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عذرا ليس من واجبات اإلعالم نقل األحداث فقط، وليس فرضا على 
الكتاب والصحافيني نشر آرائهم فقط. إن الهدف األسمى هو إبراز 

احلقيقة، ونشر الكلم الطيب، وتوصيل املعلومة ليستفيد القارئ مما 
يقرأ، وليميز بني احلق والباطل في عصر احتار فيه العقل مبا يسمع 
ويرى من شدة املكر واخلديعة )وإن كان مكرهم لتزول منه اجلبال( 

»سورة إبراهيم ـ اآلية: 46«.
ولعموم املنفعة أستسمح جريدة »األنباء« في النشر، وأستأذن 
الشيخ عمار الصياصنة، شكر اهلل له، باقتباس بحثه »صفات 

اخلوارج في السنة النبوية«..
»اخلوارج«.. من الكلمات التي كثر تردادها في اآلونة األخيرة، 

وإطالقها على بعض اجلماعات والتنظيمات بحق وباطل، فكان البد 
من وقفة نتبني بها صفات اخلوارج كما وردت في السنة النبوية 

حتى ننزل كل قوم منزلتهم الالئقة بهم حسب قربهم من هذه 
األوصاف وبعدهم عنها.

ولم يأت في السنة النبوية حتذير من فرقة بعينها من فرق هذه األمة 
إال اخلوارج، فقد ورد فيها أكثر من عشرين حديثا بسند صحيح أو 

حسن، وما ذلك إال لضررهم اجلسيم على األمة، والتباس أمرهم على 
الناس واغترارهم بهم، إذ ظاهرهم الصالح والتقوى، وألن مذهبهم 

ليس قاصرا على اآلراء واألفكار، بل يتعدى ذلك إلى سفك الدماء.
فمن صفاتهم الثابتة في السنة:

1- صغار السن: فهم في غالبهم شباب صغار، يقل بينهم وجود 
الشيوخ والكبار من ذوي اخلبرة والتجارب، قال عنهم النبي 

ژ: »حدثاء األسنان«، قال احلافظ ابن حجر في الفتح )287/12(: 
» واحلدث: هو الصغير السن«. 

2- الطيش والسفه: فعامة اخلوارج ومن يتبنى فكرهم من الشباب 
الذين تغلب عليهم اخلفة واالستعجال واحلماس، وقصر النظر 

واإلدراك، مع ضيق األفق وعدم البصيرة، كما جاء في احلديث املتفق 
عليه: »يأتي في آخر الزمان قوم، حدثاء األسنان، سفهاء األحالم«، 

واألحالم: األلباب والعقول، والسفه: اخلفة والطيش.
قال النووي: »يستفاد منه أن التثبت وقوة البصيرة تكون عند كمال 

السن وكثرة التجارب وقوة العقل«، نقله عنه احلافظ في الفتح.
3- الغرور والتعالي: فاخلوارج يعرفون بالكبر والتعالي على عباد 
اهلل، واإلعجاب بأنفسهم وأعمالهم، ولذلك يكثرون من التفاخر مبا 

قدموه وما فعلوه.
قال ژ: »إن فيكم قوما يعبدون ويدأبون، حتى يعجب بهم الناس، 

وتعجبهم نفوسهم، ميرقون من الدين مروق السهم من الرمية« رواه 
أحمد بسند صحيح.

ويدفعهم غرورهم الى ادعاء العلم، والتطاول على العلماء، ومواجهة 
األحداث اجلسام، بال جتربة وال روية، وال رجوع ألهل الفقه والرأي.

4- االجتهاد في العبادة: فهم أهل عبادة من صالة وصيام وقراءة 
وذكر وبذل وتضحية، وهذا مما يدعو لالغترار بهم، ولذا جاء البيان 
النبوي واضحا في التنبيه على هذه الصفة فيهم: »ليس قراءتكم إلى 

قراءتهم بشيء، وال صالتكم إلى صالتهم بشيء، وال صيامكم إلى 
صيامهم بشيء« رواه مسلم.

