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احترم جداً خصلة االحترام التي أورثتني إياها ألني لو أمضيت عمري بحثاً ما وجدتها في   .23
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 فيما عدا ذاك يعد نفاق. 

 اختصار الطريق يبدأ بتقبل األخر.  .31

 اختفت الحاسبة.  اختفاء: نزل الدوالر؛ .32

اختالف الرأي شيء طبيعي ألنه نتيجة الختالف العقول، ولكن بمجتمعنا اختالف الرأي بسبب   .33

 اختالف الفصيل والعقول بنمطية واحدة مثل بعضها.

اختالف النظرة بحسب المجتمع المستضيف: يتوهم الكثير أن ما يراه هو الصواب بعينه وفقط،   .34

تمع وكمثال من يعيش في الغرب االن ينظر لكل الجماعات وهنا اريد التحدث عن مؤثر المج

العدو  له لصد  الداخل فتكون االولوية  المسار اما من يعيش في  انها ادت النحراف  المتشددة 

االول للثورة ورغم قناعة الطرفين التامة بصحة ما يقولون يبقى االختالف في المجتمع الذي  

لعدو االن يوازن بين وضعه الحالي ووضعه الذي يعيشون فيه وهنا تجد من يعيش بمجتمعات ا

قدي يتغير فيرضى بما هو فيه، وكال االطراف الثالثة وهناك أكثر إذا ما توسعنا يؤمن بصحة  

قناعاته وطبعا القناعات الثالثة قد تصيب من زوايا محددة ولكنها ليست الخيار الصحيح المطلق  

ن القواعد التي ننطلق فيها من الحكم ليست وهذا ما يبرهن عدم وجود رؤية شاملة لوضعنا ال

 بأساسها سليمة وانما تتأثر بالمجتمع او بغيره الكثير واألسواء مثل المصالح وغيره...

اختلفت االديان في عصرنا على كثير من االمور واتفقت على سورية! ففي االسالم الجهاد   .35

اليهودية أرضنا هي االرض  المقدس في الشام وفي المسيحية الحرب في سورية مقدسة وفي  

 المقدسة اللهم فرج عن أهل الشام، أهل الراية.

 اخر من يغادر القائد، عنا أول من يهرب هو القائد. خطأ في العقيدة.  .36

 اخرج من الحصار إلى الحصار من الدمار إلى الدمار من لم يثر هناك لن يأخذ هنا بالثأر. .37
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 ادعاء البالء يجلب البالء اللهم لك الحمد ولك الملك ال شريك لك.  .42
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 اذا استمر الوضع بهذه الكارثية، سيصبح الحصول على بيت عزاء صعب أيضاً. .44

 ارأف بحال الذين يكرهونك فمعظمهم مريضون.  .45
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 بالحسد والنقص، تجاوزها سيغير حياتنا لألفضل بكثير. 

 وإبعاده عنها فعالً، يجعل منا أول أعدائه. اقحام الدين في حياتنا كالماً  .103

 اقرأ الواقع وال تقرأ التاريخ فالكل يكذب.  .104

 . HRاقرأ سيفيتك تعجبني تعمل مقابلة أتعجب   .105

 اقرأ كتاب، خفف عالقات، خفف مشاكل.  .106

 اقرأ لكي تكون!  .107

اقرأ!! أي ثورة تقوم في أي زمان كان وأي مكان فإنها أول ما تقوم، تقوم على الجهل بكل   .108

أشكاله فلن تنجح ثورة ال تقلب الجهل إلى علم، فال ينبغي أن يكون معظم الركب جهالء فما  

بالك لو قادها الجهالء! فكيف لو تزيين الجهل بالغباء؟ وكيف لو زادهم هوى النفوس؟ لن تنجح  

 ثورة غبية وستنجح ثورة اقرأ. 

ي وجه تمرير المشاريع اقصاء الكفاءات غالبا يكون بسبب ايجابيتهم وانهم سيكونون سد ف .109

 الشخصية.

 اقلها إننا نرفض ان يكون الكلب رئيساً. .110

 اكتشاف الكذبة بعصرنا، ال يحتاج سوى لبعض التحليل.  .111
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االبداع يعني كسر القواعد العامة بالشكل االفضل ولو كانت امكانية التطبيق جزئياً، ومن   .112

مة إليجاد قواعد عامة حصرا  يريد يكسر ويبدع ولو على حيز محدد فموضوع كسر القواعد العا

 غير مجدي كثيراً. 

 االبطال الحقيقين من يواجهون الواقع ويغيرون الوقائع ال من يتماشى معها أو يهرب منها.  .113

 االتكال على غير هللا انتكاس. ضامنون.  .114

 االحتجاج يعني أن تشعل النار فيمن تحتج عليه ال في نفسك.  .115

ف .116 الشخص  يحمل  لما  يكون  الحقيقي  قادة االحترام  احترام  لذلك  وسلطته  لقوته  ال  ذاته  ي 

 الجماعات ليس احترام حقيقي وانما ألجل قصير ويزول وكذلك اصحاب السلطة والمال.

االحتكار يخفف الجودة ويمنع االستمرارية حتى على المستوى البشري لذلك صناعة فرق  .117

 العمل تتطلب التعدد وإال فأنت تصنع بذرة مافيا. 

الفحوى فكثيراً ما نرى شيخا يئم الناس، ولكن لديه الكثير من األفعال  االختصاص يختلف عن   .118

غير السليمة، وكثيراً ما نرى طبيبا يداوي الناس، ولكن لديه الكثير من سوء المعاملة واالحترام،  

الناس،   واستغالل  التجارة  هو  الوحيد  همه  ولكن  للناس،  الدواء  يبيع  نرى صيدلياً  ما  وكثيراً 

ضاال، ولكن لديه من التعامل واآلداب ما يتفوق على ما تم ذكرهم، فالعبرة ليس    وكثيراً ما نرى

 بالعنوان الذي تحمله وإنما العنوان الذي تعمل ألجله.

االختالف ُسنةٌ كونية، نحن هنا مختلفون، وحقيقة الحياة بتقبل هذا االختالف. االمر أوسع   .119

 من أن نتشابه، كل الطرق إلى هللا سالكة... 

ة االلهية تفوق كل ارادة وهي نافذة المحالة وهذا تبرير اللجوء عند العجز او الضياع  االراد .120

 او الحيرة. 

االرقام والتواريخ وحدها ال تكفي فأحيانا نحتاج صوراً وأحياناً نحتاج المواقف وكثيراً نحتاج   .121

 أن نتذكر وأال ننسى الذكريات. 

أما   .122 أفرادها،  يتشابه  فئة  أو  فئات فهذا االستثناء يكون لشخص  إذا كانوا أشخاص من عدة 

 يسمى نفاق. 

 االستجابة لم تعد ترتبط بأزمنة أو بأمكنة وإنما بأفئدة. .123

االستدالل الديني لكثير من االمور في حياتنا ال يمكن ان يربط بالحروف وحسب، فتعالى   .124

لك   في عاله الذي أرسل الينا حروفا تجعل في القلوب يقينا عام وخاص، رسائل إلهية كثيرة

 تجعل منك نبي نفسك فيها، ألنها تخصك ولست نبي بالغ فقد ختم الحبيب أنبياء هللا. 

 االستسالم للعجز خيانة.  .125

 االستسالم ليس خيارنا وليس نهايتنا.  .126
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االستغباء الذي يمارسه القادة حالياً على الشعب يماثل االستحمار الذي مارسه النظام بداية  .127

 منهم. االنتفاضة هم أغبى منه وهو أجحش 

 االستقرار ال يكون بنسيان الجرائم، ومقتضيات العدل اإللهي كفيلة بذلك في الدنيا قبل األخرة.  .128

 االستقالل عن األخرين أصبح ضرورة ملحة وخصوصا عندما تعمل فكرك. .129

 االستماع لطرف يوصلك لغاية الطرف أما االستماع لألطراف يوصلك للحقيقة.  .130

 لدينا يكون بعد النظر بعين الحق وليس بعيوننا وحدها.االستنتاج إلقرار قناعة  .131

 االسالم شيء واسالمنا شيء اخر.  .132

االسالم هو من يدخل قلوب الناس وليس الناس من تدخل قلب اإلسالم، فانت يجب أن تحمل   .133

قلبا يصلح أن يدخله االسالم وإال فأنت من أشباه الرجال ذو لحية وشارب وغير ذلك، ولكنك  

األمر في ميزان العمل الثوري إن لم تحمل قلبا في جنباته الخير ألهلك ووطنك    أجوف.... وكذا

 وقضيتك ورفاقك في التجمعات المختلفة فأنت ال وزن لك سوى شكلك المفرغ. 

اداؤهم   .134 يكون  شخصياً  يطلهم  لم  إذا  مفيد  غير  انه  للتحسين  ينظرون  الذين  االشخاص 

 ق وبالمحصلة هم عقبة.المؤسساتي ضعيف وبعيدين عن العمل بروح الفري 

 االشياء االعتيادية لم تعد تخيف كالرصاص في هذا الوقت كالموت في هذا الوطن. .135

 االشياء ذات القيمة يتم استهدافها اما البخسة فغالبا تبقى كما هي.  .136

 االشياء عن قرب تختلف ومن ينظر بحقده هو عن بعد، فاقترب.  .137

 سبة االختالف كن مختلف والتكن متخلف. االشياء في هذا الكون متشابهة وانت من تحدد ن  .138

 االصطناع هو المعنى الرائج والسائد للكذب في مجتمعنا.  .139

 االصل في االصل فالحواجز بشعة ولو زركشت بالقرآن واألزهار.  .140

 االعتراف األسمى يكون من طبقات الشعب العامة وليس المختصين.  .141

وادعاء الكمال مصيبة وهو    االعتراف بالنقص فضيلة وهو يشكل خطوة لألمام نحو الكمال .142

 برهان النقص العضال. 

 االعتزال يحميك من العزل.  .143

 االعتقاد فوق االنتماء فال تسألني عن مسمى ديني، ولكن عن معتقدي الديني.  .144

العديد من األطراف على اختالفها هو جريمة نرتكبها اآلن بحق   .145 االعتياد الخاطئ لجرائم 

 أنفسنا، كلشي بِعض كلب.

 االعداء دائما يتقاتلون إال في وطني متفقون نحن وحدنا مختلفون.  .146
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االعالم المأجور هو الذي ال ينشط إال عند التناحر وإعالمنا مأجور وإال كان من باب أولى   .147

 أال ينسى قضايانا التي ترسم مصيرنا.

تأثيرهم اال أنك من خالله .148 م  االعالم او اعالميي المؤسسات او الفصائل بغض النظر عن 

النسبة الساحقة غباء وعدم مهنية او مصداقية او   تعرف صورة المؤسسة الحقيقية، ولألسف 

 حتى على االقل خبرة.

 االعالم أصبح هواية مفتوحة بالمجان فيها قصص خيال من كثير من منتسبيه الولدان. .149

الثقافة شيء  .150 الثورة شيء آخر  الثورة شيء آخر الطب شيء وطب  االعالم شيء وإعالم 

 وثقافة الثورة شيء آخر ال تخلطوا األوراق ألن الثورة ال تقبل الخلط. 

 االعالم هو انعكاس للعمل الثوري، ولكن بوقتنا انعكاس بال عمل وهذه يزيد الفجوة.  .151

 االعالن عن النوايا قد يكون بمثابة اعالن الحرب، لذلك انتظار المستجدات أولى من االعالن.  .152

 .االغاثة ال تنفع الميت فحرره .153

 االفاعي تغير جلدها دوماً، ولكنها ال تتغير.  .154

 االقتتال الداخلي هو أول عالمة أن الفصيل عميل. .155

االقتتال الداخلي يعني أن القادة تيوس واالتباع أغنام، أوليس فيكم راعي يرعى حدود هللا في   .156

عيف،  دماء المستضعفين، وما كانوا ليجاؤا في وجوه بعضهم السكاكين لوال ظنهم أن النقيض ض 

 وإال كان بهم اولى بذل الروح على الضعف وأن وجد أمام الكفر على القوة وإن كان حقيقة. 

االقتتال الداخلي: "الداخلي بين التنظيمات الحالية" هو مجرد كشف مواقعهم مو أكتر، يعني   .157

سوالفة خارجية لترتيب شوية أوراق، بعيدة عن مصلحة القضية والثورة والشعب يلي خليكم  

 ت لبين ما يهمدوا هالزعران.بالبي 

االقتصار على المهنة ال يبني وطن وال ينصر ثورة، فمن ظن أنه بمجرد التزامه بمهنته أياً  .158

كانت سيكون عمل الواجب، فهو إما مقصر يريد تغطية تقصيره، أو جبان يهرب من واجبه،  

الفكري الضيق الذي    وهذا أكثر ما قتل عزيمة الشباب بالتسويق لهذه النظرية، أو بسبب قوامهم 

ال يتعدى رؤية مصالحية قصيرة قاصرة، فالثغر في أيامنا ثغور، واليد والعقل وحتى الكلمة 

 هي أداة. 

االكثرية   .159 صدت  المتمسكة  االقلية  وطني  وفي  المتمسكة،  االكثرية  صدتها  المنقلبة  االقلية 

 بدل المزايدة. المنقلبة، نحتاج لمزيد من التمسك والتشبث بالثوابت وااللتفاف عليها

االالف من مشاكلنا سببها وجود الشخص غير المناسب في المكان الالزم، اللهم ال توليهم   .160

 أمورنا واختر لنا من خيرتنا. 
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على   .161 ولو  بالثانويات  االهتمام  أو  وتأخيرها  وقتنا  في  لألولويات ضرورة قصوى  االلتفات 

وضعف  جهلنا  نبرر  أنا  الواقع  وحقيقة  كبير،  ضرر  فيه  بدل  صحتها  للثانويات  بالتطرق  نا 

 األولويات.

 االلهام يحتاج قلوب نقية ليهبط فيها. .162

 االمثال والحكم واآليات واألحاديث كثيرة، ولكن أكثر شيء نتبعه هو كالم الشارع.  .163

 االمل والعمل صنوان.  .164

االنتخابات التركية وتعامل الدول الغربية مع الالجئين يعري واقعنا وتعاملنا مع الوطن، بل   .165

 بعضنا وأنفسنا.  مع

 االنتصار بهذه المعركة مرهون باإلرادة أوالً واإلدارة ثانياً.  .166

االنتصارات الخلبية ال تنفع فحجم االنتصار بحجم التغيير الحاصل وليس المرسوم ويمكن   .167

 محيه. 

االنتصارات المتالحقة دليل الثبات على الحق واالعتصام بحبل الحق، فال تتراخوا وشدوا  .168

 ينة مالم تميلوا.حبالكم فهي مت 

 االنتظار أمر قاتل للمعتقلين، فرسالة إلى كل المفاوضين، ماذا ستفعلون؟  .169

 االنتقاص الدائم من االًخرين ولو كانوا أعدائهم هو ديدن الناقصين ليغطوا على نقصهم.  .170

االنتماء للوطن يعمل فقط عندما نكون خارجه، وغالباً للوطن الجديد، أما هنا فكل شيء يدل   .171

 على الالوطنية. 

 االنتهاكات بحقنا مشروعة، وحقوقنا منزوعة، ألننا موحدون ولنا شرع وربنا الحق.  .172

االندماج يكون نتيجة مجتمع متماسك اما نحن فمتفرقين على مستوى الوطن والمحافظات  .173

والتفكير  والمد والمصالح  والفصائل  والعوائل  والطوائف  والطرقات  والحارات  والقرى  ن 

 والهدف و....فأي اندماج ترومون؟ 

 االنسان القريب من الكمال هو القادر على أن ينصف، حتى لو كان طرف، وجوده خيال.  .174

 االنسانيون هم من يعتقدون أن مساعدة الناس هي واجب.  .175

 يجعل المدن مشروعة لمداس الكالب مؤقتا ومهما طالت ستنتهي.االنسحاب عسكرياً أو مدنياً   .176

 االنشغال بكم ديدن واالنشغال عنكم لذاك النوم الذي يحملني إليكم.  .177

 االنضمام واالنفصال يقاس بحسب المصلحة وليس لتحقيق الهدف. .178
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االنطباع الذي ستتركه بأذهان الناس ينطلق من طباعك، لذلك صورتك بمخيلتهم من الصعب   .179

ويرها، حقيقية جداً ألن البشر ُجبلت بتجارب وترسم صورتك بناء عليها، فجمالها فعالً هو  تز

 بُحسن الطباع لديك. 

 االنفصام التفكري االيجابي يجعل التفكير بالمصلحة الشخصية مستبعد.  .180

االنفصام ان تتحدث معهم عن واقعنا المخزي فيجيبك أحدهم عن تاريخنا العريق ويتبجح   .181

 قيام الساعة وخارج الحياة يعيشون. االخر بأحداث

االهتمام ودائرته، تتوسع من الدائرة المركزية، فقضيتنا وثورتنا وحريتنا لن يهتم بها العالم  .182

 ويساندها، مالم نهتم نحن فيها االهتمام الكافي ونساندها أوالً، مدرسة.

جيد مع أشخاص    االهتمام: أنت لن تعمل بشكل جيد إذا كنت غير مهتم. وأنت لن تعمل بشكل .183

 غير مهتمين، وأنت لن تعمل بشكل جيد ألجل أشخاص غير مهتمين. 

االيمان باختالفنا رح يخلينا نشوف كثير اشياء مشتركين ومتشابهين فيها، وإال هاي نحن عم   .184

 نقنع بعض إنه كل واحد فينا نبي والبقية الزم يكونوا متله. 

 اإلبداع من المحرمات في هذا المجتمع.  .185

 العمل مرتبط برب الكون وليس برب العمل. اإلخالص ب  .186

 اإلدارة لمن ال يتقنها َمقتلة للسمعة وتدمير لما يدير. .187

اإلرهاب ال دين له، ولكن يُحارب المسلمون لسببين األول هو انهم على ديٍن حق فأهل الباطل   .188

 سيحاربونهم والثاني أنهم على ضعف وإال فإن كلمة مليار كانت كافية، ولكن غثاء. 

 اإلصرار هو أساس النجاح في المهمات الصعبة فحاول.  .189

اإلصالح والتحسين هو مؤشر اإلدارة القوية فاإلدارات الضعيفة والفاشلة تؤجل أخطاءها  .190

وهذه  اإلصالح  بعمليات  دوماً  تقوم  الرشيدة  واإلدارات  وتقتلها  تتراكم  حتى  وتتجاهلها 

 جودة. اإلصالحات إن لم تكن ضرورية فإنها ترفع من مستوى ال

اإلطار الديني ذو حلقات!!! إذا تأملنا التيارات القائمة على أساس ديني حالياً نجدها: ليست   .191

بمحيطها   متأثرة  الدينية  قيمها  تكون  نفسه  التيار  تشكيالت  وثانياً  أوال  واحدة  صبغة  ذات 

االجتماعي وهناك تفاوت كبير بين هذه التجمعات ككل وحتى بين التجمعات التي تشكل نفس  

وأصبح  ا ثانوياً  بات  الديني  األساس  حتى  مختلفة  ومجتمعية  جغرافية  لقطاعات  وتنتمي  لتيار 

يشكل إطارا عاما بدل من كونه رابط متين ; كالجسد الواحد: شعب بدو إصالح من القمة إلى  

القاعدة والعكس، أي رابط يجمعكم إذا أقوى من الدين؟؟!!! األهواء أم المصالح أم الحمية أم 

 اء؟؟؟؟ في مرور أزيل غطاء عن عرف مجتمع بات يبيع أشياء ثمينة، وخاب البيع. أمكم حو 

 اإلعالم العسكري الحالي تقتصر وظيفته على "نفي/تأكيد" اإلشاعات!  .192
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 اإلعالم بات كاألعالم، كذبة؟  .193

 اإلعالم كان وما زال ثغر من ثغور الحرب وعندنا ثغرة فقط.  .194

 بعيداً عن كل شيء يسمى مهنية. اإلعالم يتعاطى مع واقعنا كسبق  .195

 اإلعالمي الغبي هو وقت يتكلم عن الصلح بجيب طاري الفتنة.  .196

 اإلعالمي بال مهنية عبارة عن مسوق دعايات ليس أكثر.  .197

اإللحاد الديني والالديني: إَنك/إنك بدك تشلح/تشلحي، عادي بس ما في حاجة ننفي وجود   .198

ية ويصطلفوا أصحاب الدين برأيهم. إَنك/إنك  الدين لنوجد مبرر للشلح، فينا نقول حرية شخص 

بدك تدخل حدا النار، عادي بس بالمقابل بدك تدخل معه كل امثاله، الن وضع الدين شماعة  

بقضية وتتجاهله بقضايا قريبة منك كثيراً ومتعددة، هاد األمر مرفوض. الصنف األول ينفي  

فله بكثير من المواضع. كالهما حرية  الدين ليبرر فعله، والصنف الثاني يؤكد الدين ليخفي تغا

شخصية، وكالهما بعيدين عن الدين، وال عالقة للدين بهما، وال الهم عالقة فينا. بس مصرين  

 إن يشكونا بقضيتهم، ِكالهما.

 اإلنتاج العظيم ال يكون بدون المتعة في العمل.  .199

سوريا ال يوجد قتلى    اإلنسان الراقي هو اإلنسان الذي يحافظ على مبادئه مهما كان الثمن في .200

وال موتى وال وفيات في سوريا شهداء ارتقت أرواحهم لباريها وشهداء ينتظرون وشهداء على 

ما يجري وقد يسلمون فهل ترى في أي صنف غير شهيد!!! شهيد على ما يجري وينتظر أن  

 ترقى أو تسلم مما جال في حنايا المعاني. 

والعاد .201 جديد،  ليصنع  بفيق  المبدع:  بفيق  اإلنسان  عادي:  والمو  جديد،  ليبحث عن  بفيق  ي: 

 ليرجع ينام. 

 اإلنسان ال يقتل أخاه اإلنسان، ال تكن حمارا، كن كاإلنسان.  .202

اإلنسانية تنتج من خليط الضمير واألخالق والدين والشعور السوي ومن يريد أن يربطها   .203

 بجزء محدد فقط فهو غبي. 

ع .204 لتزيل  كافية  ظروفنا  ظل  في  والتفاؤل  فكونوا  اإليجابية  جرارة،  بجيوش  تزال  ال  قبات 

 ايجابيون ومتفائلون. 

اإليمان موطنه القلوب، اإليمان ال يستورد ليس لإليمان موطن جغرافي حتى تتمايز البشر   .205

 . ��التقوى ها هنا 

 األبدي، هو الشيء الذي ينتهي بنهايتنا. .206

وإنما بعد وقت   األبرياء ال يخفى عليهم ُخبث اآلخرين، ولكنهم ال يالحظونه بشكل مباشر .207

 قصير نتيجة لتفكرهم في شيء لم يعتادوه. 
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 األجوف ال يخرج منه إال األحاديث الفارغة ويتبعه من على شاكلته، فكم من أجوف بيننا.  .208

 األحالم واألوهام واألآلم تجعلنا ننام ووحدها اآلمال توقظنا.  .209

 األحياء دوماً يصرخون.  .210

 األحياء ال تخون.  .211

اس ال الثورة: تعلم الناس مبدأ األخذ بال مقابل حتى صار اعتيادياً األخذ بال عطاء صنيعة الن  .212

ومتى ما خالفت هذه العادة تمردوا فهم يريدون أخذا بال عطاء نعم، ولكن.... لقد اختاروا العطاء 

 القاسي. 

 األخضر! يصم األذان عن سماع االًذان وبعض األلوان تعمي البصر وتصم السمع. .213

 ماٍض طالما بحق بشر فهي محرمةٌ على النسيان وال تغتفر. األخطاء ولو كانت  .214

تبادل   .215 بسبب  كثيراً  تتقارب  الوقت  مع  كثيراً،  متفاوتة  الصغر  في  الذكاء  نسبة  األذكياء: 

المعارف واالحتكاك، لذلك العبرة باستثمار الطاقات ألن الفوارق عندما نصل لفئة الشباب وما  

تخصص   فوارق  تعد  وإنما  كبيرة  ليست  لذلك فوق  الشخص،  لذات  أكثر  تخصصات  أو 

 المجموعات أو المؤسسات الناجحة هي القادرة على استثمار وإدارة هؤالء األذكياء.

 األرض باهظة الثمن عندما نتبادلها مع بعضنا، رخيصة جداً اذا كان المشتري عدونا.  .216

 األرض بهذا الوطن باهظة الثمن.  .217

 اإلنسانية فيه.  األزمة الفكرية بهذا الوطن تفوق حتى األزمة .218

 األزمة واألحداث واألوضاع نحن أبطالها أما الثورة فهم األبطال.  .219

ليستخدم هاتفها في التواصل والسالم  .220 األساليب المصالحية: يحاول الطفل إقناع أمه جاهداً 

 على أباه، فتوافق. يأخذ الهاتف، ينطق "جبلي شاورما وكوال"، خلص التواصل! 

  بعد رحيلهم هم أشخاص لم نتعرف عليهم بالقدر الكافي.األشخاص الذين نذكرهم كثيراً  .221

األشخاص الذين ينتقدون دائماً كل شيء وينتقصون من كل شخص ال يروق لهم هم ناقصون   .222

 أساساً وليس لديهم أي عطاء يقدمونه لذلك يحاولون أن يخفوا أنفسهم باتهام األخرين. 

عب  .223 هم  والذين  حولك،  هم  الذين  جداً  السلبين  مكانهم  األشخاص  السلبية،  من  كتلة  عن  ارة 

 النقيض تماماً، أي مع عدوك تماماً، ولكنهم قريبين منك ال أكثر. 

األشخاص أصحاب اختصاص محدد وال يملكون الخبرة الكافية له يكون سبب النقص عامل   .224

 نفسي فكري بعدم الرغبة للوصول وليس عدم وجود القدرات للوصول. 

الغب  .225 وبتعج  بأسرعوا  يلي  أمهم"  األشخاص  "مشان  سرعة  يخففوا  الزم  وراهم،  رة 

 ما......تزعل عليهم إذا صار معهم حادث. 
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األشياء التي تخاف عليها هي أشياء تحبها، واألشياء التي تخاف منها هي أشياء تكرهها،   .226

 فتمسك باألولى ألنها محور سعادة واستغني عن الثانية ألن التأقلم معها مستحيل. 

ذهابها ال نستثمر بها لذلك ال مشاريع استراتيجية وال تنمية مستدامة وال  األشياء التي يُخاف   .227

 إبداع وظيفي، آماد قصيرة كأحالمنا.

 األشياء الجميلة ال تحتاج إلى تخطيط، معظمها يأتي بلحظة جنون.  .228

بهم   .229 احتفظ  عندك  كما  قدسيتها  عدم  ستجد  لألخرين  فبإفشائها  دعها سرآ،  المقدسة  األشياء 

 قلبك ال كما هم في عيون األخرين.عندك كما هم ب 

 األشياء أوضح بكثير، ولكن األفئدة أسوء بكثير.  .230

األصل في األصل وإن صدق تحليل أحد األغبياء بقضية ما فال ينبغي تعميمه على باقي   .231

 القضايا وإنما تعود للجذر بكل واحدة أن المحلل غبي وتجري تحقق. 

 وي الصفر دوما فحياتهم مجرد وقت يمضي. األغبياء تكون محصلة نقاشاتهم وأعمالهم تسا .232

األغبياء ال تاريخ لهم، ونحن ننال من بعضنا بحيث ال يكون فينا أي عظيم يضع للتاريخ   .233

 بصمة تدل علينا. 

 األغبياء ال يعلمون أن حجم التنازالت لبعضهم أقل بكثير من حجم الخسائر مع بعضهم.  .234

 واالذكياء بصمت يتابعون؛ يا ليتهم لألدوار يتبادلون. األغبياء يمتلكون روح المبادرة  .235

األفراد الذين ال يتطورون هم الذين يتوهمون عقدة الكمال وذلك لما يرونه من تراجع المحيط   .236

وهم محقون فقط بنظرية التراجع، ولكنهم يعيشون وهم كمال يخوضون فيه حروباً وهم بأضعف  

 ما يكون. 

 يتم نسفها بدال من التفشيل الكلي. األفضل إظهار الجوانب السلبية ل .237

 األفضل يجب أن يرقى ال أن يبقى.  .238

 األفعال من تميز الصديق من الزنديق.  .239

 األقدار من تسوقنا فقط عليك أن تختار بين أن تصل إلى الضفة أو تغوص في القاع. .240

 األقنعة التي يرتديها الناس ال تغير حقيقتهم التي تكتشف عند الحدث.  .241

 هي التي تستطيع أن تفعل فيها شيئاً. األماكن المناسبة  .242

 األماكن يلي كنا نلعب فيها مليانة قبور.  .243

 األمة الُمفرغة هي التي ال تتقن الجّدّية، والتي دوماً تحاول أن تحيا بالهزل.  .244

 األمر بسيط جداً...فنحن لم نعد نشعر.  .245

 األمر بسيط: كل من يخاف من وسم الثورة خائن. .246
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 الد تسير للهاوية، ودورنا فيها ضبابي حد انعدام الرؤية األمر معقد؛ وما زالت هذه الب  .247

 األمراض المجتمعية تحتاج لعشرات دور االستشفاء ألنها باتت كالوباء. .248

 األمراض النفسية التي نحملها كافية لتدمير أي تقدم لألمام. .249

 األمل خفقة للقلب تخبرك أن لظى األحشاء تخمدها رحمة هللا التي وسعت كل شيء.  .250

 يطعنك، لكن البشر تطعن أملك.  األمل ال .251

 األمل ال يعترف بحجم الفسحة المتاحة مهما كانت صغيرة.  .252

 األمل هو شيء واقع وليس مثاليات أو خيال.  .253

 األمل هو طفلة صغيرة حافية القدمين تركض بين الخيام وتضحك.  .254

كثيرة، وحدي  األمل...يحمل في طياته العديد من المعاني بالنسبة لي تفوق عندما تجتمع أشياء   .255

 من يفهمها. 

 األمن يأتي بفوهة البندقية وليس بدعوة السالم، هذا طريق انقشاع الظالم من حكم الظالم.  .256

 األنظمة االدارية وضعت للتنظيم وليس لالستعباد. .257

األهم أن ترامب وبايدن أفضل من رؤساء الدول العربية واإلسالمية تجاه قضايا شعوبهم   .258

 تى لو استلم أمريكا حمار، مالم يتغير الحمير يلي عنا. حتى، لذلك لن يتغير شيء، ح

األول عم ينشر صورة الشهيد وال شعار الفصيل؟! الثاني عم ينشر قتلى العدو وال شعار   .259

 الفصيل؟ 

 األول: هللا يكون بعوّنا، الثاني: إي وهللا باعونا، نضيع دوماً بين المراد والواقع. .260

 الجماعات بدل تكفير عموم الشعب. األولى بالعلماء والمشايخ تكفير قادة  .261

األولى بمن سيعطل عقله ويتبع المشايخ دون تفكر أن يتذكر ان فتاوى تحريم الخروج على   .262

 الطاغية أكثر من المشايخ نفسهم. 

األيام األخيرة استشهد من المناطق البعيدة عن خط الجبهة أكثر بكثير من سكان البلدات على   .263

عيد ضمن دائرة الثورة ال حدود تفصل سوى بيننا جميعاً وبين  الخطوط األمامية، فالقريب والب 

 نظام اإلجرام والقتل. 

األيام الطويلة ليست هي التي نقضيها في أرض التهجير، وإنما هي حقيقة التي تقضيها مدننا  .264

 بدوننا. 

اآلجال محسومة واألرزاق مكتوبة، أول خطوة لخسارة الكرامة هي التخلي عن المبادئ،   .265

عنده مجموعة مبادئ منبثقة من دينه وأخالقه ومجتمعه و ... والسائد االن أن المبادئ فكل إنسان  



 نون  -  بتي العدس ح 

 

16 

تباع حسب الدرهم والدينار، أوال يعلم البائع أن رزقه مقسوم، فاألولى به أن يحافظ على مبادئه  

 وكرامته. 

 اآلمال واالالم لم تعد مشتركة، فال تصرخوا، بصمت.  .266

 فمن فقد أباه سيفتقد جزًء من البركة. لمنزله  األب فيما يحمله البَركة .267

 البُعد يُضِعف المسؤولية، كان يجب أن نبقى قريبين، حتى نبقى على استعداد. .268

البارحة زفني واليوم أزفه: )أبي(: احترم جداً خصلة االحترام التي أورثتني إياها، ألني لو   .269

أمضيت عمري بحثاً عنها ما وجدتها في الناس، كما أخذتها منك، طالما كتبت عن الثالث مئة  

والشاب  والعجوز  والمرأة  والطفلة  بل  غادروا،  الذين  الرفاق  وعشرات  معتقل  والمئة  شهيد 

والشيخ، حتى أنني كتبت عن حبي وأملي ومواقفي وكثير من األشياء، تكاد معظمها قد والرجل  

التي   اللحظة  أو  اإلحساس  وليدة  الشعور،  أو  الموقف  لحظة  بلحظتها،  تراق  حروفي  جعلت 

عشتها، إال أبي، كلما حاولت أن اكتب صفحة واحدة عنه، احتبستني خنقةٌ وبعدها بقليل تصبح  

ني تسدل دموعاً غريبة ال يمكنني إيقافها، مع أنني أستطيع بالعادة إيقاف الرؤية معدومة، فعيو

ذلك ببساطة، وأحاول الهرب لعزلة ثم أن استرجع ذكراه بال تفاصيل، واتذكر أنه رحل ويبقى  

الوصل، اغتسل أبي بنفسه، ولبس كفنه بيده، وتعطر برائحة الجنة، ومن ثم وقف في ظلمة الليل  

سماء، رجل كحبة القمح لونه، وقلبه كشعره لم يبق فيه أي شعرة سوداء،  وارتقى قمراً إلى ال

أبيض من غيوم السماء نفسها، في العقد السابع من عمره، بمجرد أن أخبر الناس أنني ابن فالن،  

يأتيك ايماء بالمحبة واالحترام والود، وكأن اسمه بطاقة تعريفية هذا عنوانها، ورثت عنه بعض  

الصفات الداخلية، مختلفون نحن كثيراً بطريقة الوصول، متفقين أكثر على  العناد، وكثير من  

زنزانة،   فيه  تشاركنا  يوماً  بينها  من  معه،  قضيتها  عاماً  وعشرون  تسعة  واألهداف،  األفكار 

سأتحدث عن أخر يوم ال أكثر، بدأ هذا اليوم بزفافي بتوقيت تم تحديده بشكل غريب وعجيب  

قد قدر ذلك لعلمه بما يليه، كان هادئاً كأي زفاف في وطني فبين    وسريع جداً، ولكن هللا كان

أخوه   أبي  فيه  وداع، رأى  يوم  األقرباء وكأنه  اجتمع  اليوم  ذلك  والرحيل رحيل، في  الرحيل 

وأخته واألصحاب، وانقضى ذلك اليوم بليلته، ليأتي يوم جديد بليلة جديدة، ليلة حمراء، بدأت  

روحاً    25تغير كل شيء، وباتت األرواح ترتقي، حصدت تلك الليلة  الليلة التالية بسكون وفجأة  

من بينهم أبي، استشهد أطفال ونساء ورجال وشيوخ يومها، شيع أبي ما يقارب الخمسة وحضر  

صالتهم وجنازتهم، ِحمٌم كانت تمطر من السماء، لم يكن قبلها للخوف معنى في قلوبنا، وبعدها  

عاد للمنزل، غبار ودخان وزرنيخ يملئ الجو، وساد الهدوء،  صار واستقر، بعد تشييع العشرات  

وكان معظم الناس قد غادروا، ومع أن الهدوء ساد كان القرار بالمغادرة، هذه المرة الوحيدة  

التي يوافق فيها أبي على المغادرة طيلة خمس سنوات مضت، على أمل أن نعود في الصباح  

إن استمر االستقرار، دخل واغتسل، ولبس كالبيته  التالي الذي لم يبق له سوى ساعات قليلة  

البيضاء وعصب رأسه ألن شعره لم يجف بعد، اجتمعنا كلنا عند باب الدار واتفقنا على بدء  
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نقل بعض الحاجيات األساسية للسيارة، وبلحظة افترقنا، بقيت أنا وهو فقط، فأدار ظهره واستلم  

يتركها ألحملها أنا، فرد بهدوء شديد أنها   جرة الغاز وبجانبها صندوق خضرة، طلبت منه أن

حقيبتي   ذهبت ألحضر  وبدوري  الساكنة،  الخطوات  بعض  الجرة وخطى  وحمل  ثقيلة  ليست 

ثوان أو أقل ووصلت باب الغرفة   10الوحيدة التي تهمني وفيها حاجياتي المهمة والصغيرة،  

وصل حينها لساحة   تماماً، وصدر ذلك الصوت وملئ الدخان باحة الدار، وصرخ أخي الذي

الدار التي افترقنا عنها منذ قليل، كانت قد نالت شظية صغيرة من خده عقب الصراخ، عدت  

مسرعاً أبحث عن أبي فهو حكماً بهذه األمتار القليلة، ولكن رغم صراخنا هو صامت!،لقد كان 

د، وثم اشعرتني  مستلقياً وهادئاً، لم أعرف السبب، تحسست جسده كامالً، لم يكن هناك أي أثار بع

يدي بمكان الجرح برأسه األشيب، لم يبق أحد ليسعفه وحتى السيارة لم تعد تستطيع المشي، أو  

يبدو أن العجز يومها تحول لقوة ووصلت لحد جعلها تسير ألقرب مشفى لبعض الضماد لذلك 

قلبه  بيدي ووضعها على  أخذ  الممرض حينها،  أن  ينبض، حتى  وقلبه  يتنفس  الجرح، مازال 

فتحسست نبضه، ثم على رقبته فتحسست روحه، ثم لمشفى اخر قرر المشفى األخير أنه يجب  

أن يعود للمنزل، نعم: هل أنت عائد يا أخي الثاني نعم، ومن معك.... معي أبي!، طالما عاد 

بهذه السرعة فهذه ليست عودة عادية، وإنما العودة التي تسبق الرحيل، رحل أبي ... ومضيت  

ه ألشهر قبل العودة للمنزل...ومضى كثيٌر بعده، واالن مضينا من الدار وباحتها  وأهلي في تي 

والمدينة وحجارتها والقبور وأهلها وأبي، بعيداً في السماء هناك، وبعيداً قبره في األرض هناك،  

ونحن كلنا بعيدون، تقبلك هللا في زمرة الطيبين الصالحين الشهداء، تقبلك هللا يا أبي.... كثيراً 

من حنانك مفقود ليس لي وحسب، وإنما للناس بفقدانك وأمثالك، وكثيراً من األمور كان وجودك  

يحلها، لن تُحل ألنك غير موجود، وها أنا ذا أسير اليوم بين الناس متبلغاً، أنهم قد افتقدوا ُمحياك،  

 رحم هللا ابتسامة دامت مشرقة كما الشيب في محياك، رحمك هللا وتقبلك يا أبي.

بارحة! قبل النوم كتبت بذهني قصة جميلة، تثاقلت ان أدق حروفها وكذا لم يكن القلم قريباً،  ال .270

استفقت في الصباح؛ احاول تذكرها.. لقد نسيتها.. ونسيت ما كان دوري فيها؟ وبعد جهد جهيد...  

 تذكرت الدور: لقد كان دوري...أن أنسى القصة.

 يد من السوريين. البحر؛ هو الكيماوي السائل الذي يقتل المز  .271

البرد الذي ُكنَت تذوقه في صغرك وأنت بطريق المدرسة يفوق كثيراً وضعك الحالي، ولكن   .272

 كون هناك من تستطيع أن تفتري عليه وتجعله سبب وضعك فأنت تفتري بما يزيد عن الحقيقة. 

البرمجة الحالية لمجتمعنا هي نتاج خمسون عاما من تكريس روح االنهزام وضعف الثقة   .273

لتخوين وضعف المبادرة والنقاشات السخيفة والنقد الهدام، لذلك وببساطة لن نتقدم مالم يعاد وا

 برمجة المجتمع بخالف السلبيات السابقة وما شابهها. 

 البشر هم الغريبون فقط، والباقي على ما يرام.  .274
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 البطل من يضحي ألجل المجد ال من يعتليه.  .275

مواقف البطولة كما الرجولة ال تنتقص، وإن انتقصت  البطولة ليست موقفاً وحسب وإنما   .276

 زالت عمن يحملها طاهرة مستمرة، وإن تدنست ما عادت طاهرة.

البعض تطوع في هذه الثورة، ولكن كشرطي مرور ال يهمه تنظيم المخالفات وانما قبض  .277

 ثمنها. 

البعض يأتي ويذهب في صمت وبين ما بين قوسين صوت ال يسمعه إال البعض فطوبى   .278

 للغرباء.

البقاء للمبادئ يرحل االنسان وتبقى مبادئه سمعته من يتخلى عن مبادئه يتخلى عن كل شيء   .279

 ومن يتق هللا يجعل له مخرجا. 

 البلد التي تصف فيها على الدور وما بيجي دورك، ال تضل فيها  .280

 البنت بتروح ع المدرسة كي تبحث عن مستقبلها، ومستقبلها. .281

 بتقلب سعر الدوالر الخارجي، األخالق ما تتقلب ع البورصة. البوسة شأن داخلي ال تتأثر  .282

 البوق ال يثور يبقى فقط مزمارا ال أكثر.  .283

الفصيل ال   .284 أما  الشعب،  فيها لحالكم، ألنها مجرد دغدغة لمشاعر  الدينية احتفظوا  البيانات 

 .بحس بس بهش. ومجرد وجود هالقادة والفصائل رغم كل التضحيات دليل أنهم ما بيعرفوا هللا 

 البيوت التي تُبنى في المحرر اآلن هي بدل الخيمة؛ ولكنها حكماً ليست بدل بيوتنا.  .285

التاريخ لن يذكر سوى الذين استطاعوا أن يتركوا أثراً يسير عليه من خلفهم، أما االحتكاريون   .286

 فهم أصحاب عمر قصير، سيخلد التاريخ أصحاب المنفعة األدوم وليس األسماء األشهر. 

يرحم، فعليك أن تعلم، أن التاريخ سينصف وسيعطي كالً حقه حتى وإن مات هذا   التاريخ: ال .287

الشخص فاأليام دول وسيكون تداولها كالمحك الذي سيظهر ما خفي لذلك ال تتعب نفسك بانتظار 

النتائج، حتى وان خلدت الى عالم أخر، فإن كنت تستحق، فسيُخلد التاريخ ذكراك فمن عال ومن  

 بد أن يكون للتاريخ كلمة تكون الفصل والفيصل لهذا االنسان، واين مرتبته. دنى بشكل مؤقت، ال 

 التأله مرض يصيبنا عندما ال يوجد قانون يردعنا او قاضي يحاسبنا شياطين.  .288

التأله يسقط شرعيتكم، بل ويجعلكم من اتباع الشيطان حرب لكل فرقة بكافة الوسائل انهم   .289

 على الحق دون اي ميول ولو شعرة. 

اكي خيانة، فعندما تقوم بواجبك أو على األقل بما تستطيع، لن تتباكى، وإن كنت تتباكى  التب  .290

 على خيانة األخر لك فأنت تزرفها على خائن... فكل العجب من المتباكين!

التباين الواضح في نقد المجتمع لما يحصل ليس بكون النقد شبه مستمر وإنما في أنه يرى   .291

أمور صغيرة ويصرخ عليها فعلى االقل يجب الصراخ على  أمور كبيرة ويسكت عنها ويرى  
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الجميع إذا كان من حقه ان يصرخ وإال فهو ال ينقد وال يصرخ وإنما يتاجر حتى بصوته الذي 

 من حقه: مو نقد هدام ومو نقد بناء وال حتى يرقى لكلمة نقد. 

 التبجح بالبيانات واالرتال واالتهامات موضة القاصرين ال الناصرين.  .292

جارة الرابحة برأس مال سطل لبن فارغ! تخيل تبدأ تجارتك بسطل لبن فارغ؛ بتعبيه تين  الت  .293

٪. هذا النمط  100من بستان أبو يحيى وتبيعه َع الطريق ألبو نظير، وتكرر األمر بنسبة ربح  

 يُمارس كثيراً في وقتنا لألسف.

 ويسألون!  التجارة ببالء الناس سبب بعموم البالء للمجتمع المتاجر .294

لتجربة السورية ممكن تكون مدرسة لمئة سنة قادمة، غريب أن نحاول بين يوم وليلة أن ا .295

نتحدث عن طالبان التي ال يعرف الغالبية سوى وسمها االسالمي. ال قراءة للواقع وال قراءة  

 للتاريخ! فأي تجربة ستجربون؟ 

 التجربة تظهر الحقائق المخفية.  .296

 نوع فئوي باختالفها هي نذير الضعف الذي ال يقوى. التحالفات السلبية القائمة على أي  .297

 التحرك الجماعي هو من يصنع الفارق، مهما كان تحرك الفرد فيه صغيراً. .298

 التحرير بال تحرر ضريبته الدمار. .299

 التحزبات في وطني باقية وتتعدد ويتفرقون.  .300

لة يقفون  التحسين المؤسساتي عملية مستمرة وتتوسع مع الوقت، ولكن معظم الموظفين الجه .301

بوجه أي تحسين ال يطالهم بشكل مباشر وال يعلمون باستمرار وتوسع عملية التحسين مع الوقت 

 ليطالهم كونه استهدف بداية محاور ال تمسهم بشكل مباشر.

 التحليل الحقيقي لواقعنا يقودك أنه ال حلول، لذلك عم نطمش ونحل من ع أبو جنب.  .302

ي .303 انه  مع  الغريب  والدفاع  لطرف  للهجوم  التحول  التحول  او  مخطئ  أنك  تعترف  ان  كفي 

اخر  ايضا فصل  تكراره هو  بتصحيحه وعدم  وتطالب  الخطأ  تنكر  ان  يكفي  انه  الغريب مع 

 نعيشه من التمزق والعداء الخاطئ، وطن. 

 التخطيط أفضل من التخبط.  .304

 التخطيط هو الشيء الذي ال نفكر فيه وهو السبب لعدم أملنا بأي تحسين ببلش من بكرى.  .305

لتدريبات في الشمال السوري على عشوائية الكثير منها وعدم االستهداف الصحيح للفئات ا .306

ساهمت بجانبين: األول هو تغطية المهارات األساسية التي تحتاجها الوظائف في الشمال، وهذه  

الوظائف النسبة العظمى منها ال تتعلق بالمناهج الدراسية الدارجة لدينا، والثاني رممت جزء  

 قصير الموجود في التعليم. من الت 
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الترحيب بالموظف الجديد: أي حدا حصل على عمل بأحد المؤسسات يتفاجئ أو أصالً وال   .307

ينتبه إنه أول شيء يرحبون فيه بالقوانين و مدونة السلوك وما إلى هنالك، يعني ما في حدا 

نا بيكون  يسأله أنت شو ممكن تضيف بوجودك معنا، شو تحتاج لتحدث الفارق كيف وجودك مع 

مجرم   نواة  أنك  بتعرف:  هون  من  لها،  نوصل  بدنا  أو  عنها  نبحث  عم  يلي  المضافة  القيمة 

بنظرهم، هامش في أول وظيفة حصلت عليها بحياتي كان اللقاء مع المدير العام عبارة عن  

عبارة مختصرة و لطيفة: أهال وسهال نرحب فيك وما بدنا مشاكل، للوهلة االولى تفاجئت ان  

بال أدركت  أنا  بعدها  عادة حدا كتير حباب واخر مشكلة عملتها كانت من شيء خمس سنين، 

 السبب، يعني هون في سبب ايدلوجي أو سياسي أو ... بس حالياً ما هو السبب لنفس العقلية ؟!. 

 التردد هو مقتلة للتغيرات التي تستلزمها حياتك.  .308

 واجب على كل منا وقت الشدائد.  الترفع عن صغائر األمور وطرح األسئلة والنقاشات البالية .309

التركس يلي عم يرفع عنك األنقاض سيحفر قبرك يوماً ما بهذا الوطن، فبات صعب جداً   .310

 على البشر ان تحمي بشر، فتفاءلوا فاهلل يأخذنا بميعاده ال ميعاد القاتلين. 

 التركيز على االنتصار الشخصي، هو أحد لب تخلف المجتمعات التي فيها هذا التركيز.  .311

التركيز هو دائم على النماذج السيئة بحجة التحذير منها، أما النماذج الجيدة فال يتم التركيز   .312

 عليها، وكأن المطلوب منا أن نبقى بأحسن حال ممكن على حالنا فقط. 

 ينسون.  الترويج للجانب المضاد للثورات يستحيل أن يحقق أي نتائج إال عندما يبدأ الناس .313

بخلي الواحد مننا يتنبأ أنه ممكن يصير يشرب مخدرات،    2020التسلسل الزمني ألحداث   .314

 ويتاجر بالحشيش، ويتزوج ع مرته. 

التسويق السيء معظم المحال التجارية تنظر للزبون على انه لن يعود فتقوم باستغالله ألبعد   .315

ي حد ممكن، مع انه علمياً لو تم تقديم الخدمة بشكل جيد فإن هذا الزبون ستتكرر عودته وبالتال

تحقيق أرباح أكبر على المدى المتوسط والبعيد، هاد الفهم شبه معدوم لدى الباعة، حتى التسويق  

ال يرتكز على جذب الزبون وإنما فقط إظهار ميزات المنتج، وتنتهي كامل العملية بمجرد قبض  

،  الثمن. واألهم من كل ذلك تماشي قلة األمانة مع عدم التسويق ألن التركيز فقط على الربح

 حتى لو كان األمر قائم على ضرر لشخص ربما حاله المادي أسوء من البائع نفسه.

 التشابه الحقيقي هو بكمية النقاء. .316

 التشبيح له تخصصات كثيرة من بينها أن تشجع صيصان قاسيون. .317

التشبيك الصحيح!: بالسنوات األخيرة الغالبية العظمى تحاول ان تكون وسيط وهمي رغم   .318

عدم وجودها في سلسلة االتصال المطلوبة. كمثال بكثير من األحيان كلما عليك هو فقط وصل  

النقل   الجهة الطالبة للمعلومات بمصدر هذه المعلومات، ولكن الذي يحصل أنك تتبنى عملية 
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بيك وتنهي اي تحديثات الحقة للعملية وتزيد عبأ عليك بغير اختصاصك كله فتحرق أخت التش

 تحت عنوان احتكار "غبي". 

التشفي ذي تقوم به الجماعات ضد بعضها مالو عالقة باهلل ودينه، شغلة ثارات ولألسف كلو   .319

 له عند بعضه. 

 التشفي هو السبب األكبر لمعظم الجرائم الحالية في وطني.  .320

 ارنا... ال يُوصف. التشوه الذي بأفك .321

 التشويل سببه اذكاء النعرات؛ فصائل جاهلة وقادة جهالء.  .322

 التصفيق لألغبياء عادة سيئة، مّن هللا علينا بتركها منذ ربيع السنة األولى.  .323

 التصميم واإلصرار ركن اساسي للنجاح يستند عليه باقي طريقك نحو الهدف. .324

مهنية وفي احترافية واي خدش لها  التصوير فن يعني التصوير ليس للتوثيق وحسب فيه   .325

 المصطلحين بصير اسمه تصفير. 

 التضاد في الساحة فكري وليس طائفي، يعني مسألة اثبات من األغبى أما الدين فواجهة.  .326

التعابير النابية أو البذيئة ال تعبر عن محاربتنا للخطأ وإنما عن واقع مجتمعنا وطريقة تفكيره  .327

 الخاطئة، وطن. 

غيرات يستوجب مناقشة المصلحة العامة وليس إرضاء األشخاص مهما بلغ  التعامل مع المت .328

 عددهم.

الطريق   .329 بنصف  بالتراب  حفرة  ردم  سبيل  على  العوام  بين  حتى  معدوم  والتنسيق  التعاون 

 بمساحة نصف متر فكيف سيكونون قادرين على ردم هوة كاملة من التفرقة بينهم! 

 معتقل فقط. التعريف الحقيقي لكلمة فصيل موجود عند ال .330

 التعصب لإليمان والتعصب للجماعة والنفس متعاكسان فينقص أحدهما بزيادة األخر.  .331

التعصب للتسمية هو دليل ضعف التفكير وقصر الهدف والتغطية على المساوئ، فال يتعصب   .332

 إال من يريد أن يهلك عمله.

تحليل إنما هو أشبه التعمق في التحليل: في وضعنا الراهن المحللون أو من يريد أن يتعمق بال .333

من يحفر في األرض فال يدري: أيحفر بئر ماء أم سينبع النفط من بين يديه أم سينبش كنزاً 

فيها.... فقط سيروا وأخلصوا  له رب يحكم  تتعمقوا كثيراً....  بيديه فال  قبره  يحفر  أم  مدفوناً 

 واخلصوووو من بعض نهايات التعمق في حفريات وطني. 

 باهظة الثمن.   التعويل عليكم جريمة .334

الى  .335 الحياة  في  سيغير من طريقتك  الذي  الداخلي  بالتغير  فالعبرة  مكياج،  الخارجي  التغير 

 األفضل.



 نون  -  بتي العدس ح 

 

22 

التغيير الحقيقي يبدأ من تغييرك لداخل المستهدف فمعظم الناس لديها االمكانيات، ولكن بنيات   .336

 سيئة أو غبية. 

واستجابتك و.، أما شغلة أنك    التغيير الذي ستقوم به يتضمن عاداتك وإجراءاتك وتعاطيك .337

 تغير بشخصك هاد شيء استراتيجي ال يأتي بكرى.

 التغيير مرهون بطريقة التفكير ماعدا ذلك هراء ولو كانت حروب.  .338

 التغيير يبدأ من التغيير.... لطريقة التفكير.  .339

 التغيير يلي مو بإيدك ممكن يسرك وممكن يضرك، بس مو بإيدك.  .340

 عنك عبئ العمل وليس العكس؟ التفاني في العمل يخفف   .341

 التفرق له حد معين بعده بصير تزندق وصار. .342

 التفرقة الكبيرة التي وصلنا إليها تدل على العمق الكبير للجهل الذي وصل إلينا. .343

التفريق سهل بين الحكومات أو المؤسسات من جهة والمافيات من جهة. فإذا كان التركيز   .344

 كان التركيز على مصالح الناس كانت حكومة أو مؤسسة. على مصالح األفراد كانت مافيا، وإذا  

 التفكير االيجابي سمة القادرين على التغيير في المجتمع ودرع واقي من االمراض النفسية.  .345

 التفكير السليم يبدأ من التفكير بنقاء.  .346

التفكير الفردي يختلف عن الجماعي، ورد الفعل مختلف عن الفعل، وخطة النجاح أو النصر  .347

ي بسوية واحدة وإنما لتحقيق هدف واحد، وببساطة فكر دولة ليس كفكر إعالمي فصيل  ال تمض

 أو محلل شعبي. 

 التفكير المناطقي ال يبنى وطن، بل ال يبني زريبة، بل ال يبني، بل يهدم.  .348

 التفكير بالغد أمر جيد ألن البارحة غالبا ما يكون موجع.  .349

ضمن المحددات التي تعيشها وقوانينها  التفكير خارج اإلطار أول خطوة لتكون أفضل أما   .350

 فهي وضعت ألجلها فقط وتستخدمك لهذا األجل فتحرر من قيود الوهم. 

التفكير داخل صندوق االنتماء، يعني مو بس داخل الصندوق، بل أصندق من ذلك، لذلك ال   .351

  نترقب حل لمعظم المشاكل، واألهم سيبقى الشعب يخاف من بعضه طالما يفكر بهذه الصندوقية

 ويخاف من باقي الصناديق، بل وينحاز لصندوقه المغلق.

التفكير سمة قد يتصف فيها أشخاص سيئين ويفقدها أشخاص جيدين وهذا شيء يبعدك عن   .352

 زج البعد الديني في كل شيء وكأنك تعبد الدين بدل هللا. 

 التقدم نحو الموت خيٌر بكثير من الرجوع للحياة.  .353
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لنقص الزائد للمقِدس، ناقصون زائدون والثورة مستمرة يا التقديس الزائد للقائد يدل على ا .354

 زيدون. 

 التقديس حتى التأليه سيورثكم العبودية، اشكروا األفعال ودعكم من األجساد. .355

التقييم الحقيقي الناس يكون عندما ال تكون بوضع طبيعي كالحزن أو الفرح أو الخوف أو..   .356

الحقيقية أما عندما تقيم بوضعك الطبيعي فأنت تقوم بتحليل  فهنا ردات أفعالهم دليل صورتهم  

 نفسي لطبائع البشر عموما.

 التكبر على إخوانك جزاءه الذل من أعدائك. .357

التكتل الناجح هو القادر على جمع أكبر قدر من القدرات ألنها القادرة أكثر ما يمكن على   .358

 إحداث التغيير. 

لى اآلخرين وفق مبدأ التخلف فالكيان متضارب  التكتالت المجتمعية الحالية هي للقضاء ع .359

 النماذج متفق على شيء ال يدركون معناه وال سببه فقط لتبرير تكتلهم ال أكثر. 

التكتالت ذات أُطر العمل هي شيء طبيعي أما غيرها فمجرد البحث عن مكان ليس مكانك   .360

 أصالً أو حابب يصير لك مكان وأنت ما إلك.

 منك ال نفير إليك. التكفير وسيلة تنفير  .361

التكلف في المجتمع رهيب للغاية، ومعظم عدم القيام باألشياء هو التوهم حول نظرة المجتمع   .362

 السلبية، وتكلف المجتمع وتوهم األفراد، هو من يقضي على روح المبادرة.

منفذين   .363 فقط  يجعلهم  االدارة مما  قادرين على  يتكفل بوجود أشخاص غير  الطائفي  التمثيل 

رارات البقية معهم وبالتالي يتم نسف المحاصصة عكس الخبرات التي ال تجعل شيء  لرغبة وق

 يمر عليها مالم توافق عليه باختصار: قد تكون موجود، ولكن بدون فعالية فأنت غير موجود. 

 التمرد على حتميات الكون يساهم بإثباتها.  .364

 عاكسة.التمسك بالسالح الفردي رغم ترك الكثير من األشياء ذو دالالت مت .365

 التمسك بحضور األنا يعني أن الجميع سيغيب.  .366

 التميز محصلة... أنت تعطي ما لديك.. وسينعكس كل ذلك عليك.  .367

التنازل عن ثوابت الثورة في سورية لم يتم لحد االًن، لذلك فالحرب عليها لتحويل ربيعها   .368

وال تستغنوا عن    إلى طعام للخراف قائمة، فال تتنازلوا فكلنا إخوة يا إخوة، ال تخونوا بعض

 بعض. 

عن   .369 تعالياً  وإنما  بالمبادئ  تفريطاً  ليست  ولكنها  النصر،  سبب  كانت  المرة  هذه  التنازالت 

 السدود التي رسمت لنا لتفرقنا، أشداء على الكفار رحماء بينهم. 

 التنظيم يكفل االلتزام. .370
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ا، وباألخير  التهجير القسري هلق روحوا لعندهم ويبقى أنتم وهنن تروحوا لعند غيركم وهكذ .371

 تروحوا كلكم سوا. 

 التهجير مشهد من مشاهد القيامة وال بد من يوم حساب. .372

التهرب هو: انتظار التدخل الخارجي أو انتظار التوحد الداخلي قم بواجبك وسننتصر، كم   .373

 لبثتم في كهف االنتظار؟ 

ارما، دليل جديد  التهليل ألمريكا سيدة العالم أيام التوماهوك واللعن على أمريكا الكافرة أيام   .374

 على نفاق شعب يدعي أنه مؤمن. 

التواصل أو  .375 الفعال هو معيار رئيسي لتسمية أي مجموعة بكلمة فريق إذا غاب  التواصل 

 فاعليته فال يوجد شيء اسمه فريق. 

 التواضع هو القمة في أدب السالكين.  .376

الى احزاب سياسي  .377 الثورية  الفصائل  البعد ويقضي بتحويل  الحالي عميق  ة ويصبح  التوجه 

 سالحها دساتير وبيانات تصلح عشب للعاشبة.

التوجه الغنمي هو أن تتبع كل ما يمليه عليك مجتمعك أو فئتك أو فصيلك وتدافع عنه دون   .378

 أن تكون مقتنع به أو ربما ال تفهمه أصالً، فاألصل بالتوجه الصحيح سواء وافق الشلح أو خالفه. 

 ون: عميل. التوصيف الوظيفي لقائد الفصيل، هو أن يك  .379

 التوفيق بالمحصلة هو إلهي فال تذهب بعيداً عن أسبابه وكن بالقرب.  .380

 الثابتون على الحق سيرسل هللا من يساندهم فال تخشى شيئاً. .381

 الثائر ال يتخلى عن مبادئه والتاجر يتخلى والثورة للثوار مهما كثر التجار.  .382

 ليس بثائر. الثائر ال يمل من ثورته ومتى رأيته يتململ فاعلم أنه  .383

الثائر يخرج على كل خطأ أياً كان نوعه ومصدره أما االجتزاء فهو من فعل المتسلقين بدك   .384

 تتظاهر بدك تظهر بدك الصح؟

 الثائرون يسيرون على درب الثورة أما المسيرون فال ثورة لهم وسينعطفون عن المسار. .385

لمعيار األول بتصرفاتنا وحدها  الثقافة والدين واالخالق واالنسانية وأشياء كثيرة لم تعد هي ا .386

المصلحة الشخصية باتت ترسم كل شيء بحياتنا وهذا سبب كافي لنلعن أنفسنا التي سببت كل  

 هذه المآسي. 

الثقافة: هي ثقافة األخالق واألدب قبل أن تكون ثقافة الكالم والمنطق، من بعض المفاهيم  .387

 الخاطئة لغير المثقفين. 

 هي مفتاح تحقيق أهدافك مهما كانت صعبة.  الثقة بالنفس بعد الثقة باهلل .388
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 الثقل في الصعود؛ ما أثقل التابوت.  .389

الثمن األول للفرقة كان الحصار والهجرة كانت النتيجة فالسبب األول فرقتنا وهي فرقة جهل   .390

 ال سالح وال كينونات.

الثمن الذي دفعه الناس ال يجعل هناك نهاية مقبولة سوى النصر والعدل، وكل من يمضي   .391

أو  لو كان زعيم  بالك  نفسه بغيرهما، فما  يحدث  المفردتين خائن، ولو كان فرداً  بغير هاتين 

 فصيل! 

الثمن المقابل: كثيرون في وضعنا الحالي يكررون عبارة: يلي ببالش كتر منو انو هو دافع  .392

من جيبه شيء والمنطق يقول: هذا الشيء الذي ببالش وما حدا دافع من جيبه! ثمنه ; أكثر من  

 نصف مليون شهيد ومعتقل ومصاب ومفقود، من بعض أسعار الحياة في وطني. 

الثوابت! عقيدة العواطف، ال يمكن أن تتغير، هي عقيدة تترسخ في كٍل منا...فعندما تطالب   .393

بتدخل خارجي بادئ ذي بدء في وطنك لضرب عدوك، فال تلومن ابناء وطنك ان طالبو بتدخل  

لي عن الثوابت، وال مرحباً بعقيدة العواطف، ثوابت أبناء  خارجي ضدك يضربك، فال يجب التخ 

 شعبي متقلبة، لدرجة كادت تصل للنفاق من اشكال النفاق الخفي. 

 وفي العيون.  -أعور إي أعور-الثوار ال يداهنون.. ومليون شهيد لن نخون   .394

الثوار هم أهل األرض فصفحات الفيسبوك وغرف الوتساب لن تعكس حقيقتك فأهل األرض   .395

 يصنع المجد.  من

 الثور: هو من يثور ألجل شيخ، وألجل هللا ال يثور، األبراج بدعة.  .396

 الثورة التي تبقى تنتظر ال تنتصر.  .397

الثورة التي تربط مصيرها بمخرجات اجتماع ليست ثورة، الثورة تبدأ بردم كل العثرات من   .398

 حفر في الطرقات إلى الحفر التي بعقولكم تحملون.

 لتغير واقع ال تتأقلم مع واقع غير الذي تطمح له وإال فإنها فورة. الثورة التي قامت  .399

 الثورة السورية أُُم كل الثوار بكل البالد وليست للسوريين فحسب، مرسي.  .400

الثورة السورية: هي امرأة مكلومة فقدت أبنائها أشالء، الثورة السورية: هي رجل طاعن   .401

ة السورية: طفل استنشق غازات سامة دون في السن تم تعذيبه في المعتقل حتى الموت، الثور

أن يعرف لما، وللثورة ألف تعريف وتعريف...فلماذا تلصقون بها عهر كل متسلق؟!!! إنه بحق  

 لتزييف. 

 الثورة الغبية ال تنتصر، تتغير ثم تنتصر.  .402

الثورة المعكوسة: هي التي تتعامل مع الواقع تبعاً للعواطف وردات الفعل فتشكل انعكاساً في   .403

 اتجاهها لتدمر أهلها، حالياً معكوسة ; يعني مقلوبة.
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 الثورة أن تصنع مصيرك وليس أن تنتظره. .404

الثورة تحتاج إلى الثقافة بالدرجة األولى، ومن يدعي غير ذلك فهو في التيه شارد، ويسير   .405

 في الدرب الطويل. 

 الثورة تحتاج إلى تنظيم وعندها سيختلف كل شيء. .406

 الثورة تحتاج لشعب ثائر وليس أي شعب.  .407

 الثورة تحرر، ام الطغيان فيسيطر مصطلحات. .408

 الثورة تسقط فكرياً ال عسكرياً ومتى ما مات فكر الثورة فإن أعتى أسلحة األرض ال ينفعها. .409

 الثورة تعيش أكثر من الطغاة. .410

ة تقوم ألجل قضية لذلك مهما خانها األفراد ولو كانوا بصفها يوماً ما فهذا ال ينتقص  الثور .411

منها وإنما ستبقى هي القضية وهم حثالة البشرية واألهم أال يقدس الثوار فردآ ويجعلون منه  

القضية بدل الثورة نفسها ووحدهم الشهداء هم من ستخلدهم أو الذين ارتحلوا وبقوا بصفها حتى  

 هقة في دنياهم. أخر ش

 الثورة تقوم لتغيير االنسان وهو يغير بعد ذلك أي شيء تغير نحو األفضل. .412

 الثورة تكون على الظلم ال على القا والضوابط الصحيحة.  .413

 الثورة تنتصر إذا استمرت. .414

 الثورة تنتصر بتطبيق قوانينها وليس ثورة بقوانين العدو!  .415

 اآلخرين. الثورة تنتصر بــصدقك معها ال من صداقتك مع   .416

 الثورة ثورة في الرخاء والشدة.  .417

الثورة جزء من الحياة وليست الحياة فمن جعلها حياته مات بموتها وعاش على وقع ترددات   .418

انتصاراتها، وفي كال الحالتين سيعيش بغير حياة، الثورة جانب أو مرحلة، ربما تكون كبيرة أو  

الشهي  فسل  تبقى جزء من حياتنا وحسب،  أو...ولكن  د عندما غادرها هل مات؟! وسل  مهمة 

الثورة مرحلة طاهرة من  رفات؟!!  يكون  أن  فهل ستحميه من  انتصرت  لو  فيها  الذي  الحي 

حياتنا، ومقتضيات حياتنا تجبرنا على التعامل معها، فلنتعامل معها بما يقتضيه الحق واالحسان،  

يلخص لمن  فعجباً  نحن،  أو سنمضي  الثورة  واالنسانية...ستمضي  أن    المبدأ  ناسياً  بها  حياته 

حياته كلها ثورات وعليه أن يعمل على إنجاحها كلها أو البقاء على الحق فيها كلها حتى يمضي،  

 الثورة ليست كل شيء وإنما جزء مهم من شيء مهم، فال تغترون. 

الثورة جزء من القيامة فإما أن تصل إلى الجنة بسرعة أو يطول طريقك على الصراط فوق  .419

 جهنم. 

 حررت الجميع، ولكن ليس ذنبها أن يعودوا، وحدهم يالمون.  الثورة .420
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 الثورة سرقت كل القصص وحتى الكلمات. .421

 الثورة صارت شريان فينا لدرجة نحن حابين يرجع القصف وما يحرقنا الحنين.  .422

 الثورة طفلة أحرقوا وجهها. .423

 الثورة على األلسن حق وفي القلوب مال، مال الحراك عن جادة الصواب مال.  .424

 الثورة عندما تستمر لألمام بمحاذاة محاربة الجهل تنتصر.  .425

 الثورة فكرة... والفكرة باقية. ولن تموت وستندثرون أنتم والسواد الذي تحملون.  .426

 الثورة قضية وليست حادثة والفرق بين الثائر والتاجر هو الفرق بين تبني القضية أو الحادثة. .427

ثورة بقلوبهم هم االن المتسلقون الذين يحاولون  الثورة قلب ينبض بال توقف والذين توقفت ال .428

 خلط اوراق الماضي بجشعهم في الحاضر. ليست ملككم. 

 الثورة كاملة بما حوت ال تعدل خطوة من خطوات ألم المعتقلين، وينن.  .429

الثورة كانت قوية جداً عبث بها الخوف الذي ولد الخذالن وبعد الخذالن وِلد أوالد الحرام   .430

 (كخطوة لترسيخ الخوف الذي اسسه ذيل الكلب فسلبوا القرار وارتهنوا.)القادة الحاليين

الثورة كانت نتيجة لشيء موجود على األرض، أما قضية رجوعنا إلى هللا فهي أمر ثابت   .431

 بغض النظر عن الثورة، فعالقتنا مع هللا أرقى من أي ثورة، لمن يريد أن يمضي. 

وكبريائها .432 بكل مطالبها  ثابتة  أو  الثورة كما هي  أو ضاع  أو خان  تراجع  ، ولكن نحن من 

 ضل.... 

 الثورة گ رجل يقف على قارعة الطريق يلوح بيده وال أحد يقف ليحمله.  .433

 الثورة گ قرارات اآلباء قاسية وحكيمة.  .434

الثورة ال تجب ما قبلها! التوبة تجب ما قبلها، فمن كان شارداً، ال تكفيه الثورة وحسب وإنما   .435

هللا مع نفسه، الثورة على نفسك، تختلف عن الثورة معنا، فيا حبذا لو    عليه التوبة في ثورة إلى 

 نصرت ذاتك قبل أن تنصرنا.

 الثورة ال تجتزئ فالخطأ خطأ أياً كان مصدره ومن يسكت هنا سيصمت هناك. .436

 الثورة ال تعود إلى الوراء فإن عادت فإن من يقوم بها هم منافقون.  .437

 لواقع.الثورة ال تغيير البشر وإنما تغيير ا .438

الثورة ال تموت، تبقى جزوتها موجودة وعندما يظهر أهلها يلهبونها ومن ثم تسطع شمسها  .439

 حرية. 

 الثورة ال تموت، تعود من جديد كل ما مات أحدنا. .440

 الثورة ال تنتظر انتسابك لها وانما رفدك لها بجزء ثائر منك فال ينفع االنتساب بسكون.  .441
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 ولكنك انت قد تكون. الثورة ال يمكن أن تكون سلعة،  .442

 الثورة لم تنحرف، ولكن الناس حنت لزمن االنحراف. .443

الثورة لم تنهزم بتدخل روسيا وإيران و ...، ولن تنتصر لمجرد انسحابهم، الثورة تنتصر   .444

 بأبنائها وتنهزم فيهم، حقيقة مغيبة. 

بعرف  الثورة لمن؟ لمن سبق ... إن صدق، ولمن صدق... إن كان مبرر التأخر موجود   .445

 الثورة.

 الثورة لن تغير أحد وإنما ستزيل الحجب عن القلوب والوجوه. .446

الثورة ليست تجارة أو مصلحة شخصية تناقش فيها انتصارك بربحك او مصلحتك وحسب،   .447

 وإنما قضية شعب يجب أن تربحها عند القاضي، القاضي العادل.

تعاملنا السيء معها والذي    الثورة ليست سيئة ولن تكون، ولكننا نحتاج ببساطة أن نغير من .448

 لم يجد طيلة سنوات طويلة ومع ذلك ال زلنا مصرين. 

الثورة ليست شكالً واحداً ورغم الخطورة الجمة والحمل الكبير على عاتق حملة السالح، إال  .449

أن أي عمل يصب في تقدمها ونصرها ال يقل أهمية عمن تمثل مشروع الشهادة فالثورة لن 

ما أنها لن تنتصر بحياة الجميع، فالواجب يحتم عليك أن تسد الثغر الذي  تنتصر بموتنا جميعاً ك 

 تقف عليه وتؤمن بأهميته فدروب الثورة كثيرة فكن مع السالكين واياك والهالكين.

 الثورة ليست ضعيفة، ولكن حجم النفاق والتخاذل كبير.  .450

ر طريق وأقل  الثورة ليست قضي تجارية: غالب الناس يربط نصر الثورة بأن تربح بأقص .451

وقت، ليست من مهمة الثورة أن تربح ولكنك طبعاً قد تربح وإنما مهمتها أن تأخذ بالمجتمع إلى 

الطريق الصحيح وهنا قد يطول الوصول أو يقصر ليس مهماً، فلو كان هناك نصر ربح وبقيت  

وإنما للثورة  ليس نصراً  فهذا  والكذب  الحرام  والظلم والجور وأكل  المنحرفة  تجارة   العادات 

دنيوية قد تكون نهايتها الجحيم االخروي، بل الدنيوي كحالنا الحالي، فنصر الثورة ليس وقتاَ  

المنشود   للتغيير  المجتمع  انصياع  بسبب عدم  أمدها  وبالتالي طول  أحدثته  الذي  التغيير  وانما 

ة نرجوها،  واالنحراف عنه ولذلك أوقفوا التعامل مع الثورة كأنها سلعة وليست طريق لحياة فاضل

 أوقفوا التجارة الخاسرة فالثورة مستمرة . 

التنظيم وال تعرفون   .452 تملكون  فكلما زادت قوتكم زاد تخبطكم ألنكم ال  الثورة مخمدة فكرياً 

 الهدف.

 الثورة مستمرة بوجود شعبها. .453

 الثورة مستمرة رغم الغباء المشبع به هؤالء الناس.  .454

 الثورة مستمرة ولو كانت تعرج.  .455
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ية الجميع وال ينبغي لهذا الشعب ان يحتضن الثوار عند النصر ويتبرأ منهم  الثورة مسؤول .456

 عند التراجع! 

الثورة مسيرة طويلة وليست مظاهرة واحدة، فأهال بمن سينضم ولو كان بكرى، مشكلتنا  .457

 بالثورة مع المرتدين عنها.

 الثورة مصلحة دائمة وليست آنية.  .458

ا .459 التقدم  لعسكري وطبيعة الحراك عبر السنين الماضية الثورة والصعيد السياسي االداري: 

جعلت أمر فناء الثورة مستحيل وضرب من الخيال، بكافة األصعدة يوجد تقدم أو إدارة ملحوظة  

أو حتى وعي للواقع، إال على الجانب السياسي وتشكيالته بدء من االئتالف وغيره، حيث لو  

الك فإن  األيدلوجي  االنتماء  من  السوري  المواطن  إدارة  جردنا  في  النظام  لصالح  سترجح  فة 

المؤسسات والتعامل مع منشآت الدولة والموارد البشرية والتعليمية، وهذا ما جعل كم كبير من  

السوريين يميل إلى أن وجود النظام هو شيء إيجابي وذلك بسبب الفشل الذريع للقيادة السياسية 

زلة التي من شأنها جعل أكبر عدد  وإدارة الحكومة المعارضة للمنشآت، فهل ستتوقف هذه المه

من طبقات الشعب يلتف حول الثورة ؟ وتكون الثقة سيدة الموقف، أم أن هذا العهر سيتطور  

 لدرجة نصبح متمسكين فيها بالنظام كصمام أمان؟ أم أن الحل بإيجاد قيادة سياسية بديلة للثورة؟

طة اختزال الثورة سواء بشخص  الثورة وضيق المنظور!! اختزال الثورة: غالبا ما نقع في ور .460

أو فصيل أو فعل ونجعل الثورة مختزلة بما وقع فكرنا فيه، إن هذا االختزال والشك يدل على  

قصر النظر أوال ، ويسيئ للتضحيات المقدمة ثانياً ، ال يمكننا اختزال الثورة أبدا وال بأي شكل:  

يوم القيامة بكافة أشكاله بدء من   سواء كان زمان أو مكان أو إنسان...زمان: فالجهاد ماض إلى

ثورة على نفوسنا الشهوانية مرورا بأشكال عديدة للثورة في كل وقت وحين، مكان: لم تخلق  

الثورة أو تطلق لتشتعل في مكان دون أخر فقد تتفاوت النسب ولكن بالمجمل يجب أن تكون  

بي كالدعم أو االنساني  عامة وإن أحيطت في مكان معين فبوسعها أن تأخذ شكال أخر غير الحر

أو , انسان: سواء كان صالحا أم طالحا بدء من الشهيد ومرورا بأنواع الجنس البشري الجيدة 

والمعفنة والمرابطين والمتسلقين ووو، ال يمكن أن تكون الثورة لهؤالء دون غيرهم فهي لكل  

الثو  قديم...فحذاري من اختزال  رة بزمان أو  من صدق صغير وكبير ذكر أو انثى حديث أم 

 مكان أو إنسان، احذر يا إنسان.

 الثورة يجب أن تكون حضارية وتحمل قيم الحضارة.  .461

الثورة يجب أن تكون شاملة في الثائرين فالتلون يضر كثيراً يوم مع ويوم ضد ويوم حياد   .462

وان عدم الشمولية يجعل االصالح مستحيل فيرجح الناس هنا االنسحاب على االصالح والمضي  

ف وال  قدماً  انحرافاته  بلغت  مهما  الثورة  مسار  يصححون  ثواراً  يبقون  الحقيقين  الثورة  أبناء 

 يتبرؤون منها أما أبناء الحرام فيتبرؤون عند اول منعطف. 
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 الثورة: حلم جميل وواقع مؤلم.  .463

الجامع الذي ال يقبل الصالة على الشهداء فيه، األولى هدمه على الشيخ الذي يؤمه وتحويله   .464

 إلى مقبرة. 

 الجبان الخاسر: كل شخص ال يملك قراره بيده ففوق جبنه سيخسر.  .465

 الجبان ال يُبدع مهما كانت المؤهالت التي يحملها. .466

 الجبناء ال يسيرون فقط يعرقلون السير، فكن شجاع.  .467

 الجبهات مسيسة حتى قبل اآلستانة، بقى استني لبعدها. .468

 الجدران خير من الفصائل وتحمي أكثر منهم.  .469

 ديوث. ا الوطن ال تُنسى ومن ينساهاالجرائم في هذ .470

الجرأة التي كنا نملكها عندما صرخنا حرية، ال نمتلك منها االًن إال القليل جداً وألناس قليلون   .471

 جداً، صرخة. 

 الجرأة بقول الحق محمودة على عكس الجرأة في االتهام وسرد التهم بال أدلة، باطلة.  .472

 يكون رادعاً لمعظمنا لعدم الخطأ. الجرأة في قول الحق هي عنوان عريض يمكن أن  .473

 الجرأة مصنفة گ جريمة في وطني.  .474

الجرح عميق، واألمل رفيق، وما ذاك الشاش الذي يغطيه إال لننسى ونكمل الطريق، ننسى   .475

 الجرح وال ننسى األلم. 

 عائدون.  الجريئين يبنون وطنا أو أحد دعائمه يكونون، .476

 قية تتبع مصلحتها وأتباع الحق قلة.الجزء األكبر من الناس يتبع عاطفته وغالب الب  .477

الجزء الذي يمثل قيمة في حياتك هو الذي كان فيه العطاء، فمعظم من ال عطاء في حياتهم   .478

 يموتون بال تاريخ. 

 الجزء المعطل من حياتنا هو الجزء الذي فيه يأس.  .479

 الجماعات التي ال تحوي رموزاً من الصعب أن تستمر.  .480

 ر فيها تسميات األشخاص هي بيئة للمافيات.الجماعات أو المؤسسات التي تظه .481

الدين والرد عليها  .482 الدينية لديها معتقدات فكرية تسوقها من خالل  الجماعات ذات الواجهة 

فكرياً،   حكماً  فتكون مجابهتها  وليس ركيزة عندها  الدين وسيلة  للوقت ألن  هو مضيعة  دينياً 

 كفرياً. 

 لو لألفضل مخافة ان ال تبقى هي االقوى فقط. الجماعة االقوى ال تريد ألي تغيير ان يكون و  .483

 الجماعة التي تتماسك فقط لوجود شخص وتنشق ألجله هي مقاتلة ال مجاهدة وصف. .484
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 مكياج.  للخارج ُحكماً، وأي اتجاه غيره عبارة عن الداخل أحادي االتجاه من الجمال .485

المزايا مع الوقت، الفترات  الجمال ال يكون بفترة قصيرة وإنما هو تراكب طبقات عديدة من   .486

 القصيرة مجرد تجميل قابل للمحي. 

نتاج األولى وكون األولى   .487 الثانية  الالذع وأن  ونقدي  المطلقة  اتفق على صراحتي  الجميع 

 . ��ضرورة فال بد من تحمل الثانية 

 الجميع ينفذ مخططاته، عدانا... ألننا ال نملك أي مخطط.  .488

 ريات، وسنعيش العزة، والنصر آت.الجند انضوت، والفاروق يستعيد الذك .489

 الجهاد شيء أخر غير ما ترونه االًن فال يختلط األمر عليكم.  .490

 الجهاد عبر مكبرات الصوت عالياً وفي غير ذلك خافت. .491

 الجهل األعمى يفرقنا والفرقة الحمقاء تقتلنا.  .492

 الجهل ذنب كبير اقترفناه في وطني.  .493

 و الغباء. الجهل ركن من أركان حياتنا االثنين الثاني ه  .494

 الجهل كافر. .495

 الجهل ال يحتاج الى زمن الجاهلية فقط قليل من الغباء وقلة الفهم. .496

قلوبنا  .497 إلى  ينساب  الذي  السواد  نبصر سوى  فال  عيوننا  أمام  نضعها  نظارة سوداء  الجهل 

 معشعشاً الكره فيه. 

األمر كالهما   .498 وبكذا  يدبرون عنها  والمثقفين هم من  امورنا  يدبرون  مجرم  الجهلة هم من 

 بحقنا.

 الجو شمس جداً يا جماعة. .499

 الجيدون والسيئون الذين حولك كلهم بشر فتعامل دوماً مع ربهم.  .500

الجيش الحر موجود وجبهة النصرة موجودة وأحرار الشام موجودون و....نحن متواجدين   .501

والظلم موجود والفتنة موجودة والمتسلقون موجودون و ... نحن ال نبحث عن وجودكم، ولكن  

 رب وجود الموجود بوجودكم! نسأل هللا السداد وإزالة ما ال يلزم وجوده.نستغ 

 الُحب حالل وببالش.  .502

 الُحب عالقة بين قلبين ورب. .503

 الُحب يجعلك تعشق كل شيء إال قلبك الذي يصبح في الُحب مزعج.  .504

،  الُحلة المالئكية: ال أحد كامل ومحاولة أن تحارب كثيراً إلثبات كمالك هو هدر كبير لطاقتك .505

سواء كنت فرد أو مؤسسة، طبعاً من حقك أن تدافع عن نفسك، ولكن تعقيد الحسابات ومحاولة 
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العمل   بدل  للرد  االنسانية، ويسخر جهدك  ينفي عنك حلة  لكل شاردة وواردة  النفي واالثبات 

 فتخسر انتاجيتك ولن تستطيع اثبات مالئكيتك. 

 الحاجة لتبرير أراءك يعني أن هناك ثغرة بمبادئك. .506

الحاجز كما كان بذقن أو بال ذقن بشعر أو بال شعر بعقل أو بال عقل!! ال ال بال عقل فقط   .507

 كما كان! وطن. 

 الحاجز يلي بخوفك، اعلم أن فصيلته ال تنفع.  .508

لم يردم حفرة لزق فيه والشعب يلي عدده    24/ 24الحاجز يلي عمل تالل مطبات ويعمل   .509

 هناك سوء فهم للمسؤولية لزق فينا.   لم يردم حفر لزق فيه، 24/24بالماليين ويسير  

وكل محاوالت تكذيبها على طول سنين لم تفلح فدائماً تصدق كما هي بحروفها،    13الحاسة   .510

 من هبات القدر، حرفي األول. 

 الحاقد أو الحاسد يستحيل أن يكون منصفاً. .511

 الحاقد ميت ألنه ال يعتد برأيه وال كالمه بهذا الحمل الذي يحمله.  .512

 دين لهم وال حتى في دنيا يهنئون. الحاقدون ال  .513

الحب شيء جميل كثير شيء بوجع بس بريح شيء بفقع بس يؤنس شيء فينا نحكي عنه   .514

 كتير وشيء فينا نحسه وشيء ممكن ما نقدر نترجمه لحروف أبداً وشيء ... نبض. 

من بعض تعاريفي    O2الحب هو شيء :) ليس كأي شيء :( مستعد أن تبذل ألجله كل شيء:   .515

إن كنت تريد أن تعيش حباً بال جنون فما عشت حباً يا مجنون تقبلوا   3هذا الشيء >لجنون  

 األمر بوافر النقاء أيا أنقياء.

الحب واألمل موجود لدى قلة قليلة من الناس وغلب يأس الشيطان الكثير ليسول لهم آفات   .516

 يحملونها. 

 دات فعل مؤقتة. الحب والكره هما مشاعر في حال االستمرار، أما بتقطعهما فهما ر .517

 الحج إلى األمان، بعيداً عن الخذالن، بعيداً عن الجذور.  .518

الحديث حول الماضي وحتى الواقع بات غير مجدي عليك أن تتحدث عن مستقبل وتعمل   .519

 له.

الحديث عن التسامح وأنت عم تشوف فيديو مجزرة التضامن بدل على أحد أمرين: األول   .520

لثاني إنك شريك بهي المجزرة بشكل ما. نحن بشر لسنا إنك حمار بالتالي ال يؤخذ بكالمك. ا

حيوانات مثلهم وال أنبياء لنغفر لهم. كل ضحايانا وكل السوريين يلي قتلهم األسد ما رح نسامح  

 بقطرة دم إلهم. 
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 الحديث عن روابط هو إضاعة للوقت في إطار المشاعر القاتلة التي نكنها لبعض.  .521

 باطل. الحديث عن وحدة بال وعي  .522

 الحر حر بفكره.  .523

 الحر على صمته صامد والعبد على حركته منحني.  .524

 الحر يسير بمبادئ والعبد يسير بمصالح. .525

الحر: لو أزاح الوطن عن كتفه ولو لبرهة، يجده جاثم في قلبه، الوطن: لو أزاح العبد عن   .526

 كتفه ولو لبرهة، يجده جاثم على صدره، بين حروف الجر تجري مجريات.

 الحرام.. حرام.الحرام من  .527

 الحرب التي ال تُحيد الشعب تعني بكل بساطة أن األطراف قذرة، وطن الغبار.  .528

 الحرب في وطني ليست عادلة الكل يستند على قواعد باطلة ويزعم أن له الضربة القاتلة!  .529

 الحرب في وطني ليست نزيهة ترقى لتصل أحيانا لحرب كالب! الكل يريد أن ينهش الذبيحة. .530

 تتوقف وإنما تنتقل من عدو إلى عدو. الحرب ال  .531

 الحرب ليست ذنبنا، ولكن ما يحصل فيها هو الذنب.  .532

 الحرب مستمرة ما استمرت الحياة والمنتصر من يكون بالصف اإللهي.  .533

الحرب مستمرة مادامت هناك عقول في الوطن ستنتهي الحرب عندما تهاجر العقول إلى   .534

 هنا.  أوربا ولكنها االًن لن تنتهي ألننا مازلنا

 الحرف والفعل والمبدأ أقوى من الشكل: حباً وحرباً وما زلنا شكليون.  .535

 الحرية القذرة هي الحرية التي تجعلنا نتفوه بالسوء ألنه ال يوجد مساءلة. .536

 الحرية المفتوحة خاصة بالمجرمين أما األخيار فلحريتهم ضوابط، الحرية المثالية. .537

 الحرية تختلف عن التحرير.  .538

 سر القيود وليس تبديلها. الحرية تكون بك .539

الحرية في وطني: قسم اعتاد العبودية فبات يحاربها وقسم هاجر إلى أرض أخرى يبحث   .540

 عنها وقسم وجد ما هو أسمي فارتقى للسماء وقسم مازال ينشدها...حرية...

 الحرية ال تليق اال بأصحاب المبادئ والثورة هي غربال الحرية.  .541

 حرية لكم من سجون الطغاة ... الحرية للمعتقلين. الحرية لنا من قيود خذالنكم وال .542

 الحرية هي اإلصرار على الثورة.  .543

 الحرية هي خالص من كل القيود وليس االنتقال من قيد ألخر!  .544
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الحزبية والفصائلية المقيتة ليست وليدة الثورة وإنما وليدة نفوسنا التي ترعرعت على كره  .545

 أن يعم الخير، فلنبحث عن لب القضية.

 المجتمعي االيجابي يعطي نتائج سريعة على عكس الحشد السلبي. الحشد  .546

 الحشمة والعفة هي تربية تربى عليها البنات، وليس خمار وحسب يسدل على الوجنات.  .547

الحضارة محصلة وليست شيء جديد يولد أنياً، فالشعب الذي مازال يرمي كوب القهوة من   .548

 ات السنين وقس عليه.نافذة السيارة على الطريق ال يمكن ان يتحضر بعشر

 الحق قوي بأصله ال بالرجال.  .549

 الحقد االطول عليك لن يكون لدينك، او مالك، او منصبك، او شكلك او..؛ سيكون لتميزك.  .550

الحقد كاشف العورات، فإذا رأيت شيخاً يحقد فاعلم أال نصيب له من علمه وإذا رأيت مشهوراً   .551

 او...يحقد فاعلم أن الباطن متسخ، جذر الصراع.بالصدق او االمانة او الزهد 

الحقن المعنوي هو الخطوة االولى في طريق النصر الن كل االمكانيات ال شيء للمهزومين   .552

 نفسياً. 

 الحقوق ال تسقط بالتقادم وال باالتفاقيات.  .553

 الحقوق ال تموت ولو مات أصحابها.  .554

 ذل ولو عم يلف ويدور. الحقيقة التي ال تقبل الجدل الصادق منصور والكاذب سيخ  .555

 الحقيقة تحتاج شجاعة فقط.  .556

 الحكم هلل وااليام تدور لتنال من الجميع.  .557

الحكومات الجيدة تدعم السلع األساسية للشعب لتقوي أوتاد العالقة معه، بينما غير الجيدة  .558

 تكتفي بتسعيرها. 

 الحكومات المعاصرة مستعدة تخسر شعب وال تخسر قرش. .559

جود، ولكن ما حدا شايفه وإذا شايفه بكون بشكل غير مدروس  الحكومات متل المطب، مو .560

 ويعيق الحركة. 

 الحكومة التي ال تُصلح حفرة أو حفر يمر عليها الماليين من رعاياها، هي حكومة كلبة.  .561

 حكومة غبية.  الحكومة التي ال تحافظ على المرافق العامة وتعتدي على األمالك الشخصية .562

 اجد األطفال في عصرها في المكبات. الحكومة الكلبة: هي حكومة يتو  .563

الحكومة الكلبة: هي حكومة يتواجد األطفال في عصرها في المكبات. ومن باب الحكم الرشيد   .564

 ال يُسيء المواطن لحكومة وإنما للمسيئين فيها. 

 الحل العسكري يحتاج إلى اعتصام والحل السياسي يحتاج إلى عقل وما عنا حلول.  .565
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اال وجربت فتحها مع انها    dllفتح كل الملفات بالمفكرة او أدوات التحرير لدرجة لم تبق مكتبة  

باختصار قابلة للتخاطب وليس للتحرير. = أقفز هنا للتضاد بين الحاسوب كمساعد لي للتعلم  

ف لم والتعرف وبين تأثيره الهائل على مسيرتي التعلمية وفعالً انهيت البكالوريا بمجموع ضعي 

يكن يخولني لتحقيق حلمي بدراسة احد تخصصات المعلوماتية، أعدت البكالوريا وبنفس الوقت  

اكتشفت شيئا في الحاسب يدعى البرمجة، وهذه بحد ذاتها قد تستمر أكثر من طول دراستي من  

األول للبكلوريا لو اردت الخوض فيها، وفعال مع انعدام النت يومها واالقتصار على األقراص 

النت بشكل افضل اكتشفت ان  ال انه بعد وجود  الذاتي، لدرجة  التعلم  سطر    50ليزرية حاول 

اسطر ضمن احدى حلقات التكرار. وطبعاً تكرر حدث السنة   3برمجي كنت اكتبهم كان يكفي  

األولى بمجموع دون المأمول والطموح، لدرجة انني في أيام االمتحان اقضي وقتاً عليه اكثر  

. في كال السنتين كنت مقتنع بما أفعل، رغم عدم قناعة كل من حولي )العائلة  بكثير من دراستي

التعلمي. = رغم قناعتي أن   او المعلمين( وتفاجئ كبير بمحصلة نتائجي مقارنة مع ماضيي 

المحصلة تتكافأ مع ما قدمت من دراسة وانها مزعجة جداُ لي ألنها ال تحقق حلمي بدراسة احد  

معاهدها، اال ان شيئاً خفياً كان يدعوني للرضا نفسي ال اجد له تفسير،    اقسام المعلوماتية او 

المحصلة  البكالوريا كانت  بنهاية  تفسيره بعد سنوات، ولكنني حينها ال أدركه.  وربما وجدت 

التالية: =محيط متفاجأ أكثر مني نفسي بما وصلت إليه. =انني انا نفسي غير منزعج أكثر منهم  

مي! شخصياً لم أجد أي مبرر لما حصل ال لنفسي ولمن حولي من المعلمين  رغم انه مستقبلي وحل

أو العائلة، هنا كان نوع من الصدمة النفسية أنني لم اعد أريد فتح هذا الموضوع وسجلت بحسب  

تسلسل درجاتي ألدخل المعهد الهندسي في حلب، امتد األثر النفسي حتى نهاية الفصل األول  

حيث كانت معدالتي أيضا متوسطة والتزامي في الدوام ضعيف، حتى  من العام الدراسي األول  

لدراسة  االنتقال  يستطيع  المعهد  "األول على  ان  تقول،  احداهن  الثاني  الفصل  ببداية  سمعت! 

الهندسة". فرصة جديدة، كان تجول بخاطري فقط إلرضاء من كان مهتماً ألمري ولم يسره ما 

لدي الكثير ولو لم احقق درجات عالية كانت هي    توصلت اليه، واثبت أنني بشخصي مازال

انقلبت دراستي واهتمامي في المعهد ورممت التقصير وانتقلت للمنافسة  مقياس الجميع. فعالً 

على المراكز األولى، ولكن! تكررت الحادثة حيث ان الفارق بيني وبين الزميل المنتقل لدراسة 

ط هنا شخصياُ ألنها كانت قريبة جداً جداً. مع  الهندسة كان أقل من نصف بالمئة، وكان اإلحبا

ذلك.. عدت متخرجاً وانهيت المرحلة هنا، الخالصة التي أود التحدث عنها ألحلل ما سبق كانت  

هي التالي: = عدت، وانهيت خدمة العلم، وتفوجئت بالحياة انها ليست سهلة كما يظن الكثير  

ببساطة بعد نهاية الخدمة، لم يبق لي كشاب وان الحصول على العمل أيضاً ليس سهل أبداً. =  

اال البدء بعمل ما، ونتيجة عدم وجود أي رأس مال، جربت عدة اعمال منها الزراعة )سقاية 

القطن( ومنها دكان رخام )تحديداً الجلي(، بالنسبة لي تعلمت في العملين شيئاً مهماً جداً نتحدث  

كل هذه االعمال تماماً دون أي مبرر سوى    عنه الحقاً. = بعد انقضاء ستة اشهر، توقفت عن
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انني لم اقتنع بأنني سأكمل فيها إلى زمن بعيد او تتحول لعملي الخاص، أو هذا مستقبلي او  

طموحي الذي أحب. قررت ان اعود لما تعلمته عن البرمجة سابقاً، بقيت في المنزل ستة اشهر  

خطرت ببالي حول تطبيق إلدارة    ساعة يومياً على الحاسب لخدمة فكرة  15اقضي ما يقارب  

عمليات التحويل لرصيد التعبئة وفعالً انقضى أربعة اشهر ونصف منها بإنتاج اول نسخة من  

بالوقت واالنجاز الذي وصلت اليه، رغم ان أحدا لم يتلمس شيئاً،   التطبيق. كنت فخوراً جداً 

لكلمة، "اليوم بمصاري  اتصال، والرقم دقيق بمعنى ا  100وحتى انني أعلنت عنه، فكان أول  

وبكرى بتكسر الحماية بيصير ببالش". هنا أتوقف أيضاُ ألركز ان المجتمع المحيط لن يساند  

او يساعد ابداعك هو فقط غالباً يريد استغالك، ومع انقضاء اشهر إضافية لم يتمكن احد من  

لي شهرياً يقارب    كسر الحماية وبدأ التطبيق باالنتشار. استطعت بعد فترة وجيزة ان أؤمن دخل

ضعفي أي موظف حكومي حينها، وطبعا دون أي عمل فقط تلقي اتصال وارسال رقم برسالة 

نصية ليعمل التطبيق لدى الزبون. = بعيداً على السنون الالحقة أتوقف هنا ألشرح فقط تفسير  

ح وال  .الفشل او التعثر هو طريق نجا1ما حصل الذي وصلت له بعد سنوات في النقاط التالية:  

.لم احصل على مجموع جيد ولم افهم ما حصل ألنني  2شك، والنجاح أساسا يكون من الفشل.  

الكامن في تعلمي.   .لم احصل على اقل من نصف  3لم ادرس جيداً والن هللا يعلم اين الخير 

درجة مئوية في المعهد ألكمل الهندسة، ألنني حينها لو أكملت كانت ستقوم الثورة وانا مازلت  

، ولربما كنت احد المترددين الكثرة، او لن اتخرج وسأتوقف، والن هللا يعلم اين الخير  ادرس

.لم اتم عملي المتفرق في أي مجال ألعود للعمل الذي يعلم هللا ان الخير  4الكامن هنا أيضا.  

.في عملي وتعلمي الشخصي، استطعت ان اواجه كثير من عقبات حياتي وتحدياتها  5كامن فيه.  

فها، وحتى ان معظم االعمال التي استطعت الوصول اليها كانت بسبب هذا التعلم على اختال

الكامن الذي لم اكن الدركه لبعد   والخبرة وليست لمجال الدراسة االكاديمية، وهذا هو الخير 

.والكثير من األمور..... وهنا ان ال اسوغ او أبرر ان هذه التجربة هي قياسية تصلح  6سنوات.  

أو ان يبرر البعض تعثره بنموذجها، بقدر ما أود إيصال ان الخير الكامن الذي    مع كل انسان،

ال ندركه في تعثرنا هو مطلب من مطالب خطوات النجاح. ليس الناجح هو الطبيب وليس الخير  

دوماً في كونك طبيب وقس عليها، عملي يعتمد كثيراً على ما تعلمته، وعلمي الحالي يساعدني  

مجاال  كل  في  بدونه  كثيراً  كنت  لو  اضعاف  عشرة  تصل  مساعدة  اقدم  ويجعلني  حياتي،  ت 

لألخرين. احجمت عن كثير من التفاصيل التي توضح روعة وتناسق حياتنا وأنها ُمسيرةٌ للخير  

في السياق السابق كي ال أطيل كثيراً، ولكننا قد ال نفهم ذلك لبعد سنين. يقيناً إن هللا يدرك خيرنا  

حلة البكالوريا مهما كانت مهمة ليست النهاية، وأحالمنا تتجاوزها وأفعالنا أكثر من أنفسنا. ومر 

 هي من ترسم خطوات طريقنا وأملنا نحن من سيحققه. "فالحمد هلل من قبل ومن بعد". 

 الخير الكامن أكثر من الشر الظاهر، ولكن محراك الشر في مجتمعنا عددهم كبير.  .645

 رك أثراً. الخير كالغيث ال ينقطع، افعل خيراً وات  .646
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 الخير يجلب الخير والشر يجلب الشر والنوايا السليمة تجلب التوفيق.  .647

 الخير ينزل من السماء فقط يحتاج قلوب نقية ليهبط فيها.  .648

 الخيم ال تصد صواريخ عنقودية، رحم هللا الشهداء وانتقم لهم، قاح.  .649

 يمضي الشتاء بسرعة. الخيمة غارقة بالماء واألطفال بالنوم؛ واألب واألم ينتظرون أن   .650

 الدرس المكتسب من فك حصار حلب يجب أال ينسى. .651

 الدعدوش الصغير هو كل نفر بحب فصيله لدرجة انه يفكره طريق خالصنا الوحيد.  .652

الدعوة لوقف االقتتال ليست حباً فيكم فأنتم تستحقون الفناء كقاتلنا الذي يغتال روح الحي منا   .653

 ويذل من يستطيع الحياة عنده.

 الدعوى قائمة ولو اختلف القضاة أو ماتوا، الدعوة قائمة، محكمة.  .654

 الدعوى ال تصيب إال إذا استجاب هللا لها.  .655

الدكتاتور هو زلمي كويس فكرنا بأنه ال يأتي أكوس منه فما حبينا يتبدل، مع الوقت حب   .656

 يبدلنا وما يتبدل. 

هو الجمال بعينه، الدمار    الدمار الذي كان خلف المذيعة كان جميال، بل يفوق جمالها، بل  .657

الذي خلفك جايب منظرك...من كتر تراب بلدنا ما هو غالي فإنهم يحتلون حتى الركام! شو  

  !... بالركام  الصور وهم محاطون  بل وأغلى...يلتقطون  الركام!!!  أغلى من هيك حتى  بدكم 

 حمص لك هللا. 

 الدنيا بحر والرواكب فيها على المراكب والموج غدار. .658

التي ننطلق منها هي دوافع دينية إيماناً بعدالة ديننا وتسليماً بعدل ربنا، وليس تعصباً الدوافع   .659

 أو طائفية، مؤمنون ال طائفيون. 

 الدودة التي تنخر المؤسسات هي العمل بال انتاج. .660

 الدول العظمى هي العظمى بمسؤولياتها ال قوتها، وما نراه دول قوية سافلة. .661

سه بنفسه؛ وكوننا شعب فرح نحكم نفسنا بنفسنا؛ ونحن نفسنا الديموقراطية: حكم الشعب نف .662

أحكامنا ألنفسنا مستمدة من ديننا ومجتمعنا وأعرافنا التي تتلخص بمعظمها إذا ما كانت كلها او 

باألحرى كلها تحت الدين االسالمي كونه الحاكم فينا والمعتقدين فيه...وألننا شعب منحب الحكي  

ز على كلمة ونحاربها مع انه ال معنى لهذه الكلمة ابدا الن العبرة  كتير واكتر من الفعل فنرك

في طريقة التطبيق وماذا سنطبق؟! بقى شو رأيكم نحكم نفسنا بنفسنا بقا ونخلص، وماقا نضيع  

وقت ع الفاضي؟! وبس نحكم نفسنا رح نطبق معايرنا في الحكم يلي حكيت من أين نستمدها،  

 ديموقراطيون. 

 د كثيراً في مجتمعنا أما داخلياً فال عقائد واخفى. الدين الظاهري زا .663
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الدين الظاهري: ال تسكن بمكان يسود مناصبه المتزينين دينياً، ألنه لو فعالً انشغل أهل الدين   .664

بالمناصب ما كان رأي صائب، والخير في كونهم بطانة خير ألن بضاللهم ضالل أمة إن كانوا  

 أهله. 

التي تستخدمه الجماعات المهترئة كواجهة فقط هو دليل  الدين أفعال أما مصطلحات الدين   .665

 جهل غنمي غريب أم على قلوب أقفالها. 

 الدين بات مظهرا وسنن الهدي شكالً وعند الفعل الكل يكفر بالدين والهدي. .666

 الدين رداء قلوب ال رداء أجساد. .667

 الدين عمل، ما كان الدين يوماً تغزل أو غزل.  .668

 لكي تطبقه فموطنه قناعة القلوب أوالً. الدين ال يحتاج شكالً محدداً  .669

الدين يقوم عقيدتك وأفعالك وحتى بواطنك النفسية، الثالثة يبدو أصعب شيء بعصرنا لهيك   .670

منشوف بشر كتير عندها عقيدة وفقه وبنفس الوقت شيء طون حسد أو حقد أو......لم يستقيموا  

 صلح فساد قلوبنا. بعد كرمال ما حدا يفكر انو الدين ظاهر الدين طاهر اللهم أ

 الذاكرة الحية ال تنسى التضحيات لو غاب أصحابها. .671

 الذكريات جميلة، لكن استرجاعها مؤلم.  .672

 الذنب ذنبك أنك لم تكن أفضل منه وليس ذنبه أنك اسوء منه.  .673

 الذهاب إلى الحالل الذهاب عن الحرام كالهما خير.  .674

األحالم   .675 الضحاويين أصحاب  للتحقق عكس  وأقرب  أجمل  أحالمهم  باكراً  يستيقظون  الذي 

 الهشة

 الذين تعلموا من الفوضى أكثر من الذين تعلموا من الثورة.  .676

الذين تمتلئ قلوبهم بالكره عمالء معهم شهادة عمالة عمومي قادرين على السياقة بكل األوقات  .677

 واألحالف واألماكن. 

 انتصارات شخصية فقط ال يملكون شعور السعادة. الذين يبحثون عن .678

 الذين يبحثون عن طريق سالك جداً، هؤالء يحبون النوم كثيراً أو الموت باكراً.  .679

 الذين يتغيرون بسرعة ال يملكون مبادئ ومن ال يملك مبادئ من الصعب أن يعيش كإنسان. .680

 الذين يسخرون من واقعنا هم جزء كبير متسبب بهذه السخرية.  .681

 ن يصبحون رموزاً، ال يموتون. الذي  .682

 الذين يملكون نقداً سلبياً دائماً، ليس لديهم إيجابيات أساساً، لذلك يغطونها بذلك. .683



 نون  -  بتي العدس ح 

 

43 

االقلية  .684 كانوا  إذا  اما  الغالبية  كانوا  لو  حمايته  يستطيعون  الوطن  بمفهوم  يؤمنون  الذين 

 فيستطيعون على االقل ان يحافظوا عليه في أنفسهم. 

حلب واالوالد مقبلون على الملذات، تاهت البوصلة وزادت اآلهات ثلة الذئب ينهش في أمنا   .685

 صابرة مازالت صامدة وهيهات. 

 الراحة أساسها وجود العناية االلهية فمتى غابت الراحة فلنتفقد أنفسنا.  .686

الراحة بقلب اإلنسان ال في المكان أو الزمان واللبس الحاصل هو عشق القلب لهذا المكان  .687

 او ذاك الزمان.

 لراحة في العالقات مؤشر مهم الستمرارها وتوسعها، والعكس بغيابها تضيق وتقُصر. ا .688

 الراحة يملكها ذلك الشخص الذي ال تستطيع أن تفكر بماذا يفكر.  .689

من   .690 وجزء  األمر  يضيمهم  لن  تنتصر  لم  أو  انتصرت  فإن  رحلوا  مبادئهم  الراحلين ألجل 

 نصرك مبني على رحيلهم.

 طن لن يكون عليها اسم فصيل حكماً بقى عجب متمسكين! الراية التي ستمثل هذا الو  .691

 الراية هي نتاج توحد األذكياء والخرقة هي أساس تفرق األغبياء.  .692

 الرائعون دائماً عندما يسمعون؛ يسألون: كيف فينا نساعد؟ .693

 الرأي األخر في وطني محرم، ألننا اعتدنا على الرأي الواحد رأي المجرم. .694

أهون من الطلعة في الطرقات ألن اتجاه عدوك هناك واحد وهنا تضيع  الرباط على الجبهات   .695

 االتجاهات. 

أطفال ورجل، سبعة، حتى العربة رحلت وال يمكنها أن تقوم    3نساء و   3الرحلة األخيرة،   .696

 برحلة أخرى. 

 الرحمة بالثأر ... والحرية بفك القيد.  .697

 يمكن من خاللها تصنيف الشخص.الردود الحقيقة تتصف بتجردها من العواطف، وهي التي   .698

الرصاصة عمياء وأنا ال أستطيع أن اقنع الطفل ان هذا الصوت المرعب من بندقية مجاهد،   .699

 إرهاب.

 الرضى في العمل ناجم عن قناعتك بما تقوم به، لذلك كل رضى تقريبا مرتبط بالقناعة.  .700

تح  .701 الذي كانت  الذل  نتيجة  العربية هي  الشعوب  أو الرغبة في اإلذالل عند  إليه  به وتركن 

 نتيجة الكفر الباطن بالبعد عن الوحي اإللهي الحق. 

 الرمادي هو شخص سيء، ولكنه تلون.  .702

 الروح الهزلية والروح الجدلية عندما تبلغ الثورة متعطفاتها الحرجة ال تلزمنا.  .703
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الرؤية الكاملة الصحيحة للحل حكما ليست ملك شخص وانما تقاطع الرؤى لنا وبالتالي ال   .704

 ن اجتثاث فكرة انا فكرتي هي الحل فقط. بد م

 الرؤية في وطني ليست واضحة والسبب غشاوة على القلوب وليس العيون. .705

 الريحان يغطي جسد باعته قبل أن يوضع على قبور الراحلين قبلهم.  .706

النوم على   .707 الذين إذا اخترقت السيادة أروك أنهم سادة ال طاب لهم  الزعماء الحقيقيون هم 

 زمن الجشع، زعماء حتى وهم كافرون. الوسادة، سجع ب 

 الزم: كمية النفاق خارج المنزل كبيرة جداً.  .708

 وأفكار العصر الحجري.   21الزمان الذي تعيشه هو أفكارك فكثير منا في القرن  .709

 الزمن دوالب والثورة حراقة. .710

 الزمن ال يتوقف والتاريخ ال يرحم.  .711

 الزمن ال يعود إلى الوراء، ولكن يمكن أن يتكرر. .712

 حة صارت ملعب بيانات، بس فعاليتها ما صفر وبس، صفر ودم. السا .713

 السارق هو من يسرقنا فقط والعدل هو من ينصفنا فقط أما غير ذلك فليس بسارق وال جائر. .714

الساروت الحمصي استشهد على أرض الريف الحموي مثال في التضحية والعطاء وبعدة   .715

 أشكال.

 وت البندقية. الساروت شهيد وحدك جمعت بين صرخة الحرية وص .716

الساروت كان مثاالً حّي للسوري الثوري يغني ويضحك ويبكي ويلعب ويقاوم أما القوالب  .717

 المزيفة الكثيرة لن تنفع فالصنم لو حمل القرآن لن يصبح نبياً. 

 السبب األساسي لمعظم خالفاتنا غير موجود أو ال يوجد سبب أو انه غير ملموس، وهم.  .718

 انتقال هو عدم التمسك. السبب األول ألي  .719

 السخرية أن يكون عنصر هذا الفصيل عند ذاك الفصيل أسير، ذكرتمونا بهذاك.  .720

 السخرية بمجتمعي ال تظهر اال عندما نحتاج للجدية، قيل وقال. .721

 السخط الموجود في نفوس الناس كفيل بإحراق كل خير يُمكن قدومه.  .722

الذي يقف بطريقنا هو جهلنا، وجهلنا ه .723 الكبير  بكل  السد  التي جبلناها  نفوسنا  نتاج جبلة  و 

محتويات السوء: من بغض وحسد وحقد وكره لعموم الخير للغير، لن نتقدم مالم نتعلم ولن نتعلم  

 مالم نرقى بنفوسنا. 

 السرقة مخيفة أكثر من الشحادة فالشك في األول يقين وفي الثاني يحتاج دليل.  .724
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ن صناعتها حيثما كنا، ولكن تأجيل البحث  السعادة التي نبحث عنها موجودة بكل مكان ويمك  .725

 او صناعتها ووهم أنها ال تصنع يجعلنا نعيش طويالً بدونها، تغلبوا على الحياة.

 السعادة شعور يا سادة.  .726

 السعادة ال تحتاج لوقت طويل وإنما فقط اغتنام اللحظة التي تقع فيها.  .727

 عند محطات الحزن.السعادة مستمرة، ولكن مرضى القلوب كثيرون يتوقفون طويالً  .728

 السعداء هم القادرين على العيش في العزلة بال وحدة سعيدون.  .729

السفرة لذيذة: هريبة والشفير حمل تلة غراض للناس دون تذمر وفي رجال كبير ووالد عم   .730

الحواجز   الوحيد كان  المقرف  والشيء  نشك ونساء وأطفال صغار وشوب وغفلنا و.،  تنشك 

 والمطبات. 

