " حقوق اإلنسان"بوالئم 
 .الصالح واإلصالحرموز 

  

ل و ف إ  اثا   
وعاش بعضھا مع " الرجال"إن الذي يعرف حقائق األحداث من ... لتعیش_وفكر_لتبقى_قاوم#
أن يتبع أولئك الذين ُأحدث لھم ثقب في " االنتحار"أو " الخیانة"سیكون له بمثابة " الرجال"

تلكم ھي الكائنات التي ". الضَّالل"ذلك ھم يعتقدون يقینا أنه وب" الظِّالل"التاريخ فشاھدوا منه 
ولیس غريبا أن يكون لھم شأن كبیر حین تظلم الدنیا ويدير . تحب السیر في الظل والظالم

عابرة، مثل " كسوف"إن األمر سیكون أشبه بفترة ". الرجال"في وجه " الخداعات"الزمن سنواته 
بث أن تعود شمس الحقیقة منه منیرة ساطعة، وإذا ھي تلكم لن تل"... الثابتة"كل سنن الكون 

وما ... إنه وعد هللا لرجال صدقوا ما عاھدوا هللا علیه... المخلوقات تذوب وتتبخر من أول شعاع
 .بدلوا تبديال

  

  "...ا"
لعل ... الحدث_في_كلمة#... فتبینوا#... لتعیش_وفكر_لتبقى_قاوم#... وحديث_حادثة#

الجمیع سمع بطبیب األسنان والمراسل الصحفي الذي دھسه القطار بمدينة الشلف، رحمه 
الیوم يمضي على الحادثة أسبوع واحد فقط، لكن الملفت . هللا وعوض أھله وذويه كل خیر

الحادثة تبعد عن مقر . تي تحدثت عن التفاصیل بكثیر من التناقضاتلالنتباه عديد الروايات ال
سكناي أقل من كیلومتر واحد، لكن رغم ذلك، سأسرد علیكم أھم روايات الخبر التي وصلتني 

مساء : الرواية األولى ... عن الحادثة األلیمة من شھود العیان واألقرب لمكانھا من السكان
ثم " انتحار"قیت جارا يكلم آخر عن الخبر ولفت انتباھي كلمات الفاجعة وأنا عائد إلى البیت ل

لقد : وبمزيد من التفصیل المثیر أضاف ... أنه طبیب أسنان مشھور: القطار، ثم تلتھا التفاصیل 
استغربت جدا للخبر ... كان مختبئا كي ال يراه أحدھم، سرعان ما ألقى بنفسه تحت القطار

تدركت حادثا مشھورا في تواريخ االنتحارات ويتعلق األمر بأشھر المحیر المفجع األلیم، لكني اس
؟ !من يدري! مدرب تنمیة بشرية وھو الدكتور ديل كارنیجي، فقلت في نفسي لعل ذلك صحیح

فالنفس اإلنسانیة معقدة، ثم استدركت أمرا آخر مھما وھو أن اإلنسان أحیانا يفقد عقله في 
ة عصبیة قد تسلبه اإلرادة كما ھو الحال في كآبة بعد لحظات وأحیانا أخرى يصاب بحالة نفسی

الوالدة بالنسبة للحوامل بفعل التغیر في الھرمونات؛ ولإلنسان نظامان مسیطران على كل 
فقد تفعل المكتئبة أشیاء فظیعة قد . الجھازان العصبي والھرموني: حاالته النفسیة والجسدية 

رحمه هللا وتجاوز : ما كان مني إال أن قلت لمحدثي ف. ال تتذكرھا وتنكرھا إن عادت إلى رشدھا
فال ! ؟ فال أحد يعرف التفاصیل وكیف كان حال الشخص حینھا!على كل حال من يدري... عنه
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كعادتي : الرواية الثانیة . نملك إال أن نسأل له الرحمة، وهللا سبحانه وحده أعلم بما في الصدور
نشورات األصدقاء على صفحات التواصل، لفت كل مساء أطلع على أھم أخبار الجرائد وم

انتباھي لیلتھا بعض التفاصیل الجديدة للحادثة، فقد كتب أحدھم، يقول أن المرحوم وھو طبیب 
أسنان قد دفع حیاته ثمنا إلنقاذ فتاة صغیرة كان لیدھسھا القطار، ولألسف فقد نجت ھي 

بعض الجرائد العربیة واألجنبیة ولعل ما يجعلك تصدق ھذا التفصیل األخیر، ذكر . وقضى ھو
وأعتقد أن منھا نفس الجريدة التي كان يراسلھا المرحوم، فقد ذكرت أنه مات میتة البطل 

. طبعا صدقنا الخبر وعلى الرغم من ألم الفاجعة فقد كان فیھا الفخر يالزم الحزن. بإنقاذه حیاة
: الرواية الثالثة . في ھذا الزمانفقلیل أولئك الذين يقدمون طواعیة حیاتھم ثمنا لحیاة إنسان 

الیوم يمر أسبوع على الحادثة، لكن يبدو أن العجب لم يزل بعد، فقد سمعت من مصادر مقربة 
من التحقیقات تقول أن شھید القطار، رحمه هللا، لم يكن بصدد إنقاذ شخص وال ھو أقدم على 