وقال: »يحقر أحدكم صالته مع صالتهم، وصيامه مع صيامهم« متفق 
عليه.

وإذا كان الصحابة رضي اهلل عنهم يحتقرون صالتهم مع صالتهم، 
فكيف بغير الصحابة؟ 

وملا لقيهم عبداهلل بن عباس قال: »فدخلت على قوم لم أر أشد 
اجتهادا منهم، أيديهم كأنها ثفن اإلبل )أي غليظة(، ووجوههم معلمة 

من آثار السجود« رواه عبدالرزاق في املصنف. 
5- سوء الفهم للقرآن: فهم يكثرون من قراءة القرآن واالستدالل 

به، لكن دون فقه وعلم، بل يضعون آياته في غير موضعها، ولهذا 
جاء وصفهم في األحاديث: »يقرءون القرآن يحسبون أنه لهم وهو 

عليهم«، »يتلون كتاب اهلل رطبا، ال يجاوز حناجرهم«، »يقرءون 
القرآن ال يجاوز تراقيهم«. 

قال اإلمام النووي في شرح صحيح مسلم: »ليس حظهم من القرآن 
إال مروره على اللسان، فال يجاوز تراقيهم ليصل قلوبهم، وليس 
ذلك هو املطلوب، بل املطلوب: تعلقه، وتدبره بوقوعه في القلب«. 

وقال شيخ اإلسالم: »وكانت البدع األولى مثل بدعة اخلوارج إمنا هي 
من سوء فهمهم للقرآن، لم يقصدوا معارضته، لكن فهموا منه ما لم 

يدل عليه« مجموع الفتاوى.
 ولذلك قال فيهم عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما: »انطلقوا إلى آيات 

نزلت في الكفار، فجعلوها على املؤمنني« ذكره البخاري تعليقا.
قال ابن حجر: »كان يقال لهم القراء لشدة اجتهادهم في التالوة 

والعبادة إال أنهم كانوا يتأولون القرآن على غير املراد منه، 
ويستبدون برأيهم، ويتنطعون في الزهد واخلشوع وغير ذلك« فتح 

الباري البن حجر.
6- الكالم احلسن املنمق: فكالمهم حسن جميل، ال ينازع أحد في 

حالوته وبالغته، فهم أصحاب منطق وجدل، يدعون لتحكيم الشريعة 
وأن يكون احلكم هلل ومحاربة أهل الردة والكفر، ولكن فعالهم على 

خالف ذلك.
كما قال عنهم النبي ژ: »يحسنون القيل، ويسيئون الفعل«، 

»يتكلمون بكلمة احلق«، »يقولون من خير قول البرية«. 
قال السندي في حاشيته على سنن النسائي: »أي يتكلمون ببعض 

األقوال التي هي من خيار أقوال الناس في الظاهر، مثل: إن احلكم إال 
هلل، ونظائره، كدعائهم إلى كتاب اهلل«.

7- التكفير واستباحة الدماء: وهذه هي الصفة الفارقة لهم عن 
غيرهم، التكفير بغير حق واستباحة دماء املخالفني لهم، كما قال 

عنهم النبي ژ: »يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل األوثان« متفق 
عليه. 

وهذا »من أعظم ما ذم به النبي ژ اخلوارج« مجموع الفتاوى.
وسبب قتلهم ألهل اإلسالم: تكفيرهم لهم، قال القرطبي في املفهم: 

»وذلك أنهم ملا حكموا بكفر من خرجوا عليه من املسلمني، استباحوا 
دماءهم«. 