 سقوط البشر، فقاوم، البد من يوم نقيم في جدران مدننا وندوس العدا. السقوط الحقيقي هو  .731

السكوت على الفساد بأي مجتمع يعني أن غالب المجتمع يقوم بالفساد بشكل ما، لذلك يسكت   .732

كي ال يكون الحقاً موضع انكشاف، أو يتوقف االنتفاع الذي يكتسبه بغض النظر عن حجم هذا  

 االنتفاع. 

 الوطن فكل ما حملتم أرخص مما تركتم.  السالح ليس أغلى من .733

 السلبيين أشخاص ال يتغيرون وال يملكون القدرة على التغيير، قرف المستقبل بعينه.  .734

 السلبيين محرومين من نعمة الرضى وبالتالي حياتهم جحيم، كن إيجابي.  .735

عليها بين  السلطة المطلقة تولد فساد ممنهج حيث إنها تصل لدرجة تطبيق سياسات متوافق   .736

بثوب   فتظهر  الجهات  أفراد هذه  لتوجهات  الشخصية  المصالح  لتوافقها مع  نتيجة  عدة جهات 

 الجماعة الذي ال يستر. 

 السلل ال تبني وطن.  .737

 السماء جميلة، ولكن في هذا الوطن يعكر صفوها الِغربان. .738

بانزعاجه ومن أراد إلغاء السنن الربانية قائمة لو عاندها كل البشر فمن أفطر رمضان تذرعاً   .739

العيد تذرعاً بهمه ال يغير من هذه السنن شيئاً، وكذا ليل الطغاة مهما طال ال بد لفجر العدل أن  

 يشرق. 

 السوء الذي بأذهاننا يفوق بكثير جداً السوء الذي نعيشه، لذلك خففوا من سوادكم.  .740

 السواق الجديد؛ بزمر كتير.  .741

ثير من التي نعيشها لذلك التحسين يكون صعباً لضعف  السوداوية التي نتخيلها هي أكبر بك  .742

 القناعات. 
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 السوداوية ال تصنع حالً وال حتى تدني أجالً فكن أبيض، كن إيجابي.  .743

السوداويون الذين يريدون الموت من اآلن ويعيشون الموت فعلياً ويحاولون ان نعيشه معهم،   .744

نوا مفرغين، وأنهم ال يريدون حتى  ال أجد مبرر لهم، سوى أنهم فعالً متفرغون لدرجة أن يكو 

أن يفكروا بأي شيء لألمام، يحكمون بالموت المحتوم مع أنهم أثناء حكمهم يكفيهم أنهم قادرون  

فترة   فلنعش  بد من موتنا،  إن كان ال  الواضح، وحتى  دليل خطائهم  ليكون ذلك  الحكم،  على 

 انتظاره ونحن أحياء، بدل أن نخسر حتى الوقت القصير األخير. 

السوري عايش بنظر األتراك واللبنانيين بتركيا ولبنان أحسن منهم، ليش؟! ألنه بيتأقلم أوالً،   .745

 وثانياً ألنكم حريمة. تنمر وعنصرية 

السوري لن يستطيع االستقرار في أي بلد، فتكوينته تضع المصلحة أوالً وهي المفردة التي   .746

ة العامة أوالُ أو االخالق او حتى  ال تحترمها معظم شعوب العالم المتحضرة التي تضع المصلح 

 الالضرر لألخر أو....كل األرض تلفظنا.

السوري يمثل الشتات بكل أطيافه شتات الفكر وشتات النزوح واللجوء وشتات الجسد وشتات  .747

 األمل فمتى يلتئم الشتات ألنه بات كالجرح النازف.

فيه ويموت فيه، إذا   السوري: له وطن بلمه وبضمه ويقبره كمان اسمه سورية، يجي يعيش .748

 بغير أوطان ما تم احترامه، هل بحاجة للتذكير! 

لالستهداف  .749 طيران  بيرسل  األمريكي  يعتقلهم،  جاي  والتركي  البلد،  برا  طلعوا  السوريين 

الفردي، الروسي لالستهداف الجماعي والقتل، اإليراني للصواريخ العشوائية، و.... إن هاي  

 البلد لمين؟! 

بخافوا من التهجير وفي تركيا من الترحيل وفي أوربا من التجنيس.  السوريين في سورية   .750

 المهم: أحالمك في سرمدا! مين قال؟! 

السياسة االقتصادية: بنتي الصغيرة: بابا عطيني ليرة. أنا: ماني. هي: أصبح عطيني ريرتين.   .751

االقتصادية  أنا: فوراً، ألن إذا قلت ما بدي، رح يصير بدها خمسة ..وهيك، هيك سياسة الحكومة  

 عم تكون 

 السياسة تربح، ولكن ال تنتصر.  .752

 السياسة كشفت الفنانين والمشايخ. .753

 السير بطرقات هذا الوطن گ الحياة فيه؛ بال قوانين.  .754

السيطرة بالقوة تحتاج كالب مسعورة تحرس وتعوي لتحافظ على الُملك ولذلك لن يسيطر   .755

 غبة، رغبة شعب ال رغبة كلب. أي كلٍب على هذا الوطن حتى يأتي من يستحق الملك بالر

 الشباب الواعي يبشر بمستقبل واعد.  .756
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الشباب يلي رسبوا الن ما رابطوا وراء كتبهم جيداً، والبنات يلي رسبن الن رابطن وراء   .757

 الهواتف جيداً. 

الشبع في وطني تحول إلى شعور إرادي عكس الفطرة واألدهى أن ال إرادة في توقفه فيتحول   .758

 . إلى طمع وينتهي بجشع

 الشجاعة تقتضي أن تتعامل مع الموقف بوقته ال أن تتذاكر مواقف سابقة بعد مرور الوقت. .759

 الشجعان هم الذين لم يخافوا يوماً، ولم يخفوا أنفسهم، هذه هويتي.  .760

 الشخص األجوف: وظيفته في الحياة اعتالء أي مزبلة يصادفها والصياح عليها. .761

 استخدم بعض مساحيق التجميل، مسألة وقت.الشخص السيء سيء أينما وضعته ولو  .762

الشخص الناقد الدائم للجماعات األخرى هو أحد اثنين: مفلس ال يفقه شيء أحب أن يسلي   .763

 نفسه ويروي غباءه، أو تاجر يبحث عن توطيد أركانه بين سلة مفلسين يصدقونه. 

انت  الشخص غير القادر على اإلنصاف ولو كان إنصافه هو رأي هو شخص سيء مهما ك .764

 صفاته الظاهرة جيدة.

الشربكة الفكرية للثورة سبب كبير فيها هم نسبة جيدة من المتعلمين الوافدين اليها خوفاً من  .765

قناعة،   يكون عن  ما  أكثر  بالموازنة  فانتقلوا مصالحياً  األسباب،  أو سواها من  الجيش  خدمة 

تقتضيه مصلحتهم الضيقة  وعندما وجدوا حرية التعبير المطلقة هنا بلشوا تعجيق انطالقا مما  

 بعيداً كل البعد عن الثورة ومصلحتها. 

 الشرط األساسي ألي مكان يجب أن نشغله هو األمانة فإن لم تكن لن ينفع بعدها شيء.  .766

الشرط األساسي لنجاح أي مؤسسة هو احتوائها على أفراد ناجحين عدا ذلك ليس شرطاً   .767

 وانما متمم. 

 و كانت خاطئة هو أن تكون محترم وتعبر باحترام. الشرط الوحيد لتعبر عن كل آرائك ول .768

الشرع الحديث: هو الذي نطالب بتطبيقه عندما نعلم أنه سيحكم لصالحنا أما غير هيك بدنا   .769

 حكم والد الشارع. 

الشرع ثابت والعبرة في التطبيق: عندما تريد تطبيق حد فإن ذلك يستلزم تطبيقه على كل   .770

ما عندما تريد تطبيقه بشكل محدد مع بقاء مذنب لم يطبق  من وقع فيه وهذا تطبيق شرع هللا أ

عليه فهذا يسمى شرع الطريق فتخصيص التطبيق ليس بشرع هللا ولو وافق الحكم الحادثة وإنما 

 شرع الهوى، أشرعة تربح شبح، دورة شرعية ما بتسويك شيخ. 

 الشرع في عرفنا مجرد شعار. .771

 الشرعي شيء وطالب العلم شيء أخر، بوضوح.  .772

 شرعي يفهم بأمور الدين، ولكنه ربما يكون طلطميسة عسكرياً.ال .773
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 الشرق األوسط ما ناقصك غير قنبلة نووية بوسطك كي ننعم بالهدوء.  .774

 الشروع في القتل تهمة يمكن الصاقها بكل الفصائل وعند القضاء يبان الجرم. .775

نها جزء  الشعارات المرفوعة هي أهداف باألصل، ولكن لدينا هي عبارات مجردة نكاد نظ  .776

 من الحيطان ال أكثر. 

الشعب األوربي لما يصير عندهم هدنة ينشقوا شقفتين، شقفة تقول انا مع الهدنة وشقفة تقول   .777

الثقفي وشقفة   للحجاج بن يوسف  قديم يوصل  تاريخ  تنبش  اما عنا كمان شقفتين: شقفة  ضد، 

 ثالث.تحكي عن مستقبل يوصل لأللفية الثالثة بعد ميالد المسيح، والهدنة شي  

الرئيس وال حمل   .778 الوطن، فال حمل صور  راية  الشوارع رافعاً  إلى  التركي خرج  الشعب 

 عفش المؤسسات الحكومية، شعب متحضر. 

 الشعب الجاهل هو الذي يتفزلك بالوقت غير المناسب ويصمت عندما يحين الكالم. .779

الكردي، او العربي،  الشعب الذي تحرك في تركيا ضد الفوضى هو الشعب الواعي وليس   .780

او االرمني، او السني او...شيء مشترك واحد جعلهم شعب واحد فال تحدثني عن مبدأ الثقافة 

 العربية المشتركة عندما نكون جهلة. 

 الشعب الذي ال يصنع حريته بيده يُستعبد من طرف ما. .781

ندي    الشعب الذي يصدر أزماته هو شعب فاشل فعندما يتراقص نصف جيران الحّي والجرح .782

ال أحد يتكلم وألف حفرة امام ألف بيت ال ترمم، رغم تقصير المؤسسات على اختالف التسميات 

عموماً إال أن األزمة األخالقية هي أزمة شعب تتحول التهامات لجهات عامة حتى يخفيها عن  

نفسه فهذا المجتمع ضعيف لدرجة أنه يعرف أصل الخطأ ويسكت عنه أو يحوله إلى سبل ما 

 ل.لها أص

الشعب الذي يصفق للنصر هو نفسه من يخون للهزيمة، إذآ القضية ليست مبدأ وإنما مصلحة،   .783

 وشعب المصالح ال تليق به ثورة. 

الشعب السوري انقسم بخصوص أردوغان وتشقف بخصوص األسد، الشعب التركي توحد   .784

يع أما  حول أردوغان رغم مئات االعراق واالقليات والقوميات! مصلحة الوطن مصلحة الجم

 مصلحة األقلية فهي وقتية، درس يلخص وعي الشعوب، علنا نعي. 

الشعب السوري بدو رئيس بمواصفات نبي، يعني الرئيس المطلوب موجود فقط بمخيلته،   .785

 أما ع الواقع ضروري نفكر بالمجرور السرح والحفر وال..... خلونا بالمهم. 

ت على يد كل الشكيالت أهال  الشعب السوري جرب كل أشكال الموت، ولكن ما جرب المو  .786

بالشكيالت الجديدة في وطني فالموت واحد بتعدد أشكاله وشكيالته الموت واحد وكل شكيالتكم  

 على شكل بعضها بالمحصلة، اللهم لك المنتهى. 
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 الشعب السوري عايش يودع يلي يموت ويستودع يلي عايش.  .787

 الشعب السوري عن بكرة أبيه الزمه مدارس.  .788

 ص على تشهير الخطأ دون إصالحه. الشعب الغبي يحر .789

الشعب الغبي يسأل من الرئيس وباقي الشعوب تسأل من سيبني ومن سيعالج ومن سيعمل   .790

 . womanومن... 

 الشعب الُمفرغ هو الذي يتقن الحديث عن انجازات عدوه أكثر من بطوالته أو حتى تضحياته.  .791

ه لذلك يتباهى بفوز غيره  الشعب المشلول االرادة هو الذي سيعجز حكماً عن أي فوز يحقق .792

 ولو كانت مسابقة للكالب.

 الشعب المنافق ال يصرخ إال عندما تتضرر مصالحه وإال لكان أعد العدة وأخذ باألسباب.  .793

الشعب الواطي هو شعب ينضرب أوالده بالكيماوي عادي بس يشوف تنين رائحين ع بيت   .794

 ع الحصيرة.هللا سوا بقلك أبصر أشو وراها! شعب أعمى البصر والبصيرة 

 الشعب بايع الفصائل لتحرره وليس لتحره.  .795

 الشعب بايع الفصائل وبالمقابل الفصائل باعته.  .796

 الشعب بدو اصالح الشعب بدو تسوية الشعب بدو حرية الشعب ما عارف اشو بدو.  .797

 شهور، الصبر.  9سنة وليس يوم! شعب أمه لجابته حملته   15الشعب بدو دورة شرعية أم  .798

سنوات على نفس البروفة رتل وانقطاع النت واشاعات، غيروا شوي!  الشعب صار له ست   .799

 ولو هدول ست سنوات ما ست أيام، صرتم أغبياء متل الفصائل! 

الشعب عند الالنظام نفس طينة الشعب عند الالمعارضة بس الفرق إن هدوك مضبوطين   .800

 بشوية قوانين اما هدول ف حر ع األخر، فري. 

 عكس كثير من الشعوب في هذا الوطن. الشعب في الغوطة رباني  .801

 الشعب في وطني عندما يتحدث عن الفساد فهو يقصد الحسد ما اكتر من هيك، عم يربح!  .802

 الشعب قاعد يحجز بين الفصائل مع انه الزم العكس، بالمقلوب.  .803

 الشعب ال يحتاج رئيس يمثله وانما فقط فسحة ليعبر عن جهله.  .804

عليه أمر فينشق شقفتين وهو يجادل شقفة مع وشقفة  الشعب ال يسمع صوته إال عندما يفرض   .805

ضد وهكذا ويتسأل لماذا ال يحاول هو فرض الواقع بدل أن ينشق وهو يجادل خلصت موضة  

 رندا اجت موضة الهدنة شعب شغب وبس. 

الشعب لن يبايع أحد كي ال يباع وكل ما في االمر ان اناس بالصفوف االولى تمثله وعندما  .806

 ع المسير. تخون يدوسها ويتاب 
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 بقول استوينا واسا بقولها لحمك ني يا شعبي وبدو كي ليستوي، استووا. 2012الشعب من عام .807

الشعب هو الذي ثار على الطاغية بشار الشعب هو الذي حمى الطيب أردوغان يا قادة الثورة  .808

 عظم هللا أجركم فقد قتلتم شعبكم، فهل من مدكر؟ 

ري حالياً ال يبالي بهذه الورقة، فليُمت وليُحَرق  الشعب هو الورقة التي أُحرقت، وكل ما يج  .809

وليهَجر وليدَمر طالما أنه لم يعد ورقة بملف قضيته، فمتى يعود الشعب ليكون محور القضية؟  

 ووقتها سيختلف كل شيء.

 الشعب هو أول من يثور وأخر من ينتهي فال تصدق قول المرجفين.  .810

 الكلمات البذيئة لو بقي مكانها فارغ. الشعب يتمتع بفراسة لدرجة أنه قادر على قراءة .811

 الشعب يريد أن يجني بالكالم ال بالعمل!  .812

 الشعب يلي بخاف ينِزل على الشارع رح يضل ينَزل ع الطالعة والنازلة. .813

 الشعوب التي تتمتع پ ذاكرة الذبابة ال تستحق الحرية، بل ال تستحق الحياة. .814

بغيرها، مثال ذلك اللبناني والتركي، الصنف الشعوب المريضة تفرغ أزماتها النفسية والعقلية   .815

 الثاني هو الشعوب السافلة وهي التي تساند اإلجرام.

 الشغلة الوحيدة يلي بتكون فيها كلمة زفت كويسة هي في الطريق.  .816

 الشغلة ما بدها نرجع لورا سنين، بدها نرجع متل ما كنا وقت صحينا. .817

 الشغلة يلي بتتأجل مرتين إلغيها.  .818

رة على اكتشاف أعقد المشكالت حيث اول خطوة نحو حلها وتبقى قلة الشفافية  الشفافية قاد .819

 مشكلة تعمق مشاكلنا؟ 

الشفافية والتشاركية التي فقدناها في مجتمعنا ساهمت بتشتيت جهوده وإضفاء نعراته وبناء   .820

 كيانات هشة جدا.

 الشمس تشرق على من ينتظرها .821

 أال تُغلق عينيك. الشمس ستشرق مهما تكاثفت الغيوم، المهم  .822

 الشهادة ال ينالها إال من هو أهل لها، فال تبكوا الشهيد، ولكن ابكوا حالنا وبعدنا عن مقامها.  .823

الشهداء الذين تركوا ورائهم هذا اآلثر الطيب الذي ال يمحيه الزمان وسيبقى قائماً مهما طالت  .824

 ود بعد الرحيل. األيام إنما نالوه بأفعالهم وما حملت قلوبهم، درس لمن أراد الخل

الشهداء كالهواء ال نستطيع أن نحيا الحياة بدونهم، النقاء بات سلعة نادرة جداً فطوبى لألنقياء  .825

 وتبا لألغبياء. 
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الذنوب، ضريبة   .826 فهو ضريبة  نقدمه  أو  بنا  يحيق  مما  ذلك  وغير  النصر  ثمن  هم  الشهداء 

 وجزاء. 

لين هم دليل أمة الوهن واللعنة  الشهداء هم عطر ال يصيبه الوهن من يعرف معناه، والمعتق .827

 التي ترافقنا، ال ينساهم إال من خرج سالكاً غير طريق هللا في ثورتنا. 

 الشهيد بنظر كثيرين منا ال يصبح بطالً حتى يموت إنهم يجربون هللا، ومن يجرب هللا ملعون.  .828

 الشهيد والمعتقل والحرية هي نجوم علمنا الثالثة وكل ما بعد ذلك خيوط وألوان. .829

الشهيد: ما في أحسن منو وراح، بقى ليش تتعلقوا بأسماء رح تروح وما أحسن من يلي راح،   .830

التعلق باألموات خير من التعلق باألحياء في   هالك من يتعلق بهم هالك ال محال، في وطني 

 وطني كل شيء معكوس.

 الشيء األكثر حضارة في حاضرنا هو الثورات، ولكن محاربي التحضر ما أكثرهم.  .831

 يء الذي بال قيمة يباع لمن يدفع. الش .832

 الشيء الذي تُضيع مفاتيحه كثيراً، سيضيع منك الحقاً.  .833

 الشيء الصائب الوحيد أن في هذا الوطن ثورة.  .834

 الشيء الممكن شراءه يبقى رخيصاً مهما كان ثمنه، أما الغالي فهو الذي ال يمكن بيعه.  .835

الب  .836 اما  الثورة،  هو  الوطن  هذا  في  الجميل  الوحيد  النظام الشيء  ألفعال  استنساخ  فهو  اقي 

 الحيوان. 

 الشيء الوحيد الذي نتعلمه من أخطائنا هو تكرارها! .837

نؤثر .838 كيف  هو  تفسيره،  عن  العقل  يعجز  الذي  الوحيد  فوقنا   البقاء الشيء  مخيم  والموت 

 كسحاب الشتاء فناء.

 ل األسد الشيء الوحيد الكويس يلي عملته إسرائيل هو أنها بتعمل انفجارات بأماكن احتال  .839

 الشيء الوحيد المشترك بين الفصائل كلهم عندهم حواجز.  .840

 الشيء غير الطبيعي أنه برا البيت الوضع طبيعي، كأنه ما في كورونا رغم وجوده.  .841

الشيء يلي عم يزيد الطين بلة أو عما يبلل الطين كلو هو الجشع، فهو يعني أال تشبع ولن   .842

 وى. تشبع وستموت عطشاً ولن تروى وطني قصص ال تر 

كمية   .843 عنا؛  يوقاع  إنه الزم  والسوريين مصرين  الصين،  فقدته  الّضخم  الّصيني  الّصاروخ 

 التفاؤل والحظ بالبلد رهيبة. 

االمة   .844 نصر  يتحقق  لم  لو  حتى  لذاته،  النصر  وهو سيحقق  يعمل،  مادام  سينتصر  الصادق 

 فانتصر وال تبالي ونصر األمة سيتحقق يوماُ ما...فانتصر.
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 رحلوا باكراً.الصادقون  .845

 الصادقون غالباً عندما يذهبون ال يعودون طريقهم واحد وهم له سالكون.  .846

 الصادقون يأتمرون بأمر هللا ال بأمر شاويش الفصيل.  .847

 الصادقون يرحلون ويبقى االثر والكاذبون بال إثر يرحلون.  .848

وت ال  الصادقون يسيرون بال توقف إلن عزائمهم ال تثنيها العقبات ففي طيات صدقهم جبر  .849

 يلين. 

 الصادقون يمضون بنفس السوية بخطاهم الى الهدف مهما كان الوقت والمؤثرات.  .850

 الصحوة التي نحتاجها ليست عواطف، كثمالن القادة، وإنما صحوة عقول. .851

الصحوة ال تكون صحوة عواطف وإنما صحوة عقول وإال فإنها قصيرة المفعول فال نرضى   .852

 هدنة دون المأمول. 

 ون عارمة ألن صحوة الفرد في زمن الجهل تسبب إقصائه.الصحوة يجب أن تك  .853

الصداح بالحق واجب على كل منا، فمن خزل صاحب الحق سيخزله هللا وال شك، فضع  .854

عنوانك أن يكون صوت الحق الذي أطلقته غاية للعدل وليس النيل من التاريخ، فاهلل ال يخزل  

 والتاريخ ال يغيب. 

 عقبة تواجهك مهما كان حجمها ألن هللا مع الصادقين.الصدق هو الذي يمكنك من تجاوز أي   .855

الصدق والوضوح أمرين إن تحليت بهما ال يؤثر عليك نفاق كون بأسره وال يستطيع أحد أن  .856

 يتهمك ولو افتراء، تعو نتحلى، بلكي بتحلى. 

 الصدق يجعل طريقك خالياً من المطبات مهما كان مسيرك طويل.  .857

 الصديق وقت الـــــ كورونا.  .858

 راحة المطلقة هل ستغير أكثر من رسائل التغير أم انها فقط أسلوب جديد للتعبير؟ الص .859

الصريح مشاكله أقل ألن بينفهم يلي عم يحكيه متل ما هو فعالً وال يترك مجال للتفسيرات  .860

 الكيفية والتبريرات. 

 الصمت العام عالمة خذالن والصمت الخاص عالمة خيانة.  .861

 ا رب معظم هؤالء مرجفين. الصمت خير من بيان الخائفين، ي  .862

 الصمت ال يعني عدم الكالم وحسب الصمت عدم. .863

الصمت والكالم الذي ليس له مفعول واحد كل ما فعلناه أننا انتقلنا من الصمت إلى الكالم   .864

 الذي ال جدوى منه! فأي تغير هذا؟ 
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للهنود الحمر  الصمود األسطوري واسا الناس محبطة!!! قاموا بفتك المدن بقذائف لو أعطيت   .865

 الستعادوا وطنهم األم أمريكا إي بقا بالروسية وما قصروا اللهم منك النصر وعليك االتكال. 

الصنف من البشر يلي ما عاجبوا الوضع يلي وصلنا له ويلي بسبب شغلتين االول عدونا   .866

 المجرم والثاني وجود أشخاص متله ما عاجبهم. 

 الصوت البشع أينما تسمعه بشع.  .867

 يلة تكون عن بُعد، والصور الحقيقية عن قُرب.الصور الجم .868

قلبك فقط  .869 او  الجميلة بعدستك او مخيلتك  فالتقط الصور  تلتقطها رح تنشرها  يلي  الصورة 

 الجميلة. 

قضوا  .870 بمكان  الهدوء  سوى  مطالبهم  تتجاوز  ال  العمر  كبار  أن  وبعرف  واقع،  الصورتين 

أن يسوق للقهر بأي شكل كان، وال حتى أن يتسرب إلى   عمرهم فيه، مع ذلك ال أتمنى أبداً 

قلوبنا، حتى ونحن نموت ففي سبيل ما خرجنا له، حتى ونحن نخسر ونحن نتراجع ونحن نفقد...  

سنرضى بمخرجات طريقنا على قساوتها ونتعامل معها على أنها ضريبة لما خرجنا له، وهذا  

 أن نكون.  ال يعني سكوتنا عن أخطائنا ولكن من كل بد يعني أننا نحن كما نريد

الضربة القاضية ستكون بكيفية النظر إلى االندماج فإذا كان المبتغى أن يكون هناك فصيل   .871

واحد تحت مسمى فصائلي فهذا ابتالع سيعقبه غصة وإن كان تمهيد إلزله التسمية بتسمية عامة  

 ووضع كراسي للكل على طاولة القرار فهذا مبتغى الشعب، صحح هدفك فاهلل يعلم.

 و من يستقوي على الضعفاء.الضعيف ه .872

تقدم   .873 سبب  هي  اإلضافات  ولكن  األساسيات،  وليس  اإلضافات  على  يؤثر  النفسي  الضغط 

 المؤسسات، فاإلدارة الغبية هي التي تسبب الضغط وبالتالي تمنع التقدم. 

الضفدع شخص سيء ترعرع عند نظام الكلب ويعيش بيننا والحردون شخص سيء ترعرع   .874

 لسيئون من كل البيئات يخرجون. عندنا ويعيش بيننا فا

 الضياع شرط للوصول، ولكن بشرط أال يطول.  .875

 الضيم في مضايا حتى في الحروف لها نصيب.  .876

الطاغية قتل طفلة اليوم فجاء االعالمي الغبي ليسلط الضوء على تصفيق الشعب الكر للقاتل  .877

 بدل تسليطه على الجريمة شعب غبي. 

لكن الفرق الجوهري أنها غير صالحة لالستخدام في  الطاقات الكامنة موجودة بكل مكان، و  .878

 المجتمعات الالمجتمعية. 
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ببقعة   .879 تجمهرها  بسبب  ناتجة  الدينية  الطائفية  فمعظم  االنعزال  بسبب  تتكون  غالباً  الطائفية 

جغرافية محددة دون االحتكاك بغيرها وقس على ذلك بالنسبة ألنواع الطائفية األخرى االحتكاك 

 يخفف من االحتقان.

 الطرق إلى فصائلنا عديدة والطريق إلى السماء واحد. .880

 الطرقات بين مدننا متل طريق الثورة بس زبط واحد منهم بيزبط الثاني زبطو إذا بتزبطو.  .881

 الطريق المختصر للوصل بأقل وقت نحو الهدف: ا ت ح ا د: وكل من موقعه يعمل.  .882

 يق النزوح. الطريق الوحيد الذي لم يتوقف السير عليه منذ سنوات هو طر .883

الطريق إلى االمام فيه مطبات يتوقف عندها المتسلقون ويكمل الصادقون الن القافلة المثقلة  .884

 ستتوقف كلها فال بد من وجود هذه العثرات ليخف الحمل وتصفى النوعية. 

 الطريق إلى جهنم مريح أكثر من غيره.  .885

 الطريق إلينا شاق والطريق إلى دمشق طويل.  .886

 ولكننا ال نريد المسير. الطريق سهل،   .887

الطريق معبد...أنت مسرع...أنت تحسن القيادة...أنت ذاهب إلى ما تريد...ال يوجد أي شيء   .888

سلبي يمنعك من الوصول لما تريد بسرعة ودون أخطاء ولكن: فجأة!!! وأنت تقود بإتقان وسرعة  

لى الطريق مما  على طريق معبد ذاهب إلى هدفك... تفاجئ: بأن هناك من يقود بغير اتقان ع

يطر بك إلى أن تبطئ أو تلتف أو...وقوع حادث يؤخرك كثيراً أحياناً يكون سبب تأخرك هو  

 االخر وليس شخصك أو االوضاع المحيطة تباً للسلبيين!!!! من فلسفتي. 

اقناع   .889 يريد  الذي  كالشيخ  حالياً  نتبعه  ما  هي  الخطأ  أو...  األسلوب  او  الوقت  أو  الطريقة 

 ة أن يصلي ... عليه أن يستفيق أوالً! ... فيقوا.المخمور بالخمار

 الطعن بالسكاكين للسوريين في تركيا، هي من أنشطة مشروع العودة الطوعية.  .890

 الطغاة ليسوا أقوى من هللا فنصيحة من هالدقن، ال تحيد عن مبادئك.  .891

  الطفل الجاي يلي رح يسرق رح ينشبح بس بال إعالم ألن الشبيح اتعلم والشعب بيتعاطف .892

 مع أول مرة بعدها بمل شعب بدو شبح. 

 الطفل السوري يلي بتركيا إذا طلب من أبوه يشتريله موز، برد عليه كول هوا.  .893

 الطفل في اعزاز يرتدي ثياب العيد بعد الموت ولمرة واحدة.  .894

 الطيبون هم أناس تقرأهم بوضوح دون الحاجة لموقف يكون.  .895

فأطفالنا يخافون من الصوت وال يخافون    الطيران الروسي صوته أخفض وتدميره أكبر رائع! .896

 الموت، الموت بسكينة. 
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الطيران والصاروخ القريب والبالستي البعيد كله يستهدف المدارس وهذا دليل ان ما فيها   .897

 . I love My Schoolعليهم خطير ونحن نستمر بمساعدتهم وننشر جهلنا، سنبقى جاهلون 

 حطب لجهنم فال تبتئس بما كانوا يعملون.  الظالم وجبروته وحاشيته بالنهاية ليسوا إال .898

 الظالمون يفتون، ثم يوقعون، ثم يظلمون وعلى ربي لن يقدروا.  .899

 الظالمون يفتون، ثم يوقعون، ثم يظلمون.  .900

 العَلَم ليس أقدس من اإلنسان، جنود بشار داسوا المصاحف! .901

خر دون سرد  العاجزون الفيسبوكيون: هم الذين تجد في منشوراتهم أسلوب التقليل من االً  .902

وقائع...وهاد األسلوب بحد ذاته يعبر عن تخلفهم الذي يدعون عكسه، اذهبوا جاهدوا روحوا  

اشتغلوا الخ.... والثورة كشفت زيف وجود المثقفين ألنهم نادرين جداً على عكس هالمتملقين  

 ويلي هنن كتار. 

ال العاقل .903 األلطاف  ويتيقن  حوله  يحصل  ما  بكل  اإللهية  العناية  ستقذفه  يترقب  التي  خفية 

 اليقين.  بمنجنيقها فيسير غير مكترث ما دام حامالً هذا

العاقلون يطلقون الرصاصة ويسألون هللا بأعدائهم اإلصابة وفاتري عقل يطلقونها بال هدف   .904

 إلى سماء اإلجابة! 

العالم الذي يصمت على جرائمهم فينا سيصمت على عدلنا فيهم، وأي يقين دون ذلك هو   .905

 خذالن، فتوكلوا على هللا حق التكالن. 

 العام يتغير نحو األعلى والناس نحو األسفل.  .906

العامل الرئيسي لتطوير واقعك الشخصي مهما كان هو تنظيم الوقت وإدارته وااللتزام بهذا   .907

 التنظيم. 

 العبرة الحقيقية التي نعيشها ليس فيما يجب أن نكون وإنما فيما نود أن نكون.  .908

 العبرة باإلنسان ال بالمكان فمن يحتج بالتغير للظروف يبرر لنفسه الجريمة كاذبون.  .909

 العبرة باألفعال ال فيما تسمع، فالتي قالوا عنها مفرقعات مسحت بيروت.  .910

 م انهاكه بالخصال السيئة التي يورثها بشكل دائم. العبرة بتوارث الخصال الحسنة؛ المجتمع ت  .911

 العبرة في التحرك مهما كان بسيطاً بطلوا الخورفة. .912

 العبرة في بكرى.  .913

 12/ 12العبرة ليست بالتاريخ المميز، وإنما بما يحصل فيه من أحداث.  .914

 العبرة ليست بطول المدة وإنما بكون القلوب مقفلة. .915

 طبق. العبرة ليست بمن اتفق وإنما بمن سي  .916
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 العبرة ليست في شدة كالمك او لينه، واعجابنا به من عدمه وإنما العبرة في نيتك منه.  .917

 العبرة ليست في قيام الساعة وإنما في بدء الحساب. .918

العبرة ليست في كون طريق الرزق طويل أم قصير وانما بكون الرزق بهذا الطريق حالل   .919

 زالل. 

ل ما يهمها أن تبدل سيدها فإن لم تجد سيداً كان  العبيد ال تتقن الحرية وال تعرف معناها فك .920

 الشيطان سيداً حتى يدلها على سيد جديد. 

 العبيد ال يثورون وإنما ينفذون أوامر سادتهم. الفصائل مثاالً.  .921

 العجز عجز بأي وطن كان. .922

 العداء الموجود في هذا الوطن كفيل بإقامة ألف حرب فما بالك بكم عملية، نحتاج عمليات.  .923

و انتكاس، فعدم التقدم تراجع، وعدم المقاومة استسالم، وعدم المبادرة كسل، الوقوف  العدم ه .924

 بنفس المكان مع تقدم الزمان جريمة. 

العدو عندما يريد قتلك ال يهمه ما وظيفتك والى ما تنتمي ونحن السالم يحتاج إلى معرفة  .925

 انتماءك وفكرك وعملك وحتى حلمك. 

ن وقت محدد أو يمكن أن تبني عليها أما بعد الوقت فلم العديد من األشياء تكون مفيدة ضم  .926

 يعد لها فائدة، بل قد تكون جهد مهدور. 

 . Be Positiveالعديد من المصاعب هي لحن عليك أن تعزفه ال أكثر  .927

 العرب عندهم دين بال عقل الغرب عندهم عقل بال دين المحصلة واحدة بقا اعقلوا.  .928

 السبب الثاني النتشار كورونا بعد قلة الوعي. العروض والتنزيالت بال وعي، هي  .929

 العزل: واجب لمنع أن يأتي المزيد ممن ال يلزم.  .930

العزم المتوقد كغيرها من الشعارات أو أسماء المعارك التي تحضرنا ذكرياتها ويغيب بالعموم   .931

انطفا أعلنوا  فكثير  العزيمة  أو  العزم،  وهي  كثيراً  نفتقدها  مهمة  كلمة  تحوي  وربما  ء  فعلها، 

عزائمهم وكأنهم يريدون الموت حرقاً، فموت العزيمة فينا وانطفائها هو الذي يحول قوانا إلى  

 بخار وغبار ال أكثر. 

وإنما   .932 يبذل ويعطي بال مقابل دنيوي  العجب أن ترى من  الفطرة: فليس  العطاء من أصل 

 العجب في أن ترى من يمنع، والعجب كل العجب في أن ترى ممن من العطاء يتعجب. 

أن ما   .933 أنفسنا  أو ضحكنا على  التنافر  هذا  إلى  لما وصلنا  استخدامها  أحسنا  لو  نعمة  العقل 

 يجري ال يعنينا! 
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العقلية التي يدير بها السوريون حياتهم يستحيل أن تفضي إلى استقرار بسنوات سواء بحرب   .934

 أو بدونها، لب القضية بهذه العقلية.

الفرد على حساب المجموعة في المؤسسة تنسف  العقلية العربية التي تركز على اظهار نجاح   .935

 مبدأ تمكين المؤسسات. 

 العقلية الموجودة هي أن المشروع ال وجود له إال بوجودي.  .936

 العقم الفكري بشكل طبيعي سيؤدي إلى عقم أخالقي.  .937

 العقول ال تنكر أن المصاب جلل، ولكن بئس القلوب قد صدأت.  .938

لنفاق بفلكها لذلك ليس مهماً حجم الحب والكره العالقات البشرية تنحى للتوازن مهما بلغ ا .939

 فيها بقدر أال يتحول الحب إلى إرهاق والكره إلى خيانة. 

تحكم   SPيعني    Syrian Poundصارت عبارة عن    Syrian Peopleالعالقات التي تحكم   .940

SP  .وهللا يستر من $ فلنعد لفطرتنا 

 ة حب عميقة.العالقات الطويلة مع البشر هي عالقات شر مالم تكن عالق .941

 العالقات مثل سواقة السيارة؛ يا بتبري عني يا ببري عنك، شغلة نفوت ببعض مو واردة. .942

 العالقة التي تبدأ بغير هللا خالصة تكثر فيها الطعنات الحقاً.  .943

 العالقة التي تتراجع هي أساساً متمادية في التقدم.  .944

العالقة الحقيقة التي تربطنا تمكننا من تمييز أشالء بعضنا المتشظية وأمعائنا المتدلية بينما   .945

العالقة الزائفة هي التي نمارسها االًن من إجحاف ونسف لكل أواصر الرابطة بيننا فعودوا إلى  

 رشدكم. 

 العالك المصدي: هو نقاش بال إدارة له وتوجيهه لينتج عنه مخرجات مفيدة. .946

 الذي سيرفع هو أكثر علم تبناه أصحاب المقابر، ويتاجرون.  العلم .947

 بال كساء.  عقولنا في العراء ليس عيباً، وإنما كل العيب أن تبقى العلم .948

العمر يغلب أقوى فرعون فتأملوا جيداً وإن رسائلنا البعيدة لكم كي ال تتفرعنوا وإال باكراً  .949

 ستهرمون. 

 أيضا.. سنلتقي بهم في سيرنا. العمق ليس في المدة: األُمر مقدر  .950

 العمل االنساني .... إنساني وفقط.  .951

 العمل التطوعي دائماً مأجور من هللا.  .952

وإنما لضرورة وجود الضمير   .953 التعويض  لغياب  المدفوع ليس  الطوعي أصعب من  العمل 

 %. 100المتيقظ بنسبة  
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 العمل بضمير شبه معدوم في هذا الوطن.  .954

ل غنى، فال يرضى من ال يعمل وال يغنى من ال  العمل بكل شكل رضى والرضى بكل شك .955

 يرضى. 

العمل بمفردك خير من الجماعة بال أسس أو مبادئ ألنه إطار وهمي يُذهب كثيراً من وقتك   .956

 في تسويتهم وهم يحاولون الذهاب بك عما تطمح.

 العمل دون تركيز يعني أن عشر ساعات أقل من ساعة. .957

 يُصار للعمل على تغيير التوجه. العمل على تغيير القوى مرهق جداً، لذلك .958

العمل ألجل التسمية! إن انتصر صاح تحيا التسمية وإن خسر، سماهم هذا شهيد وهذا معتقل   .959

 وذاك جريح التسمية تربح دوماً وتخسر أبداً. 

 العمل لتحقيق هدف يختلف عن العمل ألجل مكان والمصاب أن يكون المكان هو الهدف.  .960

 والكسل ال يلتقيان، وفي ترتيب عبارتي عبرة.العمل واألمل يلتقيان األمل   .961

 العملياتيين هم األقدر على التخطيط لإلنجاز وحتى تحقيقه. مع شوية روح. .962

 العناية اإللهية ال تتوقف إما تسوق لك الخير، فعندما ال تتلمسه فهو حجب للشر الذي لم تراه.  .963

 جورين إلى فناء.العواء ال ينفع والعويل ال ينفع والخوف ال ينفع والكالب المأ .964

 العواطف في هذا الوطن غير قابلة لالستثمار. .965

تحديداً كان أول خروج لي من هذا الوطن إلى تركيا، وكان    2015العودة الطوعية: في بداية   .966

حينها الخروج أمر سهل جداً ال يتطلب أكثر من وجود جواز سفر. كان داعي خروجي يومها،  

مجال البرمجة عن بعد، حتى أنه طلب مني    عرض عمل مع صديق قديم، تعرفت عليه في

الخروج دون توضيح التفاصيل، وألنني توقعت أن تطول المدة كنت أسأل نفسي عن القبول  

والرفض، ومضى أسبوعين يوم أقول نعم ويوم أقول ال، بناء على الراحة التي تتولد أول يوم  

الداخلي قررت الصراع  التالي. وبعد شيء من  اليوم  أكن    وتعاكسها في  لم  والعودة،  الذهاب 

أعرف لماذا سأعود، ولكن علّي أن أذهب، ولم أكن أعرف لما علّي الذهاب إذا كنت سأعود.  

فعالً بفان إلى الحدود وفي الكراج مجرد يكون عندك جواز سفر بتمشي إلى المعبر، أخد األمر  

حقاً أول مرة    بعض الوقت، في تواجدي في الكراج الذي كنت أراه أول مرة في حياتي، كان

أتجه بهذا البعد إلى الشمال رغم رحالت النزوح القصيرة والتي كانت ال تتعدى القرى المجاورة  

لنا ريثما يتوقف القصف أو يخرج الجيش إن كان اجتياحاً. في الكراج تعرف علّي شاب لم أعد  

ج، أجاب أذكر سوى كنيته وبقي معي، وسألته نفس السؤال الذي سألني إياه عن سبب الخرو 

ذاهب ألعمل، وأنت، أنا ذاهب ألعود، لم يفهم، ولكنه كان مصر على أن نذهب معاً رغم فترة  

التعرف القصيرة جداً يومها. بعد ساعات انتظار جاء باض وصعدنا فيه إلى المعبر، على باب  
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المعبر أشخاص سوريين عليك فقط ابراز جواز السفر لتدخل من الجانب السوري، هنا كان  

، أحدهما للنساء واألخر للرجال، أخذ الشاب وقتاً طويالً، طويالً جداً في اقناع الناس أن  صفان

عليهم االصطفاف وراء بعض حتى ندخل، ساعات ولم يقتنع أحد، أذكر حينها أن "السوري إذا 

قال وهللا يومها فالتركي سيصدقه تماماً"، المهم كل فترة يدخل بعض األشخاص واقترب وقت  

من نهايته، كنت أضع مؤشر أننا إن لم ندخل سأعود، ولكن الشاب كان دائماً مصر  االغالق  

على الدخول ويقول لي لقد التقينا لندخل معاً. لم يتبق سوى دقائق على االغالق، وبقي أمامنا 

شخصين فقط، الشاب الصديق الجديد كان دائما ً يتبعني، ولكن حينها وقف أمامي، فتح الباب 

الشاب وثالثة    5ن  الحارس وطلب م الصديق  امامي  أنا أخرهم،  فقط كنت  الدخول  أشخاص 

أخرين. لم أفكر من يومها في الخروج حتى هذه اللحظة، كانت تجربة غير مكلفة وسهلة جداً،  

قياساً لو خطر لي تجربتها االن. لم أفكر بعدها ولم أحاول، قد تكون تركيا جميلة على االقل في 

أجمل، ولكن ربما يكون قدرنا أن نبقى هنا، وأن نموت هنا. ال يمكن    ذلك العام، وربما غيرها

تعميم تجربتي على اآلخرين، وال يمكن أن نقول لشخص عليك البقاء أو الرحيل، األمر جداً 

مرتبط بقيم ومبادئ وأحالم كِل منا، وربما يتعدا ذلك حتى أن نقول أقدارنا. خرجت بعدها ب  

بصفة تدريبية وعدت أيضاُ بعد انقضائها تماماً، دون تفكير بالبقاء أيضاً لمدة ثالثة أيام    2018

لساعة إضافية، والشيء الوحيد الذي تعلمته في التدريب في المرة الثانية، أننا لن نحل مشاكل  

الكون وال حتى األشخاص، هم قادرون وحدهم على حلها، تنحصر مهمتنا في سؤالهم كيف  

ول لشخص أخرج أو أبق، األمر جداً متعلق به نفسه، ووحده من  سيحلونها. لذلك ال يمكننا أن نق

يقرر )قيماً ومبادئ وحلم وقدر(. العبرة دخل اول ثالثة وعندما وصل الشاب الى البوابة وانا 

تجاوز   طويالً  وقتاً  واخذ  القميص  زر  معه  ينفك  يكن  فلم  السفر  جواز  منه  طلب  تماماً  خلفه 

وقال انتهى وقت الدخول. نظر إلي " شو هالحظ" فقت له  النصف دقيقة، فأغلق الحارس الباب  

"شفت قلت لك رح نرجع "إي شو هالزر يلي ما بقا ينفك معك"، كان الغروب قد اقترب، وكوننا  

دخلنا طلبوا منا النوم في المسجد ضمن باحة المعبر لليوم التالي لندخل، كان لي أصدقاء في 

رغم أنني كنت أرقبهم عن بعد إال أنني كنت قطعاً أحب  المنطقة، جاؤوا يتفقدون أوجه النائمين و 

البقاء بين الجموع، وعندما رأيت مدى االحراج لهم حيث كانوا يقلبون الناس كمن يبحث عن  

استشهدا   الصديقين  مكان عملهم، هؤالء  إلى  معهم  وذهبت  منهم  اقتربت  جداً.  يخصهم  شيء 

د، بقي معي، وذهب معي لمكان أصدقائي،  الحقاً، ودفنا في الوطن. حتى صديقي الغريب الجدي 

، وفعالً قضينا ليلة لدى األصدقاء وأخذونا صباحاً للمعبر حيث  2015كانت ليلة باردة، في بداية  

كنا أول الواصلين ودخلنا الحدود بكل بساطة. هنا استشعرت مدى أهمية أننا كان يجب أال ندخل  

وسية تواصل ومازال الطريق طويل، ونقطة    مساء ألنه لم يكن هناك مخطط للمبيت، وليس لدينا

توجهي هي مرسين، التي مازال الطريق إليها طويل، ولكني ما زلت مقتنع بالعودة دون معرفة  

السبب. فعالً دخلنا وبقينا ننتقل بين وسائط النقل دون لغة، فاألتراك ال عربية وال إنكليزية، بقينا  
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جاءت نقطة افتراق فهو في الطريق إلى إسطنبول    باإلشارة. بقيت مع الشاب الصديق نتنقل حتى

أما أنا فإلى مرسين. افترقنا وهو يقول لي "بكرى بس نشتغل منيح منرجع منلتقي"، أخبرته أننا 

قد نلتقي في البلد وهللا أعلم. حل المساء وهذا أحد مؤشرات عدم تيسير دخولنا اليوم األول، في  

إن كان أحداً بتقن العربية، فأجاب شخص تركي أنا،  أخر تنقل قبل الوصول إلى مرسين، سألت  

كان رجالً وقوراً، أخبرني أنه من الريحانية وان اصوله القديمة عربية، اخبرته عن وجهتي  

إليه. وفعالً   الوصول  تقلق" فقط أعرف أن هناك دوار برتقالة في مرسين علّي  فقال لي "ال 

ه أعطاني  معي،  التركي  الشخص  ونزل  الدوار  أنني  وصلنا  واخبره  بصديقي  التصل  اتفه 

وصلت، وفعال اتصلت واخبرته وهو في طريقه ليأخذني إليه. تشكرت التركي وإن كان يحتاج  

مقابل للمكالمة، رفض مطلقاً ورفض الذهاب حتى قدوم صديقي، وهو يقول بلغة عربية مكسرة  

نصف ساعة  ربما يأتيك أشخص معهم سكاكين ويسرقون حقيبتك، فعال وقف معي أكثر من  

حتى جاء صديقي. كان موقف التركي يومها من أجمل المواقف في تلك الرحلة، لدرجة أنه في  

الدقائق األخيرة احتاج حماماً وأصر على البقاء حتى قدوم زميلي رغم انحصاره الشديد. ذهبت 

مع الصديق الذي ينتظرني وما ان وصلت مكان العمل، علمت سبب العودة، قضيت اليوم األول  

في فندق لوحدي. في صباح اليوم التالي، شربت فنجان قهوة على بحر مرسين وطلبت االيصال  

في صباح اليوم التالي الى الكراج الخاص بالعودة، لم ألتقط أي صورة سوى لذلك المصباح 

ساعة تماماً   12أعاله. فعال كان ذلك وعدت يومها، كانت مسافة العودة أسهل واسرع ، كانت  

في  من مرسين إل ى قلعة المضيق دون توقف. كانت الرحلة سهلة، وأن علّي أال أفكر الحقاً 

 الخروج، هذا هو السبب أنه كان علي الذهاب وأنني سأعود. 

 العيون تحكي، ولكن بصمت.  .967

يجلي بصيرتك الن   .968 الحق وان  ينصر  ان  تدعوا هللا  ان  فاألولى  بغباشة  باتت  كلها  العيون 

 فعل الشيطان. مهاوي النفس والتعصب فينا تفوق 

 العيون مفتحة، ولكن العقول والقلوب في غيبوبة.  .969

الغالبية الساحقة من المؤسسات ال تتطور ألن انظمتها تتجه كاملةً لضبط موظفيها ال لرعاية   .970

 تطويرهم، القيمة المضافة غير مطروحة أبداً.

 ثمن، والمصيبة أنهم يتصنعون مبرر البيع.  الغالبية تبيع الوطن بأبخس .971
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ومع   .977 الحقائق  من  أكثر  التفاهات  مع  العقول  تفاعل  بسبب  معظمه  فينا  المستشري  الغباء 

 الجدليات أكثر من المعارف.

الغباء المستشري فينا معظمه بسبب تفاعل القلوب مع حسد أعمى ووضيع أكثر من األيمان   .978

 ومع شيطان أكثر من الرحمن. 

 ئه. الغبي المثبت غبي عادي حاول أن يثبت ذكا .979

 الغبي هو شخص خرج في الثورة ويريد إرضاء الخارج بالتنازل عن مبادئ ثورته.  .980

الغريب ان مجتمعنا يريد تطبيق العدل، ولكن بعد وصوله بطريقة غير عادلة لموضع يكون   .981

 هو المقرر فيه. 

الغريب أن معظم الناس تنتظر "هللا يفرجها" ولكن بشكل يفسر العبارة أن كل ما عليهم أن  .982

 وا حتى يموتوا دون وضع أي تصور لمنظورهم للفرج.ينتظر 

 الغريب أننا ال نعترف بالخطأ إال عندما نقع.  .983

المعنويات   .984 بتصير  بلدة  منخسر  يعني  العاطفية،  البورصة  تأثير  تحت  زلنا  ما  أننا  الغريب 
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الغلو في مجتمعنا مستشري، ولكننا ال نقف إال عند الغلو في القتل أو التكفير رغم أنه بأشكال   .986
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الغيرة الحقيقية هي من تجعلك ألن تكون األفضل، أما وضع العثرات فهذا يعني أنك عديم   .987

 العزيمة ولن تكون أفضل مما أنت كائن. 

الغيرة انعدمت واإليثار محبوس خلف أبواب مؤصدة والنفوس باتت ال تتعدى تفكير الذات  .988
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أن   .990 عليكم  ولكن  طاولة،  أي  فاختاروا  الطاولة  على  الجلوس  أحببتم  فإذا  مدفوعة  الفاتورة 
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تي تتعارض  ستنطلق فأجابه بعد أسبوع "هذه النوع من الناس يفكر بعدم إعطاء االلتزامات ال

مع مصالحه مهما كانت بسيطة"، بدء الركاب مع الوقت بالصعود لحين بقي مقعدان، فطلب  

منه أحد الركاب االنطالق على ان يتحمل تكلفة المقعدين، فطلب دفع األجرة أوال كي ال يتغير  

أعطاه  الكالم الحقاً وأوضحت هذه الطبيعة باالقتباس السابق. المشهد الثاني: أثناء جمع األجرة

ألنه طالب، يبدو أن هناك قاعدة عامة بالتخفيض للطالب، رفض    8بدل    6.5أحد األشخاص  

رفضاً مطلقاً مجيباً "نحنا ما عنا ال طالب وال جامعات وال مدارس" بقي فقط البطيخ لم يذكره 

بنظري، الجميل أن الراكب اصر بعض الشيء ان القاعدة عامة وانه يجب كونه طالب ان يتم 

فيض رغم ان المبلغ زهيد جداً، ولكن أؤيد بشدة فكرة الخصم كمبدأ عام يجب أن يُحترم،  التخ 

ولكنه رفض، وجاء رجل في الستينات من العمر وأراد الصعود بجانبي ففتحت الباب ألنزل  

واجلسه مكاني ألني غالبا اول النازلين فطلب ان يجلس هو جانب الباب ألنه مريح له أكثر،  

منوهاً أن قد اضطره للنزول عندما أنزل، واخرج الستيني هاتفه وتعامل معه    نزلت عند رغبته

قليالً واعاده. مشاهد االنطالق: المشهد الثالث: ما أن تحرك السرفيس حتى قام احد األشخاص 

باإليماء بيده وهو ممن يسمونهم العامة "على البركة"، رفض السائق ضمناً الوقوف تحت دعوة  

لغالبية طالبوه بالتوقف له طالما هناك مقاعد شاغرة ومدفوعة أساساً والرجل "ما ناقصنا" لكن ا

فكان   امرأة معنا  بسبب وجود  مقاعد  تبادل  اجراء عملية  وتم  السيارة  توقفت  البركة"،  "على 

او الثالثة عشر، وانطلقت السيارة.  المقعد الخلفي يحوي المرأة وطفل في الثانية عشر تقريباً 

خرج السائق الورقة التي يسجل عليها الركاب األسماء، ومد يده، فمد الرجل  المشهد الرابع: ا

الستيني يده، ولكنه اتجه الي واعطاني إياها، انا من خالل مالحظتي الستخدام الستيني لهاتفه  

سابقاً أدرك تماماً أنه متعلم وقادر على الكتابة فمررت الورقة له، وبنفس الوقت خاطبني السائق  

د القراءة، لكن نظرتي األقرب للصواب. المشهد الخامس: استلم الرجل المسن الورقة  انه ال يجي 

والقلم، ونظر للسائق وخاطبه ان اللباس ال يدل على كمية العلم التي نحملها، ورد السائق ربما  

ال تعرف الكتابة، قاطعتهم الحاج أكيد بيعرف يكتب وواضح انه كذلك، وفعال كتب اسمه وبشكل  

، حتى انني حاولت تحسين خطي ما أمكن ومع ذلك لم يضاه جمال خطه. المشهد  جميل جداً 

السادس: أكمل المسن حول المظهر واننا في القدم كان العلم اجدى من االن وان "انت راسك  

يابس" يقصد السائق، فأجاب السائق "انا سبع سنوات لطلعت من األول وبصفط راحة"، مشينا 

وانا بينهما طبعاً من أي البلدات أنت، فأجابه ما يعني لك ذلك، لقد    قليالً فسأل السائق المسن

"أن   السائق  فأجابه  للكره،  مقدمة  اعده  ألني  السؤال  هذا  أكره  شخصياً  فأنا  جداً  ذلك  أحببت 

البلدة فسألته مستدركاً الي المحافظات،   التعارف من السنة"، وبعد الحاح السائق أجاب باسم 

الكراج: المشهد السابع: نزل السائق لتسليم الورقة لمكتب الكراج،    وكانت تتبع ريف حلب. في

فنظر لي الرجل ليشرح ان العلم ليس بالشكل، تالياً البيت " فـتـعَلّموا فـالِعلم مـفتاح الـعاُل. لـم 

تطابق   فأيدته ألنها  للسعادة نطقت مغلقا ونطق مقفال  ُمـغلقا" عندما وصل  لـلسعادة  بـاباً  يُـبِق 

اكثر ولكن اثناء كتابتي للمشاهد بحثت ووجدت األصل مغلقا، ثم قال لي المسن انا "بعيف    اللحن
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من حقي بس ما اهاوش عليه" أيضاً أحببت والمعنى هنا ليس الضعف انما الترفع. في الطريق:  

المشهد الثامن: مضينا حتى وصلنا أحد الحواجز وكان هناك شاب بمقتبل العمر انتبه لوجود  

مرأة في المقعد األخير فطلب من السائق اال يسمح بهذا االمر، فأجابه السائق انه طفل،  الطفل وال

الشاب  لم يكن  له "هلق هاد طفل"  بالنظر، وقال  الطفولة  الشاب ونظر في وجهه وكأن  فعاد 

محتداً وطلب اال يتكرر االمر، واصر السائق ان االمر متاح وسأل عنه طالما طفل وكل منهما 

ينا، فقال السائق "اسا يجيك كل واحد أًمي ما يعرف يقرأ ويكتب".......... وصلت  باتجاه، ومض 

المستفادة ستجدها   الدروس  من  العديد  لكاتبه........  التاسع  المشهد  وتركت  ونزلت...  موقفي 

 أعاله ومنها ال تجده كـ قاعدة الشينات الثالث، وأن......... 

 ن فتاة يعشقها. الفتاة تنتظر شاباً يعشقها والشاب يبحث ع  .994

 الفتنة الملعونة هي التي يكون فيها القاتل مجهول الهوية، فكونوا على بصيرة. .995

 الفتنة المموهة كمثال اللص الذي يطلق النار ليمكث الناس ببيوتهم ثم يسرق فاستيقظوا.  .996

 الفتنة صارت متل السيجارة بس مليت بتشغلها شعب تلت أرباعه بدخن.  .997

 ، بسرعة تستيقظ. الفتنة في وطني نومها خفيف .998

للفتنة وهي   .999 بيشعلوها  تتقاتل، كل ما كانوا متفاضيين  الفصائل وقت  تتبرأ من  نفسها  الفتنة 

 نائمة اتركوا الفتنة عاد واشتغلوا شغلة تنفع. 

 الفدائي يموت ليحيا ونحيا واالنتحاري يموت ليموت ونموت.  .1000

 الفراغ ال يملئ بفراغ.  .1001

الذي   .1002 كالفرق  الثورة  الذي ستحدثه  العطرة وسيرة  الفرق  الساروت  بين سيرة  اليوم  نراه 

 العكروت النكرة.

الفرق بين المتشائم والمتفائل بسيط فلو جرح كالهما فإن المتفائل يضمده فيبرأ والمتشائم   .1003

 يهمله فيتعفن، متفائلون. 

 الفرق بين المؤسسة والزريبة هو أن المؤسسة تبنى حكماً بالعمل.  .1004

ري هو النظرة للموظفين، فاألولى تعتبرهم أداة تقدم الفرق بين المؤسسة والشركة الجوه .1005

 والثانية سلعة للربح. 

الفرق بين الناقد والحاقد: هي وجود االستهزاء بأسلوب الطرح، فاألول ينير طريقنا والثاني   .1006

 يعثره. 

 الفرق بين ما نحن عليه وما نصبوا إليه هواء! يعني مثل ما بين السماء واألرض.  .1007

ت األمر أننا نسمع كلمة َنفَْذ وهم يسمعون كلمة انتَهى نحن نسمع كلمة  الفرق بيننا وبين وال .1008

 أَخذ ِمحوره وهم يسمعون كلمة َعوِدة، وال يوجد بيننا أي واو عطف. 
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 الفرقة: بفائها المكسورة ضمتنا وبضمها كسرتنا، يعبدون هللا على حرف.  .1009

 الفساد عبارة عن روتين.  .1010

الظروف تحرك فيها العميان األغبياء أكثر بكثير من غيرهم  الفسحة التي اتيحت لنا في هذه   .1011

 مما ضيقها علينا من جديد.

بتضييعها وباقي المبررات للتغطية ال   األمانة الفشل الذريع ألي مؤسسة يكون بهدم عمود .1012

 أكثر. 

 الفشل هو أن تتوقف.  .1013

 الفصائل التي تسرق أو تغنم امالك عامة هي مرتزقة. .1014

هللا يمهل فتدعي أنها تقاتل باسمه، ولو لم تكن جاهلة أليقنت أن    الفصائل الجاهلة تعرف أن .1015

 من يمهل هو نفسه الذي ال يهمل. 

 الفصائل الصادقة عندها ألف سبب لتتوحد والفصائل الكاذبة عندها ألفين سبب لتنفصل.  .1016

 الفصائل العسكرية تعيش تحت عنوانين عريضين انضم وانسحب، سنصبر ونحتسب.  .1017

اذا تريد؟ الهيئات المدنية ماذا تنتظر؟ الشعب إلى ماذا يطمح؟ كلهم  الفصائل العسكرية م .1018

 وكلنا ال يعرفون. 

 الفصائل الغبية هي التي مشاكلها مع العدو اقل منها مع البقية، بغية.  .1019

 الفصائل المتفرقة مافيات أو مرتزقة اعلم اين انت لتعلم وين رايح.  .1020

 حتضر. الفصائل تكابر باألسماء أن تختصر وال تمانع أن ت  .1021

وبذلك قضت على كل   .1022 فئوية  نفسها  من  السلطة ضمنها وجعلت  تداول  الفصائل حاربت 

 روحها الفتية وهذا سبب هرمها. 

الفصائل ذات الصيت االسالمي ال تطبق معايره كاملة والفصائل ذات الصيت العلماني ال   .1023

طالعنا تطبق شيء من معاييره وهذا يعني أن التسميات متل يلي كذب كذبة وصدقها صيت و

 عليهم. 

 الفصائل كذبة أو فيك تسميها لعبة.  .1024

تميعه أما فقه الهزيمة فهو منهج ويجري   .1025 الفصائل ال تتقن لغة النصر والدليل أنها دائماً 

 نشره، اخوة الكالم.

الفصائل ال تستهلك جهد كبير في تمحص وتفحص ونفض ونقض االتفاقات مع العدو في   .1026

 معهم باالتفاق مع بعضهم، فصائلية مقيتة.   حين لحد هلق ما بقت بحرف شو عم يصير

 الفصائل والجماعات باتت تجند أفرادها لتطويع الشعب بدال من مشاركته الثورة. .1027
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الفصائل وقيدانها لماذا تثور عندما نلعنها وال تثور عندما ندفن احياء تحت الركام سنبقى   .1028

 نلعنكم حتى تثوروا حقاً. 

نتيجة للفكر المقيت الذي نحمله في أذهاننا، نحن من نوجد  الفصائلية المقيتة التي نعبدها هي   .1029

 هذا الشيطان ونؤمن به! أنت المشكلة بحد ذاتها. 

 الفصائلية المقيتة رأس كل مفسدة في الثورة.  .1030

 الفصائلية أفيون الثورة. .1031

 الفصائلية تذخر بالعبيد وليس العباد.  .1032

 الفصيل الوحيد الذي مع الثورة هو فصيل الشعب. .1033

 الفصيل إطار عمل، ليس دولة وال يمكن أن يكون، وهم الجنون.  .1034

وليس   .1035 تجار  مجموعة  فهذا  العكس،  فإذا صار  حريته  لينال  الشعب  بيد  أداة  هو  الفصيل 

 فصيل. 

 الفضوليون ال يصلون لحد السعادة االدنى بحياتهم.  .1036

 . الفقد يكون عند رقم محدد بالفاتورة فال تشردوا كثيراً ألن الدفع حينها غالي .1037

 الفقر قاتل فقط في المجتمعات الجشعة.  .1038

 الفكر السليم في العقول الراقية وال يمكن لعقل مؤدلج أن يكون راقياً. .1039

باختصار إذا   ڤالفكر أو العادات أو القوانيين الحاكمة لحياتنا حالياً هي وضيعة ألبعد حد   .1040

 ما كانت المدارس مارح نكون. 

 بمجتمعنا مقيد بحسب مصلحة من يفكر.  الفكر .1041

 الخاطئ أو عدم الفهم أصال للدين مشكلة ومعضلة.  الفهم .1042

والدين    الفهم .1043 األيادي  في  الصدور ال  في  يكون  القرآن  وحمل  للدين مرفوض،  السطحي 

 ينعكس من داخلك على ظاهرك وليس شكال فيك ينعكس على باطنك، إنما األعمال بالنيات. 

 هم. يصنع شخصيات، ولكنه ال يستطيع صناعة تاريخ ل الفوتوشوب .1044

 أُُم الفساد.  الفوضى .1045

 رأس هالك أي حضارة أو اي وطن.  الفوضى .1046

 القائدة للمجتمع هي الفئة التي تدعوه للتحرك وليس الفئة التي تتولى المناصب فيه.  الفئة .1047

القمامة من البشر هي التي تقاتلك أو تقتلك ألنك أفضل منها هذا ما يحصل لنا في    الفئة .1048

 الخارج والداخل.
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م يلي عنا رهيبة: عم اتخيل إن حتى أبناء الملة والطائفة والمجتمع والمنطقة  للتقسي   القابلية .1049

 الواحدة، يعني روابط قسمتها الفصائلية يلي هي عبارة عن تكتالت ال تاريخ لها. 

األساسي: القاتل الغنمة: في كل مجموعات القتل يوجد قاتل أو قتلة أساسين وهؤالء    القاتل .1050

مجموعة قتلة، ولكن كاألغنام تقتصر مهمتهم على تكثير سواد  مأجورين ويكون باقي افراد ال

المجموعة ال أكثر من حيث العدد، فالغنم التي تدعي التورع حالياً في الدماء هم قتلة أساسيين  

الن وجودهم يعطي الجو المناسب جداً للقاتل المأجور لكي يقتل، ال يمكننا منع المأجور هذا من  

 ال تكونوا قتلة وال تكونوا أغنام وال تكونوا تيوس.  مهنته فهو ميؤوس منه، ولكن

 قاتل ولو كان طول لحيته يصل إلى حذائه. القاتل .1051

 العظماء، أغلبهم االًن شهداء لم يكونوا إال للجميع.  القادة .1052

 حالياً بشيشيرات صغيرونة.  القادة .1053

 سفهاء وهم بعد عدونا وراء سفك لدماء، دماؤنا. القادة .1054

في هذا الوطن دائماً يظنون أنهم الُمخِلصون، ولكن ليعلموا قطعاً أنه دون هللا رباً لن    القادة .1055

 يكون. 

 من يقودهم؟  القادة .1056

 على التغيير يطورون أنفسهم ومجتمعهم.  القادرون .1057

 ال يخون، إما البحر، أو الربان، أو البحارة القارب ال يخون.  القارب .1058

الشعبية اقترفت خطأ كبيرا برمي عبأ نصر الثورة على المجاهدين وحسب متناسية    القاعدة  .1059

أن كالً منا يقف على ثغر من الثغور وعليه أن يدافع عنه وال يسمح بأن يتم االختراق من خالله،  

سؤوليته مهما كان تخصصه أو عمله وليس بإلقاء المهمة على فالنصر يتحقق بقيام الجميع بم

 معينة ومطالبتها بالعمل وحدها.   فئةعاتق 

 تقول يولى الجرو عندما يكون المقرر كلب. القاعدة .1060

 الُمثقلة ال تُكمل المسير، ال بد أن ينزل قسم عند المحطات لتصل.  القافلة .1061

بعد الجواب على السؤال: هل األخر جيد    الناظم بيننا لمعاملة اآلخر يجب أن يأتي  القانون .1062

 أم سيء؟

العظيم يمثل بوصلة الهدف، ومن يمثل مجموعة صغيرة ففي صنف الجهالء، حيث    القائد .1063

 تتوه البوصلة.

 الحالي بسبب التعصب الفصائلي ولم يعد شرع او قانون يسبق هذا التعصب عميان.   القتال .1064

ؤمن بأي طائفة في سورية، لكن لألسف  في سورية شمل كل الطوائف، فالنظام ال ي  القتل .1065

 العديد من الطوائف تؤمن به! 
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 مدبر ومنه ال مفر بقي أن تكون على حافة الخير ال حافة الشر.  القدر .1066

 . ♣.... ال يجابه القدر .1067

 موجودة، ولكن التحرك معدوم.  القدرة .1068

وسي  القرار .1069 فيه خالصهم  ما  يقرروا  أن  للمتفرقين  يمكن  بالتالي ال  ُمصادر  بقون  بالفرقة 

 مسيرين إلى حتفهم. 

 األكبر لركيزة النجاح هي االيجابية والسلبية تجعل فسحة الفشل أكبر. القسم .1070

تبدأ من كيلو البندورة ولتر البانزين: وراء تقلبات سعر الصرف واألجور والعمالت    القصة .1071

في المحرر، عالقة عدم ثقة هي أساس كل هذه األزمة، بكل بساطة تقلب الصرف يغير من  

ة العمالت وبالتالي األسعار، ولكنه يجب أال يسمح بفسحة لالستغالل، وقت بدك تشتري أي  قيم

في هامش ربح أضافه البائع من دون سبب وكأنه عدم استقرار السوق بيعطيه    حس شيء حالياً بت

لهذا   نتيجة  كانت  التي  الثقة  عدم  لعالقة  نعود  وهنا  بيريدوا،  يلي  السعر  ليحدد  الصالحية 

 يلي هو أساس المشاكل قبل سعر الصرف.  االستغالل،

النفسية واالنحدار    القصف .1072 العقد  دليل  بالحرب وهو  له  الذي يجري في وطني ال عالقة 

 االنساني واالخالقي ألبناء هذا الوطن "الحالل والحرام".

 المكثف ليس سالحهم وانما فرقتنا وهكذا يتقدمون.  القصف .1073

 والثورة إذا جاء دورنا بالقصف فأنتم متى يأتي دوركم بالثورة؟  القصف .1074

 الشرعي والفضاء الخارجي، في تشابه.   القضاء .1075

بالتراسل   القضاء  .1076 الحل  أما  بشفافية  وبحثها  اللقاء  يستوجب  النظر  اختالف وجهات  على 

 والنشر فهو من باب تعميق المشاكل أو التهرب من الحلول، كونوا أقوياء.

 يتمسك بها أهلها، ستنتصر.  التي القضية .1077

 التي ينسيك إياها الخوف ليست قضية.  القضية .1078

 بالبديل ال بمن نزيل موازين المنفعة.  القضية .1079

ترى مو قمحة وال شعيرة، القضية بصلة وال بصال، قيمتك نحددها عبر: بصلة من    القضية .1080

 عجائب أبناء شعبي. 

ترى مو هي صح وغلط أو سامح أخوك ولف عليه القضية كيف تلفظ بصلة بص   القضية .1081

 وال، قديش بدنا لنتمثل اآلية ولقد كرمنا بني آدم.

ليست بحصحص الحق وإنما بـــ انقشع الغباء أول أيامنا: يا رب: أمورنا تمام هلق:   القضية .1082

 سيسعفنا بمزيد من الخراب  يا عرب: بكتونا يا غرب: عما يبكتونا واسا كلما التجائنا لغير هللا 

 والدمار.
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ليست منطق قرب وبعد وإنما منطق النسيان، النسيان من يحدد المسافة بيننا وبين    القضية .1083

 أي شيء آخر. 

 والكفاح ألجلها يكون بإشهارها والعمل وليس بمقارنتها مع باقي القضايا.  القضية .1084

 ! نُقدم لها ما نستطيع، ال ما يُطلب منا. القضية .1085

بالبيت: مارح تخليك تفجر طاقاتك الكامنة وإنما رح تنقل تركيزك لهاد االطار ويمكن    ةالقعد .1086

للقراءة ويمكن ل. ولل..، واألهم رح تستنتج إن ثالث أرباع برا البيت ضلت ماشي كما كانت  

لشو   نحن  سالفة  ألول  برجعنا  وهاد  ماشي،  األمور  أغلب  بدونك  يعني  البيت،  جوا  وأنت 

 ضروريين؟ 

 يٌت كامل األركان.ب  القلبُ  .1087

 يفهم كل شيء وال يسمح لعقلك أن يترجمه.  القلب .1088

 الذي ال يرتجف يكتب بخط أجمل.  القلم .1089

الكاذبة تتغير بالمواجهة ومعظم قناعات المجتمع كاذبة وكل ما عليك أن تواجه    القناعات .1090

 لتصنع التغيير. 

وضع    القواعد .1091 جسور،  بناء  اإلنجاب،  إيقاف  الحوادث:  لتخفيف  متر  اإلضافية  مئة  كل 

 شرطي مرور. 

 األزلية لن تتغير النصر من هللا وسيختلف السبب. القواعد .1092

الشعبية هي التي أفرزت القيادات الحالية على كل المستويات هم واجهة باطننا،    القواعد .1093

 القاعدة منخورة، كما تكونوا يولى عليكم مننا وفينا.

 نفسها، ولكن الغايات تغيرت.  القواعد .1094

الناظمة: حلولنا السوري الغبي عندما خرج إلى دول الغرب وقف بالطابور متله   القوانين .1095

كمثل باقي فئات الشعب المتقيدة بهذه القوانين، بالرغم من ان الشخص ذاته في بلده لن يتقيد!  

من هنا نستنتج أنه مهما بلغ الجهل والغباء في المجتمع فإننا يمكننا ضبطه عبر القوانين ومن  

نستنتج االستنتاج األخير: أن لدينا كم كبير من الغباء والجهل واالهم أننا ال نملك أي قوانين    اهن 

 ناظمة. 

 ضوابط وليست قيود.  القوانين .1096

لم توضع لتنظيم حياتنا، ولكنها وضعت لتنظيم حياة الشواذ عن الفطرة، ولو كنا   القوانين .1097

 يراً في عصرنا. على الفطرة لما احتجناها، ولكن هيهات.... تلزمنا كث 
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الذرائع   القيد .1098 عشرات  تحت  األخر  يحاربون  يجعلهم  المجتمع  ابناء  يحمله  الذي  الفكري 

الحزبية او النفسية او ... لذلك يستحيل أن نتخلص من المشاكل اليومية التي ال يوجد اي سبب  

 ... مثقف غبي.  فعلي لها سوى الوهم الذي يعيشونه مالم نتحرر من هذا القيد

لحقيقة لألشخاص تكون في داخلنا أما الظاهر فال يدل ألننا تعودنا الكذب والتصفيق  ا  القيمة .1099

 له.

 المضافة تكاد تكون صفر في معظم اختياراتنا المبنية على ما يكاد يكون ال شيء.  القيمة .1100

 يدور بفلك الفكرة وواجب القارئ أن يصيبها، اقرأ. الكاتب .1101

 ن الكذب، جواب لكثير من التساؤالت. ال يستطيع اجبار الكاذب ان يتوقف ع الكاذب .1102

االنسانية التي تحدث في هذا الوطن ويتعامى عنها الجميع بما فيهم أبناء الوطن    الكارثة .1103

 أحد أسباب العقاب والتيه الذي نعيشه. 

 ليس في كوننا متعصبون وإنما في أن تعصبنا أعمى، متعصبون.  الكارثة .1104

 ك.من األشياء، ال أمان لها إال في قلب   الكثير .1105

 يؤخر النصر.  الكذب .1106

 تقول: بالهدنة ال هدير طائرات فربما يكون الصوت مسموع أكثر وين المعتقلين؟  الكذبة .1107

 گ كورونا يتم كشفها بمسحة.  الكذبة .1108

يعني انقطاع العالقة وليس استمرار الرسائل المبطنة أللف عام لقدام، حتى في الكره    الكره .1109

 كونوا محسنون. 

ملة واحدة ولو تعددت التسميات حتى أن منهم له لحية ومنهم يتحدث بلغة القرآن   الكفر .1110

 ومنهم ينادونه يا شيخ. 

 بعيد والكل يجهل أسباب البعد! الكل .1111

كل غائبون ووحدك الحاضر وعن الكل تختلف ألنك  حاضرون ووحدك الغائب وال  الكل .1112

 مختلف. 

 سيرحل فابنوا وطن ال صنـم.  الكل .1113

 صامت ولم يعد أحد يخون أحد فالكل خان وخون بما يكفي.  الكل .1114

في وجهنا كشر عن أنيابه وال يسأل، ونحن مازلنا نتساءل ما خلف اللثام والنقاب،   الكل .1115

 وما خفي أعظم من سواد القلوب.

 في وطني يرتدي المموهة، كما األهداف صارت مموهة، والقلوب تموهت.  الكل .1116

 ال يرى سوؤه ألنه يقارنه بسوء األخرين وهنا طامة من العمي.  الكل .1117
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 مريض، ولكن صاحب الزكام يظن نفسه صحيحا اما صاحب السرطان. الكل .1118

 ن، وطن.من خارج الوطن تاجر بقضيتنا ووحدنا الخاسرون كمن يبيع كل شيء بال ثم  الكل .1119

 نائم ووحده المعتقل غارق في اليقظة.  الكل .1120

 يبايع القائد ويبيع الشعب. الكل .1121

 يبايع خوفاً من البعبع. الكل .1122

منشط    الكل .1123 المكلوم،  الشعب  هذا  بنصر  البيعة  يتبع  أحد  وال  كالغنم  وطاعة  سمعاً  يبايع 

 والشعب مشنشط. 

 يبحث عن بيت! لماذا استبدلنا بيوتنا بكرتونة؟  الكل .1124

 حث عن مطلوبين هو احنا بثورة وال عم نلعب طميشة. يب الكل .1125

 يتحدث وفق نظرية االستبدال، ولكن الحقيقة يجب أن نتحدث عن نظرية النيزك.  الكل .1126

 يتغنى بكأس الماء البارد في رمضان حتى في رمضان أغانينا دنيا. الكل .1127

 يحاضر بالكورونا، ولكن ال أحد عم ينضب بالبيت.  الكل .1128

 أرجوحة الطفولة بهذا الوطن.  يحاول النهش في الكل .1129

 يحلم نعم، فكلهم نيام، ووحدك مستفيق تزيل الركام. الكل .1130

 يخاف من ثورة الشعب لذلك كلهم ينكلون به. الكل .1131

 يدرك أنهم يكذبون ومع ذلك الكل يصدقهم!  الكل .1132

بإزالة موانعها والجدران التي بيننا،    الكل .1133 أن العبرة أوالً  يدعوا للوحدة ويبارك لها علماً 

باختصار نحن نحتاج إلزله الشيطان الذي يحجبنا عن بعض ليس أكثر وبعدها تصبح الوحدة  

 خطوة سهلة لعمل أفضل.

 .يرى الواقع بنظر جماعته األعوج، انظروا بعين الحق فاألعمى ال يرى الحفر الكل .1134

 يريد أن يعرف أين نزل أما النتائج وماذا حصل؟! ال أحد.  الكل .1135

 يريد تطبيق الشرع ويتبع حمية الجاهلية! نفاق بوضح النهار.  الكل .1136

 يستطيع أن يحاضر باألخالق، ولكن قليل من يحملونها.  الكل .1137

 يشارك في الجريمة. الكل .1138

 يشعر بالخطر والكل يقع فيه! لو وفرتم على أنفسكم الشعور، عبثاً تحاول.  الكل .1139

 يعتقد النبوة ويعتنق الشيطنة.  الكل .1140
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يغدر بنا حتى البحر يلفظنا ونحن جيف! وما هذه الدول إال كالبحر تتقاذفكم أمواجها،   الكل .1141

 ثم تغرقكم، ثم تلفظكم، عودوا إلى الشاطئ ال تخطؤوا الشواطئ. 

بوقف إراقة الدماء وكمثال: هم ال يريدون أن يموت عشرة بيوم واحد وإنما ينادي    الكل .1142

 يكفي أن يموت العشرة بأيام عشرة، أوقفوا المتاجرة أيها الفجرة.

الداخلية أوهمتهم وساقتهم إلى المحرقة والكالب الخارجية قتلتهم، اللهم ال تبقي وال    الكالب .1143

 عه. تذر كلباً تسبب بقتل األبرياء أياً كان نو 

 جميل والردود قاسية، طبيعة ضد الطبيعة. الكالم .1144

 ال يغير الواقع، ولكنه يمثل دعوة للتغيير، يغرفون بما ال يعرفون.  الكالم .1145

 يلي ببطنكم احتفظوا فيه، احكوا يلي بقلبكم. الكالم .1146

الطائفية ال تؤتمن على مصير الناس ألن لب قيامها شخصي وتهتم بالبروز قبل    الكيانات .1147

 لما زادت في المجتمع كلما كان الطريق طويل. كل شيء وك

العسكرية الحالية بدل أن تمكن المؤسسات المدنية وتمثل دور الحماية لها والرقابة   الكيانات .1148

 عليها تمثلت بدور المنافس الهدام بعيداً عن منطق العقل والدين.

تقمصت    الكيانات .1149 للبناء  المسيرة وتضع خطة  تنظم  أن  بدل  الحالية  الهالك  المدنية  روح 

 وتزرعت بواقعنا المتغير ولو نظمت لوقفوا معها أو على األقل وقفت على مسؤوليتها. 

خلفوا ورائهم وطناً فال يصعب عليك يا هنغاريا إذا خلفوا بعبورك بعض القمامة،    الالجئون  .1150

 لن يكترثوا فقد تركوا ما هو أغلى، فال تتهميهم. 

 خيار أما النزوح فإجبار، نار.  اللجوء .1151

: هو عبارة عن نزوح مكبر وهو الخروج من الحي الذي تقطنه إلى مكان بعيد مع  جوءالل .1152

 األمل القليل بالعودة إليه بأبعد وقت. 

البندورة   اللحظة .1153 التغيير أشعلنا فيها ثورة أما االًن فبياع  التي لم نخاف فيها من  الوحيدة 

 بخاف تهدأ وحتى بياع الخس والكاز والرصاص.

 عاجزة والنظام كافر فيا رب أغننا عن العواجز وامحق الكفرة. قادر والفصائل هللا  .1154

 وحده يعلم ما في قلوبنا وماقي الزنازين، اللهم نيزك أو قيامة، بدنا المعتقلين.  هللا  .1155

 يتقبله هذه إحدى الجمل التي تمثل نبضة من نبضات الثورة لتستمر.  هللا  .1156

 ة إذا ما دور الفصيل؟ يحمي الطفل والجدار يحمي السرير، في مسرح الجريم هللا  .1157

 اجعل رضاك أسمى غاياتنا وحقق لنا هذه الغاية. اللهم .1158
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احفظ الثوار فنحن ال نملك أرواحاً كريمة كأرواحهم وال قلوب قوية كقلوبهم وبكرمك    اللهم .1159

 وقوتك انصرهم. 

 احفظ أحيائنا أماكن وأرواح.  اللهم .1160

عند    اللهم .1161 الوعرة  األماكن  فوق  لتطير  يدها  من  الصغيرة  طفلته  األب  يرفع  كما  انتشال 

 المسير.

 انصر عبادك على أعدائك. اللهم .1162

 ليك من كالم الناس في حق من يدافع عنهم كانوا قلة أو كثرة.إني أبرء إ اللهم .1163

أسألك نفسي مقولة أمن بها ثلة كبيرة، هلك بسببها الكثير من البشر والحجر، متى    اللهم .1164

 تراجعت هذه المقولة سنتقدم.

 أما وقد قتلونا بكل شكل خنقاً وحرقاً وهدماً فاقتلهم بشكل واحد كما تقتل الظالمين.  اللهم .1165

 حقٌد ال ينطفئ إال بعدلك. اللهم .1166

 زلزاالً تصل قوته لفك قيود المعتقلين، أنقذوا البقية. اللهم .1167

 شعور الُمهِرب؛ وقت تنفد ضحيته.  اللهم .1168

 صبراً وانتقام يطبق األخشبين فلسنا أنبياء.  اللهم .1169

 ضمائر ال تنام مهما طال الوقت وكان الزحام فتيقظ.  اللهم .1170

 بقتلنا كالهما يا قوي.   عليك بمن يقتلنا، وبمن يتسبب اللهم .1171

 غيمةٌ تسقي قبورهم ومالئكة تزرع فوقها الورود فنحن بعيدون عنك وعنهم.  اللهم .1172

 . ��كما عودتني.  اللهم .1173

 ال تحرمنا لذة القرب منك.  اللهم .1174

 لك الحمد من قبل ومن بعد فهذا اعتقادنا.  اللهم .1175

 نتعلق بكثير من البشر، فال تعلق أمالنا إال بك. اللهم .1176

 ك رحيالً من الدنيا وعبوراً على الصراط بنفس السرعة، طرفة عين. نسأل اللهم .1177

 نصر يفك القيود.  اللهم .1178

 نصرك للثلة الصادقة. اللهم .1179

 نصرك للصف األول يكفي باقي الناس شر الناس أجمعين.  اللهم .1180

 هيّئ األسباب.  اللهم .1181

 وإن ضاقت القدرة فقلب ال ييأس مهما حلك الظالم، زرنيخ.  اللهم .1182
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 ع لباس المدرسة لألطفال ال يدل إال على العبث. أما اللون فسوالفة أخرى.  اللوغو  .1183

 سبب مهم، يجعل ِنسب تصالح األزواج بعد الخناقات أكبر.  الُمؤخر .1184

 يعلم بأن هللا يرى، عنوان عريض لحياة أولئك الذي ال ييأسون.  الم .1185

 المعشعشة في داخلنا تجعلنا نحتقر كل رسائل هللا في األرض والتي فيها خالصنا. ديةالما .1186

 يعتاشون على اختالفاتنا ومتى ما نبذناها وتوافقنا انتهى وجودهم. المارقون .1187

 ال يعني لي شيئاً سوى أن الذكريات تعيش فيه.  الماضي .1188

 ال يصلحون لشيء ويضيع كل ما يستلمون.  المأجورين  .1189

 نصف الوطن المخصص لنا جماعية. في  المأساة .1190

 الرائعة تلقى القبول ومن ثم التقليد.  المبادرات .1191

 : من يحسن التفكير، وبنفس الوقت يعرف الطريقة الُمثلى لتطبيق الفكرة.المبدع .1192

 التي نبحث عنها ليست المبشرات العسكرية يا سادة، هناك ما هو أهم! المبشرات .1193

 الدين.  ال حملوا هم الثورة وال هم المتأسلمين .1194

بمخرجات مؤتمرات مع راعي االرهاب والقتل الروسي متل يلي بفكر يجد مشاهد    المتأمل .1195

 تحت فلم كتب عليه فلم عربي ممنوع من العرض؟ عربي وممنوع؟! روسي وما كذاب؟ 

وأن   المتأمل .1196 تجمعات  أو  وليسوا فصائل  أفراد  األبطال هم  أن  يستنتج  لما يحصل حولنا 

بما   هو  الشهيد  أو  ولكنهم  البطل  ضعيف،  أو  قوي  محيطهم  كثيرون  يتبع،  بما  ال  يحمل 

أبطال...كثيرون هم أعزة سواء كان محيطهم سيء أو جيد...هذه لفتة لتعلموا أنكم أنتم القضية  

 وليس السراب والوهم واألحالم والتجمعات والفصائل و..... 

 يبحث عن السلطة والحر يبحث عن الحرية.  المتسلط .1197

يتسل  المتسلق .1198 من  له  ليس  دين  ال  التسلق  تفكير  ولو  بالتسلق  يفكر  من  وإنما  وحسب  ق 

 . ��ستزحطون  

الشخصية  المتسلق .1199 يعمل لمصلحته  بينما  العامة  للمصلحة  يعمل  أنه  يوهمك  : هو شخص 

 مستخدماً ادعائه في الوصول لما يريد على حساب ما ادعاه. 

 هم أشخاص عندهم ضعف إيماني بعدل هللا أو ضعف في صدق نواياهم.  المتشائمون .1200

لفصيل هو ناقص الن كل الفصائل باألساس ناقصة ومجرد نسيان العدو االول    المتعصب .1201

 مؤشر متقدم على نسبة النقص التي تصل لحد العمي. 

  ال يعول عليه، ألنه لو عول عليه ألنشغل. لذلك في صنف من ناس متفرغ لحد   المتفرغ  .1202

 االفراغ الذاتي.
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بيحكي عن حكي نظري وقناعات شخصية أو مصلحجية، الفهمان بيحكي نتيجة    المتفهمن .1203

 تجارب عاشها ليعطيك ملخص. 

وال شك سيكون قليل دين!!! حدا شاف حدا متكبر وصاحب خلق ودين؟؟؟؟ من    المتكبر .1204

 أسئلة التساؤالت عن تصانيف البشر. 

 هم الصف األول من جيش العدو.  المثبطون .1205

 غير المتعلم ومثقفين ما في عنا، وقسم كبير من المتعلمين بدهم تثقيف.  المثقف .1206

مية وعدا ذلك ال تجد لهم أي دور إيجابي  ال يبرزون إال في األدوار السلبية الكال  المثقفين .1207

 على األرض، جهل مطقع.

الذي ال يتوارث التحدي يموت وفي مجتمعنا يحاول جيل واحد ان يبقى حياً وال    المجتمع .1208

 يوقن أن حياته بتدوير التحدي ألنه لن يخلد وستموتون. 

 َيفسد براحته. الذي يحب الفساد يضع السفلة كقادة ومسؤولين عنه لتعم الفوضى و  المجتمع .1209

 جائحة.  يتداخل ببعضه عند كل الثوابت  الذي يخلو من المجتمع .1210

 الذي يخلو من القيم اإلنسانية لن ينفعه أي دين سماوي.  المجتمع .1211

الذي يدعم أبناءه بعضهم سيصبح حضاريا وال شك ومجتمعنا واضح شو هو بال    المجتمع .1212

 شك.

لذي يرنو للفساد يفرز مؤسسات فاسدة  الذي يرنو للعبودية يفرز سلطات مستبدة وا  المجتمع .1213

 فمحاولة عكس اآلية هو فقط للتخفي من الجهل االحمق الذي يعيشه كامل المجتمع. 

 الذي يصل فيه االستغالل للذروة، متهم هو بأنه باع قضاياه لغير أهلها.  المجتمع .1214

 الذي ينقد أكثر مما يعمل: فاشل.  المجتمع .1215

 وضى يجب القضاء على الفوضى أوالً. الفاضل ال يمكن أن ينشأ بالف المجتمع .1216

المتحضر يتقن العمل بالتوازي، أحد أبرز مشاكلنا في المجتمع هو تركيز كامل    المجتمع .1217

المجتمع على ناحية أو مشكلة محددة وقسم كبير جداً منهم ال يعي هذه المشكلة أو ال يمكنه تقديم  

والجدل واالنقسام فيه وأي موضوع    أي شيء فيها فتتحول هذه األعداد الكبيرة لنقاش جانب واحد

اخر يتم تنحيته ألن العمل بالتوازي غير ممكن بعقلية مجتمعنا، المجتمعات المتحضرة تقوم    همم

ببحث كل مشاكلها وعقباتها وتبدأ بالتوازي بحلها معا والعمل عليها، أو ألقصى حد ممكن لذلك 

شكلة ما فيعمل الجميع بدل ان ينشغل  تكسب وقت كبير و انتاجية اكبر واالهم تنشغل كل فئة لم

ثم ببعضهم وال نعمل شيء، أضعف االيمان اماطة االذى، كل خطوة   الجميع بمشكلة واحدة 

 لألمام تخطوها تفيد االالف من بعدك. 

 المريض: هو الذي ال يشعر فيه الناس بحاجة االًخرين رغم كفايتهم.  المجتمع .1218
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 بحاجة االًخرين رغم حاجتهم.  المعافى: هو الذي يشعر فيه الناس المجتمع .1219

 المقيد يستحيل أن يبدع، الحرية هي من تولد اإلبداع.  المجتمع .1220

 المنافق غير قادر على تفسير األحداث.  المجتمع .1221

 غير المتكافل هو حكماً مجتمع فاشل.  المجتمع .1222

لدينا نسخة مصغرة عن الفصائل المتناحرة ففي قلب كل مؤسسة او مجموعة هذا    المجتمع .1223

 الفكر المنحط. 

المبادرة يعني    المجتمع .1224 تماماً، وايقاف  العكس  الجيدة ألفراده، بل على  الظروف  يهيأ  لن 

 دمار الجميع. 

 يتفاعل ويتحرك حين الفوضى بحثاً عن االستقرار وما إن يستقر يعود للخمول!  المجتمع .1225

يحتاج لنخبة واعية ليس لقيادته وانما لترشده الى الطرق الصحيحة التي يجب أن  المجتمع .1226

 يسلكه، كن إيجابي. 

 يحتاج من الغالبية أن تتوقف عن الكذب متعدد األشكال.  المجتمع .1227

 البالية تقتل نفسها بالتقتير وتقتل غيرها بالتبذير.  المجتمعات .1228

 التي ال تتقدم هي المجتمعات التي ال تريد أن تتقدم.  المجتمعات .1229

 التي يتتبع أفرادها بعضهم ال تتقدم أبداً، فالحضارة تحتاج الوقت للتركيز بالعمل.   المجتمعات .1230

الفاقدة للرضى ال يمكنها االستقرار، وتنتقل بدل التحديث المرحلي من دمار    المجتمعات .1231

 إلى دمار.

يمكن اعتبارها قابلة للتطوير أو حتى المجتمعات التي يمكن  المتحضرة او التي    المجتمعات .1232

او   العيش  على  القدرة  خارجها  الذين  الناس  فيها  يرى  التي  المجتمعات  هي  فكرياً  تصبغ  ان 

االندماج فيها ومعظم المجتمعات التي ال يمكن العيش فيها وهنا أقصد اننا نرى ان االندماج فيها 

معات ترنوا للجهل والجاهلية وبذرة التقوقع التي تعتبر  ممكن او صعب جداً هي مجت  غيرهو  

 أصل للجيميين السابقين. 

الساعة   المجتمعات .1233 مدار  على  شغال  ولسانها  األطراف  مشلولة  تكون  غالبا  المتخلفة 

 والمتحضرة بخالف ذلك.

 المتشرذمة ال تتقدم قيد أنملة، لنتقدم يجب أن نجتمع.  المجتمعات .1234

فيها المستقرة هي مجت  المجتمعات .1235 التطوير  تساند  التي  والمتحضرة هي  معات متحضرة 

 نحن نعاند أي تطوير لذلك ال يمكن أن نتحضر أو على األقل نستقر. 
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الناضجة تشجع أي خطوة لإلبداع ألنها تعي أن ذلك يحوله إلى عادة يومية مما   المجتمعات .1236

اعية لذلك نتقدم بسرعة  يسهم بتقدم مجتمعهم بسرعة ونحن مازلنا نعرقل حتى مجرد األفكار االبد

 للوراء..

بزعمنا هو من يجرم بحقنا أما من يقتل ويسلب غيرنا ويهجر ويدمر بغير قربنا    المجرم .1237

 مؤجل. 

 . 2011ال يعفو، ولكن يطالب بالعفو   المجرم .1238

 هو من يظن أن هناك شيء اسمه شرعي ضمن شيء اسمه فصيل.  المجنون .1239

 سيء عليه. مخيف ولذلك فضل الكثيرون المعلوم ال  المجهول .1240

العادلة هي نفسها الثأر واالنتقام من الجناة، ألن الجرم هائل وابسط عدل بحقهم    المحاكمة  .1241

 هو فناءهم بأعتى طريقة ممكنة. 

المحلول هو الذي يكون في تحليله مؤكداً لكل ما توصل إليه. بس شفته عم يأكد    المحلل .1242

 كتير، اعلم أنه اعالمي ال أكثر. 

 يلي عنا يحللون ما يقول ترامب ال ما يفعله، شي مية سنة وتنحل مشكلة الفهم.  المحللون .1243

 الدعاء.األمل كله بعد هللا بسواعد أبطال الجبهات فإن لم تكن منهم فعليك ب  المختصر .1244

 هم اثنان المبدع والنكرة اما باقي البشر متشابهون.  المختلفون .1245

 بعيون الناس هو من يرى الكون بعين الصواب.  المخطئ .1246

داعم. لذلك أصدقاءك أو من تظنهم كذلك إذا لم تجد دعماً منهم "معنوياً في تقدمك    المخلص .1247

يواجهك" فإن صداقتهم مؤقتة ويشوبها أو  أو ما تواجه  أو    او تراجعك  الشوائب والغنى عنه 

 تخفيفها أولى، ويمكنك أيضاً أن تكتشف صدق المحبة أو زيفها. 

 ال يعني أبداً حياة سيئة، ولكن حياتنا السيئة وربطها به هي الشيء الخاطئ.   المخيم .1248

 : الم خيم مات. المخيمات .1249

ه بأي  والمشافي واالسواق والمساجد كلها تُقصف، هؤالء يبحثون عن اإلنسان لقتل  المدارس .1250

 مكان، لن تموت الثورة ولن نموت. 

 ال تموت، ولكن البشر فيها قد يخذلون.  المدن .1251

 ال تنزح وال تهاجر ولو ُدمرت، صمود.  المدن .1252

 أول خطوة بطريق الفناء. المذلة .1253

 في وطني ك المطر.  المرارة .1254
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السلبية منها    المراسلة .1255 إيجابية، ألن  تكون  أن  لذلك يحب  تفسر مشاعر غالباً،  الكتابية ال 

 ساهمت بعقدة نفسية أثرت على كافة طبقات المجتمع وروابطهم. 

السورية عايشت الثورة ست سنوات ولم تتعصب ألي فصيل! طيب كونوا كالنساء   المرأة .1256

 ا وكونوا للحق متعصبون. طبع السوريات ��على األقل 

 باتت مصلحة يشغلها كثيرون.  مرتزقةال .1257

: دليل البقاء، أي كيان مهما كان حجمه أو عدد أفراده ال يكفل الديمومة دون  المرجعيات .1258

مرجعيات يستند عليها أو سياسات يقوم بها، وكمثال حّي لوال أن يكون القرآن المحفوظ مرجعاً  

والمنظم المؤسسات  وكذا  دين،  بألف  اآلن  لرأيتنا  كمسلمين  اختالف  لنا  على  والجماعات  ات 

او عسكري أو ... بدون مرجع أو مصدر أو دستور ستفنى وذلك ألن انهيارها   دني انواعها م

سهل وامكانية االجتهاد المدمر كبيرة كون ال محدودية تحدد الصالحيات ألصحاب القرار او 

 سياسات لن تستمر  تمنع الفساد لو حاولوا تبريره أو االستثمار الشخصي لو تم تطبيقه، لذلك بال

 أي كيانات. 

وكيماوي    المرحلة .1259 كروز  التاريخ،  برسم  العالمية  االنسانية  مراحل  أقذر  تجسد  الحالية 

 وعنقودي وسام على أناس عزل. 

 . use Itالحالية تحتاج إلى إعمال العقول وليس أعمال العواطف  المرحلة .1260

أة قوية وصراحة مطلقة،  في ظل غياب لرجال المرحلة أو قلتهم باتت تستوجب جر  المرحلة .1261

 ونحن من ذلك!

 عنا في االنقسام أعلى من سعر الصرف.  المرونة .1262

ليس من اختصاص الجميع، ولكن الشكوى للجميع فيمكنك أن تشتكي للمسؤول    المساءلة  .1263

عما تراه: فربما ما تراه خاطئ ألنك تنظر بعينك ال عين الحق دائماً.... فال تنصب نفسك شاكياً  

 وحكماً. 

في هذا الوطن تقاس بعدد القذائف ال عدد األمتار فأالف األمتار أقرب من شلفة   المسافات .1264

 ني وقت الجد. الحجر في وط 

 التي بيني وبينك هي التي تحدد كل شيء.   المسافة .1265

 صفر في أذهاننا ألف كيلومتر فعن أي جزيرة نبحث وسط البحر.  المسافة .1266

 ال يؤمن بسوء الواقع، كونوا على موعد.  المستقبل .1267

 ! نحلم به أوال نعمل ألجله ثانياً حلم وعمل، فال الحلم يفي وال العمل يكفي. المستقبل .1268
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االجنبي السيلفي له مع المواطن العربي تعني تواضعه، المواطن العربي السيلفي    المسؤول .1269

له مع المسؤول االجنبي تعني غزو ثقافي حب المسؤولين والجوخ اغزوهم بشيء يفيدكم مع  

 استيطانكم الطويل للمستقبل، الغزو الثقافي. 

بقدر تجديد هذه الكينونة  كما هي متبادلة فإنها متبدلة فال يُكتفى لما نكنه لبعض    المشاعر .1270

 وفق طرق ما...لذلك ال حب وال كره يستمر مالم يتجدد. 

اليومية التي نكره أن نعتادها: طريق مزدحم وشرطي مرور يوقف احدهم ليعطيه    المشاهد .1271

مخالفة وتمر مئات السيارات من جنبه كل دقيقة، وعلى بعد ثالثة أمتار امرأة تبحث في حاوية  

أشد إيالماً من سابقه. رجل كبير في السن يقف في منتصف الطريق يحمل كيساً  القمامة، مشهد  

يرفعها لألعلى للبيع، ومن الطبيعي لو باع الكيس كله لن يوفر له ذلك ثمن سندويشة   رمن السكاك

الناس تخفيف   واحدة مع ذلك هذا المشهد المكرر مؤلم. مشاهد تٌوجب على من تولى شؤون 

 همومهم. 

هز لهذا الوطن هو مشروع خارجي والفصائل هنا ال تقاتل هذا المشروع  المج   المشروع .1272

 وانما تتقاتل على زعامته فقط ال أكثر. 

هو المكان الذي تقضي فيه أيام حياتك األخيرة، وليس المكان الذي تعود فيه إلى    المشفى .1273

 الحياة كما كنت، في وطني. 

 لعوام له بال بصيرة.الحقيقية ليست بوجود الشيطان وإنما بإتباع ا المشكلة .1274

المستفحشة في هذا الشعب طرح الكثير من المشاكل دون طرح أي حلول، شعب    المشكلة .1275

 محلول. 

أن الناس تحتاج من يقودها كإرشاد وتنظيم أكثر ما إن تكون بحاجة زعيم، يعني    المشكلة .1276

 مطالبة الناس بالتحرك ليست كافية.

ورة تشغل الثوار ببعضهم دائماً لذلك أن في كل ما يحصل من مستجدات في الث   المشكلة .1277

منذ ست سنوات مصالحات وهدن واتفاقيات واشاعات وتداعيات كلها أثبت أن هذه الكيتونات  

القاصر الذي ال  نفسها وفكرها  تمثيل  أو ثورة وال تعدوا من  المتفرقة يستحيل أن تمثل شعباً 

 بعضها.  رضتذخره إال لتعا

 نها عاطفية. بعقائد أبناء هذا الوطن أ المشكلة .1278

بواحد منا الثالثة: إما أنا عم أشرد بالخطبة وببلش بفكر بشغالت، أو الشيخ عم    المشكلة .1279

 يخطب برات الواقع يلي عايشينه، أو هاد الشيطان عم ينزغ بيننا، لعن الشيطان. 

تكمن بنظرنا ومقاربتنا للمشاكل حيث نرى أن حلها بحسب مصالحنا ولذلك جل   المشكلة .1280

 ة ألن الحلول تناقش لنرضي مصالحنا ال لننهي مشاكلنا.مشاكلنا مستمر



 نون  -  بتي العدس ح 

 

79 

 تكمن في رفضنا القادة وتبني عقلياتهم العفنة.  المشكلة .1281

 صرنا سلعة يتاجر بنا ونموت ألجل كذبة اسمها أمير او راية او شرعي او..  المشكلة .1282

 ليست أنه يوجد ألف دين عنا وإنما كل دين يلعن دين األخر، وقس على ذلك.  المشكلة .1283

ليست بالكذبة، وإنما فينا نحن ففي كل مرة نعقد األمل على كذبة إن تصدق، ونقعد    المشكلة .1284

 بدل من نعقده على أمل نحن نصدق. 

 ليست بالمناطق يلي راحت، وإنما األرواح، العهد الذي بيننا. المشكلة .1285

 ليست برحيلهم وحسب وإنما في ذلك الجزء الذي يتداعى منك مع رحيلهم.  المشكلة .1286

 ليست بكذبهم وانما بالمكان الذي اختاروه للتنفيذ انه وطني.  لةالمشك .1287

 ليست بمطلبهم وإنما أن كل حربهم المزعومة هي مجرد كالم!  المشكلة .1288

 ليست بوجود األشياء وإنما بمدى إيماننا بها، حدو الوهم.  المشكلة .1289

يد من  ليست في كالمهم، وإنما في تصديقنا له، مع ان تكذيبه وصناعة واقع جد  المشكلة .1290

 الصفر أفضل من تصديقهم. 

 مو پ الفن وإنما بقلة الفهم. المشكلة .1291

أمر مهم في حياتنا ويجعل تعامالتنا أسلس بكثير باإلضافة إلى الراحة النفسية   المصارحة .1292

 واالستغناء عن الضياع في غياهب حياة مليئة بالدجل، حتى لو لم تصالح، ولكن صارح. 

 لحان غير مفهومان مطلقاً في مجتمعنا.العامة والهدف السامي مصط المصلحة .1293

 ساعة فقط. 24أننا في كل تحليالتنا نستند ألخر   المضحك .1294

كثيراً أن هناك من يظن من الجماعات وما سواها أنه قدم أكثر من الشعب الذي    المضحك .1295

ضحى بكل شيء تقريباً، لذلك ورقة الشعب هي الورقة الرابحة وكل من تاجر ويتاجر بها بزعم  

أو الوالية أو ما شابه، وال يعطي الشعب حقه أو يعمل بشكل يؤدي إلى راحته، فإنه    الوصاية

 يستحق المعس وأكثر. 

شخص بس،    256بالتوحد! يجب أن تنطلق من تأسيس دولة على غرفة وتساب    المطالبة .1296

 وبس نجحت يمكن تعميمها!

فعملية    المطالبة .1297 اآلخرين،  تؤثر على حق  بطريقة ال  نطالب  أن  تعني وال شك  بالحقوق 

 االقتصار على الوصول لحق جهة محددة دون االكتراث باألخر هي ظلم.

 گي تستيقظ. ليس لتخفيف السرعة، وإنما  المطب .1298

على شأن الجماعات العسكرية يجد بيان يستنكر كل ما يؤذي أفراده ولو كان كالماً    المطلع .1299

مجيشاً ضد هذه الجماعة، بالمقابل تجد صمتاً يشرح الخذالن الذي نعيشه عند تنتهك كل حقوق  
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ال بقومية  أشبه  قيم  الفصائلية يعني ترسيخ  قيم  لذلك عليك أن تدرك أن ترسيخ  بربر  اإلنسان، 

 والتتر. 

امكانية    المعادلة .1300 تجعل  مختلفة  مكونات  مخابرات،  شرطة  حكومة  جيش  شعب  التركية: 

التوازن كبيرة، المعادلة السورية: نفس المكونات، ولكن كلها بنفس التفكير، إذا ال توازن اما  

 القمة او الحضيض، حالياً: حضيض. 

 وتنحلوا سوا، باح.   سهلة إما تنحلوا وتندمجوا سوا أو ما تندمجوا المعادلة .1301

 ينتظرون والشهداء يرتقون ونحن مستمرون.   المعتقلون .1302

 ليسوا َمطلب وإنما هو أول شيء قبل أن تطلب.  المعتقلين .1303

 في االعتقال متى العتق؟  المعتقين .1304

 تصنع أو تكون جزاء الصنيع.  المعجزة .1305

أصبحت صنم قصدي المعرة ترحب بكم أصبحت الديمقراطية صنم العصر اللوحات   المعرة .1306

 الطرقية مفيدة جداً خصوصاً في وقتنا وكثرة أسفارنا لغرض السياحة والنزوح. 

 كلها سوق هذه المرة، اللهم اجعل كيد العدا في نحرهم.  المعرة .1307

 التي يكون فيها الوالء للفصيل خاسرة ال محالة. المعركة .1308

 قائمة فمن ال يحمل رصاصة فعلى األقل ليتمنى خيراً. ةالمعرك .1309

: باتجاهنا ويكتمل دست المحشي، وإن ما يجري هو نتيجة سنوات وليس أيام،  المعضمية .1310

 فصححوا منهاجكم كي ال نحترق معاً بنفس الدست.

 التي تتأخر كثيراً تذوب فائدتها. معلومة: اسم أبو محمد هو أحمد. المعلومات .1311

الوقت،  الم  المعلومات .1312 احترام  وعدم  للغضب،  تؤدي  ألنها  العالقات  فض  سبب  نقوصة 

 وتعتبر أشنع طرق التواصل، وتسبب استجابة سيئة أو عدم استجابة. كيفك؟ 

 أن تكون سيارتك فارهة أكثر من بيتك.  المفارقة .1313

 ال يقتلهم الرصاص فاألفكار ضد الرصاص.  المفكرون .1314

 ، تطبيل باسم الدين. الشرعي هو مكتب إعالمي بس دقنه أطول المكتب .1315

 يبحثون عن آساد الوغى فال يرون إال أسود البغي وعجب.  المكلومون .1316

 التي تفكر بتوزيع العذاب من الطغاة بدل محاسبتهم تستحق الوجع الذي تعيش.  المناطقية .1317

 : ُسٌم زعاف ومرض عضال، من يحملها ال يُعتُد برأيه، فال رأي لضال.المناطقية .1318

 ي. أسوء من ألف غب  المنافق .1319

 يطفون على السطح قبل الحدث واثناءه وبعده. المنافقون .1320
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األمنة هي المنطقة التي ال يوجد فيها جشع وال تتعرض فيها لالستغالل، لهيك ما    المنطقة .1321

 في مناطق آمنة. 

 بنفس القسوة، ولكن المشكلة بالضمير.   المنظر .1322

 أصبحت من أشيع الكلمات المتداوالت، منظم مات.  المنظمات .1323

ما، لتحرق كل    المهم .1324 بهذا الوطن تلعن الطغيان، كفوهة بركان تثور يوماً  بقعة  ان تبقى 

 شيء سافل من جديد. 

 عودة األرض ألنه بعودتها ممكن أن يعود كل شيء وبدونها لن يفيد أي شيء. المهم .1325

 وبالنا. : الثورة مستمرة حتى تنتصر فينا المهم .1326

يجب أن تكون أوالً في عملك وإال فأنت إمعة لرغباتك النفسية الشيطانية أو لرغبة    المهنية .1327

 غيرك المزركشة بالمصالح الدنيوية. 

 الصالح بنظر الحكومة هو التاجر؛ لو كان ابن كلب مش مهم.  المواطن .1328

 في هذا الوطن مفقود  المواطن .1329

 قتك. ال تسجل حقائق جديدة وإنما تكشف حقي  المواقف .1330

الحياة ال فرق بين الحياة والموت إن كان بكرامة، فأن تموت بكرامة خير من أن   الموت .1331

 تحيا بدونها، من معادالت الموت والحياة.

 بهدوء أحد أمنيات هذا العام.  الموت .1332

 جوعاً أفضل ألف مرة من الموت ندماً. الموت .1333

كيف    الموت .1334 ويسألون  معتقال،  الموت  أو  ذال  الموت  من  أفضل  الحصار  جوعا  على 

 صابرون؟ 

سياتي بوقته وأبواق غرف التواصل لن يؤخروه ولن يدنوه فقط يمارسون مهنتهم    الموت .1335

 البوقية. 

 شكل من أشكال الصمود.  الموت .1336

على بعد أمتار الموت لألحبة يختار فيا رب تقبلهم مع عبيدك االبرار واحشر من    الموت .1337

 قتلهم مخلدا في النار.

كة ال يهمنا مهما بلغ الرقم فالمهم ان ال نموت مقيدين بين أيادي عن بعد او في المعر  الموت .1338

 العدا وأمام مرأى العاجزين بال أي حراك. 

 في الدنيا مرة وبالخوف ألف مرة تموت فخففوا.  الموت .1339

 في هذا الوطن شرف والثورة مازالت مستمرة ولن تزول.  الموت .1340
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 في هذا الوطن ُمِخيم.  الموت .1341

 لذلك عليك أن تحارب لتحيا. ليس خيار وإنما قدر الموت .1342

 هنا ليس بسبب الحرب، وإنما بسبب الكالب أو أوالد الكلب.  الموت .1343

ليس بورصة، يعني المعنويات الزم تبقى بالسما ومن دون تخوين وال    الموضوع  .1344 حكماً 

 تمجيد، بال بورصة العواطف، ألن لحد اللحظة لساتها ثورة. 

أقوالنا فباتت كل قناعاتنا حزبية مقيتة ولو  هي مفردة تم دفنها في أحكامنا و   الموضوعية .1345

كانت خطأ وال نقبل طرح الحلول ولو كانت صحيحة مادامت ال تمجد رأينا المنزل وشخصنا  

 القبيح وفكرنا األعوج. 

: مفردة غائبة كواقع او حتى معنى من حياتنا، الناس تبغض وتحب كردات الموضوعية .1346

 فعل عل فعل اندثر ال على اي قياس. 

 والدول ال تساوي خيانتها شيء أمام خيانتنا لبعضنا.  المؤتمرات .1347

 االحترافية تجعل الجهد المطلوب مركز حتى زمنياً.  المؤسسات .1348

االكثر نزاهة واحترام يحتفظ الموظفون بوالء لها يستمر حتى بعد مغادرتهم    المؤسسات .1349

 لها بسنوات ويبقى شعورهم بأنهم جزء منها ويسعدهم نجاحها ولو كانوا خارجها. 

التي تتبع سياسات موارد بشرية روتينية معقدة، هي مؤسسات ذات بنية هشة    المؤسسات .1350

 قائمة فقط على العالقات الشخصية.