عیف السمع والبصر ولم ينتبه قتل نفسه في لحظة ضعف أو كآبة، بل كل ما في األمر أنه كان ض
تعازينا الخالصة ألھل المرحوم ومعذرة إلى هللا . إلى وجود قطار وھو يقطع السكة فكان حتفه

ألیس غريبا : الخالصة . وإنا � وإنا إلیه راجعون... عن كل تلك األخبار المتناقلة من غیر تبین
تفاصیل متناقضة تماما  عجیبا أن يقع في حیك حادث وتسمع عنه، في ظرف أسبوع فقط،

؟ ترى إلى حد !وأغلبھا مجرد تخمین وتلفیق وربما تألیف، كما يفعل كتاب الروايات والقصص
؟ ما يحدث !سیكون الصدق في تلك الحوادث التي تقع على بعد مئات وآالف الكیلومترات عنا

ن البلدان وغیرھا م... وحدث في فلسطین، أفغانستان، العراق، تونس، مصر، سوريا، الیمن،
ال زلت أتذكر جیدا ... ؟!ولیس بعیدا عنا ما حدث خالل سنوات الدم واإلرھاب بالجزائر... ؟!البعیدة

... إنه مخبر، بل ھو فاسق مجرم، ... "ما كنا نسمع من أحاديث عن كل شخص تطاله يد الغدر
محنة كل قرية وكل إلى أن وصلت ال..."... كان سارقا مشھورا ومجرما معروفا،... ال بل إنه خائن،

ال زلت أتذكر جیدا تلك الجنازة الجماعیة، من بین آالف جنازات المجازر الیومیة، التي تقف ! بیت
ال ... ال حول وال قوة إال با� العلي العظیم: لھا القلوب جريحة كئیبة حزينة، ال تملك إال أن تقول 

 8... تمر نحو مثواھا األخیر غدرازلت أتذكر جیدا تلك األعداد المكتوبة على التوابیت وھي 
لقد كان العدد وھو من نفس العائلة إثنان ... سنة، الخ 80سنة،  27سنة، 16أشھر، سنتان، 

أي ھمجیة وأي حیاة ستكون ... نفسا، ذبحت في أبشع الصور في لیلة واحدة) 22(وعشرون 
سعادة والطمأنینة والحیاة لتلك المخلوقات التي ربما ال زال بعضھا بیننا، يحاول أن يتظاھر بال

؟ وهللا يحكم بینھم يوم القیامة !فربما منھم من يبكي ويصلي لیل نھار! لست أدري... ؟!العادية
فالفاعل : ال تنتظروا أن يكتب أحد الشھود تاريخا . في ما كانوا فیه يخططون ويختلفون ويتفقون

يؤمر به قھرا أو اقتناعا وال تنتظر ممن ال يمكن أن يعترف بالجريمة ما دام يعتقد أنه كان يفعل ما 
وكما قلت . طبع هللا على قلبه، فھو يكمل ما بقي له من حیاة على وجه األرض من غیر ضمیر

لصديق يوما إجابة على سؤال له عن حال الذين ال تتوق وال تحن أنفسھم إلى التوبة من جرائم 
بمصیرھم، فھو وحده سبحانه أدرى  إن بعض الناس وهللا أعلم على كل حال: ؟ قلت له !فظیعة

بمن ضل عن سبیله وھو أعلم بالمھتدين، لكن يبدو لي أن بعضھم جھز إلى النار كما تجھز 
ال أحد بامكانه استرجاعھا وھي بداخل حاويتھا على متن باخرة ... السلعة نحو وجھتھا األخیرة

قظ الحذر من كل خبر يطالعه لو كان ألحد أن يقف موقف الی! تمخر آخر عباب البحر نحو المرفأ
عبر الصحف أو يسمعه من شھود عیان، لكان ھو الجزائري، الذي عاش أحداث التسعینیات، 

ألنه َخبِر الكذب والتلفیق والتزوير في أبشع الصور وشھد أقذر المواقف من شخصیات كنا 
ن إلى الحرية نحسبھا من الوطنیین األخیار أو العاملین في حقل الدعوة األبرار أو الداعیی

سأسرد مثاال واحدا ألني وقفت علیه موقف الیقین، والحمد � . والعدالة عبر المدائن واألمصار
أن ھداني ألدوات البحث الصادقة التي ال تطالھا شبھة بحكم أن المنطق ھو الذي يحكم على 

س عديد خالل أكثر من ثالث سنوات، كانت تردني مثل جمیع النا. الصحیح فیھا من البھتان
تلك البالد الصغیرة التي تشكل بوابة الصین من . الصور الفظیعة، التي تنسب إلى بورما الجريحة

)... والناظر إلى الخارطة يعرف ذلك المعنى البعید لما أفكر فیه وال أسرد(جھة الجنوب الغربي 
ريخ واألماكن صدقوني يا جماعة، أن ال عالقة لھا ببورما، فقد وجدت أصل أحداثھا كلھا بالتوا

ولست أدري كیف كان الكثیر من الدعاة، وخاصة أولئك المحسوبون على .... والمصادر الموثوقة
اإلعالم الدعوي، الذي كنا نعتقد أنه ال يأتیه الباطل من بین يديه وال من خلفه، يھتمون لتلك 