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: »فإنهم يستحلون دماء أهل القبلة 
العتقادهم أنهم مرتدون أكثر مما يستحلون من دماء الكفار الذين 

ليسوا مرتدين« مجموع الفتاوى.
وقال: »ويكفرون من خالفهم في بدعتهم، ويستحلون دمه وماله، 
وهذه حال أهل البدع يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم فيها« 

مجموع الفتاوى.
والتكفير عند اخلوارج له صور كثيرة: كتكفير مرتكب الكبيرة، أو 
التكفير مبا ليس بذنب أصال، أو التكفير بالظن والشبهات واألمور 

احملتملة، أو باألمور التي يسوغ فيها اخلالف واالجتهاد، أو دون 
التحقق من توافر الشروط وانتفاء املوانع، وال يعذرون بجهل وال 

تأويل، ويكفرون بالزم األقوال ومآالتها، ويستحلون دماء من 
يكفرونهم دون قضاء وال محاكمة وال استتابة.

ولهذا قال عنهم النبي ژ: »ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم 
من الرمية«، »فشبه مروقهم من الدين بالسهم الذي يصيب الصيد 

فيدخل فيه ويخرج منه من شدة سرعة خروجه لقوة الرامي، ال 
يعلق من جسد الصيد بشيء«. عمدة القاري.

وفي صحيح مسلم: »هم شر اخللق واخلليقة«، وعند أحمد بسند 
جيد: »طوبى ملن قتلهم وقتلوه«، قال ابن حجر: »وفيه أن اخلوارج 

شر الفرق املبتدعة من األمة احملمدية« فتح الباري.
8- اتخاذهم شعارا يتميزون به عن سائر الناس: ولهم في كل عصر 
وزمان شعار يتميزون به، وقد يكون هذا الشعار في الراية، أو لون 

اللباس، أو هيئته، أو غير ذلك.
وقد كان شعارهم في زمن علي بن أبي طالب حلق شعر رؤوسهم، 
كما أخبر عنهم النبي ژ بقوله: »سيماهم التحليق«. رواه البخاري.

قال شيخ اإلسالم في مجموع الفتاوى )28/ 497(: »وهذه السيما 
سيما أولهم كما كان ذو الثدية، ال أن هذا وصف الزم لهم«.

وقال القرطبي: »)سيماهم التحليق( أي: جعلوا ذلك عالمة لهم على 
رفضهم زينة الدنيا، وشعارا ليعرفوا به« املفهم.

 واحلمد هلل رب العاملني.

s.sbe@hotmail.com
سالم إبراهيم السبيعي

داعش.. 
وصفات اخلوارج 
في السنة النبوية

Waha2waha@hotmail.comملن يهمه األمر
ذعار الرشيدي

موقع وزارة الداخلية واملعروف 
باسم moi.com.kw يفترض ان يكون 

ملكا خاصا لوزارة الداخلية، بل هو 
ملك خاص حلكومة الكويت وليس 

للداخلية فقط، ولكن املتصفح للموقع 
سيجد ان حقوق ملكية محرك البحث 
امللحق به محفوظة لوافد من جنسية 
عربية وليس لوزارة الداخلية وحتما 
ليس ملكا للحكومة كما يدعي وافد 

عربي في سيرته الذاتية التي يعرضها 
على اكثر من موقع إلكتروني 

متخصص بالسير الذاتية.
> > >

 حسنا الرجل قام بتأسيس املوقع او 
املساهمة في برمجته، ولكن هل يعقل 
ان موقعا يحمل اسم الكويت وميلك 

حقوق محرك البحث امللحق به وافد؟، 
أليس في هذا خرق أمني؟ خاصة ان 
املوقع يحمل معلومات سرية ومالية 
يجب اال تكون حقوق قاعدة بياناتها 

ملكا ألي شخص، واملوقع يحمل 
خاصية رسائل سرية، فأين سرية 
املراسالت إذا كان موقعكم مملوكا 