ويتأثر    اتالمؤسس .1351 داخلياً  احترامها  تخسر  المواجهة  بموضع  فيها  العاملين  تضع  التي 

 خارجياً.

التي تعنى بالجودة وتتبع نظام المراقبة والتقييم بالطبع تصدر تقارير وتوصيات،    المؤسسات .1352

 لب الجودة في تتبع تطبيق التوصيات وإال، سلم لي على الجودة وع المؤسسة المطبقة. 

 تسمح ألفرادها بتطوير أنفسهم لن تحافظ عليهم ولن يدوموا. التي ال المؤسسات .1353

تكون    المؤسسات .1354 واختصاصه  وعمله  مكانه  بتمثيلها حسب  فيها  فرد  لكل  تسمح  التي ال 

 صاحبة فكر مافيوي. 

التي ال تطور نفسها تسلك أحد طريقين، طريق الفناء، أو طريق الفساد وغالب    المؤسسات .1355

 الذين ال يتطورن يفسدون.

أمامها،    ساتالمؤس .1356 العقبات  بلغ حجم  يكون عمرها طويل مهما  كادر محترم  لديها  التي 

 المؤسسات بعكس ذلك عمرها قصير مهما كانت حجم اإلمكانيات التي تمتلكها.

بالعيد بشكل مباشر وشخصي عبر "الميلنغ"    المؤسسات .1357 لم ترسل معايدة لموظفيها  التي 

 تاج اصحاح فكري في إدارتها. مثالً هي مؤسسات تعاني من ستريث نفسي أو تح
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واقتراح    المؤسسات .1358 المالحظة  على  القدرة  لديهم  الذين  بأولئك  وتستمر  تتراجع،  الثابتة 

 التحسين. 

الثورية تم اضعافها بطريقتين: األولى التدخل في شؤونها من الجميع ونقدها    المؤسسات .1359

نطاق تخصصها وارهاقها   نقد هدام بدل محاولة توجيه النصح لها والثانية تحميلها مهام خارج

 في غير ما أسست ألجله.

الرائدة هي مؤسسات تحوي أفراد ناجحين وحافظ عليهم وعدا ذلك تجارب ال   المؤسسات .1360

 أكثر.. 

 الفاشلة حكماً هي المؤسسات التي ال تستطيع حل مشاكلها الداخلية داخلياً.  المؤسسات .1361

بهدفها أو ال يتعدى هدفها    الفاشلة هي كل مؤسسة ليس لها هدف أو ال تؤمن  المؤسسات .1362

 إطار أشخاص فيها. 

 الناجحة هي مؤسسات تحوي أفراد ناجحين.  المؤسسات .1363

 أو األفراد الذين ينشغلون بمشاكلهم ينشغلون عن تطوير أنفسهم. المؤسسات .1364

 .��على اختالفها ليس لديها استراتيجيات وانما عقليات، واما شو عقليات المؤسسات .1365

 كر بشؤونها كلما ألتعن أفطاسها.كلما تدخل العس المؤسسات .1366

 هي التي تدار بعقلية المؤسسة ال عقلية األفراد الذين في ادارتها. المؤسسات .1367

 يجب ان تخضع لسياسات ثابتة وليست سياسة االفراد الذين على رأسها. المؤسسات .1368

 على رغبة التعدد هو باسورد الهاتف، تعرفيه ما تعرفيه.  المؤشر .1369

 على غباء مدير العمل هو زيادة تعقيدات العمل.  المؤشر .1370

 ال يتفوه ب أف وله آه يجيبه عليها مواله اللهم أرحم أهل االًه يا هللا.   المؤمن .1371

والمعارض والحر: المؤيد: هو شخص تقاطعت عالقته ومصلحته مع أناس معظمهم    المؤيد .1372

مؤيدون، المعارض: هو شخص تقاطعت عالقته ومصلحته مع أناس معظمهم معارضون، بس  

 هيك ما أكتر...أما الحر فشيء أخر غير االثنين. 

 هي فصيل والئه لقائده يفوق والئه للشعب والثورة وهللا.  الميليشيا .1373

 : هم عبيد المصالح أو عبيد التسميات.شياتالميلي  .1374

 السورية الشبيه األكبر ل كورونا، يلي برجعلك مية سامحوا فيها دنيا أخرة أحسن. المئة .1375

على    الناجحون .1376 سيبقى طويالً  ينكر  ومن  يبنون  وعليه  اآلخرين  بنجاح  يعترفون  من  هم 

 الدرجة صفر.
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ت على شكل بشر أمامهم وهؤالء  يتخطون معظم العقبات وغالبا ما تزرع عقبا  الناجحون  .1377

 يكفي تجاهلهم واالستمرار بطريق النجاح ألنهم أصنام تعطيل ال تأثير لها سوى الكالم. 

 والشقاء عشاق.  النازحون .1378

 اختصرت ألمها بخيمة ونسيت كابوس المعتقالت.  الناس .1379

 بدها تعيش رائعة مالم تعني على حساب بعضها البعض.  الناس .1380

 ها رمضان وكيف يكون ذلك ورمضان لم يدخل القلوب، كذبة. تتسامح بمجرد دخول الناس .1381

 تتعامى عن أخطائها بدعوى أن هناك ما هو أكبر.  الناس .1382

 تتوقع أن يكون بنهاية فوهة النفق وادي عميق! هيك الناس.  الناس .1383

تحترم الصريح لو غلب ضالله، على المنافق لو غلب صالحه. تركيا مثاالً گ دولة،    الناس .1384

 لف مثال. والشعب عنا گ أ

 تحكم على ما في قلبك من خالل عقلها، غريبة الناس.  الناس .1385

أكلة على قصعتها،    الناس .1386 ألف  فيه  في مجتمعنا  أي شيء  أي شيء ألن  تخاف حضور 

 والناس باتت نفسي والفخار...كالكفار...؟ 

تخاف من الذي َيَخاُف هللا، ألنه سيكون سداً بوجه تمرير مشاريعهم الشخصية التي    الناس .1387

 تؤمن باهلل، بالمقلوب.  ال

 ترفض التغيير خوفاً من الفشل علماً أن مرتكز أي نجاح يبدأ من التغيير.  الناس .1388

 تريد أن تذنب بال حساب! مختصر أسفل فكرة نعتنقها.  الناس .1389

 تريد أن تعيش على حساب بعضها البعض مع أنه يمكن أن تعيش مع بعضها البعض.   الناس .1390

الموقف على   الناس .1391 بناء  ثم  الترحيب بأي تحرك  الالزم  أنه من  بأي تحرك مع  تستخف 

 النتائج؛ ألن بناء موقف أولي ضد أي تحرك يؤدي الى ضعف المبادرة وبقاؤنا مكاننا.

 وتقدس من يساعدها على اإلحباط. تسخر ممن يحاول إحياء أملها،   الناس .1392

وتزيد    الناس .1393 االثنين  يتأخر  وبذلك  بالدور  يسبقها  بعرقلة من  لها  الدور  يصل  أن  تعرقل 

 المشقات ... ثقافة التدمير الذاتي.

لهؤالء    الناس .1394 نيزك من عندك  يا رب  المقتولين،  عدد  من  أكثر  القتل  بنوع سالح  تفكر 

 المفكرين. 

أنه سيحصل سواء لم تفكر به أو فكرت، عليهم أن يفكروا   مع سيحصل تفكر في ماذا  الناس .1395

 لو حصل.  سيفعلون ماذا
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تقول عن شخص انه جيد في حال كان ليس بسوء الناس التي نصادف، ولكن المقارنة    الناس .1396

 يجب ان تكون وفق االنساني السوي وليس ضمن مبدأ أحسن من غيره.

 تكره النجاح بمجرد أن يكون واقعاً وتحبه فقط إذا كان خيال.  الناس .1397

 تكره بعضها بال سبب؛ ربما من باب العادات والتقاليد ال أكثر.  الناس .1398

 تنتقد الصواب أكثر من الخطأ الن المجتمع يحب تغطية نقصه.  الناس .1399

ران صامدة تنزح في اتجاه وما تملك على بساطته أو كثرته في اتجاه أخر وتبقى الجد  الناس .1400

 أو هاوية مكانها لتحكي قصة ال يمكن نسيانها. 

حاليا عم تكذب وقت تضحك، تضحك من دون سبب أو سبب ال يستحق الضحك،   الناس .1401

ألن تعريف الفرح غير موجود بقاموسنا وتعريف النكد له ألف تعريف، حتى مجرد المعاني ال  

 نجيد تعريفها. 

 مريحة لهم.دوماً تسلك الطرقات الزفت؛ ألنها  الناس .1402

 في الشر تبني على كل حركة وفي الخير تهدم كل حراك.  الناس .1403

 في مجتمعنا لحد اآلن خايفة من خبر اإلصابة أكثر ألف مرة من الفايروس.  الناس .1404

 كانت تأكل وتنام هلق بس بتحكي وبتنام.  الناس .1405

ِبمَ   الناس .1406 تَْبتَِئْس  "فَال  نجاحك.  تمنع  أن  همها  وإنما  وحسب  أخطاءك  تتصيد  َكانُوا  ال  ا 

 يَْعَملُوَن". 

 ال تتطور ألنها تنشغل في بعضها ليش فالن...؟ كونوا أوربيون.  الناس .1407

 ال تحلم بخيمة بقدر حلمها بسالح يعيدها إلى مسكنها األصلي.  الناس .1408

 ال تريد أن تسير في طرقات الخالص بدعوى أنها طويلة. الناس .1409

 لم تعد تسهر، الناس لم تعد تستيقظ باكراً.  الناس .1410

 لم تعد تمشي، باتت تحبذ الركب وحسب، وبذلك تنسى أن الجمال يشاهد عندما نبطئ.  الناس .1411

 ليست غبية وتعي ما يجري، لكنها باتت تُدرك أن الكالم غير مفيد.  الناس .1412

 نوعان: ناس بتقول طلع له سنون. وناس بتقول بلش يعض.  الناس .1413

 فضل الخيمة على العيش في بيتها وتمر الكالب من جنبه. هنا ت  الناس .1414

 يزعجها القهر وليس الموت.  الناس .1415

 تجدهم بكل مكان والكاملون بأماكنهم المناسبة موجودون.  الناقصون .1416
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أكثر ما يعلو في هذا الوطن: نُباح كالب اإلجرام في قتل كل حياة فيه، نُباح كالب    النباح .1417

واجب، نُباح كالب الجهالة الذين ال يتقنون في الوجود سواه،   العمالة للحفاظ على السلطة بال

 اللهم ال تبِق كلباً في هذا الوطن، سورية فوق األرض. 

 التي فكت الحصار في حلب مازالت حية وقادرة على القفز فوق األسوار.  النبضة .1418

أو    النجاة .1419 مؤثرات  بسبب  منه  اختزال  دون  الواجب  بفعل  يكون  باألمة  والمضي  بالذات 

 يرها. غ

 % عمل، النسبة األكبر! 20% صدق 80الحقيقي يحتاج إلى  النجاح .1420

تقتطف ثماره بسرعة كبيرة إذا كانت لديك القدرة على أمرين: أوال امتالك روح    النجاح .1421

 المبادرة وثانياً استغالل الوقت، هنا قهوة النجاح بسكر الخبرة. 

 خطوات ومفتاح كل خطوة لألمام هو نية صادقة.  النجاح .1422

في   النجاح .1423 فالعاجزون  بعده  وإنما  إليه وحسب  الوصول  في  ليس  الفشل  أكثر من  متعب 

مجتمعنا يبنون مجداً وهمياً أنهم ناجحون لعدم وجود تجارب ناجحة وما أن تنجح تجربة ببساطة  

 ال يحاولون صنع ما هو أفصل وانما محاربتها ليبقى الصنم صنماً. 

يد النجاح به، موضوع التشتت هو فعالً تشتيت  مقرون بتركيزك على شيء محدد تر  النجاح .1424

 لذاتك.

 هو أن تستمر نحو األفضل.  النجاح .1425

 هو أن تستمر.  النجاح .1426

 األخير يشبه ساعة الصفر إلى حد كبير، بطلنا كذب والساعة واقفة والوضع صامت.   النداء .1427

 اللجوء الخروج الصعود الهروب إلى السماء. النزوح .1428

 يين كان على العسكر حمايتهم منها.أكبر ضريبة دفعها المدن  النزوح .1429

 ضريبة تم قبض ثمنها سلفا، النزوح كافر االيثار مؤمن توزيع صكوك.  النزوح .1430

هذه المرة بأبشع صوره، في البرد القارس، مشياً على األقدام، بال أي متاع، وإلى   النزوح .1431

 العراء.

: هو الخروج من الحي الذي تقطنه إلى أقرب مكان أمن مع األمل الكبير بالعودة النزوح .1432

 إليه بأقرب وقت.

 للشرع بعد االقتتال كذبة ألن الرجوع للشرع يجب أن يسبق االقتتال. النزول .1433

 التسعينية يمكن تحقيقها في المدارس والجامعات أما في االنتخابات! النسب .1434
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الكبيرة للفشل الحالي في مجتمعنا هي بسبب عدم تكافل الجهود وتغليب المصلحة    النسبة .1435

الشخصية أو الهدم ببغية اشباع هوا األنفس، وستبقى المسيرة معرقلة وبطيئة حتى يتم: التكافل  

 فع.وتغليب المصلحة العامة والتر

 الثابتة قابلة للكسر، أنت تحتاج نسخ محدثة عن نفسك كل وقت. النسخ .1436

 ظالم.  النسيان .1437

 يختلف عن الغفران، فهناك أشياء تنسى، ولكن ال تغتفر.  النسيان .1438

 ألهل الحق وأي يقين بغير ذلك هو هروب من التزمنا أن نكون أهله ال أكثر.  النصر .1439

 تخلص من ضعفنا. ليس لألقوى وإنما الهزيمة لألضعف فلن  النصر .1440

 محسوب قبل أن يكون محسوم.  النصر .1441

مرهون بوجودنا بصف الحق مهما كان ضعفنا فأي انتصار سنحقق لو كنا بصف    النصر .1442

 الباطل مهما كانت قوتنا! 

 مفهوم ُمجرد، قد تكون النجاة في بعض الهزيمة.  النصر .1443

النهائي فهو أن   يكون بتجاوز المراحل التي قد ال تنتهي وتنتهي أنت، أما النصر   النصر .1444

 تهوي على يمين األعراف.

سجال، ولكنه ينتهي بنصر أو موت أما الهزيمة أو االنسحاب فهي من السجال   النضال .1445

 وليس النضال. 

السوري ال يبحث عن حل وإنما عن البقاء المعارضة الخارجية ال تبحث عن حل    النظام .1446

 وإنما عن الرياء وبين: ال حل وال حل الشعب السوري انحل. 

 السوري ليس طائفي أبدا!!!! النظام ايراني. النظام .1447

 ساقط ال محالة والمعارضة فانية ال محال والثورة مستمرة ال مجال. النظام .1448

 بعين الحق يوفر عليك كثيراً من أمراض القلوب. النظر .1449

 للوراء يعيق التقدم لألمام، ومن يحْن لزريبة العبودية لن تُكتب له الحرية أبداً. النظر .1450

 يلي حاسين فيه اآلن ما دخل التعب أو قلة النوم أو... فيه، هاد بسبب الشوب.  النعس .1451

والكذب هما سبب كل سوء في بلدي وغير ذلك مجرد هراء وما زالوا يخترعون    النفاق .1452

 أسباباً ليغطوا أصل الداء النفاق والكذب. 

: هو الشيء الذي يلزمنا التخلص منه قبل دعوات االتحاد أو السالح فهو سرطان النفاق .1453

 مستشري وقاتل األمل. 

 الطيبة تزهر دوماً بأي شكل كانت.  النفوس .1454
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نجريه التخاذ القرار هو أساسا لتوحيد الرؤية ما أمكن، ولكن في مجتمعي بعد    الذي  النقاش .1455

 هذا النقاش نتخذ قرارا باالفتراق! مع رشة حقد دفين.

 بيننا يزيد الفجوة بعكس هدف النقاش األساسي. النقاش .1456

آلن أساساً هداك    2011في هذا الوطن مع هؤالء البشر: ما رح احكي عما قبل    النقاش .1457

سنين وشوي، معظم نقاشاتي يلي    8حسوب من عمرنا، منحكي عما بعد... شيء  شيء ما م

٪ عما كانت، كانت تؤدي لعدة خالصات بس كلها مشتركة بخالصة دائماً بالقيها 100زادت  

يلي عم يناقشك بدو منك تقتنع بفكرته وبس، ومو بس هيك    نهأو بوصل إلها أول شيء يمكن أ

غل او  تماما سواء صح  فكرتك  يناقش  تنسف  عم  اساسا  هو  هيك  بس  ومو  منها،  جزء  او  ط 

شخصك مو فكرك، ومو بس هيك لب نجاح نقاشه معك هو التغلب اللفظي عليك، ومو بس هيك  

تفعيل شعور الكره نحوك، ومو    يقوقت بيعجز وبيفشل ببساطة الزم يقنع حاله بالنصر عن طر

سنوات ويلي كنت    8خالل هال    بس هيك... بس حاج حالياً.....األشخاص الثالث يلي قابلتهم 

 ناقشهم لنوصل لنتيجة ما حدا موجود هلق منهم... كلهم ماتوا. 

 الفعالة دليل نجاح العمل ولو كان بطور الفكرة ولألسف نقاشاتنا ال تمس للفعالية.  النقاشات .1458

 عارف عدوه.  الشعب  % من اتباع فصيل أخر،95للفصيل  النقد .1459

ك ويعتبر نقطة رقابة تفيدك في التدقيق أكثر، ولكن  هو شيء ايجابي ربما يقوم عمل  النقد .1460

عندما يتحول من نقد الفكرة أو العمل إلى نقد الشخص كإنسان فأنت لست أمام ناقد وإنما فاقد  

 للمنطق السليم. 

 كنجم يسطع نوره للسماء...والقذر كحاوية تصل رائحتها لقاع األرض. النقي .1461

 تكون بحسب النيات. النهايات .1462

نة والصدق توفر عليك نصف الوقت والجهد، بل وأكثر من ذلك في أي عمل  الحس  النوايا .1463

 في حياتك أضف قبل ذلك التوفيق من هللا وبذلك إن احتجت أي شيء سخره هللا لك. 

 السيئة تحرق الخير القادم فال يصل. النوايا .1464

 الصالحة أول سالح تحتاجه لمواجهة كل شيء، وبكل، وقت، وبدونه.. ال قوة.  النوايا .1465

 بالعيد أطيب من اللحمة.  لنوما .1466

 هو من يصنع الوقت، ومن ال يملك هدف، لن يملك الوقت للوصول إليه. الهدف .1467

 الحالية ليست األولى وقد ال تكون األخيرة ومدلوالت الثورة لم تتغير. الهدنة .1468

 والمعركة والشعب لسا ما خلصوا، الثورة مستمرة.  الهدنة .1469

نئ البال مرتاح، وصفة لمنع المكدرات؛ وتبقى  والصمت أفضل وصفة تجعل منك ها  الهدوء .1470

 وصفة اإليمان ناجعة وهذه للوقاية. 
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نفوسنا معجم    الهراء .1471 اللعنات،  الكلمات، قاموسنا معجم  نعيد ذات  نبقى خمس سنوات  أن 

 الترهات.

من الموت كقدر ال يمكن، ولكن ببساطة نحن نهرب من أن نكون سبب وهذا يجعل    الهروب .1472

 للندم مكان. 

ما كانت لنا يوم دمروا البيوت وقتلوا البشر وهجرونا، الهزيمة تكون فقط عندما   الهزيمة .1473

 تطأ اقدامهم النجسة أرضنا الطاهرة، والنصر ال يكون إال بدحرها. 

الحقيقية للثورة هم أصحاب المبادئ أما أصحاب المصالح فوجودهم يعني الكثير    الواجهة .1474

 من الدماء بال أي خطوة إلى االمام.

الواقع الحالي لم يعر معارضات    الواقع .1475 الواقع الحالي لم يعر أنظمةً  الحالي لم يعر دوالً 

الواقع الحالي لم يعر طوائف الواقع الحالي لم يعر أديان الواقع الحالي عرى اإلنسان وجعل  

اإلنسانية رغم عريها صماء، صماء يا إنسانية وك صماء!!! طب بس اصرخي مو ع أساس 

حلة وستر وغطاء اإلنسان هو تعرى منك وأنت رغم العري صامتة إنسان عاري   اإلنسانية هي

 وإنسانية صماء!!! كملت.

 في هذا الوطن غير معروف مبرره. الوجع .1476

 وجعك، والرب ربك، الدائرة المغلقة. الوجع .1477

 تعني أن نوحد الهدف وكالً يعمل من موقعه، صححوا مفاهيمكم.  الوحدة .1478

 قبل الصدق مستحيلة.  الوحدة .1479

 الذي يمكن أن تحيا معه دون أن يخذلك هو هللا.  الوحيد .1480

 جميل، والبصل طيب.  الورد .1481

التي جاء بها الهادي كانت كفيلة بعدم انقسامنا بين متشدد ومتراخي، ولكن أبت    الوسطية .1482

 العقول القاصرة.

 للحضارة يحتاج اغتنام للوقت المهدور قبل اغتنام اإلمكانيات أو وجودها. الوصول .1483

 ي نعيشه حالياً متناسب تماماً مع العقلية التي نفكر بها.الذ الوضع .1484

السوري ال يتحمله إال السوريون والبقية رويدا رويدا سينتحرون أو ينحرون، طلع   الوضع .1485

 جوازك وطالع. 

 خطير فالوطن أصبح مكب نفايات لهم.  الوضع .1486

 الُمطلق غموض. الوضوح .1487

 ة الئم. ديدن الصادقين ألنهم ال يخافون في هللا لوم الوضوح .1488
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 أرواح تقيم بيننا ال جدران أقمناها بيننا.  الوطن .1489

بخير مادامت مدرستي بخير هناك في هذا الوطن من خان وسلكنا من الُسبل مسالك   الوطن .1490

 الشيطان.

 برسم البيع وكل ما فيه برسم النسيان.  الوطن .1491

 ء الحرام.عادل فالكل عنده أبناء، والثورة منصفة تقسمهم بين أبناء الحالل وأبنا الوطن .1492

 عادل فالكل عنده أبناء، والثورة منصفة تقسمهم بين أبناء الحالل وأبناء الحرام. الوطن .1493

له هوية سلب فصار مسلوب مع    الوطن .1494 أننا أخرجنا  فعلناه حالياً  كان مسلوب، وكل ما 

 لتصريح. 

ليس أرضا مدمرة الوطن ليس سماء تملؤها الغربان الوطن ذلك العبق الذي ألفته   الوطن .1495

وألفت مصدره والحنين له هو الحنين لتنفس ذلك الهواء الذي بين األرض والسماء.... هناك 

 حيثما كنت. 

 ليس سلعة كي يباع لقد بعتم عقولكم فقط، سلع رخيصة، خسر البيع. الوطن .1496

 ه الكثير من الغرباء.ليس غريبا، ولكن في  الوطن .1497

 وطننا واالرض لنا وكثير من الدماء...والخرق المرفوعة ال يقدسها سوى االغبياء.   الوطن .1498

 وين رايح؟ رايح فيها. الوطن .1499

 يباع لمن يدفع أكثر أياً كانت ملته وقوميته. الوطن .1500

يتسع الجميع سوريين بكافة اطيافهم، وأجانب أخوة وأعداء، قبر لكل شخص وهناك   الوطن .1501

 . Welcomeمساحة كبيرة مازالت متاحة أيضا، يا ويلكم،  

 من جديد، ستسلك الطريق الوعر.  الوعر .1502

للحركة    الوعي .1503 تفتقر  العمر  كبيرة  طاقات  فنجد  الشبابي  العمل  يقتل  الذي  هو  المتأخر 

 اعلة تفتقر للوعي الذي بدونه الحركة صفر وعي. والطاقات الشبابية الف

 .BE Positiveأساس العمران، كن إيجابي   الوعي .1504

 : أوعى منك بليلة أكبر منك بخمس سنوات واربعة أشهر وليلة.الوعي .1505

 الحقيقي ال يكون من إنسان إلنسان، كل ما في األمر أنكما كنتما أوفياًء هلل معا. الوفاء .1506

 وتضع له المبررات.أن تعترف بالذنب  الوقاحة .1507

 الضائع: هو الذي قضيناه نخون بعضنا، واالًن في بدل الضائع نموت. الوقت .1508

المناسب لعملية تحويل السلبي الى ايجابي هو وقت فراغك اما المحاولة بوقت عملك   الوقت .1509

 تجعلك ضمن السلبيين، كن إيجابي. 
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بفعل    الوقت .1510 القيام  فيه من غيرنا  ننتظر  الذي  الوقت  به،  المهمل هو  القيام  نستطيع  نحن 

 ويضيع الكثير منا ألجل ال شيء. 

ضيق واألحداث كثيرة فال نكاد قادرين على الوقوف على مجريات حاضرنا حتى    الوقت .1511

 نعود لنلملم ذكريات الماضي، يوما ما سنعود. 

 من صناعة التركيز واالهتمام، فكل أمر يغيبان فيه لن تجد له وقتاً لديك.  الوقت .1512

 حياد... كركب األمة. على ال الوقوف .1513

على الخطأ أو اقتراح تصحيحه أمر طبيعي أما نهج التثبيط مهما اشتد الخطب فهو    الوقوف .1514

 غدر... المثبطون عدو في الصف الثاني للعدو. 

مع الظالم هو مصالحي ألنه منافي للفطرة لذلك بمجرد تالشي المصلحة ينفضون    الوقوف .1515

 من حوله سواء كان أسد أو كلب أو ضفدع. 

المؤسساتي يقتصر على من يظنون أنهم مالكي المؤسسة أو الذين يقيسونه كمرجع    الوالء .1516

 مادي لذلك أن تكون مؤسساتنا رمز مازال األمر قيد البعد. 

االول زعيم له مهمة وتنتهي الحقاً والثاني هو البوق االعالمي الذي هما شخصين    الوهم .1517

 يزمر له. 

 متى ستبقى تنفذ ما ال نفكر فيه؟  الى .1518

فاقدون األمل باهلل، وربك ال يمكن أن يهلكك بال حيلة، وهو الذي ال يعجزه من    اليائسون .1519

 شيء في األرض وال في السماء. 

أ  اليأس .1520 واقعنا  في  األطفال  البؤس:  دمار،  عنوان  علم  بال  القوة  ولكن  كان،  مما  قوى 

 فاحرصوا.

 ال يجلب سوى ضياع الوقت والندم.  اليأس .1521

 ال يؤثر في القلوب النقية مهما بلغ رقمه، تبقى هي أعظم.   اليورو  .1522

طيارة   اليوم .1523 يوم.  كل  متل  عمرها،  سنة  من  أقل  سنة  من  أقل  عمرها  طفلة،  استشهدت 

كيف من قرأت الخبر، بتتأكد إن رح يجي يوم   وصواريخ واطنان متفجرات لقتل طفلة رضيعة

تطلع في شمس تحرق كل هالكالب المهجنين سواء كانوا صناعة داخلية أو خارجية وشو ما  

 كان دينهم. 

 ضائع.  فيه شيئاً هو يومٌ  تتعلم الذي يمر من حياتك وال اليوم .1524

 الهادئ في هذا الوطن بات مستنكراً ومشؤوم.  اليوم .1525

المغرب    اليوم .1526 قبل  أفطرت  فالناس  بشوي،  المغرب  آذان  قبل  الجامع  بمأذنة  قرآن  حطو 

 بشوي، الناس مبرمجة. 
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صباحاً في طريقي استوقفني طفالن يافعان ولدى كل منهما كيس بضاعة "ما جنوه    اليوم .1527

 يسع أبداً لهما وكنت أسير ببطء لوضع الطريق  من مكب النفايات"؛ لم اتوقف آلن الحيز لدي ال 

السيء نفسه، فأشرت بيدي وتابعت، فقال أحدهما اليوم رمضان ترى، تابعت وصلت المكب 

و  أخر  بضاعتها،    مضينا،حملت طفالً  فيه عن  تبحث  وأطفال  نساء  مجموعة  وراءنا  وتركنا 

 فاستذكرت أن اليوم فعالً رمضان.

 د يعني ليس ابن حرام اجا بالغلط فاجنوا ما زرعتم. هو ابن األمس وابو الغ اليوم .1528

 ميتة من الداخل.  امة .1529

 الثقافة ال يعني أنك تستحق االحترام! أحيانا تكون مثقف، ولكن ثقافة العبودية.  امتالك .1530

والمنطق    امتالك .1531 العقل  منطق  من  قريباً  فكن  ناجحاً  شخصاً  منك  تجعل  ايجابية،  طاقة 

 والتجربة.... لترسخ صحة مبادئك. 

 حامل تبحث بين مكبات القمامة، فأي مستقبل ينتظر الجنين.  امرأة .1532

بجبروتها وقوتها غير قادرة على تغيير مسار اعصار مدمر رغم تنبؤها به كونوا    امريكا .1533

 كاإلعصار ال تغيرون المسار.

أن في الدنيا يوم قيامة، وأن لكل فعل يوم حساب،    امِض  .1534 شهقات حياتك جيداً، كن واثقاً 

كل شيء زاد، ال تتوهم أن العدل مات، ارتقب يوم القصاص، سيكون ذاك اليوم ولو   يُسترد به 

لم تبصره، ضع رأسك على وسادة أو حتى على األرض، ذلك اليوم سيمر على أولئك جميعاً،  

 وأنت مرتاح. إاللذلك ال تغفوا 

 إلى حتفك ال تبقى جالسا تنتظره. امض .1535

 بال ضمير فستكون نهايتك الهاوية أينما كان المسير. امضي .1536

االحجام عن الوحدة في أشد الحاجة إليها هو برهان أن جميع مشاريع الكيانات التي    ان .1537

 على األرض ليست صحيحة سواء تخمرت بعباءة الدين أو تزركشت بثوب العلمانية. 

كذلك ترى المستقبل الذي ال  الرؤية االلهية ال يحجبها شيء من نوازع النفس البشرية و   ان .1538

 تراه النفس وال يمكن ان تتوقعه فالتسليم لها خير واالستسالم لها قوة في الطريق اليك. 

 الطموح أن تسأل لما لم أكن أنا وليس لماذا كان فالن. ان .1539

 الفارق االساسي بين حضارة االوطان هو رقي المكون البشري الذي يعيش فيها.  ان .1540

 ت لبعضها يدل على أن جزء كبير منها يحمل الفكر المافيوي. تكرار قتال الجماعا ان .1541

تكون ايجابياً قد ال يغير سوء المجتمع حولك، ولكن ببساطة سيحميك من أن تكون سيئا   ان .1542

 مثلهم، كن إيجابي. 

 تكون بنوع من ضيق الحياة وسعة بسب الناس فهذا نفاق جديد يضاف. ان .1543
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 يئة للعمل على األرض. فعالية المؤسسات تكون بتطبيق خطوات جر ان .1544

نسبة التغيير المنشود ال تتجاوز العشر االول من المئة بأحسن حاالتها في مجتمعاتنا   ان .1545

 ومن يسيرون بهذا التغيير هم غالباً أشخاص لم يحتكوا كثيراً بالمكونات الدنيا من المجتمع. 

 االن نتاج ما فكرت به والمستقبل سيكون ما ستفكر.  انت .1546

 المعارضة قـــــــم بواجبك!  الثورة وليست انت .1547

 بدون هللا لست قوياً مهما كنت.  انت .1548

 بتجيب بيان أنا من فصيل مامعحدي.  46و 16بين  انت .1549

 ترتقي بذاتك كونك إنسان دون الحاجة ألي انتماء، فال تصدق أكاذيب الزمان. انت .1550

قادر أن تنشأ دولة لو كان جمهورك واعي مو مجلس بس، ولكن ما فيك ترمم حظيرة    انت .1551

 إذا جمهورك جاهل ومتضارب التوجهات. 

  100من سورية؟ اي، شو عم تعمل هون؟، عطيني بلد في العالم كل يوم بموت فيه    انت .1552

 رضية حقيرة. معظمهم اطفال ونساء وباقي العالم يتفرج ويتلذذ بمناظر األشالء والدماء، كرة أ

 من وين؟ أنا من كوكب األرض يلي حاوي شكيالتك.  انت .1553

 خصلة الكذب في المجتمع يقتل كل شيء يسمى عاطفة.  انتشار .1554

 الثورة مرهون بصحوة الشعب فاصحوا.  انتصار .1555

 خلبية يحاولون ان يخففوا عجزهم فيها عن نصرة المستضعفين وستسألون.  انتصارات .1556

الديمقراطية التركية التي سنها الشعب التركي ذو الغالبية الواعية، غدا سنتساءل    انتصرت .1557

 هل هذه السنة شرعية؟!!! فرق بين من يؤمن باللب ومن يتبع القشور. 

 المعجزات ال يأتي بها وإن أتت من السماء فهي جزاء العمل في األرض.  انتظار .1558

ي بدونه وستكسب الوقت ولن تضيع للمعلول كي ينصلح سيعلك فال تنتظر...امض  انتظارك .1559

 الجهد ولو زاد.

 سنتين برصيد أحمله هو ثانيتين هلوسة نزوح على متن السفينة.  انتظرت .1560

 : دولة؛ قبضت على حارق علم.انجاز .1561

 : دولة؛ الحقت شخصاً اعتقلت أمه!انجاز .1562

الثورة بسبب سوء االدارة ففي كل المراحل كان التصرف فردياً بدون أي مأسسة    انحراف .1563

 أو رقابة.

 جامدنا بالمقلوب فعسى تلين الجمود.  اندماج .1564
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ما خلفتم وراءكم من الحجر فإن عاد البشر فكل شيء قابل للترميم ولو كان صعباً   انسوا .1565

وإن لم يعودوا فال حاجة للحزن على ما تم تدميره، هلل األمر وهو القدير، هي ال تحترق وإنما  

 نا، أرضنا.أجزاء منا وهي ال تتهاوى وإنما ذكريات ل

لحم ويلهث ورائها كل    انسى .1566 أنها قطعة  للمرأة  ينظر  والكذب مجتمعنا  الشرقي  المجتمع 

 كلب.

 فصيل يحدث بست دقائق، واندماج فصيل يحتاج ست سنون.  انشقاق .1567

بعملية االنتقام: تغريدة أم صورة، محاولة رفع المعنويات شيء رائع، ولكن أن    انفصام .1568

يخ مقارنة بصور أطفالنا ونسائنا وشيوخنا المقتولين فهذا أوسع ترتفع لتغريدة قائد أو خطبة ش

 أبواب النفاق، من لم تحركه هذه المشاهد فو هللا مالنا بحراكه بعد شحن الكالم نفع. 

 .بحالك وتتفشكل  تترنح  ��لحقائق تعيشها أول خطوة بطريق أنك تصير بطريق انكارك .1569

 نخسر الكثير من الوقت ونحن نحيا، الجدل.  اننا .1570

منظومة العالقات االجتماعية لها سبب مادي متجذر، ولكن بسنواتنا االخيرة كان    انهيار .1571

الناس فغياب االحترام بمعظم انواعه من احترام العمر الى   ينتبه لها غالب  هناك مسببات ال 

المشاعر بات متدني بشكل رهيب الى  العالقة  الى  العالقات شبه    الخصوصية  مما جعل هذه 

 المستويات، غياب االحساس.  ةمقطوعة على كاف

 باألشياء يعبر عنه الوقت الذي تفرده لها.  اهتمامك .1572

باللوحات على أطراف الطريق أكثر من اهتمامنا بالحفر التي بمنتصف الطريق    اهتمامنا .1573

 دليل واضح عل عمق الحفرة التي نعيش فيها.

 الشيخ يهتم بلحيته أكثر من علمه. بالمظاهر جعلت   اهتمامنا .1574

 بالوحدة تحت عنوان الوحدة ال التفرق، جيش المريخ.  اهال .1575

الذين باعوا الوطن لو لم يأخذوا التفويض منا لما كان سهمهم كبيراً فحافظوا على   اولئك .1576

 حصتكم وال تفوضوا عنكم الباعة فلكم ألسن وأرجل وعقول إن كان. 

ج علينا ويقول انه قادر او غير قادر او يستطيع بحدود  قائد او مسؤول يستطيع أن يخر  اي .1577

معينة أن يؤدي المهمة، بدل العنترية بداية والفشل نهاية كونوا صادقين شفافية هذه أمانة عرفتو  

 ليش منحمل القادة المسؤولية؟ ألنهم كذبوا علينا بداية.

مؤسسة يتعارض أفرداها يكون تقدمها بطيء والعقبات بطريقها كثيرة ألن كل منهم    اي .1578

 حينها َعقَبة. 

 ان تعتقد بأن جماعتك ستنقذك من النار.. وإنما عملك الذي بينك وبين هللا.  اياك .1579

 رح نوثق ببعض؟  ايمتا .1580
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بخلفية شي معلم عالمي   إبداعنا .1581 تزبط صورتك عالفوتوشوب  لما  متل    الحالي هو شكلي 

 فتبين حقيقة أن الصورة حلوة لو مانك موجود فيها ... إبداع نكرة. 

 آر عمل غرفة ستاف كير؛ خصص الكتابة للمشرفين. إتش .1582

ارسلت رسالة: كتبت مرحباً، مسحت الرسالة، نظرت المحادثة لم أجد شيئاً، لكن    إحداهن .1583

 ال أدري لما كتب عقلي أول سطرين! 

 أخ.. الء وتخلى األخالء عنا.  إخالء .1584

 أخالق: دولة عظمى تعهدت ببناء مخيم.  إخالل .1585

 المعتقلين وهم محاطون بالكفر بكل أشكاله وألوانه لم يفقدوا إيمانهم أفنفقده نحن؟  إخواننا .1586

 الفراق بغير اشتياق سهل.  إدمان .1587

أردت أن تعرف هزالة الثقافة العربية الحالية وندرتها عند العرب ما عليك إال أن تشعل    إذ .1588

 العجائب! ثورة فيها وسترى

اردت أن تكتشف زيف كثير من بني اإلنسان اعمل في المجال االنساني وإذا كنت تريد    إذا .1589

أن تكتشف قذارة الحروب اعمل في المجال العسكري واألهم: إذا اردت أن تكتشف ذاتك فقط  

انظر الى المضغة التي بصدرك وتقلد الحديث إن صلحت صلح وإن فسدت فسد اللهم أصلح  

 قلوبنا. 

 أكبر ناقل له. M&Eاستمر الكورونا سيكون ال  اإذ .1590

 . HRاستمر الكورونا سينقرض ال  إذا .1591

 الخدمة عامة يهدرون دمك وإذا خاصة يمصون دمك، ما فيهم دم.  إذا .1592

الواحد خطب يفتح جبهة وإذا تزوج يفتح جبهة وإذا مات يفتحوا له جبهة وإذا فتحت    إذا .1593

 جبهة عن جد يقولون يفتح قبره.

 أراد هذا الشعب أن يستيقظ فالتكلفة سطل ماء وإال ستكون اسطبل ودماء. إذا .1594

 أردت الوصول بزماننا إلى هللا عليك بالطريق الموحش ألن األكثرية سلكوا غيره.  إذا .1595

أردت أن تصعد على كتفي لترقى فأبشر سأرقيك، ولكن إن اعتقدت أن كتفي موضع    إذا .1596

 مداس سأنحيك. 

أردت أن تكتب شيئاً فريداً فقل لعقلك أن يكتب ما يفكر به قلبك فتشابه العقول كثير، أما   إذا .1597

 تشابه القلوب ففريد. 

 أردت وصول خط النهاية، توقف.  إذا .1598

 أزلنا الحياء من البشر!! ما الذي يبقى بحياة البشر؟ إذا .1599
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 أصبح البحث بين مكبات القمامة مصدر رزق، فعلى والة األمر البزق. إذا .1600

 أكثرت من الرخيص فقدت الغالي فال تكثرون. إذا .1601

 أنت بِعَت فمالك وللتاجر المشتري إن بعدك باع.  إذا .1602

لكرسي كثيراً فرزقك سيساق إليك، فإن  أيقنت أن الرزاق هو هللا فال داعي لتشبثك با  إذا .1603

 أبيت فو هللا ما أيقنت. 

بتحب هللا!!! ما حصل يدمي القلب المدمى بما حصل بشبيهه من قبل: يا لطيف: رأس   إذا .1604

شهيد من القصف مقطوع يا لطيف: صوت سيارة اسعاف مسموع هللا أكبر: والمكان بات مليء  

حول وال قوة إال باهلل: الكل عاجز بلحظتها عن  بالحفر وين الشباب: سالمة روحك يا رشاد ال  

سباب: ليس للقاتل وانما أيضا لألسباب طفل مغرق بالدماء يمر ويُسأل ماذا   ةرفع الركام صرخ 

حصل؟ هربت يأتي الجواب سالمة أي سالمة هذه هنا! ولك ياخااااااااي كهدير أقوى صوت  

لرد القاسي: شلون بدي أسعفك! وأوقف  الطائرة صرخة استنجاد يا حجي أسعفني كرمال النبي وا

الجواب سالمة روحكم، مازال حي ساعده ليحيا ويوصف المشهد    يالتقاط المشهد؟! رجلي يأت 

للجريح يا هذا اي وصف قبيح هو عاش المشهد وال يحتاج لوصف اااه دخيل هللا، ياحجي رجلي  

مغطاة كالطهر صامتاً إذا   راحت.... اجعلها هلل يا حجي! وجسد ألختنا ملقى بجانبه بال حراك

: وقف التصوير واحمله ولو إلى قبره يا حجي نحن ال  هللا بتحب هللا إذا بتحب هللا إذا بتحب  

 نحتاج لوصف المشهد وإنما للتعامل معه أي عهر هذا........يا حجي مجزرة.

 بدك تعيش؟! ال تموت من الخوف!  إذا .1605

ي أبدآ أن تستغني عن إيجابيتك التي فطرت  تعاملت مع كم كبير من السلبيين فهذا ال يعن   إذا .1606

 عليها.

 تكرر سماع: ال فائدة من المعركة والفائدة من القعود فاعلم: ال فائدة من الفصائل. إذا .1607

 توقف المعلم توقفت الشمعة التي تنير الطريق وساد الظالم. إذا .1608

 جاء الغد ولم تتقدم فأنت تتراجع ألن الثبات يعني التقدم.  إذا .1609

 البس له كمامة.  Mealحبيبك  إذا .1610

زاد توجه الناس نحو الماديات أصبحت األخالق واألديان واألدب مجرد ابتذال للوصول    إذا .1611

 للربح.

زادت أسعار المواد عندما تقل في السوق فهذا مؤشر انعدام التراحم بين الناس، فكيف    إذا .1612

 نستجدي رحمة هللا ونحن نخالفها! 

صح لك اللقاح وما اخدته؛ فأنت متمسك بالحياة أكثر من الالزم. حياتك بدها أعراض   إذا .1613

 جانبية. 
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 غابت عن عيوننا تضحيات البعض فاهلل ال يغيب عنه شيء.  إذا .1614

فسد الرأس قامت األطراف بأفعال الفساد، فمرتكز اإلدارة يعتمد على القيادة الموِجهة    إذا .1615

 ألنها المفكرة أو المقررة.

بلت من يهاجم دينك السوي فاستدل أن النقص في دينه فمن يهاجم الدين ناقص حق  قا  إذا .1616

 اليقين سبحان ربي الذي يجعلك تستدل بهم عليهم. 

 كان ابوك وأمك مسلمين فهذا ال يعني أن النصر سيحالفك وانت غارق في النوم.  إذا .1617

 اهل.كان اختالف اآلراء يولد حروباً ومشاكل كثيرة؛ فالمجتمع حكماً ج  إذا .1618

 كان اإلعالمي زمور، فعجب الشعب صاير طبل!  إذا .1619

الحكومات    إذا .1620 لها.  جواسيس  الشعب  نصف  أن  يظن  فهو  الحكومة  يخاف  الشعب  كان 

 المجردة أليفة. الشعب المجرد هو المخيف. 

 كان العالم ال يفقه الدين والقائد ال يفهم فكل شيء متاح، والدم مستباح، ساحة ومساحة.  إذا .1621

 كان العطاء يحرج األخر بأي شكل كان فهو سلب. إذا .1622

 ا بالمجاهدين فأهلنا يموتون طعنا بالسكاكين، آن أن تستفيق. كان الكالم طعن  إذا .1623

 .�🌱🌝�كان هللا من يختار فمالنا إال الرضى  إذا .1624

 كان الموت بيوم، فال حاجة للموت كل يوم.  إذا .1625

 كان الوطن وكانت الدماء للبيع معروضة فعالم نلوم المتاجر؟  إذا .1626

المتي   إذا .1627 للمؤسسات  تنضم  أن  فحاول  الخيار  أمامك  بهذه  كان  المتهالكة  ألن  تنظيمياً  نة 

 % من أمراضها. 20% من فعاليتك وتزيد عليك  80الخاصية تفقدك 

 كان ظلمكم فوقنا فعدل هللا فوقكم، فََستُْبِصُر َويُْبِصُروَن.  إذا .1628

كان قتل األطفال ظلما وبهتانا باسم دينك فليس من المستبعد أن يلعن المظلومين دينك    إذا .1629

 هم مجرد السب ليس بدين هذا، هذا أضحوكة وستنتهي يوماً المسرحية. فكيف تقتلهم وتنكر علي

 كان ملتفت ال يصل فما بالك بشعب مفتول فتل عن صلب قضاياًه وغارق في القشور. إذا .1630

 كان من أنت معهم، ينبذون من ليس منهم، فما ينبغي أن تكون لهم.  إذا .1631

 يه فماذا عنا؟ لماذا ساكتون؟ كان من يطبق الدين محتال فالعيب في ماذا؟ إذا كان ف إذا .1632

 كان هناك أثر كبير لرحيل األفراد النوعيين فنحن نعيش الفرقة بعمقها التام. إذا .1633

 كان هناك قليل من الشعب صامد فما بال البقية صامت أم جزاء الصمود أن يموت؟  إذا .1634

 كان يعرف أن يقرأ القرآن وال يعرف هللا ما يجني؟ ما يجني شيء أو يجني ماش.  إذا .1635
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كان يلي صاير لك مو صاير لغيرك فرح تكيف وتتكتف وتتكيف الحقا، المهم ما يكون    إذا .1636

 صاحح لغيرك، شعب يرضى بأي شيء المهم يتميز. 

 كرهوك لنقدك فاعلم أن هؤالء ال يصلحون لشيء وال يصلحون.  إذا .1637

تعمل    إذا .1638 الذي  العمل  يفوق إخالصك إلطار  لها  فإن إخالصك  سامية  مبادئاً  كنت تحمل 

 منه، بل وسيرتد إيجابياً أكثر على هذا اإلطار، أينما وقع نفع. ض

كنت تخاف الموت فاعلم أن قلبك مشغول عما جبل ألجله، عندما ال تخاف الموت فقلبك   إذا .1639

 مشغول بما جبل ألجله، فأي جهة يرنو لها نبضك يا فتى؟ 

قادتنا وأ  إذا .1640 إلى  انظر  إلى أي هاوية أو مخرج نسير  تريد أن تعرف  ولياء أمورنا  كنت 

 واحكم بعين العدل وستعرف إلى أي السبل سننتهي. 

كنت تستطيع أن تجعل طفلك الرضيع ال يبتسم أو صغيرك ال يضحك عندها قل نحن    إذا .1641

 لسنا بخير، اللهم بيدك الخير كله. 

 كنت تظن أنه أسوء يوم ففي مسيرة الحياة ما هو أسوء أن تفقد الشعور والرضى.  إذا .1642

 كنت تعي ما تقول فانطق وال تخف فالبلية في قول ما ال تعي وحسب. إذا .1643

ش بواقع سيء فادرس قراراتك وال تتوقع أنه لن يكون هناك أسوء من واقعك  كنت تعي إذا .1644

 فربما يكون. 

كنت تؤمن كثيراً بموضوع الواسطة فابحث عن واسطة وال تبحث عن عمل، لكن دع    إذا .1645

 األخرين يبحثون عن عمل فليست كل قناعتك ملزمة لألخرين أو صحيحة قطعا.

كلب. إذا كنت راجع من الحج وضد الثورة فأنت  كنت حافظ القرآن وضد الثورة فأنت  إذا .1646

كلب. إذا كنت طباخ نفاخ ما عندك مشكلة مع الثورة وال نظام بشار فأنت كلب. إذا كنت حافظ  

 القرآن وأنت بالحج لزق الكعبة، وما بتكره نظام األسد فأنت كلب. أعراف:الرأي والرأي االخر 

 ليوم الذي تقيدك السلسلة كمظلوم. كنت حلقة في سلسلة الباطل ظالماً سيأتيك ا إذا .1647

 كنت صادقا فالمهم ما تروم ال ما تنال فعلى نياتكم ترزقون.  إذا .1648

 كنت ضد االنقالب في تركيا فهذا إقرار بأن تركيا كانت مع السوريين. إذا .1649

 كنت ال ترى المجرم فأنت ترى الجريمة، صيصان قاسيون. إذا .1650

 ا ال تريد. كنت ال تعرف ماذا تريد، فستجد نفسك حيثم إذا .1651

 كنت ُمميز ستأتيك الفرصة لتتميز، وإال لن تجد نفسك ولن تكون.  إذا .1652

 كنت ما زلت تبحث عن العرب والغرب فقد أخطأت إلى هللا الدرب.  إذا .1653
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كنت متشائم رح يجيك ألف متفائل، وإذا كنت متفائل رح يجيك ألفين متشائم، المشكلة    إذا .1654

 ات، بثقافة التقبل، وبألف ثقافة مجتمعنا خاٍل منهم. مو بالتحليل، المشكلة بالبشر، بثقافة الذ

 كنت مريض جسد فهذا ال يعني أن عقلك ودينك مريضين.  إذا .1655

 %ـــــ من طموحاتك لن تراها.90لم تتحل بالشجاعة فــــ نسبة  إذا .1656

 لم تتمن الخير لغيرك فسيبطئ كثيراً عندما يسير باتجاهك.  إذا .1657

 لم تحمل السالح، فكن أنت سالح. إذا .1658

 لم تساندوا المناضلين ألجلكم، مع الوقت لن تجدوا أحداً يقف معكم أو يدافع عنكم.  إذا .1659

 المقتلة. لبعضهما تكون امتداد لم تشكل القوة العسكرية والحاضنة الشعبية إذا .1660

 بكل عمل تؤديه فأنت صفر على الشمال بكل تأكيد. مضافة لم تكن قيمة إذا .1661

 لم يكن من الموت بد فليكن موت عقيدة ال عاطفة والعقل.  إذا .1662

 لم يكن هناك فائدة من القيام، فماذا ترتجي من القعود؟  إذا .1663

 ما إچا َع البيت وطلبك، بكون كالمه كالم أردوغان.  إذا .1664

 ما توحدتم منكرهكم وإذا توحدتم بتكرهوا بعض! عقدة نفسية.  إذا .1665

 تب إذا الغريب اجا يحلها. ما قادرين تحلوها بين بعض ليش الع  إذا .1666

نحن    إذا .1667 طبعاً  بعض،  بين  المشترك،  التعايش  بعملية  نقوم  ففينا  بعض،  نحب  قدرنا  ما 

 ببعضنا، وليس اآلخرين. 

 نضبت األفكار توقف الفعل. إذا .1668

 وقف الشعب ال يستطيع أحد أن يُخضعه.  إذا .1669

 . النجاح في مجتمعنا معدومة مقارنة بإرادة: إرادة الفشل لألخرين إرادة .1670

 الناس ليس صعوبتها في أنها ال تدرك وإنما أن في إدراكها ما يقتضي سخط هللا.  إرضاء .1671

 : إرعاب سكان الخيام يوازي جرائم القتل.إرهاب .1672

يقال    إشاعات .1673 بتكون حاكمة زوجها،  السوق  إلى  تذهب  التي  المرأة  يقال  بزمن كورونا: 

 الرجل الذي بتكورن مرته بيطلقها. 

ف االرتياب من السؤال اآلتي: "قصدك ع التوقيت الجديد وال  حكومي: أدى إلى وق  إصالح .1674

 القديم"

 الرصاصة أولى من إطالق البيانات عندما يكون المستغيث طفال والمستجدي امرأة.  إطالق .1675

 النار مستمر لصدورنا ببندقية عدونا وإال فببنادقنا.  إطالق .1676
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س قصوا رأسه: منعلق  إذا جاء بوجهكم تمثال وما عجبكم: ب   recyclingالتدوير،    إعادة .1677

عليه شيء شغله وبيضل للذكرى، وإذا جاءت بوجهكم صورة وما عجبتكم فقط أزيلو الوجه  

 باأللوان: منعملها خيمة ويفضل أنكم ال تشخوطوا على الحيطان ال تشخوطوا! 

الثورة لنصابها يحتاج شوية شجاعة، الُجبن لن يغير أي واقع وإنما سيكرس العبودية    إعادة .1678

 من جديد. 

 النظام معه بموت، إعالمي الثورة معه بينفي.  إعالمي .1679

بعواطف  إال .1680 الثورات  تمضي  لالسترخاء،  وإنما  للتشدد  قابلة  غير  فيه  الثورة  لبنان؛   ...

 الشعوب وتنتصر بعقولهم.

الجبناء الذين ما لبثور يقللوا من فعلهم الخاطئ حتى فعلوه راضين عنه ضاحكين على    إلى .1681

 حصل لمن يتخلى عن مبادئه. أنفسهم أنه صحيح، هكذا ي 

الحجيج: ادعوا على بشار وزبانيته واشباهه، فشيوخ مساجد المحرر ارتدوا وبطلوا    إلى .1682

 يدعوا عليه! 

 الذين غادروا الحياة رحمكم هللا إلى الذين غادروا الوطن هللا يرحمكم.  إلى .1683

الذين في كل يوم يسقطون: سقوط الثورة هو سقوط واحد أما الخسارات اليومية فلها    إلى .1684

 أسبابها الكثيرة، ولكن سقوطها النهائي بإذن هللا لن يكون، وستقوم القيامة.

 الذين نفتقدهم في العيد وهم أموات أنتم بخير... وأحياء عساكم بخير.  إلى .1685

عرضوا قوتكم أمام امرأة وأعيدوا لها طفلها الذين يستعرضون قوتهم على بعضهم، است   إلى .1686

 الذي أزهقت روحه قوة الكفار.

 الراحلين خلف الشراع: البحر قاتل ال يمكن معاقبته.  إلى .1687

الشعب السوري العظيم: بدك تتعامل بعملة محددة وتضُرب عليها ما في مشكلة، بس    إلى .1688

عمالت وترجع للعملة األساسية مشان الفروقات الكيفية    3عمليات تحويل بين    3إن بدك تجري  

 هون في مشكلة، هون اسمها ولدنة حرام، الدين المعاملة.

ووقتها بتعرفوا إن "كأسة قمح" هي  الشعب الصيني: يمكنكم متابعة حلقات مريم نور    إلى .1689

أفضل طعام بدل هالشيء يلي عم تأكلوه ويطلعنا هالفيروسات، وخصوصاً إنه صعب نضب  

 الشعب السوري بالبيت، لو ما صعب كلوا شو بدكم، بس الشعب صعب ينضب. 

 الُمرشحين أمرين ال تحكوا باسمهم: باسم هللا وباسم الشعب. إلى .1690

 طريق خروجكم، ستشق السماء لكم فال تكترثون.  المحاصرين: إذا لم يشق إلى .1691

 المعتقلين أعاده هللا عليكم بالحرية وكل ما سوى ذلك َيسير سيُرَمم.  إلى .1692
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الهضبة العلية: اسألي حامل البندقية أمام المجنزرة اسألي الطفل الذي قضا أو نجا من   إلى .1693

 وحياة ربك ما سقطت!!! المجزرة اسألي الباحثة عن جسد روحها في المقبرة إن شئت اسألي هللا 

سقطت!!!   ما  ربك  وحياة  الجفون  بين  حبيسة  دموعاً  انظري  العيون  لمعة  إلى  انظري 

ال سقوط...نحيا ونموت وال سقوط! يبرود: نحيا ونموت، ولكن ال سقوط    ولكن نحيا...نموت... 

خلف تلك  شامخ بين الجبال جبلها أتذكرون.... القلعة؟؟؟؟؟ دكوها عشرة وسبعة، الحجر صامد!  

رحل   ما  ولكن  أيام،  منذ  رحل  أتذكرون......شمس؟؟؟؟  محال  ال  ستشرق  شمس  الهضاب 

...ال ال ال سقوط نحيا ونموت وال سقوط أنشدتها وأنا أبث رالحمام!!! إذا خان البشر صمد الحج 

 روح االمل في روحها كانت تقول لي سقطت. 

باالستيالء    إلى .1694 النصر  كان  ومتى  تطمحون؟؟؟؟  انتصار  أو  اي  أرض  قطعة  على 

تطهير   قبل  النفس  بتطهير  العقول  على  واالستيالء  القلوب  بتحرير  النصر:  تحريرها؟!!!!!!! 

 األرض...........ومازالوا يسألون متى يحين؟؟!!! بدأت أوقن أن ال نصر إال بجنة رب العالمين. 

 أصحاب القلوب الكبيرة، الشتاء بارد صغروها شوي. إلى .1695

 دكم إلى المدارس، إلى الحكومة زبطوا المدارس. أهلنا أرسلوا أوال إلى .1696

 سنوات. 6يوم جدول الضرب أخد 15أولئك الذين تغير تفكيرهم بعد دورة ال  إلى .1697

 كل الذين ماتوا من أجلنا منحبكم ورح نضل نحبكم لألبد.  إلى .1698

كل مجاهد يظن أن الراية التي يحملها هي راية نصر استيقظ فكل ما ترى سيهرئ،    إلى .1699

 قلبك وإن صدق كنت كما تسمي نفسك. فقط ما في

 كل من يرافق النبض وتهفو له الروح كونوا بخير.  إلى .1700

 كل من يملك دبابة ع فكرة رصاصة واحدة تقتلك. إلى .1701

 متى سنبقى نتهرب من واجبنا، الذي يمكن القيام به بألف شكل؟  إلى .1702

ال يُقهر...من رسائل  ملل الظلم والكفر والبغي والطغيان، تحت أي رايٍة كانوا لنا رٌب:    إلى .1703

 الوعيد. 

اقتربنا ان   إلى .1704 أننا  الغالبية لم يحسم موقفه مع  التي أخط بها حروفي مازال  هذه اللحظة 

 ندخل في التاسعة، ولكن يبدوا أننا لسنا كلنا اوالد تسع.

هذه اللحظة ال يوجد تنظيمات قائمة على أسس دينية كاملة وإنما هناك من يتبجح بها    إلى .1705

ا كما كان سابقا متقاطع معها كونه منتسب  ويستخدمها لشرعنة وجوده وهناك من يتقاطع معه

 لهذا الدين.

 ان نتوقف عند كل شيء أو أال نتوقف عند أي شيء. إما .1706

 أن تستعبد أو تستبعد.  إما .1707
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 أن تشارك وتكون فرد ضمن الجماعة، أو تنعزل وتكون فرد خارج الجماعة.  إما .1708

 أن تضع َبصَمتك أو تلتزم ِبصمِتك.  إما .1709

 رق ونهلك الحل بأيادينا فبأي دين تحكمون. أن تنضم وننتصر أو تتف إما .1710

 أن يهديهم هللا أو يهُدهم هذه هي الدعوة. إما .1711

 هذا ليس بدين أو هم بال دين.  إما .1712

الجامع وإمام الفصيل هذا الشعب ما عم يتوفق باختيارهم مدري ما عم يعرف يختارهم    إمام .1713

 مدري هم من يمثلوه فعال.

بمعروف أو تسريح بإحسان: استغن عن العالقات التي ستُرهقك، فمحاولة الحفاظ    إمساك .1714

 عليها يعني تهالكك. 

 إذا أردنا الوصول ال نَمل، فالّدرب إلى هللا دوماً سالك.  إّنا .1715

الواقع   إن .1716 المجرم وسيتغير  بنا محاربة  فاألحرى  ذاته  بحد  بالجرم هو جرم  الواقع  اتهام 

 تلقائياً. 

 استبدل شعارات الحرية بأسماء الجماعات دليل نفاق شعبي وفصائلي عميق.  إن .1717

استغالل احتياجات الناس لتحقيق المكاسب هو في الحرام وسيذهب كامال مادام تخلله   إن .1718

 أجزاء.

الحرب في أوكرانيا فستعيد الرغبة لبدء جوالت حرب في سورية، فمشاهد استمرت    إن .1719

 الحرب بعد الفقد حاجة. 

استهداف الخامات الثورية بكافة اشكال عملها يأتي بعد ان تحقق التفافا ونجاحا كبيرا،    إن .1720

 حتى توجع الحاضنة وتهدم برجا عالياً تم عمرانه.

درب ثورتنا لن ينفع، ولكن الغريب أننا نعلم أن االستجداء باألبطال الذين استشهدوا في    إن .1721

 منهاجهم هو الصحيح ونسير على غيره! احيوا مسيرتهم وهذا يكفي. 

االستماع إلى المجرم يخفف تهمته بنسبة الربع فما بالك لو استمعت للمتهم الذي لم تثب    إن .1722

 ادانته!

 عية الشعبية لها.االقتتال الداخلي يسقط لثام االنصياع للشرع عنها ويسقط الشر إن .1723

االنسياق وراء المصالح الفصائلية على حساب دم الشعب وعرضه لهو خيانة شاء من    إن .1724

 شاء وأبى من أبى، مثلكم متله. 

 اإلنسانية ال تعترف بأي وطن أو وطنية وتفوق كل انتماء، صيصان قاسيون.  إن .1725

 األيام تخبئ الكثير ومن يسير بال بصيرة سيفجع ويتفاجئ، تفاءلوا. إن .1726
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 اآلساد الحقيقية ال يتغير زئيرها.  إن .1727

التعلم والتعليم ال يدخل ضمن نطاق البحث عن عمل وحسب وإنما يكون أساس رقيك    إن .1728

 في الميزان اإللهي تحت عنوان: هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون. واالهم ثقلك 

الفوضى هو    إن .1729 إلى  التقدم  الداخل، ولكن  أبناء  تقدم  يكون وفق مؤشرات  الحقيقي  التقدم 

 المتبع. 

الثقل يأتي من األحمال التي يمكننا االستغناء عنها، ولكننا من يختار الحمل هنا ألسبابنا    إن .1730

 فاهلل ال يكلف إال ما بوسعها. أو أهدافنا، 

 الجمال يأتي مما نفكر فيه إن .1731

 الجهل طريق العميان، وأي مضي فيه إلى الهاوية مهما طال الزمان.  إن .1732

 الحاقد مهما زاد علمه وترفع منصبه يبقى قلبه مطواعا للشيطان. إن .1733

 الُخًطى بدونك ليست حراك يا رب.  إن .1734

 صدق أما للجماعات فغالبا بنهاية الحياة.الخالص في الحياة يدوم للفرد بدوام ال إن .1735

 الخالف الكبير بين قلبي المؤمن والكافر هو الكبر.  إن .1736

 الخيانة لها أشكال وأنواع ويبقى التصنيف لها الخيانة.  إن .1737

 الدفاع عن الحق ال خوف منه.  إن .1738

إلى أجسادنا عبر المستورد من الخارج مما   الذل الذي يزوقه أهلنا بسبب تسلل الخنزرة  إن .1739

 أمات الغيرة في القلوب.

السعادة صناعة، ليتنا نستيقظ ونتوقف عن جعل كل شيء جميل يحتاج لقوى اإلله التي    إن .1740

 ال نفعل شيئاً لجلبها، سوى أننا نطلبها، ليتنا نطلب ونعمل، ليتنا نستيقظ. 

سببه    إن .1741 به على سطح األرض  الذي ستنعم  بطن األرض  السالم  في  أجساد  األول هي 

 ألرواح في بطون طير في الجنة تضحياتهم من تصنع سور األمان. 

السوية التي نحتاجها لنتقدم هي سوية العقل والتفكير ألن هناك ألف ألف داعية للدين   إن .1742

 بالعواطف وداعية واحد للدين بالعقول هذا هو المرتد الذي سيردنا الى ديننا.

 ي وطن كان فقط اإلنسان يظل يختلف بين هذه االوطان.الشجرة ظل في أ إن .1743

 الشمس تشرق كل يوم مهما كانت السماء ملبدة بالغيوم، كن إيجابي.  إن .1744

 الشيطان ليستعيذ من قادة هم تجار أهواء. إن .1745

 الصادق لينصره هللا بجنود ال يراها البشر وال يستطيعون عليها.  إن .1746

 الصبح آت ال محال، وقد يُمسح ما نكتبه، ولكن لن يتغير ما نريد.  إن .1747
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 الصمت عن الحق بحالنا خيانة ألن ثمنه شرف ودم.  إن .1748

الضجة التي يحدثها أزعر في حينا تفوق ضجة بناء طوابق كاملة في حي في وطن    إن .1749

 آخر.

 طموح في أن تكون األفضل وليس أفضل من.ال إن .1750

 الظلم ال يغيب عن هللا ومشاهدتنا له دون حراك ال تغيب عن هللا.  إن .1751

 العمر يُمر على الجميع، إنه ال يعترف باألصوات يا فيروز.  إن .1752

 الغد كما ننتظر، فيه كل جميل، وحتى يأتي بما فيه يبقى كما ننتظر.  إن .1753

ل رغم الهلع، فتخيلوا حجم طهارة القلوب وحجم الحشو  القلوب لتهدأ بعد الهدوء بقلي  إن .1754

 غير الالزم الذي ملئنا قلوبنا به، اللهم طمأنينة بك.

 الكالب إذا رأتك تعود للخلف تستأسد ويرتفع عوائها وتهجم ستصمت بمجرد وقوفك.  إن .1755

 الالشعور هو شعور، ولكن من نوع خاص يصعب ترجمته.  إن .1756

 ة أقوى من الشبيحة وأكبر عثراتنا هم الفصائل. هللا أقوى من األسد والمالئك إن .1757

 هللا ال يخيب حلماً جميل، فإما يحققه لك، أو يهيئ األقدار لترسم واقعه أمامك. إن .1758

 هللا ال ينصر ال.. وال...وال.. و. ونحن فينا كل الللل. إن .1759

م  هللا ليرمي بالصادقين من أعالي الجبل فال هم يخافون وال هو يتركهم حتى يهوي به   إن .1760

 حيث خير ما يريد. 

 هللا يُذلل لك المستحيل عندما توقن أنك ال تستطيع عليه، ألن قدرته أحق أن تتيقنها.  إن .1761

 هللا يجتبي منا كل المالئكة ويتركنا نحن ومعنا الشياطين من عدونا.  إن .1762

 هللا ينتقم للذين يحسنون الظن به مهما إدلهم الظالم.  إن .1763

 المآسي االخيرة تالشى مفعولها بفضل الرضى الذي استوطن قلوب الكثيرين.  إن .1764

 المآسي تُنسى فال تكن مأساة.  إن .1765

المتجول في أحوال الناس يخاف أن يصيبه ما أصابهم في نفوسهم ال في أحوالهم، فاهلل   إن .1766

 يكفي الحال، ولكن إن ضلت نفسك خسرت المأل ولو ربحت المال. 

المتمعن يجدنا: أكثر شعوب األرض تؤمن باهلل وبرسالته األخيرة، أكثر شعب يؤمن    إن .1767

بالروابط الوطنية والمناطقية والقبائلية وحتى العائلية، أكثر شعب يكفر بكل ما سبق عند أول  

 نازلة.

المجاهد يقاس بذاته في ظل ضالل الفصائل كجماعات فال يعتد بصبغة الفصيل العامة   إن .1768

 رد أياً كان مكانه.فالصادق ف
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المدمرة   إن .1769 القادر على إصابة أي هدف على أرض الوطن بصواريخه  المجتمع الدولي 

قادر وال شك على رمي الطعام لمناطق المدنيين المحاصرة، يعني إذا ماعملتوا لحالكم قيمة ما  

 حدا عامل لكم قيمة لو بتموت الطفلة وهي بالرحم جوعا. 

لمحتاجة وهو بقادر ولو باليسير بأي شكل كان، يحرم نفسه  المعتزل عن احوال الناس ا  إن .1770

 من نعمة العافية التي سيرزقه هللا إياها لو كان معهم بما يستطيع. 

المقيم والمدبر ألمرك والمطلع على هدفك هو هللا فال يغرنك تغريرك باألخرين، فإن   إن .1771

 أرضاهم كالمك فاهلل ال يرضى وسيمحق، قصاصك قادم. 

 تحاسب ألنها ضعيفة وليست ألنها مذنبة.  الناس صارت إن .1772

 النصر ليكون في القلب قبل أن يحصل وكذا الهزيمة تكون في القلب قبل أن تقع.  إن .1773

انتظار االسعاف من مكان بعيد يعني أنك قريب من الموت فاألولى أن يكون انتظارنا    إن .1774

 ت ببطء ونحن ننتظر.من القريب الحل والشعلة ستنتصر من الداخل كما ولدت منه وعدا ذلك مو

انتمائك ألي مجموعة او هيئة او فصيل هو لتحقيق هدفنا جميعا وليس أهداف خاصة   إن .1775

أو قصيرة فإذا اتبعت هذا األسلوب نجحت أينما كنت وان اختزلت الكل بما تنتمي اليه وهاجمت  

 غيرك ستفشل أينما كنت.

مؤسسات الثورة شيء مخالف لمبدأ إسقاط النظام يتم بالثورة واالنقالب عليه، أما إسقاط    إن .1776

الثورة فال يمكنك االنقالب عليها في حين أن انقالبك الشرعي لم تصل له بعد وهي تساندك  

لتتابع   وتقويمها  بإصالحها  بل  بإسقاطها،  ليس  المؤسسات  هذه  مع  التعامل  يكون  وهنا  ألجله 

نراوح مكاننا ونجري    االسقاط يعني العودة لخط البداية، ومن المجحف أن نبقى  ن طريقها أل

 التجارب بعد سنين عجاف، ضع حماسك في المسار الصحيح واستثمره. 

 أبعد طموح للفصيل يعد ماش مقابل طموح طفل صغير في هذا الوطن والسبب! إن .1777

أردت أن „ تكتب عن الحب: يلجمك إن أردت أن „ تكتب عن الحرب: يضنيك إن أردت    إن .1778

 طيع الروح أن تبوح، وال يمكنك أن تتجرد منه، يا وطن! أن „ تكتب عن البشر: يتعبك فال تست

 أفضل ما تنال أن ال يحيجك هللا لغيره ويكفيك كل األمور.  إن .1779

 أكبر صفة تحملها وتساعدك لنجاح عملك هي تلك النية الصادقة.  إن .1780

 أكثر فكرة يعارضها الناس هي نجاح األخرين. إن .1781

 كة الناس فيها ودعمها بدل التقليل منها. أهم نقاط استقرار المؤسسات الثورية هي مشار  إن .1782

 أول خطوة لزوال همك هو عدم شكايته إال لمن بيده إزالته.  إن .1783

فسيعيدك    إن .1784 انفعالك،  قرار خاطئ إلرضاء  في  وتبعت عاطفتك  ما  يوماً  تجاهلت عقلك 

 عقلك يوماً ما...وأنت راٍض بغير ماكنت ألجله راض.
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ال  إن .1785 حتى  أو  به  التلويح  أو  الخطأ  من حصة  تصحيح  أكثر  خيانة  يعتبر  ال  عنه  سكوت 

 صاحب الخطأ نفسه. فصححوا أو لوحوا أو اصمتوا، ولكن بأسلوب. 

تطبيق الشورى الحالي هو وفق الفكر الشخصي وليس المصلحة العامة يعني ديمقراطية    إن .1786

 تعسفية تنهى عن خلق وتأتي بمثله. 

الثورة سيرهقنا أكثر ألنها مع  تعدد الفصائل أو الجماعات العسكرية في وطننا مع طول    إن .1787

 الوقت تتحول الستقطاب الوالء الطائفي أو الفئوي وبالتالي تتحول إلى ميلشيات.

تعليق النصر بالذخيرة مذهب من مذاهب الشيطان، وكيف للدين أن يُمكن في األرض    إن .1788

 والقلوب التي تحمله جوفاء!

 خداع الفصائل ألهليها أشد إيالما من صول العدو فيها، ألنها طعنة مؤتمن في الظهر.  إن .1789

فك   إن .1790 لكن عدم  النصر  من  جزء  من حصار  أو حتى رجل  امرأة  أو  خروج كل طفل 

 حصارهم والدخول إليهم جزء من الهزيمة. 

سبب رغد عيش المؤيدين هو وجود المعارضين وإال لتفرغ لهم نظام الكالب وأوجعهم    إن .1791

 عضا.

 مع الوقت.   سلبية المجتمع هي أكبر سبب يمنع تقدمه فالوقوف مع المبادرات كفيل بتقدمه  إن .1792

سيطرة العسكر على المؤسسات المدنية وإدارتها بحسب أسسه التي تقصي كل ما ال    إن .1793

ينضوي تحت رايته ستتسبب بوجود كم كبير من الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب 

 تأخر االعمار. 

ء  ما عاد تفرق معنا كل شي   –على هللا  -شاء هللا بالجنة بتتعوض اممم، تعرف كمان    إن .1794

على    -ونرجو من وكلناه كل شيء أال يخيبنا.  -على هللا  -بصير معنا نقول على هللا حتى الجنة  

 . -هللا 

 شاء هللا مثل ما طال شباط، يقترب الحصاد ويصير بأذار. إن .1795

 صورة الدمار أثناء السفر ليجب أن تكون محفز أننا يجب أن ننهض ال مثبط كن إيجابي.   إن .1796

ك يوقعك في شرك العدو، فما بالك في ضالل الطريق إلى  ضالل الطريق إلى إخوان  إن .1797

 هللا. 

 طرح فكرة أثناء النقاش قبل انتهاء الفكرة التي تناقش يدلك أن مناقشك مجادل.  إن .1798

عملك تطوعا لخدمة أهلك واخوانك هو سبب كبير في فتح باب رزق لك، فهل جزاء    إن .1799

 اإلحسان إال اإلحسان. 

ادي الفيسبوك فال تضع أليك إال ألصدقائها وال تشارك إال  فكر الفصائل يشبه كثيراً مرت   إن .1800

 بمجموعاتها وال تعلق إال عندما يوشك حساب أحدها أن يطير وبدو دعم مردودة مرتدة. 
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 فوهة السالح ترمي باتجاه واحد، فالزموا االتجاه وإال الزموا أماكنكم.  إن .1801

 ن القريب ولو كان الحبيب. في العناية اإللهية كفاية عن البعيد ولو كان الطبيب وع إن .1802

 في تضييق االنتماء لشر بالء.  إن .1803

بينهم    إن .1804 فيما  لعنوان  هللا  من  ونصر  للعطاء  وتوسيع  للبالء  تضييق  االنتماء  رحابة  في 

 رحماء. 

 في صالح النوايا عالج لقلة اإلمكانيات فاهلل ال يعجزه شيء فيسهل ما تريد.  إن .1805

 وح وتطمئن القلب.في كتاب ربي آيات تجيب العقل وتريح الر إن .1806

كان هناك تيارات ملحدة تنصلت من سبب خلقها وأشركت بخالقها فإن هناك تيارات   إن .1807

متأسلمة نصبت نفسها ربآ بدل خالقها بين المشرك والتأله ضاعت حقوق العباد حتى يأتي يوم  

 الميعاد.

 كانوا الوريد فهو أقرب إلي من حبل الوريد صلتي بخالقي قبل صلتي بخلقه. إن .1808

كنت في موضع المسؤولية فعليك أن تجعل من أرائك الشخصية إن صحت دستورا أو   إن .1809

 أن تدفنها لحين اعتزال المسؤولية. ال تتشرذم أو تشرذم رعيتك. 

ذلك.    إن .1810 خالف  والواقع  متحضرة  أنها  ظنها  هي  األفراد  وحتى  المجتمعات  تخلف  لب 

 مجتمعاتنا.

 ن إيجابي. لم تحمل جزء من قضية الحياة فلن تكون، ك  إن .1811

 لم تحمل قيم االنسانية فأنت غير صالح للحياة مهما كانت مؤهالتك.  إن .1812

قد    إن .1813 الحساب  يوم  تقنعه بأن  يقترب فما عليك إال أن  النصر  بأن يوم  إقناعه  لم تستطع 

 اقترب لمن يصعب عليك إقناعه.

 لم تستطع فعل شيء مفيد جداً فأفعل أي شيء مفيد وال ليس أي شيء المهم تفعل.  إن .1814

 لم تكن أشجع منك، ال تأخذها، ألنها بالفطرة أشجع عندما تحب..  إن .1815

 لم َيفُتك الوقت؛ لم يفتك شيء بعد، الناس في هذا البلد ال تستيقظ باكراً. إن .1816

 لم يعد األغنياء على الفقراء فأي طريق تطرقون.  إن .1817

 لنا رباً ال يقهر وال يغلب. إن .1818

ما يحقق من انتصارات على األرض هو بفعل البسطاء أصحاب األرواح الرخيصة في    إن .1819

 الدنيا الغالية على هللا في االًخرة. 

محاولة بناء المؤسسات وتطويرها يستلزم اإلصالح الدوري وإال فإن الصرح المنخور    إن .1820

 سيهبط دفعة واحدة الحقاً.
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 لسلطة أكثر من الحرص. محاولة تطبيق القانون بتزمت هي من باب فرض ا إن .1821

 مشاهد األلم التي نشاهدها، سبب كافي لكي نؤمن بدون أنبياء.  إن .1822

مطالب التغيير في الثورة تكون تحت عنوان االصالح وليس اإلسقاط المتمثل بالنظام    إن .1823

العفن، فلكل صنف طريقة، وبعد خمس عجاف طريقنا هو إصالح نفوسنا ومؤسساتنا ووضعها  

 القضاء عليها والبناء من جديد، مما يجعلنا نخسر جهدا ووقتا جديدا.بالمسار الصحيح بدل 

 معظم الوقت الذي هدرناه كان بسبب التردد في القيام باألفعال.  إن .1824

 من ذنوبنا هو ما وقع في أهل ديننا ونحن صامتون، لذلك ننال من األهوال نصيب.  إن .1825

المجرم   إن .1826 دناءة ألن  اشد  الغالبية تجرم  يبرر جرمه الن  بأصلهم وهو  من  ون يجرمون 

 يجرم بغيره فنال الصفتين الكذب واالجرام.

 من يثور يسير في الطريق.  إن .1827

نهاية المطاف هي الالنهاية، ولكن بنفس الطريق، فكثيرون يضعون شيئاً على انه نقطة    إن .1828

 النهاية وما هو اال وهم، أن تستمر. 

 ة تفكير ما في حاجة نضل غنم. هذا الشعب كله مسلوب القرار، يا أخي الشغلة بدها شوي   إن .1829

هذا العالم صغير وأشبه ما يكون بمنزل وتتقاسم األوطان غرفه، ولكن مصيبتنا أنهم    إن .1830

 . W.Cاختاروا أصغر الغرف فيه لنا. 

واألرباح، ال    إن .1831 المصالح  بحسب  تتعامل  باتت  الناس  أن  يعني  للعالم  قادة سفهاء  وجود 

 استقرار إذآ. 

في    إن .1832 الوقوع  الحمار  تجنيب  يغير  ما  بقدر  الواقع  يغير  ال  الحمار  بسرج  وضع سالح 

 الحفرة، تصحيح المسار.

 ويالتنا نتاج ظلمنا وليس من بشر ضعيف الزكام يلجمه.  إن .1833

 أحياء أيها األموات.  بُِكم ما زلنا إنا .1834

 في الثورة ال نخاف من أحد. إنا .1835

نستطيع، ولكننا ال نريد، وعدم اإلرادة هذا هو تقمص أن نشبه محيطنا، فنحن ال نريد    إنا .1836

 أن نكون أفضل مما نحن عليه ال أكثر، وهذا هو سبب العجز األكبر الذي نعيشه. 

من غله الشخصي أو المادي فلن  وال نستطيع التجرد فمن كان على عينيه غشاوة    إنسانيون .1837

 . ��يكسب سوى تعب العيون سنبقى كما كنا وغير ذلك لن نكون  

تثق بالخارج من عدمه شيء بيرجع إلك، بس أنك تمسك بالطيارة من برا وما تقع...    إنك .1838

 ال... رح توقع. 
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 سّر خبأتك بيني وبين هللا.  إنك .1839

 يُقسم كٌل منا أمام ربه. إنما .1840

اليوم نُدفن معاً، شهيد من كفرنبل، امرأة من قلعة المضيق، شهيد من كنصفرة، وحولهم    إننا .1841

 كثير من كل بقاع الوطن، بتنا قريبين جداً من بعضنا، فعسى يقترب طريق الخالص. 

 بأرواحكم مازلنا نناضل. إننا .1842

 لطريق. نناضل بواقعٍ يقع حلمنا خارجه، فمتى نشق ا إننا .1843

الجهل والغباء فمن الصعب على أهله ان يعيشوا بال مرياع يفكر عنهم ويوجههم كيفما    إنه .1844

 يشاء المرياع. 

 موسم البدار، ولكن.. األرض محتلة. إنه .1845

 يخاف؛ إذاً يخون، وحدهم الشجعان ال يخونون. إنه .1846

 رام، مناقشة.يشتم الثورة، أصبح ليس ابنها، لكن ابن مين!، ابن النظام؟، ال، ابن الح  إنه .1847

شهداء هللا في أرض هللا وليسوا ملكا لفصيل ليقدمهم قربانا عن نفسه، له الخيرة وفقط    إنهم .1848

 ومالكم من خيار دونه! 

لخطأهم    إنهم .1849 تكترث  قد ال  الناس  يعرفون  أي عندما  تعودوا عليهم،  الناس كما  يعاملون 

 فيخطؤون وفق خطأ ممنهج ومتعمد. هؤالء ال يؤتمنون. 

 . �� متل ما كان عنا حشيش بالشمال ما في  أصعب شي إنو  .1850

 أحبهم فعساي إن لم أنلها أن أحشر معهم لحبي لهم.  إني .1851

 ما زلت أحمل كل الوعود التي قطعتها، كلها دون استثناء.  إني .1852

تعمل إلرضاء ضميرك وضميرك    إياك .1853 نت  الحل،  هو  فالنيزك  البشر  لهؤالء  تعمل  أن 

 يُلزمك أكثر بكثير مما يُلزمك هؤالء. 

 أن تكون من المثبطين عند الرمق الصعب، إياك فستنال ما تعتقد.  إياك .1854

 وقرب قليل العهد واألمانة ألنك ستعيش معه بقلق دائم.  إياك .1855

 بلدا.  22عاما في  44حل التطور لنصبح خرفان، مجربة  وتأليه القادة فإنها أول مرا إياكم .1856

 الثورة ال تحصى وكذلك سلبياتنا ال تحصى. إيجابيات .1857

 إس: أطلق وأنسى! لن ننسى.  إيغال .1858

 الصور السيئة أفضل من توثيقها.  إيقاف .1859

بالخالق مع الصدق والتواضع هي من يجعل حياتك هادئة مهما بلغت عواصف أهل    إيمان .1860

 األرض. 
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 باهلل يجب أن يفوق إيمانك بالبشر دوما.   إيمانك .1861

زوجية: زوج وزوجة ع المتور معهم قطعة بوظ ووقعت، نزل الرجل يلمها حزين،    أُلفة .1862

 وهي تضحك، الشيخ معه حق. 

ئا لنا. نقرأها، نسمعها. ثم نمضي ونقول غدا يكذبونها شيئا: لم تعد الفتوى تعني شي   أأخبركم .1863

فنحن في زمن االفتاء بدحض الفتوى، ومع الوقت أشياء كثيرة ستصبح بال معنى حتى تطالنا 

 ونصبح بال معنى. 

تصنع    أبحث .1864 فلربما  رسائلكم  سأرسل  التماثيل،  صنع  يهمني  وال  أجد  فال  يشبهكم  عمن 

 المستحيل. 

  قلب؛ قلب الخيمة أبرد .1865

 أسباب الجنون هو الحنين.  رزأب  .1866

وحتى    أبرز .1867 وأفكارنا  أرائنا  عن  التعبير  طريقة  في  أزمتنا  هي  األعداء:  أسباب صناعة 

 معتقداتنا. 

 الحلول أن تبدأ بنفسك فتصلحها، وسنلتقي عند الهدف جميعنا حل بسيط وكافي.  أبسط .1868

 أنواع الحياة، أن تحيا وأنت تخاف من الموت. أبشع .1869

 ائل من النظام هو استخدام الناس كورقة، مبدأ المرتزقة.ما تعلمته الفص أبشع .1870

 هدوء عندما تتجول الكالب في مدينتنا بعد أن خلت من أهلها ومرابطيها. أبشع .1871

 المسافات التي تصل إليها حيث الشوق يحملك. أبعد .1872

ما نكون عن المنطقية عندما نتبنى فكر المناطقية الذي يعد الجذر األساسي لتبني الغباء    أبعد .1873

 األعمى. 

 ما نكون عن بعضنا ليكون الموت أقرب ما يكون منا.  أبعد .1874

نقطة في الجنوب ستصل الى ابعد نقطة في الشمال مروراً بكل نقاط العدو وبوضح    أبعد .1875

 النهار والكل يحمل سالحه المكتوم. 

 الثورة هم البارين بها والذين لن يتغير والئهم لها أبداً، كوالء األم.  اءأبن  .1876

 هذا الوطن السفهاء ينشرون كالم اللقطاء أكثر من كالم األنبياء.  أبناء .1877

 تلك األصبع التي ترفع لتمجد الخالق، حتى لو قطعت فهناك نبض يوحده.  أترى .1878

يابي مفرح أيضاً ... لماذا؟! نعم أنك إذا ُمت سيحزن الكثير؟ ربما لكن أشعر أن غ  أتظن .1879

 فأنت غريم الكثير. 

 كيف اشتاقك وأنت بين أضلعي.  أتعجب  .1880
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 ممن يرى في الثورة نكد بالرغم من أن حبيبة قد تنكد حياته وال يرى.  أتعجب  .1881

ما مر عليي خالل الثورة، هو أشياء تسمى بشريات أو مفاجأت ال تستند سوى إلى   أتفه .1882

عفنا يبقى أملنا بثورتنا كبيراً، ولكن الترويج المعنوي الفاشل الذي كلمات هراء، طبعاً في قمة ض

أصبح شيء ممنهج يحرك عواطف الناس ويستطيع أي شخص القيام به، هو فعال شيء تافه،  

بعد قليل وأنها سرية في جعبة الحاجب،   وما أتفه منه إال أشياء يتم حجبها وكأن وقتها حكماً 

 ن عاقلين. تعوا نبطل كذب وبيع كالم، ونكو 

 الحب جيداً والتهوا به، فإنه من أكثر ما يقلل ذنوبكم في الحياة. أتقنوا .1883

أال يكون ألسماء األحبة مشابه حتى ال ترتعش تلك النبضة عند لحيظ العيون لتلك    أتمنى .1884

 األسماء.

 أن يكون كل الذين نفتقدهم أحياء وأموات في مأمن.  أتمنى .1885

 لكم رمضان بال جدل.  أتمنى .1886

لمأقي عيناي أن تدمعان وتغرغران، ولكنني أتمنى أن تبقى هذه الدموع محصورة   أتمنى .1887

في محيط عيناي وال تنسكب منهما وإنما تمتلئ المأقى لتغسل غشاوة العيون ومن ثم تتبخر دون  

ها هكذا في  أتمنى حتى لدموعي أمنية ال أدري! أريد  3أن تترك أثرا على الخدود هكذا أتمنى >

 من لهيب روحي دون أن تفارقهما!  بخرعيناي وتت 

 انتصرت وبقي أن ننتصر نحن. الثورة أقدامنا لن يُمحى وكذا صرخاتنا، أثر .1888

تماما أن هكذا ثورة قادرة على تحرير أرض البلد كاملة أما تحرير الفكر فتحتاج لعشرة   أثق .1889

 اضعافها. 

 صدورنا! عدة معاني.  أثلجتم .1890

 لمحاكمة، مات أالٌف ُجدد. التمهيد ل أثناء .1891

 عمليات اإلخالء، قريبون جداً من بعضهم األعداء! ومسلحون.  أثناء .1892

 نقاشنا التافه، يموت كثيرون، أنتك مذنبون وتدعون أنكم ال تعلمون.  أثناء .1893

بنا العتب على أنفسنا ونحن نرمي األوساخ بكل بقعة دون أي ناموس بدل العتب    أجدى .1894

 على الثورة، فالثورة تحتاج شعب متحضر. 

اليوم وأخطئ فسنعلمك به أجرم غدا وأخطئ فسنستنكر خطأك أجرم بعدها فسنشتمه    أجرم .1895

 كرر ذلك وسننسى نحن ننسى كل شيء نتعوده ولو كان الموت. 

ثلج البارد وأرواح دافئة فاضت للسماء لحين يوم االنتقام فمتى تأتي  باردة تحت ال  أجساد .1896

 على هيئة صاعقة من جهنم تحرقهم وتداوينا. 
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الهرب   أجساد .1897 أنهكها  التراب  تالل  على  ترقد  وأجساد  الغرق  أنهكها  الشاطئ  على  ترقد 

مة ال وأجساد ترقد ال من رأى وال من سمع وأجساد ال تستطيع الرقود من الهلع وأجساد قائ 

 ترقد رغم الوجع رغم الوجع... 

أنواع السعادة هي التي تدخلها في قلوب االًخرين، ألن أكرم األكرمين سيسعدك بما   أجمل  .1898

 يزيد عنها.

 لحن ذلك الذي نعزفه ألنفسنا بأنفسنا.  أجمل .1899

 ما في اسم مدينتي انه يثير غضب كل قزم فينتفخ وينفجر.   أجمل .1900

 يحكم بها، وإال ألضاعت الجنان والنيران أهلها.   ما في الخاتمة أن هللا هو من  أجمل .1901

 ما في المتابعين أنهم يقرؤون.   أجمل .1902

أنك تجد صدى صريره في حروف األخرين وال زلت    أجمل .1903 الصادق  القلم  بوح  ما في 

 ألجمه منذ سنين ولن أطلق له العنان إال في موعد وحين.... قلمي والسنين.

 احها ترتقي إلى الجنان حيث أجمل ما تكون. ما في هذه األشالء المفتتة أن أرو   أجمل .1904

ما فيكي أنك ال تموتين رغم كل الطعنات على مر السنين قادة تخلف قادة وشهداءك    أجمل  .1905

 غر ميامين. 

 الوطن ألنهم ال يتقنون السباحة.  أَحبو  .1906

فبات   أِحنُ  .1907 اآلن  أما  تفسير،  أو  سبب  بال  تحصل  كانت  التي  الغريبة  األشياء  لتلك  كثيراً 

لفني رغم قدرتي على تفسير األشياء وأسبابها، ليتني في تيه محدد الطريق بدالً من  الضياع ي 

 صحوة في الطرقات المتشعبة. 

 أن أتذكر عندما أريد وال أريد أحدا أن يذكرني.  أحب .1908

 بعمق أصدقائي الذين يحبون الوطن، ربما ألن عشاق الوطن ال يخونون.  أحببت  .1909

 ديمة أو أقل بقليل. أوطانكم الجديدة گ أوطانكم الق أحبوا .1910

 بعض الفراغ كي أعمل.  أحتاج .1911

 وكفى.  أحتاجكما .1912

استخدامات الصحراء، يقوم نظام ذيل الكلب بعمليات االغتيال الداخلية عبر إرسالهم   أحد .1913

 إلى الفجوة في الصحراء.

 أبرز إيجابيات الثورة الكثيرة أنها أظهرت سلبياتنا الكثيرة. أحد .1914

 أبرز أسباب نجاح الدفاع المدني أن عمله ألجل اإلنسان. أحد .1915

 أبرز أسباب نجاح الدفاع المدني أنه لم نتدخل بعملهم.  أحد .1916
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أبرز مساوئ الشخص غير المناسب هو سعيه لتوطيد هرمية وظيفية أساسها العبودية    أحد .1917

متما البناء  يجعل  مما  والء مطلق  ولكن  كفؤ،  اشخاص غير  على  المناصب  توزع  سك  حيث 

 ظاهراً ومتهالك من حيث االنتاجية أو الفائدة.

 أحالمي، إذا شفت حدا ماشي قدامي، بعد شوي ما صير قدامه. ملينا التجاوزات  أحد .1918

 أعراض مرض التفهمن هو االلتزام بالهدنة من حيث الحديث عنها.  أحد .1919

 أكبر َمصادر التمويل كلمة ُمصادر... يا حيف وأخ.  أحد .1920

 أن من يستحق الجنة قد ذهب إليها.أكبر مكاسب الثورة   أحد .1921

أكثر ما يسبب مشاكلنا هو عدم إيماننا بـ اختالفنا، فالكل يريد الكل أن يكون مثله ليؤمن    أحد .1922

 به. 

 أنواع األلم يسمى االنتظار. أحد .1923

 أهدافك ستموت ولن يتحقق، ولكنك ستقطع أكبر قدر ممكن.  أحد .1924

 أهم أسباب تأخر النصر هو غباء القادة. أحد .1925

 هم أسباب تخلفنا هو بحث الناس عما لها ونسيان ما عليها. أ أحد .1926

 مبررات فشل العمل الجماعي هو أن العمل لمصلحة الذات وليس القضية. أحد .1927

مشاكل المجتمع المستعصية هي التلحين لكل ما يسمع مع أن ما يسمع خاطئ واالفظع    أحد .1928

 أن يكون هو البوق الجديد الذي يقوم بالغناء من جديد. 

اكل المجتمع النفسية ان ال مشكلة عنده بالفساد إذا صدر عن فاسد وانما الكارثة بأن  مش  أحد .1929

يصدر عن شخص يحسبه جيد ووقت بتحاول تحلل هالقاعدة بتعرف طريقة تفكيرنا الممزقة 

فشي بيطلع معك ان فعال ال عتب على الفاسد مع انه االولى محاربة فساده بدل التسليم بها وهنا  

 ار االشياء وشيء بيطلع معك وال شيء، وطن. بإنك الب جهلن 

الدين، او    أحد .1930 اننا نتبع اشخاص فال يكون المعيار هو االخالق، او الحكمة، او  مشاكلنا 

 الفكر وانما الشخص وكل االشخاص ناقصون. 

معنا،    أحد .1931 المنسجمين  عن  البحث  بدل  لنعاديهم،  عنا  المختلفين  عن  نبحث  أن  مشاكلنا 

 لعمل، والقوة، واإلنتاج.ومشاركتهم األفكار، وا

 مشاكلنا كمان؛ إن ما منعرف نتصور.  أحد .1932

 مصائبنا الحالية أننا عدنا نخاف من الكالب كما كنا نخاف من الكالب. أحد .1933

 نصب عيونكم، ولكن الغموض لن يشفي حيرتكم.   أحدثكم .1934

 عن ذاك لغبي فيقول لي هو من ذا الفصيل يا هذا األلم ألم لو اختلف صوت العويل.   أحدثه .1935
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الناحية األمنية ضبوا سالحكم ع    أحسن .1936 المدرسة بدعوى  إلى  الطفل بطريقه  ما ترجعوا 

 جنب وروحوا معه على المدرسة تعلموا ألن العلم كويس. 

ما نروح ع روسيا وفرنسا وأمريكا بالبحر ونتشنشط، هنن جايين علينا بالطيران   أحسن .1937

 وبكرى وين بدك تلج بتلج بالوطن يعني ممكن تنتقل من دولة لدولة بالسرفيس. 

 التوريث أن يورث معلم االجرام معلمين جدد في محررنا، "اجرنا فيكم معلم"  أحقر .1938

 نم وإلى قلِبك وإلى تركيا وإلى أطمة. أربع ُطرق في العالم: الطريق إلى جه أحقر .1939

 درس تناله هو الذي تتعلمه بعد الموت.  أحقر .1940

 تحققها باستغاللك للزمن وليس المكان فإن فاتك الزمن لم تسعفك األماكن.   أحالمك .1941

 هي حقوق لك؛ ومن حقك أن تحققها. أحالمك .1942

 تركية وواقعنا سوري.   أحالمنا .1943

 يئة الهدف.كأفالم داعش.. قوية المونتاج رد  أحالمنا .1944

 كبيرة جداً وجميلة، وستبقى مهما بلغ واقعنا من الضيق والزفت.   أحالمنا .1945

 ال تضيع وإنما تسرق، فاحرسوا أحالمكم.  أحالمنا .1946

 ليست منكوبة وإنما منكوتة أعيدوا ترتيبها فقط. أحالمنا .1947

 متجمدة.   أحالمنا .1948

من    أحلى .1949 واحد  اختر  الشغلة  تقول  سمون،  كأنهم  المعروضين  بالرؤساء  خيارات،  شي 

ولألسف هاد أتعس واقع للسلطة، ولكن المجتمع السوري معروف أنه يفكر فقط بما يحدد له  

 لهيك كل فترة في واحد معروض لينشح الشعب عرضه.

ونحن    أحلى .1950 تعرفوها  ما  أنتم  أشياء  في  للناس  تقول  وبتجي  بتعجق،  الفصائل  وقت  شي 

الناس شو هالشغالت نقدر    مرنيين لهيك عملنا هيك، طب خبروا  وعرفونا عليها مشان فعالً 

وضعكم، وما نحشك، ألن أنتم طالعين لتحموا الناس، وليس لتعملوا شغالت ما يعرفوها أو ما 

 ورائكم؟، الحرية لمعتقلي الثورة.  ابعرفوا ما ورائها، م

وإن ماتوا.... هكذا األبطال...هكذا الرجال...هكذا االنقياء اموات وإن عاشوا...هكذا    أحياء .1951

 تسلقون...هكذا أشباه الرجال...هكذا الملوثين. الم

تتعامل مع البشر خالف أصلك مثال بالحذر أو... والسبب ليس األصل الذي فيك    أحيانا .1952

 فأنت أصلك خالفته، ولكن السبب هو أن غيرك مخالف لألصل. 

ال كثيرة تكون لذة العبادة بمشقتها كمثل عامل يعمل كلما زاد جهده زاد أجره اللهم    أحيانا .1953

 تحرمنا لذة عبادتك. 
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نحكي حكاية نقصد بها سعادة، فيأتي من ال يفهم فيسمعها فيرويها كما يريد لما كما   أحيانا .1954

 هي لقلة فهمه، حكاية الحرية. 

 أين نحن؟ وهذا يكفي البصير ال تخبرني أين سنصل؟ بال مسير.  أخبرني .1955

 عن المستحيل! أن يعود المليون طواعية إلى غير مدنهم.  أخبرني .1956

 أن الثورة هي التي حرقت ودمرت وسلبت وقتلت فصدقوا وكفروا بها.  أخبروهم .1957

 أنك اليوم راحلة. أخبريهم .1958

 ظهور يدل على أشياء كثيرة.  أخر .1959

 القاتلة تجتمع لتقتلك الحقا. أخطاؤك .1960

باتت جلية صدق  أخطائنا .1961 أكثر  أقول  ولن  نا وصفقنا وانتظرنا ووثقنا وسلكنا  بأخر سنتين 

يشوبها   السابقة  الخاطئة  سلوكياتنا  كل  باكتشاف  المتمثلة  صحوتنا  األن  وحتى  خاطئ  بشكل 

 االنتظار بنفس الطريقة القديمة، يجب أال ننتظر وان نتحرك لتغيير الواقع.

 أنواع الشبيحة هم من يحملون اسم الفصيل تمويها وقلوب الكالب. أخطر .1962

 النوايا فالذي انتشل إبراهيم قادر على انتشال ألف ابراهيمي، برداً وسالماً. أخلصوا .1963

 وجدت السيجارة المصلوبة منذ شهور من يحتضنها ويتنفسها.   أخيراً؛ .1964

فقه  ومع هيك مدن كبيرة محرومة من سكيورتي مؤسسة صغيرة صار فيه مسؤول  أدنى .1965

 التخطيط. 

 مل الرضى. فمتى تقوم الساعة!كامل طقوس الفقد، ويسلم األن بكا أدى .1966

كانت غيرتك على سلة االغاثة أكبر من غيرتك على احتالل جزء من منطقتك فقد تم    أذا .1967

 اإلغراق. 

 أن يُحب؛ فبدأ بالتي لم يَر منها سوى عينيها. أراد .1968

 شغالت ما بتتخبى: الحب والحبل وكورونا وركوب الجمل.  أربع .1969

ري في أذربيجان، أكثر مما يجري في  وعشرون ساعة كمان منصير نعرف ما يج   أربع .1970

 أطمة. 

عاما لم تذهب فيهم هباء وخمس بعدها زادتهم غباء، في وطني قسم كبير ال يليق    أربعون .1971

 به اسم حتى اسم الحمير وخسران فيه حب الشعير!

 ليست تهرب من الموت وال تبحث عن الحياة، وإنما تيه نحتاج فيه الرشاد.  أرتال .1972

 يصل منها االًن، المستقبل كفيل بإرسالها الحقا. كل رسائلك، من ال أرسل .1973

 اوالدكم الى المدارس وإال فإن الجهل سيرسلهم إلى الجحيم.  أرسلوا .1974
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 أرض تصفية الحسابات وشعبنا نخوة سيصفي الكل، حتى لو صفى جزء كبير منه.   أرضنا .1975

 فاقِدة للجمال ولذلك فإن عيوننا ال تُبصر.  أرواحنا .1976

 ودمنا بال ثمن، فال تنتظروا أحد يتحرك ألجلنا دون أن نجعل ألنفسنا ثمن.  أرواحنا .1977

 خوف أن تخيف الكثيرين بسبب ما تحمله من إيجابيات ال العكس.   أروع .1978

 شهادة هي أن تشهد لك ساحات الوغى وأجمل شهادة ان نفتقدك في الساحات.  أروع .1979

 التي ال تموت، الحياة فيها. أريحا .1980

 عد. أن ألقاك بال مو  أريد .1981

 لم تزد فينا اإليمان وإنما عرت كذبة االنتماء لألديان. أزماتنا .1982

المواقف تجاه كل    أزمة .1983 الكبير في  نواجهها، والتباين  التي  الكبرى  األخالق؛ هي األزمة 

 األمور أحد مؤشراتها.

تعترف    أزمة .1984 المؤسسات ال  غالب  حالياً  هائلة،  موارد  يتم هدر  ثقة  توجد  ثقة: عندما ال 

فإن بأوراق مؤسس ادوية من طبيب  او وصفة  احالة طبية  لديك  أن  فتخيل مثالً  ات خارجها، 

صرفها في مركز يحتاج أن تعيد المعاينة من جديد وقس عليها، فأزمة الثقة هذه هل مرجعها  

لدرجة اجبارهم على تكرار العملية في كل جهة يقصدونها، أم ان هذه    ذبأن الناس باتت تك

 واد؟!  المؤسسات تعمل كل واحدة في

 الحضارة هو وجود شعب راقي وعدا ذلك ال تسعفه اال الفوضى.  أساس .1985

 النجاح هم أشخاص، وأساس التغيير هم رجال.  أساس .1986

 النصر هو الثبات واالنتصار نتيجة للثبات.  أساس .1987

 كل الجرائم جريمة منع التعليم، وكل الحجج واهية أمام همم أطفالنا وحقهم في التعلم.   أساس .1988

وضع التسمية هي جمع االشخاص بإطار محدد، فكيف تتعارض التسميات واساس    أساس .1989

 كل منها االجتماع؟! فهذا من نفاق المصطلحات. 

1990.  ً  اصد. لم يبَق سوى صوتكم يدل على النصر وها هو يكاد يخبو، المر أساسا

 الحياة ال يمكن أن تكون مكررة كأساليب الشحادة.  أساليب .1991

 تمسكنا بالحياة ليست كثيرة، ولكنها تستحق تمسكنا بالحياة أكثر من الحياة نفسها. أسباب .1992

1993.  ً أشاهدها من هذا البُعد وتعد َمعلم، وبقيت واقفة رغم القصف لسنين، اليوم هدموها،    أسبوعيا

 مين؟! وضيعين. 

عات التي تطلق تطمينات حول تعاملها، ما في حاجة تطلق.. أعمالك من الجما  أستغرب .1994

 على األرض كافية لنحدد نسبة موافقتنا.
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الظالم أجمل بكثير مما ترى ألنك في الظالم ترى بمخيلتك،    أسدل .1995 ستار عيونك فأحياناً 

 خاطرة. 

العكس  عمليات تحويل بهالبلد: الليرة الى دوالر والعكس الشيخ إلى عنصر أمن و   3  أسرع .1996

 قائد الفصيل إلى عميل والعكس 

تخرج في العالم إعالميي النسخ لصق تحتاج لكام غرفة وتساب وتصبح إعالمي    أسرع .1997

 مخضرم. 

بما حملت من    أسرع .1998 السيارة  الموت، وكل شيء عداه بطيء،  الوطن هو  شيء في هذا 

 أرواح وأمتعة، أتاها الموت قبل المسير. 

 طرق النصر والنجاح أنك تشغل عقلك قبل مصالحك وعواطفك.  أسرع .1999

 ما ينساه أبناء هذا الشعب؛ هي جرائم الكلب ابن الكلب. أسرع .2000

 وبضيع بين سطورها.  أسطورة .2001

 مرتبطة بجشع التجار، رمضان ما دخله. الخضار أسعار .2002

 النصيحة الذي نتعامل به والذي يكون بطابع العتب غريب، سوفت سكيلز.  أسلوب .2003

السرطان مالزمك  أسماء .2004 أنه  بتشارطي  أنا:  العمر،  السرطان وكانت رحلة  تغلبُت على   :

 وبدأت رحلة القهر.

 ليست أرقاما أسماؤهم نجوما في السماء، شهداء. أسماؤهم .2005

بها رعد ربي ويسمعها من على ظهر تلة أثق بأنه حين سمعها أيقن أن هللا هو القوي   أسمع .2006

 وكفى. 

 أنواع البشر: الجاهل الحاقد. أسوء .2007

 واقع هو واقع نعيشه وال نتحرك ظنا أن تحركنا سيجلب األسوأ، واقعنا. أسوء .2008

ة دامت مشرقة كما  اليوم بين الناس متبلغاً.... أنهم قد افتقدوا محياك رحم هللا ابتسام  أسير .2009

 الشيب في محياك، أبي. 

 األمان.. فعاد.. فاغتالوه.. وبقي األمان مشاع. أشاعوا .2010

 الموت الحالية في وطني ليست أسوء من أشكال الحياة في العهد الماضي. أشكال .2011

 ودماء وحذاء األشالء لنا والدماء لربها والحذاء لكم.  أشالء .2012

 ، المنطقة اآلمنة هنن: العودة الطوعية  2022كذبتين ب  أشهر .2013

كثيرة تستحق الحمد، ولكنها غائبة عن أذهاننا، ستحضر في األذهان عندما تغيب    أشياًء .2014

 عن عيوننا.
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كالثورة ال تعود إلى الوراء، فكن ضفدعاً أو خائناً أو ما تشاء، وإن أردَت ُعد، نحن   أشياء .2015

 سنمضي ولو للسماء.

 كثيرة تولد عندما ينتهي االنتظار.  أشياء .2016

 كثيرة جميلة هناك لكنك قد ال تجد هللا فيها.  أشياء .2017

 ليوم ما.  كثيرة ال نبوح بها ألننا ال نجد من يفهمها كما نفهمها، فنحتفظ بها أشياء .2018

كثيرة ال ينوبك من الخوض فيها إال ضرورة التنظيف بعد الخروج منها؛ فال تخض    أشياء .2019

 فيها اصالً.

 كثيرة لن تعود، ولكن قد تتكرر بنسخ مطابقة. أشياء .2020

 كثيرة موجودة ووحدها الحلقة التي تصل هذه االشياء مفقودة.  أشياء .2021

 كثيرة نترقبها كترقبنا غياب شمس كل يوم.  أشياء .2022

 كثيرة نحتفظ فيها لنراجعها الحقا وليس لدينا وقت لنراجعها وتبقى ذكريات.  أشياء .2023

 كثيرة يجب ان تتوقف عن عّدها من أجل أن تكسب وقت أنت تحتاجه.  أشياء .2024

حاربها المسلمون! ولما؟! ال يعلمون، وأشياء كثيرة تحاربهم ومنها ال يسلمون  كثيرة ي   أشياء .2025

 ولها ال يحاربون، عندما يتوقف العقل تتوه البوصلة.

ال تدرك مدى قيمتها ربما تكون جميلة أو عجيبة أو مدعاة للسخرية قد يموت أحدنا   أشياء .2026

من جديد ليمسكوه فليطيلوا قوائمهم    ويبقى وما يزال مطلوبا على قوائمهم!! هل سيحيا في الدنيا

 فالمطلوب للعال ال يعود للدنى، من همهمات دخول زحف البربر. 

 اآلن الوجع ُمشترك، وهذا كان من البداية يجب أن يكون.  أصبح .2027

الدين في عصرنا قالب مقولب أشبه بالصنم يا تعبدوا متل ماقولبوه يا تخرج عن    أصبح .2028

 وم، ال إله إال هللا وليسقط هبابيل العصر جميعا. ملتهم وخود قديش بتسجل خروج كل ي 

 الفقد أقل وطأة وأكثر اعتياد وأشد جرما.  أصبح .2029

 صعباً تغيير العالم؛ بتنا نجاهد گي ال نتغير. أصبح .2030

 دقات قلوبنا بطيئة كدقات الثانية.  أصبحت .2031

 األحالم القصيرة يعرقلون سيرنا.  أصحاب .2032

 صرنا فأهل قول وحسب. الجهاد الحقيقي هم أهل فهم أما في ع أصحاب .2033

 العقول ال يهزمون بأعتى األسلحة وأصحاب السالح تهزمهم كلمة. أصحاب .2034

وهم    أصحاب .2035 إال  يتذكرونه  وفيما سواهم ال  وهم ضعفاء،  ثأرهم حتى  ينسون  العقيدة ال 

 أقوياء.
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 القلوب النقية رفاق يستمرون معك في الدنيا وفي الجنة.  أصحاب .2036

 اية، ولكن طريقهم سالك وسليم مهما كان طويل. المبادئ يعانون كثيراً بد أصحاب .2037

 النظرة المادية غالباً شعورهم اإلنساني معدوم.  أصحاب .2038

 خطابات الترهيب الدينية دائما دون الترغيب هم متسلقين على العلم الشرعي. أصحاب .2039

 لم شمل هو في سورية! أوربيون.  أصعب .2040

 ما في المغامرة العناء وأروع ما فيها إثباتية أن للمبادئ البقاء. أصعب .2041

 مهمه في واقعنا أن يفهم الناس الحقيقة.  أصعب .2042

 قطوز فينا يستطيع نقض الهدنة.  أصغر .2043

 النيات مرزوقون. أصفياء .2044

التغيير العام تغيير العالقة، فسيصدقنا الكل عندما نصدق مع بعض وسيحترمنا الكل    أصل .2045

 بعض وسيساعدنا الكل عندما نساعد بعض وبنفس المقياس للتغيير السلبي.عندما نحترم 

 التمكين هو الصدق فكن واثقا لن يكتب هللا تمكينهم وهو كاذبون.  أصل .2046

 العمل في نيته لذلك معظم النهايات سوداوية كنوايانا. أصل .2047

 بشرية. المستفيد الوحيد من تدهور عالقتي مع الخارجية التركية هنن الموارد ال أصالً  .2048

 الناس ما عرفت قيمة البلد لطلعت منه؛ وحلفت ما بقا بترجع له.  أصالً  .2049

عادي...ال تجزعوا ما دمنا على الحق، فأي ميتة نموتها تناسبنا، فال تجزعوا...وإن   أصال .2050

 نصر ربي لواقع ال محال. 

ى  الزم كل العالم متلي، السوريين ما عم يفهموا إنه هنن مختلفين، كبشر بعيداً حت   أصال .2051

 عن مللهم، فكل واحد عم يعد حاله انموذج الزم الكل يكون متله حتى بطريقة الفهم والكالم. 