ملیون  55 من مجموع السكان البالغ عددھم% 15الشعوب التي ال يتجاوز عدد المسلمین بھا 
لقد أصبحوا فجأة يھتمون ألمرھا ويتباكون بكاء العاجز المغلوب على أمره على أشیاء ... ؟!نسمة

يبدو أنھا كانت تدور في العتمة الشديدة، وأحیانا اخرى يصرخون كما القائد في وطیس المعركة، 
ماليین نسمة  4ن إنھم يبكونھا أكثر مما يفعلون، بل ھم ال يفعلون، إال القلیل منھم، ألكثر م
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ملیون بباقي  200بفلسطین من عدونا المشترك وعلى الھواء مباشرة وما يحدث ألكثر من 
بل على العكس، كان ھناك من يحرض . البلدان العربیة المسلمة ولألسف منھا ال من عدوھا

رة وألول م. وإلى الیوم ما زال ھو نفس الوضع القائم... ويجرم أخاه المظلوم ويشید بالظالم
. على الرأي والمشورة" فاسق اإلعالم الزنديق"و" الصّديق -الشیخ الرباني " يلتقي فیه ويتفق 

لست ھنا ألقول أن بورما ال يحدث بھا شيء، ألني أعرف تاريخھا ومشاكلھا وذلك الصراع 
بل ألقول باختصار شديد أني ... الطائفي البغیض، والذي ھو لیس ولید الیوم، بل من أزمنة

... تجاوزت الثالثة سنوات، كل الصور الفظیعة التي ذكرت أنه من بورما، في حقیقة األمر  ولمدة
... لم تكن تلك األخبار تتناقلھا وسائل اإلعالم العامة، بل والخاصة جدا،. ال عالقة لھا البتة ببورما

كن األمر لم ي. ولعل أبرزھا تلك التي تأتیك من صفحات شخصیات تعد قامة في اإلعالم واألخبار
على ما كنت أرى سوى جمعا للمعجبین والمعجبات وما أكثر أولئك الذين تراھم يذيلون الخبر 

عبر وسائل التواصل بالحوقلة والتسبیح والتھديد والوعید واللعنات، للحد الذي كنت أظن أن 
حتى . ..أخبار الغد ستنبئنا بجحافل الجھاد في بورما التي ربما ستصل إلى قلب الصین البوذية

ربما ھم في ! ال أخبار عنھم... ملیون مسلم 300ال أنسى، سأذكر أن في الصین أكثر من 
في األخیر، لست أدري كیف يفكر مسلم الیوم وھو يقرأ ! سالم ووئام مع جیرانھم من عبدة بوذا

ن تُِصیُبوا َقْوًما بَِجَھالٍَة َفُتْصبُِحوا َعلَٰى َما يَا أَيَُّھا الَِّذيَن آَمُنوا إِن َجاَءُكْم َفاِسٌق بَِنبَإٍ َفَتبَیَُّنوا أَ : "اآلية 
َعْن أَبِي ُھَرْيَرَة َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه : ... ويقرأ الحديث . الحجرات -)" 6(َفَعْلُتْم نَاِدِمیَن 

تََدابَُروا َوَال يَبِْع بَْعُضُكْم َعلَى بَْیعِ بَْعضٍ  َال تََحاَسُدوا َوَال تََناَجُشوا َوَال تَبَاَغُضوا َوالَ "َعلَْیِه َوَسلََّم 
ى َھاُھَنا َوُيِشیُر َوُكونُوا ِعبَاَد اللَِّه إِْخَوانًا اْلُمْسلُِم أَُخو اْلُمْسلِِم َال يَْظِلُمُه َوَال يَْخُذلُُه َوَال يَْحِقُرُه التَّْقوَ 

رِّ أَْن َيْحِقَر أََخاُه اْلُمْسلَِم ُكلُّ اْلُمْسلِِم َعلَى اْلُمْسلِِم  إِلَى َصْدِرِه ثََالَث َمرَّاتٍ بَِحْسِب اْمِرٍئ ِمنْ  الشَّ
َعْن أَنَسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َقاَل َقاَل : ... والحديث . صحیح مسلم -" َحَراٌم َدُمُه َوَمالُُه َوِعْرُضهُ 

ظَالًِما أَْو َمْظلُوًما َقالُوا يَا َرُسوَل اللَِّه َھَذا نَْنُصُرُه  اْنُصْر أََخاكَ "َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْیِه َوَسلََّم 
عن َعْبَد اللَِّه : ... والحديث . صحیح البخاري -" َمْظلُوًما َفَكْیَف نَْنُصُرُه ظَالًِما َقاَل تَْأُخُذ َفْوَق يََدْيهِ 

لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْیِه َوَسلََّم َقاَل اْلُمْسلُِم أَُخو أَنَّ َرُسوَل ال"ْبَن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُھَما أَْخبََرُه 
اْلُمْسلِِم َال يَْظلُِمُه َوَال ُيْسلُِمُه َوَمْن َكاَن فِي َحاَجِة أَِخیِه َكاَن اللَُّه فِي َحاَجتِِه َوَمْن َفرََّج َعْن 