لشخص غير كويتي؟
> > >

واألمر ال يتوقف هنا، بل ان 
الفضيحة ممتدة، فبعد البحث وراء 

اسم الشخص الذي يدعي حقوق 

ملكية محرك بحث وزارة الداخلية 
الكويتية كما يعلن في موقع الداخلية 

الرسمي، تبني ان الوافد العربي 
الذي يعرض اسمه كمالك حملرك 

بحث وزارة الداخلية في الصفحات 
الداخلية للموقع، بل ويعلن هذا 
رسميا عبر سيرته الذاتية التي 

ينشرها على أكثر من موقع عبر 
الشبكة العنكبوتية، ويكتب في سيرته 

الذاتية انه ميتلك محرك بحث وزارة 
الداخلية، ويعلن هذا األمر ضمن 

سيرة ذاتية مطولة له قام بنشرها 
مع صورته واسمه الثالثي على 

احد مواقع السير الذاتية الشهيرة، 
بل ويضيف في سيرته الذاتية انه 

هو مؤسس برمجة موقع التقدم 
بطلبات الڤيزا من خارج الكويت وهو 
املوقع الذي يضم مدخال للتحويالت 

املالية بحسب ادعائه. وال يكتفي 
السيد الوافد باستعراض امتالكه 

ملوقع وزارة الداخلية، بل انه ايضا 
يقدم نفسه على انه يعمل بوظيفة 

»مستشار بوزارة الداخلية«، وليس 
هذا فقط بل يقدم نفسه انه عمل 

كمستشار تقنية معلومات لعدد من 
املشاريع »السرية« احلكومية، وال 
بأس في هذا ان كان فعال شخصا 

متمكنا من عمله ومختصا في 

مجاله... ولكن.
> > >

هل يتوقف األمر عند هذا احلد؟ 
ال، فاملستشار يطرح في سيرته 
املطولة »والتي قدمها للعمل في 

وزارة الداخلية« انه عمل في شركتني 
نيوزيلنديتني بني عامي 1996 وحتى 

2٠٠3، األولى اسمها »أ.أ« وعمل 
لصاحلها بني عامي )2٠٠2ـ2٠٠3(، 
واحلقيقة ان هذه الشركة حتديدا 

مت تأسيسها عام 1998، أما املفاجأة 
الكبرى فهي ان مالك الشركة 

ومديرها وصاحب سجلها التجاري 
هو املستشار نفسه، أما األمر األنكى 
ان الشركة مت حلها مبوجب القوانني 
التجارية النيوزيلندية عام 2٠٠1، اي 
انه قام بتأسيس الشركة وتسجيلها 
في نيوزيلندا فقط ليدعي انه عمل 

بها كخبير، األهم ان فترة عمله 
املزعومة في الشركة كانت بعد حل 

الشركة بعام ميالدي كامل.
> > >

يدعي املستشار انه عمل ايضا في 
شركة ثانية اسمها »ت.ا.ك« وموقعها 

نيوزيلندا ايضا، ومن خالل تتبع 
تسجيل الشركة األخرى نكتشف 

ان املستشار نفسه هو مالكها 
ومؤسسها وصاحب سجلها التجاري 

وأنها هي األخرى شطبت مبوجب 
القانون التجاري النيوزيلندي كما هو 

موضح من موقع تسجيل الشركات 
النيوزيلندية، وبحسب املوقع 

النيوزيلندي ان عنوان الشركة األولى 
هو ذاته عنوان الشركة الثانية وان 

كلتيهما اغلقتا ومت شطبهما وليس لهما 
اي كيان قانوني.

الشركتان ومن خالل استعراض ما جاء 
في موقع تسجيل الشركات النيوزيلندية 

ليس لهما اي نشاط، اي انهما بحكم 
»الوهميتني«.

