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حرب املعنويات
الدكتور محمود رمضان البوطي
حرب تدور رحاها اليوم ،الغاية منها تثبيط اهلمم عن النهوض ،وترسيخ اإلحباط يف النفوس .تتمثل
يف كلمات نسمعها ،ومنشورات نقرؤها ،وعناوين سوداوية  -تدور حول بلدان  -حتمل داللة اهنزامية قد
أتصلت يف نفس املتكلم أو الكاتب ،وترسخ مشاعر سلبية يف نفس القارئ والسامع.
ولو أتملت مليا لوجدت أن هذه الكلمات والعبارات صدى نفوس مشؤومة ،وألسنة ال جتيد احلديث
إال عن الصعوابت والشدائد .يبثها أانس جندوا أنفسهم على صفحات ومواقع تدار من اخلارج ،جعلوا
من آالم املكلومني ومصائبهم مادة تندر هلم ،يستثمرون اآلالم لصب مزيد من انر اإلحباط واليأس ،من
خالل بث الشائعات ،وتسليط الضوء على الثغرات ،والشماتة ابلعثرات..
فاحلذر احلذر ..ألن حيمل عدوك سالحه ويشهره يف وجهك أمر خطري ،لكن األخطر منه أن تتسلل
إىل النفوس مثل هذه املشاعر ،فإهنا أشد وطأة من طعنة تتلقاها من عدو يعلن عن عداوته لك.
أما االنتقاد البناء النابع من مشاعر صادقة وغرية حمرقة ،املشفوع جبهود مبذولة وأعمال مربورة فإنه
يدخل على القلب بردا وسالما رغم ما فيه من قسوة وجتريح ،وهو مقبول من شريك الظروف واملنغصات
واملتاعب ،وأنعم به من شريك مهما كان متسخطا ،ألين أرى شواهد صدقه اليت تتمثل يف ثباته ورسوخه.
لكن احلديث ذاته جتده مسجا على النفس ،ثقيال على القلب ،تنبذه اآلذان عندما يصدر ممن كنت
تراه أسدا هصورا وهو يسعى يف خراب بلده حبماقته ،وملا فشل يف مهمته ميم وجهه شطر الغرابء ،وبدل
جلده كاحلرابء ،وغدا محال وديعا يتمسح هبم كاهلر ،ويبحث عن عزه الضائع هناك .ابألمس كنت تسمع
عن عنرتيته ،وملا صار هناك صرت تسمع عن وداعته وخوره؟!
وال غرو ،فإن هلم يف أسالفهم أسوة ،الذين استغلوا املنابر أداة حتريض للجهاد ضد احلكام ،وملا محي
الوطيس واشتد أوار الفتنة ،مللموا ما خف وزنه وغال مثنه وفروا أبهلهم وأوالدهم ،واليوم تراهم هناك
جياهدون جلمع مزيد من املال من خالل مشاريع جتارية ومطاعم شامية ولقم هنية ..
ينظر وينتقد  -وهو متوسد أريكته  -أرصدة وفرية ،وأرائك وثرية ،ومشاريع مرحبة  ..وعيون هتمي
دموع التماسيح على مصائب خلفها ألهله وبلده ،ويشفع حديثه السوداوي ابملثاليات وعبارات الشوق
للوطن والغرية عليه.
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والسطحي رمبا يؤخذ بكالمه ،لكنك لو قرأت ما حتت السطور بتمعن ،لوجدت أهنا تنم عن نفوس
سقيمة ،تنظر إىل الشام بعيون محراء شامتة ،وابتسامة صفرواية خفية؛ تسخطا على هللا عز وجل إذ
خيب مسعاهم ومل تسقط سورية فريسة بني أنياهبم.
أما الذين وفقهم هللا عز وجل للثبات رغم كل العصوابت واملنغصات ،فهنيئا هلم.
هنيئا ملن يعمل اليوم بصمت ،يعلم الصغار يف املساجد ،وخيفف عن الناس من الربحاء ،ويتفقد أحوال
احملتاجني واملعوزين ،يبذل وسعه يف إصالح ما فسد ،وتقومي ما اعوج ،ويسعى للنهوض ببلده .فهؤالء
هم أهل الشام وانسها؛ هؤالء هم أهل الكرامة الذين حدثنا عنهم سيدي الشيخ شكري اللحفي رمحه
هللا عندما سئل عن اخلروج من الشام فقال( :كانت االستقامة عني الكرامة واليوم اإلقامة عني
الكرامة) ،وينقل عن سيدي الشيخ أديب كالس رمحه هللا( :الشام يف آخر الزمان كسفينة سيدان نوح).
أسأل هللا تعاىل يل ولكم الثبات ،وأن يستعملنا وال يستبدلنا .وجيعلنا من أهل الكرامة ،فإن هللا عز
وجل يقول( :وإن تتولوا يستبدل قوما غريكم مث ال يكونوا أمثالكم).
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