" ْوِم اْلِقیَاَمِة َوَمْن َسَتَر ُمْسلًِما َسَتَرُه اللَُّه يَْوَم اْلِقیَاَمةِ ُمْسلٍِم ُكْربًَة َفرََّج اللَُّه َعْنُه ُكْربًَة ِمْن ُكُربَاتِ يَ 
وغیرھا الكثیر الكثیر من األحاديث، التي ال تعطي أي ذريعة ألولئك الذين . صحیح البخاري -

يتعللون بالتبديع والتجريح والتعديل ويستندون بعلم وجد لغرض الدراسات األكاديمیة ولیس 
ال بد أن ... وحتى ال أنسى بعض األسباب المستترة لما يحدث لنا. على واقع البشرللتطبیق 

أو لنقل تلك ... أذكر بتلك الفوضى التي نعیشھا في الفتاوى واإلعالم والھوية بشكل عام
، أو لنقل تلك الثقافة التي جعلت "الفوضى، التضلیل ثم التقسیم"المنظومة التي تتخلص في 

ماذا يـضـیـرك أن : قول الشاعر أحمد مطر في رثاء صديقه ناجي العلي منا أمة يصح فیھا 
... لیـسـت سـوى خـطأ مـن األخــطاء رمـل تــداخل بـعــضـه في بـعـضــه ... تــفــارق أمــــــة 

ھا الـنـیـــران تــمــنـعــ... حتـى غــدا كالـصــخــرة الـصـماء ال الريـح تـرفـعــھا إلى األعــلى وال 
من اإلغـفـاء ولعل ھذه بعض األسئلة البسیطة التي تزود الباحث عن الحقیقة ببعض المفاتیح 

ھل من العسیر أن يؤلف العلماء الذين يعزى إلیھم  - : المھمة لرفع الحیرة واللبس والغموض 
العلم الشرعي ملخصا لتفاصیل ھذا الدين بشيء من التنظیم والعقالنیة، بدل ذر الفتاوى في 

مثل الطحین في الشوك، ثم على أفراد األمة أن يلتقطوه لیصنعوا منه عجینة " الحائرة"عقول ال
؟ والعجب العجاب أن ترى تالمذتھم الذين أصبحوا بین عشیة وضحاھا وبتزكیات !حیاتھم الروحیة

إن عرفنا مصردھا فلن نعرف منتھاھا، أصبحوا يقدمون الحیاة للناس على أنھا حقل ألغام وھم 
ھم من يعرفھم خارطتھا، التي تتغیر بتغیر األحداث واألزمنة واألمصار واألشخاص، ففرقت وحد

ھل من العسیر أن نصنع  - . في األمة المفرق ووضعت سكین الظالم على المظلوم في العمق
؟ فاإلنسانیة كما يراھا الجمیع ھي تلك الفطرة التي فطر رب !إعالما إنسانیا حتى ال نقول نزيھا

ھل من الصعب أن يشغل  -. ن الناس علیھا ومن المستحیل أن يختلف في شانھا إثنانالعالمی
اإلنسان عقله فیعرف المنطق من اللغط وقد خاطب رب العالمین فینا ذلك العقل الذي تجمله 
حاسة رائعة بديعة وھي الفؤاد الذي يأتي بمعلومته من طريق القلب كما يأتي بالصورة البصر 

باختصار شديد، ! إنھا ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور؟ !من طريق العین
نحن ال زلنا مثل العبید، لسنا بعد أحرارا أبدا، وإال لكنا صنعنا مجدا ال تزيله أعتى قوة على وجه 

لسنا أحرارا في مصادر أخبارنا وال . ھذه األرض التي جعلنا هللا فیھا خلفاء ووعدنا فیھا بالتمكین
فكیف لنا أن ننتظر النصر والتمكین من رب !... ارا في صنع خبزنا وال أحرارا في توفیر أمنناأحر

 .2017فیفري  16 -؟ عمر الحاج !العالمین
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  "ام"ات 
من أعداءك ما ھي إال عملیة " مجانیة"التي تأتیك " التسريبات... "لتعیش_وفكر_لتبقى_قاوم#

"... إعیاء"و" تثبیط"فیتحول الجزء األخر من تلقاء نفسه إلى " ھاءإل"إلى " وعي"تحويل جزء من 
 .علیك تفحصھا من دون تذوقھا". مسمومة"إنھا ھدية 

  

  اس  اس
لم يخدعني يوما إحساسي بطبیعة الناس، من كلماتھم ... لتعیش_وفكر_لتبقى_قاوم#

الكثیر من الوقت لیطمئن القلب في وتصرفاتھم وردود أفعالھم، إنما تطلب األمر، مع بعضھم، 
األمر أشبه بشجرة تشك في طیب ثمرتھا وعلیك االنتظار سنین، . رفقتھم أو يرتاح لفراقھم
 .لحین نضج أولى ثمراتھا

  

ا  آ  
سیحتدم الصراع في ھذا العالم لینتھي في األخیر بانتصار ... لتعیش_وفكر_لتبقى_قاوم#

إنه بطش التفاعل الذي . م الكثیر قسوة ووحشیة لیس لھا مثیالسینال منھ. المستضعفین
 .تتطلبه روعة التمكین

  

  ااث ا  ة   ة
األحداث الیومیة أجزاء مبعثرة من صور صغیرة تنتمي كلھا للوحة ... لتعیش_وفكر_لتبقى_قاوم#