 تلعن روح األسد األب والولد في السويداء والجوالن.  أصوات .2052

نفسه،   أضاء .2053 الليل  من  أسود  حقد  األضواء،  كانت  قمر  وال  المساء، ال شمس  ذاك  الليل 

في الطرقات، وعلى أجساد األموات أحدث  صاروخ شق األرض ونثر التراب، أحدث الحفر  

األخرى   قلب  أباه،  الغائب  وابنها  بأختها  امرأة  قلب  القلب،  وتهاوى  الجدار  تصدع  الكدمات، 

تحت االنقاض، وأمه العاجزة انهى الموت عجزها، تحول الحي    ليتيمبوالدها وحبيبها، مات ا

شرة ويزيد، وضعناهم على قائمتنا  إلى كتلة من الغبار، مات الحي كله نعم مات، ثمانية تسعة ع

 الطويلة، لنثأر لهم يوم الثأر، فيا رب أال يطول االنتظار. 
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قلبي الرثاء خمس سنوات ال شيء يتعبه ال نزوح، وال تعب وال نصب وال دمار    أضنى .2054

وال حرق وال سلب وال نهب، ولكن: رثاء أحبة أخوة وخالن رثاء أب وأرحام رثاء أبطال وقادة 

 أضنى قلبي الرثاء، ولكن هللا قدر وله األمر ويفعل ما يشاء.وشجعان نعم 

 يتلحفون من البرد ومن الغازات السامة. أطفالنا .2055

كتذكرة    أطفالنا .2056 بعدهم  سيبقى  لمن  حذائهم  ورائهم  ويتركون  اشالئهم  وتتطاير  يموتون 

 على...الجريمة. 

ن قذيفة فصمتا،  االخ على أخاه رصاصة فرد عليه بقذيفة وأطلق العدو على األخوي   أطلق .2057

 وهن على وهن. 

 النظر في العيون، أشياء كثيرة ستقرؤون.  أطيلوا .2058

التي    أعادت .2059 القديمة  التفاصيل  هذه  التضامن  في مجزرة حي  األشيب  الرجل  لي صورة 

أو ما    2012- 03-28مازال غيرها الكثير، التي قد نرويها بعد النصر. هذا المشهد كان بتاريخ 

يباً لم تنس شيئاً حتى اآلن، في قلعة المضيق. بدأ القصف على قلعة تبقى بذاكرتي منه التي تقر

وأدى إلى نزوح    17المضيق قبل   أبداً  التاريخ وهو قصف متواصل لم يتوقف  يوماً من هذا 

% من أهالي البلدة، ويرتكز القصف على القلعة األثرية وهي قلعة في منتصف المدينة على  99

يالد وطبعاً الن الصخور فيها كبيرة جداً لم يكن تأثير القذائف تلة عالية تعود ألالف ما قبل الم

مؤثراً   النقطة    فيها، حينها  في  الشبيحة  قنص  ويحاولون  الثوار  بها  يتحصن  التي  القلعة  وهي 

العسكرية المقابلة لها، طبعاً سالح الثوار حينها بسيط جداً، ولكن لم يكن بالمقابل قد تم استخدام 

بين  الطيران بعد. وقبل هذ يقع  الثوار في الحي الشمالي الذي كان  التاريخ بليلة اجتمع قادة  ا 

القلعة االثرية وجبل شحشبو مما يصعب استهدافه دون اسقاط حر كقذائف الهاون، واجمعوا  

االنسحاب ألن ارتال ميليشيات األسد المتوافدة في الطرقات الى المدينة والمزمع وصولها صباح  

شبيح ضمن عملية سميت بدبيب    15.000باألالف وفعالً كان عددهم  الغد بحسب شهود العيان  

معنى التسمية عندما شاهدته الحقاً، وادركت مدى ضعف التكتيك العسكري    ركتالنمل حينها، أد

للثوار الذي كان طبيعي مقابل جيش الكالب المنظم لسنوات. يحضرني عشرات األسماء من 

اسردها االن. انفض االجتماع القصير بإقرار االنسحاب،  القادة الشهداء وكذلك الشباب التي لن  

ا والدي،  مع  بالقرب  ال    لذيكنت  ادرك جيدا مدى صعوبة    17بقي طيلة  المنزل،  في  يوماً 

فيها. طلبت منه   القذائف  نعد  األيام،  هذه  ابقى معه  ان  المنزل عليهم، مما اضطرني  مغادرة 

نا نصلي فجر الغد ونغادر، غادر الثوار تلك  الخروج ايضاً من البلدة كمثل الجميع، فأشار ان 

بأن الجيش قد وصل الى مفرق الشريعة القرية المجاورة    يالليلة وعند مطلع الفجر، يرن هاتف 

الني علينا العبور منها شماالً لنبتعد أكثر، قادماً من قرى الغاب المؤيدة لنظام التشبيح االسدي،  

ا مغامرة بحكم اننا لم نكن حتى تاريخه مدركين  ولم يبق سوى جهة الجبل للمغادرة وهي فيه
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سوى البقاء في المنزل على امل أال يكون االجتياح كبيراً    مامنالطبيعة الطرقات فيها فلم يكن أ

عنصراً من كالب األسد بباحة الدار، طبعا لم   15وأال يطول. وماهي اال ساعتين حتى كان  

القصف المتواصل دون توقف لسبعة عشر يوماً،  يكونوا يتخيلون وجود بشر في المدينة بعد كل  

لباب الدار حتى ال تكون ردة فعل عكسية سريعة    لهموفعال أصدرت صوت أننا هنا قبل وصو 

بإطالق النار. طلبوا منا الخروج والبطاقات الشخصية، قاموا بإجراء تفييش عبر القبضة، لم 

مجرد انك مواطن تعيش بهذا البلد.  يكن لحينها اسمي مدرج على قوائم المطلوبين التي تطول ل

طلقة في سيارة بباحة الدار. تحقيق وريبة    60  نالمشاهد التي كانت في المنزل: افراغ مخزنيي 

من مخطط الصرف الصحي الذي رسمته في دراستي الجامعية ظناً منهم أنه انفاق ريبة من  

الزراعة. ارتياب من جهاز  حبوب الغاز، حبوب سم الفأر التي نستخدمها في مكافحة الفئران في  

القديم ظناً انه دارة تفجير    يوتريالطاقة الشمسية الرقمي. ارتياب من بورد قرص صلب كمب

ارتياب من الفلوبي ديسك الذي كان علي ان اشرح له ماذا يفيد. بعد انتباهي أن عملية التحقق  

كنا نخاف الجيش لما   عن بعد لألسماء كانت إيجابية، حاولت زرع شيء من االطمئنان بأننا لو 

العكس تماماً، كان في مخيلتي الف    يبقينا في المنزل، ولكن الحقيقة التي أعرفها ويدركونها ه

أي  تنفع  إذ ال  السابع معي،  بعقده  والدي  أن  تذكر  بمجرد  تتالشى  ولكنها  وسيناريو،  احتمال 

مقاومة او هروب بوجوده. اكملوا عمليات السلب والنهب والحرق بكل الحي، بلغ حينها فقط  

ان يكون هناك منزل او محل  منزل، وبذلك التاريخ يستحيل    400المنازل التي تم حرقها كاملة  

المنازل   يدخلوه،  لم  برشقها 100تجاري  قاموا  بابها  فتح  عليهم  استصعب  التي  المحال   %

بالطلقات لضمان تكسير واضرار اكبر ما يمكن، وعمليات الحرق كانت منظمة بأدوات ومعدات  

التحرك    ولتاجاهزة تؤمن اكبر نسبة اشتعال. حاولت اغالق باب منزل الجيران وقبل المغرب ح 

فيها  الجدران  حتى  تأكل  النار  وجدت  ولكنني  المحتمل،  الضرر  اخوتي ألرى  منازل  باتجاه 

ويستحيل ان تخطو خطوة واحدة وستنال رشقة رصاص عن بعد بمجرد رؤيتك، تم احراقها  

فيه   الجنود  تعداد  بلغ  اطالقاً،  اليوم  ذلك  أطول من  حياتي  في  يوم  مر  انه  أتوقع  ال  بالكامل. 

او    15000 لن تسمع صوت معدات  أي  االفراد راجلين  انتشار  يقتضي  التكتيك حينها  وكان 

شخص بمختلف األسلحة، والمجنزرات    30الى    15سيارات في كل حي ستجد مجموعة من  

التغطية   كانت  كامل.  يوم  لمدة  والنهب  والسلب  الحرق  استمر  العامة.  الطرقات  على  توقفت 

أكثر من شهر ونصف وهناك تغطية بسيطة تأتي من شبكة    ذن الخلوية متوقفة عن المنطقة ككل م

بأبعاد   بسيط  موقع  استطعت كشف  او    10صلنفة  ارسال  فيمكن  فيه  الهاتف  لو وضعت  سم 

لباب المنزل األساسي حيث وضعت   الداخلية  استقبال الرسائل او المكالمات وكان في الجهة 

اشرقت شمس يوم جديد، حاولت    اتي،ي شريط الصق وثبتت الهاتف فيه. بعد الليلة األطول في ح 

كلب، قبل    30النزول للطريق بعد الهدوء المخيم نتيجة عدم تحرك أي اليات ألفاجئ بحوالي  

نزولي بوقت قصير جاءني اتصال من خارج البلد، من شخص يطمئن على أحوال اهله بحكم  
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واننا ننتظر اقرب    ير،خ انه جرب كل ارقام تواصلهم وال تعمل، طمأنته انهم خارج البلدة وانهم ب

فرصة للخروج او ان يخرج هؤالء الكالب منها. وعندما قابلتهم في الطريق، وضعوا ثالث  

م من هنا وطلبوا    50روسيات في ظهري، وسألوني عن مكان المنزل فأخبرتهم انه على بعد  

شبيح، يبدو  م تكلم زعيم المجموعة )علوي    50السير امامهم اليه والبنادق على حالها. أثناء ال 

من خالل حديثه وعمره ان مستواه العلمي ال يتجاوز الصف الثاني( ان هناك إرهابي يجري  

دقائق    5م حول المخفر، عندها تنبهت ان االتصال الذي وصلني منذ    50اتصاالت دولية بقطر  

بهذه    ،ببساطة هو المقصود واننا باتجاه المنزل والهاتف المعلق في الجانب الداخلي لباب المنزل

اللحظة كل ما يحضرني ان ال يرن الهاتف الي شكل، ولكن شاءت العناية اإللهية عندما وصلنا 

لباب الدار ذهب جزء منهم للمنزل المجاور وجزء انشغل بالسيارة المليئة بالرصاص وكانت  

ثواني ال ضرب الهاتف واسحبه واضعه في ثيابي، وصرخ عندها احدهم    5الفرصة ال تتعدى  

للمنزل وفعال خرجت من جديد. عاد الي وسألني هل هناك هاتف في المنزل أخبرته    لال تدخ 

يوجد هاتف وحيد وفعال كان هاتف والدي الذي لم يجر اتصاال فيه من شهرين نتيجة غياب  

التغطية وفعال كان على الطاولة تلقفه ونظر للسجل ليرى ان اخر عملية ارسال او استقبال منذ  

إرهابي في المنطقة ويتواصل مع دول خارجية. ايقنت للمرة الثانية    ناك همدة طويلة. ليكرر  

مدى ضعف التكتيك بين جيش الشبيحة وقدراته وبيننا كشعب ثائر. وكل ما تمناه حينها امرين  

التغطية شبه معدومة واال يتم تفتيشي أيضا،   اال يرن الهاتف وكان االحتمال األضعف لكون 

مالبسي ورميه هو ما يشغلني، ولكن لم استطع حيث تم اخذنا  وبقي هاجس اخراج الهاتف من  

الى الطريق العام حيث كان تم تجميع من تبق في الحي والذي لم يستطع الخروج لنفس السبب.  

المضحك المبكي حينها انني لم اكن ار احد منذ أيام وتقابلنا مع من تبقى وكأننا منذ سنوات لم 

الهية فائقة ادركها جيداً االن. عند جمع كل ما تبقى من    ةنلتق. بكل ما جرى كان هناك عناي 

الحي، وذلك لتكثيف السرقة دون أي رادع، طلبوا منا التوجه الى نقطة المخفر أيضا قابلنا هناك 

اشخاص جدد لم نكن نعرف انهم مازالوا في الحي. الهاتف مازال في مالبسي ووالدي مازال  

الوحيدين. أشار احدهم ان يجري عملية تفييش للجميع،    ان بجواري، نوع من الراحة اننا فقط لس

جبل   اطراف  حتى  شحشبو  وجبل  الغاب  قرى  لمعظم  لتصل  استمرت  االجتياح  عملية  طبعا 

الزاوية الذي كان منيعاً اكثر، واسلحة الثوار حينها كانت بسيطة جدا. وقرروا بدل التفييش اقتياد 

ا انتماء  حسب  طبعا  العسكري،  لألمن  قائد  مجموعة لالجميع  الحمار  مع  حديثي  في  اعود   .

المجموعة، قال لي باين عليك بتعرف تحكي وبدك تساعدنا، وسألني عن شخص في حي غرب  

ولكنها  البلدة،  في  هي  وفعال  البلدة  في  ليست  الكنية  هذه  ان  فأخبرته  فيه،  أعيش  الذي  الحي 

المجا البلدة  انه من  له غالبا  ببلدة مجاورة وقلت  أيضا  وليس من هنا. بحث في    رةو موجودة 

االثري ثم اعاده قال ال يستحق ان يسمى عليهم اخذوه، تخيلت    3310خزانتي جيدا، اخذ هاتف  

ان تسبب لي المكتبة ازمة، وقد كانت مليئة بعشرات الكتب الدينية وغيرها، ولكن لم يهتموا ابدا 
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الرابعة وفيلق او    رقةفبها. معظم من دخل المدينة هم شبيحة مدنيون مدعمين بعناصر من ال

فوج على ما اذكر، وحتى صباح اليوم الثاني لم يكن الجيش قد دخل القلعة االثرية رغم احتالله 

محيطها الدائري لعشرات الكيلو مترات. في تمام ضحى اليوم الثاني من قبضة زعيم المجموعة  

االنفاق فيها باألسمنت    لككانوا يخبروه انهم االن سيدخلون القلعة االثرية وانهم سيقومون بسد  

ظناً انها مليئة باإلنفاق. وفعال دخلوا القلعة احرقوها وبقيت النقطة المحتلة من ذلك اليوم حتى  

القلعة األثرية مركز   بقيت  المدينة الحقا، ولكن  العظمى من  اليوم، رغم تحرير األجزاء  هذا 

وجوارها وتهجيرها كاملة حتى    ةن في احتالل المدي  2019للجيش وكانت النقطة القاتلة في العام  

زيل   سيارات  ثم جلب  المخفر  جانب  الجميع  تجميع  لنقطة  نعود  الكلمات.  لهذه  كتابتي  لحظة 

وصعودنا فيها ثم اقتيادنا الى مقر االمن العسكري في السقيلبية وهي المدينة المجاورة لقلعة  

في ذلك التاريخ    ردةح المضيق وسكانها مسيحيون متعصبون لألسد على عكس مسيحية حماه وم

ومعظم القصف قبل االجتياح كان يتركز من السقيلبية والحواجز المنتشرة فيها مع ان االجتياح  

تم من كل االتجاهات الحقاً حيث امنوا جبل شحشبو قبل دخلوا القلعة كي ال يقعوا في كمائن  

النمل بمعنى الكلمة،    بهش محتملة للثوار. ومشهد نزول افراد العصابة من الجبل الى السهل تماما ي 

االعداد باألالف، ال تتخيل ان هناك درج او باب لم يتم فتحه في أي منزل في المدينة. وقبل  

جنود منهم حينها. في الطريق    5دخلوهم تم تفجير لغم بأحد السيارات وادى لمقتل ما يقارب  

األ الهاجس  الهاتف  مثل  نصيبنا  كانت من  التي  العسكري  االمن  مفرزة  فبالتأكيد    كبرالى  لي 

البلدة ولم   الموجودين حولي كلهم من شباب  الهاتف بحكم ان  سيفتشوننا هناك فقمت بإخراج 

يصعد في الخلف احد من الشبيحة معنا ازلت البطاقة واخفيتها في الكنر السفلي لكنزة الفتوة 

التضحية به وحاولت   لم ارغب في  لي  الرقم يمثل خصوصية  رمي  التي ارتديها، طبعا كان 

الهاتف على الطريق بحيث يقع خلف السيارة ال يذهب يميناً او يسارا كي ال يرونه في المرأة،  

وفعال تم االمر. االن بمجرد دخولنا مدينة السقيلبية تبعنا عشرات الدراجات، انتبهت هذه المرأة 

الهاتف   والبعض  يوجد كدمات  بحال طبيعي، ال  اللحظة  لحد  اننا  االستغراب  اثار    يده،ب على 

يحاول البعض مسح المقاطع من هاتفه واألخر توزيع مبلغ مادي بحوزته على الجميع لدرجة  

انهم توقفوا عن المتابعة. المضحك أكثر ان بعض سكان البلدة رأونا أيضا وكانوا يقطنون هناك 

  لمجهول ا واوموا لنا بأيديهم. حقيقة مفارقات ال يكاد العقل يجد تفسير لها حينها.، سوى ان القادم  

فكرة اإلعدام  تخلصي من  بعد  السيم معي، وكذلك  وبقاء  الهاتف  تخلصي من  بعد  األهم.  هو 

الميداني، أتت فكرة االعتقال وما سيحصل، ودائماً كانت صورة ابي ال تجعلني افكر سوى فيه  

اهل  من  العديد  استشهاد  يومها  الكالب  دخول  اذى. شهد  دون  سالما  يخرج  ان  يمكن  وكيف 

طفلة اسمها غزل وامرأتان سناء واروى استشهدن بالقصف قبل االجتياح. طفل اسمه  المدينة.  

استشهاد طلحة مغربي   وتم  ومنشق  الخير  المنعم حمش ومصطفى  عبد  الخالد وشاب  ياسين 

قبل هؤالء   من  يتكرر رؤيتهم  اال  الناس  ميدانيا ًكان على  بإعدامهم  الصالح  وجمال  ورياض 
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مصيرهم او االعتقال الذي طال الجميع الشهيد األخير كان    وتمالكالب واال غالبا سيكون ال

الدكتور محمد العمر، حيث قتلوه واحرقوا جسده الطاهر ايضاً. عند الوصول لمفرزة االمن  

العسكري طلبوا خلع االحزمة فقط وسجلوا األسماء بناء على نطقنا بها دون تحقق، نزلنا الى  

وما ان مضت ساعتين حتى تم تجميع كل من   صخش 30السجن وهو قبو تحت األرض قرابة 

بقي في المدينة يومها، قمنا فعال بتلك اللحظة بصلة الرحم المنقطعة منذ شهرين. وطبعا لم يعد  

بإمكان احد ان يجلس يقف العشرات ويقرفص العشرات وهكذا، جمع السجن حينها سبعة اخوة 

رجال كبار في السن هم والدي والحاج    الثة ث معاً، ماذا لو ينجوا أحد منهم! الكل من الشباب عدا  

زهير وأبو نضال، والدي والحاج زهير بكل معنى الكلمة ال يوجد في كل جسدهم شعرة اال  

ولونها أبيض، كان ينظر لي معظم الرفاق ان مصابي هو األكبر لوجود والدي. مرت ساعة  

ليدخل بعض السجناء الجدد  ساعتين، ثالثة... خيم المساء. كان يفتح الباب كل فترة شخص ثمل  

ويسأل اذا احد بده مي، كان بعض األشخاص مرضى سكري ويبدوا انهم يحتاجون للماء اكثر  

من البقية فكان االيثار باتجاههم. اعود لفكرة المضحك المبكي، وجود كل هذا العدد كرث شيء 

األسماء من خالل  من الراحة، وفرصة إلزالة المقاطع واألرقام و.الخ. بعد ساعة تم طلب بعض  

طبيعتها تدرك ان الخارج سيكون حظه افضل ممن سيتبقى. تكررت العملية ثالث مرات في  

المرة الثالثة خرج ابي وأبو نضال وسبقهم الحاج زهير، هنا إلدراكي ان الخارج افضل لم يعد 

لحظة دخ فيه منذ  افكر  الذي  الوحيد  الشيء  والدي هو  فكان هاجس وجود  البقاء،    ل ويعنيني 

الكالب المدينة الى لحظة خروجه. وانا اتنهد ان الوضع اصبح افضل بكثير تم إذاعة اسمي  

وصعدت لألعلى، حقاً كنت أخر من خرج في ذلك اليوم. اخذنا درس في الوطنية لمدة دقيقتين  

ان االرهابين هم من سرقوا وحرقوا البلدة واالهم انهم هم من فجر باص الجيش الوطني، وبكل  

كانوا    ةمصداقي  المنور كيف  بعيني من  انني رأيت  ينكر  ان  يستطيع  ومن  يقولونه  ما  صدقنا 

يسرقون ويحرقون، والحقا جثامين من قتلوهم من الشهداء الذين صادفوهم في الطرقات. اتحدث 

أي لم يكن االجرام قد توسع مع انه في تلك اللحظات كبير جداً، ولكنه    2012عن الشهر الثالث  

اك الحقا  فالبلدة  رثتوسع  اين  الى  ولكن  والذهاب،  الخروج  من  طلبوا  الوطني  الدرس  بعد   .

محاصر، ذهبنا لمنزل رجل في قرية مجاورة كان يعرفه بعض الشباب واقمنا عنده حتى الصباح  

وتفرقنا وعدنا للمدينة في اليوم التالي. بطريق العودة كانت الجيش يخرج وهو محمل بما تبقى  

الشخص الذي قابلته في اول مجموعة دخلت المنزل، وسألني وين    سف مما لم يسرقه. قابلت ن 

شايفك؟ وتذكر مستدركاً، عند السيارة يلي رشيناها، شايف يلي بيشتغل مع االرهابين شو بسوا  

فيه. أي نعم هذا جزء بسيط من يومين من ذاكرة الثورة، وشاء هللا ان تلفنا عنايته لندخل ونخرج  

البعض تنقل بين عدة افرع والبعض لم يعد. تبين هذه االحداث    جميعلدون اذى، ولكن لم يخرج ا

ببساطتها ان نهج القتل والتدمير والحرق والسلب والنهب والطائفية كان متبع من اول لحظة في  

الثورة. ان معظم مؤيدي األسد هم من الطائفة التي عمل على انغماسها في الجرائم كي ال ترحل  
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الن يواليه احد، وان الجناة من بقية الطوائف يحكمهم الخوف او    ونهاد او تفكر بالرحيل ألنه ب 

الخيانة وقابلت جزء منهم في هذا االجتياح، حيث كان يقول البعض منهم انا لم اسرق شيئاً فقط  

هذه االبرة والكرارة الخيط البدلة. توفي أبو نضال وحج زهير ومازالت الثورة واستشهد ابي  

الثورة وال    ا بعد ثالث سنوات تقريب  الثورة. ونجونا من الموت الف مرة، ومازالت  ومازالت 

 زلنا. وستبقى الثورة لو فنينا.

 انهيار ألي مؤسسة هو انهيار المكون البشري ألنه وال شك مؤثر على كافة الجوانب.  أعتى .2060

 أسلحة األرض غير قادر على تدمير إيمان استقر بقلب أحدنا.  أعتى .2061

 جيدا أنت غريب.  أعرفك .2062

 تلك الحرب التي أقارع فيها العالم وحدي ويكون النصر مسألة وقت. أعشق .2063

 سيجارة؛ صلبها على الحائط.  أعطوه .2064

  قفازا وحقيبة وبعض الدفاتر ووضعوا شعاراتهم االممية عليها إال حياته وحدها امه   أعطوه .2065

 من تحامي عنها وأرسلوا المجرم طليقا ليقتله فالحقيبة ال تقييه من القذائف. 

 ذنوب الثورة: هي آهات المعتقلين.  أعظم .2066

 مرضين للثورة: النفاق والغباء. أعظم .2067

أن حال الناس فوق حدود العقل، فوق حدود الحب، فوق حدود الحنين، ولكنه حكماً    أعلم .2068

 دون حدود هللا، كونوا بخير. 

 أنك قد ُمْت، ولكنني أدرك أيضا أنك ما زلت حي.  أعلم .2069

 جيدا أن مجتمعنا مريض، ولكن إيماني بقدرة هللا يفوق إيماني بمرضهم لذلك أحاول. أعلم .2070

 من نوليهم أمورنا فيغترون عابرون. قصيرة في النضال  أعمارهم .2071

كلمات   أعـــود .2072 ذا  شهيد...معتقل...نازح...مهجر...مفقود...هي  الـخـلـود!  شـمــوع  إلـى 

 تعني لنا أن ال شيء يفيد سوى الـصـمـود!

 بال بيت أعيش بال قيد المهم ان أعيش حرا وهذا أنا بال بيت وال قيد حر.  أعيش .2073

 المسرحية. واحد بشعبنا يستطيع تمييز  أغبى .2074

 الشهداء والمعتقلين هنن من الشعب ولسا الشرعيين والفصائل ضاربين الشعب منية.   أغلب .2075

 مجهولي الهوية، يا عزيزي المعرفون بيننا هم الصادقون وحسب.  أغلبنا .2076

 يرحلون مضرجون بالدماء وما ذلك إال ليكون كرم هللا فيهم أعظم وانتقامه لهم أكبر.   أغلبهم .2077

 د الحقير أنقذوا األسير. الملف األسو  أغلقوا .2078

 صفتين المرأة والسيارة أغلى .2079
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تتبع حماراً يسير، والحل أن تعرف األغنام ان الحمار يسير بال بصيرة أو تعود هي    أغنام .2080

 بشراً تسير على بصيرة.

 بأحد اشكاله. عمل الى االنتظار استثمار ممكن هو تحويل وقت أفضل .2081

 مؤشر على استمرار أي شيء هو مقدار الصدق فيه. أفضل .2082

 نتيجة؛ أنهم لم يكونوا يستحقون تضحيتكم.  أفظع .2083

 ما عاد لها أسباب وإنما أصبحت رد فعل.  أفعالنا .2084

 بحاجة إلى استثمار. أفكارك .2085

 ترسم مستقبلك، ومستقبلك يرسم مستقبل هذا الوطن، أهال بالمدرسة. أفكارك .2086

 ذخيرة، فأطلقها.  أفكارك .2087

 الغوطة حقيقية وأفالمنا مجرد كذبة وأبطالها دمى.  أفالم .2088

للموت من يتمسك بجذوره، هذا الوطن أسود يكسوه الغبار ووحده لون الدم األحمر    أقرب .2089

 يلونه. 

 من العدو، أقرب من الموت، أقرب من هللا، خصال الصادقين. أقرب .2090

 حديث هو الذي يحوي عبارة والحديث يطول.  أقصر .2091

 حياة: طفلة؛ ماتت من البرد.  أقصر .2092

 عالقة كره في العالم: بين البنتاغون وزعيم تنظيم الدولة الجديد.  أقصر .2093

 قصة: اكتمل؛ فرحل.  أقصر .2094

صفة تخص الوطن لك أن تكون شريكاً أما أن تكون رباً فلن تكون مهما كنت فربك    أقصى .2095

 رب الوطن وانت مجرد شريك. 

  الجهل الذي يفتك بجسد االمة.خمسين دولة مجتمعة ليست شيئا لوال أقوى .2096

رابطة تجمعنا في وطني هي تقاطع المصالح، ومع انتهاء المصلحة تصبح الرابطة    أقوى .2097

 هشة كبقية روابط حياتنا. 

 رؤية استراتيجية َمّرت علي هي تبع جماعة ضد اللقاح وهي: حتموتوا بعد سنتين  أقوى .2098

لمي روسيا، والدفاع المدني السوري  عالقة كره في العالم هي بين دولة اإلجرام العا أقوى .2099

 اإلنساني. 

العمر    أقوى .2100 من  مزيد  سوى  شيئا  نجد  وال  ونستفيق  كالحلم،  النت  ع  وأعمالنا  معاركنا 

 المهدور. 
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اثم بات نحمله هو أسماؤنا، فهذا يخفيها وذاك يخاف أن تعرف واألخر يريدها ان    أكبر .2101

 تشهر، كونوا شجعان.

 يق. احتياج لنا هو حاجتنا للتوف أكبر .2102

 الذنوب التي اقترفت في الثورة كان الخذالن ومازال يضاهي الكفر. أكبر .2103

أخطاءنا في المعارضة أننا نعارض كثيراً األشياء التي ال نعرفها، علينا أن نعرف    أكبر .2104

 قبل أن نعارض. 

 أمراض عصرنا الضجيج والضوضاء فِهبوني هدوًء.  أكبر .2105

تبدل حالياً، هو في خريطة المعنويات، وإذا استمر كم يوم رح تتراجع كافة قيادات   أكبر .2106

دنب كلبة للوراء كثيراً خوفا من الحصاد، وبذلك ال يبقى سوى الصيصان الملونيين يلي بموتوا 

 بسرعة بمجرد حدا يكخ فيهم. 

 . تضييع لوقتنا يكون بسبب سرعة النت، نعيش، خارج الزمن بكل المحاور أكبر .2107

تعبير تم استخدامه للنيل من الحق وشرع هللا هو تعبير الشرع حتى اصبحت افكارهم    أكبر .2108

 هي الشرع وكفى. 

تغيير تحدثه الزوجة في حياة زوجها بمجتمعنا أنها بتجيب له أوالد أحلى منه وعدا   أكبر .2109

 هيك كأنه ما جابها. 

 تغيير جغرافي وديموغرافي تحدثه الصواريخ المدمرة. أكبر .2110

 غيير ممكن يتم صناعته هو الذي يبدأ من المدرسة. ت أكبر .2111

 جرعة تفاؤل هم أولئك الذين ال يُبالون.   أكبر .2112

 جريمة تقوم بها ضد نفسك ان يكون لديك عقل وتعطله او تستخدمه للتعطيل.   أكبر .2113

بطريقك    أكبر .2114 وسيرمون  تنجح  أن  يحبون  ال  البقية  أن  أهدافنا  تحقيق  بوجه  يقف  حاجز 

 لهم مخفياً. العراقيل حتى يبقى فش

 حافز لصناعة األعداء هو االستفزاز.   أكبر .2115

 خطأ أال تعرف من هو عدوك الحقيقي فتخطأ بتوجيه سالحك.   أكبر .2116

 خطأ مشترك بين كل الفصائل هو أنها تكره بعضها وغير هيك شغلة فاضي.  أكبر .2117

دليل على أنه مشايخ الجوامع ليسوا علماء أن جهاد البارحة الماضي إلى يوم القيامة،    أكبر .2118

 حالياً ريثما يأتي لهم بالفتوى أمير االفتاء.   suspendedصار 

 دليل على جهل الشعب: تصديقه السريع للشائعات وتكذبيه للحقائق.  أكبر .2119
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النصر    أكبر .2120 التنازع ألنه يؤخر  الثورات هو  يقترف في  يموت  ذنب  تأخر كل يوم  ومع 

 المئات.

 ذنوبنا هو ذنب السكوت عن ذنوب الفعل.  أكبر .2121

 سبب لتأخر الثورة هي افناء طاقات وامكانيات ابناءها بالتصادم مع بعضهم.  أكبر .2122

سبب لترك مكانك بشكل عام هو ان ال تعرف كامل حقوقك وكامل واجباتك بشكل    أكبر .2123

ا لك، في حال كان الترك كرد فعل، وقد يكون  واضح واألهم ان تنفذ ما عليك وتحصل على م

 كفعل عندما يكون مراد طموحك هكذا. 

سبب لسوء الخدمات هي نظرة الحكومات والشعب وابن الكلب لألمالك العامة بشكل    أكبر .2124

 خاطئ. 

بمن أخذ على عاتقه الصف   الثقة سبب يجعل الناس تنزح ليس الموت، وإنما انعدام  أكبر .2125

 األول! 

سالح كان يساند الثورة عندما انطلقت كان االعالم وحالياً أقذر سالح يستخدم لهدمها    أكبر .2126

 هو االعالم. 

 شغلتين غلط بها البلد هنن، الحكومة والشعب. أكبر .2127

 لبية التي على هيئة بشر ضد الطبيعة. عقبة تواجهنا هي األفكار الس أكبر .2128

 عقبة قد تواجهك في هذا الوطن ليست الماديات وال قلة االمكانيات وانما عقبة البشر.  أكبر .2129

 عملية فوتوشوب مرت علّي بحياتي هي "صينية القهوة".  أكبر .2130

 فائدة للهواتف وبرامج التواصل أنها علمت الناس الكتابة، محو أمية، كن إيجابي.  أكبر .2131

 كذبة مرت على ثورتنا هي الفصيل.  رأكب  .2132

متطرف ديني قابلته في حياتي ال يساوي ذرة أمام أصغر متطرف فصائلي وفق مبدأ    أكبر .2133

 التطرف. 

مريض في الثورة هو المؤدلج فال يكاد يفكر وال يحلم وال يعمل وال حتى يعلم إال    أكبر .2134

 حبيسهم حتى يموت.  حدودا وهمية رسموها له وأقنعوه بمرضه السرطاني وعليه ان يبقى

 مشروع كلف الثورة هو الحواجز، وفشل.  أكبر .2135

 مشروع يتم تمويله في هذا الوطن هو الفئوية والطائفية وما يشاكلها. أكبر .2136

 مشكلة تمر بتاريخ البشرية هي التعامي عن وجود هللا.  أكبر .2137

 مشكلة تواجهنا هي أننا ال نريد أن نفهم.  أكبر .2138

 دون تفاصيل.مصيبة في الثورة هي نحن وب  أكبر .2139
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 مفارقة أو مغالطة استوقفتني في هذه الدنيا أننا نتجاهل وجود هللا كثيراً في كوننا.  أكبر .2140

مفارقة بتاريخك أن تطالب بتغيير شيء، وانت لست أحد العاملين لهذا التغيير مهما    أكبر .2141

 كان العمل الذي ستقدمه بسيطاً. 

 ول مصلحتنا؛ ونحن أنفسنا ال نتبناها!مفارقة في هذا الوطن: أننا نريد أن تتبنى الد أكبر .2142

 مؤشر على أن الشخص محترم هو مدى احترامه للوقت. أكبر .2143

 هم عند الطفل المهجر أال تفقع بالونه ونحن أصغر همومنا أال نفقع.  أكبر .2144

 وأحقر خذالن كان: خذالن يلي برا تجاه يلي جوا.   أكبر .2145

وأكثر الجرائم تُرتكب باسم المؤسسات "أمن، شرطة، تموين، فصيل، جيش.."، لذلك    أكبر .2146

ال ترتجي خيراً من وطن ال يحاسب فيه األشخاص على جرائمهم إذا ما أخفوها بظل المؤسسة  

 أياً كان نوعها. 

 وجع وأخفت صوت! المعتقلين.   أكبر .2147

 النزوح.  تُعبر عنه سيارة مأساة وجع وأوسع  أكبر .2148

 منصف للبشر في وقتنا هم العراقيل فكم عرقولة بتعرف؟ وصف   أكبر .2149

 وهم على هيئة بشر هو شيء يسمى قائد فصيل.   أكبر .2150

 عن أملي وعن مرضكم فال أنا وصلت وال أنتم برئتم ويبقى المداد يسيل.  أكتب .2151

شي طبيعي في هذا الكون وضروري الناس تفهم أنه طبيعي هو إذا حدا عارضك   أكتر .2152

 ك بالرأي ما في حاجة تكرهه.بالفكرة او اختلف مع

 عاطفة بيننا هي عاطفة الخوف: على بعضنا ... من بعضنا ... من وهمنا. أكتر .2153

 األشياء سهلة، ولكن الوهم يجعلها بفكرنا صعبة. مختصر العجز  أكثر .2154

االجتماعية عبر    أكثر .2155 التي تضعف عالقاتهم  الموظفين هي  لمغادرة  المؤسسات عرضة 

تالي مهما كان الوالء واالحترام الذي يكنه لها فإن هذا األمر سيجعله  إشغالهم خارج الدوام وبال

 راغب بشدة بتجربة مختلفة.

 الناس تشبثا بالفصائلية أكثرهم عرضة للجلوس على حضن الوطن.  أكثر .2156

 الناس ال يتغيرون وإنما يغيرون مواقفهم بشكل مؤقت تبعا لفرض الواقع ومصالحهم.  أكثر .2157

 ألنهم أكثر فئة تكشف الخطأ وتعري المخطئين.  الحيوناالص الناس يحاربون أكثر .2158

أنواع النفاق أن تتذكر نصيبك في الحياة دون الموت، واألحقر من نفاقك هذا أن تسعى    أكثر .2159

 لسرقة حق غيرك من الحياة.

 تعريف مناسب للمواطن في هذا الوطن هو أنه سلعة. أكثر .2160
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 راه.ثاني حدا بياكل تحشيك بالمجرة هو يلي بغبّر و  أكثر .2161

كل صباح، ابتسامة الخطيب للحماية    hrثالث ابتسامات كاذبة: ابتسامة الموظف للـ    أكثر .2162

 كل مساء، ابتسامة المواطن للحكومة كل وقت. 

 جملة بال معنى يلي درسوا اشو طلع منن، ماش؟   أكثر .2163

 حافلٍة جابت هذا الوطن، هي حافلة الموت.   أكثر .2164

 بالسرقة بأحد درجاتها. سبب يشغل الناس عن بعضهم، إنشغالهم  أكثر .2165

سبب يقتل االبداع ويقتل التعاضد ويقتل كل نجاح هو النزعة الطائفية التي بداخلنا   أكثر .2166

 سواء ألنفسنا أو لجماعاتنا الوهمية الوقتية. 

 سؤال محير في هذا الوطن: "من المسؤول"؟  أكثر .2167

 سياسة نعتمدها السقط عتب.  أكثر .2168

 شعب يشاهد المسرحية ويصدقها وهو يعلم يقين كذبها هو شعبنا. أكثر .2169

 شغلتين بيتطوروا بهالبلد، الجورة بتكبر والمطب بيعلى.  أكثر .2170

المقبولين،    أكثر .2171 )المتسابقين،  االختيار  ومعايير  مصيره  البلد؛  بهذا  ُمبهمات  شغلتين 

 المستفيدين...(. 

 جمعة. شي حالياً ليس له عالقة بالثورة هو خطبة ال أكثر .2172

 شي مشترك مفيد للشعب هو الوعي، وعدا ذلك مجرد أوهام.  أكثر .2173

شيء تعلمناه ممن زارونا من خارج بالدنا هو: األسماء.... بل ما تعلمنا منهم غيرها..    أكثر .2174

ولذلك ستطول، فنحن شعب نهتم بالتسميات أكثر من أي شيء واهتمامنا بالرتوش يفوق كل  

 شيء.

 نزوح والتهجير هو الجيران. شيء خسرته الناس في ال أكثر .2175

 شيء ممل بحياتنا هو الكذب، أوقفوا الملل. أكثر .2176

 شيء موجع اآلن هي الصور القديمة.  أكثر .2177

 شيء نحاربه هو النجاح، مكروه لدرجة تفوق كرهنا الشيطان. فجرب. أكثر .2178

 شيء نشيده في وطني هو العقبات والعراقيل بطرق بعضنا البعض، أمة التفشيل.  أكثر .2179

 ننتظره هو أن يستخدم الناس عقولهم في التفكير ال أشياء أخرى.  شيء أكثر .2180

 شيء نهرب منه اآلن هو ذكرياتنا. أكثر .2181

 شيء يتعبنا ويرهقنا هو ما تحمله أنفسنا.  أكثر .2182

 شيء يحتاج إلى تحريض بمجتمعنا هو العق، كن إيجابي.  أكثر .2183
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 شيء يحتاجه الناس بنظر الناس هو النيزك.  أكثر .2184

 س هي: إشعارات الوتساب. وهم. شيء يخيف النا أكثر .2185

 شيء يستخدمه الناس في حياتهم حالياً هو "اآللة الحاسبة" أكثر .2186

 شيء يستنزفك هو عدم التغيير.  أكثر .2187

شيء يغيظ الناس هو أن ترى أحدا ينجح أو يبدع أو يتقدم لألمام، يعيشون حياة اللئام،   أكثر .2188

 الشيطان نفسه قد يعجز عن هذا المستوى. 

 . H Rو   Kf Rصنفين بيرجعوا بعد العيد متل قبل رمضان هنن:  أكثر .2189

ما عبارتين يحكيهم الناس رغم قناعتهم التامة بعدم صدقهم في البقاء وفي التهريب ه   أكثر .2190

 "سورية بخير" و "طريق دهب". 

فن يتقنه هذا الشعب هو فن المزاودة وكأنه أيوب بما صبر واسماعيل بما ملك وابراهيم    أكثر .2191

 بتضحيته وأدم الذي تنحدر منه كل البشر وقس فعله تجده كأنه غير موجود.

 كذبة متكررة في حياة السوريين هي الهدنة.  أكثر .2192

 بتالقي أحسن مني، وبسبب ارتفاع األسعار من المصدر. كذبتين ممكن تسمعهم: بكرى    أكثر .2193

 كلمة سبيتها طيلة التسع سنين كانت كلمة فصيل، الضامن الهذيل.  أكثر .2194

لغة مستخدمة هي لغة حاالت الواتساب، تلميح... وكأن الناس تميل لفقدان الصراحة    أكثر .2195

 كلياً.

 ما تخفيه هو ما يهتم به األخرين، ولكنه يخصك. أكثر .2196

 ما تعلم القواد من تركيا، أن للعلم قُدسية.  أكثر .2197

ما يعبر عن الوضع في وطني هو أن حروف جملة المعايدة السلسة أصبح نطقها    أكثر .2198

 جداً وصوتها خافتا وصداها باردا ولوال الدموع لغابت عنها الروح. إنه الوطن يا سادة. صعبا

 محاولة يقوم بها البشر هي وضع نهاية لألمور المستمرة. أكثر .2199

 ممارسة مورست من قبل التكتالت هي الغباء. أكثر .2200

ولن  معتقل في حفرة التضامن لم يشملهم ما يسمى العفو! رغم براءتهم!    288من    أكثر .2201

 يشملهم، سيشملهم عدل هللا وانتقامنا. أضف لهم أالف أخرين في االف الحفر. 

 من سيخوننا في هذا الشتاء هي الشمس. أكثر .2202

سيفهمون    أكثر .2203 وغالباً  بطريقة خاطئة  اآلخرون  يفهمنا  أال  أجل  فيها، من  نقوم  مناورات 

 بطريقة خاطئة، لذلك ... لنرح أنفسنا. 

 واالبتذال هو البيانات. منهاج تعلمنا منه الكذب أكثر .2204
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 مهنة امتهنها االعالم خالل العقد الماضي هي تجميل القباحة والشناعة. أكثر .2205

 نظرية تطور عايشناها بوطننا هي تحول القادة إلى عمالء، داروين قرود.  أكثر .2206

نظرية ال علمية سعى معظم البشر بتنصيب أنفسهم گ علماء إلثباتها هي "نظرية    أكثر .2207

 المؤامرة". 

 نوع أطباء موجود حالياً هم األسنان، مع إن الشعب ما عم يبتسم أساساً.  أكثر .2208

 يعود للوراء أو قابع في الحفرة امضي لألمام فانتظارك هو قبرك في الظلمة.  أكثرهم .2209

 من المدارس فإنها إن لم تحو صغاركم للعلم ستحتوي أهليهم كمأوى. أكثروا .2210

 الثلج. أكره .2211

 خيارك لكن ممنوع أن تكون عبئاً. تكون جزء من الحلم فهذا  أال .2212

 ليت القبور تخرجهم وتضمنا.  أال .2213

قاشوش حماة من عشر سنين، يغنيها البيروتيين اليوم، هكذا الثورة تثمر ال تموت،    ألحان .2214

 ياهلل فِل. 

 محاولة للحياة ال تنجح ومحاوالتهم للموت دوماً ناجحة.  ألف .2215

 على جبين الحاقدين.  ضخمة وكبيرة ألجل أشالء الطفلة الصغيرة عار أليات .2216

 فيك بقعة صفيره أمضي ما تبقى من حياتي القصيرة براحة؟! يا وطن عجوز نازحة.   أليس .2217

 لديك عمل؟! في وطني شواغر سوق مفتوح يربح فيه كثيراً من يبيع صكوك الغفران.   أليس .2218

 .... ال يَمـــــــــــل.أَمـــــــــــل .2219

بعد...فمن يلملم حطامك، من يجمع أشتاتك، ومن يرتب حروفك، من يؤرشف رسائلك،    أما .2220

ومن يداوي ألمك، من يضمد جرحك، ومن يوقظ سباتك، من ينفض أجنحتك، ومن يكسر قيدك،  

 من يطلق حريتك، ومن يبعثك من جديد، من جديد يبعثك؟ 

 رى أو حتى أخيرة. زلت حّي؟ نعم.. ِمُت عدة مرات من قبل، فال بأس بميتة أخ  أما .2221

 فقط شعبنا؟ شبعنا جهل.  أما .2222

 ما يحيط بنا فمزيج من العفن والنتن ... ووهم كبير يسمى وطن.  أما .2223

 : ال شيء؛ يمكن حمايته بهذا الوطن. أمان .2224

 التمكين.  ال يلتف أبناؤها اال حول الموتى ال يُكتب لها أمةٌ  .2225

 المبادئ تختلف عن أمة ردات الفعل.  أمة .2226

ال تتقن النقد البناء، وفي مجتمعاتنا ال أحد ينتقد الخطأ او يثني على  الهدر هي التي    أمة .2227

 الصواب، وانما يكون األمر نقدا وثناء على األشخاص. 
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 تموت عطشاً برمضان وتموت جهالً باقي الشهور.  أمة .2228

 تؤمن بالشيخ أكثر من القضية هي أمة ال تعرف هللا.  أمة .2229

 دولة خالفة إمارة جمهورية...عند هللا: يا جنة يا نار، هللا يهنئكم، فلنبايع هللا.  أمة .2230

العقول تعالج بالفكر والعلم أما أمراض القلوب فعالجها أصعب تحتاج إلى إيمان    أمراض .2231

كثر من مرضى العقول ودائهم أصعب  قوي وأخالق عالية ونوايا صادقة، ومرضى القلوب أ

 في حاضرنا حقد حسد تكبر سطحية مادية. 

 المجتمع تحتاج عالج وليس االعالن عنها كأوبئة وحسب.  أمراض .2232

 األن ستظهر بدون مساحيق تجميل، هذا كل الذي سيتغير.  أمريكا .2233

 أشياء كثيرة، ولكن ال أملك الوقت الكافي لها. أملك .2234

 قتراب، ولكنني أؤجله لبعد... كورونا، فكوني على موعد. كل الدالئل وأود منك اال أملك .2235

 المعقول أن تكون بعد ست سنوات محصلة الدروس المستفادة صفرا يا سادة؟  أمن .2236

 االحزاب تتمثل اعراف النظام بادعاء غياب وجود هللا في اقبيتها ولذلك بغت.  أمنيات .2237

 أن تخلع زوج الحلق من أذنيها.  للعام الجديد أمنية كل عام ال أتمنى ألي طفلة سورية  أمنية .2238

 للعام الجديد أن تشرق الشمس من الغرب.  أمنية .2239

 للعام الجديد: سماع دوي انفجار في دمشق يقضي على اللقيط.  أمنية .2240

 هذا الشهر أال تتجمد قلوبنا تجاه أجساد أهلنا المتجمدة من البرد.  أمنية .2241

الجمهو  أمنية .2242 بالقصر  بيروت  كمفرقعات  مفرقعات  الشهر:  كلنا  هذا  ونحتفل  عنا،  ري 

 بالحركة التصحيحية. 

 ويبرد الجسد وال يبرد ثأر القلب يبرد النور وال تبرد ثارت الزهور.   أموت .2243

سخيفة بتكبروها أمور كبيرة بتسخفوها ليس بالضرورة أن نعيش الحالة معكم لحالكم    أمور .2244

 عيشوها. 

 فس البشر.كثيرة تحدث فيكون الصدى نفس النظام ويكون صوتي ال وهللا ن   أمور .2245

تترك جماعتك ألنها على باطل أو تنتمي لها ألنها على حق أمر بديهي، أما أن تتركها    أن .2246

 لضعف وتعود لها لقوة فأنت ركيزة لالنهزام والنفاق، ياقاق. 

 تجعل لعدوك سبيال يقتل أهلك وأنت تقاتل أخاك قمة الخذالن.  أن .2247

 تسير ببطء خير من أن تسير بمرض.  أن .2248

 تضحي بمبادئك شيء آخر. تضحي ألجل مبادئك شيء وأن  أن .2249
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تعمل بفريق مكون من شخصين بنائين أفضل من فريق من عشرة أشخاص واحد منهم    أن .2250

 فقط هدام.

العمار مع من جاءوا   أن .2251 الدمار مع من يزودون عنك خير من أن تعيش في  تعيش في 

 ليسلبوك كل شيء. 

تكون    أن .2252 فقليل عليك  اآلخرين  تعيش على وهم  أن  ولكن  ذلك،  تقبل  فيمكن  تعيش وهماً 

 ضفدع.

 تغرد حرا بعيدا عن السرب خير من أن تغرد ضمن السرب مقيدا.  أن .2253

 لي عن أن تكذب. تكابر هو شيء مختلف اختالف ك أن .2254

 تكون حرا أمر يسبق أن تكون غنياً أو موظفا أو حتى حيا.  أن .2255

تكون صورتك مجهولة فال بأس دع كل يرسمك بحسب أفعالك وكمكانتك في قلبه وتبقى    أن .2256

برسمك كما أنت، أما أن يكون فعلك مجهول فأي صورة تريد لن يتكلف أحد برسمك في مخيلته  

 ث عمن يرسمه. ال يوجد صورة بال فعل لمن يبح 

 تكون عملة نادرة غير قابل للصرف، خير من أن تكون عملة تتداولها األيادي. أن .2257

 تكون معارضا فهذا يعني النظرة االصالحية إلزله الخلل وليس لوضع العقبات. أن .2258

 تمشي سيراً على األقدام خيراً من أن تنتظر المركبة وال موعد لها. أن .2259

من القرآن لكي يثبت له وجود هللا مع العلم أن الملحد    يأتي المؤمن الى الملحد بآيات  أن .2260

أساسا ال يؤمن بالقرآن ليصدق ما فيه!، يشبه كثيراً دعوتنا للقادة بالتوحد يا أخي هم كافرون  

 بالوحدة. 

 يسقط بقوتهم مختلف عن أن يسقط بأيدينا أو بألسنتنا، فال تخونوا. أن .2261

كم أو أقل، بوقف. بنزل    1المسافة للمدرسة  إذا شفت ولد وقفني وهو رايح ع المدرسة و   أنا .2262

 "بعمله قتلي وبقله روح مشي والك، نحن ما ناقصنا وزراء بالبلد عنا كتير حمير". 

 أتابعك بشغف وال أتتبع عثراتك.  أنا .2263

 أفكر إذا أنا موجود أنا موجود إذا أنا سأموت أنا أفكر إذا أنا سأموت. أنا .2264

 حقير.   حر والتاريخ يقول عني أسير، تاريخ أنا .2265

خلف الزجاج أشعر باألمان أنا كنت خلفكم، ولكن أخرجني الخذالن أنا مهما طال الزمان   أنا .2266

 أنا.

 دائم البحث عنكم وعندما انتهي وأجدكم أعلم حجم الكارثة ووقتها أعلم أني فقدتكم.  أنا .2267

 سعيد معكم أصبحت أنا سعيد بدونكم.  أنا .2268
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ن أن األمر ممكن أن ينتهي بالرجوع!!!  سوري، أصبحت: أنا من سورية!!! واهم من يظ  أنا .2269

لن نرجع سنمضي ولن نرجع سنعود......فبدون عز ال وجود كنت هنا أثقب جدار العودة إلى 

 هللا قبل الوطن. 

 ع الوعد، ولكنكم تخالفون الموعد.  أنا .2270

 ال أتحدث عن الشكل والتصرفات، لقد كان الشبه بالروح التي انعكست على المالمح.  أنا .2271

 ال أغادر ألني أغار. أنا .2272

ال أملك الشتاء، ولكنني أملك مظلة أو أستطيع أن أركض لتحت الشجرة التي زرعها   أنا .2273

 هللا. 

ساعة، ساعة أعشق   24ال أملك الوقت، ولكنني أملك الحب الذي يجعلني أضيف لل    أنا .2274

 فيها.

ساعة، ساعة أعمل    24ال أملك الوقت، ولكنني أملك الحب الذي يجعلني أضيف لل    أنا .2275

 فيها.

 لما وال ألما؛ وإنما أملك أمالً أطش به الحبر وهو من ينسج الكلمات.ال أملك ق أنا .2276

 لسُت أنا، وأنت لسَت معي.  أنا .2277

ما مع حدا، كذبة كلفتنا تيه وضياع، لم ندع انتماء حجري أو خرافي إال وتعززنا به    أنا .2278

 ووقت الجد ما مع حد! سنبقى ننافق حتى ننفق، مع الحق. 

 ن كاره لما أقول كما كنت من سابق. معجب بما قلته من سابق واآل أنا .2279

 من وطن يتم اقتالع كل جذوره، حتى ال ينبت من جديد.  أنا .2280

 مهجر قسرياً من مدينتي وأبعد عن بيتي مسافة سقوط األسد وأذنابه.  أنا .2281

 وأنت والمني، هل ترى ما ألم بنا؟  أنا .2282

 وأنت والموت مسألة وقت. أنا .2283

 وأنت والهوى والجوى. أنا .2284

 شياء بال ثمن. وأنت والوطن أ أنا .2285

 وأنت وأوراق الذاكرة، وآمالنا وأحالمنا الحائرة، كمن يسير، ولكن في دائرة، ال تنسى.   أنا .2286

وحقيبتي إلى الجنة وحقدي الباقي سيهوي بكم في النار كما ألهبت مظالتكم الهاوية قلوب    أنا .2287

 أهلينا.

، والبوح في  وطن كثر الطعن بخاصرتي سكينا من حقد أمست من جهل سكاني سكاكينا  أنا .2288

 أرق.
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يومها ولدت... ولدت من جديد وفيها ُمّت، ولكن ليس موت العبيد يا منعيش بكرامة يا    أنا .2289

 أما منموت، ثورتنا. 

 تشيع شهيد وأناس ترعى الحصيد، رب ال تذر على األرض من الكافرين دياراً.  أناس .2290

 بالنسبة لي گ طريق سرمدا للحكومة، ما شايف غيرك.  أنتِ  .2291

 ِسٌر الَزَمني.  أنتِ  .2292

 گ اسم صّبارة عروبة؛ قدر.  أنتِ  .2293

 گ الحكومة تصدرين الصك وال تطبيقينه.  أنتِ  .2294

 گ العصفورة بكرى بتكبري، بتحلي، بتطيري. أنتِ  .2295

 گ القلب الذي يظهر في فنجان القهوة؛ متكرٌر في كل األوقات.  أنتِ  .2296

 گ الملفوفة الصغيرة مطلوبة كتير وغير موجودة.  أنتِ  .2297

 أبداً ما نزل ع السوق.  9گ ويندوز   أنتِ  .2298

 اعمل يلي عليك.... وما عليك.  أنت .2299

 إنسان مختلف كثيراً عندما تكسر حواجز الوهم. أنت .2300

 أقوى عندما ال تضع دوائر حولك وقطر دائرتك الوحيد هو المسافة بينك وبين هللا.  أنت .2301

 أينما كنت، ولن يتغير شيء ما لم تتغير أنت.  أنت .2302

 ك بشكل ما أنت حمار رح تعبئ ببنطلون ويتم تنسيبك لتشكيل ما. بتفهم سيتم نفي  أنت .2303

 بتكرهني؟ ال، طب بتحبني؟ كمان ال، أصبح أنت متل الحكومة التركية  أنت .2304

 تدرك بقدر الحجم الذي تشعر به فال تدرك حجم السعادة وال حجم األلم. أنت .2305

 ن.تعيش وفق مبادئك ال كما يفضل األخرون، فكن طبيعتك ال ما يريدو أنت .2306

 تقاتل لتربح وأنا اقاتل لتنتصر القضية.  أنت .2307

 تكافئ نفسك أوالً عندما تُعطي.  أنت .2308

تملك الشيء الذي تستثمره ولو كانت فكرة أما الذي تكنزه فأنت مجرد صندوق أمانات   أنت .2309

 وستجرد منه الحقاً. 

ن  تملك حرية التعبير عن رأيك، ولكن ال تملك فرضه أو اجبارنا على اتباعه ففرق بي  أنت .2310

 حرية التعبير ومصادرة القرار، بدكن حرية؟ 

 تملك نفس القدر من الحب فال ينقص وال يزيد كل ما في األمر أين يتجه وأين يفيض.  أنت .2311
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لغته،    أنت .2312 تتكلم  الذي  للوطن   You belong to the homeland that youتنتمي 

master its language. 

 تولد إنسانياً ويمكن أال تصبح.  أنت .2313

 جزء من العمل ال مجرد أداة. أنت .2314

حتى    أنت .2315 أو  مادية  أو  بشرية  كانت  تخصك سواء  التي  االنتماء  لقيود  تخفيفك  بقدر  حر 

 معنوية. 

 حي ما دمت تقاوم فقاوم. أنت .2316

 دوماً تستطيع أن تُغير شيئاً ما لألفضل.. فبادر. أنت .2317

 عة من الصورة الكاملة. ذلك الجزء الذي يمثل تلك القط أنت .2318

 رائع جداً وتستحق أن تموت.  أنت .2319

 فقط انشق وستكون مرتد.  أنت .2320

 في كثير من األحيان لم تخسر شيء، فقط كنت تمتلك أشياًء غير الزمة.  أنت .2321

 في وطني، ولكن........وطني ليس فيك.  أنت .2322

 لست أنت، وأنا لست معك بالمعنيين.  أنت .2323

 لست مختلف؛ وإنما هم خائفون.  أنت .2324

الكبرى في أن تكون في األًصل    أنت .2325 الطامة  لذلك  تتغير  أفكارك هي من  تتغير فقط  لن 

 عاهة.

 َمثل للبعض وللكثير مثال مؤقت للتفاني فال تغرنك النظرات المؤقتة.  أنت .2326

 من وين؟ أول سؤال ِمقت لنكره بعض أو نفتح سوالف معِتة ترضي الفضول.  أنت .2327

ورة التي ال تقبل المساومة وأنتم النصر وبدونكم مستمرة فقط على الطريق.... بدنا  الث  أنتم .2328

 المعتقلين. 

 أطهر تاريخ يحاول أبناء هذا الوطن تزويره، المجد لك يا شهيد.  أنتم .2329

 تضعون يدكم على أفواهكم ونحن نضعها على قلوبنا، صمت قاتل.  أنتم .2330

 كونوا بشر وكافي. أنتم .2331

ا، فتحكي لي قصة، وكأني أنا الذي أنثرها، أبعثر أوراقي وأعود  حروفي واعيد جمعه  أنثر .2332

أرتبها، فتحكي لي فصوالً ما كنت أعرفها، شهقاتي اليومية تبعثر كل شيء جسدي روحي وحتى  

الواقع  فيصدمني  بأملي،  حلمي  أزين  الوحيد،  متاعي  وكأنها  أفكاري  ألملم  أستيقظ  أحالمي، 
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وأنا كم يوم من جديد،  أنا أعيد تركيب مفرداتي، وترتيب روحي، وتنظيم  ويشتتني في كل  ا 

 أنفاسي، وأنِت كما أنِت، وما زلِت، فوضى حربي.

االنسان أكثر من هللا؟! ال يا سيدي! ولكن: نعلق أمالً كبيرا على رحمة هللا، وعدما   أنخاف .2333

 من رحمة اإلنسان.

كل التدريبات والتنمية البشرية وادارة المشاريع والموارد والتخطيط االستراتيجي واسا   أنه .2334

 طريقة التفكير بهاد الغباء!، أعدموا كل المعلمين.

 الثورة المنشودة تختلف عن األهداف الحالية ولذلك كانت فسحة الخذالن واسعة.  أهداف .2335

 سب قوتهم لذلك لستم للحق أهال. الحق ال يخفت صوتهم أما أهل الفصائل فصوتهم بح   أهل .2336

 الفتن هم جيف نتن.  أهل .2337

ضمن    أهل .2338 ينزحون  جعلهم  مما  للسكن،  االستراتيجية  الماكن  باختيار  بارعون  مدينتي 

 النزوح. 

في المناطق التي تتعرض للقصف بشكل دوري، ال تبقوا أطفالكم ونساءكم هناك ألن  أهلنا .2339

ستطيع حمايتكم" قائمة. التشبث والصمود يعني  معادلة أن "العدو يتربص لقتلكم والفصائل ال ت

 حمايتهم أوالً. 

 في داريا مكانكم بعيوننا، ولكن اقسم ال أغلى من عيوننا بعيونهم إال منازلهم.  أهلنا .2340

 في وعر حمص مروا من هنا في مضيق حماه وبين الوعر والضيق أمل بالعودة. أهلنا .2341

 اً جميل. : نساء وأطفال وشيوخ مشاركين بقلوبهم، فصبرأهلنا .2342

أمرين فقدتهم الثورة وعرقلوا مسيرتها كتير هما المثقفين القلة يلي خرجوا فيها ماتوا،   أهم .2343

 والعمل التطوعي هلل صار شيء نادر جدا.

النقاط    أهم .2344 للذات او الجماعة او المؤسسة هي العمل على  بند عند عملية التطوير سواء 

 عة للوقت وهدر للجهد. الفعالة الن محاولة تطوير النقاط الميتة هي مضي

 مبدأ متجاهل في إدارة الجودة هو الضمير، وإال حكما العمل لن يكون. أهم .2345

 من الهدنة أال تعودوا لما كنتم عليه قبل المعركة من اقتتال بينكم.  أهم .2346

 كل الذين يتحاشون ذكر اسمك.   أهمل، .2347

شيء من    غيرك كفيلة بترويض حقدك عليهم وعلى الناس، إذا كان قد تبقى فيك  أوجاع .2348

 االحساس. 

 عادية بس بلدنا مدمرة. أوربا .2349

 لم تفتح أبوابها حبآ فينا وال نحن لجئنا إليها حبآ فيها بال نفاق.  أوربا .2350
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 ليست جميلة كفاية؛ ولكن يبدو أن الوطن بات قبيحاً جداً لساكنيه.  أوربا .2351

 االشعارات واقطعوا التواصل لفترات، نحن بحاجة إلشعارات جديدة من ادمغتنا.  أوقفوا .2352

ثمرة نجنيها في الثورة هي: حرية اإلرادة: فنحن نستطيع أن نصفق أو ننافق عندما    أول .2353

نريد، ونستطيع أن نعارض من نريد ومتى ما نريد، ونستطيع ...أما هم حتى في   نريد لمن 

ة أعادت كٍل ألصله وحررته باالختيار وكل ما نراه لدينا هو خيارنا  نفاقهم وكذبهم إرغام، الثور

 فهو إجبار.  يهمأما ما لد

 خطوة في الالإنسانية بالعمل اإلنساني هي تصوير وجه المستفيد.  أول .2354

خطوة لتدمير الوطن وضع قائد قمامة ثاني خطوة مساومته انه ليبقى يجب أن يبيع    أول .2355

 الوطن فيبيع. 

 خطوة لتكون مواطن صالح هي أن تؤمن أن هذا البلد إلك، وإال أنت فاسد شو ما كنت.   أول .2356

خطوة لحرف مضمونك في الثورة عن مساره هي خوفك من قول الحق أو استقواءك  أول .2357

 قدرة بلسانك أو كيانك. على أهله بدعوة ال

 خطوة لكي تتقدم هي أن تكسر الوهم الذي تسميه العجز.  أول .2358

 خيانة تقوم بها هي خيانة ذاتك ومكمنها األساسي بفقدان الثقة بنفسك.  أول .2359

 دروب الخيانة أن تنسى. أول .2360

المجتمع، فسقطوا    أول .2361 يعلمون بمرض  العواطف ألنهم  للمشايخ هو مخاطبة  سقوط كان 

 لشبك فهذه األمة أمة العقل أمة اقرأ وليست امة هبوا بال بصيرة.الحقا بنفس ا

شيء تم استهالكه بهذا الوطن هو طاقة الشعب مما جعل معالجة أي أمر فيه ال ينتج    أول .2362

 عنها سوى مزيد من النفايات عديمة الفائدة.

 شيء عجقوا وبعدها حسب النتيجة منزبطلكم الفتوى.  أول .2363

صدق مع الذات االلهية ثم النفسية ثم الذوات البشرية، ونحن  فوهة الفرج تكمن في ال  أول .2364

 أهملنا اول شرطين وكذبنا في الثالثة.

 جوفك، حياة العبيد اختيار.  من نطق ما في خوفك قيد بعدك عن الحرية، هو  أول .2365

 كام نزحة صعبات بعدين نتأقلم، أحالهما مر. أول .2366

ثم الجهلة، ثم أبناء الوطن الحرام    من يبيع الوطن هم عبيد السلطة، ثم عبيد المال،  أول .2367

 الذين يرون أنهم يجب أن يبيعوا حتى ال تذهب حصتهم سدى، لن نبيع. 

نقص في الكاذب أنه ال يدرك أن اآلخرين يعلمون بكذبه، ولكن آفات المجتمع محقت    أول .2368

 المصارحة.
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 : َهبت عاصفة؛ اقتلعت الخيمة وابقَت سكانها.أولويات .2369

 ا اليوم أسود، هم السواد بعينه، ولكن خدعونا ببياضهم بيننا.الذين يعتبرون هذ أولئك .2370

أن النهاية دائماً سيخطها هللا، لذلك وحتى أخر شبر ولو على ِرجل واحدة ولو بموضع    أؤمن .2371

 إصبع، سنبقى نغني للحرية ونلعنكم، ويلعنكم هللا، سنشهد يوماً نكون فيه، وال تكونون. 

 يا رب لن نُغلب وربهم كلب.  أيْ  .2372

 قتتال بين الفصائل يفيد بأحد أمرين: "الندالة أو العمالة".ا أي .2373

انتصار! حققه الكلب إذا كان ال يستطيع العيش إال محاطاً بقطط مموهة أو كالب تعوي    أي .2374

 بال سبب. 

نفوسنا    أي .2375 المقدمة  في  يضع  أن  يجب  مرحلتنا  إليه  وصلت  الذي  السوء  لتبرير  تأويل 

 المريضة التي تحتاج إلى االصالح قبل حاجتنا للرجال والسالح.

تحليل قائم على العواطف والتبعية الفئوية هو تحليل مرفوض فيما يخص الثورة، لذلك   أي .2376

ال تقتنع بكل ما تقرأ ولو كان مسبوكا، جرد نفسك وحرك عقلك، وال تنساق وراء العواطف أو  

الكالم المنمق الذي يدفع عن فصيلك الشكوك، ستنشق ألف انشقاق ما دمت تتبع عاطفتك وترى  

 بعينك.  نظرفابعين غيرك، 

تغيير يبدأ من اإليمان بفكرة جديدة لم تكن موجودة لديك لذلك ال تستصغر أفكارا قد   أي .2377

 تغير حياتك انطالقا منها، كن إيجابي. 

 تغيير يستلزم بدائل أفضل وإال كان محض تسلية. أي .2378

 تكتل يبنى وفق نظام المحاصصة ال الكفاءات لن يحقق التطلعات.  أي .2379

 ان ستفنى وتبلع ولو كانت باأللوف. جماعة ال تحوي شجع أي .2380

حاجة أو ضرورة تتحول للوضع المزري عندما ال يقوم المسؤولون بمسؤوليتهم الموكلة    أي .2381

 إليهم ويأخذوا دورهم الذي وافقوا أساسا عليه.

 حراك ال يكون اإلنسان أول أولوياته هو حراك سلبي.  أي .2382

 سخافة الواقع. حل يتم طرحه تجده في صف القوة، هذا حل وال شو؟!  أي .2383

حمل ثقيل نحمله مع أنه جزء منا، ال تصدق ما زالت تتنفس، ولكن الميت هو جزء    أي .2384

 منك. 

 حّي تقطنه، وأي ميٍت يقطنك.  أي .2385

خطأ سيظهر بعد فترة حكماً لذلك فإن عملية ارتكابك للخطأ ولو كان صغيراً هي خطأ   أي .2386

 كبير. 
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 دعوة للفئوية بمختلف أنواعها هي دعوة جاهلية. أي .2387

ربي.. لي أُمنية: أن تُعيد لي رفاق الّدرب؛ وِبهم أعود أسلك نفس الطريق، فقد بات    أي .2388

 الَمسير موحش ها ُهنا. 

شخص تستطيع توقع أسوء ما سيفعله هو شخص يمكن هدايته أما السيئون فعالً هم    أي .2389

 الذين يكون سوؤهم مبطن وغير متوقع. 

 النقيق. شخص يتحدث بالمناطقية كثيراً هو ضفدع يرغب ب  أي .2390

والدين    أي .2391 لفكر  لعلم،  لعقل،  بحاجة:  نحن  جاهل  فهو  الدين  ينقصنا  بأننا  يتزرع  شخص 

 سيكون حينها موجود حكماً، ولكن المراد أن نبقى أغناماً ونحن نطبق وال نعرف ما نريد! 

 صفقة بيع غير عادلة تتم عندما يسكت الغالبية عنها، وهنا يكون األغلبية بائعون.  أي .2392

 من مجموعة صغيرة إلى دولة أساسه العنصر البشري وجميع الكيانات التي  فساد بدءاً   أي .2393

ال تملك قوانين تحدد صالحيات هذا العنصر واألهم تحد من خروجه عليها هي كيانات تتعفن  

 ثم تموت او تدمر جزء من المجتمع الذي تعمل فيه... ويلي عنا عايشة تُدمر. 

حصول على الشرعية الشعبية للحكم كون  فصيل عسكري في الوطن غير قادر على ال أي .2394

الجميع جذروا في فئة أو فئات محددة من الشعب العداء تحت مسميات عدة، عداك عن طبيعة  

االنضواء تحت اللواء تعني االيمان بشريعتهم وحسب وهي شريعة فئوية مهما كانت ال تمثل  

 شريعة الوطن. 

 ى فصائل البرية. فصيل يتكلم ببربرية مع القاعدة الشعبية هو إحد أي .2395

قائد بدًء من قائد الفريق الصغير إلى قائد دولة ال يكون العامل النفسي جيد لمن يقودهم    أي .2396

 يعتبر قائد فاشل عداك عن قياس العوامل األخرى.

 سنوات ما بيقدر يتحد!  6ثواني، ولكن بـ  6قائد بيقدر ينشق بـ  أي .2397

 المهم يطبق على الجميع.  قرار مهما كان مجحف بينبلع أي .2398

 كيان يسعى لجلب الوالء قبل الكفاءة لن يحقق التطلعات. أي .2399

مجتمع ال يصنع قراره ويختار طريقه هو مجتمع متهالك سيجمع نفايات باقي المجتمعات    أي .2400

 ويضعها بطريقه كعراقيل وهمية ألنه غير قادر على أخذ القرار.

فينعكس ذلك   أي .2401 أفراده  الذي يحققه  النجاح  باحترام  المرتبة  لهذه  مجتمع متحضر وصل 

 على البقية والمجتمع عكس ذلك غالباً يسير في طريق االنحطاط. 

 نجاح يحتاج توفيق من هللا أخلصوا النوايا.  أي .2402

 نقاش في وطني يبدأ برمي العقل جانباً.  أي .2403
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 كانت البدايات صعبة.  هدف تريد أن تحققه عليك التمسك به مهما أي .2404

 كان مطلق الرصاصة التي تقتلنا فهو قاتل يستحق اللعنة.  أيا .2405

 كيان مهما كان ال يعتمد عنصر الكفاءة هو مقوض األركان.  أيا .2406

اآلن    أيام .2407 العودة،  وتؤكد  األسد  تلعن  الحيطان  ع  عبارات  في  سنوات  من  حلب  اخالء 

 ي. العبارات ع السيارات بتلعن كلشي وبتدير ضهرها وتمش 

تدور على هؤالء البشر يكبر عمرهم ويظهر قبحهم فال يجدون زياً يختبئون فيه إال    أيام .2408

 الدين.

 ال تنسى وذكرياتنا فيها ال تغتفر.  أيامنا .2409

المدللة، إن تمام ساعات اليوم ينهيه، كتمام أيام العمر، لقد كبرت ومازلِت صغيرة،    أيتها .2410

عمر تصبح البنت ِنداً ألمها، ستكشف لك األيام  سيتوقف دالل العائلة هنا، صدقيني، في هذا ال

 معنى كالمي. 

 أن هللا لم ينصرنا لغضب منه؟، نعم.، وِلما؟، المعتقلين وأّناتهم.  أيعقل .2411

أن تكون شعرات ظاهرة من جدتي العجوز المخضبة بالحناء عورة وصبية كالبدر    أيعقل .2412

 استروا عوراتكم.  خضبت بالدماء ليست عورة أعمالنا وقلوبنا وفرقتنا هي العورة

أن يكون الفصيل أصبح دين فالسؤال األول دوما إلى أي فصيل تنتمون؟ ويحكم: من    أيعقل .2413

 ربكم وماذا تعبدون؟ 

 أن يوجد شيء يفوق سلعتي النفاق والغباء في وطني؟  أيعقل .2414

 أننا ال نصلح للتفكير فجاءت الحرب لتكون حجة لنا بان الوقت ال يسع. أيعقل .2415

 هذا الشعب؟ بأحقادهم لبعضهم البعض! تذهب طاقة كل  أين .2416

 تعيش؟، بهذا الزمن، قلت لك أين؟، بال وطن، ِسوار.  أين .2417

قدسية الصيام؟!! أنا أشعر بالجوع وبالعطش؟!! ألم تشتاق لرحمة ربك وفضله وعفوه    أين .2418

ألم تعطش لها، ألم تحن إلى لقاء األحبة في دار البقاء ألم تجع لذلك، المسلمون أو باألحرى نحن  

أنا وأنت وأنتم جردنا صيامنا من فحواه على أنه جوع وعطش؟!!! هنيئا لكم ما تأكلون عند أذان 

ولكن ضيعتكم األرقى واألنقى...ضيعتم خير الشهور عند هللا...صارت عباداتنا أشبه   غرب،الم

بشيء للتسلية ال أكثر ولم ندر أن أصال خلقنا للعبادة!!! لم أشعر أن الناس تشعر إال اليوم وما  

لكم   المحاصرين؟!!!  أهلنا  وعطش  بجوع  أحدنا  يشعر  هل  مخزي،  شيء  شعورهم؟!!!  كان 

أعنا على عبادتك، كما تحب أن نعبدك ألنك أهل أن تعبد حق العبادة ولسنا أهل    لهمالجواب ال

 لذلك. 

 وطنك؟ لم يبَق هناك وطن سوى في داخلنا حتى إشعار آخر.  أين .2419
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 وكيف ومتى؟ سنلتقي.  أين .2420

 يقف المنافقون؟ على الحياد. أين .2421

 ... فنحن نستشعر، ولكن ال نبصر عدلك، أال فجّد السير يا عدُل.  أينك؟ .2422

أدنى ضمان    ينماأ .2423 انه ال يوجد  الوطن، مع  توجهت تجد إعالن "عبور مضمون" خارج 

 لذلك وقد نفقد أرواحاً فأي تجار بات هؤالء؟ 

توجهت ستجد العاهات هناك عاهات دائمة وعاهات مؤقتة وهناك 'عاهات' مثقفة وفي    أينما .2424

 كي يعلموا.  عاهات تتولى المناصب، عاهات، اكتبوا هذه العبارة على ألواح الدراسة

 كنت فأنت على ثغر فال تسمح أن تعبر منه الكالب بأي شكل كان.  أينما .2425

 كنت هذا جزء من قدرك، ولكن المهم ماذا تزرع وتثمر في مكانك.  أينما .2426

 السوريون: مصباح عالء الدين كذبة المستقبل لمن يتحرك، ال لمن يحك.  أيها .2427

الشعب العظيم "نحن الشعب مو كل ما اجانا وزير حكومة أو دفاع أو قائد فصيل يفكر    أيها .2428

حاله حاكمنا حكم الربوبية! "ترى السالفة اسا عنا ذيل الكلب وانهاؤه أولوية بس هيك وال.. دسنا  

 األسد ومندوسكم. 

وتمجدوا   أيها .2429 للغفلة  تعودوا  أن  إياكم  لذلك  يشردون  ما  القادة سرعان  إن  العظيم  الشعب 

 شخص أو راية، لهم منكم الدعاء وانتظار األفعال.

فيه    أيها .2430 العيش  ساء  فقد  الحرب  من  ال  الوطن  من  فررتم  العابرة  بالقوارب  الفارون 

 ففروا...إلى....

 . القابعون في القماقم انتفضوا أو انقبعوا أيها .2431

 القادة أحسنوا القيادة أحسنوا يحسن هللا إليكم.  أيها .2432

الالجئون: نحن نكتب عما نفقد فال بأس أن نكتب عنكم بعد فقدكم فقد كتبنا عن حيطان    أيها .2433

 فقدناها، فال تزعلون. 

 اللحد ماذا تركت لحضن األب؟  أيها .2434

 إخوة العنب والدم. المارون سنستوقفكم بمدينتي وسنقول لكم ال تنسوا أن لإلياب موعد،    أيها .2435

قطع    أيها .2436 من  أنتم  المدني  الدفاع  أيها  األهالي،  وهجر  البيوت  دمر  من  أنتم  المجاهدون 

أنتم من دمرتم المشافي وأوقفتم الدواء وقتلتم   الكهرباء وأشعل الحرائق، أيها المراكز الطبية 

منكم، هذه الثقافة  الناس بنزيف جروحها دون الضماد، ابتعدوا عنا فعدونا الكافر أكثر رأفة بنا  

 أين اتينا بها؟!!!! يا أبناء شعبي المنافقون؟  من

 المناضلون موتوا بسكون فالضجيج يزعج النائمون.  أيها .2437
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 الموت ما أصغرك بعيون أهلنا وأطفالنا.  أيها .2438

 أقسى حلم ال يتحقق أم ذكريات ال تنسى؟  أيهما .2439

 لقاء يعني أنني ما رأيتك من حينها، وليس أنني لن آراك. آخر .2440

 االسماء الذين كانوا معتقلين اليوم شهداء، بل أحياء.  آالف .2441

 الصور التي تلتقطها ال تعتبر رصيد بقدر الصور التي تراها بعينك وتفهمها بعمق.  آالف .2442

 أن تستفيق، قم يا رفيق، أزل الحواجز وأوقف الذل وأكمل الطريق.  آن .2443

تكون مسلم هذا ال يعني أن تكون بوقا ينادي إنا مسلمون وإنما أن يكون ألفعالك صدآ   آن .2444

 يردد إننا مسلمون، صدى فعل أفضل من صوت.

 للبوصلة أن تتجه باتجاهها الصحيح، كلما زاد الغباء زاد البكت. آن .2445

صاروخ وال طيارة شيلكم من نوع    2017قذيفة دبابة وال مدفع وال هاون ب    2012  ب .2446

 الح بس عن جد جهل أسود عنا أسود: صحي دخنة حريق وال انفجار؟! جهل قاتم للجدل. الس

ويطبق    بات .2447 يحملنا،  مدد  فاللهم  القدرة،  من  أكبر  الحمل  وبات  القوة،  من  أكبر  االحتياج 

 األخشبين على كل من ظلم.

 األمل ينتظر العمل، عمل: مصطلح حربي.  بات .2448

 لساء.الجمال غريباً.. أو أننا فقدنا الجُ  بات .2449

 الفخر بأي انتماء يرنوا للنفاق ألنه يعتبر أمالك خاصة، الفخر باإلنجاز. بات .2450

 الموت وأنت ال تعرف الى أين تصير أفضل من الحياة وأنت ال تعرف أين أنت.  بات .2451

الوطن كقطعة السالح فهناك الزناد وهناك الرصاصة وهناك الساعد وهناك الجريمة    بات .2452

 التي ترتكب به، وطني دبابة. 

تغيير الراية بسبب التمسك بالبقاء للتسميات لذلك لو رصعتم العلم بالذهب فأنتم أنتم    بات .2453

 وليس ما ترفعون. 

 يء في وطني مختلف! توجيه النقد لبني وطني أسهل ألف مرة من التخصيص فكل ش بات .2454

 ثقيل جداً على الناس كل شيء فيه عطاء.  بات .2455

الناس ممن ظاهرهم أصحاب دين، ليس خوفا من دينهم وإنما من    بات .2456 شائعا أن يخاف 

 فهمهم الخاطئ له، أمنت باهلل.

 كل شيء في هذا الوطن مبتور.  بات .2457

الهاوية، يجب أن  بات .2458 الناس إلى  أن تبقى تصرخ كيال يذهب  يذهب البعض    مرهقاً جداً 

 بفترة استراحتك، وإال ستذهب أنت دون أن تسمع أي صراخ يجنبك االنهيار.
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من السخرية أن نتفاءل أو نتشائم ألنه عام جديد أو فصل جديد أو حتى حدث جديد ما    بات .2459

 دام نحن.. نحن ... ال جديد. 

 من الصعب جداً أن نقتدي باألحياء.  بات .2460

 البيعة يومية كتجديد اإليمان ألن هذا الشعب يخاف من الخيانة كما يخاف من الكفر.  باتت .2461

 حياتنا تتعكر بأشخاص وتصفو بآخرين حسب شو بيطلع بوجهك أو بيحجز بقلبك.   باتت .2462

 حياتنا مثل صورة السيلفي، خالية من العفوية.  باتت .2463

 حياتنا مليئة بالمواعيد.   باتت .2464

 ضخمة الشكل صفرية الفعل. M4ركية على ال عالقتي بك گ المدرعة الت  باتت .2465

من    باتت .2466 جزء  لتكون  ستبقى  ولكنها  الخيانة،  بمساحة  مقارنة  ضيقة  اإلخالص  مساحة 

 سيناريو الوقوف. 

 شديد: هلق ممكن نموت بس مستحيل نيأس.  باختصار .2467

: >>قلعتي<< شوكة في عيون الغزاة شوكة في حلق الحاسدين شعلة الثورة لن  باختصار .2468

 زائم لن تستكين.تخبو والع

 : الالجئ هو نازح؛ بس شبير وحوشه عالي.باختصار .2469

 : رسائل المعايدة التي ال تحوي اسمك الصريح تجاهلها، حب سقط عتب. باختصار .2470

 : نستحق ما يجري.باختصار .2471

مهما    بارعون .2472 واقع  يصبح  ولن  األرض  على  يكون  ال  الكالم  الكالم...تذكروا  في  جداً 

 طال...يجب أن تبادر. 

العالقات االجتماعية التي يمكن أن تصبغ بطابع وّدي، معظم باقي العالقات تتسم   اءباستثن  .2473

بالعدائية على صعيد العمل أو المؤسسات أو السوق أو.... فهذا طبع متغلغل في المجتمع، يجعلنا  

 نخوض مئات الحروب الوهمية المدمرة، التي ال تستند ألي مبرر سوى مرض داخلي فينا.

ندك عمل ال يمكن أن توقفه أو تريد جلب حاجة أساسية لمنزلك، فإنه ال يوجد  إذا ع  باستثناء .2474

 أي سبب لخروجك من المنزل. 

 ما بقي اإليمان في قلوبنا.  باقون .2475

 ونتمدد باقون ونتبدد باقون ونتشتت باقون... باقون .2476

 ألف، صاروا صفر.  30شهر لذكرى   باقي .2477

 يا يموتوا والدك من البرد، يا تموت أنت إذا حاولت تدفئهم.، قال وطن قال  بالبلد .2478
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أن    بالتأكيد  .2479 يعني  ال  هذا  ولكن  صدقوا،  إن  الجهاد  في  األول  الصف  لهم  السالح  حملة 

 الصفوف األخرى صالتها غير مقبولة!

 نكتب عن الحب، وبالصمت نتكلم عن الفقد.  بالحبر .2480

 والدم نسقي أحالمنا. بالدمع .2481

 من أن العيون الرمد قد تنكر وجود الشمس، إال أن باقي العيون تسطع بنورها.  بالرغم .2482

من أنه أصبح لدينا قدرة كبيرة على التنبؤ باألحداث إال أننا ال نضعها في حسابات   بالرغم .2483

 تحركنا. 

ءه يحمل الجهل  من كل مكر السياسة فإنه ال يمكن تطبيقه إال في وطن أغلب أبنا   بالرغم .2484

 في فكره.

تم إلغاء االعتراف بالرئيس، يعني إذا بكون معك شهادة رئيس من عندهم    2011  بالعام .2485

 أنت غير معترف فيك عنا، والزم تتعمم السوالفة على باقي المناصب...األدنى. 

كان رفيقه يشبعوا مسبات كل ما شافه وما يزعل، من سنتين سب فصيله ولهلق    بالعامية .2486

 ما شافه. 

: حالنا الحالي أشبه: فََمن َشِرَب ِمْنهُ فَلَْيَس ِمّنِي َوَمن لَّْم يَْطعَْمهُ فَإِنَّهُ ِمّنِي يعني صار  بالعامية .2487

والنفس   كبيرة،  وأرقام  عديدة  وبأشكال  المادي  الكسب  لموضوع  ومتنوعة  كثيرة  أبواب  في 

المثل األعلى، متل    وهواها وما أدراك إلى أي درك ستهوي بك، قرب أكتر بتالقي: حالنا وهلل

حرامي ملكته ضيعة بالوقت الراهن وأكيد رح يكون معو وقت قصير ليأخذ منها وأكيد مارح 

يلحق يأخذ كلشي ولو كان فيها أشياء كان بيحلم فيها، بالمحصلة هو عرفان أنها أيام رح يطلع  

ا ما عندك وقت  منها فيا ترى شو رح يختار؟؟!!! ما خف حمله وغال ثمنه ...! هاي حال الدني 

 لتلهفها كلها، فالهف يلي بخليك تعبر بخفة إلى ما غال ثمنه اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. 

األخيرة تجد قرارات كبيرة عنوانها الشباب والبنات، يعني من كثرة ما يعترضنا    بالفترة .2488

ع أننا نعيش  من هذه األمور بتفكر انه معظم شبابنا عديمي أخالق ومعظم بناتنا قليالت تربية، م

بمجتمع مسلم محافظ عداك عن الشرقية، فهل نحن هكذا فعال أدم وحواء أم أنه يجب التركيز  

 االعمار والتقدم والتعليم و. أكثر بحكم أن ما ذكرته ليس حقيقة وأن أبناءنا محترمون.   مورعلى أ

 ن رجال وامرأتان. اختالل تواز 3أطفال و 5حاوية، يتناوب عليها يومياً؛  بالقرب .2489

الليمون    بالالت .2490 كمجفف  تدمع  ال  ينسجون...وعيون  الخبث  يقسمون...ولخيوط  والعزة 

أن  يعلمون؟!!  أوال  التراب  أصلهم  وينسون...وينسون  السراب  أحالم  ويحلمون...ويحلمون 

نسيجهم كنسج العنكبوت وأن ما فيهم مخلد إال وسيموت وستشرق الشمس وتنير القمر سينجلي  
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الدرر سيسط تثور    النورع  الصبح كبريق  براكين  فاألرض هامدة وفي جوفها  النور  سيسطع 

 فليبنوا جدرانهم...وهن على وهن على وهن كبيت العنكبوت. 

سوف يحدث ما أردنا من خالل المقارنة بين الربح والخسارة فهناك أشياء قد   بالمحصلة .2491

 نخسرها حفاظاً على أشياء ال تقدر بثمن، فال تبتئس. 

 سة.گلشي بدو درا  بالمحصلة .2492

تعني ظهور مدارس فكرية وظهورها أمر مطلوب، ولكن  بالمقلوب .2493 ! سياسة االغتياالت 

على ما يبدو ظهرت بالمقلوب، ذوو التوجه الديني يستقطبون عواطف بال عقول ذوو التوجه  

الال ديني يستقطبون عقول بال قلوب ما من طيبها دوم جاي معنا بالمقلوب من بعض طبخات  

 الوطن: مقلوبة. 

سنين فاقت لقتني بدي اطلع قالت لي صباح الخير؛    3! من فترة بنتي الصغيرة  قلوببالم .2494

قمت عطيتها ليرة. وقت رجعت يعطيك العافية؛ عطيتها ليرة. شافتني عم صلي فصلت معي  

عطيتها ليرة. لدرجة ان بتصلي معي التراويح كاملة هلق. اذا ماحبت تعذب حالها خالص بتشلح  

ليرة. بس لألمانة هي بتحاول تحصل على ليرة بس في اليوم ان بس    د بتاخ لي بوسة ع الهوا،  

اخدت مرة بتصير التراويح والبوسات والصباحات ببالش. أما الحكومة بتقلها أنت صباح الخير  

بتقلك هات ليرة! بتشلح لها أنت بوسة بتقلك هات ليرة! بتفتح أنت بتسكر بتبقى بتنتقل هات ليرة! 

ة! غير محكوم هات ليرة، محكوم هات ليرة. حتى إذا بدك تهج برا البلد بتلتزم بتخالف هات لير

 هات ليرة! لحظة يا جماعة انتو فاهمين األمر غلط!... هات ليرتين. 

 لألُم؛ نوم الطفل عبادة. بالنسبة .2495

لآلراء الخاطئة التي نسمعها كل ساعة هي شيء طبيعي بهيك مرحلة والمطلوب    بالنسبة .2496

 ة لعداء بعضنا حالياً بأي شكل كان. فقط تجاهلها لسنا بحاج 

 للحلول واالندماج عشو مختلفين؟! مين الرئيس وال.  بالنسبة .2497

للشهداء يلي باعوها ألرواحهم أكيد ما كرمال قطعة أرض عم نداكشها مع العدو،    بالنسبة .2498

 وإنما ألجل ما هو أسمى.

يلي صار ويلي عما يصير هو شيء عما يكون عنا تجارب ونتائج ومشكلتنا أننا لم   بالنسبة .2499

 نستفد من التجارب ولم نفصح عن النتائج، ولكن يجب على التاريخ أن ينصت لنا.

منهم    5صنف وبس تروح لعنده أقل شي    15الخضرة المتجول يصيح بمذياعه على    بائع .2500

 بتطبق، وشو في بالسي في وشو الواقع.  ما موجودات. بذكرني بشو الناس بتحكي وشو 

العوامة أخذ اهتماما أكثر من شيخ الجامع وعرباية السوس أكثر من مئذنة الجامع ما    بائع .2501

 عيب، ولكن اختلفت تراتيب االهتمام أو ساء استخدام الرموز فنفر الناس.
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 رحلة تعطل السيرفيس فكان رأي صباح هلق كان الزم بالخيمة وهللا ما كان الزم.  بأخر .2502

شغال    ببددكم .2503 عقولكم  نور  خلو  بس  طفوها  الضفة  تعبروا  وبدكم  طفوها  عقولكم  تطفوا 

 وسراج المركب مضوي، في ناس رح تركب وتقود بالظالم، ما بدنا نتوه.

الهدن ال تس   ببرميلهم .2504 قوتكم وكل  ُمِحيٌط  قتلهم هللا، كل   ُ الرب، َوَّللاَّ انتقام  تطيع أن توقف 

 ِباْلَكافِِريَن.

وبالخاصة   ببلداننا، .2505 أمن"  "عنصر  لمواصفات  طبقاً  العامة  بالمؤسسات  التوظيف  يتم 

 كمواصفات "رقاصة".

 أشتاق لتلك القصص الكاذبة التي كنا ننسجها معاً، واليوم نعيشها بأدق تفاصيلها! بت .2506

فريق  بتبلش .2507 بين  كبيرة  هالحرب  حرب  اختزال  بتم  شوي  بعدها  منهم،  واحد  مع  نحن  ين 

لتصير بين شخصين ضمن هاتف ضمن غرفة وتساب فقط إلثبات أيهما رأيه أصوب، شايفين  

 حجم هاالختزال، هاد حجم فكرنا حالياً.

 القادة وقت يفوتوا على حوار اندماج كأنهم بغرفة االنعاش ماتوا عاشوا. بتحس .2508

 لتحافظي عليه، وهيك... لتوصل إلها، بتحفي بتحفى .2509

 ضدنا، وبكرى بترقص معنا، مشكلتنا ليست معكم.  بتزغرد .2510

 سؤال نحن شو سوينا حتى صار فينا هيك؟، أحد األجوبة فقط أحدها: قيصر. بتسمع  .2511

 مي أو دمع أو دم، رح تسقي وينبت مكانها ورد. بتشتي .2512

يوا مفهوم  بعض األشخاص يفسرون التصريحات أنها "سياسة من تحت لتحت". أ  بتشوف .2513

 وهاد يلي بقول عنه الشعب "تعريص". بتفهم بالطب؟ 

 مشاكلك كلما كبرت. بتقل .2514

نخاف من كوننا مازلنا أحياء!!! إن المتأمل للراحلين من بيننا ال يجد فيهم إال: التقي    بتنا .2515

النقي الوفي الصدوق المخلص الشهم البطل الخلوق الكريم العفيف، نعم فربي ال يرضى أن  

 ا إال طهرا خالصا مخلصا اللهم أحسن خاتمتنا يا رب. يتوفى شهيد

 نشك أن عدد المفسدين في وطني يفوق عدد المفسدين في األرض.  بتنا .2516

نؤمن كثيراً بوجود الظلم، ولكن حكماً لن يتعدى هذا اإليمان إيماننا بوجود هللا الذي   بتنا .2517

 سيقصم ويحرق كل الظالمين وينهي وجودهم. 

 ال تنحرف بخمسمية. ثابتة لدوالر.. األفعال االجتماعية الليرة.. بيطلع ا بتنزل .2518

 ، وع قد روحاتهم وجياتهم. M4ع قد ما رح يحطوا مخافر ع  بحبك .2519

 قد المدى من شجن الحنين الى روح إلى جانبي تستكين.  بحبك .2520
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 حب مستمر، بطول أرتال التركي، بطول أمد الحرب، بطول لسان الشعب.  بحبك، .2521

 زفتت الطريق لقلبي مو لبابسقا. كذاب; لو بتحبني كنت  بحبك، .2522

 اهتماماتنا يكون تقدمنا فانظر بماذا نهتم؟  بحسب .2523

الوطن كلنا مجرمون انشرتوا دوروا ع وطن تاني وتالت فالتهمة ثابتة وجاري العقاب   بحق .2524

 وبدكم حسن سلوك لتخلص المحكومية. 

الوطن كلنا مجرمون وللتوبة باب أوله أن نكون بذنبنا معترفون، ولكن زوبعة فنجان    بحق .2525

 وتمضي! كعادتنا...كغيرتنا...البلهاء تنقضي ويبقى الجرم ويبقى الذنب ونبقى نحن الكاذبون... 

 الرياضة ما يجري دليل النفاق الشعبي وماذا بعد خصلة النفاق حتى نتجادل؟  بخصوص .2526

 التصريحات رايحات وال تعني لنا شيئاً، لتصير على الواقع منحكي. المؤتمر كل    بخصوص .2527

الثورة كنا نغني ونرقص في الساحات وكان الكل عم يأدي واجبه اما االن فنحن    بدايات .2528

يأكلنا، قصة وطن وتفكير عفن وهيهات يا زمن   التقصير  نخاف من سندويشة الشاورما الن 

 ترجع انت ونمشي نحن. 

كل شيء وحتى الكاذبين فيهم نسوا هللا، والرائع ان الصادقين تفردوا   الناس ييأسون من  بدأ .2529

 بالثقة باهلل. 

 الناس تتحمل لتتأقلم، ال لتجتاز. بدأت .2530

! من بدع شعب مبتدع يقولون: من يطلب المدد من الرجال الصالحين أو أولياء هللا  بدع .2531

ين العرب وين العالم  الراشدين فهو مبتدع بما ليس من الدين، شو مشان: من يطلب المدد: و 

 وين البشر وين اإلنسانية..... حسبنا هللا وكفى، تبا لعقول ال تعي وال تفقه. 

"ابنك/بنتك" "الصغير/الصغيرة" وقت "يكبر/تكبر" "يصير/تصير" شغلة كبيرة، خليه    بدك .2532

 يقرأ ويقرأ وبس، لو لم تكن مفتاح، ما كانت أول كلمة نزلت في خير كتاب.

 قنع روحك أن وضعنا فوضى فوضت امري لخالق األرواح. ترتاح وترضى أ بدك .2533

 تطلع برا البلد حشك لبك بدك ترجع ع البلد حشك لبك فوتة الحمام مو متل طلوعه؟  بدك .2534

تعيش بهي البلد بدك تكون قوي كتير وتحارب كتير، باختصار بتقدر تعيش بس بتعب    بدك .2535

 كبير. 

 تفرح، افرح اليوم.... بكرى أغلى. بدك .2536

 رم بعيون الناس؛ بس تفاءل... وشوف النظرات. تكون مج  بدك .2537

 تمشي على مهلك؛ الناس بدها تطلع ع يمينك. بدك .2538
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هدنة؟ اي. ليش؟ لثالث أسباب: األول: إذا في شبيحة يروحوا لما تروح المدن الن    بدك .2539

اهلها بينهم شبيحة، الثاني: إذا تدشيم ضعيف تدشم المدن لما تروح لضعف خط الدفاع، الثالث: 

 رجعوا اهلها النازحين ويعمروها لما تروح كونها مهدمة واهلها نازحون، بيانات. مشان ي 

 تبكوا طيب ابكوا بس ال تبكونا نحن منبكي لحالنا.  بدكم .2540

االنشغال الدائم للفصائل بتكذيب االتفاقات والبيانات الخارجية لماذا ال تصدر ولو بيان    بدل .2541

 عن رؤيتها لمستقبل الوطن والشعب. 

 العودة نعمل ألجل الخيمة هكذا يبدأ البازار.األمل ب  بدل .2542

أن تطلق عبارة استنكار ما هذه الثورة! أو ما هذه األوضاع! عليك أن تطلق ما هذه   بدل .2543

 الكائنات البشرية؟ 

 أن تمضي عمرك بتتبع وانتقاد االخرين قم بعمل ما يعملون بطريقتك األفضل. بدل .2544

 أن يطبق القانون على الجميع فلنطبق القانون من الجميع ولنرتقي.  بدل .2545

أن نبحث عن البديل في الخلف علينا أن ندعم الصف األول بكل ما أوتينا ألننا سنحافظ    بدال .2546

خسر ونخسر ونتراجع فلنضحي من أجلنا بدل أن نضحي  على أنفسنا في المقدمة ونتقدم بدل أن ن 

 بأجلنا، التقدم خير من ألف تراجع. 

 حكومة تؤمن بالعلم، بالحضارة، بالعمل، بالحياة، بالشعب، تؤمن باهلل، بيصير.  بدنا .2547

قوانين سنبقى ضائعين: بين الفعل وأسبابه ومبرراته ومخالفاته، ضائعين سنبقى بال    بدون .2548

 قوانين. 

 بات كل ما في الوطن مفقود. قيود   بدون .2549

 هدف ال يمكن أن تسير.  بدون .2550

الذمة الخاصة بالوطن تأخذها عندما تموت ال عندما تغادره، قيودك مفتوحة حتى    براءة .2551

 الموت. 

البراميل وقتلنا  براميل .2552 المغلقة أنها ستفتح قريباً جداً، قتلتنا  ! اكتبوا على أبواب المدارس 

 الجهل. 

 .Rodagفأنا اآلن  Time Sheetفقط وإنما  Salary Sheetلن يتأثر  برحيلك .2553

 : في الشتاء؛ ينام الناس باكراً. برد .2554

 الَحب من وشك وقت تبطل تنكشه، وهيك كتير أمور بحياتك.  بروح .2555

 بدأت تكذب يستحيل أن تصل للنهاية المرجوة.  بس .2556
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الحرب ع  بس .2557 يلي خلصت  الشباب  أنه  حلم  يكون عندي  فرح  الحرب  وقتهم  تخلص  لى 

 يوصلوا لسوية عالية من الفكر بحيث يمنعوا الحرب تقوم مرة تانية بأي شكل من أشكالها.

 ٪ منها بينتهى وبتكثر سعادتك. 90كثرت مشاكلك اسكت ووقتها   بس .2558

التبديل    بسورية .2559 بالبدالت....  العسكرية وبس نطلع منحب نتصور  بالبدلة  نتصور  منحب 

 كازة حلوة، تعوا نبطل كذب. هاد ايمتى بدنا نبدله ونبطله، الر

 : يلي ما عجبته الهدنة فيه يخرقها. بسيطة .2560

 الدوالر اليوم؟! شقد نسينا أسئلة حلوة! بشقد .2561

 دائم يكون للمجتمع قانيين مقيتة لن تتميز وتحقق أحالمك مالم تخرج عنها.  بشكل .2562

 شديدة: يلي بدو يسب أبو ثورتنا بدنا نسب أمو. حرية.  بصراحة .2563

 نحكي الصراحة رح نترحل كلنا. : إذا ضلينابصراحة .2564

 : لقد استسلم المعلمون بسرعة. بصراحة .2565

سعادة على حافة الموت! على حافة الهاوية تتأرجح الطفلة لحظات سعادة تبحث    بصيص  .2566

عنها في غفلة من حجب أبسط مقومات السعادة؟! مساحة أمنة وأرجوحة صغيرة كل ما يلزمنا 

 يا سادة. فمن يحقق تلك األمنية؟! صورة لـ طفولتنا الُمغيبة وضحكاتنا الُمغتالة.

 الوطن، بتزبط معك الرجعة من أول مرة. تحاول مية مرة لترحل برا بضلك .2567

 : لما قررنا نبني البلد، طلع "ما حدا فاضي"، حقك تاخد دورك بطالة .2568

 ما...سيكون العدل فَال تَْبتَئِْس بَِما َكانُوا َيْفعَلُوَن.  بطريقة .2569

 حِبك حتى تطلعي بيان، بعدها يتغير بيني وبيِنك تعريف األوطان.  بظل .2570

 ء فاختر بعناية هذا الشيء.الشيء مزيد من هذا الشي بعد .2571

انطالق الحراك برزت شلة من اغبياء الوطن لتسيطر على االمالك العامة ومؤسسات   بعد .2572

الدولة وتتحاصها ولوال شوي حطو قارمات الهم أنها ملكهم االن جاءت شلة من اغبياء االرض  

 لتتحاصصن الوطن ويضعوا أعالمهم، تكاثر األغبياء منا ومن غيرنا. 

ل خطبة الجمعة عن الواقع والشيطان بذكرك بسبطعش منشور صار ممكن تفوت  انفصا  بعد .2573

 الهاتف معك ع الجامع. 

أن اشترى لها هاتفا وحقق أمنيتها، تمنى أمنيتان: أال يرى عبارة متصل االًن أن يشبع    بعد  .2574

أموميتها  محت  ألهله،  معروفا  اصنع  للتكنلوجيا  المفشكل  االستخدام  الطعام  الصغير  طفله 

 تها، متل الزيتون. بأمني 

 خرقة! سنين وتجينا ناس وتقول هي 8أيام بيصير عمِرك   بعد .2575
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 ست سنوات من التحضير! متى ستبدأ الثورة؟  بعد .2576

ست سنوات يطلع مصدر البيان والموقع عليه هو كنية غير معروفة فهاد بيان على    بعد .2577

 غباء الفصيل أياً كان. 

 فقدك ال يمون أحد على هذا القلب إال العقل وهذا العقل ال يعترف.  بعد .2578

 كل إصرار نجاح.   بعد .2579

 كل قصف هدوء، ولكن عندما تتغرب ستفقد ذلك الهدوء.  بعد .2580

 لى ُحَماِته أنهم مازالوا...... بخير! كل قصف يطمئن الشعب ع  بعد .2581

ما اتفق يلي عنا مع هدوك ضد هدوليك، حبيبتي اقتنعت إن ممكن نوصل لبعض، ألن   بعد .2582

 كانت تقلي ما معقول، وصار. على هاوية وطن 

ومن    بعد .2583 االستقرار  نحو  بالصعود  البدء  ثم  الطاقات  تجميع  مرحلة  تأتيك  النكبة  مرحلة 

 الولى وعلينا ان نكمل علينا ان نكمل. ثم......تجاوزنا المرحلة ا

 موظفين عاديين متل بعض.  HRهالعطلة رح تبقى اسبوع مفكر إنك أنت وال   بعد .2584

 هذه السنوات ال حاجة لتكرار حافظوا على المؤسسات! الزم نكون تعلمنا. بعد .2585

هذه المدة يستطيع أغبى واحد فينا طرح خارطة الخالص، ولكن المصيبة أنه ال يوجد   بعد .2586

 سالكين يبادرون بالسير في هذا الطريق فالمبادرة مشنوقة.

منيح أن أغلبنا نّزح مرات ومرات، والغالبية باألخير تهجر، وكل مرة نخسر شيء  بعرف .2587

نا بأرواحنا، باإلضافة لشيء أخر  ونطلع من دونه، وأقل شيء في مرة تركنا كل شيء وطلع 

مالزم ألرواحنا وهو حقوقنا، هاي الحقوق يلي رح نضل نطالب فيها طالما لسا أرواحنا معنا،  

 عنها لنموت.  زليعني ما رح نتنا

 .. الحب يأتي بعد.. الهاتف.بعصرنا .2588

 االلتزامات مجرد الضعف فيها خيانة، گ الثورة.  بعض .2589

 ة فاإلرادة تصنع من جديد قادة.األخطاء تحرمك مكانة القياد بعض .2590

 األشخاص الموت يغيبهم فقط عن العيون وكالنبض فينا باقون.  بعض .2591

األشخاص بفطرتهم ال يملكون مهارات تواصل، ولكنهم يتغلبون على ذلك بشيء   بعض .2592

 يسمى قوة االقناع وأحياناً قوة اللجم.

 هم، علل. األشخاص لوجودهم معنى سلبي وأسوء من عبارة ال معنى لوجود  بعض .2593

 األشخاص ليسوا أبطاال أو قادة وإنما كمبرس لمؤسسات إعالمية.  بعض .2594
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األشخاص يتركون األمر يجري لمقدره ليتمه هللا كما بدأه، وهنا الترك موضع قوة   بعض .2595

 ال ضعف. 

 األشياء تزيل ضررها بتغيير تموضعها كمثال المسمار او الزجاج المهشم.  بعض .2596

 ث تهوى. األفكار يلي بتهوي تضعك حي بعض .2597

األماكن كانت صغيرة وكبرت واالخرى كانت كبيرة وصغرت بعض األماكن كانت    بعض .2598

منسية وشهرت واالخرى كانت مشهورة ونسيت بعض األماكن حفرت في وجداننا ببطوالت 

أبطالها واالخرى سقطت بتخاذلها بعض األماكن أصبحت أشهر من نار على علم بسبب الفرح  

فيها ال أدري رصاصة ثم رصاصة، ولكن لم تصيب    الشهادةلعز بعد  بعد نصر فيها أو المجد وا

لكن نواظرنا إلى الهدف ال ولن تخيب لم تصيب لكن ال ولن تخيب كنت هناك اشتم عبق أماكن  

 منسية ازدانت بمرور األبطال فيها، ليفوح منها عطر سيعم بإذن هللا. 

البشر اقناعهم يتطلب فقط التوافق مع مصلحتهم وليس مع الحقيقة فال تذهب نفسك    بعض .2599

 عليهم حسرات.

بمنطق    بعض .2600 يفكرون  إلى األن  المرات، ألنهم  لها أالف  البشر ستسيئ لك ولو أحسنت 

 الحيوان بعيدا عن اإلنسانية. 

 التفاهمات تفاهات. بعض .2601

 الثقوب القديمة تراث يجب أال ترمم.  بعض .2602

 كريات نتمنى أن نقفز فوقها بحيث ال نتذكرها.الذ بعض .2603

الصور صارت جزء من الحائط وحتى خلفية الهاتف باتت رغم نظرنا الدائم لها ال   بعض .2604

 تذكرنا بشيء يجب أن نكون غرباء كل فترة حتى نرى. 

الصور صارت جزء من الحائط وحتى خلفية الهاتف باتت رغم نظرنا الدائم لها ال   بعض .2605

 جب أن نكون غرباء كل فترة حتى نرى. تذكرنا بشيء، ي

الحتوائها مناظر مؤلمة وبعض    18الصور والفيديو على االنترنت يكتب بجانبها +  بعض .2606

 األفكار والكلمات يجب أن نكتب جانبها +عقل. 

 العقول المتحجرة قد تكون عثرة في طريقنا، ولكنها وال شك لن تكون سد.  بعض .2607

الفعاليات تقوم على أسس محددة ثم تؤدي جزء منها بحسب الواقع ال القدرة وهذا   بعض .2608

 أحد أسباب عدم الثقة فيها وتهاون الفعاليات الجديدة بمهامها. 

 الناس التعامل معهم أصعب من امتحان الرياضيات. بعض .2609
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الناس تختلف على حذاء، ولكن تعودت أن تجعل من أي خالف مهما كان كما لو    بعض .2610

كان خالف عقيدة فعقيدتهم ال تضاهي حذاء ويدعون أنهم أصحاب حق وعقائد وهم حذاء ال  

 يضاهون. 

من الدمار بعض من الشهداء بعض من المصابين بعض من المفقودين قليل من األلم   بعض .2611

 أو بصمتكم أو بشيء في ضمنكم دفين.  كثير من الحقد حقدكم بقتلكم

 يبحث عن عمل وال يبحث عن ثورة. بعضهم .2612

الثورة: أكثر صنفين خانوا الدماء ومصنفين في واجهتنا هم القادة والشرعيين، فالقادة    بعمر .2613

ما تحركوا بوجه هدر الدماء من عدونا، والشرعيين ما تحركوا لحقن الدماء بيننا، فأي وجهة  

 ترومون؟ 

 ن شوي لفلسنا وبعدها نصبنا خيمة وعشنا.الوط بعنا .2614

عن الحدث ألف كم بس قلبه معك من البعد تداخلت األمور ببعضها قلبه معك قلبه مع    بعيد .2615

الحدث قلبه للحدث شرح المفردات قلبه معك: بحبك قلبه مع الحدث: عينيه عليه قلبه للحدث:  

 رأسا على عقب.

 . ♡مؤمن إال بلقاء ربه عن الحياة قريبا من الوصل ال راحة ل  بعيداً  .2616

 عن أحالمكم، حلم الطفل والمرأة والشيخ أن ينام بأمان، حتى ألبسط حلم بخيلون.  بعيداً  .2617

فيها كل شيء، وكل    بعيداً  .2618 ننسى  نبتعد عن كل شيء في خلوة  أن  نحتاج  عن كل شيء 

 األشياء تنسى وبعض األشياء ليست أشياء.

انقالب، هيا نعلنه بوضح النهار ال نخاف    عن االنقالب التركي، نحتاج في وطني إلى   بعيدا .2619

 وال نهاب. 

 عن الرتوش وغيرها البارحة مجزرة في سراقب واليوم في اريحا وغدا. بعيدا .2620

المناطقية سائد فباتت الناس تتمنى عموم الظلم إذا نالها بدل الدعوى بزواله وتعافي    بغض .2621

 أهلها. 

النظر عن غاياتنا فإن الطرق التي نسلكها في التفكير او في الوصول لهذه الغايات   بغض .2622

 طرق وضيعة. 

"ادليب    بفرض .2623 استعادتها ألصحابها، ضمن  بعد  المسروقة  اآلليات  على  فرض ضريبة 

 سيتي"، بتطلع أكتر من مشروع الزيتون، فكرة مشروع، مقترح للحكومة.

 مة. مقرون بمدى قدرتك على المقاو  بقاُءك .2624

 ما تعمل ليعم الخير ينالك منه، وال تغتر بغير ذلك. بقدر .2625



 نون  -  بتي العدس ح 

 

155 

من    بقعة .2626 العديد  الثوري:  الحراك  تحت  المنطويين  لبعض  األخالقي  التحليل  على  ضوء 

األشخاص الذين كانوا يتخلقون بأخالق غير طبيعية انضموا إلى مظلة الحراك الثوري فكان  

لكن لو تأملنا الجانب األخالقي لهم والذي سيظهر  الظاهر لهم أنهم أصبحوا في الجادة السليمة، و 

مع األخر أو حتى التمعن في عادات أطفالهم فإننا نجد أن االنحراف والخطأ    ملهمجلياً في تعا 

مازال موجود!!!!!! فلماذا تشفع لهم؟!!! لم يتحسنوا أبدا.... ولكنهم يحاربون عدوك!! حري بهم  

هم، ولكن عدوك يجعلهم أبطال وعدوهم سيهلكهم  لو حاربوا عدوهم قبل عدوك أال وهو خطأ

 يشفع لهم. نأرذال لمن أراد أ

نحن والد اليوم وجيبوا شغلة تفتخروا فيها غير هالشغلة، مثالً نبطل نفاق او قلة فهم   بقى .2627

 او ضفدعة او. 

 هللا والمجرمون، وسنرى لمن الغلبة.   بقي .2628

 الثورة وبقيت أوربا على الخارطة.  بقيت .2629

بس تخلص الحرب ويرجعوا السوريين رح يضل أسالك شائكة وحفر وراهم رح    بكرا .2630

يتفشكل فيها أبناء هالدول خلفوها السوريين وراهم، ردة فعل طبيعية ألننا بس تخلص الحرب 

 رح نتفشكل باأللغام يلي خلفتوها وراكم، وكل واحد بيخلف على شاكلته. 