> > >
وبعد وضع اسم املستشار في محرك 

بحث غوغل جاءت النتيجة مفاجأة 
املفاجآت فقد كانت النتيجة الرابعة 
التي أوردها محرك بحث غوغل ان 

موقع وزارة الداخلية مملوك له وهو 
ادعاء غير صحيح وال شك، أما النتائج 
الثالثة األولى فكانت عبارة عن اسمه 
الوارد في مجموعة من مواقع السير 

الذاتية التي يقدم فيها معلومات 
مغايرة للحقيقة.

 بغض النظر عن ادعاءات السيد الوافد 
العربي املستشار، ولكن ادعاءه ان كان 
صحيحا فكارثة، وان كان غير صحيح 

فكارثة أخرى، وهو أمر يستوجب 
التعديل بل والتحقيق ايضا.

وافد يّدعي ملكية 
محرك بحث 
»الداخلية«!
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@mundahisha - mundahisha@gmail.com
عواطف العلوي

تطور وسافر لباريس عقنب شلع لندن 
وجتني علومه

ما به مرض لكن ما هو على الكيس 
سفرة بالش بواسطة من يلومه

اهلل يرحم وقتكم يا مفاليس واهلل يعز 
الواسطة واحلكومة

بهذه الكلمات اختصر قائل هذه األبيات 
وضع املسافرين الكويتيني خاصة 

واخلليجيني عامة في لندن وباريس 
حتت بند العالج في اخلارج.

حقيقة ال أدري من القائل، لكنه بكل 
تأكيد ال يعني جميع املسافرين، وفي 

الوقت ذاته لم يرسم الصورة كاملة بكل 
تفاصيلها ملا يفعلونه في املدن األوروبية 

هم وأبناؤهم ونساؤهم. 
املوضوع هنا ليس طقوس البذخ 
و»بعزقة« األموال التي ميارسها 

اخلليجيون عادة في لندن وغيرها 
بتلذذ وهوس ال حد لهما، ألني أعتقد 

أنها طبيعة البشر، ال يختلف فيها 
اخلليجي عن غيره من سائر العربان أو 
الغربيني. بل إن هناك من يؤكد أن بعض 

األثرياء من العراق ولبنان واألردن 
واملغرب وغيرها ينفقون ببذخ أكثر 

من اخلليجيني، وذكر أحدهم أنه شاهد 

قصرا فخما في لندن يعج باحلراس 
واخلدم واحلشم، والسيارات املرسيدس 
والـ »بي إم« آخر طراز، وحني سأل عن 

صاحبه أخبروه بأنه فلسطيني. لكنه 
اإلعالم، دائما ولسبب ما يسلط األضواء 
فقط على اخلليجيني، ويتجاهل غيرهم، 

قد يكون احلقد أو احلسد أو الرغبة 
الشيطانية في تشويه صورة اخلليجي 

بوصمة التبذير، والذي متارسه نسبة ال 
تتعدى 5% من إجمالي اخلليجيني الذين 

يؤمون تلك املدن كل صيف.
وهذا ال يعني أنني أدافع عن هذا البذخ 

أو أشجعه أو أبرره، لكني أقول إن 
اخلليجيني األثرياء ال يفعلون شيئا 

يختلف عما يقوم به كل أثرياء العالم 
شرقا وغربا، وقد رأيت بأم عيني في 

زياراتي ملدينة دبي ما ال تتصورونه من 
صرف لألموال من قبل سياح صينيني 

بعثروها بني محالت املاركات الباذخة بال 
حساب حتى بدا شكلنا نحن اخلليجيني 

مقارنة بهم فقراء معدومني.
ولكم أن تتابعوا الصحف العاملية التي 

تنشر أخبار املشاهير لتروا العجب 
العجاب فيما يصرفونه للتسوق فقط. 