الواقع، إنما فقط أن تعرف موقع كل  لیس المطلوب منك الغوص في كل التفاصیل لتفھم. كبیرة
في األخیر ستحصل على خارطة طريق، تغنیك عن الكثیر من األفھام . حدث من صورة أكبر

ھؤالء الذين فھموا العالم وما يحدث فیه بعمق لیس من كثرة اطالع أو حسن . والتحالیل
لبحث عن مواضع استماع وال حتى كثرة تجارب، بل إنھم وبكل بساطة ربطوا بین األحداث با

التشابه والتعارض، التكامل واالشتقاق، ثم التداخل والتخارج، فتحصلوا على العرض الكامل عبر 
إن قرأت اللوحة جیدا، فقد عرفت . كل نقطة بھا ال شك أنھا ترتبط بلوحة تحكم. الشاشة الكبیرة

 .حقیقة الُمبرِمج وفھمت ما يريد

  

 و ام    
إذا كنت متثبتا من أمرك فانطلق وال تلتفت للجاھلین والمثبطین ... لتعیش_وفكر_لتبقى_قاوم#

والناعقین، فھم إما متأخرين إن كانوا يبحثون عن الحقیقة وسیمرون يوما ما بنفس محطاتك، أو 
ھم مكلفین بمھمة ممن ال يريدون لك الخیر أو ھم مجرد سذج يتبعون القطیع أينما حل أو 

 .ارتحل
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ا !   . 
تلك المعلومة التي تراھا استثنائیة ومفیدة، لعلھا ملفقة؛ وذلك ... لتعیش_وفكر_لتبقى_قاوم#

الخبر الذي تعتقد أنه سبق صحفي لعله كاذب وتلك الحادثة المرعبة التي تبني علیھا ردود 
تبین؛ وذلك التصرف الذي تعتقد أنه جريء  أفعالك المتھورة معتقدا أنھا جريئة، لعلھا تحتاج إلى

ھذه األمور ستكون جزءا كبیرا من ھزيمتك إذا ما انطلت . وحكیم ورجولي، ربما ھو متھور أرعن
إنھا تلك التي تجتاح العالم كما يجتاح الدجال . رغم أنك ستتعرف علیھا ببساطة. علیك الحیلة

 .قت ومنطقفالحكمة تحتاج إلى و! تريث. األرض في آخر الزمان

  

ا  أ  ة واا  
ما دام ھناك أحجار لم يلمسھا أحد فخطرھا على الطريق ال ... لتعیش_وفكر_لتبقى_قاوم#

 .لذلك على القلة أن تغامر لتأمین الطريق للبقیة... يزال قائما

  

  اط ا ز وا   ت
المدافعین عن الباطل يفعلون ذلك بمقابل مادي عاجل أو ألن ... لتعیش_وفكر_لتبقى_قاوم#

وذلك ھو ما يجعل التاريخ ال يرحم " االنتفاع"منفعة حاضرة، فإن مھمتھم تنتھي بانتھاء فترة 
 .الباطل ابن زمنه والحق خالد ال يموت. أھل الباطل وإن بلغ صیتھم في زمنھم عنان السماء

  

  . دوا ا: اف وااة 
ھما ... نظريتان جعلتا المسلمین يعیشون في دوامة التخلف... وفكر لتعیش_لتبقى_قاوم#

صحیح أن األمم تتكالب على المسلمین وتنسب إلیھم كل ". المؤامرة"و" االستضعاف"نظريتا 
أن كل جريمة بشعة ، جعلنا نعتقد "االستضعاف"سيء، بشع وفظیع، لكن ذلك اإلحساس بـ

نتیجة ذلك أننا وقعنا بسھولة . تحدث بھذا العالم ھي ضد اإلسالم وكل ضحاياھا من المسلمین
نفعل ھذا . ، فاستحققنا سخط العالم بدل كسب وده وعطفه واحترامه"المؤامرة"ضحیة نظرية 

ِويُّ َخْیٌر َوأََحبُّ اْلُمْؤِمُن اْلقَ "ونحن الذين تربینا على حديث سید الخلق صلى هللا علیه وسلم 
 ؟!فمن أين تأتینا العزة واالحترام... صحیح مسلم -" إِلَى اللَِّه ِمْن اْلُمْؤِمِن الضَِّعیفِ 

  

  "ت "أر د و
منذ مدة طويلة شاھدت "... مھمات مستحیلة"أفكار دخیلة و... لتعیش_وفكر_لتبقى_قاوم#

القصة تتحدث عن شعب يعیش . ختھا األولىفي نس" مھمة مستحیلة"حلقة من مسلسل 
المجتمع فیھا يعیش . منعزال في شبه جزيرة ال تربطھا بالحضارة الحديثة سبل وال مواصالت

بطقوس قديمة جدا، حیث يقدم قرابین بشرية في مواسم معینة ويقوم بطقوس أشبه بتلك 
ثمین، قام أحد رجال  وألن المنطقة كانت تزخر بمعدن. التي تحكى عن شعب المايا واألزتك