 نرجع. م  بكرا .2631

.. رح يمر يمكن كل القصف يلي عايشينه مشان يمر بكرى كأنه يوم عادي، ورح  بكرى .2632

يمر يمكن بس بضل غير عادي لو كان كلشي في عادي، بكرى... ذكرى ورح تستمر ثورة  

 الكرامة ستبقى شعلة تليق بأهلها وسيمر كل المارقة وتبقى كنظراتك يا فتاة.

 ودة طوعية. حرية: سوري؛ وقع مرغماً على ع  بكل .2633

صراحة واختصار الحل السياسي ليس حال، ولكنه إحدى الجبهات، والثورة تنتصر    بكل .2634

 بمحصلة الجبهات. 

 حدود هكذا عالقتنا بالوطن حب ال يعترف بالخطوط.  بال .2635

 حدود. كل شيء في هذا الوطن المحدود.  بال .2636

أط  بال .2637 على  الشمس،  تحت  سيروا  الجوالة  هواتفكم  دون  ومن  الحواسيب  راف  شاشات 

الطرقات ستلتقون بكثير من صحب الماضي من رفاق المدرسة والجامعة، من معلميكم وحتى  

جيرانكم القدامى أو أبناء الحي او القرية التي كنتم تسكنون، توقفوا قليالً عندهم وتكلموا معهم  

كرون  وال تتعمقوا فيها، ربما كثير من هذه الوجوه المألوفة لم تعودوا تتذ  ةوال تكثروا األسئل

االسم الكامل لها او الكنية، وسؤال واحد كيف حالك كفيل بسرد قصة قصيرة ال تتجاوز الدقيقتين  

تتكلم عن عام مضى.. وشأنه الحالي الفردي والعائلي ووضعه الصحي والكثير، وشيء من  

تحتاج أليام لكل واحد منهم، ما عليك سوى االستماع والطمأنة    مفعمةالماضي بهدوء.. بقصة  
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ما سبق سيعود وأقصد تلك العالقات والوجوه ال الزمان، يمكنك أن تكمل لتلتقي بشخص    بأن

بأحداث  ولكنها  لسابقتها عنواناً،  قصة جديدة قصيرة مشابهة  تقريباً  وأخر غيره وستجد  أخر 

جعبتك شيء من التفكير والتغيير والمشاعر التي ال يمكن   وفي مختلفة، واآلن يمكنك أن تعود، 

ال الشاشات أن تنقله، درس في الحياة ممن يعيشون فيها، وشيء من سكينة الذات، للجامعات و 

 واكتمال نقص انت تبحث عنه كإنسان.

 قدم أو يد، ولكن الصادقين يسيرون بعزائمهم والكاذبون يتغنون بهزائمهم.  بال .2638

 كذب، صحي أخوة بس والد ضرارير كل واحد من أم.  بال .2639

 مبادئ حياتك صعبة يا حبي.  بال .2640

مزاودة ترفع أي أخي تأتي لتطلب والوقت في غير محله فأطلب منك أن تترفع فالخطب    الب  .2641

جلل فقد فقدنا شهيد أو ستقول ع دوري وقفت األرض عن الدوران؟؟؟ ال األرض لن تتوقف،  

ولكن ع دورك سنحت لك الفرصة كي تترفع عن دنيا هالكة وبشر متهالكة، لما تقارن نفسك  

 أي اخي أرقى ولو نزل كل البشر إلى الحضيض. علىباألدنى وال تطمح لأل

 مصاري بصير بال دولة ما بصير الشفير البسيط التركي منير.  بال .2642

 نون ما ُدمت بال وطن. بال .2643

 ليست تعيسة، ولكن البشر فيها يكرهون السعادة. بالدنا .2644

 جمعية تعدد الزوجات، اختالف الرأي وانعدام الفعل. بلبلة .2645

 ! العدو والحليف والضامن وأكثر والة األمر فيه كلب. بلد .2646

 إذا قدرنا رح نعمرها وإذا ما قدرنا فعما نعمر بيوت بالجنة تبا للمثبطين.  بلدنا .2647

 الصحصحة هلق صار السؤال هاي فتنة وال خطة مدروسة فاألمور بخواتيمها. بلشت .2648

 أننا ال نثق بالدول بسبب أهدافها السياسية فإن تسييس الجماعات يسقط الثقة عنها.  بما .2649

عمل    بمجرد .2650 تفتح  لو  تنازلتم  لما  توحدتم  لو  التنازالت  بدأت  فقد  للمفاوضات  تجلس  أن 

 الشيطان.

تخيلك بعض األشياء، تستنتج أنه من المستحيل أن تعود األمور عقد للوراء، تخيل    بمجرد .2651

سب ما يسمى الرئيس مثالً، حسابك الفيس مراقب، صالتك ومعتقداتك مقيدة، وألف ما عاد فيك ت 

 سوالفة تاني، قضيتنا ال تقبل االنعكاس بأي شكل وتحت أي اغراء، حرية لألبد.

 سقوط األقنعة يسقطون.  بمجرد .2652

 االندماج: تقع الشام في جنوب سورية ال في الشمال. بمناسبة .2653

 بوطن يحب المواطن خاروفه أكثر من قائد الوطن.   الحديث عن القيادة نحن بمناسبة .2654
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الذكرى الخامسة: خمس سنوات ودخلنا السادسة ولم ننهزم، فغريب ممن يتملل من    بمناسبة .2655

 طول المدة تحت عنوان لم ننتصر! 

 العيد أتمنى أن نتوقف عن الكذب بمشاعرنا فإما نظهرها أو فعالً نغيرها.  بمناسبة .2656

ق االنسان: إن هذه الحقوق مازالت كما هي، ولكن من يطبقها اليوم العالمي لحقو   بمناسبة .2657

 حيوان الحكي شيء والتطبيق شيء. 

 إن الحكومة ما بدها تغير التوقيت، فأول ربع ساعة بيومنا رح تكون رفع أثقال.  بمناسبة .2658

 رمضان شهر النفحات اإليمانية، أمة الجهل وضعف اإليمان هي أمة الجدل.  بمناسبة .2659

 بسلم عليك كورونا وبقلك انضب/ي عند أمك.  عيد األم بمناسبة .2660

عيد الُحب: في البيت: منكره: الصوت العالي ولوشة األطفال في الحارة: منكره:    بمناسبة .2661

ترتيبات الجيران ومرور االليات في السوق: منكره كل المحال وأصحابها ألن االستغالل عنوان 

ير الموارد ومدير المالية ونص رفقاتنا،  قليل من يتجاوزه في العمل: منكره المدير المباشر ومد 

كان الشخص انثى بيصير النسبة تلت أرباع رفقاتنا، وحتى كم قسم كمان لما نحصر. في    ذاوإ

الصداقة: منكره فالن وفالن من أصل أربعة لبعض المواقف. في الطريق: منكره سائق الفان 

وإذ عالي  زمور  أو  والسيارة  المتور  وحتى  والشاحنة  تصنيفات:  والسرفيس  بال  نحكي  بدنا  ا 

منكره النت وأبو النت إذا وقف منكره المخيم ومدير المخيم منكره الحكومة ورئيس الحكومة  

منكره الموظفين والمنظمات منكره غرفة الوتساب والمشرف تبعها منكره كل من له منصب  

منكره يلي منكره المخابرات واالمن والشرطة منكره بعض المناطق والمدن واأليدولوجيات  

بيفهم منكره يلي ما بيفهم منكره كلشي بيعارضنا منكره كلشي ما بيصف معنا منكره االنسة في  

المدرسة والمدير وحتى الطاقم كله منكره الممرض والدكتور والصيدلي وكل المركز او المشفى  

بيحكي  منكره كل دوائر الحكومة منكره حدا يقاطعنا منكره حدا ما يتسمع النا منكره كل شي  

 تعجبنا منكره.... منكره بعض.   العنا منكره كل حدا بيطلع علينا نظرة 

موضة الرؤساء، السؤال اليمتى الشعب السوري رح يضل يتعامل مع كل شيء    بمناسبة .2662

 جديد بالتسفيه، مع أنه ال يعمل أي شيء لبكرى؟ 

كالبراميل  أب طارق سيفقد عبيد الطاغية كذب ودجل كتير، أما هو لن يفقده أحد،    بموت .2663

 اللعينة. 

وتبقى    بموتك .2664 والدخان  الغبار  حيث  إلى  ونعود  التراب  تحت  سندفنك  الحرب  تنتهي  لن 

 الذكريات حتى إشعار أخر.

المجد يحتاج إلى تعب وكد؛ ولكننا نهدم فيه فينخفض ثم نعتلي الركام، يا عزيزي أنت    بناء .2665

 لم تبلغ قمة المجد وإنما تتعثر بالركام. 

 و، نحن لسنا بحاجة لرئيس، تعوا نرتب أولوياتنا.على هرم ماسل بناء .2666
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الطرقات إلى اآلن ال تتناسب مع عدد السكان واألليات، لذلك الحذر واجب حتى ال    بنية .2667

 نفقد األرواح.

البلد بدل ما نفكر كيف فينا نمشي لقدام، بيصير بس تفكر كيف وانت واقف محلك ما   بها .2668

 تتفشكل! 

 الوطن أكثر شي مقطوع هو الطريق، وعلى الناس الطيران.  بها .2669

 يا أما هيك بدو المعلم أو هيك بدو كل واحد. أكثر من هيك ما رح نتشقف.  بهالبلد .2670

 البلد كل القوافل ال تسير، حتى الكالب ال تنبح. بهذا .2671

 الوطن صنع العسكر الجريمة األكبر.  بهذا .2672

 الوطن ُموحشة الحياة خارج المنزل.  بهذا .2673

ن هللا حتى تشرق شمس  اليوم قُتل مزيد من األطفال ومزيد من الناس وسنبقى نسأل أي   بهذا .2674

 يوم العدل في القتلة، يوم آت كيقيننا بوجود هللا. 

 األيام أكتر حدا بتشك فيه هو حالك، يا ترى مكورن.  بهي .2675

النصر: أن يدعوا الناس للثوار بإخالص وليس عند المكسب فقط وإيقاف التخوين،    بوادر .2676

أن يكون هناك إعالم يساند ال أن يتوحد أبناء الفصائل على الهدف وال يتفرقون على التسمية،  

 يضلل، أن نوقن جميعاً أن ما يجري خير ألف مرة مما كان بدون الثورة.

 أجمل يحلمون أطفال برسم السعادة. بواقع .2677

كنت مسرع    بواقعنا .2678 اذا  بضمنلك  بس  وراك؛  تغبر  الطريق رح  تمشي ع  الحالي مجرد 

 بتكون ال&% أدسم بكتيير. 

 الءات حالياً. البليلة سابقا هو شاري الو  بياع .2679

 الدفاع گ السياسة من الطبيعي الناس تنقده؛ مثالً أنا بنقده بالليل بأيده بالنهار.  بيان .2680

 إلى كل الخونة: في الداخل والخارج ومن األخر سوف نبقى هنا........... بيان .2681

 : خاف الشعب؛ ساد الكلب.بيان .2682

التي ترميها الطائرات نرا  بيانات .2683 ها وندوسها دون اكتراث  االندماج باتت تشبه األوراق 

 ألنها لم تقدم شيئا.

 الفصائل أشبه بالميت الذي يريد أن يكون حي اعملوا شيء جديد بدل علم البيانات.   بيانات .2684

 ومبادرات وتواقيع وتغريدات وتحليالت وتسريبات المشترك: كلها ورق.   بيانات .2685

 حتى نغادره. الثاني هو كذبة مؤقتة نحاول أن نتأقلم فيه طالما نعيش فيه، بيتنا .2686
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التحالف والشباب بسموها صوملة بيجي الروس والشباب بسموها أفغنة هاي سورية    بيجي .2687

 يا شباب.

َع بالي كل يوم سب الرئيس، سب الحكومة، سب األمن، سب المخابرات، سب....    بيچي .2688

 بس بتراجع؛ ليس خوفاً، ولكنني أكره سماع صوت الخائفين. 

قلم واحد، وظله الطويل ترسمه شمس الصباح الباكر، اليسرى دفتر واحد، واليمنى    بيده .2689

وحجارةٌ كثيرة حوله، وأمامه طريق طويل للمدرسة، وحيداً يسير ذلك الطفل وكأنه مهدي بنور  

 قُذف في قلبه.

 كأحالمنا، سوداء كأيامنا، هي ذا متضادات مخيالتنا، حمراء كدمنا. بيضاء .2690

من التخلف متى ننتبه    40سنة تضاف لل  50خمس سنوات لألمام و  2016و  2011  بين .2691

 من غفلتنا؟ 

 اال تعلم وتتعلم شخص يشبهك شكالً ويفوقك ألف مرة قدراً. بين .2692

أن    بين .2693 لكننا مع  بهذه األرض،  بال ذنب  ذبابة  أن تحترق  والعاطفة: نحن ضد  اإلنسانية 

 كاتهم. يحترق كل من كان سبباً بإحراق الناس أو ممتل

األلم واألمل...اختالف النظرة وفقط فوالدة طفل صغير تعني ألم أم ألمل حياة طفل    بين .2694

بقلب صغير   بهجة  ارتباك عائلة  ألم  كبده،  فلذة  الذي سيكون  ابنه  أب ألمل  ألم خوف  كاملة، 

 سيشاركهم الحياة، بين حنايا األلم يشع األمل، فقط انظروا بعين األمل. 

 ياة ألجل األطفال يضيع الرجال. التشبث باألرض والتشبث بالح  بين .2695

 الجبل والجبل: سهل وورد وروح.  بين .2696

الدافعية والحاجة تكون الدافعية كبيرة عندما تكون الحاجة كبيرة فنحن نندفع تجاه ما   بين  .2697

نحتاج، والعكس عندما ال يكون هناك حاجة ستكون الدافعية ضعيفة، هذه المعادلة البسيطة ربما  

المجتمعات المتقدمة    توضح مدى قدرة  المجتمعات  فبيننا وبين سوانا من  نفسها.  على تطوير 

عن هذه المعادلة، ففي المجتمعات األوربية "أقصد مجتمعنا" تجد ان الدافع لدراسة    واضحمثال  

تخصص متقدم كالطب مثالَ ربما يكون الدافع بنظر األهالي هو السمعة الجيدة والراتب العالي 

التالي هذا االحتياج ال يملك الدافعية الكافية، ماذا لو أصبح صاحب  بعيداً عن الرغبة الشخصية وب 

بالعودة   ولكن  مالي عالي..  مردود  وأيضاً  له سمعة جيدة  ببساطة ستصبح  المثال طبيباً،  هذا 

للدافعية هل يا ترى سيقوم هذا الطبيب بأي دراسة، بحث، تأليف، تجربة.. الخ، هل سيقوم هذا  

انية كما هي فعالً؟! قس على نفس المثال كمهندس وعامل وأي مهنة  الطبيب بتبني مهنته اإلنس

ولكي يكون المعنى واضح أكثر لنفترض أن الشخص مثالً موظف بعيداً عن التخصص    ى،أخر

بدراسة طويلة  فيقوم  للوظيفة  للوصول  للشخص  كبيرة  تكون  بداية  فالحاجة  فيه،  يعمل  الذي 

و ... حتى يصل لما يريد، والهدف من الوصول  وجامعية والخضوع لتدريبات واعمال تطوعية  



 نون  -  بتي العدس ح 

 

160 

تأمين االحتياجات األساسية له ثم الكمالية ثم ما بعد الكمالية، وضمن    بقربما بنفس المقياس السا

مع   تخف  ولكنها  البداية  من  قريبة  العمل  في  تقريباً  الدافعية  أن  نجد  األساسي  احتياجه  تأمين 

البعديات بعد  ثم  الكمالية ومن  إلى  قد تصل لدرجة من االنعدام، وطبعاً ال تعمم هذه   وصوله 

ظاهرة موجودة. مع انخفاض االحتياج تنخفض الدافعية، ولنالحظ ان نتكلم    يسالنتائج ولكنها تق

عن دافعية مادية، وألن لنرى بعض النماذج دعونا نتحدث عن موظفين ال يقومون بأداء واجبهم  

واجبه بأداء  يقومون  ال  ثم موظفين  يجب،  وغيرهم  كما  بشكل سيء  وغيرهم  األدنى  بالحد  م 

هنا عند الوصول لهذه المراحل كم نسبة االحتياج سنجدها    ولنتسأليقومون بأدائه بشكل عكسي،  

انخفضت، الن الدافع يقاس مادياً وهو سيحصل على نفس االجر سواء قام بمهام إضافية ام ال 

بالحد األدنى من العمل وربما لو تطور    وسواء بجودة عالية ام عادية حتى أنه مع الوقت سيكتفي

األمر لن يقوم بالعمل وإنما سيكون اإلنجاز وهمي، ليمضي الشهر وتتحقق الحاجة المادية التي 

هي عنوان الدافعية والتي تكاد تعدم أي تطوير للمجتمع. لماذا نرى فئة من الناس تنادي بالتغيير  

نون بالحاجة للتغيير فيندفعون تجاهها أما البقية  والغالبية ال يكترثون، بنفس ما سبق هؤالء يؤم

مناسب لهم، أو ال يريدون أن يتراجع، يكتفون عند هذه الدرجة من تأمين    ليفيرون وضعهم الحا

االحتياج ولو كانت دون الوضع الطبيعي. تعرض جهاز "الراواتر" لدي للعطب منذ أيام وألنني  

لى بعض الواجبات كلمت التقني بعد دقائق وطلبت  في اليوم التالي يلزمني االنترنيت للعمل ع

جهازاً جديداً للحاجة إليه، حتى أنني قصدت بيته ليالً وتحت المطر    غداً لو يمكن ان يحضر لي  

اليوم،   للرد علّي لعصر  تأخر  ولكنه  المطلوبة  النوعية  يجد  لم  التالي  اليوم  الغرض، في  لهذا 

قد يصلح الخلل، فعالً ذهبت إليه وقام بالعملية  ووقتها حصلت على معلومة ان هناك محل قريب  

مرة من شراء الراواتر   13دقائق وعاد للعمل كما كان، التكلفة الجديدة تعتبر أقل    10خالل  

ضعف ما كلفني نتيجة تقديري لالحتياج الكبير    13الجديد الذي ذهبت ليالً وتحت المطر وسأدفع  

ه أنه لم يعد ضرورياً وتراجعت عن شراءه ألن  له، وعندما أخبرني أنه لم يجد ببساطة أخبرت 

% والثانية والتي  100أقارن بسيطة بين الدافعية األولى والتي هي   ماً،االحتياج له أصبح معدو

% ومنبع النسبة من كليهما هو مدى احتياجي. لكي تحصل على دافعية عالية يجب أن  5هي  

راخيه سيؤثر على مرتبه الشهري سيعود  تُولد ذلك كاحتياج، فالموظف الذي تراخى لو علم ان ت 

باحتياجه وا عديدة. مفهوم االحتياج بات مشوه في مجتمعنا بشكل    ألمثلةعن فعله ألنه يضر 

كبير وأثر على هذه الدافعية فصرنا نندفع تجاه أشياء غير مهمة ونهمل ما هو مهم انطالقاً من  

شكل صحيح ونعمل للوصول إليه  تقدير خاطئ لما نحتاج، فمتى نستطيع ان نرتب احتياجنا ب 

 أيضاً بالشكل الصحيح؟ 

 الركام بين الحنايا وفي الزوايا بين األشياء: أشالء ودماء وعبق من رائحة الجنة.  بين .2698

 السطور كثير من الكذب، ولكن القلوب تختار ما تريد.  بين .2699
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تدالل بأي  العجز واليقين!، معظم أمرنا في إرجاع حالنا إلى هللا وسننه الكونية باالس  بين .2700

القرآن أو األحاديث أو المأثر هو استدالل العجز الذي لم يحرمنا إياه هللا رغم قدرتنا، والفارق 

  مل، بين هذا االستدالل واستدالل اليقين هو فقط شيء واحد: أن نتغير ونغير أو ببساطة أن نع

 لنخرج من حديث العجز إلى قرآن اليقين، فلك.

 الغنم والبكم ينقسمون. بين .2701

 المادة والمبدأ ننقسم.  نبي  .2702

الواقع والمثالية: السلبية أو اإليجابية في هذا البلد هي مثالية مفرطة، وحتى المعتدل    بين .2703

أيضاً بهذا البلد هو شخص مثالي. أما الواقع فهو اغتنام الفرص ومخطئ كل من يفكر بشكل  

ه. بدك تكون واقعي فبدك  إيجابي أو سلبي بهذا البلد الذي يحتاج قيامة لمداواة التشوه الذي في 

أو عودة   ركزت  المكان  في  ومراوحة  شلل  هو  السلبيات  على  التركيز  الفرص ألن  على  فقط 

 للوراء، والتركيز على اإليجابيات فقط هو مهلكة للوقت والجهد دون فائدة فعلية.

أغصان الزيتون في خارور التراب تدور عجلة الزمن وتلك العصا إلكمال المسير،    بين .2704

غصان الزيتون دائمة الخضرة تختفي ابتساماتنا النضرة هكذا تسير الطفولة وسنسير كأشعة  بين أ

 الشمس بين أشجار الزيتون سنكبر يا زيدون. 

 أن تعلم وأال تعلم هو أن تتعلم، فلسفة. بين .2705

 حالنا وحاالتنا بّيٌن بائن بينونة كبرى.   بين .2706

 إلى مبتغاك فيما ابتغيه. حنايا الحروف تجد المعاني...عليك أن تتعمق لتصل   بين .2707

 كل راية وراية ألف غاية وغاية.   بين .2708

 ال اندماج وال انحالل يعيشون الفلتان.  بين .2709

مجتمعات األخالق والعواطف تنقسم البلدان، فاألول منهج حياة والثاني مجرد انفعاالت؛    بين .2710

 گ انفعاالتنا. 

 وطن.  هارب من الموت وذاهب إليه شيء يُسمى بين .2711

 أشخاص يسيرون بعز إلى المصرع...مازال أشخاص يسيرون بذل إلى المترع.  بينما .2712

ووصفوه    بينما .2713 الجميع  صفق  الوطن،  َع   ... قال  بالوصية!  طالبوه  أنفاسه،  يلفظ  كان 

 بالمضحي. لقد كان الضحية. 

يستمع لصوت قيثارة بعيدة يتذكر جنون من حوله الذين يلعنون عدوهم السابع وينسون    بينما .2714

كل  ألد العداء، ذلك التشوه الذي بفكرهم يجعلهم ال يبصرون أي شيء قريب ويحاولون تفسير  

بعيد يبدو كالسراب، تقترب الخطوات ويرتفع الصوت شيئاً فشيئاً وعندها... يستيقظ ويفتح عينيه  

 يرى ما كان ينتظر.  أندون 
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 وبينكم موعد حساب. بيننا .2715

برزخ ال يبغيان: نحن في صف الحق مهما كان ضعيفا وضد صف الباطل مهما    بينهما .2716

 كان قوياً أو كانت مزاياه.

 سيط بشيء واحد لكن عرضه آالف األميال. وبينكم خالف ب   بيني .2717

األم    بيوم .2718 إمات،  أسوء ثالث  المعطاءة، وكذلك  النسوة  نون  ننسى  لن  العالمي  :  4المرأة 

 : أم بشار.6فايف، األم  M: طريق 5فور، األم   Mطريق 

المرأة العالمي لن ننسى نون النسوة، وما بعد األم فور واألم فايف، وتبقى األم السورية    بيوم .2719

 كثر عطاء بأخر عقد مضى، من عمر الحياة على هذا الكوكب. األ

العمل المناسبة لك ليست التي تكون فيها سعيد او مرتاح الن هذا تقريباً غير موجود،    بيئات .2720

 وانما التي تتيح لك مساحة أنت قادر فيها على: االنجاز واالبداع. 

 . حماس: لن يحرر فلسطين، من يعمل مع إيران أو ذيل الكلب كلب  .2721

 : لحد اآلن في ناس بترمي كوب القهوة من شباك السيارة! تَعُجب .2722

 لو كان الطريق إليِك محفوفاً بالموز والتهِم، ما تركتك، فال يهنا العيش بدونك.  تََمُسْكحتى .2723

 الِفَرق عندما تكون الثقة بينهم عنوان.  تُبِدع .2724

 الواقع وال تتابع أحد فالكل يكذب.  تابع .2725

 ايعوني على تويتر وغرد يا شعبي. على تويتر ستصبح ب  تابعوني .2726

 ذكرى لحن تهف الروح لسماعه كل حين، لجن.  2013/ 12/ 11  تاريخ .2727

 الجريمة ال يمكن مسحه.  تاريخ .2728

 الحب مرشدون.  تائهو  .2729

 األشياء بوقتها؛ بوقتها تأتي األشياء.  تأتي .2730

...  البعثات: لتبحث في أصول أجدادنا، تاريخهم، أساليب حياتهم، معتقداتهم، أدواتهم. تأتي  .2731

لغباء البعثات!!!شعبي ال يرتاح إال  تباً  الخ.. ونأتي نحن: لنبحث عما كان في جيوبهم وفقط، 

 ببطون وجيوب ملئي. 

 االشاعة مفعول سلبي كبير عندما ال يوجد جهة ممثلة لشؤون العباد. تأخذ .2732

 استفاق متأخراً، ذهب إلى العمل بال ساعة.  تأخر .2733

الثورة بسبب: وقوفها على الحاجز ألنهم ال يسمحون لها بالمرور بدون هوية صادرة   تأخر .2734

 عن سجل نفوسهم. 

 وتخلف الثورة بسبب العمالء، وهؤالء تكتشفهم عيانا فهم المزايدين.  تأخر .2735
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 دائماً أنك تستطيع فعل الخير بطريقة ما.  تأكد .2736

 وتألمنا وما تعلمنا!  تألمنا .2737

بانتظار تغير األشياء، ثم بعدها تبدأ بانتظار تقبلها على حالها فإذا لم تفلح باألمرين،    تبدأ .2738

 كون االستغناء. تطلقها هكذا تطلق األشياء، هكذا ي

 ببسم هللا ودعوة لالعتصام تنتهي بأعوذ باهلل ولجنة فض خالف.  تبدأ .2739

 االسم، ولكن نفس الفعل.  تبدل .2740

القناعات بسرعة وبفترة قصيرة فهذا دليل   تبدل .2741 العقائد: عندما تتبدل  القناعات بعيدا عن 

نعد نفكر بالفصيل  أنها بنيت بشكل خاطئ ألعطي مثال قريب عن المعركة الحالية بريف حماه لم  

وتوجهه وتراخيه او تشدده فالمهم هنا بالقناعة الثابتة أنه يقاتل عدونا جميعا، نظرة الفصائل  

بنفس المقياس السابق أنها لبعصها ليست العدو الحقيقي وهناك امثلة عديدة من بنائنا   بعضهال

ها، وبذلك ال مكسب  للقناعات بشكل خاطئ واألهم تمسكنا بها وتعصبنا ومن ثم وفجأة نسفنا ل

من القناعة وال التمسك فقط نسفها الذي يعيدنا لخط البداية لتوليد قناعة صائبة والتمسك بها،  

الخاطئة المؤقتة تقتل أعمارنا وتهدر فكرنا واألهم أنها تهدر دمنا بشكل ما، ال حقوق    القناعات

ناعات مؤقتة يجب تبني ما انسان وال امم متحدة وال دول داعمة من فراغ هذه كلها بمخيلتنا ق

  ها هو أثبت منها، شيء نبنيه ونتشاركه ونحميه ليكون عقيدة ال تحيجنا لسيل قناعات كاذبة في 

 حتفنا.

عجزكم بسب الثورة ال يغفر لكم حطو مصطلح تأني وبطلوا عجز، وال كمان ما    تبرير .2742

 فيكم؟ غير تشتموا؟ 

ال شك ستبتعد عن والءك للحق عندما .... عندما تتبع بوالئك اليدلوجية او طائفة و تبعية .2743

تتبع بوالئك لنفسك وما جبلت عليه وال شك ستبتعد عن الكرامة فعندما تعيش بغير كرامة بعيداً 

 عن الحق.... لماذا تنتظر خيراً يمطر. 

 السالم ووقت شبك األيادي تشعر بالخطر فتعود لتثور.  تبغى .2744

وة به جرى التبييض وليس احتراما  السجون جاء بمناسبة انه في شاويش بييض فأس  تبييض .2745

 للشعائر وهكذا يبدو، سجون وشجون. 

 الثورة عندما يكون المال والشهرة على أولويات ابنائها. تتأخر .2746

 سياسة التنفيس تجنبنا تبعات سياسة االنفجار.  تتبع .2747

 طفلة على جدار المزبلة تتأمل مستقبلها في وطن الحكومات المجرمة والمأجورة.  تتربع .2748
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~تتشكل ردآ على الخراب فأما األولى 2~تتشكل بسبب الخراب  1حركات بقسمين:  ال  تتشكل .2749

فأشبه بقطاع الطرق، وتكون الفوضى بيئة مناسبة لها، وأما الثانية فهي الحركات التحررية،  

 ويكون عملها كردة فعل على الواقع، فال تظن أن جميع هذه الحركات تحمل الخير! 

تغير المجتمع الذي تعيش فيه، وهذا أحد أسباب أرض هللا  قوانينك في الحياة عندما    تتغير .2750

 واسعة. 

 به.  تتفهمن ال بما تتعلمه األمة بما تتقدم .2751

 األمم بعقول أبنائها وبزنودهم يزودون عن حياضها يا أمة الجهل والجاهلية كفى.  تتقدم .2752

 المجتمعات التي تعم فيها قيم العطاء أما مجتمعنا فال يعرف سوى األخذ.  تتقدم .2753

الفصول يتعاقب الليل والنهار تدور الكواكب تتقلب األوضاع يولد ويموت.. تتساقط    تتناوب .2754

 األوراق وتعود وكل ما عليك أن تثبت على مبادئك، أما الحال فيتغير. 

 بين بقاع الوطن وتكتشف الكثير وتشاهد المثير بغير الرضى لن تكمل ولن تسير.   تتنقل .2755

يانة وتاريخ الثورة بسنواته يشهد، لم تكن الذخيرة عائقا  مدننا وقرانا بسبب ريح الخ   تتهاوى .2756

ورياح التحرير هبت بسواعد أبطال قبل سالحهم مشكلتنا الخيانة نعلمها، ولكننا نسأل يا ترى  

 من يخون؟! أتدرون؟ 

 فك ودمج وانحالل الفصائل تفوق تجارب حب العجان حالياً. تجارب .2757

وفي الضفة األخرى  أطرافها الثائرين على طريق الثورة يسيرون، أما األقحاب فعلى تجد .2758

 جذرهم. 

 حياتنا من العالقة مع هللا أول طرق الهالك، فكيف يغيب الحاضر الموجود؟   تجريد .2759

ناجم عن اضمحالل    تجمهر  .2760 أدلة  أدنى  أيا كان مصدرها وبال  تهمة  لكل  وتأييدهم  الناس 

 فكري وديني. 

ر ال يعني الوقوع فيها بسبب وهم المخاطر: الحياة اليومية بمخاطرها الكبيرة  المخاط  تجنب .2761

ال تعد شيئاً أمام تعاملنا اليومي مع هذه المخاطر من خالل اشغال الفكر ووضع الضوابط والقيود  

نعيشه   الذي  الوهم  يكون  تجاهها وبذلك  نعتنقه  الذي  الوهم  حياتنا بسبب  تفاصيل  على أصغر 

 ثير من وقوع المخاطر نفسها. أكثر بك راً مدم

كل شيء مباشر في مجتمع العواطف، خاطب العقول بشكل غير مباشر، وعندما   تجنب .2762

 يستفيقون سيفهمون كالمك رسائل. 

 الركام حياة فالبد من أن تنتفض دوماً لتنتصب من جديد وتحيا.  تحت .2763

 غيوم السماء أحياء وأموات.  تحت .2764
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يبحثون عن الحياة بين القمامة، كانوا يبحثون عن   هذا الركام مات ثالثة أطفال كانوا تحت .2765

 حياة بأدنى مقوماتها، وحتى هذه لم تتاح لهم بهذا الوطن. 

أن تملك الوقت لتتقدم وربما يضيع الوقت منك فيتدنى االنجاز أما أن تستثمر الوقت    تحتاج .2766

 في الكره فقط فهذا هو التخلف بعينيه. 

 ب الحيل وال تحتاج حيلة لتناله، أرزاق مقسومة. للجرأة لتدافع عن حقك تجاه أصحا  تحتاج .2767

يمكن    تحتاج .2768 ذلك  عدا  الحقيقي،  بأصله  االنسان  ليظهر  لمواقف وجود مصلحة شخصية 

 تزويره. 

الشغالت التي تنقضي بربع ساعة في الدول المحترمة والوسخة معاً. األولى تقنيات    تحدث .2769

 والثانية محسوبيات. 

 فيقولون لك اخرس.  من أن يكونوا شيطاناً أخرس  تحذرهم .2770

 اإلنسانية أولى من استجالب الدعم. تحريك .2771

الواقع مرهون بوجود المبادئ قبل المصالح ال أكثر، فالمصلحة حق للجميع، ولكنها    تحسين .2772

 ليست أوالً. 

 األحالم عليك سهل والتمني علينا سهل، فأين الصعب؟! يا رب.  تحقيق .2773

 اً أشياء جميلة للروحالشعائر معاٍن ضمنية تعكس في نفوسنا فطري  تحمل .2774

 حملنا ألجل حلمنا. تحملنا .2775

العسكر من دور الرقابة والحماية والدعم للمؤسسة المدنية إلى دور العمل فيها هو    تحول .2776

 أسرع طريقة لخنقها. 

والديني،    تحول .2777 والفكري،  األخالقي،  التدني  بسبب  الحيواني  التعامل  إلى  المجتمع 

 واإلنساني. 

المجتمع للصبغة المادية $ هو نتاج فقدان التواصل بين أفراده مما يخفف خصلة    تحول .2778

 التراحم.

 المسجد من خيمة إلى مصلى وزاد عدد المصلين أكثر وماتزال الحفرة أمامه تتسع! تحول .2779

إلى أشالء بسبب انفجار السوء الذي نحمله ونحن ال نحتاجه، لماذا نحتفظ  الوطن    تحول  .2780

 بالكثير من األشياء واألحاسيس المدمرة لذاتنا وحولنا؟ 

من سيء الى جيد مرتبط بمؤشر تحول ما في قلوب الناس تجاهك ألن أقوالك قد   تحولك .2781

 تكون كذبا وأفعالك قد تكون نفاقا.

 ئة، شرب الدخان، شرب المتة، فعس الدخان بالمتة. هذه الصورة ثالث عادات سي  تحوي .2782



 نون  -  بتي العدس ح 

 

166 

 في كنف، گ صبارة صواف تكتسب األشياء لون بيئتها.  تحيا .2783

الناس من الموت عندما يكون بشعا، فسابقا كان الموت أكثر، ولكنه كان جميل، اما   تخاف .2784

اآلن فهو بشع، ويصبح الموت بشعا عندما تموت وانت محاط بالخيانة والخذالن والغدر، كموتنا 

 اآلن وكموت األسير. 

و  عن اإلنسانية عندما تتخلى عنها مخافة أن تخسر ربحاً مادياً أو ألجل منصب أ  تخرج .2785

 مداهنة أو حتى وهم. 

 الكره أحد اطواق النجاة فالبغضاء الموجودة كفيلة بهرب الشيطان منا.  تخفيف .2786

نفسك عندما تتخلى عن أحالمك بسبب معارضة البعض لها ومن يخون نفسه يتخلى    تخون .2787

 عن كل شيء ويخسر كل شيء مع الوقت. 

 ج لبناء وطن. أن امتحان لصف ثالث يحتاج ثالثة مراقبين! فكم سنة نحتا تخيل .2788

أن تكتب عمودي وتقرأ الناس أفقي، هذه مشكلة نواجهها كثيراً عندما نحاول تفسير    تخيل .2789

 مقاصد بعضنا.

شخص بريء وبأبشع الطرق وبمنتهى    288أن من قام بمجزرة التضامن والذي قتل    تخيل .2790

يا ولم  اإلرهاب، لم يدخل السجن ولن يتم اعتقاله، في حين تم اعتقال االالف من ذوي الضحا

 يخرجوا إلى اآلن.

 أنك عايش ببلد، الناس بتمشي فيه بالليل بال ضو.  تخيل .2791

بل    تخيل .2792 أدلة،  دون  باالتهامات  مليئة  وبردود  وهمية  بأسماء  تواصلنا  في  نذخر  أننا 

والمشاركة دون تبيان، ونركز أكثر ما يمكن على الفضائح واالخبار المفخمة واختفاء القطة  

رابط، وتخيل أن لو أحد أرسل رسالة واتساب ومسحها فإن الكل سيحاول  والرحلة الى الحج بفتح  

عبر التواصل مع أصحاب النسخ المعدلة، ويجيكك واحد ويقول الواتساب    مسحه معرفة ما تم  

 رح تنتهك الخصوصية؟ 

أسس المؤسسات بسبب عمل كوادرها الذي يمضي بطريق اشهار عثراتها والنيل    تداعي .2793

 ين.منها بدل اقتراح التحس

الُسخف شيء منتشر بكثرة، حتى لو كان من باب االستهزاء باألعداء، فغريب أن   تداول .2794

 ننشغل به وليس منه منفعة!

 ما المطلوب؟ نيزك، يبدأ بأتقانا وينتهي بأسفل أهل االرض.  تدري .2795

 إيمانيات الثورة ورموزها ومبادئها يتم على أيدي أبنائها تقول والد حرام.  تدمير .2796

دبابة تدمير رتل تدمير برج؛ دشمة؛ بناء؛ مدرسة؛ فرن ليس لدينا اال أخبار الدمار   تدمير .2797

 عندما ندمر كل شيء عندما ندمر الوطن منعمرها.
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بالكاد يكفيك  تذكر .2798 أن حياتك ال تتسع للجميع، وأن وقتك  أن االستغناء  دائماً  . تذكر جيداً 

 يُغنيك. 

 عندما تجد عقبات جديدة فهذا يعني أنك تخطو لألمام.  تذكر .2799

للمتهافتين على الدرجات االولى من السلم سيطير اولئك الصابرون على االرض    تذكرة .2800

 الى قمة السلم وستكونون تحت ارجلهم جالسون. 

بقي في ذاكرتنا، فأي موقف كان لنا  ليس مهم أين التقينا، وإنما ما هو الموقف المت   تذكرة .2801

 مازال باٍق بذهنك. 

 : أن قذيفة واحدة تنسينا الكثير من المشاكل التي بيننا فهل ستبقى تنسينا أم سننسى؟ تذكرت .2802

 ذريعتكم البلهاء بالشاب الذي مازال ينتظر استقرار االوضاع كي يبحث عن فتاة.  تذكرني .2803

 ا بأن هللا على كل شيء قدير.بأن هناك أوصال أطفال قُطعت وتيقنو  تذكروا .2804

جيداً أن التسمية هي الكذبة واألمل معقود بحراب الصادقين أياً كانت الكذبة التي    تذكروا .2805

 نسميهم بها، اللهم انصرهم وأيدهم بجندك. 

 جيدا أن الواجب ليس تغريده أو منشور.  تذكروا .2806

روضة... بيكرهك..  الناس بواجبها، يجعلهم يكرهونك، حتى ابنك الصغير فيقه ع ال تذكير .2807

 وهيك.. 

لتلملم بعض متاع تعين به نفسك على احوال دنياك فتكتشف ان طير الحمام الصغير    تذهب .2808

الذي تربيه ملصق الجناح فتمضي جل وقتك في مالحقته وإطالق جناحه بالرغم من الخطورة  

 هذا يلهمك ان الحرية أغلي شيء. 

الخواريف يلي بطلوا يرعوا او تحولوا  الدعم المعنوي الثوري بسبب االعالميين    تراجع .2809

 الى لواحم.

كثير ممل كانوا متقدمين، ألنهم ال يريدون أن يموتوا ألجل شخص بعد أن كانوا   تراجع .2810

 ألجل قضية. 

 في الثورة من يوم بطلنا ندخن وقتها بلشنا نكذب، رجعنا ندخن، بس أدمنا الكذب.   تراجعنا .2811

 ن هللا أكرم من عباده، فتراحموا.الناس في الشدائد بادرة فرج ونصر أل تراحم .2812

األولويات ضرورة وخصوصا في ظل نفور القاعدة الشعبية ممن أخذ على عاتقه    ترتيب .2813

تحقيق مطالبها وأخذ منها الوالء، فلماذا تم التركيز على بنود ليست على سلم األولويات في ظل  

 المعاناة الكبيرة للناس؟ 

 حقق أو تنجز منها أكثر ما يمكن. أحالمك مهم جداً، إذا أردت أن تت  ترتيب .2814
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 : مفزع جداً؛ أن يعود أحدنا للوطن! ترحيل .2815

 : حصل على ترقية؛ أصبح عبداً بامتياز. ترقية .2816

 القتال أولى من القتال بال عقيدة ألن الخذالن يقتل منا أكثر ما تقتل القلة فينا. ترك .2817

 اإلعالم على الشخص ال على القضية؛ أحد أكبر أسباب غياب استمرار أي أثر.  تركيز .2818

الجماعات كل امكاناتها غير العسكرية بمحاربة بعضها يعطي فرصة للعدو لتركيز    تركيز .2819

العام الشعبي والعالمي وإن استمروا على حالهم بيجيهم يوم يالقوا  امكاناته باستقطاب الرأي  

 حالهم لحالهم. 

 حياتنا قائم على األمل، ألن هذا الكوكب ال يتناسب مع ما نريد.   ترميم .2820

 لي بعض أوراق الذاكرة. تروق .2821

الثورات: في بداية األمر كان التخطيط ألي عملية سريع والقيام بها يحقق غالباً   ترويض  .2822

 ً ألنه ال يرتبط بخيوط كثيرة وال يحاول تخطي الكثير من الشروط، االًن ومع الوقت بات   نجاحا

مصطلح ترويض الثورة موجوداً فبتنا تلقائياً ال نندمج أو ننفصل او نفتح معركة او نوقفها إال  

من الخارج، بغض النظر عن مرجعية هذا الخارج، ترى لماذا حصل هذا؟ الجواب    فرضب 

إلى الواقع ألننا أردنا له ذلك، السؤال المحرج االًن ولماذا ال نريد إال الذي فيه  المقنع واألقرب

 حتفنا.

إحداث تغيير لألفضل فال تستطيع فتخفض تغييرك فتستطيع فيعجبك التخفيض وهكذا    تريد .2823

 فتقوم بتغيير ما المهم تغيير، علوا مكياج ولو لألسواء ما غيرت. 

 موتوا.حياة هادئة بال ضجيج إذآ   تريدون .2824

في قلوبنا حقدا أسودا لكراهيتكم وتقولون لنا ال تكونوا ارهابيون هذا ما اقترفته   تزرعون .2825

 أيديكم. 

الطفلة   تزيد .2826 بالصواريخ وتبتر رجل  امرأة عاجزة  الموت وتقصف  الدمار وفسحة  رقعة 

  ويرتقي اليتيم تحت سقف بيته المتهدم وبيوت الحي اقتربت من األرض التي بات سكانها تحتها

أطباء وال   والمسجد ال  والمدرسة  المشفى  وابنها،  أختها  وأباها واألخرى  فقدت زوجها  وتلك 

 بين حدود األلم والرضى. ضياعطالب وال مصلين، 

كل يوم، إيمتا بدك تخطبني. يجاوبها بكرى العصر. وهيك جوابه يشبه كالم التربية    تسأله .2827

 تظار. عن صدور النتائج. ال هو ببطل معمعة وال هي تبطل ان 

 أن تسحق.  تستحق .2828

 الجائزة في رمضان للدعاية او استعطاف الوالء بدل الدعوة للطاعات. تستخدم .2829
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الحكم على األشياء عندما تقترب منها سواء أنها جيدة أم سيئة، بالبعد يمكنك فقط    تستطيع .2830

 إعطاء وجهات نظر أولية، لذلك موقف المتفرج لن يجعل لك حكماً في هذه الحياة. 

 تبني مجداً يخص العام فإن لم يكن فابني مجدك انسى العوام.  أن تستطيع .2831

 أن تتأمل عيونهم وهم بعيونهم يتأملون شيئاً، هنا فقط تستطيع أن تفهم ما بداخلهم.   تستطيع .2832

 أن تسلبونا أشياء كثيرة إال الروح فللخالق ترتقي، وعند هللا تجتمع الخصوم.  تستطيعون .2833

 كثيراً نتائج أفعالك التي تقوم بها عن قناعة. تستمر .2834

حقيقي    تسع .2835 مفهوم  يعطي  أن  يمكنه  أحد  المقاييس، ال  بكل  خاطئة  مقايسنا  ولسا  سنوات 

للفرج، الكل يخطأ بموضوع الربح والخسارة والتقدم والتراجع، الكل يلتبس عليه مفهوم العودة 

الثائر من المرتزق، الجهادي من الزنديق،  إلى بيته وحتى ربه، الكل ال يميز العدو من الصديق،  

 بنفسه العجز والشلل. ظنالكل ي 

سنين ولسا...، تُحتل مدننا أو تُحرر، لم تنته الثورة بعد، ألنها قضيتنا ولن تنتهي إال    تسع .2836

 بنهايتنا جميعنا. 

 الهيبة عن أي شخص مهما عال منصبه ما دام النفاق ديدنه.  تسقط .2837

 وال نسكنها. تسكننا .2838

 : تركوا له مطلق الحرية في اختيار أن يعيش ذليالً، أو يصنفوه عميالً. تسلط .2839

من يد إلى يد بكل حسرة، كان األولى أن يفنى السالح بصدور العدو المشترك وتفنى    تسليم .2840

 بعدها الخيانة بينكم والمتاجرة باألرواح.

ي عنا هنن أحد صنفين: قسم أول يحتاج القيادة الوظيفية: القادة الفصائليين الزفت، يل  تسويق .2841

لتسويق داخلي مع الحاضنة وهاد بيظهر بمظهر المتأسلم للداخل، ألنه متعلمن للخارج أساساً،  

وقسم ثاني يحتاج لتسويق خارجي مع الدول وهاد بيظهر بمظهر المتعلمن للخارج، ألنه متأسلم 

العبرة في أن هدف التسويقين أعاله هو  أساساً، بدقن وقبوعة أو بالهم، ببيان أو باله،    لداخلل

 الحفاظ على الوظيفة المجند ألجلها وليس القيادة الفعلية للمجتمع أو جزء منه، نسخ أسد مكركة. 

المسلم   تشدد .2842 الوقت متهاونة في دم  بنفس  الحدود  البشر متشددة في دين هللا ألبعد  بعض 

 ألبعد الحدود! كيف تستوي هذه بتلك؟ 

 قناص األحبة.  تشرين .2843

 أن اإلنسانية عندما تصل إلى وطني كأنها قادمة من الخمارة.  تشعر .2844

 بقيمة إنجازك بشكل أكبر، كلما كنت صادقاً أكثر. مؤشر الشعور من مؤثر الصدق.  تشعر .2845

االسم فأين الفعل؟ مشكلتنا في التطبيق ال في التسمية فعندما تشكل جيش محمد على    تشكل  .2846

 ليست بحاجة الى شرح. المقاتلين أن يتخلقوا أخالق جيش محمد



 نون  -  بتي العدس ح 

 

170 

التطوع: ما جرى من تشويه لـ العمل التطوعي يعود بالمحصلة إلى ثقافة المجتمع    تشويه .2847

ثقافة المجتمع العامة: إلى أن كل    1وفكره ولو أردنا اإلضاءة على أهم النقاط فإننا نقف عند:  

عب أن يفهم  شيء يجي أن يكون له مقابل مادي ملموس فموضوع أن تعمل بمقابل ال دنيوي ص

وان تعمل لتحسن من حال المجتمع على المدى االستراتيجي أمر خارج نطاق    ه،بل ومشكك ب 

االجتماعي   التواصل  مواقع  على  الشائع  والتنمر  االتهام  موضوع  عن  عدا  المجتمع،  تفكير 

و....   ينحصر    2والتخوين  فهو  بامتياز  فاشل  التطوع:  لنظام  والمنظمات  المؤسسات  تطبيق 

الموظف قبل اعتماده فتطلب متطوعين بداية ثم تقوم   جريبأطر: األول هو فترة ت ضمن ثالث

بعملية التوظيف وهذا ال يعتبر تطوع ثانياً: تنفيذ مجموعة من األنشطة القصيرة التي قد ستسبب  

لها خلخلة، لعدم مرونتها فتنفذها عبر الفرق التطوعية الصغيرة لتنجزها نيابة عنها كونها أنشطة  

الراغبين عن    عارضة المجتمع  ألفراد  الخبرات  وتنمية  التطوع  سياسة  غياب  ثالثاً:  ومؤقتة. 

النسبة الساحقة من هذه المؤسسات ورفضها لوجودهم واقتصارها على كوادرها الرئيسية مما 

تنمية   المافيات وأوقف  أثر حتى في توجه ثقافة المؤسسات الى االنغالق وبعضها تحول الى 

المجتمع و المهارات واكتشاف   أبناء  تبنيها.    منخبرات  القائمة    3ثم  التطوعية:  الفرق  سياسة 

أساساً على تكوين الفريق أيضاً الستثماره في أنشطة تخص المؤسسات كطرف منفذ وفقط دون  

محاولة االنطالق من الموارد الذاتية مهما كانت بسيطة، او تحريك موارد المجتمع، واقتصار  

حتى االختيار على قادة الفرق ال أكثر، وعدم التركيز على التمكين  التنسيق ومن ثم التوجيه و 

ألعضاء الفريق اال في إطار تنفيذ االعمال الموكلة من طرف خارجي، باختصار تأطير المبادرة 

بحدود ضيقة جداً. وعليه التعامل بالمحاور الثالث أعاله والتي ال تقتصر عليها عملية التشويه  

وثقافة الفريق، فكم نحن بحاجة إلى ثقافة   نظمةفة المجتمع وثقافة المبالمحصلة انطلق من ثقا 

 صحيحة نبني عليها نظرتنا لألشياء وتؤثر في تطبيقنا لها.

 الكوارث أبشع عندما يكون خط التماس وخط الحدود قريبين من بعضهما.  تصبح .2848

مستفادة  تصبح .2849 دروس  كان  ولو  يوم شيء  كل  فيها  تتعلم  لم  إن  الحياة  هامش  من    على 

 الشارع. 

 على أمل، من ورود ومن لجن، مغردون على لحن على قيثارة الزمن.  تصبحون .2850

نحن ال نخوض حربا بالوكالة عن أحد، كل ما في األمر أننا اغبياء بعض الشيء   تصريح  .2851

 وجاهلون ما بقي من الشيء للتمام، وسنصحو يوما ما.... ونخوض الحرب الحقيقية. 

 بة، اإلعالم واإلعالن ال يصنعها.األفعال الصحيحة سمعة طي تصنع .2852

 بينك وبين الحق حاجزا عندما تتعصب.   تصنع .2853
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العاطفة العالقات طويلة األمد كعالقة العائلة او الصداقة، وتضبط االعراف والتقاليد    تضبط  .2854

العالقات قصيرة األمد كلقاء مفاجئ أو رحلة أو جلسة قصيرة، بينما تضبط القوانين والسياسات  

 والعمليات الثالث أعاله يفرق بينها العقل أثناء جولته. عالقات العمل،  

 صورا جميلة، ليتكم كأصحابها.  تضعون .2855

 الحقوق عندما ال نطالب بها أو ندافع عنها أو نحارب عليها نحن المسؤولون.  تضيع .2856

 وتضيق وتضيق..... وتعود صديق.  تضيق  .2857

األمانة وتكذب فتطالب بالتوثيق تأتي لتوثق فتجتهد بالتذليل، نبحث عن االنحطاط    تضييع .2858

 في كل شيء! 

االنتماء يودي بك للتعاسة...! كن حرا تسعد، يمكنك أن تنضوي وتعمل تحت أي    تضييق .2859

مسمى تريد أو جماعة أو فصيل أو حزب أو...هذا إطار عمل...ولكن ال تضيق انتمائك لهذا  

المسمى الذي عملت تحته لدرجة تصبح نفسك محدودا به وتابعا له وفقط، كن مع هللا أينما كنت  

سك مكبال ألبعد حد......!!! هذه االنتماءات تحدد عملك ال عقيدتك، ال  نف  جدإنسان...الحظ ست

إن  فائدة  له  وليس  إلى هللا،  ليرشدك  بالمحصلة هو  االسالم  فحتى  كلها...!  حياتك،  إيمانك ال 

 تحليت به اسما دون عمل!!! وسع انتماءك: اعمل تحت المسمى وانتمي هلل وفقط. 

 يعبر الحدود مالكم كيف تحكمون؟  الحدود كيف يكون حد القاتل أن تطبيق .2860

الدين هوائي نجد كثيرين يبتعدون عن أمر ما.. ألنه ربما فيه شبهة، مع ذلك يقومون    تطبيق .2861

 بفعل أمر ما...مع أن االبتعاد عنه واجب ال شبهة فيه، من أين أتيتم بدينكم؟ 

 الشرع مازال غاية كما الراية، أما الواقع فحكم الشوارع.  تطبيق .2862

 هللا ليس تطبيق حدوده وحسب وإنما شرع متكامل، لم تسمعوا به! شرع   تطبيق .2863

المجتمع باألقليات الفوضوية ال يؤثر على المجتمع المتحضر ألنهم سينصاعون،    تطعيم .2864

ولكن اعطائهم مكان مخصص لهم سيجعلهم يستمرون بفوضتهم مؤثرين على أنفسهم كما كانوا  

باشر معهم مما يعود عليهم بنمطية الفوضى  وقليل جداً على غيرهم إال الذين على تواصل م 

 نحن ونحن عندهم ... المجتمع المتحضر يصون نفسه. هاي التي كانوا يعيشون، 

على وجودها    تطهير .2865 واألمالك  المنازل  نفع  فما  التحرير  قائمة  هو  الرجس  من  األرض 

 مدنسة باألنجاس. 

 ية بين الناس واقعنا.الحرب وتتعدد أشكالها عندما يتم تفكيك الروابط االجتماع  تطول .2866

 المآسي عندما يكون هناك كذب طويل فيها. تطول .2867

 األرض طوعاً ألهل العطاء.  تطوى .2868

 نموت بكل األشكال واأللوان واألسباب المهم ما نموت من الخوف.   تعال .2869
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مع الثورة كتعاملنا مع اشعارات فيسبوك، تسحب سحبة طويلة وتضغط تحديد الكل    تعاملنا .2870

 كمقروءة. 

 قوف؛ فاستشهد؛ تعود أال يركع. من الو   تعب .2871

 قبيح الناس ملت، وتمل! بال حراك مزمز ملل.  تعبير .2872

الزوجات الضوابط الشرعية بالسماح ال تعني الوجوب وال تستخدم كدليل فكثير من    تعدد  .2873

بمجتمعنا   ذلك  على  وقس  إذا حالل  تكون  الشرعي  االستدالل  فطريقة  متاحة  المباحة  األمور 

يبرر ما يريد بأي فالعبرة في الشرع السما  ح والعبرة في األخذ الحاجة، ولكن مجتمعنا دائماً 

 شكل متاح. 

 : تزوج عليها؛ ألغت صداقته.تعدد .2874

 الميتات والسبب واحد.  تعددت .2875

 الهدن يعني مثلها بين بعض مؤقتة موقتة.  تعرفوا .2876

 ليش سحر غرقت في البحر: ألن هيك بدو المعلم  تعرفوا .2877

ها عندما يتوقف أبناءها عن قتل بعضهم البعض، رحم  ألمة صارت تزف البشريات في   تعسا .2878

 هللا شهداء الفتنة واذل هللا عبدة النفس. 

 المجموعة نابع من غباء من ينتمون إليها دليل الغباء بدو دورة. تعسف .2879

الناس لفكرة الجماعة وتخليهم عن األصل أنك قادر على العطاء كإنسان أحد قواعد    تعصب .2880

 الغباء األساسية بمجتمعنا.

الكالب التي تدخل مدننا أنها ال تجد أحد من البشر فيها، لذلك تسير هذه الكالب بكل    تعلم .2881

 أمان.

أنك مخطئ وبالك مرتاح ألنه ال ينقدك أحد فإن حصل ونقدك، أصلحت خطأك بخطأ   تعلم .2882

 أخر وهو النكران والعداء للناقد! 

 ا مقربين. دائما أن تخفف طلباتك ممن تنطبق عليهم صبغة التجارة ولو كانو  تعلم .2883

 دوماً أن أكبر إضاعة للجهد، هي إضاعة الوقت. تعلم .2884

 ال تتوقف، فهذا الوطن نحن من سيبنيه وليس الغرباء.   تعلم، .2885

 في ناس عندها الفكرة والخبرة والمبادرة بس يمكن ما عندها اإلمكانيات.  تعلمت .2886

 التأقلم واالنصياع بدل التغيير، بواطن الجهل.  تعلمنا .2887
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مها: تسبب عزوف المكاتب االعالمية والسياسية عن اصدار االخبار  الشائعات وتضخ   تعليل .2888

او تتبعها اال في حال كانت تخص فئتهم بعدم وجود مصادر وانتشار الشائعات وكون اخبار  

 الشعب ليست فئتهم او همهم فلم يهتموا بها مما جعل الناس تتوه كثيراً في االشاعات. 

 حتى الطابع الديني فيها يكون وراثي ال أكثر.  يمالق التي تخلو من المجتمعات الفوضى تعم .2889

 الفصائل ناجم عن خوفها من االنحالل قبل االندماج هللا يحلكم ويحل عسيرها. تعنت .2890

 لها. وإنما الشتياقك لك الكثير من األشياء ليس بسبب اشتياقها تعود .2891

يُهزم، موافقاً أن أعشق أقداري ألقاتل في كل معاركي مؤيٌد بتدخالته ومدده الذي ال    تعودت .2892

 اختياره خياري. وكانت الثورة أحد هذه األقدار.

 أن نرغب بكل شيء يشملنا؛ حتى النووي ما عنا مشكلة معه، المهم يشملنا. أوكرانيا  تعودنا .2893

 أحيانا بفترة من الالوعي ويروق لك هذا الالوعي.  تعيش .2894

الحياة موجودة،    تغليف  .2895 والتي تظن أن  الوطن؛  الغافلة بهذا  المدرسة ممكن  الطفولة  وأن 

 الوصول إليها وأن اللعب متاح. 

 البشر من حولك ليس معيار أساسي لك بقدر ثباتك.  تغير .2896

 الثورة الواقع بقدر ما يتغير اإلنسان.  تغير .2897

 من الواقع وتتغير بقدر ما تحمل في ذاتك وحسب.  تغير .2898

 ادثك.شعورك عند الحوادث يضعك في خانة الميزان بغياب شعور االخرين عند ح  تغييب .2899

األفكار قد يرتبط بتغير الظروف لذلك موضوع أن تثبت كفيل بتغير األخرين بسبب    تغيير .2900

 حدوث تغيرات في الواقع مبادئ. 

 الفصيل يشبه تغيير المانح، ولكن يستمر المشروع ذاته.  تغيير .2901

الناس أمر شبه مستحيل أما تغيير طريقة تفكيرهم فهي الممكنة، إذ أنك بتغيير طرق    تغيير  .2902

تفكيرهم تجعل مقاربتهم لألشياء مختلفة، وبالتالي تحرك فيهم التغيير الذاتي الذين هم من سيقوم  

 به وهو األجدى. 

 الواقع الذي لم يتغير منذ فترة طويلة، يستلزم حكماً تغيير التفكير.  تغيير .2903

 الواقع يبدأ بالعمل من الظرف الذي نعيشه وليس بانتظار تحسنه.  يرتغي  .2904

رأس الهرم أمر ضروري يكفل قطع أي سلسلة فساد ممكنة على المستوى المادي   تغيير  .2905

والبشري، كما أنه يتيح مساءلة وتنافسية قوية، عدا عن التغيير االيجابي المستمر وفي حال كان  

 الجماعات ذات الرؤوس الثابتة غالباً أجسامها منخورة.سلبي فلن يطول، لذلك المؤسسات أو 
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المجتمع للسخافات وتداولها، يجعل التشجيع على نشر المحتوى العلمي أو الفكري   تفضيل .2906

 ضعيف جداً.

 العمل عندما تفقد المتعة فيه.  تفقد .2907

 اجتماعي رهيب وظهور مناطقي أعجب اين الدين؟ اين االخالق؟ وأين...هوان. تفكك .2908

الناس باألرزاق أكثر من العمل هو عمل إضافي بال أجر، فاألرزاق مقسومة كل ما   تفكير .2909

 عليك أن تعمل وليس أن تحسب. 

يلي    تقاس .2910 الجورة  سؤال  الكثيرة،  الصغيرة  بالتغيرات  للواقع  الكبيرة  التغيير  ارهاصات 

 ص الطريق لساها؟ اي لساها، أصبح لسانا.بن

 المجتمع مرتبط ارتباط وثيق بمدى وعيه، كن إيجابي.  تقدم .2911

 مجتمعنا مرهون بإيقاف الحروب الداخلية بمختلف أشكالها. تقدم .2912

الخدمات يكون مقرون بتطوير الذات فعندما يتوقف التطوير يجب ان توسع المجال    تقديم .2913

 ون القالب تابوت. او تغييره حتى ال تتقولب ثم يك

 األشياء في هذا الوطن إلى: نظامي وغير نظامي.  تقسم .2914

المهام أم مشاركتها؟ يتم إنجاز المهام بسرعة أكبر ورؤية أوسع عند مشاركتها، ولكن    تقسيم .2915

تقسيم المهام هو   في المجتمعات غير المنضبطة والتي تفقد صفة االلتزام گ مجتمعنا، قطعاً 

تكالية وضعف المبادرة منتشرة وبكثافة، وبالتالي التقسيم يتيح لك على  األجدى ألن المغمغة واال 

 فرز النخبة الُمنجزة التي ممكن أن تعمل فيها وفق نظام المشاركة.  األقل

المجتمعات نحو األمام عندما يملك أبناؤها أحالماً، أما نحن فمجرد اعتناق الحلم هو    تقفز .2916

 جرم. 

بدوره يغير األوطان فإن لم تبن الثورة إنسانا فإن الوطن  الثورات لتغيير اإلنسان الذي    تقوم  .2917

 لن يبنى، الثورة ال تبني وطناً الثورة تبني إنسان اإلنسان يبني وطناً! 

أعدائها   تقوم .2918 وهم  اليها  ينتسبون  أنهم  يدعوا  أن  فالغريب  العاهات  اساسا إلسقاط  الثورة 

 حبلت وال جابت فسبو أمهم الحقيقية.   واألغرب أن يصدق العوام ذلك ويشتمون أمهم االنتسابية ال

المؤسسات وفق أسس قد تقلد فيها كأسس كثير من األنظمة الشمولية، ولكن وال شك    تقوم .2919

 تدار بالفكر النير فإذا تقلدتهم بالفكر أيضاً فأنت ميت ولو تسميت ببعث. 

به عند خط  فكرة الثورة على ما ستقدم لها غداً، أما موضوع ما قدمناه البارحة نتكلم    تقوم  .2920

 النهاية. 

 تكون كل طرق اإلياب جميلة عدا طريق العودة من المقبرة. تكاد .2921

 نوايانا تقتلنا، فنحن نكاد ال نبصر رغم كل الجمال حولنا. تكاد .2922
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 الحضارة للبالد التي تمتلك شعوباً قوية.  تكتب .2923

 ال تصمت إذا كنت تتألم. تكلم .2924

االشياء مستهجنة بالمجتمع لكونها خارج الواقع الموجود وتصنف اما بإبداع أو قلة   تكون .2925

 طعمة. 

 األسماء جميلة عندما يحملها أشخاص نحبهم. تكون .2926

 األماكن صالحة للحياة بقدر تواجد القانون.  تكون .2927

 الدنيا قطعة من الجنة عندما ال يحيجك هللا فيها إلى أي أحد.  تكون .2928

 ينتهي الشيء الذي بداخلنا وفيما عدا ذلك مراحل ال أكثر. النهاية عندما  تكون .2929

بطال فتصاب فتصبح بطال مضحيا ثم تصبح بنظر فاقدي النظر عالة، لذلك كن بثقلك   تكون .2930

 كما يراك هللا وكفى. 

 قوياً عندما تحب.  تكون .2931

 نسبة التعصب بمقدار نسبة الجهل.  تكون .2932

 من الحنين ووديان من النفاق ونحن ال نستطيع الطيران لننتقل بين التالل.   تالل .2933

بعض االنظمة الى السماح لجماعات مهبولة بالنشاط من اجل حرف نظر المجتمع    تلجأ .2934

 عن قضايا مهمة وطبعا شعارات هاي الجماعات بتكون متخلفة ومنمقة. 

 ولم يقل أغلى وإنما أصعب.  تلعثم .2935

 ترقد رغم الوجع ... بدنا المعتقلين.  األجساد قائمة ال تلك .2936

 الحقيبة الصغيرة التي تنهك ذلك الطفل الصغير دليل أن الوطن مازال قابل للعيش فيه.   تلك .2937

الصافرة أشبه بلعنة، تسير مسرعة بصوت صفارة يخبرنا أن هناك من يتألم كثيراً وأن    تلك .2938

 الظلم كبير وأن كفو الوجع، سيارة اإلسعاف. 

التي توثق الدمار والقتل ورفضنا له، توثق بنفس اللحظة الضعف الذي  الصور كلها    تلك .2939

 نحن فيه والذي مالم يتغير سيكون الحتف. 

الطفلة الجريحة تلعنكم أنتم من أقسمتم أنكم ستحمونها أنتم من عاهدتم ونقضتم لذلك    تلك .2940

 تلعنكم. 

سبب، جرم ال ذنب  الطفلة لم تكن تخبط بقدميها على الدرج، نوع الحذاء السيء كان ال  تلك .2941

 لهم فيه. 

 الغمامة ستنجلي ألن هللا أعلى منها.  تلك .2942

 القبعة على رأس الراعي خيوطها منسوجة بما في رؤوس الرعية.  تلك .2943
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 الهوة التي بيننا من يردمها أو من يقيم جسرا فوقها. تلك .2944

 أجمل كجديلتها.  تلك .2945

 والحرية.  الخالص  اعتقال الكثير من مدننا، حالهم كحال المعتقلين، ينتظرون يوم تم .2946

تبديل عاهر أسود بعاهر أبيض وأما بالنسبة لعاهري العرب القادة فسوف يوفر عليها    تم .2947

 شياط أرياًق لو كان االستبدال بعاهرة. 

 تجريد الشعب من كل شيء اال من لسانه ولسانه متجرد منه.  تم .2948

نقالب بليلة واحدة؛ وفي وطني ليلة واحدة وخمس سنوات واربعة أشهر حتى  صد اال  تم .2949

 االًن.

 :أكثر حدا بيحمد هللا هاأليام هم المهربين! تم .2950

 األحياء في الثورة أغلبه نفاق تعصب وإال لكان أولى تمجيد الذين قدموا األرواح. تمجيد .2951

 ينة ومحلولة. بأولئك األشخاص الذين إذا تلوت عليهم مشاكلك أجابوك: ه   تمسك .2952

 ببطيء كثيراً عندما يكون الغل في القلوب كبيراً.   تمشي .2953

 األجنة بصواريخهم عندما تطلق، وكذلك بصواريخنا عندما ال تطلق.  تموت .2954

 الثورة عندما يموت كل المعتقلين وتنتصر عندما يتحررون.  تموت .2955

 مي فيقولون ليست بنت الملة ويترحمون على عبادة بشار! تموت .2956

 م، ثم يساعدهم، ثم يرعبهم وربما بنهاية المطاف يزعجهم، فكيف تكون. : يسعدهتميزك .2957

 عدد الرجال كثيراً بهذا الوطن؛ الموتى جلهم أطفال ونساء.  تناقص .2958

الثورة جزء واحد لن    تنتصر .2959 انتصارات أجزائها ومن يحاول أن يجعل  الثورة بمحصلة 

 يحصد شيئا الثور أخالق وحرب، وقيم، وإنسانية، ورصاصة. 

 الثورة عندما نثق فيها. تنتصر .2960

 الثورة عندما يتوقف الخوف من كل شيء سوى هللا.  تنتصر .2961

 الثورة عندما يتوقف الكذب ويكون الصدق عنوان.  تنتصر .2962

 القضايا التي يكون الناس أهل لها ال تُجار فيها. تنتصر .2963

 المعركة والثورة عندما نفنى جميعاً، سنستيقظ غداً إن شاء هللا.  تنتهي .2964

 األمالك ما تيسره اإلرادة اإللهية فال معنى للكمية هنا بمقدار النوعية وأصلها. تنحى .2965

العالقات في االرتباط مع الوقت بمقدار الصدق، ومن الطبيعي أال تستمر الكثير منها   تنحى .2966

 ولو كانت إيجابية ألنها وقتية تحت ظرف ما. 
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ذلك يكون المخرج األفضل  المجتمع عبر العمل على الفكر والعلم يحتاج لسنوات ل  تنظيم .2967

هو العمل على هذا الجانبين، ولكن بظل تفعيل اإلدارة الرشيدة التي تكون متكاملة في منهجية  

على   قادرين  أشخاص  من  اإلدارات  تولي  بإمكانية  حالياً  الكارثة  وتبقى  والتنظيم،  السياسات 

ً اإلدارة أ  . ساسا

 و التي هي خائنة أساساً. الثورة في المجتمعات التي تخاف من الخيانة أ تنعدم .2968

: من يفكر باالنتقال من واتساب ومازال يستخدم فيسبوك، متل يلي عم يفكر يصلي  تنويه .2969

 الظهر وهو لساه ملحد، المعلومات التي يأخذها فيسبوك عنك باختصار كتير كتيرة.

 الجماعات يكون من الداخل دوما وكل ما على الخارج فقط أن يلوح. تهاوي .2970

 ال تُمانع فِعلك؛ وإنما فقط إن لم تشاركها. : الُسلطةتهريب .2971

 القادة في مقدرات الناس يشكل أكبر حافز لعزوف القاعدة الشعبية عن االلتفاف حولهم.   تهكم .2972

 بال ذنب، هذا مما أورثكم نظام ذنب الكلب. تهمة .2973

 على اختالف أديانهم، واختلفنا وديننا واحد! توحدوا .2974

يطبق أي من أنماط الشفافية، أو المساءلة، لذلك ! سياقنا الحالي سياق فوضوي ال  توضيح .2975

موضوع إنك تخربط وتبرر أو تبرر شيء الناس اعتادت تفهمه غلط لن ينفع. الحل الوحيد بإنك  

تمشي   وتبرر. صعب  حالك  تعذب  ال  أو  غلط،  تُفهم  أال  أو  تخربط  أال  مخطط  تكون  أساسا 

 .ةبالفوضى بــ الفطر

 وقف إال بخروجه. الحرب، الحرب للمسجون ال تت توقفت .2976

 عن متابعة التلفاز منذ ست سنوات، ألشاهد الواقع األسود بدون تمثيل.  توقفت .2977

 عن الكذب يوفر نصف عمرنا المهدور.  توقفنا .2978

العجز هو السبب، ونحن نستطيع، ولكن ال نريد، ومن يستطيع وال يريد يستحق أن    تيقن .2979

 تعضه الكالب. 

 "رجال الدين، رجال الدو".  في متاهة يقودنا فيها ما يسمون رجال: تيه .2980

 في قلبي گ الطجة في منتصف طريقي اليومي إلى العمل.  ثابتة .2981

الفيل ال    ثاني .2982 قد  تراها وأشياء  النملة  قد  أشياء  الحكومة  العالم هي عين  أغرب عين في 

 تراها.

فرق العمل يوقف الحركات االبداعية فأنت تحتاج ألفكار جديدة ومختلفة ومع الوقت   ثبات .2983

 إن لم يحدث دخول وخروج بالفريق ستصبح كالبيت القديم تراثي، ولكن خدماته متدنية.. 

 : جاء الشتاء، أبقى الوالي التوقيت على حاله.ثبات .2984
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تماماً أنك على موعد مع كل شيء ووحدها تلك المضغة التي في صدرك التي تحدد    ثق .2985

 شكل اللقاء والنهايات.

 تماما أن النقيضين في وطني كثيراً يتساءلون لما يتقاتلون وال يعرفون.  ثق .2986

 تماما أنك تصدق الكثير من األكاذيب التي ستتهاوى مع الوقت.   ثق .2987

 ل في المستنقع. البالش تبقي الناس فترة أطو  ثقافة .2988

التدمير الذاتي التي ننتهجها كافية لتدمر قارة مو بس وطن، ال رموز وال بوصلة وال    ثقافة .2989

 حتى روح. 

العمل التطوعي أو المجاني في مجتمعنا صفر بالتالي ستكون نسبة الهدر كبيرة ومقدار    ثقافة .2990

 االحترام المتبادل سلبي واالتقان ضعيف من دون ليش وكيف. 

أننا نخالف أصلنا  الكر  ثقافة .2991 الذات لنراجع  ه مرهقة لنفوسنا وأجسادنا، ونحتاج لوقفة مع 

 عندما نكره... فعيشوا بحب.

الوطن والمجتمع    ثقافة .2992 القدرة على تصحيحه هي سبب دمار هذا  رؤية الخطأ ولعنه مع 

 داخلياً.

أ  ثالث .2993 والمدخالت  العمليات  عبر  األداء  تقيس  التي  وهي  األداء:  للمؤشرات:  ثناء  أنواع 

التنفيذ. النجاح: وهي التي تقيس األثر الناتج عن األنشطة والبرامج. الكلبية: وهي التي تقيس  

األثر الكبير للمشاكل الصغيرة عندما ال يتعامل معها المعنيين/ مجرور على الطريق، حفرة في  

 وصلة طريق قصيرة وشريان لألالف يومياً، ولكنها سيئة جداً ...الخ/.  ريق،الط

 صادقين أفضل من ثالثمائة بينهم واحد هطهاط ويقدمون عمل أكبر ال شك.  ثالثة .2994

 اليوم. المالئكة من كوادر منظومة االسعاف في نقطة اسعافية اسعفتهم  ثالثة .2995

يدني،    ثم .2996 يغير شيئا عندما  فهو  إذا  واقعا!،  يغير  يدني أجال وال  انه  االنتظار،  بعد؟  ماذا 

 حوار. 

 غياب... الطويل. ماذا... إنا نسير في طريق ال ثم .2997

سنوات ولم تغير الثورة شي لألفضل! نفس المدة ولسا مجرور)ك( سرح امام بيت)ك(    ثمان .2998

 سنوات ما عبيتها تراب وقس عليه الثورة تُغَير بالمحصلة ِلتَغيُِرنا. 8والجورة بطريق)ك( من 

 نها. ضحكاتنا اآلن مدفوعة أيما ثمن، لذلك اضحكوا، ولكن ال تنسوا الذين دفعوا ثم ثمن .2999

 المتملقين ال يعني توبتهم وال أنك على حق، بس هيك ألنهم بهذه اللحظة مغلوبون.  ثناء .3000

التجار ال تنتصر مهما بلغت الجيوب المعبأة فيها وثورة الفقراء الصادقين منصورة   ثورة .3001

 ولو بجيوب مثقوبة. 
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 الحرية مختلفة كلياً عن ثورة الفوتوشوب.  ثورة .3002

 ياء. الشهداء رغم أنف كل األح  ثورة .3003

 حتى الخالص.   ثورة .3004

 حتى النصر أو النيزك أو القيامة.   ثورة .3005

 كذاب.  ما قدمته ال تموت أبداً وستصل مهما طال الزمن، ويلي بقلك غير هيك قدمت ثورة .3006

 گ ثورة الساروت؛ ال تموت.  ثورة .3007

 لن تبقيكم، حتى لو ما بقينا.  ثورة .3008

 : صرخ حرية؛ قتلوه البلطجية. ثورة .3009

 أم الكل؛ أركز وأحلى ثورة، ولكن أعداؤها أكلب كالب. ثورتنا .3010

 أم الكل؛ أركز وأحلى ثورة، ولكن أعدائها أكلب كالب.  ثورتنا .3011

ال تقبل بنعم أو ال، إن قلت نعم فلما وإن قلت ال فلماذا؟ وإن كنت تريد توجيه اتهام    ثورتنا .3012

 لبديل.لشخص ما فعليك بالدليل، وإن كنت تريد نفي أحد ما فعليك اقتراح ا

 هذه كاشفة... سورية ضلي واقفة ثورة لو لم يبق سوى صوتك يصرخ ثورة.  ثورتنا .3013

 ! يتيمة ثورتنا .3014

ثورتي  ثورتي .3015 ثورتي شهيد  نازح  ثورتي  ثورتي مهجر  مفقود  ثورتي  ثورتي معتقل   !!!!

شاب ثورتي صبية ثورتي طفولة ثورتي حريق ثورتي نار ثورتي حديد ثورتي الم ثورتي أمل  

تي رعيد ثورتي رجولة ثورتي بطولة ثورتي جبل ثورتي بركان ثورتي فيضان  ثورتي حق ثور 

حرية ثورتي أبية ثورتي رجال ثورتي ال محال ثورتي صدق    يثورتي كرم ثورتي كرامة ثورت

ثورتي محبة ثورتي عدل ثورتي بذل أعشق ثورتي وأغار عليها لذلك سآخذها وأترك لكم البقية  

 هذه ثورتي هذه اآلمال فيها.

 العيد وسيحن الكثيرون لكثير من التجاعيد.  اءج  .3016

 الزمن ودار، وأحالمنا هي.  جار .3017

 الشعب، أرسلت الحكومة له خبزاً؛ غص فيه. جاع .3018

 العظماء لتكون.  جالس .3019

 كثيراً في الحب؛ حتى أنني استشهدت.  جاهدت .3020

لينتقموا من كل شيء أما موضوع النصر فقد كتبناه عندما كسرنا الخوف ودسنا    جاؤوا .3021

 جاؤوا االن لينتقموا من جدراننا وشوارعنا وأشجارنا وال يؤلمنا سوى قيد المقيدون.  صوره،

 القوم من يزجون باألهالي في صراع نفوسهم فقط لمجرد الدعاية. جبناء .3022
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 يخافون حتى الكلمة.  جبناء؛ .3023

 أحالمك گ سائق دراجة يجدد مالبسه كل يوم بسبب الغبار.  جدد .3024

  تصلح للتقليدين.أمالك وأهدافك فهذه الحياة ال جدد .3025

عيد الميالد بمجتمعنا المتفضي في الجملة التالية وتحديداً الكلمة # كل عام و #رفقاتنا   جدلية .3026

 الكفار بخير. 

 كل سعادة هو أال يحمل قلبك غل وبذلك سيكون هناك متسع للفرح. جذر .3027

بأنها ماتت نذكرهم بأن الذين ماتوا ألجلنا ال يمكن    الثورة لم ولن تنتهي وكل المطبلين  جذوة .3028

 محي ما قدموه حتى قيام الساعة. 

 مكشوفة وبال دستور.   جرائم .3029

 جرعة أم جرعة جرأة ما نحتاج؟! كال هما.  جرأة .3030

 في الغباء جرعتكم للهالك.  جرأتكم .3031

 أن تروي قصة حصلت من سنوات قليلة، ستكرر كلمة "هللا يرحمه" مراراً.  جرب .3032

 الوطن لم تزد الثورة فيه ألما ولم تجعله يبرأ، ولكنها حددت مكانه.  هذا جرح .3033

 الموت الوحيد فقط أنه يأخذكم وال يعطي عنكم البديل.  جرم .3034

 : في بالد الفوضى يحيا القاتل، وتموت الطفولة خنقاً وتختفي السلطة. جريمة .3035

 بيع ألشخاص وجزء لدول وجزء تم التصدق به وجزء هيك ببالش.  جزء .3036

 من حلمنا نازح، ننتظر عودته.  جزء .3037

 : أطلق الرصاصة؛ ارتدت الى قلبه.جزاء .3038

 الثقة بين القادة والشعب غير موجود بالتالي كل المناشدات ال تجدي. جسر .3039

 الناس أنفسهم.  المشكلة بالدين والثورة هي التهرب من االفصاح عن أن المشكلة في جعل .3040

من أجسادنا جسرا للعبور إلى الحياة فكيف تريدون أن تكون قرانا معبرا لكم للموت   جعلنا .3041

 لن تمروا.

بكلشي عم يتصور بأوربا جنب شي تاريخي جاي عبالي روح على شي ركام واتصور    جكر .3042

 . ��فوقه ألنه تاريخي، وتاريخكم ها جكر 

 تجار بها وليس االخالص لها.االهتمام بالقضية من باب كيف يمكن اال جل .3043

 أحالمك لن يحققها األخرون لك وربما كل.  جل .3044
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الذات الذي يستخدمه الخطباء على المنابر ال يفيد فليس مطلوباً منكم أن تكونوا أنبياء    جلد .3045

 على المنبر وعوام على األرض، على األرض كونوا أنبياء.

 . يستعبدها الخارج ال يمكن أن تحقق لنا الحرية جماعات .3046

، يعني الواحد أمه  2020التدريب عبر المقاطع الصوتية بحب ذكركم نحن بالعام    جماعة .3047

إذا طلبت منه طلب ما تفاعلي يمكن ما ينفذه، وإذا واحد بدو يحكي حبيبته مابيرضا غير فيديو  

اليف، العالم صار صورة ومتحركة كمان، حتى إذا بدك تقدم دورة مجانية هاد أبداً ال يعني أن 

 االفادة ألبعد حد.  يلةقلتكون 

 لسنا بخير وما لف لفيفها قولوا الحمد هلل.  جماعة .3048

الحياة ببساطتها، التعقيدات هي الشوائب، لذلك ترى كثيرين يحنون للماضي القاسي،   جمال .3049

 ولكن لبساطته. 

 العيد في كونه نقطة تحول لتجديد األماني واألمل.  جمالية .3050

 مفيدة مختصرة معبرة: اإلعالمي يحل بالمرتبة الثانية بعد الشرعي. جملة .3051

 االتفاقات السياسية في العالم تتم بالحبر إال في وطني بالدم. جميع .3052

  األطفال عندما يموتون يذهبون إلى الجنة وليس من يملكون لون عيون جميل وحسب!  جميع .3053

 حتى عواطف شعبي مزيفة.

مواطني العالم يعتزون براية بالدهم حتى نحن لو نزحنا أو لجئنا لهذه الدول فإننا   جميع .3054

 نرفع رايته ونعتز بها فما بال راية وطننا لم ترفع ولم تعز إلى االًن؟ تم االغراق. 

 احترام القانون، واألجمل احترام اإلنسانية.  جميل .3055

أن نموت بهدوء جميل أن نموت بسكون جميل أن نموت ونحن نائمون تكون األجساد   جميل .3056

ساكنة واألرواح تجول وكل الذي يحدث أن هذه الروح بدل أن تخلد إلى جسدها وتحركه ترتقي  

إلى خالقها وتسكن مدننا يموتون، ولكن موت األبطال! تباً وفي بعض األسرة كانت تخلُد أطفال  

وإلى   نائمة    األننائمون  براءة  أجمل هكذا سكون  الروح بسكون وما  ارتقت  نعم  يستفيقوا  لم 

وترتقي لتخلد عند بارئها اللهم أسئلك براءة وحسن خاتمة مما طاب لروحي أن تجول حوله ثم  

 تبوح به. 

 أن يكون األمل عنوان من عناوين حياتك العريضة.... في أمل.  جميل .3057

كمرور ثم يمر عليك شخص ويومي لك برأسه  جداً أن تخط عبارات يقرأها االالف  جميل .3058

 انه يفهمك :(. 

جداً أن تكون شيئا كبيرا ويظنك الناس ال شيء ومن غير الجمال أن تكون ال شيء    جميل .3059

 ويظنك الناس شيئا كبيرا.



 نون  -  بتي العدس ح 

 

182 

 جداً في هذا الزمن أن تجد كثير من أصدقاء الطفولة أو المدرسة على قيد الحياة.  جميل .3060

 ى الهواء فيك هو األنقى رغم الدخان.رغم الخراب، ويبق جميلة .3061

 هي األحالم القصيرة المدى. جميلة .3062

 داريا بت أخاف عليك من حسد العيون.  جميلتي .3063

 أولئك الذين يكرهون التصوير لعدم قدرتهم على التصنع، تصنع االبتسامة.  جميلون .3064

 : لزم قدميها؛ أدخلته الجنة.جنة .3065

  تعريف متل االرهاب. ! عطيني تعريفه يا حباب هاد بحد ذاته بالجهاد؟ .3066

 جهاد ثغور ال نقاط عبور، ويعبرون.   جهادنا .3067

 : ضمنوا موته؛ ضمن لهم جهنم. جهنم .3068

 انت مع مين؟ أنا حولي ما بحبه ضد الطبيعة.  جواب .3069

 المجد أصيل يلقي من على ظهره كل متسلق مهما حاول التشبث.  جواد .3070

 التعليم مرتبطة بضمير المعلم قبل ِهمة المتعلم، صلى هللا على خير الورى.  جودة .3071

أي   جوهر  .3072 بال  حلوالً  نريد  ونحن  لمسؤوليته  منا  كل  بتحمل  تعترضنا  التي  المشاكل  حل 

 اعملوا.  مسؤولية وكأن الكون مسخر لنا بدون

 ال.... ال تعودوا إلى ما أنتم عليه، بل عودوا إلى هللا كفى.  جيش .3073

 لعالم نزلت تصد كورونا ونحن نزلنا نتفرج عليه، بدها وعي. ا جيوش .3074

 باتت تشبه جيوش البالد العربية، اسما بال معنى وعند الفعل تقمع أهلها. جيوشنا .3075

تعترف  بانةج  .3076 وال  لألصل  تعود  أنها  يبدو  سبعتها،  على  األرض  حافظت  الشتات  رغم   :

 بالمنفى. 

 : اقتَرب منها؛ ارتَمت بحضنه. ُحب .3077

 باتت مليئة بالموت.  ِحساباتنا .3078

 : قبل الميالد وبعد الميالد، قبل الهجرة وبعد الهجرة، قبل الثورة وبعد الثورة.ِحقَبنا .3079

 لتكون االفضل وليس لتثبت أن غيرك اسوء. حارب .3080

 الثورة: أَلَْم أَقُل لََّك إِنََّك لَن تَْستَِطيَع َمِعَي َصْبرا. حال .3081

 زة غير مدرك أبداً وجع الكبار. هذا الشعب كحال الطفل الذي يحضر الجنا حال .3082

 الواتساب هي الوجه المشرق لنا، أما المظلم فهو الموجود في الحقيقة. حاالت .3083
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كثورتنا حملت كل همومنا وأحالمنا على ظهرها، ومضت... بعجالت منهكة البد    حالكِ  .3084

 من إصالحها لتكمل المسير. 

 طرقاتنا. تدل عليه حالنا .3085

الة مقبال على تاجر البسطة أدبرنا عن الحق أقبلنا  كالخارج من المسجد عقب الص  حالنا .3086

 على الملذات حالنا مع الثورة مدبرون. 

 كحال من يبني مسجداً وليس فيه مصليين.  حالنا .3087

الحمى من يرفع الرية بفوهة البندقية، وبغير ذلك ماهي راية وال هو حام، هو ذا    حامي .3088

 التعريف وبغير ذلك زيف.

 موعده؛ فاستمر.  حان .3089

 أن تتمرد على الخطأ وستكون بنظرهم على خطأ. حاول .3090

أن تراجع كل شيء فيما يخص تعاطيك مع األحداث واألشخاص وستجد أن الكثير    حاول  .3091

 مع الوقت يحتاج إلى تعديل لذلك األساليب الثابتة في حياتك تعتبر ضغط إضافي عليك.

فإنه يؤثر على طريقة  جاهداً أال تحتك باألغبياء، ألن ذلك إن لم يؤثر على تفكيرك    حاول .3092

 تعاطيك وانفعاالتك مع األحداث. 

كثيراً أال تكترث للجوائز، ألنك ستتعب كثيراً الكتراثك، وال مباالتك ستضمن لك   حاول  .3093

 جودة العمل واستثمار الوقت وراحة العقل. 

أن تكتبوا ولو أشياء بسيطة من قصتنا فغيابكم عن هذه األجزاء يعني غيابكم عن    حاولوا .3094

 قصتنا.

 وحرب وإنسان ووطن، أركان هذا الزمن. حب .3095

 كـ الواتساب منفعل غيره بس منرجعله بعدين.  حبك .3096

 گ أسئلة الرياضيات، من ضمن المنهاج، ولكنه صعب.   حبك .3097

 گ تنظيم الدولة عابر للقارات.  حبك .3098

 لك گ وتد كل يوم بزيد بس صاير َع الساكت. حبي .3099

الفلك قمر وفي علم الديموغرافية    أنت في علم المسطحات المائية بحر وفي علم  حبيبتي  .3100

 أقلية، طائفيون. 

: كل ماشفت حدا بيشبهك بفكرك أنِت أما شو طلع في كتير بيشبهوكي، بس أنا ما حبيبتي .3101

 كنت مرِكز. 

 : موقعك في قلبي، كموقع مكتب الدعوة واإلرشاد في البلدة، استراتيجي. حبيبتي .3102
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 ك. حبيبتي: وقت تنصاب/ي پ كورونا ببطل حدا يحب /حبيبي .3103

 بمحاولة إثبات وجودنا بالكالم ال بالفعل.  حتفنا .3104

 كل باطل زائل مجرد وقت.  حتما .3105

االنتخابات االمريكية نهتم فيها أكثر من االنتخابات عنا، وقبلها التركية وقبلها الـ...،   حتى .3106

ُسلب القرار، األهم إن حتى منتفاعل بمشاعرنا مع االنتخابات! المهم: ترامب لم يحاسب ذيل  

 الكلب على مجازر الكيماوي، وبايدن لن يصلح لك الراكار. وخليكم ع الطابور.... ناطرين. 

األشخاص الذين لديهم توجه مادي بحت فال بد من فكرة اللباقة والتسويق ألن التركيز    حتى .3107

 على الربح المادي ذاته ال يأتي بدون بذل شيء معنوي. 

 األمل..........ال يريدون أن يعيشوه! فكيف سيصلون للمستقبل؟  حتى .3108

لخوف،  التحالف يخطئ اإلصابة بهذا الوطن، وحتى إن أصاب فمن يدفع ضريبة ا  حتى .3109

 ولما يتغافل عن المجرم األكبر! 

 التفكير، الناس ترفعت عنه وتريد من يفكر عنها! أفال يتفكرون؟  حتى .3110

 التلميح يسعدنا وإشاعة تأخذ منا كل اليقين.  حتى .3111

 الجغرافية لم يعد لها معنى وال كل ألوان خرائطكم، الفناء لنا أو لكم. حتى .3112

 الحرب في وطني بال قوانين حرب قذرة حتى النخاع.  حتى .3113

نكون    حتى .3114 عندما  الحرفي  التطبيق  يمكن  ال  الكثيرين،  تستثني  أن  يجب  كانت  الحرب 

 إنسانيين. 

 النسيان قصير.  الحزن لم يعد له ُمتسع من الوقت. بات الفقد سريع وأمد حتى .3115

 الحمام كره االنبعاث فصار يموت بدل أن ينام.  حتى .3116

 الحيوانات لتحمي بعضها تسير بقطعان سبحان مكون األكوان فاعتبروا.  حتى .3117

 الدعاء الذي ال نملك غيره هو دعاء البخالء بقلوب الهية ومشاعر كاذبة.  حتى .3118

 الذباب في مناطق النزوح مزعج.  حتى .3119

 أو الرمق األول للحياة هناك من يخون فمن أي جبلة تتكونون؟ الرمق األخير للموت  حتى .3120

السيئون عموماً عندما يقدمون خيراً للصالح العام يشكرون وهذا دليل أن صبغة الخير    حتى .3121

 هي الطاغية فوق كل الصفات ولن يطفوا فوقها كل الطغاة. 

 الطفلة اصبحت أم التهجير والنزوح.  حتى .3122

 ي لألمام فال يمكن الرجوع لمجرد أحالم.العودة للوراء تستلزم المض حتى .3123

 الفصائل لم تعْد .... تُحاول.  حتى .3124
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 الكم مهما بلغ، ال معنى له إن لم يكن نوعياً.  حتى .3125

 اللص صار معه فتوى يسرق فيها. حتى .3126

 المواعيد باتت غريبة؛ َع السلة!  حتى .3127

 الموت اشتقنا له، هناك. حتى .3128

 كل شيء خارجاً. الهموم ما عاد للقلب فيها متسع، فليبقى   حتى .3129

 الوصول لقرار سيء حلم في هذا المجتمع، فأي كالب تدير الشؤون.  حتى .3130

 إن كنت في وطن الخراب، فال تكن گ الغراب، بكرى عيد.  حتى .3131

 أحالمنا أصبحت ماضي. حتى .3132

كان إنتاجها كتير رديء، معقول الجاذبية بهاد البلد    أمريكا وقت حطت إجرها بهالبلد  حتى .3133

 كتير زفت؟ 

 أنت تحتاج ان تقرأ لنفسك، كي تفهم نسختك القديمة. حتى .3134

االشاعات، الناس تريد من يصدق بدالً منها، األفضل وضع السيناريوهات  بتصديق  حتى .3135

 المحتملة وخطة التعامل مع كل واحد منهم. 

أبسط بيت ف  حتى .3136 بالمشاق  بعد الحصول على  إليه محفوف  الطريق  يبقى  الوطن،  ي هذا 

 واأللم.

 بعد النزوح والتهجير، وحتى الرمق األخير تستمر الحكاية.  حتى .3137

 بعض التجارب القليلة الناجحة التي لدينا ال نحاول أن نستفيد منها.  حتى .3138

 تتوازن معادلتك ال تنسى دماء أرهقت وأيضا حافظ على الدماء الحية من االراقة. حتى .3139

تخفي عجزك وجهلك وغباءك وقبحك ما عليك سوى أن تلقي التهم على الثورة وتنسى    حتى .3140

 الناس.

تركيا ما عاد عندها شي تتفاخر فيه غير التضييق على السوري وترحيل السوري    حتى .3141

وشتم السوري. اعتقال أُم شخص يذكرنا بأفعال بشار الجحش، والتضييق والعنصرية بأفعال  

 هيك...المزبلة بلبنان... و 

تزدهر مجتمعاتنا فقط نحتاج لإلنسانية المفطورين عليها وااليجابية المدعوين إليها    حتى .3142

 وقليل من العمل، كن إيجابي. 

 تعيش فأجمل وهٍم تعيشه هو أن هذا المجتمع غير منافق.  حتى .3143

 تفهم الكثير مما يجري لواقعنا عليك أن تعي أن الفصيل والشعب ال رابط بينهما.  حتى .3144

 ن األفضل يجب أن تقدم أفضل ما لديك. تكو حتى .3145
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 تنجح يجب أن تستمر وحتى تستمر يجب أن تسير بخطى واثقة.  حتى .3146

وخصوصاً   حتى .3147 ببنيتنا  متغلغل  اخر  محور  هذا  الفاشلين،  أفضل  تكون  أن  يكفي  تنجح 

المؤسساتية، فكثير من الوالء المؤسساتي ناجم عن االشتراك بين أفراد المؤسسة بصفة العداء 

المؤسسات، نتيجة الندية ويتعمق ليصبح عداء لألفراد، وهذه أيضاً حروب وهمية تستنزف  لباقي  

 الوصول للنجاح أو التشاركية التي تكفل اإلبداع.. 

 ثقافة الحاجة.... نحن بحاجتها. حتى .3148

 حقوقك تفقد التزام اآلخرين تجاهها عندما ال تؤدي واجباتك.  حتى .3149

 ونساء وشهداء إذآ فليخجل السفهاء.  حواجزكم ال تستطيع إيقافهم نازحون حتى .3150

سلبياتي أؤمن بها، ألنني لو كنت مقتنع بأنها سلبية لما احتفظت بها، ولكنها باختصار   حتى .3151

 سلبيات بنظر من ال تروقه مبادئي ال أكثر...أما بنظري فال. 

 صحوننا كقلوبنا مليئة بالركام.  حتى .3152

 عندما يُعلقك هللا بأشياء زائلة؛ فإنه يريدك أال تتمزق ريثما يمر ذلك الوقت. حتى .3153

 في الحرب ال يجوز أن يتحول اإلنسان إلى كلب. حتى .3154

ال تكن من المجادلين صم على األول وأفطر على األخير؛ ألنه حل يغنيك عن المراء    حتى .3155

 وعكس ما يتبع السواد الذي يحب الكالم أكثر من الصيام. 

 لقب فصائل ما عاد يلبق لكم، جلبق.  حتى .3156

 لو الچو شوب جداً، صالة الجمعة ال يمكن تحويلها ع الزووم.  حتى .3157

لو امتلكت المؤسسة أفراد مبدعين فإن ذلك غير كافي يجب العمل على العامل النفسي   حتى .3158

 ليكون هناك قناعة في اإلبداع وإال فهم مبدعون مع وقف التنفيذ. 

 أسوء، يجب أن تستيقظ، شغلة تنام لبعد بكرى انساها. لو أخبروك أن غداً  حتى .3159

لو كان يمزح، نحن ما عاد نتحمل مزح، والقيادة الممثلة ظلماً للثورة سياسياً وعسكرياً    حتى .3160

 يجب خوزقتها. أنقذوا البقية 

بالليل فهذا ال يعتبر ضمن مؤشرات األمان وإنما غالباً   3لو كانت أخته ترجع الساعة    حتى .3161

 السوء األخالقي. ضمن مؤشرات 

 من مكانها؟  الذكريات لو كنا نستطيع تفكيك جدران بيوتنا، فمن يستطيع نقل حتى .3162

أال تتوقف    حتى .3163 فإن لمساراتك نهايات، نهايات ناجحة أيضاً.. ليس مهماً  ناجحاً  لو كنت 

 دائماً.

 لو كنت نبياً، فهم أساساً يكرهون األنبياء فكن ما تطمح ال ما يريدون. حتى .3164
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تنا في الُبعد؛ سنجد طريقة تنقلنا من جديد إلى أرضنا لو اقتضى ذلك نقل قبورنا،  لو مِ   حتى .3165

 المهم أن تبقى الثورة تسري بمن يأتي. 

لو واجهت ما يفوق قدرتك، لو صدقت وأردت االجتياز سيمنحك هللا القوة الالزمة،    حتى .3166

 أو يذلل لك بقدرته ما تواجه. 

 مجرد التفكير بأحالمنا بات مؤجالً.  حتى .3167

 مقابر الشمال ازدهرت بوجودنا.  حتى .3168

 نتائج الحرب، تحارب. حتى .3169

 نتفق علينا فقط أن نؤمن بنفس الهدف ولو اختلفت طرق الوصول.  حتى .3170

 نتقدم نحتاج القليل من العمل بدل الكثير من الكالم، كن إيجابي.  حتى .3171

 نحب ال نحتاج سوى قلب. حتى .3172

عنها، وال يقترب حد العتمة من    نرى الشمس نحتاج بعض األشواك؛ كي نرد الُحجب  حتى .3173

 يحُجبنا. 

 نكتشف األخطاء يجب أن نستخدم عقلنا وبالتالي كثرتها دليل عدم استخدامه.  حتى .3174

 هروبنا.... سيراً على األحالم.  حتى .3175

 وإن حاصروِك حتى أخر شبٍر ففي القلب ستبقين.  حتى .3176

 وإن رحلت القوانين، فهناك أخالق ودين.  حتى .3177

 وإن صدقنا كذبكم فهو غير مفيد لكم.  حتى .3178

وإن طمسوا الكلمات، فمن يستطيع أن يوقف الصرخات! لن نصالح. ال تيأسوا فمن    حتى .3179

 ييأس يضيع حقه في االنتقام. فصبراً جميل. 

قلبا وكفين، ولكن  وإن غادرنا فاهلل باق والظلم إلى زوال، بل ومع العدل فقط نحتاج    حتى .3180

 من نوع خاص. 

وإن كانت الحلول البديلة شبه معدومة، فنحن غير مستعدين أن نسلك الطرق المظلمة،    حتى .3181

 صناعة الحل من العدم أهون. 

 يرتاح هذا الشعب البد الثنين من الفناء متسلق وشبيح وبعدها يمكن أن يستريح.  حتى .3182

 فرد شكل.  500الفصيل لمحاربة فصيل متل قصة سندويشة الفالفل الملفوفة ب  حجة .3183

 قلة الدين كذبة المصيبة قلة العقل.  حجة .3184

 السواد الذي حولنا ... ال يمكن أن يصل إلى قلوبنا مالم نكن ملوثين.  حجم .3185

 الضمير وحجم الدمار في هذا الوطن متعاكسان. حجم .3186
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 ه.خراب الوطن بحجم خذالن أبناءه ل  حجم .3187

 بقدر ما قدمت فراجع تاريخك تعرف حجمك.   حجمك .3188

شاف محل كومجي: كلمة كومجي مخططة أو لون الكلمة غير أسود نحن هيك عايشين    حدا .3189

 بال تخطيط وباللون األسود ... كومجيون. 

 عن الذين تحبهم: باختصار ... خلف القضبان وتحت التراب وأطياف في الذاكرة. حدثني .3190

 ح مستنقع. عن النزوح، النزو  حدثني .3191

فيها    حدثني .3192 ثقوب  من  النور  يمر  الطرقات  كل  على  منثورة  توتياء  ألواح  الوطن؟،  عن 

لألرض الجدباء، وسحب غبار ودخان تغطي السماء وحجارة مفككة ملطخة بالدماء، وأرواح  

 في كل يوم ترتقي للعلياء.

 عن أقصِر الُطرق? أن نفتِرق.  حدثني .3193

لركام، وأحمر كغطاء األجساد، وأسود كهذا العالم عن ألوان وطنك؟، أبيض كغطاء ا  حدثني  .3194

 العرص.

 عن وطنك باختصار ... وطني قنصلية.  حدثني .3195

عن وطنك: وطني سيارة نازح حملت بشر وهموم وشوية هدوم، وعلى الطريق    حدثني .3196

 ماشي والموت وراها، وعطلت.

 عن مئة شهيد واتبع حديثك بنكتة وسيضحك الجميع!  حدثهم .3197

 متفق عليه، لكنه ليس نبوي.   حديث .3198

 الرايات هي حرب األقزام أما حرب الكبار فهي حرب مبادئ.  حرب .3199

 الكش بال عقيدة وال حق فقط رصاص كشو.  حرب .3200

 غير متكافئة: خيمة؛ صدت عن ساكنيها صاروخ. حرب .3201

 في حنايانا حنين غير جدران بيوتنا ال تحويه. األرض وخذوا الخيام وما تحويه، ف حرروا .3202

الطيران وحركة النزوح أكثر حركتين في هذا الوطن، األولى تنقل الموت والثانية    حركة .3203

 تنقل الهّم، وما لنا إال الصبر. 

انتهت صالحيتها: أعلم جيداً حجم الخسارة التي تخترق قلوب وذاكرة الناس، أن    حروف .3204

 شيء جميل سوى ابتسامة طفلتي التي ال تعي ما يجري، أعلم يضيع بيتك وأرضك بل ملكك، ال

بعد أن   الفائت  قبل  الخميس  الصادقين قدموا كل ما يستطيعون، خرجت من مدينتي  أن  جيداً 

الليل على بعد أمتار حال هللا بيننا، ربما لم يحن موعد الموت كحال كل    صفباغتتني قذيفة بمنت 

، عشنا ألف سبب وسبب لنموت ولكن لم يحن موعدنا،  من يقرأ هذه الحروف أو مازال يتنفس
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لم أستطع الخروج منها حينها مع والدي، أتذكر جيداً كم كان    2012عندما اجتاح البربر مدينتي  

هو أبسط شيء ولكن هللا حال بيننا وبعدها بيوم إلى الزنزانة وأيضا   تموتطويال ذلك اليوم، أن  

ل هللا بيننا يومها عدت للمنزل وكان اللصوص التتر قد أن ال تعود أبدا هو أبسط شيء ولكن حا

القذائف  أعد  وبدأت  للثورة  بل  للقلعة  بل  للمدينة  عدنا  ذكرياتي،  و  أدواتي  من  العديد  سرقوا 

واالنتصارات والهزائم ربما اآلن كثيرا من األشياء سيتوقف عّدها لدي   ينوالشهداء والمعتقل

ف أبداً حتى تنتصر مهما طال الطريق وأصبح شاقاً، بعدها أقول ربما، لكن الثورة حكماً لن تتوق

بسنوات فقدت أبي بعد زفافي بيوم واحد فقط بذات القذيفة التي اقتربت مني وفقدنا بعدها وقبلها 

هؤالء نار لن تخمد حتى تشعل صدور المجرمين هذا أمل ال ينقطع من هللا، لن    ء،مئات الشهدا

الجميع ولن أتذكر األشياء الكثيرة التي خسرناها ببرهة ربما    أعود ألسباب التراجع التي يعيها

كل شيء تقريباً عدا البعض وهي األثمن، يراودني اآلن شيئان صعبان فقط وشيء واحد جميل  

فقط أما الصعاب أن شواهد قبور أهلينا وشهدائنا محرم علينا زيارتها وأننا قد ال ندفن بأرض 

 ننتصر نعم سننتصر مهما طال الزمان. خلقنا فيها والشيء الجميل أننا س

في وداع العام: جاء الشتاء وافل العام: سيمحو المطر كثيراً من الدماء سيجرف    حروف .3205

الماء كثيراً من األشالء ستنثر الرياح كثيراً من الذكريات وسيكذب التاريخ كثيراً من القصص  

 طاف الخفية. كل ما عليك أن تضم حروفك لصدرك وتمضي أنا كلي أمل بتلك األل

 واضحة، ولكن روحي تأبى إال أن تصبغها بالغموض.  حروفي .3206

 بالمظلوم أن يكفر بالظالم ال باهلل الذي سيقتص له من ظالمه!   حري .3207

 بنا تذكر كالم هللا لنا في الرخاء كما نتذكره في الشدة.   حري .3208

بهذا الشعب الذي يطالب الفصائل بالتوحد أال يجيب طاري ضيعته تفرقة على مستوى    حري .3209

 القرى، بل أصغر من ذلك، هات قلي عجب ما تدمرتوا. 

من األقوال إلى األفعال ومن الكذب والمراء والجدل إلى خير العمل اي يا عيني    حرية .3210

 بن. الحرية أنك تبني وطن تبني أجيال مو تبني حواجز مو تبني متا

 من الجهل.   حرية .3211

 من الظلم واالستبداد واالستغالل.   حرية .3212

 من أحالم ال تتجاوز فقاعة المصالح.   حرية .3213

 من سلطة التحزبات والفصائل والطوائف إلى سلطة الضمير.  حرية .3214

 من مظاهر المتدينين الشكلية إلى رحابة الدين القويم الرحيم.   حرية .3215

 سيُقضى عليه.: غياب العدل مؤشر أن الجميع حساب .3216

 هللا، أهل الظلم ينهشون فينا وفق معتقدهم ونحن بجهلنا نقتل بعضنا بال اعتقاد.  حسبنا .3217
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الظن باهلل هذا ما اخبئه للعام الجديد كما في كل عام، ودمتم بما تحملون وأينع هللا لكم    حسن .3218

 ما تحلمون. 

 الظن رحمة.  حسن .3219

3220.  ً الحي   حسنا حقيقة   ... لنا!  مكان  تدعِ  لم  سبأ...  الخير  يا  الصفين...  هي  التضاد...  هي  اة 

والشر... مبادئ والخذالن... حقيقة أن العدالة مؤجلة... وبنفس الوقت واقعة لمن يبصر... إن  

الحرم أصبح ملهى وفي   بما نحمل... ال باألرض... فجانب  بقينا أو غادرنا... فنحن نحن... 

الغالب خالف ذلك... لكن من يضمن   بما  أوربا مسجد... ولو كان  يا سبأ.. ...  إننا  غداً؟!... 

نحمل في قلوبنا من إيمان... ال وطن وال أوطان... القلب مرجع كل إنسان... ننتمي لألرض  

 ولكننا في النهاية غرباء...إننا ال شك... ننتمي لإلنسان...

3221.  ً يا نور، وماذا بعد؟، ما زلت أبحث عن حرفك الضائع، وأتوه بين السطور، وعندما   حسنا

يهرب ألعاود البحث من جديد بذات المتاهة بال فتور، فمتى أجده؟، ومتى نلتقي على أجده،  

حافة الهاوية التي كنا نجتمع عندها ونأوي إليها هرباً ونختفي خلف السور، خلف أعمدة طويلة  

وطول   ترويهما،  وال  حبيبين  بين  تروى  التي  الحب  قصائد  كطول  بحياتنا،  التيه  أيام  كطول 

الذي يباعد بيننا، أحقا... يا نور، أن أعمارنا قصيرة كعمر الزهور؟، أحقا أن  الطريق الطويل  

ينتظر بلهفة ذاك    -آه يا قلبي    -دقات قلوبنا كدقات ساعة تدور؟، حقاً! إن َصدَق حرفك فإن قلبي  

حدثتك من زمن طويل بأخر لقاء كم أشتاق، أتذكر يا نور، يوم التقينا، يوم تبادلنا    أماالعناق،  

ت العيون، يوم تكلمنا، بلغة بسيطة بغمضات الجفون، لماذا اآلن... أضيع بمعاني كلماتك  نظرا

وأبحر بحروفك دون أي َمرسى؟، لماذا أصبح الحلم بعيد المنال، ولماذا أكمل حياتي بدونك،  

أن البعد محال؟، ِضعُت بين حروفك، ولم أعد أملك سوى قلبي والتساؤالت، لماذا   وعدوكان ال

م؟، ومتى أجدك؟، وكيف ألتقيك؟، وماذا بعد.... أيتعارض شوقي مع موعد اللقاء، أم  تاه الحل

يعارض قلبك الموعد؟!، أم أننا على ذات موعد... ولكن بال أسماء، أم أننا مشروع نسيان، ُدمَت  

ُدمَت   لذلك....،  يتحمل،  يعد  لم  بل  يحتمل،  فالقلب ال  ُعد،  تمهل،  توقف،  نور،  يا  نعم  بعيداً، 

 ..... نعم يا نور، ُدمَت بعيداً.... عن النسيان. بعيداً 

 المساء وهدية السماء، أعلم جيداً أنني أبالغ في حبك.  حشيش  .3222

فكرك بالتقدم الوظيفي الى مؤسسة واحدة او تخصص محدد واحد فيه اجهاد نفسي    حصر .3223

 ويضعف اغتنامك للفرصة المثالية.

 : فُتح باب الرئاسة؛ تَرشح كل الكالب. حظيرة .3224

رد!!!! النظام لن يرد على القصف ألنهم سيقصفون عمره فهم سبب بقاءه األول،  ال  حق .3225

 فعدم الرد مسألة وجود. 

 لشيخ الجامع إذا طول بالخطبة، ألن ما حاطينلو مروحة بالصيف، استووا. حقه .3226
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 االنسان تنطبق على جميع البشر، ولكنها ال تطبق عليهم.  حقوق .3227

 قناني بنزين.  طالب جامعي، تحوي كتابين، وثالث حقيبة .3228

األمر نحن ال نسعى للكرسي بجهدنا ولو كانت من حقنا وإنما بإزاحة من يمكن أن   حقيقة .3229

 يعتليها غيرنا، فبدل أن نسعى سعي مشروع نسعى سعي منزوع، وعند هللا ال تضيع الحقوق. 

والنقد صارت مبتذلة وسخيفة في مجتمعنا، ألن    حقيقة  .3230 المحاضرة في األخالق والنصح 

 يئة. النيات س

الناس أن معظم شرودهم عن الطريق الصحيح في الحياة اليومية فيما يخصهم أنفسهم    حقيقة .3231

أو بين بعضهم هي مشكلة آداب، فال المساجد وال األسواق وال الطريق والمدرسة وال المعاملة  

هي شيء يتم التعامل معه بشكل صحيح ضمن اآلداب الخاصة فيها، فمرحلة تميكن العقيدة ربما  

مواجهة العدو، ولكن خلو الناس من إقامة هذه اآلداب حّول حياتهم إلى جحيم  في    ةتكون مهم

بالشكل المطلوب أو حتى المتوسط وأورث مدرسة من الجهل   وأضر بها لتصبح غير مفيدة 

 تتوارثها األجيال، لتنبت جيالً أكثر ضرراً ممن خلفه.