بل هناك من األفارقة من ميلك من 

األموال ما يفوق ميزانية بلده ويشتري 
خالل سفراته كل ما تقع عليه عيناه.
أما ما دفعني الى كتابة املقال فهو ما 

وصلني مؤخرا من صور ومقاطع 
ڤيديو عبر الواتساب وتويتر وغيره 

لسياح خليجيني في لندن، جتسد معنى 
الفوضى االستفزازية والسلوكيات غير 

السوية واإلصرار على الظهور هناك 
بصورة اخلليجي الهمجي الفاقد أبسط 

قواعد التهذيب واللباقة والتحضر. 
شباب يتجولون في امليادين والساحات 

العامة هناك باملالبس الداخلية، 
مجموعات أسرية تفترش أرض احلدائق 

وتشعل مواقد الغاز فوق األعشاب 
لتطبخ عليها الكبسات و»األمراق«، 

استعراض بالسيارات الرياضية الفارهة 
دون مباالة مبا يسببونه من إزعاج 

وتعطيل للمرور، تفحيط فوق املساحات 
اخلضراء وإتالفها حتت عجالت 

سياراتهم، وغيره وغيره من تصرفات 
غير مسؤولة، والمباالة باالنطباعات 

التي يتركونها هناك عن أوطانهم التي 
جاؤوا منها، متناسني مقولة املسافر 

أصدق ممثل لبلده.
حتى طفح الكيل ورفضت املقاهي 

في بعض الدول الغربية ـ كما بلغني 
ـ استقبال اخلليجيني بسبب اإلزعاج 

والفوضى اللذين يتسببون بهما في تلك 
األماكن، بل ان هناك فنادق في أملانيا 
والنمسا وزعت كتيبات باللغة العربية 
على النزالء اخلليجيني تدعوهم فيها 

إلى االلتزام بالهدوء وعدم رمي مخلفات 
الطعام من الشرفات، واحملافظة على 
نظافة الغرف وبالذات السجاد الذي 
أتلفته بعض اخلليجيات بـ »احلناء« 

التي يصبغون أياديهن وشعورهن بها.. 
واخزيتاه!

وال أدري من امللوم هنا، أهو خلل في 
تربيتهم، قد يكون تدليال مبالغا فيه 
نزع منهم روح املسؤولية واحترام 

اآلخرين، أو إهماال وجتاهال يعوضونه 
بتلك االنحرافات جلذب االنتباه والعيون 

إليهم أم هل تغيرت نوعية املسافرين 
عنها في العقود السابقة التي لم يكن 
يسافر فيها إلى الدول األوروبية إال 
نخبة القوم ومثقفوهم، بينما صار 
بوسع اجلميع اآلن أن يوجه شطره 

صوب مشارق األرض ومغاربها؟ أم ان 
األخالق بوجه عام آيلة إلى الضمور 
واالنحالل.. ونحن في غفلة عنها؟.

سفرة ببالش 
واهلل يعز 
احلكومة

كلمات كويتية

osamadeyab@yahoo.com
أسامة دياب

التاريخ هو خالصة احلراك اإلنساني 
لتحقيق طموحات بشرية مشروعة 

أو غير مشروعة، بعض من تلك 
الطموحات يرى النور ويتحول 

ملنارة لألجيال القادمة وبعضها اآلخر 
يظل سوطا يعذبها وعارا يطاردها، 

فتاريخ املجتمع هو محصلة الصراع 
فيه ما بني خير وشر، عدل وظلم، 
غنى وفقر أو باألحرى برجوازية 

وبلوريتاريا، حرية وعبودية، نظام 
وفوضى، تعبير وقمع، ورأسمالية 

واشتراكية. ولذلك جند أن املواطن في 
اي مجتمع هو نتاج طبيعي للفكرة 
السائدة فيه والتي كانت لها الغلبة 

في الصراع ـ حتى مرحليا ـ فتصبغ 
شخصيته بصبغة مجتمعية حتدد 

سلوكياته واجتاهاته ومفهوم العمل 
لديه وآليات وأدوات النجاح وقدرته 

على اإلنتاج.
فإن كانت مجموعة األفكار السائدة في 
املجتمع هي احلرية والعدالة واملساواة 
وسيادة القانون كانت احملصلة مواطنا 