كان ھذا الجسر بمثابة ثغرة لنقل . المال واألعمال ببناء جسر وتنصیب شركات تنقیب ھناك
الفوضى والطقوس الغريبة إلى المجتمع المتمدن، بل وأنھم اختطفوا أضحیة من المجتمع 

ة المھمة حینھا قررت الحكومة إرسال مجموع). البركان(المتمدن لتقديمھا قربانا أمام المعبد 
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المستحیلة لتحطیم الجسر وإعادة عزل ھذا المجتمع من جديد، إذ رأت أن طقوسه وطريقة 
عیشه ھي المناسبة له، لكن كان علیھا إعادة إقناع أفراد ذلك المجتمع بالكف عن طقوس 

فاستخدم أفراد المھمة أحدث التنكولوجیا إلخراج مارد افتراضي . األضحیات البشرية
لمواصفات الخرافیة المقدسة الموروثة، يحدث الناس من فوھة بركان لیعطیھم با) ھولوجرامي(

حدثت ثغرات تسللت من خاللھا أفكار ) المتمدن(كذلك الیوم في مجتمعنا . التوصیات الجديدة
منھج، طريقة عیش، : سوسیوتاريخیة، وجدت لھا بمجتمعاتھا األصلیة حضانة بشروط مالئمة 

تستورد األفكار، فقد ال تجد نفس الشروط، لذلك فھي تلجأ إلى لكن حین ... طقوس، أعداء،
ھذه األفكار كثیرا ما تحدث صدامات في عالمھا . صنع واقع وھمي، يحاكي الواقع الحاضن

ھكذا كان على الحكومات الفاشلة أن تستغل الظرف . الجديد، تنتھي أحیانا بكوارث وفضائع
فھم يضعون إذ ذاك . اص الذين يحتكرون السلطةبالطريقة التي تناسبھا وتخدم مصالح األشخ

أشخاصا في مھمات مستحیلة، الھدف منھا استیعاب الفكرة الواردة بما يخدم المصالح واحتواء 
فلیس غريبا مثال أن تصنع جماعة أو فكرا مضادا، يلھي الناس لبعض . الخطر بترويض الفكرة

كیشوت الذي سیرى فیھا الفارس الذي سیكون األمر أشبه بالطاحونات بالنسبة لدون . الوقت
أو لنقل سیكون الحال أشبه بحقن المصل من أن أجل تحفیز الجسم على صنع أجسام . يتحداه
في الوقت الذي يريد فیه مجتمعنا الذي خرج باألمس بطفرة سوسیولوجیة استعمارية . مضادة

، يجد نفسه في صراع قد تدوم لقرون، أن يعید تنظیم نفسه من أجل اللحاق بالركب الحضاري
مع السلطة المطلقة والفكرة األحادية المفروضة والنظرة االجتماعیة المنقسمة والرؤى 

المحدودة األفق، بل وتلك الموروثات الثقافیة التي لم تنقطع جسورھا بعد مع مستبد األمس 
راع مع ھكذا يجد المجتمع نفسه في ص. الذي أصبح ھو نفسه الحرية الفردية والعولمة الیوم

وألن الفكرة الدخیلة مثل الصخرة الصماء المدسوسة في التراب، فال بد أن تأتي علیھا . نفسه
" ھكذا تموت مع الزمن تلك الفكرة وكما يقال . العوامل الطبیعیة يوما لتعريھا أو تغیر من تركیبتھا

ى أدھى وأمر لكن ذلك ال يمنع دخول أفكار أخر". لن يبقى في قاع النھر سوى صخوره األصلیة
لكن األخطر أن . وكان ال بد على المستفید منھا أن يعمل جاھدا على رعايتھا وسقیاھا. وأدوم

كل فكرة جديدة تستفید من سابقتھا، فھي ستشھد تحوالت كبیرة وتغییرات لتحاكي كل 
ا ھكذا سیكون من الصعب مقاومتھا، بل إنھا ستكون أكثر استقطاب. الموروثات القديمة المتأصلة

إنھا تصنع . ألفراد المجتمع المتخبطین في أزمة الفراغ وما أكثرھم في مجتمعات العصر الحديث
الجندية المثالیة في ظرف وجیز ثم تسیر بھا نحو إرساء مبادئ وقواعد جديدة ولن تنتھي إال 

... إنھا بشكل ما تخرج مجتمعا جديدا، لكنه مجتمع مريض ومھزوز. بدخول معركة كبیرة خاسرة
الذي ال يفقه معنى المقاومة وبالتالي فلن يعرف " مجتمع غثاء السیل"نتفق على تسمیته س

من أمثلة تلك األفكار الدخیلة أن العلماني ال بد أن يصنع عدوا من المجتمع . سوى الھزائم
ال " الشیعي -السني "وذلك القادم من معسكر الصراع " إسالمي"أو حديثا " أصولي"ويسمیه 

لكي يستطیع استخدام كل " النواصب"والثاني " الرافضة"نفسه عدوا فیسمیه األول بد أن يجد ل
منھما وسائل النضال والطاقة التي يمتلكھا والتي يقضي حیاته في شحنھا كلما خفت أو 

وال يمكنه وإن خال المجتمع كله من كل ذلك الصراع أن يعیش، ففكره كله مركز في . ضعفت
مرة في . ینة، وإن كانت تتجدد حسب طبیعة الصراع السیاسيملحمة تاريخیة بمواصفات مع