ولو   حقيقة .3232 أحالمنا مشتركة  فكثير من  بأيدينا،  أحالمنا هي  ولكننا    تدمير  لحققناها،  أردنا 

 ننشغل بتدمير أحالم بعضنا بالرغم من أنها ترتد عكسا علينا. 

 علمية: البنت إذا انخطبت بتكرهها أمها؛ وإذا تزوجت بتكرهها أمه.  حقيقة .3233

أننا في دولتين أو    حقيقة .3234 الكثيرين يظنون  الشعور بأن  مؤلمة المجازر فينا؛ ومؤلم أيضاً 

 موت متساو في الجميع، والقاتل عدونا نفسه بأشكاله المتعددة.ثالث في المحرر، رغم أن ال

بكثير    حقيقية .3235 نستأثر  فنحن  عقولنا،  في  مكتملة  غير  مازالت  والمعرفة  األفكار  تبادل 

المعلومات ونحتكرها بالرغم من عدم نفعيتها لنا أو انها نافعة لألخرين ومجرد مشاركتهم بها 

 يجعلها زخماً مفيداً جًد. إن تخلقوا بخلق المشاركة المتبادلة س

 لم تنته بعد، لم ننته بعد، لم ينته بعد.  حكاية؛ .3236

3237.  ً اإلصالح يكون من دائرة صغيرة عبارة عن نواة وتتوسع ولو كانت البداية من فرد    حكما

واحد، من يؤمن بهذه النظرية سيكون جزء من حضارة ودولة بوقت قصير ولو عاشها وهماً  

 لقلة المصلحين. 

3238.  ً  توصيف التواصل الزفت، هو التواصل الدائم عن بعد.  حكما

3239.  ً  فصح فيها ألحد، ستبقى ملكك وحدك.! ستعيش مع أشياء أو ذكريات لن ت حكما

 : هالبلد بده نووي يخلصنا من حالنا.حل .3240

 : انتهى حلمه؛ فاستفاق. حلم .3241

 : أن نستفيق غداً جميعاً ونحن نحب الوطن. حلم .3242
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 أنك مت: بكيت واعتصر قلبي، فاستفقت. فحمدت هللا انه حلم.  حلمت .3243

صول من حكاية نحن  وحماه ودرعا وداريا والغوطة وكفرنبودة وقلعة المضيق و. ف  حمص .3244

الحكاية   تستمر  أن  بد  ولكن ال  الذي سبقه فصل سعيد،  الحزين  بالفصل  نكون  أبطالها، ربما 

 وتكون الخاتمة خيراً. 

 ما تبقى له من الوطن في الوطن گ حامل الهم الهارب منه.  حمل .3245

ووين    حمل .3246 رحتوا  ووين  كنتوا  وين  هموم،  بال  شوي  نحكي  وتعال  السيارة  ع  همومك 

  هموم، بال هموم، فهذي القلوب استوطنها الرضى. صرتوا، بال

الطفلة قنبلة عنقودية وجدتها في الطريق وذهبت بها للدفاع المدني وقالت عمو هذه  حملت .3247

 إلكم، الحقد االعمى المستمر ال بد أن يحرق القتلة يوماً ما، مجزرة قلعة المضيق. 

 الجاهلية األولى هي شريعة الباغين.  حمية .3248

الحرارة،   الفصائل  حواجز .3249 لقياس  والچاي،  الرايح  وتقوسوا  كورونا  فرد  تشتروا  بلكي 

 والمشتبه فيه، شولوه خلونا نقول إن في فوائد ما كنا محسبينها. 

 ال تعنينا وال تحمينا.   حواجزكم .3250

 الجحيم مصير الذين ال يتقنون السعادة، فكل ما في الحياة إتقان. حياة .3251

المواجهة، أما حياة التهرب فهي الحياة التي يجب  الطبيعية والرائعة ال بد فيها من    حياتك .3252

 أن تهرب منها. 

 هي ما تطمح له ال ما تعيشه.  حياتك .3253

 باتت مرتبطة كثيراً باإلشعارات. حياتنا .3254

 حالياً قائمة على الترميم.  حياتنا .3255

قصيرة ال تصلح لإلنجازات بسبب الهدر الكبير في الوقت بتوافه األمور والحلقات   حياتنا .3256

 المفرغة.

 كالعالقة بين تركيا وروسيا، متفقين عل كل شيء، وال يُطبق أي شيء.  حياتنا .3257

 مليئةٌ بالغبرة.  حياتنا .3258

 مليئة بالمخلوقات األليفة. حياتنا .3259

 وأوضاعنا أقل تعقيدا بكثير من نوايانا. حياتنا .3260

 تواجد المجرمون كانت مساحة الجريمة، فمتى تلفظهم األرض ومتى نلفظهم كلنا. حيثما .3261

؟، بسوية فكر واحدة، كعقل  - أي ناس-: جدران، سقف يقف بوجه األحالم، ناس  حيطان .3262

بالماضي،   الناس تفكر!، نعم تفكر، فيما تفكر؟،  واحد، بحجم واحد، بال فكر، بل بفكر مقيد، 
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يريد أن يفكر بما وراء الحائط، بل إن كل فرد يكاد يكون، حائط  وماذا عن المستقبل؟، ال أحد  

التحرك، لنشكل حيطان كثيرة بوجه من يريد، ماذا يريد؟، أن يتحرك، بل    يريدبحد ذاته، ال  

بوجه من يفكر، بما يفكر؟، أن يتحرك، إلى متى؟، حتى ينتهي عهد الحيطان، ومتى ينتهي؟،  

الحائط، خلف الجبال أم أسفل البحر أم فوق الشمس؟،    في المستقبل، أي مستقبل؟، الذي خلف

المس المجهول!،  فيه،    تقبلالمستقبل  تعيشون  تيه  الطريق،  تجهلون  أنتم  ولكنكم  مجهوالً  ليس 

تتزرعون بالحيطان لتغطوا عليه، لو أنكم جربتم، عدم تشيدها أو كسرها أو حتى ثقبها، ليتسرب  

نه الطريق،  نهاية  إلى  الذي يرشدكم  بقلوبكم ال  النور  الذي ترومون،  المستقبل  إلى  النفق،  اية 

من الضغائن، حرروا عيونكم من العمي، حرروا عقولكم    فئدتكمبعقولكم ستصلون، فحرروا أ

من الغباء، اكسروا قيود وهمية ال تحتاج منكم سوى أن تخطوا خطوة لألمام، باتجاه الحائط،  

، المستقبل مساحة بيضاء، تزين بأفكارنا،  الذي هو مجرد أوهام، رسمتموها بمخيلتكم المقيدة

 وبعدها.... وبعدها، وبعدها حكماً، سينهار الجدار.  ولى،ففكروا وتفكروا، واخطوا الخطوة األ

 يغيب االنسان يتعايش الحيوان! هل غاب الظالم أم حل الجوع.   حين .3263

 المصحف بساعتين؟ كيف؟! لقد َشاهَدت كل صور قيصر.  َختَمت .3264

 رنا أن كثيراً من األشياء ال يمكن استبدالها.الِفراق ليخب  ُخلق .3265

 المدارس للِعلم؛ والطريق إليها للُحب. ُخلقت .3266

 ج ت ز، وقف العزابي موقف الرمادي.  خائن .3267

 الشهيد كصوت المعتقل لم يعد مسموع.  خبر .3268

 اجازاتكم بكرى بتموتوا، قبل ما يخلص المشروع.  خدوا .3269

يجة صليت الفجر كما لذة العمر ولم أخلد تبا لكبرياء الجيم ارهقني كبرياء خد   -ج -  خديجة .3270

للنوم لدي واجب ذهبت أؤديه لعلي رقم حرقة الشمس يكون يوم القيامة لي فيها حاجب بدئنا بعد  

أن اكتملنا كنت في المقدمة وكانت تتبعني في المركز الثاني وخلفها البقية ال اعرف شيء فيها 

ض يلفهما ربما من ادوات التجميل اما عدا عيناها السوداوان والكحل يغطيهما وبريق ابي  وىس

ذلك فكلها خمار علينا ان نترنح مسافة في ضيعتنا على ضفاف االثار وبدئنا نترنح ومع السير  

ستخور قوانا كنت االقوى وال شك وذاك من فطرة ربي ولكن من سيستلم للتعب يبدئ السلم من  

ا اقرأ حرف الجيم احس الجلد من  وهكذا حتى يصل خديجة تباً أشعر بالتحدي عندم  ةالمؤخر

هذا الحرف منبعه وصل القطار خديجة يجب ان تستلم حتى أسلم أمري رغماً عني ولكن أنظر  

أن استسلمي فتنظر لي كبرياء ً واستجداًء هال عطفت عليي واستسلمت قبلي فما   أليها عطفاً 

ا ان اقف مسلماً أمري حتى  خديجة كانت األصغر بينهم فاستسلم واقفاً وم  هايكون لي اال أن البي

تستلم ببرهة بعدي وتخر متربعة التربة وفي احشائها تنهيدة من التعب نعم تعبت ولكنها حصلت  

على فرحتين االولى ان أرضت كبريائها ولو من باب استجداء العواطف والثانية خلد جسمها 
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لها ما أرادت ال اعرف    كان لها والثانية كان لها والثالثة كان  االولى لقسط من الراحة المرة  

لماذا اطاوعها ولكن ال بد من االستسالم ان عاجال او اجال فان تستلم وتكسب خير من تكمل  

وتخسر في هكذا موضع أتذكر المرة الثالثة كان االنهاك يقتلنا حتى انني أردت ان استسلم قبلها  

يء غريب بيني وبينها ورقة نظرت اليها لنقع سوياً هذه المرة :( هناك ش  دةبحق ولكنني كما العا

مطوية وكأنها رسالة رأيناها سوياً ولكن هذه المرة انا استجديتها ان تتركها لي وكان لي ذلك 

بمحض ارادتها كونها ال تعرف القراءة لم تفهم لماذا اخذت الورقة وال حتى انا ولكنني احسست  

هاج الدراسة التي تتطاير مع  سرا رغم ان المكان كان يعج باألوراق من من يهامن طويتها ان ف

الريح وضعتها في جيبي وهنا زاد استغرابها ماله بورقة يلفها التراب ومقسمة لثمانية اجزاء  

فقد الجزء السابع منها وما ان خلدت للراحة البيتية اال ان استذكرت الورقة فأخرجتها أتأمل ما  

ال تنساه ألنه سيسافر يقول: انا  رسالة عشق يستجدي بها صاحبها من صاحبته ان   هافيها واذا ب

رح روح ورح ارجع غير شكل ان شاء هللا بتمنى القيك متل ما انتي بس ارجع انتهى، سبحانك  

ربي يغيب عنها ويتغير ورغم ذلك يطلب منها ان ال تتغير نعم صدق ذاك يريد ان يتغير ألجلها  

ا الورقة ولكنها ال تجيد فك  ان تبقى كما هي...بخير كنت اريد ان اعطيه  شيئاوال يريد منها  

الحروف اال نطقاً خديجة ::: رزقك هللا من يمأل الفراغات التي بين يديك ::: في الصيف القادم  

ان شاء هللا...لن أرضخ لكبريائك وكلي أمل...أن ال ألقاك فعساك ملئت الفراغات وفي الخاتمة  

 : خديجة ::: تباً لستك...ارهقتي كبريائي. 

 تر كثيرون وتحولوا لكالب صيد عند سيد الفصيل أو القطيع. أسودا واغ خرجنا .3271

بنا إلى كل   بين الضلوع وستعود ثورتنا أرضنا بال بيت وال ُملٍك، ولكن َبقيتْ   من  خرجنا .3272

 ما تركنا. 

 : انجبت طفالً؛ سمته شهيد. خريف .3273

 : فاضت مشاعره؛ تبعثرت حروفه.خريف .3274

 الطغاة هو هللا فخدها من هالدقن قديش من كانت دقونكم طويلة ماتنفعكم.  خصم .3275

 أحمر: ليس المهم أن يرضى الناس...المهم أن يرضى ضميري.  خط .3276

المنابر يركزون على سلبياتنا بشكل تفهم منه أننا أمة هوان ال يحق لها أن تنهض    خطباء .3277

 فأين هذا من الدين؟ 

العين، ولسان حال الناس يقول "رضيانين بالمخلوقة    الجمعة كانت عن الجنة والحور   خطبة .3278

 يلي عنا والوقفة ع األعراف"، اللهم برحمتك ال بعملنا. 

 : بدونة مازوت؛ هددت سالمة اقتصاد دولة.خطر .3279

 غير محسوبة قد تسيرها، ولكن المهم أن تكون وفق الفكرة أو المبدأ الذي تعتنقه.  خطوات .3280

 قليلة للوراء أصعب من آالف الخطوات لألمام، العبرة في االتجاه قبل العدد.  خطوات .3281
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 من يحدد حجم االنجاز فال تحد نفسك بقواعد غيرها.   خطواتك .3282

، ولكن دون أن يجعلها قرأن منزل،  رائعة أن يعبر كل منا عن رأيه وأن يدلي بفكرته   خطوة .3283

 فلو تبنينا هذه الطريقة ستختار الناس األفضل بدل أن تقاتل بعضها. 

 عدونا الحمراء لم تهتك وخطوطنا الحمراء اهترت.  خطوط .3284

 الحمراء من دمنا اكتسبت لونها.  خطوطهم .3285

 بلون دمنا وتجاوزوها وخطوطنا ال لون لها وتجاوزوها اشطرها.  خطوطهم .3286

 الح فجاء موت الحادث والمرض والعمر الموت قدر والحياة اختيار.موت الس خف .3287

 حدة كل شيء حتى الكثير من الهموم لم تعد هماً. خفت .3288

 التوتر يحتاج حب. خفض .3289

 ألمك وزد من أملك، كن طموح.  خفف .3290

 حملك ووسع حلمك، كن ذا عزيمة.   خفف .3291

 من أسفارك تخفف من أوجاعك على مناظر تراها. خفف .3292

 فأحالمنا بعيدة وتحتاج للطيران. من أحمالكم  خففوا .3293

 الست سنوات األخيرة قابلنا كل األصناف السيئة والصفات القبيحة أين المحاميد؟  خالل .3294

للـقـمـر...أنـا أنـت والـقـدر: أنا وأنت حكاية مكتوبة بالدمع فوق براعم األشجان    خـلجـاتي .3295

وأنت الدفء أنا األنين وأنت البلسم أنا الكلمة وأنت الكتاب أنا السحابة وأنت المطر أنا السكينة 

أنا الحنين    أنا،أنا الروح وأنت الجسد أنا االًه وأنت الصدى أنا البسمة وأنت الفرح أنا أنت وأنت  

وأنت الشوق أنا األرض وأنت المطر أنا القلب وأنت النبض أنا الناي وأنت اللحن أنا البيت  

إن ُكنت الزهر فأنت شذاه أنا االحساس وأنت  وأنت الديوان، إن ُكنت الشمس..... فأنت نورها و

 البوح! 

 الحكي وما خلصت المآسي. خلص .3296

 عندما بدأ يشعر بوجود الحكومة؛ خلصت جرة الغاز. خلصت .3297

األوراق وطرح عدة مواضيع واالنتقال بين عدة أفكار يعني أن الشخص جاي يضيع    خلط .3298

 بال طعمة. وقتك متل ما وقته ضايع واالهم يريد أن يعلمك حرفة الحياة 

 الدرب فيكفينا رصاص العدو قتال فينا ولسنا بحاجة لسماع صوت رصاصكم أيضا. خلوا .3299

 بقلبي، عم يقولوا كورونا بيعدي.   خليكِ  .3300

 بالبيت وفكر بأحالمك القريبة.   خليك .3301

 بالقاع فالكل هناك سيداس ... الوراء نحو خطوة في.   خليكم .3302
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 المعركة أفضل من انتظارها إذا كان ال بد منها آلن االنتظار استنزاف مجاني.  خوض .3303

 من اتخاذ أي قرار هو خوف الخسران، ال أكثر.   خوفك .3304

 األمل: لقد كانت غيمة.. تجول.. تأبى الهطول.  خيارنا .3305

 قريبةٌ جداً من بعضها. خيامنا .3306

 مقدسة: بينما كانت تحتفل بعيد ميالده، كان يصلي استخارة حول الثانية.   خيانة .3307

 ! مشايخ المساجد باتوا يتناسون لعن روح األسد ومن وااله عقب صالة الجمعة. خيانة .3308

من يدير لك المواعيد هو هللا، في البدء او التأخير او المنع. وخير من يدرك دقتها هو    خير  .3309

 أنت، ولكن بعد حين؛ فاطمئن. 

 خفيفة؛ تستره ويحملها. خيمة .3310

 بعيداً؛ عن النسيان.  ُدمتَ  .3311

 الوطن، غريب أولئك الذين في كل يوم يسافرون؛ كيف ال يموتون؟! داخل .3312

كل شخص منا، نسخة تقول مليت ونسخة تقول حاول، ونحن إحدى هاته النسخ، ها    داخل .3313

 هنا أو ها هناك. 

 قطب الثورة. ستدور الدائرة وستبقى بوصلة التاريخ نحوك يا  داريا .3314

 قطب الثورة وما زلنا نبحث عن القطب االًخر.  داريا .3315

 لم تهادن ولم تصالح...وشو كان الثمن مالح. داريا .3316

 يا كبر الوجع.  داريا .3317

: رئيس بال شعب، ووزير بال حكومة، ومدير بال مؤسسة، وقائد فصيل بال فصيل،  داعشيتنا .3318

ن هذا النمط تتمثل في الشخص دون أي باختصار: خليفة بال خالفة! معظم مؤسساتنا بأشكالها م

 قوام.

3319.  ً تكاليف محاربة اإلصالح أكبر بكثير من كلفة اإلصالح نفسه، وتبدو هذه الظاهرة    دائما

 واضحة لدى اإلدارات الفاشلة أو ذات النفعية الحزبية. 

3320.  ً تكون صورتك في مخيلة من يتخيلك: أروع أجمل أفضل أقوى...ولكن عندما يقابلك   دائما

صورتك  ويتعرف   يبني  كان  السبب...أنه  ما  كبيرة!  بنسب  الصفات  هذه  تتهاوى  صورتك 

 ويرسمها طبقاً لفعلك أو حرفك، ولكن عندما قابلك بات يبنيها وفقاً لشكلك، وشتان بين النظرتين. 

3321.  ً  ضريبة العمل على ثقله، أهون من ضريبة االنتظار.  دائما

3322.  ً نتحدث عن طول نهار رمضان، ودائماً نتحدث أننا ال نملك الوقت لإلنجاز، وع هيك    دائما

 التغت الِحجة، ألن الوقت طويل. 
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3323.  ً نحتاج لنتعلم من الصامتين كيف نكون متواضعين، فالحياة بسلبياتها تسلبنا الرحمة   دائما

 دائماً.

3324.  ً  نسمع بــ بشرى للسوريين، ولكن في خارج سورية!  دائما

3325.  ً  اك شيء مقدم على شيء من األبناء قبل الغرباء. هن  دائما

3326.  ً بساطة    دائما بكل  يمكن  وال  القلب،  لنا  يتيحه  الذي  الكبير  الفضاء  رغم  العقل  يحاصرنا 

 االستغناء عن الفضاء أو الحصار، وعلينا أن ننجوا.

3327.  ً  يرتفع المنافقون إلى درجات عالية، ليسقطوا من شاهق.  دائما

إلنسان  اإلنسان يقوى بعد الصدمات ولما بيقع بحفرة يخرج منها أقوى مما كان، ولما ا  دائما .3328

بدو يرد إنسان الزم يعرف كيف يردوه ألنه في فرق بين الرد والصد. فالرد بيرجع اإلنسان  

محل ما كان دون زيادة أو نقصان مع فهم الزبدة األخيرة. اما الصد فبرجع اإلنسان لغير محله 

 ألنه في شي فقده باالصطدام. فواضع

وإنما مني ومنك ومن جموع من حولنا الخطأ ليس من هللا وال المالئكة وال الثورة    دائما .3329

 الذين يسمون أنفسهم بشر.

 تكون رسائل هللا حولك في القرارات المصيرية فقط تفطن لها وتيقن بها.  دائما .3330

عندما نقع في مشكلة فلنبحث عن الحل ال التبرير معظم مشكالتنا وخالفاتنا تتعقد ألن    دائما .3331

حسم األمر دون تضييع الوقت وزيادة كل طرف يبحث عن مبرره بعيدا عن بحثه عن حل ي

المعاتبات!! والحلول واضحة غالبا، ولكن ال أدري لما نتعمق في المشكلة أكثر من استجدائنا  

 لحلها.

ليس هدفك الكبير او قلة االمكانيات من تقف بوجهك وإنما تلك الوجوه التي تحيط    دائما .3332

 بك. 

أو فرح من مضمونه ألننا أساسا  نبحث عن الهزلية في كل شيء ونجرد أي مأساة    دائما .3333

 نعيش بال مضمون. 

نجعل أخر حدث يحدث هو األخير!، الثورة لن تنتصر ولن تموت إال تبعا لما يحدث   دائما .3334

 بفكر أبنائها أما اللقطاء فال يحددون مصير. 

 نسمع أنها بدأت فمتى تنتهي.  دائما .3335

ينهم أو قوميتهم، الغباء نشتم العرب ومن نحن؟!!!! اشتموا البكم بغض النظر عن د  دائما .3336

 ال دين له. 
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الدكان ليشتري معلبة فأشار عليه البائع بنوع جربه وكان لذيذ المذاق بتعبيره، رغم    دخل .3337

نيته، قصة   تبع  ما  إذا  دخله سيتدهور  أن  يعلم  البائع  ولكن  أخر،  نوعاً  ينوي  الداخل كان  أن 

 قصيرة، قصة حقيرة. 

 داً للذاكرة.السجن؛ فقدنا الذاكرة. خرج منه فاق دخل .3338

الطب بجامعة األسد؛ تخرج طبيباً ليحصي جثامين القتلى تحت التعذيب ويخفي أثار    درس .3339

 الجريمة. 

 متلك وقت تسألها تردلك وأنت ليش؟  درعا .3340

 من التحليل وابحثوا عن الحلول.  دعكم .3341

 من التحليالت وابحثوا عن األجوبة ثم الحلول بأفضل المتاح. دعكم .3342

االنتماء الجديدة دليل افالس جديد فرحب االنسانية والعالقة االيمانية اوسع من ان  دعوات .3343

 يضيق، ولكن عندما ال يكونون عن الفناء يبحثون.

ة وتأييدها  التغيير التي نراها كل يوم ليست ذات فعالية والسبب األول أنها شخصي   دعوات .3344

يكون من بقية اخذت وجهة نظر الشخص نفسه، التغيير يحتاج حشد يؤمن بما يقول لمصلحة  

 الكل.

گ دعوات أمي: في الطريق أشار إلى رجل مسن فتوقفت له، فدعا: قربان ربك    دعواته .3345

هللا يخلينا إياك. ومشينا طريقه ع طريقي گ وجهة ولما علم أنه إنه كمان نفس المدينة فدعا: 

م،  20 يرزقك بجاه الحبيب المصطفى. ولتكمل كان يريد الذهاب لمشفى يبعد عن مكان عملي  هللا 

أصر إال يبوسني. الشاهد يا جماعة الخير: إن قديش    - ال وهللا -للباب، هون    تهفكان أن أوصل

نحن بحاجة نحمل بعض، وقديش معروف صغير جداً ال يكلفنا شيء ممكن يكون أثره بحياة 

 بيلزمنا إن نحس ببعض...  الناس، وقديش

االعتصام ال تحتاج الى موافقة الشرعيين وال السلطات األمنية ألنها من هللا وعلى    دعوة .3346

 قول هللا يستفتون ولغيره يصمتون! 

 الناس عيونهم.  دليل .3347

 وأشالء...فيتصافح الخبثاء...فيسعد السفهاء وهللا متم نوره.  دماء .3348

 جديد هنا بالقُرب، بيروت.  دمارٌ  .3349

 لم تذهب سدى فأنت اليوم بخير بسبب تضحياتهم ولن تذهب عند هللا سدى.  دماؤهم .3350

المدرسة والمشفى وستدمر الوطن، ودمر االنسانية فينا ستدمر االنسان، أما الدين الذي    دمر .3351

ال يدمر فلونه وزينه وضلل به وسنصبح أغنام خلف الرعياًن، وتلك العصا وذاك الذئب كذبة  

 فاقت خرافات الزمان.
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 التماسيح قديما وعقول الحمير حديثا.  دموع .3352

 أطفالنا دامية.  دمى .3353

 حرب؛ توقفت الحياة.: بدأت الدوامة .3354

العبادة كانت ممنوعة من نشر الفضيلة سابقا واالًن أصبحت محدد لها النشر حسب   دور .3355

 األهواء وحسب، من سيء إلى سيء، متى تتحسنون؟ 

 ذيل الكلب ستبحث في األيام القادمة عن أصابع المواطنين.  دوريات .3356

 الجرح النازف دوماً دماً. دوما .3357

 الموت السوري.  نهر الدم الدمشقي ببحر دوما .3358

بقى بطلوا عبودية، فثورة قُتلت فيها الطفلة ذبحاً والطفل خنقاً، كل هذا الكون غير قادر    دي .3359

بد من يوم تحرق فيه كل الطغاة، كي ال تغرق   بقيت جذوة بسيطة ال  على اخماد نارها ولو 

 السفينة.

تمد على نسبة الصدق العالقات في هذا الكون تعتمد على متانتها، ومتانة العالقة تع   ديمومة .3360

تقليل،   او  تضخيم  بال  حقها  تعطها  مالم  جيدة  تكون  لن  نفسك  مع  ففي عالقتك  فيها،  والكذب 

وعالقتك مع ربك ال سبيل للكذب فيها وتوفقيه مرتبط بصدقك، أما مع الناس فمتانة الكذب التي  

أنها تستند لشيء    ماهي إال مؤقتة وباألساس تقوم العالقة ضمن المصلحة الوقتية طالما  هايظنون 

 غير صادق، فعندما تجد عالقات هشة اعلم انها غير صادقة بما يكفي او كاذبة بما يكفي. 

 االنسان متعلق بربه ال فصيله. دين .3361

 األغبياء قابل لالنحالل.  دين .3362

 العواطف زائل.  دين .3363

 تتسع للكل، ولكن..  ذاكرتنا .3364

تأبى نسيان أي شيء ذاكرتي ال تنسى شيء قبل أن تنهيه فالنهايات بدايات النسيان   ذاكرتي  .3365

 سأنهي ما أريد وستنتهون.

 وذاكرتهم تزعجهم أما فعلك فيرعبهم.   ذكرك .3366

 باتت قاتلة أنت وأنا وحلمنا!! أنت أنا وح ل م ن ا متى يحل المنى؟  ذكرياتنا .3367

 لضعيف لضعفه ذل االحترام ذو الوجهين. بكال الوجهين: احترام القوي لقوته ذل، وذل ا  ذل .3368

 االيمان يعني اليقين بأن هللا قادر على كل شيء وسينصر أهل اليقين. ذلك .3369

 الذي يسبق التعلق، حب قاتل مريح ومدمي.  ذلك .3370
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الباب وذهب الشباك والمنزل ذهب، وبقي جزء من الحائط مكتوب عليه اسم فصيل    ذهب .3371

أ ينتظر  وعلى االسم اكس أحمر وإلى جانبه اسم  ثالث  خر عليه إكس أحمر وإلى جانبه اسم 

 اإلكس األحمر فصيل ستان حيطان ورح تبقوا حيطان اكس عليكم. 

إلى المشفى ليُذهب عنه غبار الموت فوجد المشفى قد مات، كالب العصر، وحوش    ذهب .3372

 اإلجرام. 

أباها إلى المشفى؛ تنتظر أن تلد أمها أخاً    ذهبت .3373 صغيراً الفتاة ذات السنوات الخمس مع 

بلهفة من كثرة ما تكلم والديها أنهما سينجبانه لها وكأنه دمية ستهدى إليها لتلعب وتستأنس بها،  

 هذا األخ سيكبر ويوجعها ضرباً.

 أجزاء من الجسد وكامل الروح، كهذا الوطن.  ذهبت .3374

مشط    راح .3375 ما ضرب  يقولوا  وال  عالفيس  مسخرة  ألف  جاره  ببيت  فضا مشط رصاص 

 رصاص.

 األرواح قد تكون أماكن وقد تكون أشخاص. راحة .3376

 البال تكون بقلة حظوظ النفس فيما تقوم به. راحة .3377

الضمير قبل راحة الجسد وكل التعب الذي يلقاه جسدك هو إنتاج أما تعب الضمير    راحة .3378

 عذاب.

 اهتمام المجتمع لتعرف ببساطة أين يتجه.  راقب .3379

 ال تقيكم حر الجحيم.   راياتكم .3380

 اسم فصيل، مستحيل أن تمثل ثورة، راية بال حروف. مكتوب عليها  راية .3381

 يصير هدنة واسا في ناس تفكر بعقلية حدد رقم ببالك وانزل شوف حظك بالتعليقات.   رايح .3382

البارود ودخان النار وحقد الطغاة وظلم الكفرة ال شيء جميل في هذه الليلة سوى   رائحة .3383

 عطر الشهيد اللهم انتقم. 

 التعاسة والهم والغم والذل هو الخوف من غير هللا، نحن أحرار وهم عبيد.  رأس .3384

األحداث هو من يصل بك لفهم ما يجري، األحداث المجردة لن تجعلك أكتر من قائد    ربط .3385

 فصيل. 

 األمان بالجغرافية أمر بات فيه قلة إيمان.  ربط .3386

األفراد ضمن الجماعة   المقاومة بالقادة خطأ، ألن الركيزة االساسية هي لفعل جميع  ربط .3387

 ويبقى هو منسق موجه، فجعل القائد قبلة سيعين شيطانه عليه وسيخفف من ثقة الفرد بنفسه. 
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أول خطوة في    ربط  .3388 اإللهي  التوفيق  والتعامي عن  المادية  أو  البشرية  بالمكونات  النجاح 

 طريق نسف طموحاتك. 

 أحالمنا باهلل يختلف عن ربطها بما نهوى ونريد.  ربط .3389

قص لفرحي ال لحزنك أو على جرحك كما يفعل الطغاة بهذا الوطن الذين يهدمون  أر ربما .3390

 البيت فوق الرضيع ويهللون لفعلهم، وطن. 

 بدء الناس يشعرون بحجم ضيقكم لما القوه وهو قليل أمام خطبكم، الحرية للمعتقلين.  ربما .3391

 ا لها األذى فعار.تسلم الحاضنة بعدم قدرتكم على حمايتها، ولكن أن تؤذوها أو تسببو   ربما .3392

 تكون الغبرة سبباً في اختناق كورونا في بالعيمنا. ربما .3393

 تكون مشكلتي أنني ال أصدق أحدا أكثر من قلبي سوى أحد.  ربما .3394

 سياتي يوم تضوج بنا األرض، أو تضج بنا الحياة. ربما .3395

عن    كانوا جوعى وعاشوا كثيرا من الخوف، ولكن تلك الالمباالة بعيونهم كافية لتعبر  ربما .3396

 رقيهم وذل عدوهم. 

لهم    ربما .3397 السلبية جداً، ولكن وال شك سنكون قدوة االيجابية  الخامات  يمكننا استيعاب  ال 

 وسداً يوقف طغيان سلبيتهم. 

نسلم بالفراغ الكبير الذي في عقولنا، ولكن ما سبب امتالء قلوبنا بكثير من الضغائن    ربما .3398

 فعن أي إيمان تتحدثون؟ 

ال  ربما .3399 هذا  الشعب  أن كالهما  يحب  جيداً  فتذكروا  الذئب،  من  أقل خطراً  يراه  كلب ألنه 

 حيوان. 

يرتدون في كل يوم لباس جديد! ربما يكون لسانهم أرطب! ربما تظن بهم خيراُ!!    ربما .3400

 إياًك...ال أحد يتغير، شم الجبال تتحول وجنس بني اإلنسان ال يتغير. 

 مكن أن يقودها. يستطيع أي قطوز أن يشارك في الثورة، ولكن ال ي  ربما .3401

يكون الموت محيط بنا كإحاطتكم، ولكن قطعاً حياتنا أطول من حياتكم وذكرنا ستأبى    ربما .3402

 الذاكرة نسيانه، أما أنتم فستُنسون. 

 يكون أنت من يجب أن تتغير وليس الواقع. ربما .3403

الجدران ليست إال حطب جهنم سيوقد تحتهم، سيسقط    العزيز وربهم الذليل وخربشات  ربنا .3404

 ربكم وينهار.

اللهم كن معهم، الصمت الذي يعيشه حالياً   ربيعٌ  .3405 قاسي على أهلنا موت ودمار وتهجير، 

 الناس هو من مبدأ تجاهل كل شيء ألن األمر ثقيل، حتى يحكم هللا. 
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بال أرواح، ال يسد فراغ رحيلكم إال الرضى، أما البشر فهيهات، نسأل هللا لنا ولكم    ربيع  .3406

 خير ختام.

 اعداؤك وقاتلهم بالترتيب.  رتب .3407

المرحلة أصحاب الخطوط األولى روح ثورة ال تعوض في وقت نحن فيه بالمرحلة    رجال .3408

 الحرجة وقلة من يعوض رحيلهم فيا حامي الحمى احفظهم. 

 ... كأن ال هنا وال هناك وطنهم.  رجعوهم .3409

 اكتب عنكم وعنا وعن حالي وحالكم وحالنا حروف حلوة. رح .3410

 نرجع.. ألن تركنا قبورهم هناك. رح .3411

 ي كذب كتير ألن في خواريف كتير على هيئة إعالميين. يصير ف  رح .3412

 األحياء وصمد الشهداء وكلنا عند ربنا مرزوقون.  رحل .3413

 الحبيب وسيبقى طاريه جارياً كلما نادى منادي الكرامة أين ميالدي.  رحل .3414

الذين تحبهم رحلوا، قاوم كي تزرع الورود على القبور ال تجعل من أجسادهم مداسا    رحل .3415

 جسرا للعبور.بعد أن كانت 

العندليب وسيبقى صوته أحد آيات الثورة التي تتلى علينا على مر الزمان، الساروت   رحل .3416

 بطلنا. 

 وأمضيناها ترحال. رحلة .3417

 هللا الشيخ القرضاوي، ثورتنا كانت كاشفة حتى على من نترحم ومن ال.   رحم .3418

وكأننا بمجرد نقل الخبر  هللا العاملين السابقين، إننا اآلن نناضل لنقل الخبر السار فقط،    رحم .3419

 سقط عنا كل العمل المطلوب.

هللا أرواحا ندية كان عبق عطرها يفوح حولنا ويكسبنا بهجة وخبرة وأمال وأمانا،    رحم .3420

 رحلت تاركة ورائها فراغا ال يعوضه إال هللا. 

  هللا شهداء الدفاع المدني المؤسسة الوحيدة التي لم تكل ولم تمل ولم تتوقف ولم تتراجع   رحم .3421

التي تحيق بكوادرها  تلبية أي نداء استغاثة طيلة فترة عملها مع كل المخاطر  ولم تتوان عن 

 على مدار الساعة، الخوذ البيضاء.

 هللا قلوباً رحيمة، تحسن ألناس تأكل بعيونها أكثر ما تأكل ببطونها، نحن لبعض.   رحم .3422

 وتحركت فور الطلب.هللا نفوسا صادقة لم تتلكأ ولو لوقت ساعة في مساعدة أهلها   رحم .3423

 هللا ورودا كانت فواحة في الدنيا، أسأل هللا أن يطعمهم من غراس الجنة.   رحم .3424

 األبطال يُوقُِد الثورة. رحيل .3425
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 البسطاء يكون بال ضجيج.  رحيل .3426

الساروت أعاد للذاكرة كل جنود الثورة الذين رحلوا قبله لذلك كان الرحيل مدوياً،    رحيل .3427

 ليسوا أفراد وإنما كل واحد منهم بحجمها. 

 الشهيد يدلك على أمرين: الثورة مستمرة عدوك باغي ظالم.  رحيل .3428

إلى السماء، في هذا الشتاء، ما رأيك أن تمضي بال بكاء؟، فاألرض اكتفت... أيما    رسالة .3429

اكتفاء، دموع النساء، دماء الشهداء، نعم، فقد أمطرت كثيراً، فلتكن كقلوبنا .... صحراء، فصبراً  

 حتى ينفخ في الصور، ويحين الجزاء. 

 بوهم. إلى الفصائل إنها فرصتكم لقمع الشعب بحجة كورونا، فض رسالة .3430

 إلى الكل ال حل بدون المعتقلين.  رسالة .3431

إلى المستقبل ألخذ العلم أطفالنا استبدلوا ألعابهم بالتراب ثم الحجارة وأحيانا القنابل    رسالة .3432

 العنقودية فال تعتب، متعبون قبل الحصاد.

 قصيرة إلى العائدين إلى حضن الوطن، الوطن مذكر.  رسالة .3433

 ارت به علينا األيام. جنودنا يثقب الخيام أي عهر د رصاص .3434

اختالف وجوهنا فقد تشابهت وجهتنا ومع هيك سلكنا السبل ونسينا الجادة بدل القرد    رغم .3435

 بسعدان تطاقشنا وزدنا الكدمات وما وصل إال يلي مات. 

االنحطاط الفكري واألخالقي في مجتمعنا يبقى سالح الوعي األنجح إلعادة النهوض    رغم .3436

 به. 

ع أهل الجنوب الوصول إلى الشمال، ومع أن الحصار والجوع  الحصار والجوع استطا  رغم .3437

 في الشمال أقل بكثير لم يستطيع أهل الشمال الوصول إلى الجنوب. 

 هناك انفجارات في دمشق.  الخيمة اننا في رغم .3438

أنه صار غموضا!!   رغم .3439 الشمس فوضوحي زائد لدرجة  أن اسمي نور واضح وضوح 

عتقة الدفينة الباقية...هكذا يقولون رغم أنني كلما أردت  ربما، ربما يلف حرفي بعض المعاني الم

أن أخطها انتابتني فلسفة تقول: حرفك ليس للقارئين األن فقط وإنما قد يتخطى إلى أبعد من ذلك  

عميقة ربما لن يفهمها الكثيرين!! ولكن: أثق بأن هناك من سيفهمها في   بلهجةفأرنو للخطاب  

حرفي معتق باق دفين أحب أن يختص بصنف من زماني  زمني ومع األزمان وهذا ما يجعل  

بفلسفتي وكفى، ربما،   قادمة في أزمان كوني أعشق حرفي عندما اخطه  ويكمل مع أصناف 

 هكذا يقولون وهكذا أنا: فـ أنا نفسي وما أحبت ومأ أرادت أن تكون. 
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والديه أن اللقاء األخير لم يكن منذ وقت طويل، لكنك ال تستطيع أن تسأل عن صحة    رغم .3440

أو أطفاله، وحتى فيما إذا تزوج او أنجب ام ال.. ألن السؤال سيكون بشكل ما جارح أو تخونك  

 فيه الذاكرة. 

أن الوقت يعني مزيداً من الدم والخنق واأللم إال أنه بمزيد منه سنشهد عدل هللا وزوال    رغم .3441

 الحيوان وقطيعه باإلضافة إلى الذين ينهلون من نفس الضرع.

 قاٍس گ أسئلة الرياضيات إال أنه يبقيني مستيقظاً ال يسبب إغماء. أن حبك رغم .3442

إنه    رغم .3443 أننا مازلنا نهرب منه،  الراحة إال  أنه متوفر بكثرة ويعد أفضل خيار وفيه كل 

 الموت في وطني. 

 أنه مرهق ويجلب العداء؛ ولكن ال معنى لوجودك إن لم تخلق التحدي. رغم .3444

 يوصف رغم خيبتي إال أنني أتبنى أمالً لحد ال يوصف. جهلي فأني أكره الجهل لحد ال    رغم .3445

 ضيق الجغرافية فإن مساحة الكرامة أوسع ما تكون فيها، عن تحدي. رغم .3446

من حولنا وفي مجتمعنا وفي هذا العالم الكبير إال أننا ال    كثرة الدروس التي نتلقنها  رغم .3447

 نستقي منها أي منفعة! 

كل البالء الذي نعيشه، ولكن أن يأتي إنسان ويخبرك أن العدو خير من الشاردين منا   رغم .3448

 فهذه هو بالء كامل بحد ذاته، ولكن على شكل إنسان.

ولكم وحدكم الفرحون وحدكم  كل الضجيج حولكم وحدكم الهادئون ورغم كل الحزن ح  رغم .3449

 االحياء ونظنكم ميتون. 

 كل الضجيج فقد رحلَت بهدوء.  رغم .3450

 كل الظلم الحالي مازالت الجرأة فقط عندما نكون بصف الباطل أما على الحق خافتون.   رغم .3451

كل شيء طبيعة الخلق أال تيأس، ولكن أن نسوان تنط وزلم تقوس مشان عرس دليل   رغم .3452

 أنه نحن ضد الطبيعة. 

 كل شيء فيكي قربان ربك.  مرغ .3453

 كل ميزاتك شو نفعك إذا ما بتشتغل ع اآلمبير.  رغم .3454

 مرارة النزوح والتهجير، ولكن حتى الكالب نفسها تأبى العيش بظل ذيل الكلب.  رغم .3455

يقين الناس بسوء العديد من األشخاص فإنهم ينافقون بألسنتهم ويكتمون حديث قلوبهم،    رغم .3456

 نفاق وارتزاق. 

المرأة،    رغيف .3457 تمكين  الذي ضاع ماذا عن  الجياع  الذي ضاع رغيف خبز  الجياع  خبز 

وماذا يعمل كل واحد منا بعلمه، ولماذا بقي بشار األسد، ولماذا لم تنتصر الثورة بعد؟ متوالية  
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داخلة قد ال تتعلق ببعضها، ولكن أساسها حكماً مترابط وبشدة، وليست هذه التساؤالت وحدها  مت 

التي يمكن سردها، وإنما هناك العشرات وربما المئات غيرها، ولكن لنركز ببعض منها على  

أو  الغاية  لنفس  بتحليلها سنصل  الوقت  وبنفس  فهي مترابطة األساس  لنتيجة،  الوصول  سبيل 

ن أبدأ باألولى وإنما بالثانية: وماذا يعمل كل واحد منا بعلمه؟ حتى نتقلد واقعنا المليء  النتائج. ول

بالفوضى، رغم أن التنظيم الممكن واضح ولكن الخطأ دوماً في اختيارنا وانتقائنا، فماذا عمل  

كل منا بما يعلم أو بما يحمل، فهل قام الطبيب أو المهندس او صاحب المهنة الحرة البسيطة  

أي شيء خارج نطاق عبوديته الوظيفية أو عمله، هل قرأ أحدنا نصيحة لطبيب في مجال علمه  ب 

نشرها للناس، أو مخطط بسيط لخيمة صممه مهندس، أو صورة نشرها نجار أو حداد أو...،  

بالكاد تجد ثلة قليلة جداً قامت بذلك، هل فعالً قمنا بفعل ولو بسيط هو بحد ذاته سيكون ثورة 

طلقت من ذاتنا لتفيد من حولنا أم بقينا على عمالتنا، كدولتنا وفصائلنا وحليفنا وعدونا،  صغيرة، ان

أسرد هذه التساؤالت للوصول إلى أجوبة، بقدر ما أريد فعالً أن نكتشف مدى القيود    مقيدون. ال

التي قيدنا بها أنفسنا، فأضعفتنا على ضعفها، رغم أن كسرها ليس بمستحيل، ولكن الوهم الذي 

في فكرنا أنتج الوهن الذي نعيشه حالياً اآلن واليوم، وربما سيستمر معنا إلى الغد وبعده، طالما  

لم نغير أبسط التغيرات المطلوبة منا في أنفسنا، في ثورة ذاتنا. ننتقل للبداية، بداية جملتنا   ننح 

هل تم تمكينها وهل  البسيطة إلى أمنا وتمكينها، ماذا عن تميكن المرأة؟ لنتسأل وحتى بال أجوبة،  

  خيمةالمشروع الذي تشكل قوامه ناجح، هل مشروعها األساسي ولب حياتها ناجح، هل لديها  

تقيها البرد وطعام بسيط يقيها الجوع والذل، هل هي محمية بالحد الذي يكفل روحها، أم أن  

يصبح التمكين لفئة  التمكين هو لفئة قليلة من هذه الفئة الكبيرة، فكرة يجب أن نتنبه إليها فعندما 

هذا   الخيمة،  وعمود  القصة  ومكمن  القصيد  بيت  وهنا  الناجح،  المشروع  هو  ليس  فهذا  قليلة 

التمكين هو صورة لكل مشاريعنا الحالية: تمكين فئة من الفئة ال أكثر، لخلق التباين وزيادة التيه  

نسي كلما ما يمكن فعله  ومنع االنسجام، هل تمكن من ُمكن، وهل َمكن فئته الباقية إن تمكن، أم  

تشابه فصيلة كنيته    ذيبعدها؟ ننتقل إلى السؤال بعد التالي في جملتنا، ولماذا بقي بشار األسد؟ ال

بوصفه، كائن بشري ال تخلو جملنا منه، وهذا الكائن غير ُمَمكن وحتى مشروعه خاوي على  

ومالئكته وحزبه وشيعته له،    عرشه البائد، أما لماذا بقي، فال بقوته وال جبروته وال بنصر هللا 

فالنصر بهذا الوطن غير موجود إال في كوامن النفوس، ولكن هناك ما يسمى انهيار الطرف  

النقيض ليقوم العدو برسمه كانتصار له، وهذا االنهيار الذي حل محل النصر قوامه األساسي  

والدولة والوزارة   وجود البديل الذي عجزنا عنه، ليس في شخص األسد وحسب، وإنما في النظام

المستويات    ةوالحكومة ومجلس البلدية والمخيم و...، بقي األسد ألننا لم نملك البديل على كاف

حتى الدنيا منها، وهذا الكائن بما يمثله ال يستحق أن نفرد له أكثر من ذلك كمفردات في مقالنا  

البدي  فيه  الذي نحتاج  الوطن،  اليومية بهذا  أو  هنا وال حتى في حياتنا  الخاوية  ل لكل األماكن 

األخير،   اآلن سؤالنا  لنا ال زعيم علينا.  امتداد  ليكون  البديل ومساندته  الخالية، علينا صناعة 

بدايتنا ونهايتنا وختامنا وخاتمتنا في ثورتنا، ولماذا لم تنتصر الثورة بعد؟ في كل التساؤالت  
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أننا لسنا بدائرة وضع جواب مقن  ع بل حتى مجرد جواب، وإنما فعال  السابقة أؤكد لكم جميعاً 

وقائع يجب أن نسلم    كونها ببناء هذه التساؤالت الكثيرة بعقولنا وتعاطينا معها، وليس بمجرد  

تنتصر   المترددين، ال  التساؤل األخير في مقالتنا، أقول ال تنتصر ثورة  بها، وباختصار لهذا 

عدوها التي قامت عليه، ال    ثورة ال تؤمن بنصرها، ال تنتصر ثورة ال تؤمن بقوتها وضعف

لترددنا منذ أول يوم    ة تنتصر ثورة ال تؤمن بحقها، بحياتها، بنفسها، بأبنائها، لم تنتصر الثور

ويرهبنا  الفوضى  تتملكنا  الجوانب،  بكافة  كثائرين  مترددون  نحن  اللحظة  حتى  اآلن،  وحتى 

لينتج عن محصلة كل ترددنا وهن يقتلنا كالخ  تلو األخر،  الخوف ويشتتنا الوهم،  راف واحداً 

قضيتن  بعدالة  وإيماننا  ربنا  مع  لنكن  بعضنا،  ومع  انفسنا  ومع  الثورة  مع  تردد    النكن  أي  بال 

المنبت ونفس   بنفس  التساؤالت،  البسيطة سنجد مئات  التساؤالت  وسننتصر. على غرار هذه 

عدم تنظيمنا وحتى  النتائج، ولكن يختلف السؤال، لتقودنا إجابات هذه التساؤالت عن سبب تيهنا و 

 رغيفنا الضائع ليس كطعام وحسب، وإنما حتى كإنسجام.

 االنتاجية يحتاج فقط تحويل الهدر إلى مكافآت. رفع .3458

 العلم هو تنازل وما زلنا نحتاج لكثير منها ومن كثير منها من أجلنا.  رفع .3459

م تشغلوا المعنويات وشحن العواطف ما بيجي منه بهاي الدورة االمتحانية الحالية بدك رفع .3460

 عقولكم. 

ونحن    رفعنا .3461 المظلومين  نحن  فكنا  شعار  دون  جرائمهم  وطبقوا  نطبقها  ولم  شعارات 

 المتهمين. 

 من تحت القيود ولما انتصب نصب حواجز بوجهنا أضاع وجهته تعا دليه.  رفعناه .3462

 : تمخض الركام؛ أنجب طفلة؛ ماتت أمها. ركام .3463

 زات العودة الطوعية.المسنة السورية في تركيا على وجهها؛ أحد محف ركل .3464

تطوير المؤسسات السريعة هي انشغال كوادرها بالعمل وليس ببعضهم، ونحن في    ركيزة .3465

 مؤسساتنا ببعضنا منشغلون. 

 كل خذالن وخيانة هو الظن أنه يمكن أن نكون غير مسؤولون.   ركيزة .3466

بشر  لم يتغير وكذا العيد عيد، واأليام تدور بنفس االسم ونفس الفصول، وحدهم ال رمضان .3467

 هم المتغيرون. 

منبه إلعادة تنظيم حياتنا، فال يمكن أن نستمر بال تنظيم، فيا ليتنا نملك عدة منبهات    رمضان .3468

 تجعلنا دائماً على الطريق. 

 هذا الحياة ستمُر علينا بكل فصولها ومن ضمنها فصل العدل، فال تبتئس.  رواية .3469

 يبتسم يومياً؛ بعدد الحواجز التي يمر عليها.  روتين .3470
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 جديدة يغتالونها بحقدهم فترتقي لك المجد يا شهيد.   روح .3471

 : الرسم على الوجوه بدل السبورة. روضة .3472

 وطوائفكم، ومناطقكم. أطفالنا المخنوقين أطهر من كل فصائلكم، وقبائلكم،   زبد .3473

الفصيل هو بني أدم عادي بس مصلحة فصيله تفوق مصلحة األمة والشعب والدين    زعيم .3474

 ال يحتاج تقديس. 

: دائماً يتم التركيز على سلبيات الثورة وإيجابيات النظام، بعيداً عن سلبيات النظام زمزم .3475

المليء من الكوب، وإن كان ماء كوب  وإيجابيات الثورة! باختصار شديد جداً: انظروا للنصف  

النظام من بقين أو دريكيش فإن ماء كوب الثورة من زمزم، وشتان بين زمزم وغيرها...ثورتنا  

 حتى لو ولجت فيها بعض الكالب.  ، زمزم

الجماعات والتهامها واقتتالها دليل على بطالن قواعدها او اختالطها بالباطل اما وهم   زوال .3476

 ردة فعل دنيوية وتعصب النتماء ال لحق. التمسك بالبقاء فهو 

 الحياء في كل أمورنا يبشر بحياة ليست كالحياة. زوال .3477

 الحرص سلب. گ هذه الصبارة، قد يسلبك من يكون حريصاً على أمنك.  زيادة .3478

ال تفضح كبتاً، ولكنها تكشف مرضاً مكشوف أصالً، ولكن المريض يسأل عن    زيارتها .3479

ًً والطبيب ال يجيب.  َ  مرضه دوما

 ! كلنا سنبرد يا زيدون. زيتون .3480

 ثورة.  العبودية كثيرة جداً، وسبيل الحرية ُسبل .3481

 : رحلوه، قبل ما نلحق نتضامن معه كان بالبلد.ُسرعة .3482

حكيم ممضيها رايح چاي ع طريق باب الهوى آطمة، هل تدخل الحكومة الجنة فأجاب    ُسئِل .3483

 بعملهم ال أما بمسباتنا فنعم. 

 سط السائل وهللا الي كتير قرايبين هنيك. : وين كنت؟ ج: بالحبس، وانب س .3484

 معصوب العينين؛ بال عنوان يسير.  سار .3485

: بين اإلنسان و الحيوان ينقسم الوطن إلى قسمان: لم تعد هناك مراتب لإلنسانية  ساروتيات .3486

في سورية، إما أن تكون إنسان أو حيوان، الرمادية والخط الفاصل هو صفة الحيوان الخجالن  

اروت وعالمة ، كما بين مي وغوار، كما بين النمر وابو فرات كما بين وبين،  ال أكثر، بين الس

والحيوان : مجرد أن تتعاطف ستنتقل عندما اعتذرت أمل لحظة االعتذار تحولت    اإلنسانبين  

الوطن مراتب   يعد في هذا  لم  لفظوها والعكس صحيح,  الحيوانات  أن  إنسان ودليل ذلك  إلى 

قتل واالمان والمال والسرقة مجرد ميزات ولكن التصنيف إما فمواصفات القوة والضعف وال

 إنسان أو حيوان. 
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 مزيد من الكذب ساعة القيامة قادمة.  12الساعة  0ال  ساعة .3487

 عمل واحدة في اليوم ألي حلم من أحالمك كافية لتحقيقه مهما كان كبيراً. ساعة .3488

 وأذهب إلى ربي...مش وال شيء أتكلم عن األمور التي تحجبني عن ربي.  سأتركها .3489

التاريخ عنكم أنكم كنتم أبطاال ورحلتم وخلفتم ورائكم قضية تحتاج رجاال، ولكنهم    سأحدث .3490

 ما كانوا.

خصمك حتى يحاصرك، وسأدعمك بعدما تحاصر، ومتى فك حصارك سأعود أدعم    سأدعم .3491

 من يحاصرك. 

 ني ال أستطيع للحج سبيال، الحجر األسود. يدي على قلبك كو  سأضع .3492

 هل ستنام؟ أجاب نعم، سألته لماذا؟ أجاب كي أرتاح، التاء ساكنة.  سألته .3493

 ولماذا ال تنشر صورك؟! أجاب ألني قلبي ال يظهر في الصورة. سألته .3494

 النصر الرئيسي هو الصمود وغير ذلك يذهب ويعود.  سبب .3495

كاله، مع أنه ال يحتاج إليه حتى في عالقاته إرهاق المجتمع األول هو الكذب بكل أش  سبب .3496

 الفاسدة يمكن أن يكون صادقاً. 

كل هذه المعارك الوهمية هو امتالك الحواجز أما السيطرة فهي شيء بعيد عنكم إذ   سبب .3497

 أنكم ال تسيطرون على قراركم وال حتى نفوسكم السيطرة للشيطان.

 سنين ولو يصيروا سبعين بضل بدن حرية.  سبع .3498

كافية كزمن لبناء وطن وليس مؤسسة، فكل هذا التخبط مفاده غياب الوعي    سنوات  ست .3499

 التام. 

تلك الثغور مهما بلغ للحزن فيها من اختراق هكذا الفطرة وهكذا قدر هللا سترون    ستبتسم .3500

 وستضحكون وسيندمون. 

 الحياة ممكنة بهذا الوطن مادام عدد البشر فيه يزيد على عدد الكالب بـواحد.  ستبقى .3501

 القذيفة فقط هي من ينسينا؛ وتستمر مآسينا. ستبقى .3502

 نتصر أولئك الذين يعملون تحت سماء هللا. كل الخرق التي تعملون ألجلها وسي  ستبلى .3503

عائلة... هون باتت الناس تبحث عن األماكن الصعبة    16عشر عائلة عايشة هون؛    ستة .3504

 لتستطيع الحياة! بالمجان! ... ولكن على حساب حياتهم. 

 كل أحالمك التي بدأت بــــ نية صادقة.  ستتحقق .3505

ذلك نظم أنفاسك وتابع حياتك وال  لكثير من محاوالت االغتيال وبعدة أشكال، ل  ستتعرض .3506

 تنسى أن تكون معطاء.
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 أن الطائفية في وطني تعني: المصلحة.  ستجد .3507

 ما تبحث عنه فيا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر.  ستجد .3508

 نفسك في أخر قوائم من يكرهك، ولكنك أول اهتماماته.   ستجد .3509

 يوماً من يشبهك، يضيع األمان وسط الغرباء ستجدين .3510

كثير من األمور وفق غير المخطط لها بتدخل إلهي مقدر سابقاً وليس مطلوباً منك    ستجري .3511

 أن تتغير وإنما أن تتابع الخطة وهللا يدير ويدبر. 

على أجوبة لكل أسئلة حياتك من خالل المواقف التي ستحصل معك أو ستشاهد   ستحصل  .3512

 حصولها. 

 .��الحياة إذا توقف. ستحلو  .3513

 الحياة التي تسعى لها، لذلك ال تعش وفق مبدأ مشيها. ستحيا .3514

 الهدنة كالعادة وسنسجل الخروقات كالعادة وسننسى كالعادة. ستخرق .3515

 أي شيء كان إذا لم تتمسك به سواء كان مبدأ أو إنسان أو حتى حلم. ستخسر .3516

قصورها الصغيرة قائال ومرددا مسلما: السالم عليكم أهل الديار، وستمشي بين    ستدخلها .3517

 مرارا: وهللا صاروا كتار، وستغرغر عيناك وال تعرف لما!!!! مقبرة الشهداء.

الدائرة ومن توقف هناك ستتوقف عنده هنا، ال تصدق لكل أجل كتاب ولكل فعل    ستدور .3518

 حساب.

 عندما تخلو.  سترتاح .3519

 األيام عندما تتوقف عن عدها. ستسرع .3520

 نقول لمن يكذب دي حاج بقى بدل التصفيق له. الحياة أجمل عندما ستصبح .3521

 إلى ما تريد إن كنت محقاً ولو خالفك وعرقلك الجميع، سنن.  ستصل .3522

 طرقا كثيرة لتجد رزقك؛ ورزقك سيجدك لن يضل الطريق.  ستضل .3523

 الكثير من الحقوق طالما أن الناس ال تعرف معنى كلمة واجب!  ستضيع .3524

فمهمتك    ستعترضك .3525 بحلها  العمل على تخطيها كفيل  الحواجز والخيبات وال شك ووحده 

 تكون ان تقفز وتتابع ال أن تتوقف أو تعود. 

 عن قراءة الكتب عندما تبدأ بقراءة البشر. ستعزف .3526

ولذلك ترى أننا ننجز أعمالنا بالوقت األخير  جيداً عندما تدرك أنه يجب أن تعمل    ستعمل .3527

 المتاح له بسرعة، فمتى تكون يجب كما يجب أن تكون. 

 الثورة ثورة عندما يعود الشعب شعب.  ستعود  .3528
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 كل تسمياتهم وقد زال العديد منها وسيبقى اسمك ال يزول، يا شهيد.   ستفنى .3529

 يوماً أن حذاء البعض يفوق شرف الكثير، وستعتبرون.   ستكتشفون .3530

 األخطاء عندما تتبع أسلوب خاطئ أو غير مناسب.  ستكثر .3531

 الهموم ما دمت تبالي بكل شيء.  ستلتهمك .3532

 في حياتك مرة وفي سكوتك ألف مرة تموت.  ستموت .3533

باسم   ستموت .3534 وذاك  اللحية  باسم  يقتلك  فهذا  القابضون  أنهم  يدعون  ألنهم  أرد هللا،  كيفما 

 انت شهيد وهم لواء الغادرون.الوطن واخر باسم الصليب انت الحي وهم الهالكون 

 نفس االعداد بثورة او بدونها وبدونها سيكون القهر أكبر.  ستموت .3535

فرصتك عندما تتعب على نفسك أو ان تكون باألساس فريدا عدا ذلك كل الكالم    ستنال  .3536

 اضاعة للوقت والفرص.

 كثير من األشياء كما تحب عندما تبدأ العمل ألجلها.   ستنتهي .3537

 كثيراً عندما نؤمن أن رأينا ليس قرأناً. نسبة الكره  ستنخفض .3538

 الكثير الكثير من الهموم الصغيرة عندما يكون لك هم كبير.  ستنسى .3539

 عندك الحرب سجال ولن تنفع السجالت.  سجل .3540

 النجاح هو التوفيق، وسر التوفيق هو الصدق، وسر الصدق هو النية الصالحة. سر .3541

 الطريق.  جداً بالوصول عندما يكون الموت هو نهاية سريعين .3542

 الصرف ساهم بالتباعد االجتماعي أكثر من كورونا. سعر .3543

 للقاء وسفر للفراق هذا حالنا. سفر .3544

الحيوانية    سقط .3545 وهم العقيدة، ثم وهم الدين، ثم وهم االخوة، ثم وهم االنسانية لتبرز جلياً 

 خذالن وخيانة. 

ه بعد ان وصلته  وهم قوة عدونا لنا والتباعه، واألن مرحلة فرض وجود قوتنا التباع   سقط .3546

 للتأثير على حاضنته وإعادة االنتفاضة بكافة المدن التي ستكون شرارة معركة النهاية. 

 السماء الزرقاء تدنى ليصبح سقف خيمة، نُمارس فيه ما تبقى من طقوس اإلنسانية.  سقف .3547

 مطالبنا يبدأ عالياً ثم يتدنى حتى يصبح ان ال نطالب، اخوة المنهج.  سقف .3548

الهيبة دليل للتحول من القائد إلى األداة المأجورة. مثال: أن يتحول األسد إلى كلب    سقوط .3549

 وأن يتحول الشيخ إلى مذيع. 

ا كوكب األرض: قسم انسانية بال دين وقسم دين بال انسانية بالرغم من التكامل بينهم  سكان .3550

 اال أن القسمين اختارا النقص. 
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الناس عن خطأ والتلويح بأنهم ربما يشهروه وقت الحاجة هو دليل فسادهم، وأنهم    سكوت  .3551

 لو صح لهم لعملوه وإال ألنكروه مباشرة دون تلويح. 

 في الصدر أو في الظهر يبقى الشهيد طهر والقاتل بزمرة العهر.  سكين .3552

 باهت: جرى بين طرفين ال يوجد مصلحة بينهما. سالمٌ  .3553

وأنتم    سالم .3554 السادة  وأنتم  القادة  أنتم  الحصار  لفك  جسرا  أجسادهم  من  الصانعين  على 

 اإلعصار.

 القرار يعني سلب المصير فقاوم.  سلب .3555

 الوطن بكامل الرضى. سلبونا .3556

 ! ألجل بدونة مازوت؛ قتلت امرأة.سلطة .3557

 النزول سريع والصعود صعب.  زحليطة النجاح بهذا الوطن ليس بشكل درجات وإنما  سلم .3558

 أين القبلة؟ وسيختلفون.  سلهم .3559

أن شعبي يريد أن يتعلم، مهال ال تستعجل أمره فهو يحتاج بداية من الروضة، قم   سمعت  .3560

 نفذ أمري فقد نفذ صبري وال تتكلم. 

 مكرر، هكذا يعاد تكرير النظام، ولكن بجودة أدنى. بال سمعتوا .3561

 أسرى الفكر المستورد ما لم نفكر.  سنبقى .3562

 تائهون فعندما يتولى األمور الجهلة فكيف ستعرف منهم جواباً!   سنبقى .3563

 صرخة تأبى أن تصمت حتى ينال منا الموت ووحده فقط قادر أن ينال.  سنبقى .3564

 ا، أنا وأنت. على العهد الذي قطعناه لبعضنا ولربن   سنبقى .3565

 في الشتات ما دمنا أشتات وسنعود جميعاً عندما يعود جمعنا.  سنبقى .3566

 مكاننا طالما أننا عثرات بطرق بعضنا، نحن نعتنق مرضاً رهيباً في عرقلة بعضنا.   سنبقى  .3567

 نتجنب الحفرة حتى نقع وندفن فيها االولى بنا دفنها.  سنبقى .3568

 بد انكم واردوها.نجمع الحطب حتى يصبح بحجم جهنم التي ال    سنبقى .3569

 نغرق ما دامت األماكن ليست أماكننا، الم خيم مات.   سنبقى .3570

 نلعن! حتى نعلن صمتاً معلن.  سنبقى .3571

 نناقش ما يجري بدل أن نصنع ما يجب أن يجري.   سنبقى .3572

نودع األرواح ونعد األشخاص ونؤرق الذاكرة، مع كل لحظة نعيشها، نعيش لحظات   سنبقى  .3573

 أكبر منها زمنا، أالمنا أكبر من أوقاتنا. 
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جديدة: ال جديد كثير عن سابقتها وكالً تابع السير بنفس الطريق وقليلون من تغيروا    سنة .3574

 أو غيروا.

 ثم سننتصر، خوضوا وعجقوا لتشبعوا.   سنتبدل .3575

 ضريبة الموت وحدنا، ولكن ال شك ضرائب كثيرة ستدفعونها مهما طال الزمن.  سنتحمل .3576

 أذهب. أنك في المرة القادمة لن تُغلق الطريق، وأنني لن سنتفق  .3577

 كثيراً عندما نستخدم عقولنا بالطريقة الصحيحة مجرد تغيير طريقة التفكير.   سنتقدم .3578

 .. كما نريد ما نريد أنريد؟ فنحن األحرف األولى. سنحيا .3579

كل المعارك التي ال نؤمن أن ظهرنا فيها محمي، اللهم باعد بيننا وبين الخذالن    سنخسر .3580

 بُعد المشرق والمغرب. 

 ا بدل أن تتحسسوا منا مو صعبة! كي تحسوا بن  سندعوكم .3581

 عبيد عندما ال نثور مسألة وقت.  سنصبح .3582

 گ مصطفى: العالم بتربي صّبارة؛ وهو صّبارات. سنصبح .3583

وسنعود فهناك مكان محدد لكل من في ذا الوجود عن األماكن التي تقدر وال ترى    سنعدو .3584

 أحدثكم. 

 الى ديارنا مصطحبين مئات الصحب الجدد من ِمهجرنا.  سنعود  .3585

 إلى حينا.... حينا مع الحنين...  نعود س .3586

 كأم الكتاب في القرآن. سنعود  .3587

 كعودة الصائمين إلى بيوتهم حين موعد اإلفطار.  سنعود  .3588

 ألننا يجب أن نزوركم في العيد.  سنعود  .3589

 رغماً. لها كما غادرناها سنعود  .3590

 .. إلى األمام. سنعود  .3591

قبل أن يفضحنا وسنذكره اليوم عن التاريخ، ألنه سياتي يوم ويكتب عنا سنفضحه    سنكتب .3592

 قبل أن يذكرنا ضاع مجد العاقلين ضاع. 

 بخير إذا توقفنا عن التجارة بدم الشهداء وآهات المعتقلين.  سنكون .3593

 ما نريد فإذا تجردنا من اإلرادة لن نكون وليس مهماً حينها من ابتلعنا. سنكون .3594

 هكذا يقول القدر، ولكن كالعادة سيطول االنتظار، ويبقى حرفك عنوان هذا الوقت.  سنلتقي .3595

 إلى الوراء.  سنمضي .3596
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لنكون ممن جاءت ألجلهم ال    سنن .3597 فينا ليست بحاجة النتظارها وإنما بحاجة  الواقعة  هللا 

 قهم، ال بقى تنتظروا كونوا بجوار الرامي جوار الحق. جاءت لمح 

 عندما نكون جنود الثورة ال جنودهم.   سننتصر .3598

عندما يصبح عدد الذين يتوقفون لشخص مقطوع على الطريق أكثر من الذين    سننتصر  .3599

 يمرون من جنبه متجاهلونه، شعب منافق يستدل بضعفه وينسى تجبره. 

 قلها وال تنتظر فنحن شعب يمكن في اي وقت ان ننسى ونعتذر.  سننتصر .3600

 فليس أشد لعنة من لعنة الذاكرة. سننتقم .3601

وأهال بما هو آت االنتفاضة في وطني بعد هذه السنوات لم تقلب معايير الحياة فينا،    سنوات .3602

من األغطية    وإنما جردتنا من كثير من األقنعة التي كنا نرتديها أوال ، وكشفت عن ناظرنا العديد

 ه التي كانت تمنعنا من الرؤية السليمة، وتبقى قناعات ومبادئ كل منا هي المحرك األساسي ل

ولنضاله في هذه الحياة بعيدة كل البعد عن الواقع ، فما نمر به هو مرحلة من حياة وليست حياة 

ر عجلة الواقع ، وهذا فعال ما نقوم به ولكن حسب مبادئ ربما نائية بما يكفي عن الحق ، فلتد

شيء    يركما تريد فإن لم نتغير نحن ونصحح مبادئنا ونتخلى عن القمامة التي في عقولنا فلن يتغ 

 فأهال فينا بغير ماكنا، وعساها تزهر.

ولكن واقعنا يقول بحسب طبائع المعامالت أنه: إما الغالبية جيدون، أو سيئون، أو    سهلة، .3603

 . منافقون لذلك تفسير العالقات غير مفهوم

 اإلدارات يُفني الطاقات، للنجاح يلزم وجود الطاقة وإدارتها. سوء .3604

الواقع من سوء والة األمر، فالعنوا كل رئيس مجال سيء، إلن اإلدارة السيئة هي    سوء .3605

 أول سبب لعدم التحسين، يلعن الرئيس. 

بأهلنا كانت ستنكل، ألن    سواء .3606 تنكل  التي  المسعورة  الكالب  لم تخرج،  أم  ثورة  خرجت 

 لب كلباً. بثورة وبغيرها فالعلة بوجود الكالب في هذا الوطن ال بوجود الثورة.الك

بدها عمرين لتعمر ما عنا غير عمر واحد ما علينا شوية في وشوية شمس ومنعيش    سورية .3607

 عمرنا. 

 ضلي واقفة الساروت جرح نازف... أال فليلتئم القلب حتى يتوقف نزف شهدائنا.  سورية .3608

 ا.نبقى هنا كي تزولو  سوف .3609

 نبقى هنا وسنحيا هنا وسنموت هنا وسنعبر الصراط بلمح البصر. سوف .3610

 معرة النعمان يكاد يكون أحد طرق الجنة.   سوق .3611

الخصوصية والوتساب: ال جديد المشكلة أن مجتمعاتنا مستهلكة وغير مستعدة ألي    سوالفة .3612

ل وفيسبوك  خطوة طالما تعني أن تتحرك، كل ما تعلن عنها الشركات بالمحصلة هو كذبة، غوغ
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يعرف   وفيسبوك  أن غوغل  تأكد  المستخدمين،  ام خصوصية  منتهكة  وغيرها  وميكروسوفت 

في استخدامنا لهذه التطبيقات بأمرين أوال نحن ال نثق    والموضوععنك أكثر ما تعرفه أمك،  

بقدراتنا وبالتالي نبقى مستهلكين، والثاني ال نثق بغيرنا فنلجأ لشركات شهيرة نخمن أنها أصالً  

غير مهتمة ببياناتنا، وباألخير لو انتقلت لتطبيق جديد رح ترجع للوتساب لألسباب أنفة الذكر  

الهرائي يلي عم نتواصل معه عبر الوتساب أغلبه لن ينتقل، فأفضل    جتمعولسبب أخر هو أن الم

لك  ما يمكن القيام به هو التحول المؤسسي للتطبيقات األكثر أماناً ألنه ال يوجد أمان مطلق وذ

بفرض مجموعات العمل عليها، أما االنتقال الطوعي فهو صعب ألننا أساساً نستخدمها للتسلية 

التطبيقات، ولي الفني والمجاني لن تحصل    سلهذه  التحديثات والدعم  تنسوا أن  للتواصل، وال 

 عليه بسواها سوى عند تطبيقات الحكومات يلي برمجتها لتحافظ عليك كمواطن مطيع لها.

 دوران برأس الشباب: ايمتا رح يتزوج، ايمتا رح يخلص ها الدواري  سؤالين .3613

 من يكمل عنك المهم ان تكون بطريقك إلى الهدف وليس الهاوية.   سياتي .3614

يوم تقوم به بعالقات مع أعداءك وتنسف فكرتك، وحده الشيطان الذي عالقتك به    سياتي .3615

 متينة عدو لدود. 

 يوم تلعنون فيه تاريخكم االسود كمان نلعن حاضرنا االسود.   سياتي .3616

 التضييق سياسة فاشلة بامتياز أياً كان الطرف الذي ينفذها.  سياسة .3617

حين جزء ال يتعلق بغيره، بل وبال أي    النقاشات في مجتمعنا هي فقط أن تتكلم وكل  سياسة .3618

 هدف وأحيانا بال معنى وكثيراً بال وعي...مجرد كالم. 

 غداً .... وستحرق قلبي الذكريات، غداً آت. سيأتي .3619

 كما هم كما يظنون بأنهم خفيون ألن العامة يظنونهم مخيفون.  سيبقون .3620

 األلم عنوان ما دامت التفرقة هي التفاصيل.  سيبقى .3621

بَِما  المذنب    سيبقى  .3622 تَْبتَِئْس  يتهرب من ذنبه الذي لم يعاقب عليه كنوع من العقاب له. فَاَل 

 َكانُوا يَْعَملُوَن. 

 الموت حتى يتكافأ الرد.  سيبقى .3623

 أعمى من ال يريد أن يبصر وكيف سيبصر وهو يضع نفسه دائما في ظالم مخيلته.   سيبقى  .3624

 ذكر الثائرين وستندثر كل جرائم الكالب والطغاة. سيبقى .3625

ذلك الصوت كصوت الكنار وذلك النبض كلحن القيثار وستبقى كما أنت ألنك أردت    سيبقى  .3626

 أن تكون... سكوْن. 

 الخناق. كل شيء ممكناً مالم تخنع مهما بلغ  سيبقى .3627

 من الحكومة.. قلُت لها أحبك، فردت "وشو مشان الحكومة".  سيبكم  .3628
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 الحال كثيراً لو غيرنا األفكار الغبية التي نحملها.  سيتحسن .3629

 يوماً أبناء هذا الوطن لماذا قتلوا بعضهم ولن يجدوا يومها سببا شفيعا.  سيتساءل .3630

لكوا طرقاً مسدودة تتعبنا  معنا الجميع ويدعمنا عندما نكون مع بعضنا، فال تس  سيتعاطف .3631

وتهدر المزيد من أرواحنا، طريق واحد للجميع مهما كانت فروعه كفيل بوضع حد لما نعيشه  

 وإقامة حد على كل منغص.

 كل شيء لألفضل إذا تراحم الناس وتساعدوا حتى الثورة.  سيتغير .3632

 ا قلوبكم. واقعنا كثيراً عندما نغضب ألجل المجازر أكثر من امور تافهة تحسسو   سيتغير .3633

 الباطل فال تضيع وقتك بالصراخ بوجهه بدل أن تستثمر ذلك إلحقاق الحق.  سيتالشى .3634

على مالك أو جمالك أو منصبك، وحدها األخالق التي تمتلكها لن يحسدونك    سيحسدونك  .3635

 عليها، ربح ودون سهام العيون. 

 بنا ما حل بحلب ما من حل وبالتالي إلى نفس المحل.  سيحل  .3636

 اللقاء كل من لم يستعد له.  سيخاف .3637

 القدر عن كل الذين يجب أن تلتقي بهم قبل اللقاء. سيخبرك .3638

 التاريخ عندما تغير الواقع، إن لألفضل فخير وإن لألسوأ فشر ذكرى خالدة.  سيخلدك .3639

 هللا الجراح. سيداوي .3640

 ووحدكم الذين تبقون.  -فاً إليه رقم العام بكل أيامه مضا سيدور .3641

 كل شيء ويبقى الذي ال يرحل، فكن معه، ألنك حتى عندما ترحل فإليه. سيرحل .3642

 هللا لكل دعواتنا كمظلومين، لكن ال أدري متى.   سيستجيب .3643

 البحر حلماً مالحاً. سيصبح .3644

 الذهاب إلى ليبيا فرض إذا ما قِسناه بالذهاب إلى أذربيچان.  سيصبح .3645

 ق إلى دمشق بعيداً جداً. الطري سيصبح .3646

بلغت    سيصل .3647 مهما  غيرهم  وسيتعرقل  االمكانيات  قلة  على  السليمة  النوايا  أصحاب 

 اإلمكانيات. 

 بنا العداء أن نحزن على فقد عدو اعتدنا الحرب معه، حبوا بعض، طول األمد.  سيصل .3648

شيء    سيصل .3649 لديهم  يبَق  لم  مثالً،  التاريخ  لها  يشهد  لم  لدرجة  األسد  عبيد  ذّل 

 وستزول ويبدأ الحساب.  القوة سوى

 الجميع عندما تموت ألن كالمهم جعجعة فقط وبعدها سيصمتون. سيصمت .3650
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العيد رغماً عن كل مآسينا وكذا العودة ستكون رغم كل الجراح، هذه الثورة غير    سيطل .3651

 حطة الحرية: حرية أرضنا والمعتقلين وحريتنا أنفسنا.صالحة للتوقف إال بم 

 القمر من نافذة الجميع سيما في تمامه.  سيطل .3652

 الفصيل يبغي حتى يلفظه الشعب.  سيظل .3653

 هللا كل نواياك السيئة ليرشدك أن ال حيلة معه.   سيعرقل .3654

 هللا كل نواياك السيئة ليرشدك أن ال حيلة معه، فأصلح.. يُصلح طريقك.   سيعرقل .3655

 العيد وسنتغافل من جديد.  سيعود  .3656

 لها فأنت لم تعيدها لهم. سيعودون .3657

 الجميع ويقتلونهم، فلتتبصر الجماعات أي دين تسلك ماتت مصابيح األمة.  سيقاتلون .3658

 منك القصف حتى يصيب قلبك، واجب ان يتحرك الجميع ليبتعد.   سيقترب .3659

 هللا األسد وزبانيته.  سيقتل .3660

الناس إذا كنت تفعل الخير ألن الخير بنظرهم يجب أن يكون كامالً لهم أما الذين   سيكرهك .3661

 ال يفعلون لن يكرههم أحد، الكره المأجور. 

 كثيرون ليس ألنك سيء وليس ألنك جيد فقط ألنك على عتبة لم يعتلوها.   سيكرهك .3662

 ن. الشتاء قاسياً إذا كانت القلوب صقيع، فعودوا أفئدتكم الدفء من اآل سيكون .3663

 العيد عندنا كعادتنا َيِجُب ما قبله وبعد نهايته يحيي ما أَجَبه ونعود كما كنا. سيكون .3664

 سعيداً من يموت بريئاً. سيكون .3665

يوم ال يتاح فيه الوقت لعادة يومية، أو أنسى القيام بها، وسيصبح بعدها عدم االلتزام   سيمر .3666

 بها أمر طبيعي. 

لطريقة أو الموعد، وإنما ما قدم كل واحد  الجميع؛ مسألة وقت، والعبرة ليست با  سيموت .3667

 قبل الموت، فما بعد الموت أعظم. 

 المزيد مادامت الصفقات قائمة والثمن هو أرواحنا.  سيموت .3668

 كل الذين يحاربونك بال سبب وسيحيا تاريخك طويالً.  سيموت .3669

 كل الطغاة وستبقى شواهد الثورة أوابد.  سيموت .3670

ونؤيدهم فعالً، ولو كنا عن الوصول إليهم عاجزين،    بسعادة لو أقنعناهم أننا معهم  سيموتون .3671

 سيموتون، ولكن بسعادة، على األقل بسعادة.

: تخيل طلع قرار بعدم تعديل التوقيت الشتوي، أنت گ شخص شو ردة فعلك؟ أحد  سيناريو  .3672

 أسئلة المحاكاة في المقابالت الوظيفية القادمة.
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 المشاريع الخاصة. مشروع الثورة وعلمها ومبادئها وستفشل كل  سينتصر .3673

 من ال تنكسر إرادته، هذا مختصر نصر الثورة من عدمه.   سينتصر .3674

 هللا شر انتقام: اآلن منا ضريبة الخذالن وغداً منهم ضريبة الطغيان وغداً آت. سينتقم .3675

صوت.    سينتهي  .3676 دون  شتمه  إلى  والعبيد  جحره  إلى  الكلب  وسيعود  االنتخابي  العرص 

 وسيبقون دون صوت حتى تحررهم الثورة.

 كل شيء عندما تبدأ به، ولكن لن يبدأ أي شيء ما دمت تنتظر.   سينتهي .3677

االنقالب إذا كان الجيش المنقلب خرج ليحمي ال ليقتل شعبه ويحقق فيه مصالح   سينجح .3678

 فئوية. 

 االنقالب عندما يهرب الزعيم.  سينجح .3679

 كل منهما ما يستحق من هللا.   سيوفى .3680

 من توثيق الدمار والقتل نحتاج أن نوثق جزًء من العدل.   سئمنا .3681

واآلن يموت بصواريخ الحقد  بإنقاذ أرواح الكثيرين في غرف العمليات والمشافي    شارك .3682

 اللعينة. 

 توجهاتكم.  شاهت .3683

 كل ها لمبايعات، أهم شيء حالياً الشعب ما يبايع مشان ما ينباع ببالش.  شايفين .3684

 القول ال يقدرون إال على الضعيف ال تكن ضعيف ولن يقدروا عليك ولو كنت فردآ.  شائع .3685

اللهم احفظ أهلنا وسلمهم من    الكفر تمادى ببغيه وظلمه ولن ينجينا إال شراع اإليمان  شبح .3686

 كل مكروه. 

الذين    شتاء .3687 النقيضين  بين  الثالثة ال يمكن أن تكون  الثورة والهلع واإلبداع والمفردة  بين 

 سبقاها.

 قلَب الموازين؛ رحلت الغبرة حل الطين.  شتاء .3688

 وغربة يجتمعان علينا فأي دفء نحتاج؟  شتاء .3689

 وبين من يرمي به الروس محتجاً. بين من يفتح معابر لتهريب البيض متحججاً، شتان .3690

 النزوح، واآلن يجمعُنا.  شتتنا .3691

 الواقع أكثر وسيلة مستخدمة للهرب من الواجب.  شتم .3692

 شعب: ساَء كل شيء؛ صرَخ العناً أبو الحكومات.  شتيمة .3693

 : رخيص؛ من يشتم الثورة.شتيمة .3694
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رهكم،  السرو المعمرة بتكرهكم، وأرض الدار بتكرهكم، والعصفور ورا الدار بيك   شجرة .3695

 وحتى هللا بيكرهكم. 

3696.  ً ما حسيت فيها، وغير مستغرب من كثرة الحديث حولها، بس عم انتظر اليوم يلي    شخصيا

 فعالً نصير نحس ونحكي احساسنا كأفعال، ال بد من تغيرنا ليتغير واقعنا.

شق الصف مهما كانت الخدمة التي تقدمها كبيرة فوبالها علينا أكبر، استغنوا    شخصيات .3697

 تغرنكم. عنها ال  

 وهمية: رجل الثلج، رجاالت الحكومة.  شخصيات .3698

 تقدم على منافسيه عبر برنامجه اليومي ما يطلبه الشعب.  شرتح .3699

 التغيير هو التحرك، والغالبية ينشدون التغيير دون حراك.  شرط .3700

المصالحة: أن تعيدوا أبي وعشرات الرفاق وآالف البشر وماليين اآلهات كما كانت    شرط .3701

 تحب أن تكون. 

 الفصيل هو شرع مسيلمة كتب على أول صفحة بسم هللا، أعوذ باهلل. شرع .3702

 هللا يطبق بالكلية وليس حسب الفصائلية. شرع .3703

 للفصيل أن ينتمي للشعب الفضيل وليس العكس.  شرف .3704

 لبعض شريط وعند األخرين رصاص. الرصاص عند ا شريط .3705

شظية اخترقت القلب كانت من نصيب األم، وشظية اخترقت الظهر أثقلت حمل    شظية، .3706

االب، وشظية جرحت الساعد أدمت األخ، وشظية على الخد ندبت جمال األخت، وصوت قذيفة  

هد  تخامد وتعال صوت الطفل، ورائحة زرنيخ أتعبت تنفس الطفلة الرضيعة، ودخان غطى المش

الحي ليغير لون الدم، في هذا المشهد: ال الطفل يعرف ماذا   ملءليخفي أثار الجريمة، وغبار  

حدث، وال القذيفة لما هي هنا... ونحن أيضاً ال ندري... وال ننسى، أهي حرب أم حقد أم ذنب  

  أم... أم هي بكل اختصار مجرد شظية، أدت أن بقي الحي ولم يبق فيه أحد، بترت حلماً وجرحت

 قلباً وأدمت ذكرى. 

 رنانة ومحتواها فارغ. شعاراتنا .3707

 بحب الشائعات أكثر من الحرية.  شعب .3708

 بحب يشارك بالهدن أكثر من المشاركة بالثورة. شعب .3709

 بحب يكون بكل مكان ألنه يعشق شيء يسمى بدي شوف التفريج.  شعب .3710

 بال إيمان لن يحكمه إال الطغيان.  شعب .3711
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لسنين والذكريات ورايح على المجهول مشياً على تارك بيته وكل أمالكه وعشرات ا  شعب .3712

األقدام، ويمكن بهيك لحظة إنه يالقي خيمة أقصى األحالم، بدكم ثورته تموت! عسى يارب  

 وصلنا للصفوة يلي تستحق تدخلك. 

غافل في أي موضوع يثار ال تجد تركيزاً منهم إال على القشور ماهي الوصفة الكفيلة   شعب .3713

 اللب؟! في القلب. بإقناعهم أن العبرة في

 ال يتحرك لدفن حفرة بطريقه يقع فيها يومياً لن يستطيع بناء وطن وإنما مقبرة.  شعب .3714

ال يمتلك الجرأة لقول الحق فكيف سيعمل به؟! ننشد حرية باألقوال وحسب على قدر    شعب .3715

 أهل العزم تأتي العزائم ويزعمون. 

 ال يهتم ألمر بعضه البعض من الندم أصابعه سيعض.  شعب .3716

 متعايش مع الموت بشكل طبيعي كأن الموت فرد من أفراد كل عائلة. شعب .3717

 معبأ بالقبليات لن يعرف إلى أي قبلة يتجه.  شعب .3718

 مفتعل بال مفعول، مفتعلون ال متفاعلون.  شعب .3719

 منافق دود الخل منه وفيه يرجى عدم القراءة تجاهل الكالم.  شعب .3720

 هواءه فوق مبادئه.  شعب .3721

 يتقن تحويل الفرح إلى عزاء كيف تنتظر نجاح ثورته قبل سنوات!  شعب .3722

يحب أن يكون مسؤول بال أي مسؤولية الكرسي للراحة فقط وبمنية كمان مصالح   شعب .3723

 شخصية طمع أعمى تفكير ساقط.

 عه بشتمه هو شعب يسعى ألسوء مما يعيش. يحتج على واق شعب .3724

 الثورة. أقرب إلصالحه من  النيزك  يرمي القمامة بالشارع العام بالتأكيد شعب .3725

وتسابياً!،    يعشق انتهاك الخصوصية من مبدأ حماية خصوصيته، ضل حدا ما انحظر  شعب .3726

هذه انعكاسات للفكر المجتمعي والحذر منه، بل والتركيز على اآلخر وحياته رغم انه ليس من  

 شأننا، تكاد تظهر عوراتنا الفكرية مع كل ساعة تمر، ولكن دون أي جدوى.

تموت    شعب .3727 لن  أُخرى، هو شعب  لمظاهرات في دول  تهتف  ونبضاته  يخفق  قلبه  يعود 

 ثورته. 

 رتوش بعمره ما بصح. يقتات على ال شعب .3728

ينادي بالتغيير دوما، ولما يستجيب شخص ما ويتنحى ببلش يتمسك به ويرفض تنحيه    شعب .3729

 عاد اشو بدهم؟ 
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يؤمن بأشخاص ال يرى منهم إال عيونهم هو شعب أحمق وليس أحمق منه إال شعب    شعب .3730

 يؤمن أن عدوه سيهبه الحياة.

 ال يتجاوز التمني ويعمل بكل جهد للوراء.  شعبنا .3731

 الثورة األولى هي الجرأة فكيف تثور يا متردد؟  علةش .3732

أنك مدين لألخرين لمجرد كلمة طيبة، أو حديث تفاؤل، أو لتقديم نصح أو مساعدة   شعور .3733

مهما كانت صغيرة، يدل على أنك إنسان تحمل الخير وقادر على تقديمه، واإلنكار دليل عدم ما 

 تحدثنا عنه. 

بني االنسان بسالحهم أياً كان وتقف متفرجا عليهم  جميل عندما يهاجمك العديد من    شعور  .3734

كيف يصعقون أمام عينيك دون حراك منك وذلك ألنك صادق وهللا معك إن كان هللا معك فال 

 . ♦تخشى أحد 

 ثالث ما الزم تشربهم: السوس برمضان، المتة طول السنة، الدخان طول العمر  شغالت .3735

 أنت منه.  جديدة ومنتشرة كتير التبويق للفصيل يلي شغلة .3736

كويسة ما حدا بيحكي فيها أو بتم التقليل منها، شغلة ما كويسة ما بضل حدا اال ويحكي    شغلة .3737

 فيها وينشرها. 

 بس اشتغلهم الشعب بيلتعن نفس حياتنا، وقت بيصير شيخ ووقت بيصير إعالمي.   شغلتين .3738

 بيقطعوا القلب: المرة لما تشيل هاتفك والمرور لما يشيل السيارة.  شغلتين .3739

 دوماً تسأل الناس وين رايحين؟ البلد، واإلغاثة. لتينشغ .3740

 صعب تأمنهم: حبيبتك ما تطير، قسط الجامعة  شغلتين .3741

 صعب تفهمهم: حماتك شو بدها، الموقف التركي.  شغلتين .3742

طولوا كتير: نقاشاتنا التافهة العقيمة الفارغة، عمالة الفصائل لغير قضية الثورة    شغلتين .3743

 أوالً. 

 الزم تلمهم بهاد البلد، الذكريات والقشر.  شغلتين .3744

ما بيستاهلو أبداً تنتحر/ي مشانهم: إذا ما جبت معدل مقنع الك او رسبت بالبكلوريا.    شغلتين .3745

ما بكون ذاتي وإنما بسبب المحيط، يلي ما بيستاهل   وإذا تجوز عليِك. وهدول األمرين، منبعهم

 تروح جهنم مشانه 

 يطلعوا من دون سبب: رامي مخلوف ووتد.   شغلتين .3746

أول الثورة وقت النظام يسألنا على الحواجز هنتو مسلحين، هلق نفس الحكي انتو مع    شفتو  .3747

 مين فرد شكل مدنيين مدانيين انتو هنتو. 
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 يوم هللا يفرجيني فيك يوم أسود يا $ شقد نسينا أسئلة حلوة. الناس بتسأل شقد الدوالر ال  شقد .3748

لِسوار التي تذهب كل يوم إلى الوادي وتأتيني بحشيشة تهديني إياها. فقد بات الورد   شكراً  .3749

 في الِمهجر نادراً، وأندر منه اإلهداء. 

أهل    في توسيد أمرنا لغير أهله، وصار جّل همنا أن يهمهم أمرنا، بدل أن نكون نحن  شللنا .3750

 أمرنا وسادته، فزادت المشقة، وبعُد الطريق. 

داريا كان حلمها طاقة صغيرة لتعبي البلد ضو، سكرنا الطاقة وخمرنا الشمس وبالليل    شمس .3751

 مرو من هون. 

يوم العيد تكون مختلفة، باردة، ألن النفوس تختلف، من سنن الكون أن يبدو أجمل    شمس .3752

 عند كل نقاء. 

 في الجنة من كل باب، وفي النار الكالب. شهداؤنا .3753

في الجنة ونحن بترحال في أراض هللا أما أنتم أيها الغاصبون فكل األرض والحياة   شهداؤنا .3754

 تحت سماء الحذاء، كنا وسنبقى وسنعود. 

 زمان ونرجع، نرجع اكيد؟ اي منرجع ع سفق المدافع فَلَم ينته الوطن بعد.  شهرين .3755

 ره صامد دفين. وهو تحت الثرى بقب   شهيدنا .3756

 أكبر وجع؟، إنك من الوجع تصرخ وما يسمعك حدا.  شو  .3757

 أكتر نوع وجع بهالوطن؟ وجع الظهر، ألنك إذا ما حملت، بتخاف على أشياءك تنداس.   شو  .3758

 تغير؟ ماش، كانوا يتبعون ألف رب واآلن ألف مسيلمة كلب.  شو  .3759

 تغير؟ ماش، كلب أورث كلب أو خلقت للنهش أجساد هذا الشعب. شو  .3760

 تغير؟ ماش، نحن ننتظر أن يخرج من هم بنظر المجرمين مجرمون.  شو  .3761

 حابب تصير في المستقبل؟ رئيس مخيم، أحالمنا.  شو  .3762

 راحت أيام... وشو انباعت أحالم بيضا بالسوق السودا. شو  .3763

سهل الحكي بغرف الواتس وشو سهل النقد بحساب الفيس وشو سهل التغريد ع تويتر   شو  .3764

 عن جد هيك طرق تليق بهيك وضع. 

 عم تشرب لونا أصبح مخالط كورونا. شو  .3765

 ، ناوي دّخن. 2021ناوي تعمل پ  شو  .3766

 هالوطن؟! معروض ع الطاولة ونحن نتمنى أن يشتريه األقل سوءاً لنا. شو  .3767

 .هي؟ ).( نقطة تركية  شو  .3768

 مازالت متسخة. شوارعنا .3769
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 هاتفك يقدم الساعة لحاله أو يأخرها لحاله ما عاد في، الحكومي هي يلي بتقرر.  شوف .3770

 بس شفتها عم تحط صورك َع حالتها، فاعرف أنها حست إنك َعم ترفرف   شوف؛ .3771

 الثورة شاهت الوجوه.  شوهتوا .3772

 رغم أنه ال لزوم له وال سبب، مع هيك معبي البلد.... حسد.  شيءٌ  .3773

 ما لم يتغير مع انني صبرت عليه دهراً، مادام فيكم باق فال دامت المودة. ءشي .3774

 من البعد، حتى لو تقاربت المسافات. شيء .3775

 يبدأ بحرف الشين، ويفصل كل يوم جمعة، خارج فلك الواقع يغردون. شيء .3776

 هذا الوطن أغبياؤه. شياطين .3777

جهاد المصطلحات لقد أثرتم العواطف وغيبتم العقول وأخفيتم حقيقة الدين، فاألولى    شيوخ .3778

بكل إنسان أال يغتر بفتواهم وال صكوك لعنتهم أو غفرانهم، ان الحق أبلج لمن أراد سلوك طريقه  

 فليستفتي كالً منا هللا ال أرباب الدنيا.

 مستمران المعركة والثورة.  شيئان .3779

يتوقفا:  شيئان .3780 أن  ونبيه في    يجب  باسم هللا  الحديث  بالفئوية  تتفوه  التي  المأجورة  األبواق 

 بيانات الجماعات فاألصل في نواياكم ال ما تنطقون. 

 يسببان الحوالن: النظر الطويل نحو المستقبل، وِلبس الكمامة.  شيئان .3781

لتم لما أم أبيتم حميتكم جاهلية ال عالقة لها برب أو دين او إنسانية، ولو تفكرتم وابته  شئتم .3782

 اشرقت الشمس إال وأنتم بخندق الحق، ولكن كاألنعام... بل أضل. 

 الحق مهما تأخر رده فإنه سياتي وهو أكثر إحكاماً.  صاحب .3783

المبادئ ال تغيره الظروف وال التحوالت وال الماديات الًن عينه على الهدف تبعا   صاحب .3784

 للمتغيرات تتغيرون لن أتغير. 

 واحد يستطيع أن يمثل شعبا، جيشا، وطنا وألف ألف كاذب ال يتعدى تمثيلهم أنفسهم.   صادق .3785

يء  لنا ست سنوات ونحن نتوصل التفاق واتفاقات، ولكن بدون حل إذا االتفاق ش  صار .3786

 والحل شيء. 

 اليوم أفضل من عشرة على الشجرة. صاروخ .3787

 الشمس يلي برا وكأنها ضو وبس.  صباح .3788

3789.  ً  : رأيت رجالً وقطة يبحثون في القمامة. اليوم العالمي لحقوق اإلنسان صباحا

 أسمى، صباحكم اسمي صباحكم .3790
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سكر، صباحكم الجميل بعد ليلة مطر، غسل غبار الجو، غسل قلوب المسالمين.   صباحكم .3791

نثر عطراً من فوح الياسمين... جعل رؤيا العيون أوضح ورؤيا القلوب أعمق. ال تخشوا البلل،  

 فدموع الغيوم منها ينبت الزهر....

 هللا بحجم خذالننا الكبير.   صبركم .3792

 الياًس ليست من الثورة وال من هللا وإنما بسبب وضع الثقة في غير أهلها. صبغة .3793

قيقة حقبة الدين، أصحاب عقيدة الفكر الثوري ومعظم  الثورة رحلوا .... حقيقة كح  صحابة .3794

 منظريه رحلوا وبقي التابعيين، فإن اهتدوا َهدو وإن ضلوا فاهلل المعين. 

 بيلتقى عنا ناس ما بتفهم بس على األقل أنهم ال يدفنون األطفال والنساء تحت الركام.   صحي .3795

 بالحرية عندما كنتم بين سيقان العبودية من وين؟  صدحنا .3796

ألنهم ال يملكون أي هدف تراهم يتذرعون بالدين تارة وبالراية تارة وبالشعب تارة    يصدقن  .3797

 وبالقصاص تارة بال بصيرة وبال ذرائع محقة. 

 . Hrوقت تكورن ما حدا بيسأل عنك غير ال   صدقني .3798

الثورة غير موجودة ألخبروكم ان هللا هو من فعل ذلك وعندها ستكفرون،    صدقوني .3799 لو 

 نم األخرة.جهنم الدنيا وال جه 

 للوهلة األولى باتت مخيفة جداً، ثم تقرأها وكأن معناها ليس واقعاً وسيتالشى.  صديق، .3800

 سنة ثورة إذا بترجع.   50الحرية التي كنا نطلقها بال خوف من أي شيء تستحق    صرخات .3801

 العمالة الرئيسية هي كثرة المزاودة. صفة .3802

 للبيع.  كما يحلو لك كن غنمة، ولكن للعلم: دم الشهيد ليس صفق .3803

 اللعنة تحل محل صكوك الغفران ننتظر الفتوى.  صكوك .3804

 اشكالنا هو بالعقلية التي نحملها قبل العقيدة نفسها حتى.  صلب .3805

تخلفنا الحالي هو في المورد البشري فتخيل كمثال سريع ان اي معلم في وقتنا قادر   صلب .3806

من ذاته على انشاء منهج كامل وتفاعلي ومفيد من خالل بحر المعلومات على االنترنيت وان  

يدرسه للمرحلة واالختصاص الذي يتقنه بغض النظر عن وجود نظام او منهاج او حتى جدران  

معلم عاقل وتالميذ تريد ان تتعلم، ولكن تالميذنا ال تعرف ماذا تريد    اجهصف، فكل ما نحت 

 ومعلمنا مجنون وقس على ذلك بباقي االختصاصات...

 عند أذى جارك يستوجب صوتك عندما تنال العقوبة ولو بعد حين.  صمتك .3807

 جميل ألنه يعطينا حيزا أكبر للصراخ. صمتكم .3808

 ف انهيار، اصمد كن رمزاً.طريق نصر فإن لم يكن فسيوفر علينا أل  صمودك .3809
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 فاملؤا أوقاتكم.  األعداء والبغضاء مهنة الكثير بأوقات الفراغ صناعة .3810

 الموت وصناعة الغباء وصناعة الكذب صنع في وطني.  صناعة .3811

 األموات الثاني هم الذين ينتظرون الحياة. صنف .3812

لهدف  المحالت ليس أشد كفرا من مطلق القذائف على األطفال والنساء صوب نحو ا  صنم .3813

 األدسم وال تسمح له بدس السم.

 الرعد أقوى من صوت القذيفة، ولكن العبرة بمن يُطلقه.  صوت .3814

القذائف والصواريخ هو صوت قمة الكراهة لسكان المخيمات ألنه ماله في أذهانهم   صوت .3815

 إال الموت والدمار الذي فروا منه. 

 شر، يا قلعة انتباه.واحد كان لها كي تنتبه، ينتبه معها ثالثون ألفاً من الب  صوت .3816

كان كصوت المدفع الذي معنا، أما خبر رحيلكم كصوت الذي علينا، رجال صدقوا    صوتكم .3817

 هللا فصدقهم. 

والخوف    صور .3818 الصمت  نساها  والدها،  نسيت  الناس  بس  كتير،  واضحة  كانت  قيصر 

دكم،  والكتمان. أبشع من أن المجرم يعفو عن الضحية ما رح يصير، لذلك اطلعوا اسألوا عن وال

 احكوا قصصهم، أقل شي لو ماتوا ما بتموت قضيتهم. 

 واحدة كافية للتحرك لو أرادو أن يتحركوا. صورة .3819

واضحة من مقت الفصائلية' إن التباعد الفصائلي واضح جلي ويصل إلى حد العداوة    صورة .3820

وهذا التباعد لو تجردت منه وتعمقت في بنية كل فصيل ستجدها أيضا جماعات تضمر لنفسها 

عداوة ولو تعمقت أكثر ستجد أن الرابطة لالنتماء بغالبيتها مصالحية وان والء الفرد متى ما ال

يعود فورا الى مقته االزلي الذي يتمثل بالمناطقية او العشائرية فأي مقت    المصلحةتالشت هذه  

 أسس عليه هذا البنيان؟ 

 واللوغو والعيد بال روح وتقليد.   صورتك .3821

 هداء.القديمة مليئة بالش صورنا .3822

 حقه فباع الوطن ليسترده فأضاع حقه. ضاع .3823

 بهم الموت؛ ذهبوا للحياة في خيمة.  ضاق .3824

نحن نسهب كثيراً في التحليل والتنظير وبدون أي نتائج نصل إليها واألهم أننا ال    ضاقت؟ .3825

 نطمح ألي نتائج من كالمنا أساساً، منحكي كتير منخسر أكتر. 

 كهذا الوطن؛ رسم بال اسم أو اسم بال رسم. ضائع .3826

 من الموت محدق بنا على مرأى بني االنسان المجردون من اإلنسانية.   ضجيج .3827
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سنين ال يؤرق سوى الشيوخ الن جل ما يتمنوه هدوء وانتقال بهدوء الى عالم هذه ال  ضجيج  .3828

 آخر أما األطفال والشباب فأمامهم متسع من الوقت لخوض مرحلة الجحيم. 

 ضائعة بين ألم يراه الكبير وأمل يحلم به الصغير، سورية.  ضحكة .3829

بالكثير لنكسب الكثير واآلن غير مستعدين للتضحية لنحافظ على مكاسبنا سوى أننا    ضحوا .3830

 ضحينا بما ضحوا به. 

التصرف    ضد .3831 تنسب  شاروخ  فريدة  اي  ضد  يوازيه  الشعب  بحق  فصائلي  تصرف  اي 

 للحاضنة الشعبية. 

 الخوف من الحرية هي العبودية.  ضريبة .3832

سننال األنس ببعضنا سنربح وإن لم  يدك بيدي لنمشي معا، حتى إن لم نحقق شيئا،    ضع .3833

 نربح فلن نخسر. 

االنتماء هو أسرع وسيلة لتفريخ الضفادع وهذا المنهج تكاد تنتهجه كل الجماعات   ضعف .3834

والفصائل والكيانات والمؤسسات والمنظمات حيث ال يوجد رابطة تجعلهم مخلصين للتسمية  

على جهدهم  يتركز  وإنما  للهدف  للوصول  تحتها  يعملون  الشخصية    التي  مصالحهم  اشباع 

 بعرقلة األخر والكيد له.  ملونهاوالنفسية المقيتة التي يح

 التفكير ألعن ألف مرة من ضعف اإلمكانيات، أدمغة دمغت بحب الوضاعة. ضعف .3835

 المخيم، وما ضل أمل!  ضل .3836

 هون، وهون ضلوا. ضلوا .3837

 نغطي عليه لحتى صار طاغية، الجرأة في الحق. ضلينا .3838

 الِفراق، مشهد.  الحي للحي قبل ضمةُ  .3839

 ألجلهم: طال السجن؛ طال الظلم.  ضوء .3840

 البلد بسبب الفوضى والتنظيم قادر على تخليصنا ألنه كفيل بجعل الضربة قاضية. ضياع .3841

 المؤسسات المدنية بسبب تضييع األمانة والعسكرية بسبب تضييع العقل.  ضياع .3842

 يحتاج التجاهل. نسبة من عمرك سببه قراءة كل الرسائل بتمعن فالكثير منها  ضياع .3843

 بضياع شبابنا فهم يفنون عزيمة العمل بالصراخ على بعضهم وحسب. ضياعنا .3844

 أسامينا خلف اللثام، ضيعوها حتى على شواهد القبور.  ضيعوا .3845

: م يحقق أي فريق ثالث انتصارات. لم تنجح فرضية إذا فزت ع الفائز علّي فستفوز  طابة .3846

القدم  التوقعات. كرة  النتائج  الكثير من  خالفت  الفرق األخرى.  بمباريات  التأهل  ارتبط  علي. 

أمام   ألمانيا. خسرت االرجنتين  بمباراة  الحكم  النساء كانت  خشنة وليست بجمالها كما يشاع. 
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خس أمام  السعودية.  البرازيل  خسرت   . المغرب  أمام  بلجيكا  سرت  تونس.  أمام  فرنسا  رت 

الكاميرون. خسرت اسبانيا أمام اليابان. خسرت البرتغال أمام كوريا. قل فريق بالنقاط واألهداف  

. ويلي بيعرفوا يهدوا الطابة ع  16فريق ويبقى    16هو قطر الُمنِظمة. بكل األحول سيخرج  

الشاطر عموماً. رغم أن الفريق األلماني سيئ لكن ألمانيا جيدة لنا.    فريقرجلهم طلعوا هنن ال

 قطر بتعرف تلعب سياسة وإعالم وتسويق.. أكثر من كرة القدم.

فصيل اجا فصيل تبدلت الراية تغير اللوغو تعدل الميثاق تغير التوجه انحرف االتجاه    طار .3847

 أما قمة الثبات أن يبقى الشعب غنما يساق باتساق.

يسير على  أ  طاقة .3848 اسقاط من  بشدة  فيمكن  السماء،  يطير في  اسقاط من  يمكن  مل: طالما 

 األرض. 

بحقوقك، ألنك عندما ال تطالب بها ستتهم بالتقصير أو تُحمل فوق واجبك وكأمثلة   طالب .3849

بسيطة: عندما ال تطالب بحقوقك في العمل تستعبدك مؤسستك، وعندما ال تطالب بحقوقك في 

 عليها.  البيت تركبك مرتك، وقس

 بالصمود.. وأسعفوكم بالخذالن، سينجلي عن كاهلكم الغبار وتعود الوجوه وضاءة.  طالبوكم .3850

 باالنتظار ولم يأتوا هذا ما حصل وسبب ما حل.   طالبوهم .3851

 أمل.  أن األطفال يعيشون ال مبالين بالتيه الذي نعيشه فما زال هناك طالما .3852

 . أنك تريد أن تحافظ على كل شيء فستخسر نفسك طالما .3853

 أننا نكره صوت المنبه؛ فبعيٌد جداً أن نستيقظ.  طالما .3854

 أنه ال بشر، فال شيء سوى ذلك الحنين الذي ال ندري سببه يحملنا إليك. طالما .3855

 كان الطريق إليِك صعباً، ولكن من يريد يصل ولو اقتضى أن يطير. طالما .3856

 من الصعب أن تتوحد التشكيالت.  هناك تباين باآلتاوات طالما .3857

الداء    طبطبوا .3858 أكثر من  قاتلة  باتت  لبعضنا بال سبب  نكنها  التي  الكره  قلوبكم فكمية  على 

 العضال.

 األصل: لسجون األسد تشبه تماماً حفرة التضامن. طبق .3859

 قانونك ولو غابت قوتك.  طبق .3860

 تفكر اللهم أزل الحجب. على الدماغ تمنعنا من التفكير وطبقة على القلب تمنعنا من ال  طبقة  .3861

 الحرب في وطني تقرع فمن سيخنق االًخر أوال.  طبول .3862

تركي    10تروح تعبي بانزين فيقلك ما بيأخد غير تركي، يلي مو طبيعي يقلك هي  طبيعي .3863

سوري يلي بتشبه قشر البصل، وصرلنا ألف سنة    100ما حدا عم يأخدها وكأنه العملة هي متل  



 نون  -  بتي العدس ح 

 

227 

دي خرجية، العقلية هي بطلوها، شغلة أنك متحرز من كلشي  عم نتداولها، أو عطاني ياها ج 

 المواطن بتسبب لك تهالك كالوي وشوية مسبات. قكوحاسب كلشي من صدي 

يطلع كل    طبيعي .3864 المشكلة؟! وكمان: طبيعي جداً  بالجامعة وين  يروحوا الطالب يدرسوا 

كل   يتحاسب  جداً  طبيعي  لبيوتها،  الناس  كل  ترجع  جداً  طبيعي  على  المعتقلين،  المجرمين 

أنت   تطبع، طبع كامل وإال  نهائياً، بدك  بتزبط  أما شغلة االجتزاء ما  جرائمهم، وطبيعي..... 

حت  ورتبهم  االعتراف    ىمنافق،  حيث  من  بالمثل  تعامل  بدك  كمان  واسا  شو،  من  أولى  شو 

لدينا،   فيها  لديهم، فجامعات األسد غير معترف  فيها  والفرص، فطالما جامعاتنا غير معترف 

 موضوع منظورك الشخصي الضيق بطله منشان صحتك. 

 : األمر اصطفاء، لن يبقى إال القليل. طبيعي .3865

 األسئلة على من ال يملك أجوبة أسهل من طرحها على من يتهرب منها. طرح .3866

 االتهام ال ينتهي فكل يوم عنا كذبة.  طريق .3867

في   طريق .3868 البقاء  في  رغبتنا  يعني  الجدل  وبالتالي  العمل  طريق  هو  والنهوض  التقدم 

 الحضيض. 

 الجنة يمر من سورية وفي سورية يوجد جهنم جاء يوم الحساب! طريق .3869

العودة محفوف بالدماء!!!!! عندما تبدء بالسير في طريقك فأنت تضع نقاط عالم    طريق .3870

اط العالم كانوا هم الشهداء، فإذا أردت أن تعود  حال فكرت بالعودة، لكن في طريقنا الحالي نق

 فأعلم أنك ستدوس دمائهم وهذا على الكائنات حرام، حرام، دم الشهيد ال...! لمن أراد أن يعود! 

 الغش هو تحويلة على طريق القدر مهما حاولت به ستعود للطريق االساسي. طريق .3871

 هللا بها من سلطان. : طريق الجنة وطريق النار أما دراخيشنا ما انزلطريقان .3872

 اختيار القياديين في مجتمعنا مبنية على محددين: االنتماء او االتباع االعمى.  طريقة .3873

 ليس طويل، ولكن الحفر فيه كثيرة.  طريقنا .3874

بحماس، طز بجاكي شان، طز بكل شيء يتجه باتجاه ذيل الكلب أياً كان. توضيح:    طز .3875

 معنى طز هي ثالث حروف اخرها مقصورة. 

 اة في ذلك الشيء الذي فيها هلل، وإال فهي حياة! ولكن بال طعم. الحي  طعم .3876

3877.  ً  بالمجاهدين: عجبي ِلما تموت غيرتنا فقط أمام عدونا! طعنا

ال يمكن أن يؤمن باالنتماء للوطن ويدافع عنه وهو يعيش على مزابله أو تحت درجة    طفل .3878

 حرارة ألف في الصيف

 يموت والقاتل األول هو السكوت.   طفل .3879

 رحيل الساروت دليل دامغ على أن الثورة مستمرة ولن تتوقف.  طقوس .3880
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يكون    طلب .3881 المحرر.  في  السير  وقوانين  اآلليات  قيادة  في  تدريبي  كورس  عام:  احتياج 

 اونالين، متاح للجميع. 