حرا ولبنة بناء وساعدا من سواعد 
التنمية، مواطنا ملتزما بالقانون خاليا 

من األمراض االجتماعية مثل الغل 
واحلقد واحلسد، أما إن كانت الغلبة 
للفساد مبختلف أشكاله، الفوضى 

والطبقية والواسطة واحملسوبية فتكون 
احملصلة مواطنا هو معول هدم في 
جدارية الوطن، خائفا، ذليال، عاجزا 
عن التعبير عن رأيه ألنه يؤمن أن 

جلدران بيته أذانا، يفتقر للطموح ألنه 
على يقني أن عينه ال ميكن بحال من 

األحوال تعلو على احلاجب وأن املاء ال 
ينساب لألماكن العالية، فوضويا يكره 
النظام وسيادة القانون ألنه تربى على 

أن من له ظهرا ال ميكن أن يضرب على 
بطنه، ويكون أقرب للشر من اخلير، 

مييل للفساد بعيدا عن النزاهة، ضعيف 
اإلنتاجية، أنانيا متبلد املشاعر وحتركه 

األهواء ومن السهل جدا شراؤه من 
اخلارج قبل الداخل بكل ما حتمل 

الكلمة من معان.
مجتمعاتنا هي محصلة األفكار السائدة 

فيها ومواطنونا جتسيد واقعي ملا 
نؤمن به من مبادئ، إال أن املؤسف في 
املوضوع أننا ال نستطيع الهروب من 

ذاكرة التاريخ وال محوها ال بعني احملب 
وال بتربص الكاره.

ولكن السؤال األهم هل يعيد التاريخ 
نفسه؟ وهل يعيد نفسه بالكيفية 

التي حددها كارل ماركس في مقولته 
الشهيرة »التاريخ يعيد نفسه في املرة 

األولى كمأساة وفي الثانية كمهزلة«؟
أطمأن عزيزي القارئ ففي بالدنا يعيد 

التاريخ نفسه بنفس احلوادث ونفس 
الشخوص وإن تغيرت األسماء، في 
بالدنا أنت في ايد امينة، فال حاجة 
ملراجعة كتب التاريخ، فما فاتك من 
املمكن أن تدركه بل وتشاهده رأي 

العني، فمن لم يشهد ثورة 1919 وسمع 
عن التوكيالت التي جمعها املصريون 

لسعد زغلول متكن من التوقيع 
على استمارات حركة مترد إلسقاط 

نظام اإلخوان، ومن كان يأمل في أن 
يعيش حقبة حفر قناة السويس وما 

صاحبها من زخم تاريخي كتب له أن 
يشهد حفر قناة السويس 2، ومن 

ولد بعد ثورة يوليو 52 استطاع أن 
يشهد ثورتي 25 يناير و3٠ يونيو، 
ومن انتابه احلزن لوصف اإلعالم 

املصري لثورة 25 يناير بأنها مؤامرة 
قام بها الطابور اخلامس املمول من 
اخلارج فعليه أال يحزن فثورة 1919 

وصفها نفس اإلعالم بنفس األوصاف 
حسب مذكرات العالم األزهري الشيخ 

عبدالوهاب النجار عن وقائع ثورة 1919 
»األيام احلمراء«، ومن متنى أن يرى 
مشروع محور قناة السويس النور 

وحزن ألن مرسي لم يتمكن من تنفيذه 
شاء القدر أن يعايش بدء تنفيذ نفس 

املشروع والذي ينسب في األساس إلى 
حقبة مبارك.

خالصة الكالم
تاريخنا وتاريخ االمة العربية يعيد 

نفسه بنفس املشاهد ونفس األحداث 
ولكننا ال نتعلم ونكرر نفس األخطاء... 

دمتم بألف خير. 

التاريخ 
يعيد نفسه

مالمح