منشور أحد األصدقاء لمته على استخدام صور ملفقة من أجل إظھار فئة معینة بأبشع الصفات، 
فاكتفیت بالرد أن سید البشرية . أريد أن أنشر ثقافة الكره اتجاه ھؤالء بأي وسیلة: فقال لي 

؟ !ي وسط أعداءه، فمن أين قدمتم بكل ھذه األحقادكان ينشر ثقافة الحب والرحمة حتى ف
وأي ھدف يرجى من نشر ثقافة الحقد وفتح أبواب الجحیم في وجه أولئك الذين يتخبطون في 

 ؟"!إبلیس"ظلمات الجھل سوى انتصار 

  

 ح"ا "  
يحضر وحین . تفاؤليلقد بدأنا نفھم العالم من حولنا، وھذا سر ... لتعیش_وفكر_لتبقى_قاوم#

 .ولئن كان أول األمر أذية وحصار فإن آخره نصر و تمكین. الوعي سنتدارك كل شيء
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 ا   و م ا     
ال يسلم تاريخ أي أمة من خائن وبطل، إنما لیس علینا أن نصنع ... لتعیش_وفكر_لتبقى_قاوم#

لألول أتباعا وفكرة مدروسة وللثاني عبدة وطقوسا من األول شیطانا ومن الثاني قديسا، فیكون 
 .مفروضة

  

 س را  م   
األحداث تتسارع، الزمن ينفذ، لذا ... الحدث_على_وقفة#... لتعیش_وفكر_لتبقى_قاوم#

أن تلك األفكار والخیانات والقرابین كافیة لترويض " ظنوني"فالجرعات تزداد وتركّز في اعتقاد 
الناس فعال تتغیر لكن لیس كما يعتقد الفالسفة وال ... في األخیر سیحصل أمر غريب. الشعوب

 .ھناك دائما ظاھرة جديدة وخیبة مخبئة. كما يأمل الساسة
  

  ا  ر  ، ل اى د ف
ھناك سبل عديدة ... قصة التاجر وقطع الحطب الثقیلة)... تحديث(لتعیش _وفكر_لتبقى_قاوم#

ھي مثل الورقة الفارغة نحتفظ بھا في درج مكاتبنا ثم . ال زالت على حالھا من غیر ارتیاد
لو كانت مثل . ننسى أن نكتب بھا أفكارا، كانت لتصنع الكثیر من قصص نجاحنا في الحیاة

ت مشھد الغابة أو كانت مثل الماء على األرض المیتة لمألت الثقوب فأخرجت من العوالق لغیر
إننا نلعن كل يوم ھذا الواقع . میت الحب الحیاة زرعا حسنا مستويا على سوقه قويا في ثمره

المرير وننسى أن في طیاته فراغات كثیرة لو اشتغلنا بمألھا وزرعھا الستحال إلى عالم خیالي 
! ال تسألوني عن عديد تلك الثقوب وتلك الفراغات وتلك السبل. الحیاة من حولهرائع سیغیر كل 

فمنھا الخفي الذي يجب أن نفكر في البحث والتنقیب عنه ومنھا العسیر الذي يجب أن نتحمل 
السیر فیه ومنھا الممل الذي يجب أن نصبر على رتابته وأحیانا حتى ذلك المظھر السخیف 

فما رأيكم . ت مھملة أغراضه متصدعة جدرانه بائسة تلك الحیاة بداخلهالذي يبدو علیه، مثل بی
بتلك الفالة التي اعتقد الكثیر أنھا ال تصلح لشيء، فإذا ھي تنتج األجود من كل بقل وفاكھة 

؟ وما رأيكم بالحديد ُيسّخن ويحمى وھو لیّن على نار شديدة، ثم يغمس في الفحم !وحب
؟ وما رأيكم بتلك النملة التي تطمرھا !فیغدو أقسى وأمضى وأدوم فتمتأل ثقوبه الصغیرة بذراتھا

في أعمق حفرة فإذا ھي تحفر عبر سبل ال تكاد ترى وال تلقي لسرھا فكرة لتخرج باحثة عن 
. ؟ من ھنا يجب أن نبدأ، حیث يھمل المراقب ويستھین القطیع!رزقھا كما لو أنھا كانت في بیتھا

واحدا ال يتطلب سوى اإلخالص والتقى ثم التوكل على هللا لیظفر ولنا في أبواب الحیاة مفتاحا 
َوَمن يَتَّقِ اللََّه يَْجَعل "... به كل محتاج ومغبون ومؤمن بالتكلیف بمتطلبات الخالفة على األرض 

َحْسُبُهۚ  إِنَّ اللََّه بَالُِغ أَْمِرِه ۚ َويَْرُزْقُه ِمْن َحْیُث َال يَْحَتِسُب ۚ َوَمن يََتَوكَّْل َعلَى اللَِّه َفُھَو ) 2(لَُّه َمْخَرًجا 
وأنا أكتب ھذا المقال، تحضرني قصة قد تقرب . الطالق -)" 3(َقْد َجَعَل اللَُّه لُِكّلِ َشْيٍء َقْدًرا 
ھي في الحقیقة من نسج خیالي، لكنھا أكثر واقعیة على . للبعض الفھم وتبلغ المقصود