 بسيطة جداً! بس بدنا نعرف عائشين وال ميتين.  طلبات .3882

 طاً مع ذلك فاق قدرته، اثنين أو ثالثة مثله.منه شيئاً بسي   طلبوا .3883

 في أحقر من رابط نتائج البكلوريا، رابط التسجيل ع العودة من تركيا إلى سورية.  طلع .3884

هذه القدم تفوق كل قتلة الوطن مجتمعين وأبناءه المتفرجين، اطمئن سينال هللا منهم    طهارة .3885

 ئني فرحيلك إلى هللا والجنة. في الدنيا قبل األخرة ولو لم تر، وانت يا صغيرتي اطم 

 الغاز والخبز موجودة بسبب وجود األسد، في سورية ليست آمنة.  طوابير .3886

 لمن اختاره هللا وهو يسلك الطريق اليه.  طوبى .3887

 لمن قتل وهو يقاتل عنا، خلقنا لنموت وتتساقط أوراق التوت.  طوبى .3888

 االنتظار يقتل الحماس. طول .3889

 أمد مشاكلنا بسبب العقلية المتحجرة فينا.  طول .3890

 حبل الحرية المتاح لكل منا على حسب ما نحمله بفكرنا. طول .3891

مشان اشو: بطريقي تذكرت ان ابني يعاني من وجع في ضرسه فمريت ع طبيب    طيب .3892

اسنان. طلبت احجز دور وسجلت االسم وطلبت كم الوقت المقدر ألتي قبله بربع ساعة. فكان  

تقريبا ساعة او ساعة ونص، بس الزم تضل هون ما تروح واال بينشطب دورك.  الجواب ان  

=مكان االنتظار ال  1ثانية. نعود للمشهد السريع الخاطف:  20شطبته ومشيت. هاد المشهد اخد  

ممتلئة  2يسع   الموتورات هون.  3=الكراسي  تصفوا  قريب ال  العيادة عم يصيح محل  =امام 

= ما ناقشت 6=اذا طفل او امرأة فحكماً في مرافق.  5  =جل الحضور كبار سن او اطفال.4

اذا المرأة او المسن عندها وضع صحي صعب والج  على كرسي او عدم وجود    لوسقضية 

كرسي هو اهم من الوجع االساسي. تحديات من وجهة مقدم الخدمة: اذا في ناس بتسجل وما  

طلب تأكيد التسجيل  ≠ا3≠اطلب دفع مسبق هاد حل  2≠اطلب تسجيل حضوري هاد حل  1تجي؟ 

كراج   مين≠تأمين بيئة انتظار مناسبة لكبار السن واالطفال والنساء وتأ4قبل ربع ساعة هاد حل  

≠وقت الناس مهم وأكبر عامل مشترك  6≠يمكن استخدام التكنلوجيا هاد حل  5لألليات هاد حل.  

هاد مطلب.  في البلدان المتحضرة هو احترام الوقت واقصد من الطرفين وليس أحدهما فقط  

≠تطول قائمة    8≠نسبة االلتزام ستكون عالية الن المستفيد مريض وليس متسوق هاد حل. 7

ثانية اعاله سلطت الضوء على كيف    20≠شطب االسم هاد ما حل، واالستنتاجات: ال  9الحلول  

ثانية من حياتك وحياة المريض دون أي جدوى. وهاد المثال يتكرر في    5400ممكن تخسر  

مجاالت. والمشكلة إنه في رؤية ألف حل أمامنا ولكن نطبق الالحل. خالصة: العالم كثير من ال
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الصو  بالحيط    فيةبّطل يحكي مين صح  نقعد نصفن  السلفية ونحن الزم  دقيقة! طيب    90وال 

 مشان شو؟ 

 تحالف، روسي، نظام غريبة تسمياتنا جميلة للدعارة وسيئة ألبناء الدين.  طيران .3893

 األلم.االًسي يغطي عورة  طين .3894

حالنا هو الضعف، ولكن المتعمق المتمعن يتيقن القوة فخمس سنوات لم يبق صنف    ظاهر .3895

بشر أو حجر أو سالح ولم يبق حلف أو تجمع أو كيان إال ونهش منا ومع ذلك مازلنا هنا ندافع 

 ونتابع. 

 اجئ كان يظن أن الموز رفاهية فقط ببلده، فغادر، فأكل موز، أكل هوا. ظن .3896

 تك هو نصف قوة عدوك فال تيئسوا.الضعف بذا ظن .3897

المناقب    ظهور .3898 دعوات للتحزبات العشائرية، بخلط واضح وبائن وبعيد عن االنساب او 

وإنما تحت إطار الحزبية ... بتحبوا عد لكم كم كبير من تحزبات فصائلية انقرضت ... هوشة  

 عرب.

 فكرة؛ عمرو الندل ما طلع ثورة. عَ  .3899

 لب تجارة واقتصاد بس ُمو مكمل. قولة إبراهيم، الحكومة گ طا عَ  .3900

 بأمٍل متجدد، أكثر من كوفيد المتجدد.  ِعش .3901

 ارتكب ذنباً، أعادوه للوطن!  ِعقاب .3902

الطريق تصادفنا وسألته، ع الطريق توضع القمامة؟، فأجاب ع الطريق. يجب أال نبني   ع .3903

طريقنا ع الطريق الخاطئ الذي سلكه غيرنا، يجب أن نغير من الواقع ونفهم أننا مسؤولون أمام  

 هللا وأنفسنا وغيرنا، ع طريق المدرسة ع طريق المخيم ع طريق المستقبل.

كن حتى ننزح لعند هللا، ع حضن الوطن ما منرجع، ال  مننزح وممكن نضل ننزح، مم   ع .3904

 بد أن تدور الدائرة ويقام العدل، هنا في هذا الوطن.

 هداك الحيط حطو صورة حيط لم تكن رباً ولن تكون.  ع .3905

ولو سكنتم األضلع عابرون <<<<<< ليس للشوق حدود، ولكن للوطن حدود!!!    عابرون .3906

ولي  لماذا هناك حدود لألوطان  تعرفون  الوطن عن هل  نميز  للشوق؟!!! حتى  س هناك حدود 

أبناءه ومن هم خارجه أشواقه وشتان بين االبن والشوق هناك   الشوق له فمن هم في الوطن 

األبناء وتح  للوطن تضم  أن يخرجوا عابرين حدوده حتى!!!! يصبحوا   ددحدود  فما  وجودهم 

 عابرين. 

 الشتاء؛ ولم يعد أحد.  عاد .3907

 ما لم يقرأه.طواعية، وقع بيده على  عاد .3908
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 ما تكون القبور تحت األرض إال هنا فوق األرض تحت الركام. عادة .3909

 يحتاج القائد عصاً ليفهمه شعبه أما عندنا فالشعب يحتاج عصاً كي يفهم القائد. عادة .3910

  1000سنة للوراء، ولكن هناك أشياء ما كانت لتكون بـ    50البنية التحتية للوطن    عادت .3911

 سنة لو لم نثور. 

كما كانت حرب بين طرفين ال أطراف بين حق وباطل وهنا تبلغ التضحيات قمتها    عادت .3912

 والثبات ذروته ويبتعد المرجفون أقصى ما يكون، ثورتنا. 

 كما كانت! وهل كانت بخير؟  عادت .3913

 لح بالمفاوضات وعالم بتشلح بواريد! بتش عالم .3914

 بدها سورية مدمرة وعالم بدها ياها معمرة كيف من كان بدهم فنحنا بدنا ياها محررة.  عالم .3915

جديد مع الشمس بت أكثر حلماً وأثبت قناعة ال أكثر...لم يعد هناك جديد...فقط أشياء    عام .3916

 الجديد فيها. تزداد وغيرها تنقص، ولكن هذا التغيير ركيزة للحياة أكثر من

جديد! مين رح يوقف أول شهيد مين أول معتقل وأول فقيد مين أول واحد رح يضحك    عام .3917

أو رح يبكي مين أول واحد رح ينزح أو يرجع مين أول واحد رح يسافر أو يلجأ مين رح يفرح  

ومين رح يحزن مين رح يحكي ومين رح يسكت مين رح يمحي ومين رح يكتب ومين......مين  

 ومين مات قلبه ومين قلبه عم ينبض مين؟  سوديض ومين قلبه أقلبه أب 

الناس باعوها وحديثهم يكاد يخبو فيه األمل بالرغم من أن مجرد وجود األمل هو    عامة .3918

 رصاصة بصدر عدونا ودرع يقي قلبنا الخيانة. 

أسئلة  عاهات .3919 انتخبناهم؟  وكيف  ومين رشحهم؟  جبناهم؟  وين  من  العاهات  هدول  م  ق   !

 رسم االجابة. للتاريخ ب 

 يا وطن زادت آهاتك يا وطن.  عاهاتك .3920

على أمل جميل إما أن تحققه او تنفيه األيام، فما بالك من يعيش على أمل مع هللا    عايشين .3921

 بحسن الختام.

 التسميات يتوقفون عند كل مسمى وعشاق الحرية يسيرون بال توقف. عباد .3922

اً لهدوء االنصات البعيد، ثم  "راح النت" هي فاصل مؤقت لكي نصرخ بمحيطنا طلب   عبارة .3923

 نعود. 

 "هذا من فضل ربي"، كيف يُدرك الفضُل من اآلخر ما لم يلتمسه؟  عبارة .3924

 لو ما تحقق، حتى فيك تحشك عبر عن شعورك، عبر عن أخالقك، عبر عن وطنيتك.   عبرّ  .3925
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عدة دول وتجاوز عشرات الحدود أسهل من الخروج من الغوطة من دوما من...أو    عبور .3926

 ضع كيلو مترات من إلى قرية مجاورة في وطني، كم وطن إذا في وطني؟ االنتقال ب 

3927.  ً  لمن يؤمن بالفصائلية ويكفر بالتقسيم!  عجبا

وهم    عجز .3928 جبال  اال  وماهي  جبال  العقبات  وان  بالتهم  يغطوه  أن  يحاولون  المجتمع  هذا 

 العاجزين. 

 ؟ -لماذا-لليلى ومجنونها وال تسأل لماذا غادر الجبل الرماة؟!  عد .3929

عن أننا من يصنع الطواغيت لكن فعالً لدى الكثير رغبة بذلك والطاغوت لهم هدف    عداك .3930

 يصنعونه ليعبدوه ويذلهم.

 لبعضنا ليس له سبب جوهري وإنما مجرد مرض نفسي.  عدائنا .3931

فمعظم  في التائبين عدد .3932 قليل  الوطن  ألسنتهم،   الخونة هذا  تغيرت حروف  فقط  بقوا خونة 

 وقلوبهم كما هي. 

هذا  المشاهدا  عدد .3933 في  األشخاص  بعدد  يرتبط  وإنما  سيف،  أِم  ب  يرتبط  ال  والتفاعل  ت 

الكوكب الذين يحبون المحتوى الهابط، وال بالمحصلة أم سيف فنانة بمجال ما، ولكن الالفت 

 لالنتباه هو مقارنة االهتمام بما ليس مهم مقابل ما هو مهم جداً ال أكثر. 

عدد    عدد .3934 يفوق  يكاد  الوطن  هذا  وضع  عنهم  تحليالت  ونقرأ  فيه  قتلوا  الذين  االرهابين 

 بالشريط االخباري. 

االتفاق على تسميات أو اشخاص ألي مرحلة أو هيئة هو شيء طبيعي لعملية تشويه    عدم .3935

 مارسناها على مدار سنوات بدل عملية النقد لذلك لن يرضي هذا الشعب أي مكون بشري. 

 االعتصام مآله الذل والهوان.  عدم .3936

 موعد نفاق. االلتزام بال عدم .3937

إظهار االيجابيات في مجتمعنا معلل باالنشغال الدائم بمحاربة السلبيات الكثيرة. في    عدم .3938

 ايجابيات، ولكن مرض السلبيات أكبر. 

 إيماننا بطاقاتنا الموجودة وأن الكفاءات ممكن ان ترتقي يجعلنا نراوح مكاننا.  عدم .3939

قدر  عدم .3940 من  كثيراً  تستنزف  يجعلك  األولويات  سلم  في  ترتيب  تصبح ضعيفاً  بحيث  اتك 

 حضن العدو بدل أن تكون قوياً بذاتك أو قوياً بحسب نتائج ترتيبك ألولوياتك.

تشجيع او تقدير او االعتراف بنجاح االخرين، هو نتيجة النعدام او قلة النجاح لدى   عدم .3941

 هؤالء. 

 عصمتك من الخطأ ال تعني أن أخطاءك بال حساب. عدم .3942
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 عليها تجعل عمرك قصيراً فتثور سريعاً وتخور بسرعة. وجود استراتيجية تعمل  عدم .3943

 وجودك بمكانك الالزم مشكلة، ووجودك بمكان غيرك غير الالزم مشكلة. عدم .3944

 نعاند الرياح. عدنا .3945

 األمس، اليوم صديق طيب من أول اختصروا الطريق.  عدو  .3946

 األول هو من يخذلك ال من يحاربك، ونحن ألد أعداء ديننا. عدوك .3947

 وإن لم تستعده. سيعاديك   عدوك .3948

 يتربص بالطفل الرضيع والمرأة فينا قبل الرجل ونحن مازلنا نفكر! عدونا .3949

 ينال منا بالفعل ونحن ننال من بعضنا بالقول.  عدونا .3950

 الوطنية بهذا الوطن: قسم يحرق جزء، وقسم يتشفى بإحراق المتبقي.  عرف .3951

 طريق االخرين ليست الطريقة المثلى لتصل وإنما عليك تعبيد طريقك بشكل جيد.  عرقلة .3952

 األمل دخيل ربك ما أكوسك.  عزيزي .3953

البني آدم، عزيزتي المؤسسة كشف األشخاص يكون عبر األسئلة من خالل تحليل    عزيزي  .3954

 األجوبة، المواقف االعتبارية والمشاعرية احتفظوا فيها إلرضاء نفوسكم ال أكثر. 

بدون  امِض  الشعب عزيزي .3955 ثورتك  األطفال   انحراف بطريق  وخوف  الشهداء  فدماء 

 والنساء ووجع المعتقلين ال يمكن أن ننساه.

 الشعب لن يهتم أحد ألمرك إذا لم تهتم أنت له بداية األمر.  يزيعز .3956

الشعب وقت تصير حادثة ما تخص الثورة من حقك أن تبدي موقفك منها، ولكن    عزيزي .3957

المواقف ال يجدي الن اساسا نحن منكره بعض فخلو   بنقاش  أما الخوض  يبدي موقف  واحد 

 شوي من الكره لعدونا. 

أن   تأكد الفصيل عزيزي .3958 جزءجيداً  التي   صغير ك  األمانة  وأن  العكس  وليس  الشعب  من 

 رضيت بها تتحول إلى واجب وأن هللا مع الصادقين. 

به بدايةً، ونفسها ستصفق لك    عزيزي .3959 تقوم  الناس ستعارض أي تحرك  الكائن البشري، 

 عندما تنجح نهاية، فعليك أن تبدأ ومن ثم تنجح. 

% هو ابداع فردي وال تحتاج بشر كتير  95المبدع يلي حابب تبدع: أوالً: االبداع    عزيزي .3960

% من افكارك االبداعية يمكن ان تعمل  95لكي تبدع، ثانياُ: االبداع ال يحتاج وقت طويل فـ  

% من المبدعين هم المبادرون  95عليها خالل يومين فقط ولكن بشرط التركيز حكماً، ثالثاً: نسبة  

أساس االبداع هو الفكرة، لهيك ضل فكر  % من   95وتحلى بروح المبادرة، رابعاً:   مبادرفكن  

تعطله، خامساً:   يعني خلي مخك شغال وال  تخليها مرنة،  الوقت  الفكرة وبنفس  تنظم  وحاول 
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إلبداع ليس ثمرة وحسب وانما شجرة يعني فكرتك او ابداعك تتكرر ثماره دوماً وبذلك تتكرر  

 الفائدة منه.

 الكف وتضمك، بدها صبر.المتشائم باألخر الحياة متل أمك بتسلخك   عزيزي .3961

المتشائم: ولو كنت في عرض بحر متالطم األمواج وتم خرق سفينتك وتحطمت    عزيزي .3962

فإنه يمكنك أن تسبح فإن كنت ال تتقن السباحة فيمكنك أن تحاول فإن خارت قواك فيمكنك أن 

 تغرق وإن ضاقت األنفاس فيمكنك أن تموت، لحد ما تموت يمكنك أن تحيا.

حل أو الصيدلية الذي تبيع أدوات الوقاية للناس من كورونا احرص  صاحب الم  عزيزي .3963

على بيع أكبر كمية بأصغر هامش ربح ألن الموضوع اآلن مسؤولية الجميع ومحاولة استغالل  

أو يموت لك أحد األعزاء فاحرص على حياة من تحب  اقبال الناس تعني أنك ستموت حتماً 

 بمساعدة الناس.

 نوع موت. حياتك معانداً، فالخ  عش .3964

 لحظتك بأبعادها السبعة فإنك لن تعود لها مهما حصل.  عش .3965

شردوا   عشرات .3966 أهلنا  من  واالف  دمرت  والمحال  المنازل  ومئات  افتقدناها  االرواح 

الرضى عن هللا كي   لنافليكن سالحنا  خير  ما هو  اال  لنا  يكتب  لن  الحمد هلل وهللا:  والعنوان: 

 يرضينا هللا. عاجل غير أجل. 

ازالت للكفار على طاولة المفاوضات وال أي تنازل لمنع ازهاق روح طفل او  التن   عشرات .3967

 امرأة او مئات الرجال فمن هم الكفار؟ 

 زوال عدة أنظمة وعدة فصائل، ولكن لم يحدث زوال شعب.  عشنا .3968

 ! صباحنا مليء بزمامير الطاقة الشمسية.عصافير .3969

أو ُخِلَق له والكثير لم   أدمغة ال يتحرك وعصف ألسنة وقلوب بغير ما ُجبل عليه  عصف .3970

 يعد له ُخلْق. 

في شيء جديد وهاد الشي بيعطيك حافز لتستمر مشان تستكشف األجدد أو النهاية،    عطول .3971

 وحتى ما نخسره مربح لنا.

النقص التي يعيشها أبناء مجتمعنا ركن يجعله يتهم كل شيء بال أدنى دليل ويستهزئ    عقدة .3972

 بكل شيء دون أدني فهم وبال أي هدف وألجل ماش.

التأجيل بات يلسع كل شيء بحياتنا فمع كل تكة قذيفة تمر ثانية من عمرنا المؤجل،    عقرب .3973

 أتمنى أن يكون هناك متسع للتنفيذ في الساعات األخيرة. 

أضيق من أن تبدع أو ان تكون موضوعية او ان تخرج من سجن االنانية الى رحب    ليتناعق .3974

 االنجاز المشترك.... أو حتى ان تفكر او أضعف االيمان ان تنصف. 
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 مفخخة.  عقولنا .3975

ومبادئك هي سالحك األول الذي تحمله فلو كنت تحمل سالحاً حربياً بال عقيدة وال    عقيدتك  .3976

الوصول إليه فلربما رميت حربتك وهربت، تسلح بسالحك األول قبل  مبدأ تدافع عنه أو تحاول  

 كل شيء. 

 الكل يعرف من السارق، والكل يحاول أن يحافظ على عالقة ودية معه.  عالقة .3977

بالشهداء أشبه بعالقتنا بزجاجة العطر نحتاجها كي نطيب بها أنفسنا لتصبح أنقى    عالقتنا .3978

 وأطهر. 

 بك، گ عالقة الشعب بالحكومة: دائماً يُحرجها، ولكنها ال تَخجل. عالقتي .3979

العتب! في القمة هؤالء األسياد يمثلون هؤالء العرب، أما نحن ال أحد يمثلنا فيها فما  عالم .3980

 زلنا ثائرون على التمثيل.

االشاعات في الثورة علم هدام أبطاله دعاة االعالم، فبات االعالم شيء ال يوجد فيه    علم .3981

 ي من المهنية او المصداقية او حتى االعالم. أ

نجوم يكفن فيه من يقتل أطفالنا ونسائنا ويرفعه من يشرع قصفنا، فالتكن عميالً  3أبو    علم .3982

 مبطنا. 

 وعمل فال العلم وحده يكفي وال العمل وحده يفي.  علم .3983

 العصر شاطرين بتكفير الضعيف ويطالبون القوي بالتفكير والعودة عن بغيه.  علماء .3984

اإلدارة أن من يقترح هو الذي يقرر مادام اقتراحه صائباً ألنه ليس بحاجة إال إلى   لمتنيع .3985

 المصادقة عليه. 

 الثورة ما في شيء ببالش.  علمتني .3986

 أفئدتكم كيف تعوم فالبحر غدار. علموا .3987

 األمل بعمق اليأس.  علو  .3988

 نا!األشياء الصغيرة نثور بقوة وعلى الكبيرة نثور بضعف مع أننا نحن أنفس على .3989

 الطرق الموحشة نصبوا الخيام.  على .3990

 الطريق عبارات نمر عليها ونقرأها ونتجاوزها وتبقى على الطريق. على .3991

الالجئين تعلم لغة الدولة التي ذهبوا إليها وعلينا تعلم عشر لغات للدول القادمة إلينا   على .3992

 ويلكم إن سيريا. 

الناس أال تخفي وجهها ألي سبب، فالجريمة كبيرة، وسنحاسب حتى جثامين المجرمين    على .3993

 إن لم يسعفنا الوقت.
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 الهوية كتب دين بأحد األديان وعلى قلبه فعل الشيطان. على .3994

أي ثغر يجب أن نقف؟ هناك ألف ثغر لنقف عليها، ولكن الغالبية تنتقي أول وأصعب    على .3995

نفسها عن كل شيء لتخفي العجز، وهذا مصابنا الحالي بالتيه،  ثغر تراه، فترى عجزها، فتحجب  

فعجزك عن ثغر ما مهما كان ال يبرر لك القعود المطلق، والذي مع الوقت يتحول إلى مثبط  

على بساطة وقوف بعضهم، فقط لتخفي عجزك، األولى بك تخفيض الثغر    حتىلكل الواقفين  

 ين. بدل القعود ثم ذم الواقفين. وما أكثر العاجز 

 جبهات العدو ما صدقوا وفي قتالهم الداخلي كانوا كاذبون.  على .3996

 جدار الخان وحدها تلك الالفتة بقيت صامدة.  على .3997

جدار المخيم حب أبدي بخربشات الطفولة رغم أنف كل الطغاة. فمن يتقن األمل يتقن    على .3998

 الحب، وكل األوجاع إلى زوال. 

نظر لبعضهم الخائنون على حواجز  حواجز الوطن قف ضع عينيك بعينيه، هكذا ي   على .3999

 الوطن واقفون وبالعيون كلنا خائنون. 

 حيطاننا الهشة... نرسم.. األحالم.  على .4000

ذاك الجدار آية: العروة الوثقى وعلى ظهر الطفلة حقيبة: عروة وثقى يا صغيرتي    على .4001

 تمسكي بحقيبتك فهي العروة الوثقى لهذا الوطن. 

 رصيف الطريق كل يوم نستفيق.  على .4002

سبيل التفاؤل اعتبروها حرية من جدران منازلنا ومن الشوق إلى باحة الدار، األرض   ىعل .4003

 كلها أرض هللا أصال عادي تباً لدجاجة بيت الجيران.

 سبيل التفاؤل نحن في نزهة وليس نزحة.  على .4004

 سبيل المعلومة: تغريدة الشيخ ليست حديث نبوي.  على .4005

 سبيل قول الحق: صرماية شهيد أغلى من كل تسمياتكم والحق ما بزعل.  على .4006

شاهدة قبر الذين يموتون لخالفكم اكتبوا نص بيان الصلح ليعرف القادمون أن هذه    على .4007

 ثرون. الدماء الطاهرة هدرت ألجل بياناتكم العاهرة ستبقى الناصية شاهدة وستند

 شاهدة قبر كل شهيد كان يجب أن نكتب اسم القاتل أيضاً، حتى ال ننسى وال نخون.  على .4008

طريق أطمة في مجرور بمر من فوق الطريق، هاد المجرور عمره أطول من عمر    على .4009

 الحكومي. 

طول الفصائل ال تعلم ببيانات الدول الخارجية، وعلى طول الشعب ال يعلم ببيانات    على .4010

 لية، وهللا بيعلم. الفصائل الداخ 
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 عكس حصائد األلسن وتعابير الوجوه ال ينال فسحات القلوب إال من يستحق.  على .4011

% من كرهنا لبعضنا بسبب كره فكرة يحملها الشخص األخر فينا نأجل  90فكرة نسبة    على .4012

انتظر ليطبقها عندها   ثم  تقنعه يغيرها  الكره ليطبق فكرته بدل أن نكرهه لمجرد فكرة حاول 

 أكره.

 قوائمنا كثير من األسماء التي نحتفظ بها لتجاهلها.  لىع .4013

ما يبدو أن القادة ال سبيل الجتماعهم إال في صالة جنازة على الشعب، يا رب نجتمع    على .4014

 . ��ونصلي عليكم 

مستوى المؤسسات التحلي بالثقة بالذات يعيد لك الثقة المفقودة من المجتمع فيكفي حال    على .4015

 ذهبت لذلك يجب العمل وفق هذا المبدأ. 

 هامش حياتنا يعيش كثيرون أما داخلها فقلة قليلون. على .4016

 يقين أنا أكثر من أجرم بحق الثورة بعد المتمشيخين والقواد، هم مدعوا اإلعالم.  على .4017

 ال يوجد مبدع بقدر القدر. يقين  على .4018

 ان تفعل شيئاً بدل أن تمضيها كذباً.  عليك .4019

 أال تيأس مهما بلغت نسبة تعفن المجتمع ألنه بمجرد يأسك تتعفن.  عليك .4020

أن تُبالغ جداً باألمل في الصباح، حتى يتبقى معك شيء لغاية المساء. صباح الخير    عليك .4021

 جداً 

 عندما يجرم بحقك!  أن تحارب المجرم ألنه مجرم وليس فقط عليك .4022

أن تصبر، إلى متى؟، حتى نلتقي هللا، وماذا عند هللا؟، عنده أجزاء أجسادنا وما فقدنا    عليك .4023

 من أرواحنا، وماذا أيضا؟، أعدائنا وعدله. 

أن تضحك بال مباالة، فإن لم تضحك بنفسك لن يتغير شيء فليس أحد يهب الفرح    عليك .4024

 هاهنا.

ياء كل فترة، فكثير من األشياء البسيطة هي خبيثة  أن تعيد صياغة منظورك لألش  عليك .4025

والعكس، ولكن حكمك األولي عليها هو الذي جعلك تستمر بنفس وصفها فالبد من المراجعة  

 لكل شيء بعد كل وقت. 

أن تقنع الناس أنهم من المجرة حتى يوسعوا االنتماء الى وطن فما بالك لو أقنعتهم    عليك .4026

 النتماء هو اسم العائلة.باالنتماء للوطن، سيكون سقف ا

 أن تكون منصفا فال تشوه حقائق صحيحة لكرهك لحقائق سيئة لنفس الشخص.  عليك .4027
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أن تواجه على كافة األصعدة فالكلمة تحارب بالكلمة والسالح بالسالح واالنسحاب    عليك .4028

 لن يجدي بأي شكل كان ال تنسوا المحاصر فبدل انسحابه قاوموا معه والتقوه فاتحين. 

 أن تؤمن بالتهمة، حتى لو لم تؤمن بالقاضي أو المحكمة او الحكم!  عليك .4029

 ان نستمر حتى نصل إلى بارئنا. علينا .4030

 أن نصمد فالتهاوي موت.  ناعلي  .4031

 أن نعود لننيرها بدل التغني بأضواء الجيران. علينا .4032

 أن ننتبه لمفارقات نعيشها حتى ال نقع في غير ما نريد ونصال إلى غير هدفنا.  علينا .4033

 بالرضى بقدر هللا علينا والكفاح نحو ما نريد. علينا .4034

 بعد أن عانينا...أن نحمي من المعاناة غيرنا. علينا .4035

 تحمل الحقيقة بدل التحامل عليها.  علينا .4036

 تتخيل إنك ببلد، دائماً يكون أول بند في اتفاقاته تهجير الشعب. عم .4037

تتخيل أن الناس تنتظر خبر فتح روما؟ أو فتح القدس؟ وال فتح المعبر بين دويالت    عم .4038

 الوطن! 

برا بلدهم، عم يبكوا ليش؟، الن رجعوهم ع بلدهم، قصة   يبكوا ليش؟، الن طلعوهم  عم .4039

 وطن وقصة بكاء.

 عسكرية: أن تحدث فينا مجزرة وال يحدث في القاتل أي شيء. عمالة .4040

 الثورة أطول من عمر كل الطغاة؛ ويوم الحساب آت.  عمر .4041

ثورة كاملة ببالش وهلق ما عما تخلص معنا حتى بمصاري المال لم يصنع الثورة   عملنا .4042

 ينهيها.  حتى

اإلصالح التي نقوم بها ال تستهدف حل المشكلة وإنما التحايل عليها مؤقتاً؛ لذلك    عمليات .4043

 تستمر بآثارها علينا.

 كل من يُمجد قائد فصيل.  عميل .4044

أي أمل تتحدثون؟! حتى قولكم أملنا باهلل جرت على األلسن عادة لضعفكم تخفون؟!    عن .4045

 سكم وحسب أسمى ما تشتهون؟ أين األمل الذي سيولد فيكم إذا كانت نفو 

 قرب مليئة أجسادنا بالندبات، حتى أننا نحيا بما تبقى منا من أجزاء، فكونوا بالقرب. عن .4046

 ماذا؟ إلى ماذا؟ مرتدون.  عن .4047

الغياب الكلي للمسؤول تغيب المسؤولية، لذلك من الضرورة بمكان أن يكون لكل مجال    عند .4048

 لية ويأتي الطم يشغلها بال أدنى مسؤولية. رواد يمنعون غياب الفراغ الذي يُغيب المسؤو 
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 ضعفنا نتغنى بالدين وعند قوتنا نتغنى بالعضالت، والحق بعكس األمر.  عند .4049

 ما تبدأ المعركة فالكل سيشارك، مشكلتنا في عدم بدء معاركنا أو كونها وهمية.  عند .4050

وحده  ما تبدأ المعركة فالكل يشارك حتى المريض ينزح ويتحمل جزء من المعركة و  عند .4051

 الشهيد من ينتصر. 

محاولة التفكير يستغرقون الكثير وال يعرفون ان التأخير تأخر فأمة الصواب تختلف   عند .4052

 عن أمة الجهل. 

وجود المشكلة يكون الهدف هو حلها أما بمجتمعنا فالهدف تعميقها وزيادة أثارها حتى    عند .4053

 يخسر طرف ويتأثر اآلخر.

 فان، امشي على مهلك وجيب بيان مكتوب عليه بحمى الرحمن.  عندك .4054

 لحية طويلة، بتروح على أقرب محكمة شرعية وبتجيب بيان أنك مرخيها سنة.  عندك .4055

اسكن قليالً ألرتاح، يفارقني ظلي ليرعبهم، ومن ثم يعود، دون أن أنزاح، رعب   عندما .4056

 السكون.

 أحدثك عن قضية شعب ال تحدثني عن مصلحة شخصية.  عندما .4057

 نون.  أقرأ ما كتبت أتذكر أنني نسيت، الــ عندما .4058

أن    عندما .4059 لدرجة  مخيفة  تكون  الحكومة  فتهمة  الشعب،  يصمت  فرداً؛  الحكومات  تُغيب 

 فعالً يشك! شعب غريب  الشعب

 تأتي العطايا فصاحب الحاجة هو صاحب الحق. عندما .4060

تأتيك الخيانة من طرف محدد فال تتهم الحب، أو األمل، أو األخالق، أو االنسان    عندما .4061

 بشكل عام وانما أولئك االشخاص وحدهم الخائنون.

 تبحث عن السكينة بالطريقة الخطأ، ستجد نفسك بالمكان الخطأ. عندما .4062

تبحث في القاموس عن معنى كلمة: وطن فتأكد أن الباحث عنها يحمل معنى كلمة:    ندماع .4063

 إنسان وإال أرح نفسك من عبء البحث فلن تجد لها معنى! 

ترتيبها   عندما .4064 باختالف  القتال  خطوط  على  األول  صنفان:  الحق  فبطرف  المعركة  تبدأ 

 عدو حتى تنتهي المعركة. والثاني على خطوط الدعاء باختالف اعمارها وكل ما سواهما 

 تبدأ ستنتهي أشياء كثيرة وإن لم تبدأ ستنتهي وحدك.  عندما .4065

 تبني، أو تبني حلمك على أساس هش، فأنت تبني وهم.  عندما .4066

 تتحلى بالصدق سيسخر هللا لك الكثير من الوقت ويمنحك المزيد من القوة. عندما .4067
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يد مجدها، وإال إلى الحضيض  تتحول األمة من أمة العاطفة إلى أمة العقل ستستع   عندما .4068

 سائرون. 

تتحول الثورة بمنظورنا إلى تجرة يصبح القتل ألجل التسلية ويصبح التأييد ألجل    عندما .4069

المصلحة ويصبح االستغالل ألجل المال ويصبح الكل ذئب يعض بعضه فال يخرج أحد وإال  

 نهش منه شيء. 

ي للنفوس والجيوب يصبح  تتحول الثورة من رمز يستنهض الهمم إلى لوغو تجار  عندما .4070

 طريقنا طويالً وشاقا يشقنا نصفين. 

بواطن    عندما .4071 فهنا  لألشخاص  األشخاص  رقابة  إلى  القانون  رقابة  من  الرقابة  تتحول 

 المؤسسات المافيوية. 

 تتحول الرموز إلى زمور تضيع األمور.  عندما .4072

من أوقاتها  تتحول الصالة من مزيل هموم إلى هم نحاول التخلص منه مع كل وقت  عندما .4073

 ستفقد حياتنا شيئا ال يعوض.

تتحول القنابل العنقودية إلى لعبة ألطفالنا وتنفجر فيهم وتزهق أرواحهم فأنت في    عندما .4074

 وطني وهناك نظام عالمي جحش يتفرج. 

بكل االشكال واألوضاع    عندما .4075 الدفاع عنه  بدل  الشعب  لمحاربة  الفصائل  تتحول سياسة 

 تضيع الفضائل. 

بحر االشاعات وتطير معها كيف طارت بك فأعلم أن مصالحك ال تهوى  تتخبط ب  عندما .4076

الواقع وأن المسؤول عن كبت اإلشاعات لم يتحرك لوأدها هال تحركتم لوأدها قبل أن تولد فتن  

 منها.

غير    عندما .4077 للوراء  خطوتين  اخطو  كذبهم  مللت  أنك  وأبلغهم  تنهد  قف  نفاقهم  من  تتعب 

 اتجاهك امضي بصمت مللتكم ومرحب بالصمت..

التسميات في وضع واحد: حالش، جاحش، عافش، داعش،    عندما .4078 تتعدد  تتعدد!!! عندما 

 باقش، .......فاعلم أن وضعنا أصبح فاحش، من بعض فحش وضعنا. 

تتعطل الخطوات الجميلة نحو األمام أو المستقبل فيكون السبب نوايا، فنوايانا باتت    عندما .4079

 تحرق كل شيء. 

قالت   عندما .4080 ولو  البالوي  بها  ستحل  دخلني  ما  مسؤوليتها  من  الشعبية  القاعدة  تتنصل 

 المؤسسات دخلنا فدخلك بتعرف. 

 لشهداء. تتهاوى أعمدة البناء وال تعوض يتهاوى البناء، رحم هللا ا عندما .4081
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أنك    عندما .4082 تتوهم  وعندما  تتكلم  أن  دون  حياتك  فستمضي  سيلتهمك  من  هناك  أن  تتوهم 

 تستطيع التهام غيرك ستمضي حياتك دون أن تتقدم فدع عنك الهراء. 

تجد تشعبات كثيرة باآلراء عند كل حادثة فاعلم أن السبب هو كثرة الحوادث التي   عندما .4083

ثة الحالية ليناقش حادثة سابقة لم تحل بعد تمثل رأيه أو  لم تحل وأن كالً منا ينطلق من الحاد

 سخطه. 

 تجد نفسك بوسط ال يشبهك فيه أحد وأنك قيمة متطرفة فاعلم أن السبب أنهم مداهنون.   عندما .4084

لن   عندما .4085 تسلكه  الذي  الطريق  أن  فأعلم  تتجه!  أين  إلى  أنت وال  أين  تعلم  نفسك ال  تجد 

دراجك. قف، التفت لطريقك الصحيح، قف، فال بد للشمس  يوصلك في نهايته إلى هللا، قف، عد أ

أن تشرق بعد المغيب، فإن طالت الظلمة فشمس قلبك الت غرب وال تغيب، الشمس تشرق بعد  

ال تغيب لظى شمس دنيا تطاق، وشمس لظى القلوب ال تطاق! اللهم ال    أبدامغيب وشمس قلبك 

 ى رحمتك. تغيبنا عن نورك، وأجعل وجهتنا إليك، وخذ بيدنا إل

 تحاط بالجنون، جنون بشر في غير محله ينتابك الجنون، جنون صمت في محله.  عندما .4086

 تحب العائلة بعضها وتسكن بقرب بعضها تكون الفاجعة أكبر.  عندما .4087

 تحتك بقمة الجهل ستتعثر بكثير من القمامة. عندما .4088

ال تمت للمجتمع  تحكم المافيا تسوء األوضاع ألن اهدافها قصيرة ومادية وقرارتها    عندما .4089

 بصلة وإنما تقتصر على دائرتها. 

 تحيي الصمود وال تدعمه فقد خذلته.  عندما .4090

نقاط، معادلة ال يفهمهما    7نقاط، تكون بهذه الحالة خسرت    3نقاط وتربح    10تخسر    عندما .4091

اإلعالم الغبي، وكذلك الكثير من الناس، فيلخصون عملهم بضرورة أنه يجب أن يكون دائماً  

أو  الرقم    متقائل  ال  متشائم،  الرقم    10دائماً  وال  للمتشائمين  للمتفائلين،    3صحيح  صحيح 

 وكال الطرفين يهدرون حياتهم ع الفاضي.   روريةالموضوعية ض

 تخطو نحو األمام عليك أن تتعلم أن طريق الرجوع أصبح أطول، فأتقن خطواتك.  عندما .4092

 تخونك األغنام ترد: تبا لكم، ال أبالي بكم.  عندما .4093

ترغب بالتخلص من أشياء أو أشخاص أو..، هذا ال يعني أن عليك أن تفنيها، ببساطة    عندما .4094

 عليك العيش بدونها أو بغنى عنها.

ترفع رايات البغي التي ال تروق لنا وال للحق ننزلها ونصنع منها مماسح وإن تكرر    عندما .4095

في هذا األمر فما  األمر فاألولى جعل رافعيها مماسح معادلة سهلة وال حاجة كثيراً للخوض  

قدمه أبطالنا أولى بالحديث عنه من المماسح ترفعوا عن موطأ األقدام ومحبي الموطأ باألقدام 

 فدماء شهدائنا زكية وعين الحق ال تنام. 
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 ترى الخطط المرسومة تنفذ بدقة فاستنتج أن الالعبين دمى وكيف تخلصنا دمى؟  عندما .4096

 علم أن الوطن يتاجر به. ترى الكثير من محالت بيع السالح فا عندما .4097

ترى أنك تحتاج تضامن فأنت ما زلت ال تملك القوة الداخلية الكافية، أنا هنا ال أتحدث    عندما .4098

 عن القوة الخارجية التي تحتاج فريق وتعاون لكي تؤثر. 

ضد   عندما .4099 الجماعات  تستخدمه  المستوى  عالي  وتكتيك  العدو  ضد  مترهل  تكتيك  ترى 

 بعضها فهذا من بعض ما عندها من قلة الطعمة. 

 قائد محبط فهذا يعني أنه بدأ يشعر بكتلة الغباء التي يحملها أو تحيط به. ترى  عندما .4100

تزود على أهلك ثم تصيبهم طامة فستندم وستشعر بالخيانة ال تزاودو علينا اللهم سلم   عندما .4101

 أهلنا في كل مكان. 

تسأل أي شخص عن مكان سكنه، ويجيبك بالمخيم، فما الذي يتبادر لذهنك بتصور    عندما .4102

بالحفر  مكان معي  لها وعر ومليء  الموصل  شته؟ خيمة وبالقرب منها مكب قمامة، والطريق 

التصور   هذا  الذي وضع  من  حولها،  بشعة  وتفوح روائح  الصحي  الصرف  مياه  بها  وتحيط 

يوميا في حياتنا؟ من ألف سنة أهل البادية عندهم خيم يسكنون    رةبذهننا، ولماذا نطبق هذه الصو 

مضافة ما فيها، وكلنا عملنا بأراضينا ونصبنا خيمة على رأسها طيلة  بها وفيها من النظافة وال

تحسين   أي  وجود  وعند  تصور،  أسوء  نعيش  ان  على  نحن مصرين  فلماذا  الزراعة،  موسم 

 نرفضه ونصر على بقائنا بهذا المستنقع؟ 

فساد   عندما .4103 دليل  فهذا  العامة  المصلحة  على  يؤثر  بشكل  الشخصية  المصلحة  تستخدم 

 الشخص وانتقاص لمكانته ومرؤته. 

 تستصغر الناس نتائج الثورة فهذا داللة أنهم ال يدرون لماذا خرجوا أساساً.  عندما .4104

تشقيف    عندما .4105 أن ما يجري هو  فاعلم  المحتل  المحرر واحتالل  تسمع كثيراً عن تحرير 

 .المشقف

تشعل ثورة فأنت تنير ظلمة الظالمين لتمحقهم، فإن نابك شيء من نارها فاعلم أن   عندما .4106

هناك ظلما وحقدا وجهالً ونفاقا وكذبا في الوسط الذي أشعلت فيه الثورة، فالثورة تمحق الظلم 

 وتوابعه أياً كان مصدره. 

، والمصيبة أنك  تصبح تفهم...ستعلم كم أضعت من عمرك بال اي نفع وانت ال تفهم   عندما .4107

 الى االن ال تعلم.

بدل    عندما .4108 الموت  وستفضلون  الذي مضى  الحرائر  الضمائر ستسمعون صراخ  تصحو 

 السماع ستسمعون. 

 تصل لليأس سيغير هللا واقعك؛ فمع هللا ال مفر من أن تبقى على أمل.  عندما .4109
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 تضيع االتجاهات وتفقد البوصلة ال يبقى سوى جهة ووجهة السماء.  عندما .4110

 تضيع االكثرية اتجاه البوصلة تتحول إلى أقليات متناحرة وتضيع بكل االتجاهات.  اعندم .4111

 تضيع البوصلة كثيراً وتتوه اعلم أن رئيس الغنم غنمة.  عندما .4112

 تعجز عن اقناع المتعاجزين بالصواب قم بتطبيقه وادعوهم للمشاهدة علّهم يقتنعون.   عندما .4113

 نت بيعرفوا الفرق بين السلفي والصوفي. تعرف الفرق بين الكاثوليك والبروتستا عندما .4114

 تعمل جيداً ستهنئ بالنوم في أي مكان.  عندما .4115

تغادر بيئة معينة فالسبب األول يكون ألنها لم تعد مناسبة لك وليس لوجود بيئة أفضل   عندما .4116

 وإنما ألن البيئة التي فيها األن أصبحت أسوء. 

محالة، ولكن تغادر خوفا على أرواح تغادر فأنت ال تهرب من الموت ألنه تابعك ال    عندما .4117

 تحبها وال تريد أن تفارقك.

 تغيب السعادة طويالً يتحول كل شيء إلى مأساة.  عندما .4118

باإلضافة   عندما .4119 شياطينهم  مع  لحرب  مستعدا  تكون  أن  فعليك  حولك  من  تغيب ضمائر 

 لشيطانك. 

تغييب االنسانية تصبح التكتالت بدء من العائلية الفطرية او القبلية االجتماعية او    عندما .4120

 الدينية الروحية وحتى القومية الوطنية مجرد كذبة يراد بها باطل. 

 الذين يقتلون، فال عتب إذا كان غيرنا ال يرى حالهم.تفقد قلوبنا االحساس بأهلنا  عندما .4121

تقرأ أو تسمع شيئا ما وتظن أنه يخاطبك أو موجه لك فهذا دليل أنك تستوفي أحد    عندما .4122

 شروط الخطاب أو اتجاهاته.

تقرع طبول الحرب تسمع صوت كثير من الكاذبين وعندما تتوقف المنفعة يغادرك    عندما .4123

 بَِما َكانُوا َيْعَملُوَن. الخائنون فَاَل تَْبتَِئْس  

 تقصف حواضن األطفال، فأي حضن يبغى العائد! عندما .4124

تقع في حيرة من العالقات بين طرفين أو عدة أطراف فاعلم أنك تتعامل مع شيء    عندما .4125

 اسمه: تقاطع مصالح. 

 تقول إنك انسان فهذا أقرب الن تكون على الصواب والقوام وليس العكس.  عندما .4126

 ستفعل األمر أخر مرة، فعليك أال تفعله وسيكون وقتها فعال أخر مرة. تقول إنك  عندما .4127

الدماء   عندما .4128 بكثير من  بذلك تستهين  فإنها  برفع راية فصيل محدد  الشعبية  القاعدة  تقوم 

 واآلهات والمظلومين فالتكن ضب. 

 تكون االلتزامات المطلوبة منك أكبر من ضرورات اإلنتاج المقدمة لك فأنت مقيد.  عندما .4129
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 تكون الحارة قبل الوطن سنسكن الخيام بدل القصور، قصور فهم.  عندما .4130

 تكون الحرب كذبة يصبح اإلنسان لعبة، فشرد بهم.  عندما .4131

 الكلب.تكون المصالح هي االولوية فإن الناس تتعلق بأي ذيل ولو كان ذيل  عندما .4132

 تكون ثورتك سوق فالبيع حالل، اعيدوا للثورة تعريفها.  عندما .4133

المحيط    عندما .4134 فيركزون على  البقية  أما  فيها  فأنت تركز على شيء محدد  تلتقط صورة 

 حولها ألنك مهتم بالشيء وهم بجوانبه. 

ها كما  تلوي مخالب الكفر والطغيان فإنها تلجأ بمخالبها للنيل من الضعفاء انتقاما، لكن  عندما .4135

 التوت ستكسر بإذن هللا. 

 تمزق القذائف جسد طفلة نوقن أن كل الرايات التي تمزقنا تحتاج إلى تمزيق.  عندما .4136

ولكنهم    عندما .4137 الحرام،  أبناء  او  إذا سرقتهم حكومة  يأبهون  الناس ال  بين  الفضيلة  تموت 

 يتوقفون عندما يمد يده طفل او امرأة نال منها االحتياج.

 المصالح......تبدأ حرب الحرية.تنتهي حرب  عندما .4138

 تنجز خطوة لألمام فهذا يعني أنك تتجه نحو األفضل فمشاق الخطوة دليل نجاح. عندما .4139

تنشط الفصائل بكل ما هو تجاري وتتغاضى عن اإلنسان فهنا يتبادر لألذهان وصف   عندما .4140

 المرتزقة.

 تنظر بعين الحب ستجد ما تحب أو من تحب. عندما .4141

 تؤمن بقضية عليك أن تناضل لها بالكلية وإال فإن في إيمانك بها ردة. عندما .4142

يس معنا إال هللا، ولكن الفارق خرجنا بادئ ذي بدئ لم يكن معنا إال هللا، واألن أيضا ل  عندما .4143

 أننا لسنا معه كما كنا. 

خرجنا في الثورة لم ننصب رئيسا ولم يكن أصالً هو اهتمامنا ألن ثورتنا كانت يجب    عندما .4144

 أن تفضي أن الرئيس هو خادمنا؛ فالعجب منكم أن ثورتكم متوقفة على الكر سي. 

ي صعودي سأرى أمر ربي قد سأصعد إلى السماء لن أخبر هللا بما حصل ألني ف  عندما .4145

نزل نعم، لن أخبر هللا بما حصل فمن سبقني أخبر هللا بكل شيء وسبحان ربي عالم منذ األزل  

 بما حصل لن أخبر هللا بما حصل فربي عالم ولقياه هو األمل. 

 فكرت أمل عرفة للحظة كإنسان هددوها بشطبها من نقابة الحيوانيين. عندما .4146

دينة تأمرت عليها الدول وعندما حولناها بحجم وطن تأمر عليها  كانت ثورتنا بحجم م  عندما .4147

 الكون، فمن سيطغى على األخر الثورة أم المؤامرة؟ 
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كنا نمر بجانب شاحنة أو قاطرة مقطورة نسرع كثيراً لنتجنب دخانها، أما االن نمر   عندما .4148

 بالتوازي معه ونستنشق الدفء المنبعث من شكمانها، حدا يشرح لنا معنى وطن. 

 ال أعرف أين أنا، أكون أفتقدكم حينها. عندما .4149

 ال تُبرر السلطة أسباب وضع الناس السيء، تكون هي هذه األسباب السيئة. عندما .4150

ال تبالي فيما يحصل حولك فسياتي يوم ال تبالي بما يحصل فيك محيطك يشكل جزء    عندما .4151

 تكن ساكنا كن رجالً.   منك وصمتك لما يجري فيه خيانة لذاتك قبل محيطك فال تكن خائنا ال

ال تتدخل عندما ال تسير االمور بشكلها الصحيح لن تعجبك النتائج، وإذا ما تدخلت    عندما .4152

 فإما تسرك النتائج أو تكون خارج دائرة الندم.

 ال تحمي الرجال بيتها وتحكم فيه تتدخل فيه كالب الجيرة وكالب شاردة كثيرة.  عندما .4153

 دفاعك قصيراً وأي هجوم ينالك ينال منك. ال تدافع عن غيرك يصبح خط  عندما .4154

 ال تدري فاعلم أنك ال تبالي.  عندما .4155

 ال ترى وال تسمع فإنك...لن تتكلم. عندما .4156

 ال تعرف إلى أين تسير فأنت في طريقك إلى الهاوية مشان تعرف.  عندما .4157

 ال تعرف عدوك فأنت غبي وأنت عدو.  عندما .4158

 ال تعود الحياة تليق بهم يرحلون.  عندما .4159

 ال تفلح االدوية بعالجك قد يترتب عليك تغيير الطبيب الذي يصفها لك. عندما .4160

 ال تنجح فكرتك النجاح المأمول يمكن أن تخفض مستوى النجاح بدل تبني الفشل. عندما .4161

ال تؤدي المؤسسات الحقوق لألفراد سيضعف وال شك بالمقابل أداء الواجبات لهم   عندما .4162

 تجاهها. 

 ال ندافع عن الوطن بالقدر الكافي يكثر البيع وتستشري الخيانة.  عندما .4163

 ال يُنظم الشعب نفسه، ال يبقى سوى الذراع األمنية لُحكمه.  عندما .4164

جيدا    عندما .4165 يعرفني  وعندما  يمجدني  جيدا  يعرفني  بوضوح  ال  ليس  السبب  يمجدني  ال 

 حقيقتي، ولكن بظهور غيرته، فتحول حاله من فضلي وسوؤه وليس العكس. 

وحدوا   عندما .4166 أحد  به  يشعر  أن  دون  كبيراً  وجعاً  سيتوجع  فالكل  واحداً  الوجع  يكون  ال 

 أوجاعكم. 

أن    عندما .4167 إعالن  البيان  فيكون إلصدار  األمور  لصغائر  يتحولون  انجاز  هناك  يكون  ال 

 وا.ترقب
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القرار، فكل ما تسمع هو نسبي سواء عن حل، هدنة،    عندما .4168 نواة لصنع  ال يكون هناك 

نصر، هزيمة حتى المسؤولون أنفسهم ال يعرفون من صنع القرار ومن سوقه فسيصدقه من 

 يعجبه، ويكذبه من يكرهه.

 نبتعد عن بعضنا يصبح من السهل اكتشاف المخطئ، ألن القرب للمتباعدين خّداع.  عندما .4169

 نتجاوز حواجزهم نخبرهم أنتم العابرون ونحن الغابرون.  عندما .4170

نتحدث عن العقبات التي يضعها المجتمع بطريقنا فهذا يعني ادراكنا لها وليس تسليمنا   عندما .4171

 بها. 

 نتكلم عن العودة فإننا نعني المكان وليس الزمان. عندما .4172

 أفضل. نتوقف عن الكذب سيتغير كل شيء لألفضل، كل شيء سيكون عندما .4173

كل    عندما .4174 حلول  علينا  ستنهال  ربنا  وعلى  بعضنا  وعلى  أنفسنا  على  الكذب  نتوقف عن 

 شيء.

 نتوه في المشاكل وتمزقنا األهواء نتبع اإلشاعات بدل البحث عن الحلول! أين الحلول.   عندما .4175

أنين    عندما .4176 عن  ماذا  بل  العيون!  تنساها  كيف  المشاهد  تلك  نخون  بخيانتكم،  نرضى 

 ذا عن أرواح غيبها الم؟ وربك، عندما نرضى بخيانتكم فنحن نخون. المسجون؟ وما

نسير في الحضارة بال قيم فحكماً سنصل إلى حضيض في قمتها، وهذا ما تراه اليوم    عندما .4177

 من تفاهة العالم.

 نصرخ حرية فهي لكم أوالً، ألن حريتنا حكماً بعد حريتكم، يا معتقلينا.  عندما .4178

 ر فهذه ليست الحقيقة وإنما الهدف، نحن والوطن لسنا بخير.نقول: نحن والوطن بخي   عندما .4179

 نكتشف أننا خطأ نختفي ونتهرب بدل التصحيح والمتابعة.  عندما .4180

نكون في فصل ربيع أو بداية صيف وتمر بنا ليلة ماطرة يشق سكون ليلها رعد    عندما .4181

 خارق وينير ظالمها برق حارق نوقن أكثر..... بأن هللا هو أقوى األقوياء.

 السلعة. نكون نحن عندما .4182

 نمجد الشخص ونلتف حوله أكثر من القضية فما زلنا في قاع العبودية.  عندما .4183

 نملك االحساس فقط سنستدرك مئات النواقص التي تنقصنا.  عندما .4184

 نموت نرتقي فوق قاتلنا الذي يطير فوقنا لنحلق فوقه إلى السماء. عندما .4185

 حرية. نهمل المصلحة العامة بسبب المصلحة الشخصية فما زلنا بعيدين عن ال عندما .4186

 َيرعى األطفال والنساء واالغنام معاً بمكب القمامة؛ بكون يلعن أبو ُرعاة األمر عندما .4187

 َيغيب المعلم عن المدرسة يوماً بال سبب، نكون قد خسرنا يوماً للمستقبل.  عندما .4188
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يُذكر خطأ أمامكم فصححوه ال تصمتوا وال تشجعوه، هكذا يبدأ تقليل إضاعة الوقت  عندما .4189

 وهدر الحياة. 

 يأخذ الغالبية وضع الجمهور فليس من حقهم سوى التصفيق شجعوا اللعب الحلو. عندما .4190

 يتحول الثوار إلى أعداء والثورة إلى وبال فاعلم أن المبادئ تم التخلي عنها. عندما .4191

يتحول المشايخ للثناء على الصلح والتحذير من الطلح بدالً من قول الحق فاعلم انهم    عندما .4192

 عيدان.

 ق األمر بالمصلحة العامة فإننا نتقاتل عليه بدل التوافق غباء. يتعل عندما .4193

 يتم التسول باستخدام شخص معاق، اعلم أن هذا المجتمع معاق وأن الحكومة كلبة.  عندما .4194

بعيدة،    عندما .4195 النور  أكثر من اسم قضيتنا، فمازالت فوهة  ألستنا أسماء بشر  يجري على 

 القضية.ومازالت أفواهنا تلغي وتنسا أن تثبت على 

 يخاف الشعب من الفصيل، بكون جاب الدب لكرمو.  عندما .4196

يخرج معتقل واحد فإنه يحيي ألف أمل ل ألف عائلة تريد خبراً عن أبنائها فهل لديكم    عندما .4197

 من خبر؟ 

يخطأ الشيخ فال يختلف بالمحاسبة عن غيره! فصبغته بالطابع الديني ال تعني انه ال    عندما .4198

 يحاسب وقس على ذلك...

 يخون الشعب يموت القادة ويعيش الطغاة، مرسي.  ماعند .4199

 يذكرونهم أنساك، ألنني ال اريدك مع أحد.  عندما .4200

يزيد بحياتك شخص فيجب ان يأخذ الوقت المخصص له وإذا فكرت بزيادة العدد   عندما .4201

 دون اعطائه الوقت فستخسر الشخص والتركيز. 

 كثير من الحقوق. يستلم السياسيون رأس الهرم في المؤسسات تضيع ال عندما .4202

 يسوق القائد لفصيله فاعلم أن الفصيل سلعة. عندما .4203

يصبح الدين شكالً يرسم ال هدياً يتبع فانت في وطني الجاهل، جاهلون بكل شيء    عندما .4204

 حتى بديننا فصرنا نحسبه شكالً ال فعالً وال حتى قوال. 

يصبح الدين قصة بدل منهج يتبع نمسي نتكلم عن نواقض االسالم أكثر من نواقض   عندما .4205

 ، يا أولي األلباب.الوضوء، نستمع للقصة ونتمتع بالمجريات ونتمنع عن االتعاظ

 يضحك الناس على وجعهم، اعلم أن كثيراً من أُسس الحرب كانت وهم وكذب.  عندما .4206

 يعانق التكبير عنان السماء يصل العواء إلى قبرص.  عندما .4207
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أنا بموت وما يلبث بعدها أن ينطق وك:    يعشق أحد حبيبة فإنه يقول لها: وك بالكي عندما .4208

  3أنا بموت فيكي!! هلوسة حب :( لذلك: ياااااا ثورتنا نحن بالكي ميتين لذلك منموت فيكي >

 هلوسة وجود :( مما راق لي. 

 يغدر فيك الغادر ويتخاذل الرفاق عن فك أسرك يا أسير فسيفكك من إليه المصير. عندما .4209

 ي ابوها وامها ال تغضب. يغضب يغادر غرفة الوتس ها عندما .4210

 يغيب العدل ال يمكن أن تبني وطنا، بل حظائر. عندما .4211

يقترب الخطب من ديارنا نسأل...أين ذهب السالح؟؟؟ وأصحاب السالح يتسألون   عندما .4212

 أين ذهب الرجال؟؟؟ الثانية أنكى من األولى، من بعض تساؤالت شعبي. 

وعة القرب.... وغيري في البعد يلتاع  يقترب منك من تشتاقهم، يشتاقك النوم! في ل  عندما .4213

 لوعة القرب لقلة.... ولوعة البعد مشاع. 

يقتصر التحرك على ردات فعل تجاه أمر يحصل ستستمر الفوضى لألبد، التحرك    عندما .4214

 يبدأ من اآلن ليكون فعالً ُمنظماً يرد فوراً على أي أمر قد يحصل. 

 عبد. يقودك فكر فأنت حر وعندما يقودك شخص فأنت  عندما .4215

 يقودنا متخلف سنعود للخلف. عندما .4216

فقط والعالقات   عندما .4217 للخلف  به  المصالح فكل حروبه وهمية وتعود  المجتمع على  يقوم 

 كذبة وقتية. مجتمع...نا.

ال    عندما .4218 والسخف  الشخص سخيف،  أن  يعني  فهذا  رأي سخيف  بنشر  ما  يقوم شخص 

 يُتُداول، اطمروه، أنا من المريخ. 

المجتمع    عندما .4219 أي  يكره  تنافي  بأفعال  لقيامه  أكبر سبب  وهذا  نفسه  يكره  ذاته: مجتمعنا 

منطق او عقيدة فكره الذات مخافة الفشل وكره األخر ألنه أفضل هي عقيدة بحياتنا لذلك ترى  

 الغالبية تتعاون مع الشيطان للنيل من بعضهم. 

 ف اللصوص. يكون التعريف خاطئ فانه يسبب االف األخطاء فتعريف الغنائم ولد اال  عندما .4220

 يكون الكل أعداء فسيصبح الكل عبيد.  عندما .4221

يكون المجتمع جاهل فإنه ال يفهم بلغة االقناع العقلي او العاطفي او الديني وإنما بلغة    عندما .4222

 اإللجام العقلي تحديداً.

يكون الموت قريباً جداً سننسى ألمنا، مات المشفى ونجى المريض اللهم أنت أعلم   عندما .4223

 بحالنا. 

بل    عندما .4224 يعمل،  يعمل وهو ال  أنه  يظن  الجميع  ان  فتأكد  للمجتمع مزري  الوضع  يكون 

 وأغلبه عالةٌ على العمل. 
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 يكون سقف الرحمة هو سقف القانون فأنت في مجتمع ال إنساني كمجتمعنا. عندما .4225

 يكون لديك وجهة نظر تخالف األغلبية: هذه بالذات انطقها وإياك أن تبقيها في جوفك.   عندما .4226

 يكون لكل أم ولد على الجبهات سيتوقف الكثير من الكالم ألنه سيروي لها وستصدقه.  دماعن  .4227

يكون معظم عملنا بالوقت بدل الضائع فالمأسسة مازالت بعيدة والفوضى مازالت   عندما .4228

 قريبة. 

يكون منظر أشالء االطفال والنساء أو جثامينهم امر اعتيادي او اعتدناه فنحن نستحق    عندما .4229

 فموت الشعور والغيرة من موجبات البالء.اللعنة، 

 يكون نبأ االستقالة أجمل من نبأ التشكيل، تعرف كيف كان المسار يا زميل.  عندما .4230

 يكون هدفك المراء فال قرآن وال مسيلمة ينفعك ألن هدفك الجدل.  عندما .4231

 يكون هدفنا أن ننام بدل أن نستفيق فحتما سنضل الطريق.  عندما .4232

البارحة    عندما .4233 الساروت  اليوم ويترحمون على روح  الكلب  أبا ذيل  الماليين روح  يلعن 

 نكون على متن قضية لن تنتهي إال بسطر النصر يقين باهلل والثورة. 

يمضي لمصلحة عامة نحن معه وعندما يمضي لضرر نحن ضده، نفسه، لكل طريق    عندما .4234

 قواعد.

رج منها فإنه يخطو أول خطوة ليتحول  ينشد أي فصيل غير أهداف الحاضنة التي خ   عندما .4235

 لمرتزقة. 

 يوقع األخ على قتال أخوه فاعلم أنه كل واحد جاي من أب.  عندما .4236

 أحسن قائد أو حاكم بطير من هلق لساعة لوال جهل الشعب واستبداد السلطة.  عندنا .4237

 اختيار الناس هو الوالء وليس العطاء لذلك كثير ممن توالنا حمير. عنوان .4238

 باألمان أن تكون خلف شيء يحميك مما تخافه، فأجعل هللا أمامك.   الشعور عنوان .4239

 حبي لك أنك يجب أن تبقى حي ما دمت أنا في الحياة.  عنوان .4240

 فعل الخير أن تفعله، ال أن تجعل الناس تطلبه منك.  عنوان .4241

 كل تغيير أن يكون طموحك ومبادئك أكبر من واقعك.   عنوان .4242

 وى منه، كل الجدوى بخطاب العقول. ميتة فأي خطاب يستهدفها ال جد  عواطفنا .4243

على سالم أعلم أن الخوف من القصف والفقد واإلصابة وحتى الخوف من الموت    عود .4244

نفسه موجود بيننا، ولكنه شيٌء فطري ال يغير من قناعاتنا أو إيماننا وهذا المهم، فالصبر على  

رهم على ذلك، بالمقابل  ما تم ذكره باإلضافة إلى ضيق حال الناس لم يغير من إيمانهم ولن يجب 

كلب يعوي علينا أمام المسجد كي ال نتعبد، وفي جلساتنا كي ال نزيد عن خمسة،    يعودلنتخيل أن  
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وفي أعمالنا وحتى لباسنا وأشكالنا، لنتخيل عنصر األمن المثال السافل للطرف النقيض، سيجعلنا 

بالعودة لما كان سابقاً قبل   نشرك ظاهراً على األقل. لذلك نتفهم جيداً خيارنا، وكل من يؤمن

 ُمشرك باختصار، ال بد من يوم يزول فيه الظلم كما زال الوهم.  الربيعفجر 

النت تسببت بفرح عارم رغم قلة االستخدام له بشكل مفيد، فما فائدة استيقاظك كل    عودة .4245

 يوم بال جديد مفيد؟ 

إلى رشدكم قبل أن تعودوا إلى الوطن وأن تكون مواطن تعني أن تعمل ألجل وطنك    عودوا .4246

 أينما كنت. فهل أنتم مواطنون؟ 

 تعني إلينا وتعني عنا فعودوا.  عودوا .4247

 لحل. للمدرسة فهي ا عودوا .4248

 شتاء؛ دون تقديم أو تأخير للساعات.  عولمة .4249

 :" مشكلة التعليم بهالبلد المبلدعويصة .4250

الحب الذي ال ينالنا منه إال اللون األحمر، إن شاء هللا خمسين ستين طيارة بتنحرق،    عيد .4251

 وبتصير ألعاب نارية، وبتصيف عنا من هلق. 

 سعيد بعيد عن كوفيد. عيد .4252

يمة المكررة ال تحقق أثر، نحن نبحث عن الفريدين، خليكم  سعيد يا جماعة النسخ العظ  عيد .4253

 بسيطون. 

 مروا من دوِنك ومن دوَنك ومن دونهم وحتى من دوننا، عيدكم عيد.   عيدين .4254

 على أمل أنكم ستحيون بدل أن تموتوا لكل أجل.  عيشوا .4255

قاتلة،    عين .4256 الواقع: في كل يوم أمر من طريق يمر عليه مئات االالف وفيه حفرة  على 

يب هنا أنني امر من جنبها واتحاشاها في كل يوم وبنفس الوقت يتحاشها االالف والعجيب  العج 

أكثر ان المؤسسات أيضاً تتحاشاها كل يوم واألعجب أن دوائر الخدمات أيضاً تتحاشاها وقمة 

أيضا تتحاشاها، لب المصيبة في المواطن فهو بداية كل سلسلة وطالما    كوماتالعجب أن الح 

 تحاشاها كل من بعده، لن يتحسن شيء في الوطن مادام المواطن يتحاشى ما فيه. تحاشاها فسي 

في    خضروان  عيناها .4257 عزي...كنجمتين  األمل...وعزها...هو  العمر...كلون  ...كربيع 

سواد  فهو  السواد،  أما  الماء....  على  سناها  بانعكاس  أكتفوا  تقتربوا،  أن  السماء...حذاِر 

 قلوبكم...هو لكم.. وهي لي .... لي وحدي. هي ذا أملي، في قمة التحدي. 

 تحتاج كل فترة للتعقيم بالدموع.   عيوننا .4258

ح الكل فينا عليل، وِغبُت وما من سبيل، فكيف شكل العودة ومتى اإلياب؟،  وأصب   ِغبتِ  .4259

ومن يملك خبر ذاك الصباح، ومتى تخلعين ثوب السكون، وتهب الرياح، ومتى تهيج العواصف  
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ويدوي الصياح، ومتى َنكسُر كل الحواجز، كل القيود ونملُك المفتاح، متى يا هضبتي العليا؟،  

 فتاحك بندقية. فم  لغربان،نعود ونطرد ا

العدل وبات المجتمع مجتمع غاب سادت فيها قوانين الحيونة بدل اإلنسان واالستغالل    غاب .4260

 والجشع عنوان.

 عندما اتفقوا وهي دليل انها كانت لبعضهم وليس حرصاً على سالمتنا، حواجز.  غابت .4261

 ليعيشوا كما كان يجب أن يعيشوا فيه! وطن.  غادروه .4262

ة واحتواء تفكير مجتمعنا أصعب وال يمكن أن نمضي دون  األمر أن مرحلتنا صعب   غالب .4263

عقبات بالعمل سيما وأنه مشروع حياة، ولكن الصدق والشفافية كافية لالستمرار وستبقى العقبات  

 موجودة، ولكن مشكلة الراحة تكمن في خدمة أهلنا وليس االستغناء عنهم. 

ليس اثبات صحة قناعتك او    نقاشاتنا عند اختالف وجهات النظر يكون هدفها األول  غالب .4264

 محاولتك تغيير قناعة الطرف األخر وإنما هزيمته وفقط، عقم فكري. 

4265.  ً  صاحب الباطل ال يتقبل شيء غير الذي يريد. غالبا

4266.  ً  ما تتحول المدن إلى عدو بعد المعركة، ولكن حلب عدو بهدوء.  غالبا

4267.  ً  ما نستفيق مع طلوع الضوء، استيقظوا فالظلمة تعمي أبصارنا.  غالبا

4268.  ً ما يبادر الفاسدون بسرعة ألجل مصلحة شخصية ويتردد المصلحون يجب ان نغير    غالبا

 التعامل مع الواقع.

4269.  ً الحسنة   غالبا فإن صاحب الخصال  نتعامل مع اآلخرين بحسب ما هم وصفاتهم، ولذلك 

 ولو كان المجتمع مليء بالسيئين.  المفروض يضمن كثير من االحترام

4270.  ً يعرف المجتمع السخيف من خالل تسخيفه لكل فعل او تحرك بدل تبنيه وتطويره في   غالبا

 مصلحته. 

4271.  ً أما وضع    غالبا له،  لألول بحبه  الثاني عرفاناً  الحب من طرف واحد ويعود حب  يكون 

 الطرفين فنادر.

4272.  ً  أحقادك الشخصية.  يكون أكبر سارق لوقتك وإمكانية أن تنجز هي غالبا

4273.  ً والرجولة    غالبا والتوازن  التجمع  نقاط  يمثلون  الذين  األشخاص  بديل  ايجاد  يكون صعباً 

 ولذلك يكون أثر الفقد والفراغ كبيراً. 

 استشرى حتى بات يشرى.  غباء .4274

 وحمرنة الفصائل صبغ المجاهد بصفة المتهم فباتت عيباً بدل التشريف.  غباء .4275

 يقتلنا.   غباؤنا .4276
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 ك ما في حاجة، شعبنا بهلوس ع التامرين. ! ورب غبتاغون .4277

 ذلك الذي يظن أن كل تجربة ستنجح وأشد غباء ذلك الذي ال يجرب. غبي .4278

 تلعنكم درعا والغوطة كما كنتم أول البارحة تلعنون.  غداً  .4279

 سنطلب من هللا أن يتدخل ليقصمهم ويقصمنا ويحمي األبرياء.  غداً  .4280

تفرد بمقاديرنا سنكون قربه وصار ممكن  في مواطن اللجوء سنكثر ومن كان هناك ي  غداً  .4281

 اغتياله بسهولة، جايينك ال ترجع الجئون. 

 يوم عرفة يوم الصوم، بعده يوم العيد يوم النوم.  غداً  .4282

 : ربطت جديلتها؛ ربطوا كفنها.غدروها .4283

 ونموت في الغربة، اللهم ارحم موتانا.  غرباء .4284

 فيها حرية. العودة الطوعية.  بالبلد وحشكوا بالبلد، وحدها هالبلد غردوا .4285

من أجل أن تتسع    10وتساب في مجتمعنا يجب أن يكون العدد األقصى لألعضاء    غرفة .4286

 البقية للتعبير. 246لهم ألنهم يحتاجون مساحة ال 

  اإلنسان يعبر عن عواطفه بآراء عقلية من ناس تانيين قريبين منه أو بعيدين، ألنو  غريب .4287

العقل شي والعاطفة شي تاني ولما بيصير التفكير بالعواطف عقلي، بيتجرد من الكرامة وبيصير  

 هوى. 

 أن تبحث عن اإلنسانية في مجتمع يضحك فيه الكثيرين لبكاء األخرين!  غريب .4288

 أن تكون اللعنة في هذا الوطن أنك مواطن. غريب .4289

 مجاهدون ضالون. أن ندعو هللا أن يهدي المجاهدين، أيعقل أن يكون ال غريب .4290

 أن يحمل الناس هماً بالمجان!  غريب .4291

 أن ينشد الشعب دولة وهو يعيش حالة التفتت بأوجها.  غريب .4292

 أنت! تعمل جيداً، ولكن ال يلمع اسم لك! ماذا تصنع؟! أصنع األسماء. غريب .4293

 أننا نجتمع بمجرد تلويح الباطل ونفترق على كل حق.  غريب .4294

 وننعته بالكفر!، أليس النفاق من ديدن الكافرين؟ أننا ننادي العالم ليقف معنا، غريب .4295

ذلك اإلنسان الذي يحاول أن يتجرد من رابطته بالرحمن الذي يعلم ما ينفعه وما    غريب .4296

 يضره ويقدر له ما يسره رغم أنه قد تخدعه األمور ريثما يصل للقناعة بالرابطة.

 ذلك الشهيد، منسي بين الناس مذكور عند هللا.  غريب .4297

 المعتقل، حتى اسمه ليس بين المعتقلين.ذلك  غريب .4298
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إننا نسير على طريق    غريب .4299 من بعض األشخاص أنهم يتوقفون بدعوى انتظار الفرج! 

 الفرج إليه، وال نتوقف فيه! اضبط ساعتك وصحح مسارك.

التاريخ    غريب .4300 يكن معروفاً،  لم  أنه  أو  ابتدئ  البارحة  كأنه  أسود  تاريخ  يتحدث عن  من 

أمام أعيننا دون أن نتحرك واألن نتكلم عنه دون حراك تاريخكم األسود    األسود هو الذي دِون

 يصنعه الصمت.

لمستقبله    غريب .4301 بسيط  منظور  يضع  أن  يستطيع  ال  وهو  وطن  مستقبل  عن  يتكلم  من 

 الشخصي.

الصف واحد   غريب .4302 قبلة  المصفوفين غرب شرق شمال  الصف وقبلة  لوحدة  يدعوا  من 

 واالتجاه؟ 

 ن جرم المجرم المستشري ويتتبع عثرات أخاه عيون عميان. من يعمي أبصاره ع  غريب .4303

 هذا الشعب قادر على التحليل وأدراك اي شيء يطرح وعاجز كلياً عن اي فعل. غريب .4304

 هذا الوطن أبناءه ال يستطيعون الضحك إال إذا ابتعدوا عنه! غريبون.  غريب .4305

 يلفت االنتباه!مسامعنا: صوت ألف طاهرة ومظلوم وطفل ال يحركنا وعواء كلب   غريبة .4306

 : ليس لديه كمبيوتر، وعنده واحدة فقط! غريبة .4307

أولئك الذين يدعون رقي الناس بالمصاعب التي تواجههم فعالً وهم أنفسهم يّرقون    غريبون .4308

 باألنذال قوالً اتقاء شرهم فمتى يرتقون؟ 

 أولئك الذين يسوقون نظرية الخيانة دون الوقوف بوجهها.  غريبون .4309

 أولئك الذين يطلبون مقابل بدون مقابل عيد الحب!  غريبون .4310

 ل بدون مقابل/عيد الحب! أولئك الذين يطلبون مقاب غريبون .4311

 أولئك الذين يظنون أن الدنيا لتصفية الحسابات، القدر أبرع منهم، وجهنم أشد فتكاً.   غريبون  .4312

في هذا الوطن ال نستغني عن أرضنا إال للعدو، وال نتضامن مع بعضنا إال ضد    غريبون .4313

 بعضنا! 

 ون. من يبنون أمالً على تغريده أكثر من آية في كتاب هللا! غريب  غريبون .4314

نحن حد الثمالة، يثق كل فريق منا بقطب من أقطاب الكفر وال نثق ببعضنا، غبيون    غريبون .4315

 نحن. 

 يريدون تحكيم الشرع! أي شرع؟ شرع القوة ال شرع هللا.   غريبون .4316

 ! بمجرد أال تعجبهم يعلنون وفاتها، وفاتكم الكثير فشهدائنا أحياء وأنتم الميتون. غريبون .4317

 وبالحجر وينك يا قمر؟ عم خبي وشي.  وشك يا قمر بالصابونة غسل .4318
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 : عاش طويالً؛ فقَد كل أوراقه.غصن .4319

خافوا عليهم من ذبابة، أرسل الطاغوت إليهم طائرة محملة بالصواريخ والموت.    غطوهم؛ .4320

 قرآن فوق قرآن.

 ! نعم لقد غفا، ولكن يده على الزناد مستيقظة. غفا .4321

 قبل الباكة.  50$ إذا فتحتها هي والباِگة سوا، بتخلص ال 50: غالء .4322

ودرست خمس مستويات متوسطة في اللغة االنكليزية، أبداً تقريباً ما استفدت منهم   غلطت .4323

الشيء  إلى  الحقيقة  تشير  والحقيقة.  الرأي  بين  الفرق  المقاالت كانت عن  أحد  في  شي سوى 

المدعوم باألدلة والتوثيق، إلخ. أما الرأي هو ما يعتقده الشخص أو يفكر فيه بش أن  الحقيقي، 

أدق، الحقيقة هي حقيقة مثبتة، في حين أن الرأي هو وجهة نظر شخصية،    اراتشيء ما. عب 

والتي تمثل وجهة نظر الفرد، والتي قد تستند أو ال تستند إلى الحقيقة. أمثلة: حقيقة: أنت بحاجة  

أهمية. حقيقة األكثر  العنصر  يعتبر االوكسجين  الحياة. رأي:  قيد  للبقاء على  :  إلى األكسجين 

هي درجة شديدة البرودة. طبعاً ما رح أطرح    0درجة مئوية. رأي: الدرجة    0يتجمد الماء عند  

تشوفوا أننا ما زالنا ال نفرق بين اآلراء والحقائق، وغالب  أمثلة سياسية ألن وقتها رح فعالً 

 األفراد السوريين يرون أن أراءهم حقيقة مثبتة. 

 ن معظم تعامل الناس هو مع العواطف دون عقل. الوهم التي تغطي سمائنا كبيرة أل  غمامة .4324

 وفيسبوك يعرف عنك أكثر ما تعرفه أمك ومرتك.   غوغل .4325

 الجرأة يعني أننا سنضيع وقتاً كثيراً بال فائدة. غياب .4326

 الضمير دليل ضعف الرابطة مع هللا أي ضعف إيمان، وضعيفي اإليمان أشباه إنسان.  غياب .4327

 ظلوم به. العدل سببه قلة يقين الظالم والم غياب .4328

 العمل الجماعي مؤشر واضح على أن التقدم السريع مستحيل.  غياب .4329

 القرار السوري الثوري هو بسبب عدم تبني شعار وحدة المصير.  غياب .4330

 رغم حضور الجميع.  غياب .4331

قوة الفصائل يرتكز على أمرين: األول قادة أغبياء ضحوا باألبطال حولهم واستقدموا   غياب .4332

المنافقين كبطانة للتطبيل فذهبت القوة الضاربة، الثاني تحويل العمل إلى وظيفة مجردة ورغم  

أن ذلك حق للمقاتل بداية، ولكنها كانت وظيفة بال واجب داخلي فخسران الوظيفة ليس دافعاً  

 ان الوطن للدفاع وبذلك ذهبت معظم القوة.بقدر خسر

 وجود مؤسسة مدنية او عسكرية تمثل المجتمع يعني استمرار الفوضى. غياب .4333

 متوقع: كان يقول لها ما بتركك، لتترك نص الناس البلد.  غير .4334
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بنسب    فِرق .4335 ولو  عليهم  مهمة مجزئة  أي كل  المهام  وليس  المهمة  تتقاسم  الناجحة  العمل 

متفاوتة، والِفرق التي تتقاسم المهام بشكل كامل يكون ضعف شخص فيها مؤثر على االنتاج  

 كثيراً ويقلل من امكانية مالحظة األخطاء وينتج عنه رؤى ضيقة غالباً. 

 الذاكرة عمل استتاتبة وطلع.  فاقد .4336

 الرضى ال يهنئون. وافاقد .4337

 لذة الوصل باهلل ال يحاربون للوصول لمعظم األشياء.  فاقدوا .4338

 األعمى في القلوب مخيم، لكل متى ميعاد... فمتى يحين الموعد متى.  فالحقد .4339

 الكبيرة بال عمل صغيرة مع من صدح وعمل لقضيته إذا ما قارنا. فالقضية .4340

 م الشهداء، كالكما في الخيانة إذاً سواء.كان هناك من باع األرض فعالم تبيع الناس د فإذا .4341

أهلنا أعداء بعضهم أعداء    فبركات .4342 يقتل  الخرق  أهلنا ورصاص أصحاب  تقتل  الكيماوي 

 بعضنا أعداؤنا.

مرتين بحياتي َع تركيا وكل مرة ضل يومين وارجع طوعاً وقلباً، تقولوا عارف لو    فتت .4343

 ية؟ ضليت كانوا رجعوني الحقاً طوووووعاً وحباً، بدكن حر

 المعبر عمالة عينك، ويلي أمر بفتح المعبر كلب. فتح .4344

 الثورات بإعالميها. فتن .4345

يجوز شرعا أن تستعين الفصائل ببعضها لوقف دفن النساء واألطفال في مدننا تحت    فتوى .4346

 الركام.

 : ومن ال يرسل أوالده إلى المدارس يُعدم جهالً. فتوى .4347

 القلوب أجل من فحوى الحروف.  فحوى .4348

لكن هذا ما طلبناه، امرنا بطريق، ولكن هذا ما سلكناه، الواقع من صنعنا  علينا، و   فرض .4349

 وكذلك التغيير .... لو أردنا.

العمل في مجتمعنا أصبحت خيال بالرغم من أن فريق واحد محترف قادر على التغيير    فرق .4350

 ضعف.  100بنسبة  

 بسيط جدا، ال تيأس وستحيا كما تحب.  فرق .4351

 بين السبق اإلعالمي واالنهزامي.  فرق .4352

بين سارة وحافظ، گ ما بين الثورة والحظيرة، كما بين المبدعة وجحش الرياضيات،    فرق .4353

 وما كنا.  كما بين ما نريد 
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بين ما نكسب وما نخسر وحصر الكسب بالماديات هو من أعمى بصيرتنا عن رحمة    فرق .4354

 هللا بنا رغم مكاسب تحققت لنا قد تودي بنا إلى شاطئ األمان النهائي عنده.

 بين من يعمل كواجب ومن يعمل كنوع من الجميل.  فرق .4355

 بمصاري.   شاسع بين استخدام المال للدعوة والدعوة بالمال كل شيء فرق .4356

 شاسع بين الناقد والحاقد، بينونة كبرى.  فرق .4357

 شاسع بين الواجب الوظيفي والواجب اإلنساني.  فرق .4358

 شاسع بين أخوة السالح وبين خونة السالح. فرق .4359

 شاسع بين أهل العلم وأهل الفصيل، مبينة ما بدها تفصيل.  فرق .4360

 شاسع بين تطبيق روح القانون وبين أنك تطلع روحه بتطبيق القانون. فرق .4361

 شاسع بين طالبي الحرية وطالبي تحسين شروط العبودية.  فرق .4362

 شاسع بين من يبحث عن االسم ومن يبحث عن األثر.  فرق .4363

 كبير بين الفكرة التي نحملها واألسلوب الذي نطبقه.  فرق .4364

 يعبدها.  كبير بين من ينتمي إلى الجماعة ومن فرق .4365

 حمقاء قاتلة. فرقتنا .4366

النهائي.    فرنسا .4367 في  اآلن  السعودية، كالهما  أمام  األرجنتين خسرت  تونس،  أمام  خسرت 

 االنتصار النهائي هو تراكمي، وليست االنتصارات أو الهزائم المرحلية. 

الرأس االداري أحد أكبر أسباب ضعف تقديم الخدمة من الفنيين ألننا بمجتمع الال   فساد .4368

 ضمير. 

فساد   فساد .4369 بعكس  فساد ممنهج  بكثير وهو  الثورة  فساد مؤسسات  يفوق  النظام  مؤسسات 

 الثورة الناجم عن أفراد والزيادة فيه سببها غياب القانون.

 بمرحلة ال يعني أن تسب الواقع وإنما ان تكون قوياً للجولة المقبلة.  فشلك .4370

 وكيانات متوحدة قلوب متفرقة! بهذه الصورة لن ننتصر طق صورة لها الكالم. فصائل .4371

 واحد شنيع قد ينسف كل جمال كان زمان. فعل .4372

 حبيبتي گ غّبة قلبي عندما فقت باكراً ولم أجده دراجتي أمام الباب. فقدانكِ  .4373

العدسات تب   فقدت .4374 باتت  بألطاف هللا، وحتى  صر الناس االحساس بأشياء كثيرة فلم نشعر 

العيون، وننسى كثيراً وجود هللا، لقد وصلنا لدرجة من العمي تحتاج شمس   أكثر مما تبصر 

 تضيء القلوب. 

 الكثير من األشياء وحتى البسيطة وغير المكلفة، لقد فقدنا الشعور ببعضنا لحد كبير.  فقدنا .4375
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 الجرائم في وطني بال حدود.  فقط .4376

 أولئك الذين خلف القضبان همنا.  فقط .4377

 يات موجود في كل الدنيا إال في وطني معدوم فهم ال يفقهون. األولو  فقه .4378

الفصائلية هو الردية ألنه لو اعتزل منتسبهم لعاد إلى الفطرة الكونية وبدون أي دورة   فكر .4379

 شرعية. 

 جيدا: ماذا سيحصل لو استسلمت. فكر .4380

االندماج أساساً ال تقوم على تشكيل حلف عسكري قائد وإنما حلف عسكري يمكن    فكرة .4381

يادته من قبل مؤسسة مدنية حاكمة يجب أن تنتج بالتوازي مع هذا األمر فإذا كان التفكير غير  ق

 ذلك...فلسا مطولين. 

بمصطلح لألنانية باللغة العامية :( فطلع معي: أنــه ما بس تحب ذاتك > وانما تكره    فكرت .4382

 الذوات االخرى يلي بدو يحب حالوا هو حر......بس ليش يكره االخر! 

 على يقين أن نصر هللا سيكون للمتقين وحاشاه أيقف بصف الظالمين؟  فكونوا .4383

 يمثلنا وعلتان يمثلنا من ضعفنا نتمثل بغيرنا لنمثل أنفسنا فأوقفوا التمثيل.  فالن .4384

 األقالم ولتصمت البندقية فقد ذهب العرجان بالجنة.  فلتخرس .4385

 جديد من الحياة سنبدؤه. فلم .4386

لنقطة البداية نحن على ماذا كانت ثورتنا ولنكمل المسيرة ثورة محروفة صحح صوب    فلنعد .4387

 وكمل. 

نعم ليخرج المسلحون من بلدتي فقد سئمناهم وسئمنا وجودهم، عن مسلحي القلعة    فليخرجوا .4388

 األثرية أتحدث. 

 كل شيء ستبقى إلن هللا ال يزول وال تدركه العقول.  فليذهب .4389

سوف نبقى هنا القاتل والمقتول وسنصفي الحساب األخير وفق    من يريد المغادرة؛  فليغادر .4390

 طريقة ما...بطريقة ما... 

 كل منا ما ينتظر.   فلينظر .4391

 الشعوب مستبعد، ولكنها يمكن أن تحيا ك مستعبد.  فناء .4392

أبناء المجتمع لالختالفات فيه بحيث يأخذ كل كلمة وقضية كما يفهمها هو ال كما القصد    فهم .4393

 منها هو أحد أكبر دواعي الحبة تصير قبة، فكونوا عاقلين.

 مدبر لهذا الكون أكبر من اي مدير.  فهناك .4394

 العالم تصرف في مكان وتسدد في وطني.  فواتير .4395
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 تمأل األرض وتملئ الرؤوس.  فوارغ .4396

 طة بالتفكير تعطيك فوارق كبيرة في الحياة.بسي  فوارق .4397

 كبيرة بين االندماج واالصطفاف، وااللتفاف، واالنحالل، والكذب.  فوارق .4398

الدول والجماعات والفئات قابلة لالختراق عكس فوانين الحياة التي باختراقها تقترف    فوانين  .4399

 خطأ، وضعية. 

بالسالم واردفت باسمي، نور،    االسم، كان حديثنا حروفاً من خلف الشاشات، فبدأت  فوبيا .4400

تعيدين   لما  بل تشرفت بك، عزيزتي  بِك، ال  تشرفت  أهال بك،  بل  أجبت، ال  بِك،  اهال  فرّد، 

الكالم، وتسبقينه ب ال النافية، ال بل لما تعيد الكالم، وتسبقه ب ال النافية، تعجب واستفهام؟!...  

نفسي، لقد مللت هل سأبقى أصحح له  بال كالم، ماذا تريدين؟!، ال بل ماذا تريد، أحدث    وهلة

الحيرة  زالت  وهنا  أخاك،  نوٌر،  أنا  جديد؟، سالم،  لنبدأ من  رأيك  ما  أعيد؟!،  أني  يظن  وهو 

ونسيت   اعتدته  أراك، موقف يالزمني حتى  أني  لو  ليجري  واالرتباك، كل ما جرى ما كان 

 كسر حرفي األخير، فأنا أعشق السكون.   فواالتبرير، أوق

ألشكال وبكل األماكن وعلى أصغر المستويات ودون أي تحرك فأي نذير  بمختلف ا  فوضى .4401

 شؤم أكثر من ذلك ترومون. 

 الثورة عصا جندرمة وفشكلة المجرية يا محال عصة القبر. فوق .4402

 الجبال يرتقي جبل ومن أرض الساحل إلى ساحل الجنان بإذن هللا.  فوق .4403

تكاد عيونها ال تبصر ما حولها    العربة فوق كومة األمتعة ترقد مسنة طاعنة في السن  فوق .4404

ورغم ذلك تنظر لبعيد بعينيها فتباً لك أيها الوطن! أليس فيك بقعة صغيرة أمضي ما تبقى من  

 عمري القصير وأنا مرتاحة؟! أال تخجلون؟! نازحة. 

اسرائيل: يمكنك أن تضرب عن الطعام في السجن، وإذا ساءت حالتك الصحية تنقل    في .4405

ك إن وصلت لحد الموت، في سورية: أنت مضرب رغما'' عنك منذ  للمشفى، وقد يخلى سبيل 

دخولك السجن، وإذا ساءت حالتك الصحية ال تنقل للمشفى، ولن يخلى سبيلك ولو مت، قولوا 

 الكفار يضاهوننا، اللهم لك المشتكى.  سبحان هللا...ال اليهود وال

 االتحاد نصر.  في .4406

 ا وليس ايقافها.االزمات نحتاج لتحكيم عقولنا بأقصى طاقته في .4407

 األفق أشياء كثيرة جميلة ليتها تتدلى وتنهمل علينا، فقد طال النظر إلى السماء. في .4408

لهجة    في .4409 لتعلو  والمتحرحرين  والمتمدمدين  المتصحوجين  لهجة  خفت  األخيرة  اآلونة 

 المتوحدين، آن لها أن تستفيق. 
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اآلونة األخيرة زادت عمليات استهداف النقاط والكوادر الطبية بشكل كبير ألنها الشيء    في .4410

الوحيد المتبقي الذي يحسن حياة السوريين وما سوى ذلك اال وفيه بالء لهم على تعدد أنماطه،  

 يريدونها جحيماً سوداء نريدها لهم. 

 البعد عن البشر راحة. في .4411

 نسان مع سعر الخبز والدواء البلدان ترتبط عكساً قيمة اإل  في .4412

 التمثيل الطائفي يكون السؤال لماذا أنا غير ممثل؟ بدالً من ماذا يجب علينا أن نفعل؟  في .4413

 الثورة خطأ توجيه الكلمة يوازي خطأ توجيه السالح حي على الفالح. في .4414

 الثورة: فعل الشخص هو هويته وليس لحيته، أو فصيله، أو قريته، أو دينه.  في .4415

الحروب الطويلة سينتصر من يحمي اإلنسان ويحافظ عليه ال من يقتله، معادلة حتمية    في .4416

 مهما طال أمد الحرب. 

 الحياة، كمية السعادة أكبر عندما ال تُعرف.  في .4417

 الخيمة عز ال يفهمه أهل الذل في البيوت.  في .4418

 الدستور الجديد شرط يصف قوام الرئيس؛ أن يكون يمشي على ثنتان ال أربع.  يف .4419

 من مباراة السعودية، الجميع يحاول تقديم الفيديو لألمام بسرعة. 80الدقيقة  في .4420

الدول أو المؤسسات التي ال يعرف الشخص كامل حقوقه، فهذا دليل على الحكم أو    في .4421

 ئة بالحقوق المهدورة.اإلدارة المافيوية. تفاصيل الصورة ملي 

عدونا  2الثورة مستمرة  1الذكرى الخامسة للثورة ال يسعنا إال أن نؤكد على شيئين:    في .4422

 األول واألكبر هو الجهل ثورة على الجهل. 

 الزحام ال تلمع سوى العيون النقية.  في .4423

أحد من هذه    في .4424 المؤسسات االستشارية، فهل هناك  الكثير من  برزت  السنوات األخيرة 

كلها  المؤس أنها  أما  المجتمع"  مع  التعامل  "طبيعة  في  استشارات  تقدم  السوري  للسياق  سات 

 تقتصر على المجال المؤسسي بعيداً عن الحاضنة البشرية بهذا البلد؟ 

 الشتاء شيئان يتجمدان: أجساد الفقراء وقلوب األغنياء.  في .4425

ي أكثر من مدفأة على  الشتاء، في الشمال ال يمكن أن يتزاور الناس ألن المنزل ال يحو   في .4426

 األكثر. 

الشتاء، ال يحين موعد النوم عند الوقت وإنما: عندما.. تنقطع الكهرباء، يخلص الدابو،    في .4427

 يخلص القشر، يخلص...وطن. 
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الصور القديمة ألوان باهتة وأرواح زاهية أما في صور حاضرنا ألوان زاهية وأرواح    في .4428

 باهتة، العبرة في الروح. 

 امضوا وحدكم ال تطلبوا من أحد أن يحملكم. الطرق القصيرة  في .4429

 الطرقات... حومات.. حومات، في البلدان.. حكومات.. حكومات. في .4430

الطريق إلى الحصاد، هنا تُغتال الطفولة والمستقبل، هنا يرُكن ُظلم الَظالم، وهنا قصة  في .4431

وا المحتلة  األرض  اإلنسانية!  والمؤسسات  والحكومات  العيون  عنها  تتغافل  لمستقبل  جريمة 

 األسود. 

الطريق إلى المدرسة، أمضي... بال حقيبة، بال معطف، بال تدفئة، وتحت المطر...    في .4432

 ككل الرفاق، يا صغيري: حيثما توجد مدرسة... فالمكان قابل للحياة.

 الطريق قرأت عبارة سوف ننتقم وإذا بها سوق غنم.  في .4433

 العمل الجماعي يجب أن ينجح الغالبية حتى ينجح العمل وإال فالفشل.  في .4434

 العيد: ال نتغافل عن الزالت وإنما نتغافل على أنفسنا مؤقتا ريثما يمر العيد.  في .4435

 الغرب يوجد مؤسسات ويوجد مافيات عنا بس مؤسسات هلل الحمد، ولكن بفكر المافيا.  في .4436

 الغوطة السماء ملبدة بالطائرات. في .4437

 القلب زاوية يعشعش فيها األمل، مهما كان حجم النار حولك تناديك بردا وسالما. في .4438

 القلوب كلمات معبرة ال تنطق إال أنها كافية إليصال الرسالة. في .4439

ن انسوا العثرات الماضية، وانسوا العداء الوهمي بيننا، انسوا كل شيء سيء، لكي  الِمح   في .4440

 نتجنب األسوأ الذي ال يمكن نسيانه. 

 المجتمع الجاهل ال معنى للحرية وال معنى للدين، الحرية تنتقص والدين يباع.  في .4441

 ع بالحب. المجتمع الذي يسوده النفاق كلما زاد عدد من يكرهك كلما كنت أفضل ... واق  في .4442

 المجتمع الغبي كلما كنت جيدا فإنك ستكسب المزيد من االعداء مع كل يوم.  في .4443

 المجتمع الغبي يُتهم الواقعيون بالمثالية. في .4444

المجتمع المتفتت يكون الخبر الكويس كتير هو أنه ال أخبار ما كويسة اليوم والربح هو    في .4445

 فقط أال تخسر. 

 ون سبب.المجتمع المريض يحارب الناجحون بد  في .4446

المجتمع المنافق تجد أكثر الناس تجزم بفساد األخرين الكبير ونسبة الفساد الكبيرة ورغم    في .4447

 ذلك تدعي صالح نفسها. 
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المجتمع النقي الوقت المطلوب لإلصالح والتغيير المتسلسل أقل بكثير من الوقت الذي   في .4448

 ستقضيه بشتم الواقع ومحاولة هدمه دون رؤية. 

التي    في .4449 ولكن  المجتمعات  وببساطة،  عليها  تحصل  أن  يمكن  الشخصية  المصالح  تغلب 

 سيكون واقعها صعب مما يعرقل مصالحها من جديد وكأنها لم تكون. 

المجتمعات الجوفاء، ال يفيد الصراخ، لذلك األولى اصالح المجتمع بدل االستنجاد به    في .4450

 أجوف.  وهو 

 نوا باإلخالص لها.المجتمعات الفاسدة: ينسى الناس التضحيات؛ كي ال يدا في .4451

المجتمعات الفوضوية كمجتمعنا يكون الحكم الذي يشكل نواة الرشيد وفق مبدأين األول    في .4452

هو وجود القوة وغالباً ما تتركز بأيدي قطاع الطرق كحالنا والثاني تطبيق القانون رغم الغياب  

فيهم شيء جيد ولو  وبذلك تحمي نفسك أخالقياً وتنال االحترام االلزامي ألن حتى سفالة البشر  

 بسيط يجبرهم على هذا االحترام.  انك

نحن    في .4453 العكس  يحدث  أن  وقليل  بالجماعة  يؤثر  أن  الفرد  يستطيع  المتأخرة  المجتمعات 

 كمثال. 

على   في .4454 قادر  التخلف  اإلنساني ألن  للعمل  حتى  بد من ضوابط  المتخلفة ال  المجتمعات 

 استثمار االنسانية تجارياً.

 المخيمات وما حولها، الناس ال حول لها، ال حول وال قوة اال باهلل.  في .4455

 المعارك يصمت كل شيء وتنطق القلوب والبنادق.  في .4456

المالحم نتغاضى عن الكثير من همومنا الصغيرة، وهذا دليل أننا يمكننا االستغناء عن   في .4457

 ن نتكاتف ألجلها.الكثير من الهموم، كما وأن هذا دليل أن هناك هموماً كبيرة تستحق أ

المؤشرات العالمية للحكومات: الحكومة التي ال تملك زفت لطرقات الشعب، تكون هي    في .4458

 زفتاً بذاتها. 

هذه    في .4459 تملص  في  الكارثة  ولكن  إنسانيته  من  الموظف  يتملص  قد  اإلنسانية  الهيئات 

 المنظمات والتجمعات من المهنية هنا الكارثة تكون. 

ف الفتن والجماعات والتوجهات من البديهي أن يكون أي  الوضع الحالي للوطن وآال  في .4460

 قرار غير صائب. 

الهواء،    في .4461 يبذل كل جهد ممكن، وبينما هو يركض يشق  أن  الضائع حاول  بدل  الوقت 

أعلنت الصافرة النهاية، وعندها توقف كل شيء حتى حماس المشاهدين توقف وتراخت جميع  

األجساد حزناً أو فرحاً، توقف توتر الجميع، ولكنه... لم يسمع وتابع بطريق سهل بعد توقف  
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رب ليسجل هدفاً بالوقت بعد الضائع.. بعد صافرة النهاية وضاج به  الجميع وأطلق رميته عن ق

 الحماس رغم هدوء الجميع.. نعم لقد سجل هدفاً.. هدف لم يُحتسب، هكذا نحن. 

الوقت بدل الضائع: أي تهذيب أو تلميع أو حتى نفخ غبار عن حظيرة األسد هو شهادة   في .4462

اعه لسقف اإلجرام الذي تقوم به الحظيرة،  للدياثة، وكم من بلغ الحضيض الذي نعيشه لن يصل ق

 ال مجال للمقارنة إال إذا كان من يحاول تغذى من روث تلك الحظيرة.

للذات، فنحن من    في .4463 الوقت بدل الضائع: حتى الفصائل تكاد تكون بريئة أمامنا في جلٍد 

تغير القناعات، صنعنا عمالتها بتقديسها والدفاع عنها تارة والخوف منها تارة، وحتى اللحظة لم ت

 اللهم نصرك.

بل    في .4464 نتفرغ إلظهار عثراتنا وأخطائنا  العصيبة  األوقات  في  دائماً  الضائع:  بدل  الوقت 

لربما كفرياتنا القديمة، مع إن إظهارها حالة طبيعية كي ال تتكرر أو يتم إصالح ما يمكن، لكن 

م الفعل أكثر من القول،  الوقت الذي نختاره إلظهارها دائماً هو الوقت العصيب، الذي يستلز

التجاوز قبل الوقوف، يستلزم أن نقوم بواجبنا تجاه بعضنا، هل هذا تهرب من قِبِلنا كي   زميستل

 ال نقوم بما يجب أن نقوم به؟ 

الوقت بدل الضائع: ال ذنب لتركيا وال للمجتمع الدولي العرص أساساً، نحن أردنا حرية    في .4465

 سترخصنا، فلنكن ألنفسنا.مستوردة وكانت البضاعة رديئة ونحن ا

الوقت بدل الضائع: لو ختمنا المصحف من الزل للزل لن ينفع ذلك، ألن العجز يُذهب   في .4466

 االعتقاد والقناعة، فكيف يسير العاجز، فأعدوا. 

اليوم العالمي لحرية الصحافة، يُعرف إذا القائد خائن بسمتين عامتين: األولى أنه ال    في .4467

 ه يُمجد من حاشيته كثيراً.يأمن من حوله. والثانية أن 

اليوم العالمي للتطوع بتذكر إنه نحن منظلم حتى يوم عيد األضحى؛ وأننا دائماً ننسحب    في .4468

 إلى التيه مبتعدين عن كل ما من شأنه أن يحوي القيم.

اليوم العالمي للتطوع بناء المجتمع الحقيقي يكون بالتطوع؛ ألنه يبتعد كل البعد عن    في .4469

 من حاجة المجتمع القصوى.المصالح، وينبع 

 أتمتة الشتاء: ننطفئ عندما تنطفئ الصوبا أو الكهرباء.  في .4470

 أفق الضياع الكل يبحث عن نقيضه ليقتله، ال أحد يبحث عن شبيهه ليحضنه.  في .4471

 أمة العواطف التي باتت تجوح كل يوٍم من العواصف.  في .4472

 أمتي القمة تعني الحضيض.  في .4473

الزم تدفع    wcم توقفنا باستراحة فإذا بك عند دخول ال  أول مرة سافرت فيها إلى الشا  في .4474

اكتشفت هالشي متأخر كتير   ووقتها استغربت كتير ان معقول تدفع ع هيك شغالت؟! وطبعاً 
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بحكم كنت بكره السفر كتير، وهلق دخول الوطن الزم تدفع، ابن الكلب حول الوطن لمزبلة  

 وهو ديك الخراب. 

 التعليل بسبب $ هو نحنا عايشين بوطن وال ببورصة؟ أي مجال أو أمر تتكلم يأتيك  في .4475

أي مسيرة كنت ستجد عقبات تسمى احباط واالذعان ألي منها يعني دخولك بسلسلة   في .4476

 التراجع حتى تصبح أنت نفسك عقبة محبطة. تابع.

 بلداننا ال نتوافق على شيء سوى الحكومة!  في .4477

 بيت هللا الحرام، ال زحام هذا العام.  في .4478

وتنظيمه والرقي به  بيئات العمل هناك صالحيات إضافية تمنح من أجل تحسين العمل    في .4479

 وليس لحجز مقعد ربوبية.

ترحالي اليوم قابلنا عياًدة بمدرسة جل مرضاها اطفال وكلهم يتوجهون يسرى للطبيب   في .4480

 مع أن الدواء كان يمنى حيث الكتاب والمعلم كان غاب.

 تلك الليلة كنا جميعا، فافترقنا لبرهة ثم ضجت بنا فعدنا والتقينا ووحده فارقنا.  في .4481

تنا تتغير حتى المقاييس فاإلجرام في وطني صار مقياسا فريدا يقاس عليه إجرام ثور   في .4482

 العالم بأسره. 

جدران منازلنا شظايا ألفناها فأصبحت جزء من الحيطان وال نميزها، وتستمر الحياة    في .4483

 بحلوها ومرها. 

 جزء عاجبته الثورة لتوافقها مع مصالحه وفي جزء ما عاجبته الثورة لتعارضها مع   في .4484

لتحقيق   الذين يسعون  أهلها هم  أما  األقوال،  باألفعال  الثورة  القسمين خارج  مصالحه وهدول 

 أهدافها والنصر بعيداً عن مصالحهم الشخصية. 

 جسدي شظية استقرت بجانب القلب، ال هي قاتلة وال هي يمكن إخراجها.  في .4485

حادثة قتل الطفلة نهلة يشترك المجتمع فيها بنسبة كبيرة تحت بند أنه كان يرى ولم   في .4486

يحاول ايقاف الجريمة تحت عنوان ما دخلني، وتجرم فئة أقبح وهي التي كانت صامتة تحت  

بند الخوف، ومما ال شك فيه يجرم المشايخ والحكومة، يلي منشغلين بعيداً عن تطبيق أحكام 

 الدنيا والدين. 

 حرب الحق والباطل، االستقالة تقدم عند الموت فقط. يف .4487

 حرمة صمت لحين، ال إله إال أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.  في .4488

وشمس    في .4489 الخريف  ورياح  الشتاء  بمطر  مرهونة  الربيع  فثمار  تراكمي،  الخير  حياتنا 

 الصيف.

 ، لذلك نلجأ دائماً للتشتيت. 16حياتنا ال نتقن اللعب بمنطقة ال   في .4490
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ألم تلجأ ل كلمة يا رب،    في .4491 داخلك نور وضياء، وبمجرد دخل في حياتك أي حزن أو 

لتشعر أنها ربيع جميل يشرح صدرك وينير قلبك، وأن تلك الحروف فراشات تتراقص وتتطاير  

في داخلك لتجعل في أعماقك ربيع دائم مزهر باأليام الجميلة والذكريات التي تجعل منك في  

 قمة السعادة. 

نا تكمن أحاسيس ومشاعر خلقت معنا أي أنها موجودة في أصلنا، ولكنها ال تظهر  داخل  في .4492

 أو تتحرك إال بمن تطيب 

داخلنا ثورة مهما كتمناها ومهما كبتوها ستخرج وتحرق حتى تنير كما نريد وكما هي   في .4493

 بداخلنا. 

 داخلنا يوجد كل شيء، ويخرج منا فقط ما يتم تحريكه.  في .4494

 تصادها، باعتنا. غاليين نحن دولة َحبّت تحسن اق في .4495

 دين الثورة الكل رفاق فال أمير وال وزير وال نفاق.  في .4496

بيدي هللا، أما موضوع أن تسير األمور    في .4497 ذاكرتنا محفور كل شيء، سننتقم بأيدينا أو 

 لتعود كما كانت فهذا يفوق المستحيل والخيال، لن نتنازل عن قطرة دم واحدة مهما طال الزمان.

الناس قبل حال الجغرافية وستجدون من هم في    في .4498 الثورة العاشرة، قارنوا حال  ذكرى 

 لنجاة.صف الثورة أقرب ل

الطائرة    في .4499 المدافع وبراميل  المجنزرة قصف  الزرنيخ وصوت  المجزرة: رائحة  ذكرى 

اللقاء والوداع في المقبرة الرجاء والبكاء ودعوة القبول والمغفرة ارتقوا أرواحا طاهرة ووجوه  

 ضاحة مستبشرة.

 ذكرى المجزرة، سنقرأ الفاتحة عليهم حتى ترتكب فينا وتقرأ علينا. في .4500

ستسجل غيابك األول عنا، أسأل هللا أن يتغمدك بواسع رحمته    70مولدك ال  ذكرى    في .4501

 ووافر مغفرته وسعة كرمه يا أبتاه.

أسباب ضيم    في .4502 أحد  هذه  الشام  أحرار  النصرة مصادر  جبهة  يراجع  الحر  الجيش  ذمة 

 الخيام.

 رحاب المغامرة، تحيط بك الظلمة.... ويبقى في قلبك النور.  في .4503

بالورد    رحاب رحبة خطاب،  في .4504 لنعطرها  عدنا  شبابنا  بدماء  مروية  تراب  حفنات  لدينا 

 وسنطهرها مهما طال الزمان.

رحلة الى مخيمات البؤس لم نكلم أحدا. ولكن الخيام تحكي قصص عيون األطفال تحكي    في .4505

ألم وطرق الطين تحكي معاناة وأحوال الناس تحكي شقاء وأنا أحكي لكم شيء بسيط ال يعبر  

 عنه الكالم. 
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 رحلة إلى السماء فهذا الوطن ال يبقى فيه إال القتلة أو الخونة.  في .4506

 رمضان ليس المعيار نظري أنك صائم وإنما عن ماذا ِصمت؟  في .4507

 رمضاننا هذا طبلة المسحراتي مليئة بالثقوب.  في .4508

 زحمة االنتصارات الوقوف عند الزالت هو تراجع.  في .4509

 رين. زحمة النفاق بات االنتماء للسماء يستقطب الكثي  في .4510

 زحمة ما يجري من مخططات سياسية يدفع ضريبتها الشعب وكل األطراف تخون.  في .4511

أنها    في .4512 فيها  وظننا  عليها  كتب  لما  للبعض  اجاللنا  مع  الرايات  كل  نستحقر  بتنا  زماننا 

 لغايات، ال البيضاء تليق بنا وال السوداء وواقعنا يرنوا إلى الحمراء. 

ُمْؤِمًنا   في .4513 يُْمِسي  أَْو  َكافًِرا  َويُْمِسي  ُمْؤِمًنا  ُجُل  الرَّ يُْصِبُح  الفتنة أو في شرع الفصيل  زمن 

  َكافًِرا.َويُْصِبحُ 

 زوايا القلب ترقد الذكريات، وكالدم تتدفق، وترهقك تماماً عندما تبدأ تنبض.  في .4514

سجل انتصارات النظام صفحة سوداء قاتمة تسمى داريا في مالحمها صهرت دباباتهم،    في .4515

 أما في سجلنا بيضاء مشرقة مشرفة.

 تذليلها. سلسلة النجاح ال يوجد أوغاد، فهؤالء عقبات بهذه السلسلة يجب في .4516

سوريتي إذا رأيت تحالف فهو التقاء مصالح إذا رأيت تنافر فهو اختالف ايدلوجيات    في .4517

 نفاق وجاهلية. 

بتنحكى  في .4518 بتخون معناها ما في   شغالت ما  الحروف  هيك...ترسل كإحساس ألن حتى 

 شيء يعبر عنها كما هي...والزم نفهمها كما هي بدون حروف. 

شهر رمضان شهر العبادة تصفد الشياطين ويبان المنافقين يا سادة تجدهم في بيوت هللا    في .4519

 يفتنون. 

 شيء أهون من شيء ووقت الحاجة كلهم ال شيء. في .4520

 أم مكائد!صدورنا قلوب  في .4521

طريقك إلى هللا ستجد الكثير من مدعي الربوبية، كل ما عليك أن تكفر بهم وتمضي    في .4522

 إليه.

طريقك نحو هدفك ستعترضك مكاسب صغيرة، ولكنها تحرف أو تؤخر المسيرة ال    في .4523

 تلتفت. 

ظل االقتتال الداخلي يمكن اعتبار النظام فصيل وعم يعتدي ع باقي الفصائل! االقتتال    في .4524

 ن. حيوا
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ظل التشويه الذي نعيشه سواء تشويه الفكر أو الدين أو الكثير من النظم الحاكمة لحياتنا    في .4525

ينضون   لواء  أو  فكر  أي  تحت  أو  انتماءاتهم  األشخاص من خالل  تحكم على  أن  بات معقدا 

 وعليك أن تناقش كل شخص بما يحمله للحكم عليه.

ك ان ال تستسلم، ولكن عليك ان  ظل الفكر المجتمعي الوضيع الذي نعيشه يجب علي   في .4526

 توازن بين العمل الذي تشغله واالمل الذي تطمحه وتبقى تسير. 

 ظل هذا البرد الشديد، نحتاج ثورة بقلوبنا.  في .4527

 ظل هذه المآسي العاقل من يكون محضر خير في كل األمور.  في .4528

 ..عالم بتفكر وفي عالم بتكفر وفي عالم بتتفكر وفي عالم بتفتكر وفي عالم.. في .4529

 عرف الفصائل الغبية االخالص للمرياع يفوق االخالص هلل والقضية.  في .4530

 عرف الفصائل الغبية حل الفصيل ممكن أكثر من حل الخالف.  في .4531

عصر التشتت من الصعب بناء جماعات متينة، وهذا حالياً سبب االتجاهات المتعددة    في .4532

 تشكيل جماعي. والكثيرة، ليس غياب الجماعة وإنما وجود التشتت المفسد ألي 

 عصرنا األكاذيب تستند بجزء منها على العلم حتى األكاذيب.  في .4533

 عصرنا السارق يفتي بلسانه ليحلل ما تسرقه يده، ثم يسرق، اقطعوا لسانه. في .4534

 عصرنا مراقبة المايك والزووم شغال؛ مربك أكثر من فقدانك.  في .4535

عدة ألن المساعد في األولى  علم العالقات البشرية أال تقع خير من أن تقع وتجد المسا  في .4536

 إلهي.