ابة المطیرة من أجل االنتفاع بھا كأعمدة للبناء، لكنه ھي لفالح كان يقطع أشجار الغ. غرابتھا
فكر في حزم ورزم ما قطع وھو ال يكاد يفكر، من . كان فاقدا لوسیلة النقل في الغابة الكثیفة

علي أن أنجز المرحلة "دون جدوى، في كیفیة نقلھا، لكنه تغاضى عن ذلك، قائال في نفسه 
كان يقضي أوقاتا من فراغه في تمرير الحبال ". الظروف األولى وأدع الباقي لبنات األفكار وتغیر

انتھى بعد أيام من . وشدھا حول القطع الكبیرة الثقیلة كي ال تنفصل عن بعضھا بفعل الظروف
عمله، ثم ھم بالمغادرة حین أرھقه التعب وأرقه التفكیر في نقلھا وآيسه غیاب الحیلة في 

فیلة الھائجة تمر بحثا عن الماء، وكان النھر غیر بعید إحضار الوسیلة، فإذا به يرى مجموعة من ال
وھو يراقب سیرھا نحو ضالتھا، انتبه إلى . من ھناك، فلجأ إلى مكان أمین يحتمي من بطشھا

تلك الحبال المشدودة التي التفت حول قرونھا وأرجلھا وظھورھا وھي تسیر غیر آبھة بما علق 
لم يكن منه إال أن تبعھا وھو يرى المعجزة . النھرلتحرك تلك المجموعات في طريقھا إلى حیث 

فما كان منه إال أن . فقد حمل الحطب أكثره إلى الماء وتخلصت الفیلة من الحبال. تتحقق أمامه
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ھكذا . أعاد ربط بعضھا إلى بعض وشدھا من بعضھا يتبع التیار يحملھا إلى أقرب مكان من الديار
لصعبة الحل، ما علیك إال أن تكبل الثقال بشبكة من خیوط يجب أن يكون تعاملنا مع بعض أمورنا ا

 .حتما ستأتي قوة كبرى على قدر المقام وتأخذھا بعیدا حیث تريد. وحبال
  

    ا  ب داا أو 
معذور أيھا الشعب المغبون الجھول في ! عذرا على الغموض... لتعیش_وفكر_لتبقى_قاوم#

فالقصة أكبر من الجھل ومن الحكم ... الظاھر، في ردود أفعالك العقیمةجھلك، في حكمك على 
كل القصة في أن السید )... ربما الیائسة! عفوا(علیھا وأكبر من أن تحتويھا ردود أفعال بائسة 

 .يفرط في ضرب دابته وھي تسیر في عمق التیار، فیأخذھما معا إلى الھاوية
  

ا ا  ا  إ  
دول حوض المتوسط أسوار لطالما وقفت عنیدة في وجه المد ... لتعیش_وفكر_لتبقى_قاوم#

الصلیبي حماية لباقي دول الخالفة اإلسالمیة وحضارتھا التلیدة العتیدة، حوّلھا تخاذلنا حكاما 
ومحكومین إلى منطقة عبور ظاھرھا الثورات وباطنھا الفتن والنعرات، وبوابة من غیر حراسة من 

لیس علیك أن : وبذلك تحققت معادلة الغلبة . لھا تؤخذ الخیرات بعیدا وتطرح السموم عمیقاخال
 .تجعل من كل ساحة عدوك معارك، فالخطر ال يوجد إال في الخطوط األمامیة

  

ة اا  ت اا  
شدة  على الرغم من وسع الخراب في جمیع التالفیف من... لتعیش_وفكر_لتبقى_قاوم#

" األصیلة"الصدمة التي أصابتھا فإن ذاكرة األمة بدأت تسترجع على بطء ذلك التغییر معطیاتھا 
وبالرغم . من أصول روحانیة نقشت حروفھا بدعاء الصالحین، وفتحت منابعھا بإذن رب قادر كريم

حه الذي جثم على صدره حقبة من الزمن، فإن المكان ال زالت رو" المستعمر"من نتانة وقبح 
في كل حي آت يخرجه كل میت ماض، وال زالت رائحته تعطر كل شاغل جديد، " طھارة"تسري 

ى أعت" ناموسه"إنه الوعد الرباني الذي ال يمكن أن تغیر . من اإلخالص زكاة ومن اإليمان نفحات
 .القوى البشرية بحدتھا وحديدھا وال بسرھا أو سحرھا

  

  "ا" أ " ا"وت 
قد يكون لي دائما رأي مختلف ألني ال أحب أن أستیقظ يوما ... لتعیش_وفكر_لتبقى_قاوم#

من غیر " أسیادا"يجرھا أحد الذين نصبوا أنفسھم على األمة " عبید"وفي عنقي سلسلة 
 .ولدت حرا وعلي أن أبقى يقضا من أجل حريتي. سلطان

  

طا   لا  
لكن المعارك ... ء أصبح مثیرا للجدل في ھذا الوطنكل شي... لتعیش_وفكر_لتبقى_قاوم#

 .المعلنة تنتمي أغلبھا إلى حرب نتائجھا ستعتبرنا مجرد وقود أو عبید

    ، 22   2017 اج