علم المؤسسات وفرق العمل: المؤسسات التي يعاني العاملين فيها من ضغط نفسي،    في .4537

غالباً تكون إدارتها مافيا، المؤسسات التي يكون فيها ارتياح نفسي هائل، غالباً إدارتها فاسدة، 

 المؤسسات المحترمة توازن بين العمل واإلنسان.

عنا كل واحد داهية بفكر أكتر من المسؤولين الروس بس مشكلتهم أنهم يطبقون أفكار   في .4538

 الروس ال مافي رؤوسهم من أفكار هدول كفار. 

عيد األضحى تمر بخاطرنا العديد من التضحيات، وفي صباحه الذي تملؤه تكبيرات    في .4539

 تنعش الروح نسأل أيعقل أن يضحي المستقبل الذي نحلم به ذكرى؟ 

 عينيك أشياء مسروقة. في .4540

 غمرة االنتصارات ننسى كل ألم، بل كل شيء إال دم الشهداء ال تنسوا لن ننسى.  في .4541

للخبرات ولو كانت متقدمة إذا كانت ألشخاص منغلقين او  فرق العمل ال تضع اولوية    في .4542

ولو   أفضل  تبديلهم  يكون  وبذلك  الفردية  مصالحهم  وفق  يتحركون  ألنهم  المبادرة  ضعيفي 
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بأشخاص أقل خبرة، ولكن لديهم روح الجماعة والمبادرة ألن هذه الروح كفيلة بصقل خبراتهم  

 مع الوقت عكس األول. دكر النحل. 

حامي يعني حتى بالهدنة مع العدو ما بتقدر تقعد فبتفتح جبهات داخلية  فصائل دمها    في .4543

 للتنفيس. 

 فصل الشتاء من يقي الفقراء من البرد؟ وفي كل الفصول من يقي الشعب من الجهل؟  في .4544

 قلب كل منا راية ال تستبدلها بأي راية مهما ظللتك الجديدة ألنها وال شك ستبلى.  في .4545

 فأوطان.  قلوبنا وطن أما في عقولنا في .4546

قمة غضبي من حواء ال يمكنني النظر إليها إال نظرة رحمة ولو كانت نداً فكيف أعتبرها    في .4547

 نداً وهي من ضلعي! 

 كتير شغالت كويسة اقلها تكفي الناس شرك.  في .4548

كثير من االحيان وبظل هذا االنفتاح فإنك تستطيع أن تحكم على الكثير من التجارب    في .4549

ض فيها نتيجة لمئات الدروس التي تعيشها بفترة قصيرة تعلموا من  بالنجاح أو الفشل قبل الخو

 دروس الماضي والواقع.

 كذبة اسمها عيد الحب والموت معيد عنا تعا نحب تعا نموت.  في .4550

 كل االوطان المخطئ يعاقب إال في وطني يحكم عليه بالقتل.  في .4551

 .Be negative، إال مع كورونا Be positiveكل األمور  في .4552

وطان األقدام تحمل الناس وتسير بهم، إال في وطني الناس تحمل أقدامها وتسير  كل األ في .4553

 بها. 

 كل األوطان النقد يولد رؤية أصح للسير لألمام إال في وطني فالنقد يولد الحقد. في .4554

كل الطرق كن گ المطر أينما وقع نفع، فاألثر ال يُمحى ويمضي منك أسرع ليالقيك    في .4555

 من جديد. 

شيء غريب: جبل َمعلَم نهر بحر غابة بناء الخ، عنا الشيء الغريب هو  كل بلد تجد    في .4556

 . Hrالبشر، 

 كل فترة لك دور يبدأ ببدايتها فأصحاب النمطية االزلية ال يطورون أنفسهم. في .4557

كل ما يحصل لنا طاقة محددة عندما نستنفذها تنتهي المرحلة بما في ذلك الموت اال    في .4558

 رات ومرات وال تنتهي المرحلة. شيء واحد نستنفذ فيه طاقاتنا م

 كل مدينة محررة اتركوا دبابة ُمَدَمرة لتكون شاهد أن آلة القتل َستُقتل.  في .4559

 ألن النصر بوجودهم مسألة وقت ال أكثر.  الثوار كل معاركنا ما يهمنا هو أرواح في .4560
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كل معركة يشارك الكثير من األطفال والنساء دعاء وموت، فواجب رجالنا كبير أمام    في .4561

 هذا التضحيات.

كل هذا الظالم واأللم يوجد بصيص صغير من األمل نحن إليه ماضون، لمن يسأل إلى   في .4562

 أين ذاهبون؟ 

 كل هذه الفوضى يطالب كثيرون بقرار صائب كلياً! ان تقوم الساعة أصوب شيء.  في .4563

 كل وطن، النشيد الوطني، مليء بالكذب.  في .4564

للخل  في .4565 ينظرون  اطفال  يوجد  النازحة  األمتعة  بين زحام  يوم  الحافلة كل  تسير  بينما  ف 

 للمجهول، ال سبيل لقتل الحياة فينا. 

 كل يوم رحلة جديدة للطفولة إلى هللا.  في .4566

 كل يوم عندما يحل المساء أوقن ال شك أننا يوما ما راحلون إلى السماء. في .4567

كل يوم ننفض عنا االنتماء للعروبة واالسالم مع أننا متعصبون النتمائنا شلة بالحارة   في .4568

 إلى أي ¿¿¿¿ تنتمون؟  وفصيل و.

كل يوم يقيمون عندهم صنم له نحن نقيم حاجزاً لهم، لم تعد صوره عندهم شائعة وال    في .4569

 صورهم عندنا شائعة، بدأ يسقط قناع الذئب الذي تبصره األغنام.

 كنف اإلله كل شيء جميل الحب والبغض.  في .4570

 ا وسيتغير كل شيء. لحظة ما سيتدخل هللا بالقوة التي كان مطلوباً أن نكون عليه في .4571

وخمس    في .4572 الجديد،  بلده  عادات  ليتقمص  الوطن  غادر  من  عادات  تتغير  وضحاها  ليلة 

 سنوات في الوطن ضد التغيير فلنغير العقول ال المالبس. 

متاهات الضياع يبان أهل الفهم باقتراح الحلول والرجال بالعمل عليها، أما االنتظار    في .4573

عقل وتحرك فقط اللسان فهو تصوير حياتنا اليومي وعجزنا  بصبغة العجز التام مع توقف حتى ال

 التام مع أننا قادرون. 

اجتاح البربر مدينتي تهجير كل سكانها وقع عدة شهداء   03/2012/ 28مثل هذا اليوم    في .4574

  400منزل في القلعة االثرية تدميرا كامال حرق ما يقارب    250اعتقال المئات تدمير أكثر من  

ب كامل البيوت والمحال التجارية دون استثناء قصف متواصل دون توقف  منزل حرقا كامالً سل

كلب عاسوا فيها فسادا بمجنزراتهم وعتادهم ويأتيك في مثل هذا اليوم    15000يوم    17لمدة  

 ذنب كلب يقول لك من أنتم؟ 

 مثل هذا اليوم صار عنا وطن بعد ان كان مزرعة تحكمه الكالب ويصفق الغنم.  في .4575

الي   في .4576 هذا  التنفس  مثل  عن  أهلها  وتوقف  الغوطة  أشجار  أوكسجين  على  السم  وم طغى 

 وتوقف العالم عن الشعور.
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مثل هذا اليوم لوال الثورة: كان المجتمع سيساق كالغنم النتخاب مجموعة من الحمير    في .4577

 ليمثلوهم في وطن يرأسه بغل نحيف. 

ووقعت بحب نصفها  مثل هذا اليوم منذ سنوات تماما كنت أكره األدلجة والمؤدلجين    في .4578

 . ��لغز ��الثاني 

 مجتمعاتنا الناس وقحون بالمطالبة بحقوقهم أكثر من أن يكونوا صادقين بالمطالبة بها.  في .4579

مجتمعنا التميز سهل جداً وال يحتاج للكثير ألن المجتمع اساسا ال يحوي سوى القليل    في .4580

 من المميزين. 

 مجتمعنا الجاهل، الواعيين يستغلون جهل األكثرية ويتصرفون بشكل يعبر عن جهلهم.   في .4581

 مجتمعنا المريض أقوى مبرر لكي تحارب هو أن تكون في طريق النجاح خوفا منك.  في .4582

مجتمعنا المريض يطبق النظام االداري بشكل يطلب فيه الثناء ولو كذبا على النظام    في .4583

ما انعكس على افراد المجتمع فأي نقد يبدأ بصمت ثم مبطن  بدل مصارحته واصالح مسيرته م

 ثم يتحول لكراهية كن صريحا بدون خوشقة. 

مجتمعنا تستطيع أن تقتل وأن تسرق وأن تكذب وأن تغدر فقط قبل أن تبدأ قل بسم   في .4584

 الدين بدل بسم هللا. 

 ه الشاغل!مجتمعنا لو لم يكن جل هذا الشعب يعشق السرقة لما كان الحديث عنها شغل في .4585

 مجتمعنا ينظر للشيء على انه مفيد فقط إذا كان ممكن دخوله البطن ولو كان دواء. في .4586

 مجتمعنا يوجد قصص صبر للمرأة أكثر من أن تسمى قصص نجاح. في .4587

 مجتمعنا: أكثر شيء يُضيعه الرجل هم أوالده وأكثر شيء تُضيعه المرأة هو هاتفها.  في .4588

 ر هي أن تعارض فكرته أو فكرة قرأها وأعجبته. مجتمعي أسرع طريقة ليكرهك األخ  في .4589

ضيق    في .4590 من  التخلص  ومحاولة  االنتماء  بتوسيع  إيجابا  المضي  من  بالرغم  مجتمعي 

على  الشخصية  المصلحة  تغليب  موضوع  مازال  أنه  إال  الداء  هذا  على  والقضاء  االنتساب 

 المصلحة العامة في مجتمعي وباء.

 نا؛ األولى بترها وتنحيتها. ال تأتي بخير. مجتمعي بعض العقليات مثل الغرغري في .4591

مجتمعي رغم كل الحروب والتضحيات لم تنته عالقة االبتزاز بين أصحاب السلطة   في .4592

 والوظائف من جهة والعامة من جهة آخري. 

مجتمعي صنفين يعطالن: األول الغبي والثاني قليل الصبر على األغبياء فهذا يدمر    في .4593

 وذاك ينسحب. 
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فعلت ومما كنت ولو كنت على صواب كل ما عليك أن تعارضني كي    مجتمعي مهما  في .4594

 أكرهك. 

مجتمعي: الكبار من العصر الرجعي الذي مازال يتمسك بالكرسي ألبعد حد، والشباب  في .4595

 من العصر المتحجر الذي مازال يتمسك باالدلجة ألبعد حد، وتبحثون عن التغيير؟ 

 فقط؛ لقد كانت تجلس على كرسي متحرك. مدينة األلعاب كانت الطفلة تلعب بعينيها  في .4596

 مدينتي نبض ال يستكين سنلملم الدمار ونعيد االعمار، يجب أن تلملم البشر قبل الحجر.   في .4597

مساء كل يوم، يغرد أطفال سورياً صعوداً إلى القمر، ثم إلى السماء ليكونوا أقماراً فوق    في .4598

 القمر.

 لسلبي ألي شيء يواجهنا ولو كان حديثا. منظورنا الحالي نتيع أسلوب السلبية والنقد ا في .4599

الذين حجوا إلى   في .4600 العام، السوريون الذي حجوا إلى الغرب أكثر من  موسم الحج لهذا 

 الجنوب. 

ميزان الثورات ال يوجد تساؤل هل سننتصر الثورة أم ال؟؟؟ وانما كم ستستغرق الثورة    في .4601

 كي تنتصر. 

 ناس إذا بتندك، بتندك. في .4602

 ناس إذا شعلت بتشعلها وإذا انطفت بطفيها وين نروح فيها؟  في .4603

 ناس بدها نشر ع النشر يلي بتنشره على فيسبوك، بدكن حرية؟  في .4604

 ناس راحت وخلتنا هللا يرحمهم وفي ناس معنا وخلتنا هللا يهديهم وفي ناس هللا يخليهم.  في .4605

 ناس عندها ورع وفي ناس عندها عور.  في .4606

 ناس ما عم تركب براسها الثورة لهيك عم يحاولوا يركبوها.  في .4607

 ناس من كتر ما مثقفة بيلبق لها تصير أدمن غرفة وتس وخرزة زرقة. في .4608

 نظر المجتمعات الحقيرة في األخالق النازح فقير.  في .4609

نقاش األطراف عندما ال تعرف هذا شخص لصف الطرف األول أو الثاني فهذا يعني    في .4610

 الشخصية. أنه لصف مصلحته

 نهاية كل طريق شيء من الراحة، وفي هذه الباحة تتشظى ذكريات ألرواح وقلوب.  في .4611

هذا البناء تم اطباق سماءه على أرضه ليقتل مهجرين هربوا من جحيم الموت، عشرون    في .4612

 ويزيدون، فاللهم أطبق سماءك على أرضك بالقتلة المجرمين فقوتنا مازالت دون المطلوب. 

 ناك ومضة فرح ال يعرفها إال األنقياء.هذا التيه ه في .4613

 هذا الزمن قل للمفتي أن يصمت فال افتاء في هذا الزمان وخذ فتواك مما قد كان.  في .4614
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هذا الكوكب: أوالد الحرام هم أبناء الفوضى، فهي التي تنجبهم أينما وجدت ومدة حملهم    في .4615

 ال تتجاوز الساعات، وتريبتهم مناطة بزوالها فقط.

 . 49: ال يوجد صدفة، ال يوجد حظ }إِنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخلَْقَناهُ ِبقََدٍر{ القمرهذا الكون في .4616

 هذا الوطن انعدم األوكسجين.  في .4617

 هذا الوطن أكثر شيء يشجع على الهجرة هي الغبرة.  في .4618

 هذا الوطن أالف األشياء المثبتة التي ال يمكننا إثباتها. في .4619

حياد.. وهذا الحياد يعني أنك حكماً ستكون  هذا الوطن أالف الكذبات إحداها تسمى ال  في .4620

 فريسة ألحد المفترسين. 

 هذا الوطن تجتمع الجنة والجحيم، ونحن من نختار كيف نحيا هذه القيامة حتى حين.  في .4621

 هذا الوطن تقوم المجتمعات بتشويه صورة كل شيء، وتلميع صورة القائد.  في .4622

 تم بيع ذكرياتنا من قَِبل الحرامية.  الوطن هذا في .4623

 هذا الوطن حتى لو نجونا من انفجار، ال يمكن أن نحدد نفسنا گ أمنين. في .4624

هذا الوطن ستنال معظم حقوقك، إن ارتضيت الذل فتعيش كالكلب، أو تُحرم أكثرها إن    في .4625

 أردت الحياة كإنسان.

األطر  في .4626 بين  للتسوية  الوطن سيخضع كل شيء  يريدون  هذا  ال  الجميع  أن  طالما  اف؛ 

 للعدالة أن تأخذ مجراها.

 هذا الوطن ُظلم يحتاج هللا كي ينهيه.  في .4627

 مهما كان حجم الجغرافية التي ننتمي لها. الوطنية هذا الوطن ال أحد يعيش في .4628

 هذا الوطن ال أدري لما الناس مستعجلون، مع أنهم في طريق جهنم يمضون.  في .4629

 غير، كل سنة نطوف. هذا الوطن ال شيء يت  في .4630

هذا الوطن ال وجهة نتجه إليها، وإنما نسير من سد إلى سد بحثاً عن فوهة أمان لم تُفتح    في .4631

 بعد، تيه في جغرافية باتت تعرفنا ونعرفها، هجرة كهجرة األنبياء، ولكن بال لواء. 

 هذا الوطن لن يحدث اال إرادة الشعب والشعب الخانع هكذا يريد.  في .4632

 هذا الوطن ماذا يُضيم؟ أن يصنع الحر مجداً للعبيد.  في .4633

 هذا الوطن مجرد الحياة جهاد.  في .4634

 هذا الوطن نحن نبحث عمن يقتلنا لنذهب الى هللا، لن نركع.  في .4635

 هذا الوطن وحدهم الطغاة من يفكرون، ولكن كالشياطين.  في .4636

 هذا الوطن يحتمي الناس من الموت بشجر الزيتون.  في .4637
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الوطن يست   في .4638 المؤسسة، رئيس  هذا  الفصيل، مدير  قائد  المسجد،  إمام  قبل:  فيق األطفال 

 الحكومة، ليذهبوا إلى مكب القمامة.

 هذا الوطن يوجد ظلم يكفي مبرره ليخلق هللا جهنم.  في .4639

 هذا الوطن: األسعار كالمواطن إذا بتطلع ما بترجع.  في .4640

صى اليسار، ويطلع  هذا الوطن، حتى لو قررت السير بأقصى يمينك ستجد من يسلك أق  في .4641

 بوجهك. 

 هذا الوطن؛ تسبح الخيام ال لتنقل ساكنيها إلى األماكن، وإنما لتغرق بهم.  في .4642

 هذه الحروب أكثر من يصفق هم الشعوب، مرة بيديهم ومرات على خديهم.  في .4643

 هذه الدنيا لكل شخص اختصاص أما في وطني فلكل شخص تعصب. في .4644

 هذه الليلة الكل يهنئ األمة ومع الصباح سيلعنها الكل.  في .4645

 هذه الليلة يرتحل أحدهم ليتخطوا عتبة المئة بعد رحيلك.  في .4646

واحد كان كتير كويس وحب يصير رزيل قام اشتغل قائد فصيل قصة قصيرة قصة    في .4647

 حقيرة. 

 يلزمني فنجان القهوة مع الصمت.  وحدتي كل ما في .4648

وسط الضجيج المعميكة شغل مخك، وتحرك بهدوء تكن أكبر المستفيدين إياك أن يقودك    في .4649

الضجيج للتهور وحافظ على توازنك لتكن ضجتك النهائية مسكتة للجميع من مؤثرات معميكة  

 اليوم.

 وطن الالعقول كل شيء معقول.  في .4650

 ه الشواء إن عزم البقاء.وطن المحرقة ال عزاء لمن طال في .4651

وطني اجلب اثنين وقل لهما اكرهوا بعضكما لنصف ساعة كمسرحية، سينتهي الوقت،    في .4652

تبغض   ان  اياك  ولكن  المشهد،  انتهاء  فور  النتهى  حبآ  كان  لو  أبدية،  الكره  سيستمر  ولكن 

 الشخصية.

 وطني االستجداء باألحياء أقل فائدة من األموات. في .4653

 د لخدمة اجندات معينة، فالصورة الحقيقة دائماً تفقد المصداقية.وطني االعالم مجن  في .4654

 وطني االموات شهداء قبور واألحياء شهداء زور.  في .4655

 وطني الثورة تمول قاتلها. في .4656

 وطني الحصول على العقول أصعب من الحصول على السالح. في .4657

 وطني الحقد يشوه األجساد واألحالم.  في .4658
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 وطني الحياد يعني أنك شاهد على الجريمة بدنا المعتقلين.  في .4659

 وطني الدعاء على بعضنا يفوق الدعاء لبعضنا وعن تحدي.  في .4660

 وطني الدين مطية في وطني أصبح الدين لمن ال يعرف أباه عوض الهوية.  في .4661

 وطني الذكريات باتت قاسية على عكس كل األوطان والذكريات.  في .4662

 أرواحهم للسماء وأسمائهم للعزاء. وطني المعتقلون تطلق في .4663

 وطني الملتزمون ملتزمون بالجهل.  في .4664

المقاييس صعبة ويبقى كل شيء في    في .4665 الحياة: بكل  المقاييس  الموت: سهل بكل  وطني 

 وطني معكوس بكل المقاييس وبمقاييس الكل. 

 وطني الوقت ليس زمناً وإنما فعالً فمتى جوابها عندما نتحرك ال عندما يقرع الجرس.   في .4666

 وطني أرسلوا لنا اإلغاثة لكي تعيننا على بعض. في .4667

 بياء قائد وأذكى األذكياء سجين. وطني أغبى األغ  في .4668

 وطني تتعدد المجازر مجزرة للدبابات ومجزرة للطائرات واألهم مجازر للبشر. في .4669

 وطني تحركت الحجار وهدمت شوامخ النواطح وبقي فكر بني وطني فقط به ليناطح.  في .4670

 وطني تكون مهمة الفصيل أن يفاوض ال أن يقاتل.  في .4671

 والفرق معروف. وطني ثورة أصلية وآخري تقليد   في .4672

 وطني حتى الباقي من الركام تركناه. في .4673

 وطني حرب واحدة مقدسة والباقي معارك لم يباركها اإلله. في .4674

 وطني حواجز نكسرها بالوعي أو ال تفيد إال للرعي. في .4675

 وطني حياة كما الحياة ال يوجد، ولكن حياة كالموت يوجد المهم مازالت هناك حياة. في .4676

تجاوز االثنين، ليل ونهار أرض وسماء وما زلنا نصرخ نحن على  وطني خيارتنا ال ت   في .4677

 الحياد! نعم، صفر على الشمال.

 وطني سورية ال معنى لالنتماء بالهوية.  في .4678

 وطني سيخسر من يظن أن الوصول لما يريد مستحيل.  في .4679

وطني عداك عن أالف الفواصل المكانية يوجد فواصل زمنية فبين جدران بيوتنا الباردة    في .4680

 جدران وجودنا في المنفى ساعتان نزهة جديدة الحياة نزهة. و 

 وطني في رمضان ال أحد ينتظر سماع االًذان الكل ينتظر أن ينعم باألمان.  في .4681

 وطني في كل يوم نقتل، ولكننا مازلنا نقاتل في كل يوم.  في .4682
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  وطني كانت ترحل األشخاص وتبقى األماكن تبقى البيوت أما االًن فالكل يرحل معا  في .4683

 الكل يموت بعد الضجيج سكوت. 

وطني كل ما يصلني رزق من هللا وما لم يصلني حجبته الواسطة! وكأن هللا كتب في    في .4684

َ َعِليٌم بَِما َيْصنَعُوَن.   الكتاب أن كل شيء لي؟! فَاَل تَْذَهْب َنْفُسَك َعلَْيِهْم َحَسَراٍت إِنَّ َّللاَّ

 وطني كلب صائل في وطني أصبح للكالب فصائل. في .4685

 وطني كلنا بريؤون من دم المغدور، فحين قتل شاهدناه بصمت ولم نثور.  في .4686

 وطني كلنا معتقلون فكرا وجسدا فإلى أي حرية تصبون؟  في .4687

 وطني كلنا نعتنق الجهل.  في .4688

وطني ال أحد ينظر لإلنسان كإنسان فالغالبية يرونه قطعة نقدية أو سلعة أو ال يرونه    في .4689

 أصالً.

وطني لم نعتد الموت وإنما أهوال دنيا من ناحية وحب الدنيا من ناحية آخري شكل    في .4690

على عيوننا غشاوة فما عدنا نتوقف عند الموت أو نعير له انتباها، وهناك من يمض إلى الموت  

 ....مرتاحاً 

 وطني ما الفرق؟ من يدفع أكثر هو الحق!  في .4691

 وطني مات الموت فلم نعد نبالي مات الموت؛ واألمل ما مات ما مات األمل.  في .4692

بينهما عكاز،    في .4693 وطني مشهد متكرر: رجل وامرأة، شاب وفتاة... على دراجة يفصل 

 كبديل لطرف ما بأحد هاذين الجسدين. 

 وإنما نتمسك بما تحده له القوانين، اخبرتكم سرآ. وطني نحن ال نتمسك بكامل الدين  في .4694

 وطني نخاف من الصديق أكثر من العدو.  في .4695

وطني نفر من الموت بالموت غرقا وقنصا وجوعا وعطشا ومن األرض ومن السماء  في .4696

عبر البحار وعبر حراس الحدود، بالموت نفر من الموت فقط هنا حيث يضج الصوت ليعم  

 الصمت.

 اد إلى أوربا وليست هجرة أدمغة. وطني هجرة أجس في .4697

 وطني هناك كذبة دمرنا الوطن إلثبات صحتها وكيف للكذبة أن تثبت! في .4698

 وطني يساعدوك أن تعتاد وجعك بدل أن يساعدوك على أن تبرأ منه!  في .4699

 وطني! بات للجهاد أشكال معاصرة ما أنزل هللا بها من سلطان.  في .4700

 جنة. وطني! بات هناك مطلب دنيوي أغلى من ال في .4701

 وطني! كثيٌر من الثوابت قلبت، كثير من المطالب حرفت.  في .4702
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 وطني! كل شيء جديد، حتى الموت في كل يوٍم لديه شكل وِلما الغرابة؟  في .4703

وطني: األموات في ذمة هللا المدرسة في ذمة هللا المشفى في ذمة هللا حتى األحياء في    في .4704

 ذمة هللا. 

 السماء والكل يترقب.  وطني: الرحمة من السماء، والعذاب من في .4705

 وطني: انعدام لروح المبادرة وفرط نشاط في تحليل المبادرات سلباً. في .4706

وطني: في المنزل، أربعة جدران.... أين السكان؟ أربعة أقسام.... قسم يصد الرصاص   في .4707

بصدره العاري في الوديان والجبال والسفوح، قسم في غياهب أرض الوطن في دوامة النزوح،  

قسم غاب وصوره على الجدار مازالت رغم ذهاب الروح، قسم باق يسند الجدران عسى يوما  

فال سماء تظلنا وال أرض تقلنا هذا شعبك يا وطني كنت هنا أتأمل    ح،عطر النصر منها يفو 

 الجدار الثالث. 

وطني: قامات من الحجارة كانت بيوتا ألهلها لم يرهقها القصف، ولكنها تهاوت صامدة   في .4708

 إلى األرض مخافة أن يدنسها رجز غير أهلها...هي ذا حمص. 

كثيرون، ورغم ذلك تبقى اسطورة وطني: هامات ابطال سقطت واقفة، وتسلق عليها ال  في .4709

 الفداء...هو ذا الشهيد.

  2حامي ثغر يذوب الجليد عليه في البرد والشتاء.  1وطني، اثنان يستحقان االحترام:    في .4710

معتقل تضيع أناته في غياهب السجون، أما الشهيد فهو شيء بات أطهر من أن ينسب إلى وطن،  

 وما عدا ذلك.... مجرد أوهام.

وقتنا الحالي افعل خيرا أو تنحى ال تقف بطريق أياً كان إما أن تساعده في مرحلة من    في .4711

 مراحل طريقه أو دعه يسير.... إلى كل حائد: تنحى جانبا.

يوم االضاحي يعز على كثيرين أن سيذبح أضحيته التي هي من االنعام وأحلها هللا فما   في .4712

 بالنا يهون علينا ذبح االنسان.

الطفل  في .4713 من    يوم  خيام  تستهدف  فتاكة  بصواريخ  وأباها  وأمها  الطفولة  تُغتال  العالمي: 

 القماش، قاح.

 قلب قد شردتنا الكالب تعال سنرجع هيا بنا.  فيا .4714

 .. قلب قد شردتنا الكالب، سنرِجع ..... إلن أرواُحنا هناك. فيا .4715

 والهي منكم. تقول لناس الثورة أمكم ولغيرهم الثورة أكبر منكم وغيرهم ال أنتم منها  فيك .4716

واللعب الحلو عند التحول من الدوري الوطني للدوري العالمي يجب أن تشكل فريق    فيينا .4717

وطني مخضرم، وكلي امل بأن يكون المتأهلون أهالً للعب والفوز، شرف المشاركة ال يلزمنا  
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يمثلنا   المرمى  حارس  الحلو  اللعب  شجع  جمهورك  يستمتع  أن  المهم  يكفي  ال  الشرف  هدف 

 . 7يحمل الرقم الهداف 

التي    فئات .4718 الطريقة  بنفس  األفكار  وليس مزيد من  التفكير  لتعديل طريقة  تحتاج  المجتمع 

 يعالجونها بنمط هدام.

بثورة من أجل إلغاء عصمة السلطة وتأليه الحاكم، فتعيد السلطات الحالية صورة ما   قُمنا .4719

ة السلطة كما لو أنها هبة  قمنا عليه، وكأنه ال يحق ألفراد الشعب االعتراض أو المساس بهيب 

 ربانية، كستهم، ثورة تكفل لنا حرية التعبير بأوسع صورها ال كما هي مصورة في أذهانكم. 

ل ع ة أعلم أن هناك أناس ال تريد أن تكتب! أعلم أن هناك أناس ال تريد أن تقرأ!!    ق .4720

 لكن!!! لم أعلم أن هناك أناس ال تريد أن تفهم! 

فقد أحد عينيه  قابلت .4721 ، وتأملنا بعضنا لهو أشد مني رضى بالحياة، ألنه يملك ايماناً  طفالً 

 أكبر مني بأن هللا معوضه خيراً منها رضي فعاش رغيدا وسيعوض. 

 األول يا هديل هو فرقتنا. قاتلك .4722

ليس مجهوالً، بل معلوم للجميع... ذلك الخوف الذي يجعلنا نصمت يقتل منا كل يوم    قاتلنا .4723

 ونحن صامتون. 

 وشيوخها.. خذوا وقتكم، األرض لم تعد تدور. الثورة  قادات .4724

 الساحة الحقيقين هم األفراد الصادقين أما القادة فهم قادة الهالك. قادة .4725

الفصائل أشبه بأئمة المساجد دوم وهنن بالمقدمة بقولوا: رصوا الصفوف واستووووا    قادة .4726

 ونحن استوووينا، هللا يسويكم... 

 دة دول الخارج! ال تبعدوا المسبة ولن تنفعكم. الوطن باعوا فعالم العتب على قا قادة .4727

 أبدية: الجاهل ال تليق به الحرية.  قاعدة .4728

تقول: حافظ على انشغالك التام عندما يكون المجتمع يفكر بتفاهة، يعني اشتغل ألف    قاعدة .4729

بكل   شارك  االخرين،  لتساعد  كتير  التزامات  بنفسك  نفسك  على  ورتب  صنف  بألف  شغلة 

المجموعات العملية، وهيك بتحمي حالك من إنك تعيش أي فراغ، وبالتالي بيصير من السهل  

 طور، التكن متفضي. الت  ةجذبك وتصير تافه، نظري 

 حياتية: كثرة الضحك؛ تُضِعف مناعتك.  قاعدة .4730

 حياتية: يلي بقلك إنك كويس؛ قله بعرف مو شكراً.  قاعدة .4731

 لها بحبك، ردت: أنا قلبي گ الهيئة ال يتهاون مع المخالفات. قال .4732

 لها بحبك، قالت له بكرة بتنقض كالمك فأجاب أنا إنسان ماني فصيل، ناسوت الحب.  قال .4733

 ا بحبك، قالت له كذاب فأجاب أنا جالس بحضرتك ال حضرة األمير، ناسوت الحب. له  قال .4734
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 ، قالت له: أصبح كذابaşkınlaلها:  قال .4735

 لها: بحبك، قالت له: كشيخ الجامع، الحديث داخله غير الواقع خارجه. قال .4736

 ما فينا دين!، وكيف ذلك يكون وليس فينا عقل.  قال .4737

هاد الغبتاغون لقوه بمقر هداك الفصيل عنجد! أول مرة بسمع بالغبتاغون وحتى هاد    قال .4738

 الفصيل ماني سمعان فيه قصص على الطريق. 

 حدثني عن الُحب، قال الُحب بيت.  قالت .4739

 له أحببني، فقال أقسمت أال أقع، بال كذب.  قالت .4740

ي بقلبك شقد قداتو؟ قال لها شفتي زاجل؟ قالت أي، قال، قد االكتظاظ يلي  له هلق حب  قالت .4741

 فيه، حبك كاظظ قلبي. وهيك... 

له: ايمتا جاي تخطبني، طولت؟ قال لها: طولي بالك، قرب يصير الزفت يوصل من    قالت .4742

 بيتنا لبيتكم، وقتها لتر بنزين واحد بكفيني. 

صدقِت"، أجابت "نعم" ، ردت أصالً كل  لها "بحبني وبدو يخطبني"، ردت عليها "   قالت .4743

 - خليني ساكتة بكرى برحلوني - الشباب متل... وال قلك 

 للوزير الحاكم حقير، أجاب: هللا يديمه نعمة.  قالوا .4744

 حروفنا ذو شكل وعدد ثابت، ولكنها تكون الذعة عندما نريد لها أن تكون.   قاموس .4745

وهذا يحتم عليك أن تنتفض بعد كل  استمرار الحياة ال يعترف باألسي أو الخيبات،    قانون .4746

 عثرة. 

: يمنع ذهاب األرملة بدون محرم ويمكن ذهاب البنت إلى المعتقل مع الشياطين دون  قانون .4747

 محرم، الصرخة المكتومة، فقه المخنثين. 

ال تكن أسيرا بسجون كافر أو شيخ حقيرا قاوم فالمخزن الفارغ حجر والحربة عن    قاوم .4748

نت تلفظ أرماقك األخيرة قاوم من يموت ال تعود ترجعه الذخيرة  قرب طلقة أخيرة قاوم ولو ك 

 قاوم.

 ألخر رمق؛ فما ينبغي لدماء الشهداء وال صرخات المعتقلين أن تضيع. قاوم .4749

مهما كان العنوان فعندما تنتصر سيتغير السطر األول كما تريد ال كما وضعه الغربان    قاوم .4750

 جرد حسامك. 

الفصيل الذي يتوجه بخطابه لتابعيه فقط بالمناسبات والذي يتواجد فقط على جبهات   قائد .4751

فصيله، هذا يسمى بالعرف العام رئيس ورشة فعالة ألن الشعب ال يحتاج لمناسبة وال يختص  

 محددة، شقد عنا شواوويش.   بجبهة
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 الفصيل ليس ربآ، والشرعي ليس نبياً والشعب ليس غنما، وأنا أشك بواحدة.  قائد .4752

 ما بتعرف فقههم من وين؟   2الفصيل وشيخ الفصيل هدول ال  قائد .4753

األول: منتقده من يقف عند كل خطأ له مع أنه ليس   2الفصيل يصبح طاغية بمشاركة    قائد .4754

والث  أن يخطئ  أن  نبي ويمكن  انه بشر ويمكن  له مع  يقف عند اي خطأ  الذي ال  اني: مؤيده 

 يخطيء، صنع في وطني. 

 الذل تحجب عنك رؤية كل شيء حتى هللا فال ترتديها، محجوبون..... قبعة .4755

التصريح كان بدهم ست طالب، بعد التصريح صار ست طالب وابو العلم. المبطوحين    قبل .4756

 يا جماعة ما وجعكم ضهركم! 

إ  قبل .4757 لكل  الذهاب  في وطني ال حاجة  إال  والطبيب  والمشفى  بالعالج  يمرون  المقبرة  لى 

 هؤالء مباشرة من الحياة إلى المقبرة، ثورة. 

النوم ال تسامح أحداً، ولكن تأكد أن الغفلة مهما طالت، ففي النهاية سينتصر الحق،    قبل .4758

 نتمنى أن نشهد بأعيننا ذاك اليوم، الذي سيأتي ال مفر، فاهلل ال يُغلب. 

الثقافة   قبل .4759 بلد  أصبحت  الهجرة  وبعد  واالنحطاط  االباحية  بالد  كانت  أوربا  إلى  الهجرة 

 والرقي، أي فكر منحط هذا الذي نحمله في األحكام؟ 

الهدنة الكل بيحكي بوجود هدنة بعد الهدنة الكل بيحكي بعدم وجود هدنة الفرق! قبل    قبل .4760

 وبعد الكل بيحكي، بيبكي.

أن تقلد اإلنسان: خلقاً، حرية، كرامة...أو تنمي فيه: ضمير، شعور، رشد...عليك أن   قبل .4761

تتأكد كونه إنسان!!!!!!!!! فبعض المواصفات خاصة باإلنسان وال توهب إلى كل بني البش،  

 الفكر ثمين. 

تأكد أن    قبل .4762 لفيفها  اليوم  تلف ساعة هذا  يتغيروا ال  99أن  الذين يجب أن  البشر  % من 

 . يتغيرون

أن نرفض أن تالمس أيادي من حمل البندقية دفاعا عن األرض والعرض أيادي العهر   قبل .4763

فإننا نرفض أال تالمس هذه األيادي بعضها البعض، أو أن تعبث هذه األيادي فينا كما تعبث  

 أيادي الكفر، ال تصالح، تصالحوا. 

لف مرة من الخوف  الخوف من القذيفة أو الصاروخ أو الكيماوي أو...أشرف أ1وبعد:    قبل .4764

 من عنصر أمن! من مفارقات المقارنات.

أن تعيش بال منزل أو مسكن أو...أشرف ألف مرة من أن تعيش بال كرامة!  2وبعد:    قبل .4765

 من مفارقات المقارنات.
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الثورة ضرب من الخيال فما أحدثته من تغيرات بست سنوات يحتاج إلى ستين سنة    قتل .4766

لة الكبيرة التي نواجهها هي بتسويق الثورة ورفع سوية  لكي يتالشى على األقل، ولكن المشك

 الفكر المنحط الذي نعتنقه.

روح العمل واالبداع واالنتاج في المؤسسة يبدأ عندما يظهر جزء الهرم العلوي أن ما    قتل .4767

 تعمل به القاعدة هو من إنتاجه مباشرة وهذا تصرف سفلي يقتل ما تم ذكره أعاله. 

 نصب الجدار بقي أن يتحول الوطن إلى حلم كفلسطين.  وتدمير وتشريد وجاري قتل .4768

 ... االنتظار. قتلنا .4769

لمجرد تصنيفنا، فعلى األقل الحذر واجب، والحياة في هذا الوطن الذي اعتاله الغراب   قتلونا .4770

 ميزان، وليست إحسان.

أو ارتقو مازلتم تختلفون على مذياع القران هل تطلقونه أم تسكتونه فاألول يريد أن    قحطو .4771

يله وما حصل  يستمع ويعطل على القراء والثاني بزعم أن الناس تتكلم بما ال يليق فال يجب تشغ

صمت المذياع وسمعنا أصواتا ال يسعدنا سماعها وال استماع حروفها فال قرأنا وال استمعنا بين  

والسنة أسألكم إذا كنتم غير قادرين على التخلق بأخالق الفطرة واإلنسان فكيف ستتخلقون    البدعة

 بأخالق النبوة!!!!!! لمن يبحث عن الرقي.

 ه، ولكن ال أكذب أحاسيسي ولو كانت شكوك فال تساومون. أكذب ما رأته عيناي ولو رأت   قد .4772

 تتأخر عن دفع الضرائب، ولكن حكما عندها سيكون موعد السداد كبير، التكلفة حرية.  قد .4773

تتجرد من انسانيتك لتسوغ مبررات لما قمت به، ولكن يستحيل أن تتجرد من المنطق    قد .4774

وألجل   انسانيتهم  من  بتجردون  كثيرون  سيفضحك!!!  التفكر  وهذا  سيكشفهم  ولكن  تافه،  امر 

 والعقل والمنطق المنطق يا سادة، طيب...يلي تخلى عن انسانيته...هل تخيفه الفضيحة!!! تباً. 

تتداعى أوبدنا ولكن سنبقى ليوم ستعود تقوم فيه، وهو آت وال شك رغم كل من أدار    قد .4775

 ظهره أو خان. 

 تحترق لتنجو وقد تنجو لتعيش في المحرقة.  قد .4776

 كل المؤهالت، ولكنك في المكان الخطأ، ما كل األماكن تناسبك.   تحمل قد .4777

 تضيع البوصلة، ولكن العنوان العريض َوِلُكّلٍ ِوْجَهةٌ ُهَو ُمَولِّيَها.  قد .4778

تغادر وقد ال تعود...الوطن لن يموت، سوف نبقى هنا رغم األلم سوف نبقى هنا كي    قد .4779

 يزول األلم. 

 المشكلة أن تكون انتهت المهمة!  تفتر الهمة، ولكن ال تنتهي، ولكن قد .4780

تكون إنسان جيد وتخطيء وقد تكون إنسان سيء وتصيب في أمر ما وكون النقد للفعل    قد .4781

 فهذا يعني مو كلشي فعله السيء خطأ والجيد صح، اتهامات ع الفاضي.
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 تكون ذكياً، ولكن حكماً ذكائك ال يعني أن الناس أغبياء.  قد .4782

ال أجدك بالرغم من قربك وسهولة البحث إال أن األهم  تكون في الجوار وابحث عنك و  قد .4783

 أنني ال أجدك. 

عن  قد .4784 هنا  اتحدث  بعيداً  تكون  وقد  الموت  من  جدا  قريباً  من  المسافات تكون  أما 

 فقد يكون األبعد هو األقرب.  الوقت حيث

 تكون وعورة الطريق مؤشر على ضرورة تبديله. قد .4785

 كان الرفض محرماً.  قد .4786

 ال تكون على صواب تختلف عن قد ال تكون على صواب بنظر االخرين.  قد .4787

ال نصل الى حجم تضحيتهم، ولكن يجب علينا ان نمضي في الطريق الذي ضحوا فيه    قد .4788

 ألجلنا. 

 ال يكون االنتقام طريقاً سليماً، ولكن الدفاع عن الحقوق أمر واجب.  قد .4789

 رة ما للفصيل. بس للثو  - إي حطب-نكون حطب ونحترق ألجل غاية،  قد .4790

 يأتي وقد ال يأتي قد يبطئ وقد يتأخر العبرة في أنك تنتظره.  قد .4791

 يأتيك الزبائن لغباء الطرف األخر وليس لذكائك، واتساب وسيجنال مثاالً. قد .4792

 يتدلل البعض، ولكن تذكر يجب أال تدلى، ابقى مرتفعا كالسماء. قد .4793

 يحرقون أقالمك وأوراقك وغرفتك، ولكن أفكارك تبقى ملكك وحدك.  قد .4794

  300يخرج من عفو! المجرم مئة أو مئتين، وتتفتح جراح مليون ومليونين شخص لديهم    قد .4795

 ألف معتقل أو يزيد. 

للس  قد .4796 تتاح  التي  الفسحة  الناس من  المكمن األساسي أن ال  يستغرب  للتعبير، ولكن  خفاء 

 خوف الن ال تأثير هذا أحد أبرز أسبابهم بروزهم بال ردع، ولكن بنفس الوقت بال اي تأثير. 

يفرض عليك أن تبحر بقاربك بمستنقع االوساخ فأحسن القيادة حتى تصل إلى الشط دون   قد .4797

 أن يغرق قاربك وال يضنيك شيئا حينها. 

 يراً، ولكن حاجز واحد للحق يكشفه ويكسره.يقفز الباطل كث قد .4798

يكون الثمن كبير وقد يكون الزمن طويل وقد يكون ما يكون، حتى لو بقي شبر واحد    قد .4799

فقط مكان قدم واحدة نقف عليه فسنطلق رصاصة العدل بقلب الطغاة ورصاصة النصر األخيرة،  

 لدينا ألف خيار وكلها متشابهة... سننتصر. 

 ر سبب للعودة.يكون الحنين أكب قد .4800
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يكون الدعم سبباً لكفايتك بعدة مجاالت سالح، مال، بناء، ولكن القسم األكبر الذي تحتاجه    قد .4801

 هو ذاتك أخالق، تربية، دين ال دخل للداعم فيها! فكيف تغير نفسك من خالل غيرك! 

 يكون النجاح مجرد إحساس.  قد .4802

فليس ضرورياً ان تربح فقد يكون  يكون تواجدك بأماكن عديدة له أسبابه التي ال تدركها    قد .4803

 ربحك أن األخرين ربحوا كثيرا بك، ولكنك لم تخسر شيئاً وهذا الُمدخر. 

يكون رأيك خطأ وقد يكون مكانك خطأ، ولكنك غالبا ما تكون مع الشخص الخطأ عندما   قد .4804

 نخطأ.

 يكونون أحياء، ولكن طول الغياب ينسينا ذلك. قد .4805

فس القارب أثناء الهجرة، ولكنهم لن ينشغال ببعضهم عن  يلتقي السوريين المتناحرين بن   قد .4806

 هدف رحلتهم فهمهم الوصول إلى أرض األحالم، ولو كانوا هنا لقتال بعضهم البعض. 

 والهامة من أرض األمل إلى أرض الوجع، عبروا. قدسيا .4807

 غيرتوا اسمائكم؟ وبقيت هي ثورة الحرية والكرامة؟  قديش .4808

 موه.في ذباب وقف ع جرحنا وك عق قديش .4809

افترش    قديش .4810 ومنهم  الشجر  بين  يلي  بالخيمة  االمواج  بين  يلي  بالمركب  ...؟  ناس  في 

األرض واستظل القمر، عندهم حروف وحكي وعبر بس ما في حدا ساعدهم يعبرون وقديش  

 في ناس راحوا وبعدوا وعبروا، قديش...؟ 

 ناس زرفت عبرات وهمها كافيها.  قديش .4811

 ناس في عندها عبر بدها تعبر عنها بس ما فيها. قديش .4812

4813.  ً  ما حدا قصر مع حدا أوقات النزوح وجديداً الكل مقصر مع الكل إذا صار. قديما

اضعاف الشعور الوطني جريمة حديثا اضعاف الشعور الديني ما جريمة الفرق أيضا   قديما .4814

 قديما المتهم بريء بس هلق عنجد المتهم مجرم. 

 البداية قد يأخذ مئة يوم، أما قرار النهاية فيكفيه يوم.  قرار .4815

لم   التي ندعي تنفيذها غدا بعد المنام تتحول إلى أحالم، ما عاد التنفيذ يجدي إن  قراراتنا .4816

 يكن محسوم وليد االًن. 

بالمحصلة تراكمية وُمتخذة، كل ما تحتاجه هو جعلها بموضع التنفيذ عبر رٍد على    قراراتنا .4817

 فعل ما. 

 من الموت يجعلك للموت أقرب اللهم احمي أهلنا.  قربك .4818

 وقاضي وقادة بدهم الموزة قصدي الوطن ونحن نتزحلط بقشرتها. قرد .4819
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لسالم في الزحام أال أشرب القهوة أال أزيد في الكالم أال  اليوم أن أتأخر أال ألقي ا  قررت .4820

أرافق الرحلة وأن أبحث عن عشق بين العيون الُمخمرة. العبرة: ليس مهماً أن يظهر قلٌب في  

 الفنجان وإنما أن يكون له دان.

 حدود تشعل الجبهات، وقرى حدود تتاجر باآلهات! ويتهمون.  قرى .4821

4822.  ً  ا جمل الكذب. .. هي أكثر كلمة بدأت فيهقريبا

 تلك القطع من الوطن بعيدة عنا بأحداثها كبعد بورما سنحرر روما، الرقة.  قريبة .4823

 من قلبي گ قُرب أطمة على الخارطة، بعيدة عني حد وعورة الطريق إليها.   قريبة .4824

 كبير من الذل الذي غاص فيه الناس ألنهم ابتغوا العزة ببعض البشر ال ِپ هللا.  قسم .4825

 أيلول في نهاية حزيران. فمتى الُمنال  بدأت عندما جاءت  قصة .4826

 بكلمتين: هينة..... خيمة.  قصة .4827

الباب نظر فوقه فوجد عبارة : السارق تقطع يده    قصة .4828 قصيرة من تأليفي قبل أن يدخل 

التاجر  فتلقاه  ومضى  وأعطاه  يده  فمد  المؤجر  تلقاه  من  فأول  ودخل  نفسه  في  سرورا  فأسر 

فتلقا يده وأعطاه ثم مضى  الكهرباء المستغل فمد  يده وأعطاه وصاحب  الطعام فمد  ه صاحب 

وصاحب الدواء وهو يمد يده ويعطي حتى لم يعد بجيبه شيء    ارةوصاحب الماء وصاحب السي 

يستره ومضى فوجد عياله وليس معه شيء ولكن صدع رأسه أن مد يده وأعطى كل المستغلين  

ضي فمد يده فقطعها له، لو أنك ولم يعطي عياله المحتاجين فمد يده و أعطاهم ومضى فوجد القا

ربا مظلومون قبل ظلمهم إذا لم تفهم المد بجبلك    تضطرفينا المد الممنوع السرقة حرام بيع الم

 جزر كلهم أصحاب القاضي بدو مد رقبة. 

 قصيرة: شو اسمك؟، نصر، بتعرف تقرأ يا نصر، ال، ومشي وخلصت القصة.  قصة .4829

الطاعن في السن يمشي   قصة .4830 على عكازته ومرت من أمامه بسرعة    قصيرة: كان ذلك 

مجموعة كالب تجري فتوقف قليالً ثم نظر فإذا هناك كلب مفرد يسرع ويعوي ويطارد للحاق 

 بهم فقال له: شفت الكالب شردت فبدك تشرد معهم يا كلب، تأليف شفتوا؟ شرود. 

 نجاح: عاش أميناً، مات شهيداً.  قصة .4831

الغنم...لم ير ولن    واقع نمر عليها، من شدة......نتخيلها  قصص .4832 خيال.... طوبى لراعي 

 يسمع عفوك ربي. 

 على إدلب وشهداء في أريحا؛ والفصيل مشغول برئيس الفصيل العميل.  قصف .4833

 بسيطة وعقولنا معقدة. قضيتنا .4834

 ال تحتاج الكثير، عليك أن تغار وال تكون كالخنزير.  قضيتنا .4835
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ليس بضعف الحضارة أو عدم وجودها، وإنما بشعب تعود الفوضى والنفاق هذه   قضيتنا .4836

 آفتنا......

! ال تنجب طفالً، لن يموتوا جوعا ولن يقتلهم الوطن ولن يظلمهم هللا، ولكن...معظم  قف .4837

 الكل إن كان يريد الحياة له متخاذلون. 

 على قارعة الطريق دون هواتفكم، تأملوا المارة.  قفوا .4838

 .عقيمون ��الدنيا مصالح وليس الدنيا مصالح  قل .4839

 للتائهين في هذه الحياة ال تنسوا أن هللا موجود، سنكون بخير.  قل .4840

 للذين ينتظرون حياة بال أي منغص أن الجنة ليست هنا. قل .4841

 لي من تكره أقل لك من ستبايع، سكارى.  قل .4842

 نٍة ُهِجر ساكنيها، وما زالت قائمة بكل بيوتها. كمدي  قلبُكِ  .4843

 المثقفين وتنحيهم وكثرة الجهلة وتمطيهم هو أحد أبرز أسباب تمزقنا الحالي. قلة .4844

من مرتادي مواقع التواصل االجتماعي تتميز صورهم الشخصية التي يقومون بنشرها    قلة .4845

 النشر من خالل علم النفس. بالعفوية، أما الغالبية الكاسحة فأنت بحاجة لدراسة منطلقهم ب 

 حط ايدك ع الوجع حط ايدو على عقله ... وهيك.  قلو  .4846

: عطيني صفات كويسة فيه: جاوبه: ما بيسرق، ما بيكذب، ما بينافق، ما بيغدر، ما  قلو  .4847

 بخون وما...، وهيك صار فينا صار الكويس هو يلي ما كويس. 

 صادقة وقلوب كاذبة هيك البشر باختصار. قلوب .4848

 تها الماديات.جمد قلوبنا .4849

 لم تخلق لنملئها باألحقاد والضغائن؛ فخلها كي ترتاح.  قلوبنا .4850

 ممتلئة حتى ُكرهاً، فال مكان لكره جديد، فتنحوا جانباً. قلوبنا .4851

 من التركيز يوفر عليك كثير من المشاكل.  قليل .4852

 من يموت منا واألكثرية يرتقون.  قليل .4853

هي المعارك التي تنتهي فغالبها يستمر إما بتبدل األشخاص أو بتغير شكل الحرب،    قليلة .4854

 حربنا معكم طويلة. 

 الذين يفكرون فالغالبية تعمل كمسوقين ألفكار سادتهم أو قادتهم أو معطيات السوق.   قليلون .4855

 أولئك الذين ال يبيعون.  قليلون .4856

 گ صبارة عبد هللا الذين كانوا طالعين هلل. قليلون .4857
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 امضي ال توقف المسير فلكل أجل ومصير ال تلتف واستفت قلبك فالبصير بات ضرير.   قم .4858

اسم   قم .4859 أكثر من  األلسن  يجري على  ربما  اسمك  أن  وتأكد  المونديال  في  بتسجيل هدف 

أ وتأكد أن اسمك لن يجري على لسان  بفعل خير ولو بسيط جداً  قم  حد سوى األحد،  الرب، 

 وشتان بين ما جرى. 

 واشتم وسيصطف كل الشعب يشتم معك قم وحد اإلله وسيتهمك كل الشعب باإللحاد.  قم .4860

 وألق النظرة األخيرة مدننا تموت بوجود األنجاس ال بضربها الذخيرة. قم .4861

 التخاذل أن تتنازل للعدو وتتعالى على أبناء جلدتك.  قمة .4862

قليل    قمة .4863 الشخص  يتحدث  أن  عقله الجهل  استنتاجات  على  كالمه  يبني  أو  بالدين،  فهم 

 القاصر. 

 السفالة أن تستدل بالدين لتبرير التفرقة والدين كله اعتصام. قمة .4864

 السفالة أن يقتل المجرم الناس باسم الدين وهللا.  قمة .4865

 الكفر: أن تغتال روحاً أسيرة كانت تترقب عودة روح الحرية لها.  قمة .4866

 الوفاء أن تكبُرا معاً. قمة .4867

الوالء في المبادئ، ثم يكون الوالء بغيرها والء مصلحة بأي نوع، وانعدام مؤشر والء    قمة .4868

عام في هذا الوطن دليل ندرة المبادئ وكثرة المصالح، ومصيبة المصالح في تقلبها فال يبقى  

 وال يرقى الكيان أياً كان.

 حياتك هي المبادئ ومتى بدأت تتنازل بدأ االنحدار.  قمة .4869

يخ  قمري .4870 لن  لن  وردتي  األوهام  يضعف...سيعصف  لن  عزمي  الظالم  بو...سينير 

 تذبل...فلتذبل الزهور فهي مطلية بماء فضة ويشع منها نور، لن تذبل...لو ذبلت الزهور. 

 ثورة لنبطل انبطاح، دي بقى بطلوا وقوموا.  قمنا .4871

نا حربها  لمحاربة أخالق فظة، فحاربناها بنفس الفظاظة من األخالق، فراقت لنا فاوقف قمنا .4872

 وتقلدناها! هكذا نصبح سيئين. 

 لنهدم صنما فأقمنا مئات األوثان اي ثائر أنت يا إنسان. قمنا .4873

 لك وحدك فإما أن يسلموا بها أو لها يستسلمون.  قناعاتك .4874

تتولد من تأمل األشياء، فضيم مرحلتنا سنقتنع به لو تأملنا النفوس التي نواجهها في    قناعتنا .4875

 كل مكان كان.

 مازالت تسري فينا.... وعلينا وقوانيننا ال تسري الفينا.... وال عليهم.   قوانينهم .4876

 الموت الصادرة تشعل بصدورنا حقداً لن يطفئه إال حر جهنم.  قوائم .4877
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 طة بينهم، هل فكرتم بالرابطة التي تجمعنا حالياً!التجمعات بمتانة الراب  قوة .4878

 الجيش في نظامه أم قوة النظام في جيشه؟  قوة .4879

الحق بأصله، وال بد للحق أن ينتصر وتأخره غالباً ينتج من ضعف إيمان أصحابه به،    قوة .4880

مع ان قوته أكبر من قوة عدوهم مهما بلغت، ولكن ضعف إيمانهم به يضعفه فينعدم حقهم كـ 

 م قوتهم. انعدا

المالحظة واقتراحات التحسين هي سمة اساسية تحتاج وجودها في العنصر البشري   قوة .4881

 ألي مؤسسة، ولكن غالبا ما يتم تجاهلها.

المؤسسات تحدد بأبعد فرع فيها عنها وتحلل العالقة القائمة بين أفراد الفرع، وبناء    قوة .4882

بنود العالقة يكون المؤ  شر على قوة المؤسسة األم. ما في  على شكل ومتانة وتوزيع وتبادل 

 عالقة.

صدق الشخص بعصرنا يحددها مدى هروب الناس من مواجهته وقوة نفاق الشخص    قوة .4883

 يحددها مدى تجاهل الناس مجابهته. 

 الحقيقة ال يحتاج إلى لثام وتطبيق الحق ال يحتاج إلى ملثمين.  قول .4884

 بطلنا نفهم؟! من زمان بطلن. قولك؛ .4885

في    قوية .4886 والمتسكعين  ظهرها  على  المتسلقين  آالف  رغم  صامدة  زالت  فما  الثورة  هذه 

 شوارعها والطاعنين خناجرهم بخواصرها.

 وب تعي يا إنسان.بوح بحجم طوفان.... ولكن صمتاً فما عاد في الجوف قل قيد .4887

 : أن تبحث عن صور حّي بين األموات!قيصر .4888

الحياة ولذتها ب العطاء، فشكراً لكل من يعطي أو يسهل الطريق، أو يتعلم ليكون هو   قيمة .4889

 الخطوة الالحقة على هذا الدرب.

 الرأي بقيمة الفكر الذي يحمله صاحب الرأي. قيمة .4890

 مهما كان.ُحٍب دون ُحِب هللا ُمتِعب ِلمن ما كان و  ُكل .4891

 نتقن الكالم، ولكن المهم أن يكون بنقاء.  ُكلنا .4892

 عازفاً وأنُشد لحنك، فالحنين بات قاتل.  ُكنْ  .4893

 ُمْلِهماً وسيقلد روحك الكثيرين مهما غيروا األساليب أو األشكال.  ُكن .4894

 نستفقد غياب السكان أما اآلن فقد غاب السكان ومنازلهم، وين الدار. ُكنا .4895

 العادة ال يجب أال تتحرك درعا لوحدها، فالِفرقة سمحت للكالب أن تنهش مدننا بالتوالي.   كـ .4896

 المَخِلصة تحمل راية سفينة نوح وتطوف تدعوا الناس للنجاة بصعود ركب الثورة  كـ .4897
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 صّبارة حسين شابت ع بكير، كل العالم تُربي صبارتها لتكبر إال هو يُدللها لتصغر. كـ .4898

 مزهرة؛ هكذا العطاء: أصل، أخضر، أزهر.   صبارة قمر خضراء كـ .4899

 صبارة قمر ال أحد يستطيع بناء حطامنا سوانا، عندما نعود لنورق من جديد.  كـ .4900

 صبارة مريم نحتاج في الحياة إلى شريك يظلنا ويكبر معنا. كـ .4901

 صبارة نور كبرنالك األصيص؛ يلله اكبري.  كـ .4902

 عيني فرقان يبقى أملنا جميالً.  كـ .4903

 ال تحمل مسدس وال تحمل شيء، ومن ال يحمل شيء كافر وكذاب. موفدة الحدث  كـ .4904

 ذلك المعمرجي يقول إنه سيبني وطن وشغله الشاغل بناء سجون وحواجز، كاذبون.   كاذب .4905

 النبوي، المقاطع الصوتية تحتاج إلى سند، عن مرصد عن مرصد عن عنصر....   كالحديث .4906

 أمر هللا فوق اإلرادة.  كالعادة .4907

 باالسم ويترك لك البحث عن الشخص.يأتيك القدر  كالعادة .4908

 األمان مستتب حد الرعب. كان .4909

الحاجز ينزعج من جواب ما مع حدي لسؤال أنتو مع مين؟ هلق صار السؤال في حدا    كان .4910

 منكم مع حدي؟ يا سبحان هللا. 

 القناص يقتلهم لمجرد أنهم أحياء. كان .4911

 النزوح أشبه بنزهة أما االًن فهو الموت لبرهة في وطني الحياة نزهة والموت ببرهة.   كان .4912

لق حج فصيل كامل مليان شيوخ الناس ما عم  أول الشيخ شو ما قال الناس تصدق، ه  كان .4913

 تصدقه.

المفارقة أما بعدها    كان .4914 الهدوء لحظة  حلمنا نعيش بهدوء وهلق عما نموت بهدوء المهم 

 فضجيج يشق الغمام إلى المنتقم وسيرتد صداه يومآ ما...يا رب سمعنا الصوت فاسمعنا الصدى.

 فقط، مجزرة الطلب األخير.  طفالً صغيراً، وكل ما طلبه قبل الموت كان أُمه كان .4915

 عاماً منصرماً مليء بكو وفيد.  كان .4916

 عاماً؛ مليئاً بالحب.  كان .4917

 عليك فقط أال تبكي كي ال يزول الغبار وتختفي آثار الجريمة.  كان .4918

 عندي بيت ال أساس وال حيطان وال سقف فقط قلوب تعيش معنا وأرواح تجول.  كان .4919

  بتحقيق   جداً   ��لدي حلم صغير بهاتف فيه تشكيل الحروف، وقام صديق لي أحبه    كان .4920

  أحيانا  ✏تجتها انسخ وألصق.  اح   لو   بحيث  مشكلة  الحروف  لي  فأرسل  رد،  بأول  الحلم  حلمي،
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  ��  وصديق��  حلم  هو  تحتاجه  كلما.  أبعد  طريقا   نختار  ولكننا  سهل،  تحقيقها  يكون  أحالمنا

 . يحبك

تفكيري وذهب االًن تاركا وراءه حيزا من    كان .4921 الكثير من وقتي وكل  لدي صديق يأخذ 

 .��الوقت والتفكير والمكان  

عليه خلوه يغني وباألخير صار رقاصة وهلق كان مرابط ضحكو عليه    منشد ضحكو   كان .4922

 وحطوه ع الحواجز وأبصر اشو بصير باألخير، نظرية التطور. 

هذا العيد للقهوة والنوم وبعض العمل وحسب، لذلك عيد سعيد لكل البشر يلي ما التقيت    كان .4923

 فيهم. 

 واقعنا سيكون أسوء مما نعيشه بكثير لو لم نتجرأ.  كان .4924

وكان، كان الحنين مختصراً على أيام مضت، أما اآلن فالجدران والمنازل والطرقات    نكا .4925

 والصحاب واألماكن واألدوات واألشياء و. و. كان.

 يجب أن نكون أقوياء ونقاتل بحيث ال يذهب الناس إلى الخيام. كان .4926

لى يتيم.  يموت األب فيصبح األطفال يتامى، اآلن يموت األطفال جمعاً ويتحول األب إ  كان .4927

 ال حياة لمن تنادى ... أنت منذ اآلن وحدك، أنت في البلوى يتيم   -عبثا تنادى 

ينوي أن يعمل لخدمة أهله وترشح لذلك ضمن أي مكتب مناسب، ولكن...ما يناسبه    كان .4928

 هو بيتا في الجنة. 

الحرب في هذا الوطن غير متكافئة، ال ذنب للسالح في التكافؤ وإنما قتلت وأوجعت    كانت .4929

 لخيانة العدد األكبر. ا

 الكميرا ألد أعدائي، منذ الطفولة وال زلت ألتقطها وال تلتقطني.  كانت .4930

السيارات هي    كانت .4931 المساجد، وهلق  وبعدها  المشافي،  وبعدها صارت  المدارس مأوى، 

 المأوى، هللا يعين أهلنا ويقصف من يقصفهم. 

 تثلج في مثل هذا اليوم ذاك اليوم وأثلجت قلبي لجن.  كانت .4932

جميلة جداً؛ لم تُسَرق ولم تُحَرق ولم تُهَدم ولم تَُمْت، ال زالت تصطحبني إلى أجمل    انتك .4933

تفارقني،   وال  تحتويني  التي  فهي  ذهبت،  أينما  وتذهب معي  الصور،  أجمل  وتلتقط  األماكن، 

 أحالمي. 

ربيعاً، ولكنه خريف قلوبنا هي ليست حفرة وإنما طريقنا فيها مليء بالحفر هي ليست    كانت .4934

ابوس وإنما حلم جميل فقدنا فيه اإلحساس هي نقية ونحن الملوثون والتهمة عليها أول جرم  ك

 اقترفناه مع أننا نحن المجرمون، ثورة. 
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زوجته تتابع مقطع يوتيوب، وطلبت في اليوم الثاني منه جزر وقهوة: االحتمال األول    كانت .4935

 تدريبات األون الين. تشربه قهوة وتعمله سلطة، االحتمال الثاني تعمل ماسك، هيك  

 سنة مليئة بمحاوالت أن نسبق تعهداتنا؛ ولكن الوقت لم يكن يكفي.  كانت .4936

 قصة جميلة أبديت إعجابي بها عندما انتهت؛ كنت اسمعها وأنا شارد. كانت .4937

 كذبة؛ لم نصدقها ولم نكذبها؛ لكننا تابعنا الكذب فيها، وتستمر الكذبة. كانت .4938

المدنيين في كل قرية تدخلها،  10كالب األسد تحرق ما ال يقل عن    كانت .4939 ٪ من منازل 

وقامت بإحراق كل األشجار وقطعها في المناطق المحتلة. نفس الكالب افتعلت حرائق في جبال  

ة به أو لتصفية الحسابات. كلما جرى أن الفكرة لم تتناسب مع  الساحل الستخراج الفحم والتجار

 مشهد النيران واقعاً.  شواالتجرة، ليعي 

 لكنته صحراوية كبيئته لذلك كان ينادي حبيبته يا گلبي.  كانت .4940

 معركة الشعب ثم معركة الفصائل، يجب أن تكون معركتهما معاً.  كانت .4941

 وال زالت الثورة مكتوبة علينا.  كانت .4942

 زالت رحلة النزوح أقسى قصة سفر.وما كانت .4943

 فرادى أما اليوم فقافلة لم تكتمل بعد.  كانوا .4944

 إسرائيل وهذا الوطن هو التيه الذي ندور فيه بال استقرار.  كبني .4945

 حروفا كثيرة ولم يكتب لنا اللقاء، لقد حال بيننا في الدنيا الفناء. كتبنا .4946

 ؛ عشقان؟ ال وهللا شاكك إني مكورن.صفناتك  كترانة .4947

 ناس طلعت برا الوطن بس ما تغيرت سلبا أو إيجابا ما حدا بيتغير بيرجع ألصله. كتير .4948

 الباطل ال تستلزم منا اعتياده بقدر ما تستلزم أن نتوحد ونصده معا.  كثرة .4949

 تفعل.  التفكير بالحيل تفسد العمل واإلفساد هنا يكون بعدم اكتماله مهما حاولت أن كثرة .4950

 الحرام حولك ال تحتم عليك اعتياده ألنك إن اعتدته انغمست فيه مع الوقت. كثرة .4951

 العالقات تعني كثير من العراقيل للراحة النفسية.  كثرة .4952

المحددات توقف الحراك: هلق لو قلنا بدنا نعمل الشغلة الفالنية، بدءاً من أصغر إلى   كثرة .4953

ال هو  تشوفه  أول شيء رح  ممكنة،  شغلة  تقوم  أكبر  عم  أنك  لشكل  لتوصل  والمحددات  قيود 

بمغامرة بحقل ألغام وحكماً رح يطق فيك كم لغم، لهيك بطلوا هالسوالف، فينا نحط محددات 

أو إطار عام، أما األشياء البسيطة المتغيرة هي جريمة نغوص فيها ألنها   بادئتتناسب مع الم

 لف. بمثابة بتر األرجل وإيقاف التحرك واالقتصار على السوا
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الموت أضرت بمصالحنا فما عدنا نأبه له لمصالحنا مصالحنا فوق كل شيء، نفاق    كثرة .4954

 شعب بأسره.

 الموت حولك ال تبرر لك أال تشعر وقربه منك ال يعني أن تنسى إنسانيتك.  كثرة .4955

المشاريع: كل مقيم مشروع نزوح كل نازح مشروع لجوء كل الجئ مشروع نسياًن   كثرت .4956

 والنصر فلها مستثمرون خاصة.أما مشاريع الشهادة 

 من الجهلة الذين كان يجب أن تحتضنهم المدارس ضبتهم الفصائل وكانت النتيجة...  كثيرٌ  .4957

 من الُحب واليقين أنها مهما ضاقت ففتحة السماء ال يستطيع أحٌد اغالقها. كثيرٌ  .4958

 من المقيدين؛ أرواحهم نالت الحّرية.  كثيرٌ  .4959

ممن    كثيرٌ  .4960 وكثير  األجل،  بيننا  حال  ولكن  يخونوا،  لم  بدونهم،  مضينا  الدرب  رفاق  من 

 مازالوا في هذه الحياة خائنون نشتاق ألولئك الرفاق. 

 من االحالم تحتاج منك الذهاب اليها لتتحقق ال أن تبقى قابعا مكانك.  كثير .4961

 ، ولكننا نعالجها كسبب، عليكم باألسباب والنتائج تأتي لوحدها. من االمور هي نتيجة كثير .4962

من األشياء التي تمسك ستكون أفضل عندما تعبر عن رأيك فيها ألن االنقياد التام   كثير .4963

 يعني في النهاية الهاوية. 

 من األشياء ال أدرك تصرفك فيها، ولكنني أثق بك يا رب.  كثير .4964

لأل  كثير .4965 نغيرها  أن  يمكن  األشياء  أيضاً  من  والكثير  لها،  برفضنا  الصراخ  بمجرد  فضل 

 ليتغير يحتاج منا أن نتحرك، موضوع ان نقبل بالواقع السيء يعني أن كل يوم جديد هو أسوء.

 من األمل مازال يضج بنا، بالرغم من كثير من األلم الذي اجتاحنا. كثير .4966

مك تبدو تافهة فحلمك  من األمور إذا ما قارنتها مع الواقع تبدو رائعة، ولكن مع حل  كثير .4967

 هو المقياس. 

 من األمور ستسير في الطريق الصحيح لو تركنا االنقياد مع األكثرية دون تفكير.  كثير .4968

 من األمور يرد هللا بها عنك، وجزء صغير يكون لك لتوقن بذاتك.  كثير .4969

من اآلراء الجيدة نسمعها كل يوم، ولكن بال أي تطبيق، وكأن األمر مقتصر على    كثير .4970

 ت نسبة الصوابية وحسب.اثبا

من البشر لم تعد تفهم معنى الثورة وال حتى الحرية، ذنبهم أنهم قليلي فهم، ما ذنبنا    كثير .4971

 إن ما عم يفهموا علينا. 

 من التعامالت ستستقيم عندما نوقن أننا لسنا مخلدون.  كثير .4972
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من الجدليات الفارغة التي نخوض فيها هي بسبب توهمنا أننا بفراغ، قليل من األلم    كثير .4973

 أو كثير من العمل كافي لعدم الخوض فيها. 

 من الحروب التي أشعلناها كانت بأنفسنا واحرقتنا الحرب الغبية.  كثير .4974

 من الحسابات سنفتتحها في الدنيا وسنختتمها عند هللا، يوم حساب.  كثير .4975

لحقائق التي احجمنا عن طرحها بوضوح مخافة امر ما...جعلتنا االن نخاف من  من ا كثير .4976

 طرحها. 

 من الحقوق سبب ضياعها األول هو النسيان، عليك فقط أال تنسى وستأتي فرصتك.  كثير .4977

من الردود تكون على هيئة أفعال ومنها على هيئة تجاهل وأخرى صمت وغالب الرد   كثير .4978

 الكالمي هو رد فعل وحسب.

 فتفقد جعبتك جيداً.  junk Mailمن الرسائل الهامة تجدها في  ركثي  .4979

 من الصحاب افتقدهم ولو كانوا لكنت معهم وليس معكم.  كثير .4980

 من العهود التي قطعتها تخالف األعراف، ولكنها قابلة للتطبيق ونُِفذْت. كثير .4981

من القرارات الصائبة ننفي صحتها لعدم قدرتنا على التطبيق يا أخي اعترف بصوابية    كثير .4982

 القرار وبعدها كول بصل. 

من القمامة على طرف الطريق تحترق كما هذا الوطن المحترق الفرق انه وطن وهي    كثير .4983

 قمامة ولو تشابه االحتراق. 

القناعات تتغير عند مؤثر قوي،  من اللحى تُهذب كثيراً قبل موعد الزفاف، فكثير من   كثير .4984

 فال تقف عند القناعات الوقتية الن الوقت يمضي ويغير دون تدخل منك. 

من المأذن تهاوت، ولكن مازال األذان يُرفع، من الطبيعي أن تحترم الدول حضارتها    كثير .4985

رث  لو كانت كافرة ونحن تعاملنا السلبي مع كنيسة نوتردام أكثر بكثير من حزننا على تدمير ا

تاريخي وديني أمامنا، الن الحقد الذي بداخلنا يفوق الكفر الذي بظاهرهم، التاريخ يُكتب لمن  

 تاريخه ومقدساته ومبادئه فبدل ان نلعن تاريخهم لنحترم تاريخنا أوالً.   رميحت 

من المآسي خلفتها الحرب في وطني، وكثير من القصص لم ترو، وحتى صفحات    كثير .4986

ستوعبها، ولكننا سياتي يوم علينا ونشاهد آثار هذه القصص في الطرقات  التواصل ال يمكنها أن ت 

 وفي وجوه المارة وفي عيونهم، لن يخفى شيء وستسرد كل القصص. 

من المتنطعين يقللون من كل عمل تحاول أن تقوم به ولو كان أضعف اإليمان بالكلمة    كثير .4987

 تحت دعوى أنه لن تنفع سوى الحرب. 

انية التي يندى لها جبين اإلنسانية نفسها كانت موجودة في فيافي  من المواقف اإلنس  كثير .4988

 الوطن. 
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 من الناس تترحم على الموتى لتخفي عجزها، أنتم األموات.  كثير .4989

 من النداءات اختفت فلم تعد مكبرات الصوت تنادي سوى على بيع النايلون. كثير .4990

 يا طيبة فعلى نياتكم ترزقون. من حروفي يحمل بين حناياه القسوة، ولكن تأكدوا أن النوا  كثير .4991

 من خصائل الخير ماتت في قلوبنا، فالعاقل يعلق قلبه بخالقه وحسب. كثير .4992

من فصول الحرب هي كذبة ال عالقة لها بهدف المتحاربين وهذه التي تكشف زيف    كثير .4993

 معنى االنتساب هلل والوطن واالنسانية فكلما زادت كلما كانوا أكثر بهتان. 

ن الثورة إلى زوال، والسبب وال شك هي أنفسنا، ولكن حكماً ولو خبت  من يستدل با  كثير .4994

 تلك الجمرة.... سياتي من يشعلها ويحرق بلهيبها كل الطغاة، فأصلحوا تلك النفوس وحسب. 

ما نسمع لماذا ال يتحرك األشخاص يلي فعالً هم القياديين، ورغم أن التبرير غير    كثيراً  .4995

العوام التحرك إال أن  لعدم  الذين اعتادوا تخوين كل شيء والسخرية من كل شيء ال    مبرر 

 يستحقون فعالً هكذا قياديين، مو ألن هم ال يريدون التحرك. 

 من الوقت الضائع يضاف لما يضيع من عمرنا ووطننا وحتى أجزاء منا بهذا الوقت.  كثيراً  .4996

 يُحكى بخالف ما يحاك. كثيرا .4997

سيعيشون أكثر من الحرب، وكثير مازالوا يعيثون فيها فساداً، فابتسم لربما تكون    كثيرون .4998

 من األكثرية األولى. 

ضائعون في ذاكرتنا، لم ننسهم، ولكن ضجيج الواقع جعلهم في الزحام، البد أن    كثيرون .4999

 يزول الزحام ويعاودون الظهور. 

 اة، مطالب أنت بأن تكون. ال يعلمون بوجودنا وال يدركون أننا على قيد الحي  كثيرون .5000

بضاعته    كثيرون .5001 وحسب  ستخسر  او  ستربح  هل  يهمه  كالتاجر  يبالون..  يعودوا  لم 

 الشخصية، فرق بين المؤمن والمتاجر. 

الناس   كثيرون .5002 من  كثير  في  أن  يدركون  وهم ال  مواجعهم  تدرك  أن  الناس  من  يريدون 

 مواجع. 

يشترون الوالء وهناك من يبيع، وأنا واثق أن من يدفع لك أكثر وال شك إذا ما    كثيرون .5003

 واليته هو هللا، فلماذا تبيع الوالء بثمن بخس، وباء €.

 ينتمون لنفس الجماعة ويختلفون في المضمون.  كثيرون .5004

ينظرون الى نصر الثورة بضرورة عدم خسارة أي شيء فيها وربح الكثير وال    يرونكث .5005

يعلمون أنه لو خسر كل شيء فإنه يوجد يوم حساب سيعوضه بخير االف المرات لو كان من  

 الصادقين.
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 هو فرح عدوك.. مؤقت، فكل النتائج المرحلية في غير صف الحق لن تطول.  كحزنك .5006

 نطق نفس الجمل بال عمل ويسأل معقول؟  األمل: أن يعيد الشعب كذبة .5007

 الخوف من المجهول تجعلك ترضى بأدنى الحلول فتعيش ما تتوهم.  كذبة .5008

 حلو متل وقت يلي بتصدق.   كذبك .5009

منا ويعبر عنا أحسن من فهمان ما معنا من قرقات الخم مو مهم كالم سوقي الكر يعبر    كر .5010

 رر أوال وتتكررون. عن الكررة الفهمان ال يستطيع حتى أن يعبر يجب أن يتك

 على مسامعنا حافظوا على مدنكم! لكي نسلمها لألوغاد سالمة؟ حافظوا على الثورة.   كرروا .5011

كرش بتنبلع إنه الكل شارد بس يكون الهدف حطهم بالكرش فهذا تسمم نظم غذائك    كرشوهم .5012

 واعط لكل وقته وحجمه. 

يثقون ببعضهم بكل بساطة  الشعوب تولده الشعوب ذاتها في مخيلة اآلخرين، فعندما ال    كره .5013

 سيكرههم العالم.

 صعب جداً. اونالين الجليد كسر .5014

بصدق مع القبول، خير من كثرة من غير القبول، ويبقى للصدق جاذبية تضاعف    كسرة .5015

 وزن كل شيء. 

~  1أؤمن بقضيتين ورغم تجارب كثيرة للتمرد عليها إال أنهما مثبتتان بنسبة فائقة   كعربي .5016

فاشل: أي بإمكانك مفردا أن تنجز أكثر وأفضل فيما إذا انخرطت في  العمل العربي المشترك  

~أن تعمل عمل صغير مستقل أفضل فيما إذا عملت تحت جناح أو بإشراف 2مجموعة عمل. 

واألنانية طابع مثبت لك يا عربي إال من رحم ربي فاالبتعاد أولى،    حسدعربي في عمل ضخم ال

 وبة!!! تبا. ولكن ماذا عن ذاتي وذاتك أوليس فيها عر

 دموعك وازرع في قلبك الرضى، فال قيمة لماء عيناك في عيون االًخرين.  كفكف .5017

 عن التصفيق للباطل فهذه كفيل بدحره وللحق فجر رغم أنوف الجميع. كفو  .5018

 الدموع وال تحزني، فليس كل الكفر حرام.  كفي .5019

 الليالي ليلة بال قمر ليلة سوداء ال جميل فيها سوى الشهداء. ككل .5020

 فاق جديد هو كذبة جديدة بيننا وبينكم اتفاق واحد. ات  كل .5021

 ارهاصات الواقع ال تفي بحجم رحيلكم الذي يجعل المستقبل مجهول.  كل .5022

اعتزاز كان سببه دوائر الزمان، فيكفي المعتز واعظاً ان الزمن يدور، عزك ذاتك ال    كل .5023

 قالبة الزمان.

 االندماجيات الحالية حتى االًن هي مكاسب دنيوية ننتظر فصل األخرة. كل .5024
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 األحالم على ربنا هينة.  كل .5025

 األرباب دون هللا في النار وما أكثر المترببون كونوا ربانيون.  كل .5026

اء التي كنت أقترح على والدي أن يُغيرها، أنفذها اآلن تماماً كما كان يفعل، فسالم األشي   كل .5027

 على روحك في الخالدين.

األشياء المزعجة يمكننا االستغناء عنها، ازعاجنا مرتبط بسبب إصرارنا على االحتفاظ    كل .5028

 بها. 

في خدمة    األصنام التي تعبدها ستنهار وعندها ستصحو وتكتشف مقدار وقت كبير كان  كل .5029

 ُهبل. 

 األعمال تنقضي بالتحرك ال بالكالم.  كل .5030

 األياًم تحمل نفس األرقام واألجواء فقط رقم العام والناس هم من يتغيرون.  كل .5031

 األيام التي ال تذهب إليها ستأتي إليك، وها نحن. كل .5032

الء  التقدير والثناء للقادة الشهداء الذين تركوا ورائهم مدارس فكرية ال أسماء بمثل هؤ  كل .5033

 ننتصر يا أسماء، فال تسمون. 

 الجماعات تراهن أنها ليست المرتهن األكبر بهذا الوطن.  كل .5034

 الخطوات الجيدة في هذا الوطن إذا أتت.... تأتي متأخرة. كل .5035

 الخير الذي ستفعله سيمضي لتجده أمامك.  كل .5036

 الدورات الشرعية يلي عملتها الفصائل لم تفلح معهم؟! افتحوا مدارس. كل .5037

ل بيكون الدين أخر همها بس بدها تجي لعنا بصير فيها دين عجب! روسيا الشيوعية  الدو   كل .5038

 تنصرت وإيران الشيعية تأسلمت ونحن...الكفار! 

 الدول ترفع التسعيرة إال عنا، تبقى ثابتة، ما في مواد مدعومة عنا متل باقي الدول.  كل .5039

 الذي انتظرته بصدق آتى، ما عدا المصاري ألني ما نطرتها.  كل .5040

 الذي يقوم به التاريخ ل اشيء أمام ما سيقوم به هللا.  كل .5041

 الروايات يمكن أن تكتب إال رواية الحب فاألولى ان تعاش.  كل .5042

الشعارات التي تطلق االًن واسعة وبالتالي تحتاج إلى أدلة على الواقع لنصدقها فيما    كل .5043

 عدا ذلك أمنيات. 

 الشعوب تحفز اإلنجاز إال شعبي بثبط اإلنجاز وأخوه واخته يسكت أحسن. كل .5044

الشهداء كانوا سيرحلون بنفس التوقيت، ولكن هللا أراد لهم خيراً وأراد قاتليهم ألنفسهم    كل .5045

 شراً.
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 الشهداء يموتون قادة، هم لم يغفلوا ألن الصف األول تستند عليه كل الصفوف. كل .5046

 الضجيج في وطني كذبة إال األروح وبعض غبار التراب وغبار الذاكرة. كل .5047

الضيم الذي يواجه أهلنا هو بسبب تكالب أهل المصالح على تجارتهم، وكل الضيم الذي   كل .5048

مصالح دول العالم، وبالرغم من ذلك هناك الطيبون  يواجه ثورتنا هو بسبب عدم توافقها مع  

 قليلون، ولكنهم موجودون.

الطرق إلى هللا مفتوحة ومع ذلك ال نرى ونتبع إال طرق الهالك المغلقة، شعب عقله    كل .5049

 مسكر. 

 الطرق تؤدي إلى "روما" و "ربح الحكومة".  كل .5050

 الطرق صعبة عدا طريقين: إلى روما وإلى حبيبتك.  كل .5051

الطرق قصيرة عندما تبدأ ولو لم تصل فتكون قد أنهيت الطريق والطرق الطويلة هي    كل .5052

 التي تحت التسويف ال أكثر. 

 الطرق يسيرة أصالً، ولكن تصعب بعراقيل النوايا السيئة.  كل .5053

 الطرقات الكويسة من منجزات الحركة التصحيحية وعجب!  كل .5054

 الطغاة سيموتون فمن فر منا سيلقى هللا فرداً ال مفر.  كل .5055

 العالم لن يحملنا، مالم نحمل بعضنا. كل .5056

العالقات االنسانية على قوتها ستجعلك توقن ان عالقة االنسان مع هللا وحدها ممكن ان    كل .5057

 تكون قوية الى األبد فقط.

 يريد. الفصائل التي يكرهها الشعب ستسقط وفي الواقع عبرة لمن  كل .5058

 الفصائل تكفر من يخرج عن شرعها ال من يخرج عن شرع هللا.  كل .5059

 الفصائل ستفنى عاجالً أو أجالً وسياتي مكانها شيء ال يسمى فصيل.  كل .5060

 الفصائل ال تملك هدف بعيد المدى حقيقي ولذلك تسلك طرق قصيرة مليئة بالحفر.  كل .5061

 .الفصائل متوحدة فيما يخص السلبيات. وحدة وال مش وحدة كل .5062

الفصائل والتسميات ستفنى فاختر اسما ولقبآ لو ذكر تكون له ذكرى في األذهان وال    كل  .5063

 يسأل ما هذا ومن كان. 

الفصائل والكيانات التي ال تستنكر جريمة كالب األسد في حي التضامن أوالً وتتعهد    كل .5064

 بالمحاسبة ثانياً هي اذرع لألسد وذيوله في جسد الثورة. مهما طال، رح نحاسب، رح ننتقم. 

والكالم   كل .5065 الشائعات  فترى  ونطبقها،  إليها  تستند  مرجعية  غياب  بسبب  حولنا  الفوضى 

 وبكثرة، لغياب أي قياس واضح لنا نعود إليه.   الزائف والكذب متوفر
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 القتلة متآمرون على أرواحنا.  كل .5066

 القناعات الباطلة التي تحملها ستتغير مع الزمن شئت أم أبيت.  كل .5067

 القوانين تمرر عندما يوافق الشعب عليها سواء بالقبول أو الصمت وحده الرفض يلغيها.   كل .5068

 الكوارث ممكنة إذا تولى األمر ذليل.  كل .5069

رأس    لك .5070 حتى  او  كبيرة  أو  متوسطة  مؤسسات  أو  كالعائلة  الصغيرة  سواء  المجتمعات 

الجماعات إذا لم يكن هناك اجتماعات مصارحة وتبادل أراء لها ستفشل العالقة بينها وتصبح  

بينها فالتواصل الدوري لرسم العالقات امر مهم بكل   العداوات  تفككها أو تقيم  هشة، بل وقد 

 .اته سفئات المجتمع ومؤس

 المدن تستعيذ باهلل من الخذالن أكثر من الشيطان. كل .5071

 المشاريع الفاشلة تم تبنيها في وطني، ماذا عن الناجحة؟  كل .5072

المعارك مهما بلغ فيها ضعفك وخسائرك مفتوحة ويمكن أن تنتصر ...مالم يتسلل اليأس    كل .5073

 إلى قلبك.

بنتي أم سنتين صارت تقلي  إال    الناس بعد ما لبست الكمامة صارت تصحلي يا دكتور،   كل .5074

 . يا حرامي.

 الناس تحج إلى بيت هللا الحرام إال في وطني! الحج إلى السماء! أفواج. كل .5075

 الناس تصعد إلى القمة إال المتسلقون يصعدون إلى الهاوية. كل .5076

إلى هللا عريض وقصير، على ويش    كل  .5077 إلى هللا والطريق  بالرجوع  الحل  الناس عارفة 

 سالكين السبل؟ 

 النهايات التي كنت أسير باتجاهها، عندما اقتربت منها.. استمرت..... كل .5078

انتصار تحققه بيخلي ألف فكرة لجوء تصير مجرد خاطرة تمر وتروح وانت الالجئ    كل .5079

 تعا ساعده ال تروح. 

 تركيا نسيته إال شغلة الشعب ما نهب مؤسساته.  انقالب كل .5080

 أرض تُحرر تعود ملكيتها للشعوب، ضحايا الحروب.  كل .5081

 أسلحتهم ال شيء أمام جبروتك يا رب فأرهم منك أعظم ما نرى منهم. كل .5082

أمثلة الواقع تجزم أن المتعلم الذي ال يملك رصيد الثقافة بات عنصراً هدام أو عقبة   كل .5083

 بشكل حائط جامد. 

أمورنا نتعامل معها بشكل سلبي وبشكل دائم ويكون همنا األول الخوض بجدال عقيم    كل  .5084

 فال ايجابية وال طرح حلول وال حتى اجتناب هذا األمر. 
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 أهدافك تحتاج إرادة قوية وإدارة صحيحة لتتحقق.  كل .5085

 أيامك الصعبة قُرب، فاهلل ال يبتلي من ال يستطيع.  كل .5086

 بني البشر تتزرع بعدم الثقة وانا ثقتي فيك كبيرة يا رب.   كل .5087

 بيان صلح بين الفصائل؛ مزور.   كل .5088

 تأخر هو جزء من االبتعاد.   كل .5089

تجمع قائم على المحددات هو تجمع إلرضاء النفوس والظهور، فال بد لكل كيان جماعي    كل .5090

للتمدد ووضع المسمى العائلي او القبائلي او المحدد الطائفي البغيض هو احياء    ان يكون قابل

 عام تحت أقدام النبوة.  1400لما تم دفنه منذ 

تحشيشة لروسيا سيذهب دخانها بتحشيشة لتركيا هذا هو قانون السياسات الحالي لذلك    كل .5091

 على الجميع أن يعي أن اللعب يكون على األرض وليس على الطاولة.

 تسميات الجماعات المزخرفة وكنى األفراد المنمقة الت ساوي نعال الشهداء.  كل .5092

تغيير يستند على تغير، لذلك يجب أن نغير شيء لتتغير أشياء، ال يأتي أي تغيير من    كل  .5093

 العدم.

 تلك التهم المناطقية سقطت بساعات وذلك انها لم تكن أساسا قائمة.  كل .5094

 نا، مع أن نسبة الحمير كبيرة. تهمة إما تلزق بديننا أو بثورت   كل .5095

 حروب السياسة تتاجر باألبرياء فيذهبون ضحايا كأوراق ال أكثر.   كل .5096

 حصار يبدأ عندما نتخلى نحن عن المحاصرين.  كل .5097

 خط أحمر هو خط خيانة.   كل .5098

 خفايا الحرب في خبايا وجه الطفولة   كل .5099

 رايات األوطان التي تُرفع في وطني فيها ِرّدة. كل .5100

 زائف زائل.  كل .5101

شر ينابك يدفع شراً أكبر منه كان سيطالك، ألن الرعاية اإللهية منصفة حتى فيما تراه    كل .5102

 شراً.

 يُشبهك.  بات شيءٍ  كل .5103

. كل .5104 ًَ  شيٍء في هذا الوطن صعٌب تطبيقه........ عداِك

شيء بهذا الوطن بات قاتل: رحيلكم وذكرياتكم، خيانتهم وخذالنهم، والرصاص األقل    كل .5105

 نا. قتالً في 

 شيء بهذا الوطن ينتظر شروق الشمس.  كل .5106
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 شيء بيتعوض، عداكم.  كل .5107

شيء تسمعه ممكن أن يكون صحيحا بجزء أو كامالً، ولكن عليك أن تستقصي قبل أن    كل .5108

 تصدق. 

 شيء تعمل له وتنتظره سيتأخر فعليك ان تعمل بال انتظار او حتى تنتظر بال عمل.  كل .5109

 شيء راح رح يرجع، هكذا األمل باهلل. كل .5110

شيء على حاله حتى ذلك الوعد الذي قطعناه لبعضنا في كل يوم يُغدر ويبقى دونما   كل .5111

 تنفيذ. 

 قسراً. شيء في هذا الوطن وخارجه يطالنا كل .5112

 ن يترنح، ومن أراد النجاة عليه التمسك بـ األسناد الحقيقة. شيء في هذا الوط كل .5113

 شيء في هذا الوطن يتم طوعاً، ولكن بال رغبة.  كل .5114

 شيء قابل أن تتعلمه أو تكتسبه إال الثقة بنفسك فأنت من تصنعها.  كل .5115

 شيء كان المراد منه غير هللا سينعكس.  كل .5116

 شيء لن يُصادق على سقوطه طالما لم ننته بعد.  كل .5117

 يء ليس فيه عطاء مصيره الفناء.ش كل .5118

 شيء ممكن فالحرب باتت اتفاقات دون الرجوع لألسباب.  كل .5119

 شيء نعتاده يزول تأثيره، لهيك لما يخف التأثير بلش تغيير.  كل .5120

 شيء واضح لمن يريد أن يرى، فقط العميان يحتاجون تبرير.  كل .5121

من يكذبون على  شيء واضح، ولكن هناك الكثير ممن يكذب على نفسه أوال ونفوس    كل .5122

 أنفسهم اما البقية فلهم كذبة أخرى مختلفة. 

 شيء يبدأ غدا كما انتهى كل شيء البارحة وأنت الشيء الوحيد اليوم، فلسفة.  كل .5123

 ٪ عاألقل بيصير بح. 90شيء يبدو مخيف قبل الخطوة األولى؛ وبعدها  كل .5124

 شيء يمضي ووحده حلمهم يبقى.  كل .5125

 هة وماذا تنوي صباح كالسماء.صباح جميل، ولكن العبرة أين الوج كل .5126

 صباح لك يخلو من األمل، ال حاجة أن تستيقظ فيه.  كل .5127

 طرقنا سالكة لو لم تكن مليئة بالفصائل.   كل .5128

 طريق خيٍر تمضي فيه، يتكفل هللا لك بتمهيده.  كل .5129

 عالقات الدنيا مؤقتة عدا عالقتك مع العزلة وذلك المعشوق.  كل .5130
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عمل فردي ال يُعمل على مأسسته اإلنسان سيكون نصيبه مع الوقت االندثار والنسيان،    كل .5131

 مثال: هكذا يفنون. 

 فترة يفتح معبر مع العدو كل يوم يقام حاجز بين بعضنا، بعضنا ليس منا، منن.  كل .5132

 مجد سيفشل. فصيل يجعل من قائده صنم ي  كل .5133

 فصيل يؤله قائده مصيره الفناء، فاصنعوا مصيركم بالبقاء بعيداً عن السفهاء.  كل .5134

 فئة جلبت مستثمرا لهذا الوطن لكي تبقى، وكيف يبقى من يبيع؟  كل .5135

 قائد صامت مأجور فالحكم مسؤولية ال انصياع.  كل .5136

 بكونه ابن شر.   قائد فصيل يجب أن يُسأل "ماذا فعل ألجل الُمعتقالت"، إذا لم يُجب كل .5137

 قرار مصيري تتخذه، ومن ثم تؤجله، سوف تعود له الحقاً. كل .5138

 قوانين األرض ال تنفع المجتمع الميال للفساد. كل .5139

سيظهر    كل .5140 كله،  باطل،  على  واجتماعكم  الخبيثة  ونواياكم  األسود  وماضيكم  كذبكم 

 وستحملون وزره.

 كالم يخلو من الصراحة يتخلله الكذب.   كل .5141

غير صدق ستقصر كل راية زهت بغير صدق ستبلى كل نهج كان بغير  لحية طالت ب   كل  .5142

 صدق سيفنى هذا قانون الثورة هي من تطبق قوانينها عليكم وليس أنتم لكن بأجل مسمى. 

لوحاتنا بلون الدم، موناليزا البراءة السورية، تصور الطفولة وتعكس اإلجرام في هذا   كل .5143

 الوطن، والصمت الملعون في هذا العالم. 

 م افي يديك سالح كل ما في قدميك سالح عندما تثور، أنت سالح.  كل .5144

ما اكتسبت جزًء من أحد أنواع الطائفية كلما خسرت جزًء من إنسانيتك، والذين لديهم    كل .5145

 أجزاء كثيرة من هذا المقت يقتربون من اكتساب هوية الحيوانية. 

 ما بشوف جورة مبارح مطمورة اليوم، بقول الدنيا فيها خير.   كل .5146

 ما بشوف طفل صغير بيطلع معي إنه نوع تربايته: يوتيوب.   كل .5147

ما بني على أشخاص ال يتغير بتغييرهم وإنما بتغيير األنظمة والسياسات التي تجعل    كل .5148

 البناء أساساً عليهم وهو يحب أن يكون على أسس وقوانين وأفكار. 

 ما بني على ظلم ال يستمر.   كل .5149

 ما تراه هو نتاج التربية الذي تم اتباعه بمجتمعنا.   كل .5150

 م مما هو على األرض بكثير.ما تسمعه مالم تتحقق منه هو حكماً أضخ   كل .5151

 ما حصل ويحصل وسيحصل، في طياته الخير، هللا أرحم من أن يُعجزنا..  كل .5152
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 ما خسرناه في الثورة مكسب "ملينا يمة من هالمواجع".   كل .5153

ما عليك أن تقضي على رموزنا وأن تشوه مبادئنا لكي تسيطر علينا، أما القضاء علينا   كل .5154

 فهو شيء مستحيل، أتمنى أن نمتلك رموزا متجددة ومبادئ صلبة ونمحق قاعدة السيطرة.

ما في األمر أن حجم الموت هنا أكبر، مما قلص حجم الحرية في األذهان، هل يستطيع    كل  .5155

احتالل عصابات ذيل الكلب، أن يقف ويسبه أو ينبث ببنت كلمة ال  أي فرد يعيش في منطقة  

تروق لذراعه األمنية!، نحن هنا بمطلق الحرية، نسب الكلب وذيله، ونسب فعل كل قائد فينا أو  

 اسم كل قواد، الحرية هنا ليست فقط في الُسباب، وإنما في العديد، ولكن..  سبحتى منا، ون 

 د حتى القتل. ما في هذا الوطن بات عن بع  كل .5156

 ما في هذا الوطن عبارة عن بقايا حتى البشر هم بقايا إنسان.  كل .5157

 ما قُدر لك سماعه له رسالته، فأتقن الفهم.  كل .5158

 ما نحتاجه كي تنجح ثورة الكرامة أال نتنازل عن الكرامة بأي شكل كان.  كل .5159

ضب  ما نحتاجه هو غضب عارم على كل جدار يقف في وجهنا نحو ما نصبوا إليه، غ  كل .5160

 وليس انفعاالت! من بعض ما نحتاج إليه، فمتى نغضب؟ 

 ما نملكه هو حلم وبندقية.  كل .5161

ما يجري ألجل أن نشعر، ولكن كل ما جرى لم يحرك فينا الشعور! تحسسوا قلوبكم    كل .5162

 وأوقفوا المجازر التي توقدون.

من    ما يجري هوضمن المستحقات التي حان وقتها، ولكنني ال أملك شرحا قابل للفهم  كل .5163

 الغير. 

التي كنت    كل .5164 أفكاري  بنيات  إال  أنك راحل  يدل على  األخيرة كان  بأياًمك  تفعله  ماكنت 

أخطط فيها لحياة جديدة معك ألن روح جديدة ستسكن معنا، ولكن ما إن سكنت تلك الروح معنا،  

 إال وسكنت روحك إلى األعلى رحمك هللا وتقبلك وحشرك مع األنبياء والشهداء والصالحين.

 مجتمعنا يتقن تشخيص العلل، ولكن ال أحد يحاول أن يعالجه، خلل وعلل.   كل .5165

 مخطط في وطني بات مشروعا وكل عمل فيه مشروع.   كل .5166

 مسؤول عن كالمه.   كل .5167

مشاكلنا يمكن حلها بطريقة ما مهما كانت معقدة إال مشكلة واحدة هي السلبيين ألنهم    كل .5168

تاج معهم لمرحلة من االقناع الفكري والعلمي،  العقبة في حل اي مشكلة وهم بحد ذاتهم مشكلة نح

 كن إيجابي. 

 معارك الوطن التي ليست على الجبهات هي معارك "سلطة ومال" ال أكثر، وزيت.   كل .5169
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 معبود دون هللا سيمحق فال ذلك القرد باق وال هذه الجماعات ستستمر.   كل .5170

 معركة منكون كلنا فيها، مننتصر.   كل .5171

 الجيش.  سرقها مفقودات الوطن  كل .5172

 من تقيده الفصائلية ليس حرا ولن يكون عدالً.   كل .5173

 من حيد نفسه عما يجري بفترة ما ضمن هذه المسيرة َركن إلى زاوية من زوايا الذّل.  كل .5174

 من ال يملك مبدأ بسهولة يستسلم.   لك .5175

 من يتبنى منطق الفصائلية غبي فال يمكن أن يكون الموت للشعب واالنتصار للفصيل.  كل .5176

 من يتراجع يسقط، لذلك ال تترددوا بإسقاط المتراجعين.   كل .5177

 من يحيد عن المبادئ يُرتهن وكل ُمرتهن يمكن أن يخون.   كل .5178

من يخاف الموت سيموت وهو هارب منه، وكل من ال يخاف الموت سيموت وهو    كل .5179

 مقبل عليه، كالهما.

 من يرتضي البقاء في القاع سيُداس، كلن يعني كلن.   كل .5180

 من يروع األبرياء عدو حتى يعود عن فعله.  كل .5181

أن  كل  .5182 بالمقارنة  يستنتج  الكلب من  من ذيل  يبحث   الثورة أفضل  شخص  فقط  هو 

 الوطن.  حضن ة علىللعود حجج عن

من يؤمن بأن جماعته هي المخلصة لنا في وقت بان فيه النفاق الكلي او الجزئي لها   كل .5183

 يحتاج مدرسة تفكر. 

 ٪، وهيك منحل نسبة كبيرة من البطالة.30موظفة توظف زوجها عندها شفير ب   كل .5184

 نقد في وطني يبدأ بسؤال وينتهي بكلمة حرامي.   كل .5185

ا، ونبدأ البداية الجديدة بخطى مدروسة ولو بشكل عام. ونهاية  نهاية تحتاج أن نقف معه  كل .5186

بهيك   الخيال  من  هو ضرب  استراتيجي  تخطيط شخصي  نضع  ان  وموضوع  اقتربت  العام 

كوكب، واألهم بهيك بلد، واألهم مع هيك مجتمع. ولهيك ال بد من الخطوط العريضة يلي هي  

م، كانت سنة الوقت المخربط وعدم التنظيم  لتعرف أنك عم تمشي لألما  ك بمثابة التزام ومقياس ل

والتفشكل وااللتزامات الجماعية بالنسبة الي، لم تترك مكان للملل، ولكنها كانت مرهقة، لذلك 

 ركز علة أهم نقطتين: الوقت والعمل الفردي االبداعي.

 هذا األلم الذي يجتاحنا: له سبب وله ثمن وله مكافأة ولكل وقته.  كل .5187

 ها ولم يعزز الصمود أو الدور؛ هناك شيٌء ناقص أو خاطئ. هذا التمكين ل  كل .5188

 هذا الوطن لم ينجب رئيس يستحق الحياة حتى يستحق الرئاسة. كل .5189
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هذا الوهن بسبب أن الشعب يظن نفسه ضعيفاً وهو خالف ذلك هو خالف الفصائل   كل .5190

 الواهنة.

 هذه الحرب ولم نستيقظ بعد، بل ولألوغاد مكانة يهابهم الناس.  كل .5191

 واحد منا يحتاج فكر بالرأس.  كل .5192

 يائس عدو لك فابتعد. والمتغنون بنهاية الحياة وتوقفها لماذا ال يتوقفون؟   كل .5193

 كون مختلف، بفيق أنا. يوم بحاول    كل .5194

 يوم يخبئ شيئا جديداً فال تبني أحالمك على ماض قاسي فقط.  كل .5195

 التفتيش ستنبح إذا ما كانت رائحتك عطرا. كالب .5196

العقل والمنطق مسبق على كالم الشارع الن معظم منشأ كالم الشارع بكون شيء    كالم .5197

 حواء. 

ن   كالم .5198 لم  يلي  الشعب  يمثل كالم  األمن  بمجلس  الشغري  له  عمر  الممثلين  سمعه من كل 

 سياسياً وعسكريا.

 حلو؛ وأفعالك أفعال الحكومة.   كالمك .5199

يُخبئ    كالمنا .5200 نكذب؛ ولذلك ال يستطيع أحد أن  نوايانا حتى ونحن  كبيراً من  يحمل قسماً 

 نفسه، كاذبون. 

 على حق...ولكن لكل منهما زاوية ينظر منها إلى األشياء متى سنرقى بأخالقنا.  كالهما .5201

 تون ولو انكرتم كل شيء حتما كلكم ستموتون. ستمو كلكم .5202

 اتسعت فسحة األمل في قلبك ضاقت فسحة الحزن.  كلما .5203

 اقتربت من النور كان الشعاع أقوى، وهكذا هدفك القرب منه يحملك مشاقا أكبر. كلما .5204

 حاولت أن تبقى هويتك مخفية أكثر كلما قيدت نفسك، ولكن تبقى إنساناً أكثر.  كلما .5205

 حدثوك عن العدد: تذكر عدد المسلمين وواقعهم المقابل!  كلما .5206

 رأيت العجز فاعلم أن الخذالن أساس روابطنا. كلما .5207

 زاد جهلنا رخص ثمننا ببالش.  كلما .5208

التعجيق، ال أدري لما ال يستطيع    زادت الفسحة زاد التيه، وكلما زادت الفُرص زاد  كلما .5209

هؤالء التفكير إال داخل المجال المحدود، والتحرك داخل السجن المحدد، حتى أن إخراجهم يُعد  

 جريمة مساوية لجريمة وجودهم فيه. 

 زادت قيمة الجغرافية نقصت قيمة اإلنسان.  كلما .5210

 زادت معرفتك زاد هدؤك.  كلما .5211
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سألوني هل الموت قريب؟ أجيب: الموت يأتي في الوقت الذي لو عشت بعده كان شرا   كلما .5212

 لك ويسألون. 

 سألوني هل الوطن مطلوب؟ أجيب: الوطن وحيد ما بيخدم، ويسألون. كلما .5213

 سألوني هل يموت الجمال أجيب: كلما مات من الطفولة مات من الجمال، ويسألون.  كلما .5214

 اة وبالتالي زاد الضحايا الناتجين عنها. قلت التضحيات، زادت المأس كلما .5215

 كان جمع الناس صعباً كان ذلك دليل تباين مصالح، لو ع فنجان قهوة. كلما .5216

 كان هناك تقارب بالمستوى الثقافي للجماعة كان هناك امكانية أكبر لعدم هدر الوقت.  كلما .5217

 يرحمنا.  مات طفل أو طفلة أُردد هللا  كلما .5218

 فل سوري من فرحتهم. طلعت ريحتكم نجح ابن لبناني يموت ط كلما .5219

 . ��فصيل صارت تشبه التحشيكة يعني ما في حاجة حدا يغلط  كلمة .5220

بشر وموضوع ارتداء قناع الفئوية أو الفصائلية هو كذبة يجعل االسم بشر يكذبون،    كلنا .5221

 ولكن اسقاط بشرة االنسانية يجعلهم بشر متحيونون.

 ون. بنظر من ينتظرنا معتقلون، وغداً تبصر كلنا .5222

 راحلون اللهم أحسن خالصنا وخاتمتنا.  كلنا .5223

 سنبكي يا زيدووون.  كلنا .5224

 سوريون ما حدا تجاوز األسوار ضلينا ع الشكليات. كلنا .5225

 ضائعون في وطننا في أرضنا مشتتون.  كلنا .5226

 ضد قتل األبرياء وخصوصا في وطننا.  كلنا .5227

 عاجزون بشكل ما. كلنا .5228

 فقراء. كلنا .5229

 قد نخطئ، ولكن بهارات الكذب ال تفيد واصالح الخطأ أولى ال تهدر حياتك.  كلنا .5230

 لسنا كلنا. كلنا .5231

 مخدوعون ولمصالحنا مخادعون.  كلنا .5232

 مشتبه بهم.  كلنا .5233

 مع بعضنا داعش ومع األعداء كاألصدقاء، رحم هللا الشهداء رجال وأطفال ونساء.  كلنا .5234

 نازحون عن أرضنا في أرضنا. كلنا .5235

 نتحلى بروح الفريق، ولكن ال يوجد فَِرق وال فَْرق. كلنا .5236
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 نتكلم، ولكن بصمت وسنبصم دون أن نقرأ وسنتألم دون أن نتكلم وشو سهل الحكي.  كلنا .5237

 شيئاً، ولكن العقيدة الضعيفة باهلل أساس عجزنا وقعودنا.نستطيع أن نفعل  كلنا .5238

 ننتظر أن يتحسن الوضع، والوضع لن يتحسن ما دمنا ننتظر، لنبدأ التحسين.  كلنا .5239

 نولد على الفطرة وقسم واحد فقط يستحق الحياة هم من يبقون عليها.  كلنا .5240

 ول. كاذبون الشيخ والفيلسوف هذا الشعب يحتاج مدرسة ومن الصف األ كلهم .5241

 استودعنا للسماء أرواحا ربما ينسونها وهللا لن ينساها. كم .5242

أسسنا أحالما وبنينا فيها ثم غادرها أو غدروها المعمرجيون لتبقى بال سقف تتالعب    كم .5243

 بها الرياح وتخترقها األمطار، بين الغدر والمغادرة مازالت أحالمنا تترمم.

 ألف نازح.  100تكلفة االتصال الهاتفي؟   كم .5244

 روت يجب أن يرحل حتى نلتف حول جذع الثورة؟ سا كم .5245

كنت غريباً! سبق حزنك إعالن المواعيد الحزينة، فلماذا ال يحمل غيرك مهمة اإلبالغ،    كم .5246

ألن انتظار الموعد يعني أنك وحدك، وحدك من يحمل الهم ويحمل الخبر، فمتى تعلن أنك قد  

 فقدت؟

 من حي خاسر وميت منتصر.  كم .5247

الحياة فس  كم .5248 تبقى  من غابت  التأقلم لتضيع ما  تبقى أن تعيشها أو ترفض  تعود، ووحدك 

 منها.

 نادينا هيا بنا يد بيد! أصعبة هي لهذا الحد؟  كم .5249

 نحن غريبون ال نفاوض اال على حتفنا. كم .5250

 أن تاريخك يمثل مكانتك فإن سمعتك هي عطاؤك ولو كان فكرا أو خلقا. كما .5251

 أن في الوطن ضفادع ففي الفصائل صراصير. كما .5252

 تكونوا بصير فيكم شعب يرى بال عيون.  كما .5253

االنسانية بأخالق االسالم فنحن يجب نعامل الناس بأخالق االسالم ال أخالق اإلنسان   كمال .5254

 تلك ثابتة متينة تؤدي الى انسانية االنسان الناقص نفسه.

حياتك متل السيارة، إذا بتركنها لزق الحيط في حدا رح يفوت فيها ويقحطها. لن   كمان .5255

 تسلم.

صمم برنامجك باعتبار المستخدم غبي ألبعد  : إحدى قواعد البرمجة ان عليك أن ت كمبرمج  .5256

حد مما يتيح لبرنامجك التعامل مع كافة المستخدمين، كانسان: إحدى قواعد الحياة ان عليك أن  
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تتعامل مع الخليقة باعتبار كل منهم مجبول على النفاق والغباء مما يتيح لحياتك سورا ال يقتربون  

 . أما األنقياء فهم شيء أخر ونادر. نهم

 األوكسجين التي نحتاجها كبيرة جداً حتى نعيش بشكل طبيعي.  ةكمي  .5257

 الغبرة يلي برة سبب كافي ل خليك بالبيت.  كمية .5258

الوقت والجهد المهدور بمجتمعنا هي سبب أساسي لتخلفنا، ولو استثمرت بشكل جيد    كمية .5259

 سيتغير الواقع لألفضل كثيراً. 

 سة وجهة النظر بأشخاص آخرين. تشابهك مع األشخاص ستزداد عندما يكون لكما نف  كمية .5260

 إنسان وسيستهدفونك وكن غير ذلك تنجو، ولكنك إلى الهالك تسير.  كن .5261

 أديبا ولو مت، فال تناشد كلبا لينقذك من كلب.  كن .5262

 بطالً، ولكن ال تموت فنحن ننسى من يموت.  كن .5263

 خفيفاً فالناس تتجاهل حمل الثقيلين.  كن .5264

 سط الزحام مجرد تقليد. شجاعاً عندما يخاف الجميع، فالشجاعة و  كن .5265

 صريحا فهذه الحياة ال تحترم اصحاب األقنعة. كن .5266

المخادع أو محاولتك تجنبهم تضيع من حياتك    كن .5267 يعادونك فقربهم  على حقيقتك ودعهم 

 الكثير. 

 على يقين أن األحالم التي تسقط، هي أوهام. كن .5268

 على يقين...  كن .5269

 عنيداً، فنبض قلبك لن يتوقف إال عندما تموت. كن .5270

عوناً: تعامي رهيب بال سبب، لم ينعدم الخير وال أهله، ولكن سلوكيات الناس باتت    نك .5271

تتنصل من إنسانيتها وكأنها تشاهد فلماً ال واقعاً يحتاج منها نظرة وتحرك، إن هللا شاهد ويشاهد  

أينما كنت   القادم،  بطريقهم  بحجب سيقابلونه  الواقع سيعود عليهم  الحال  البعض عن  وتعامي 

 إلينا معروف فتحسسوا سعادة قلوبكم ال ضيق جيوبكم او ربحكم القصير اليسير. يقرفالط

عوناً: من تسول له نفسه الستغالل حاجة الناس الحالية على ما هم فيه من محنة وضيق    كن .5272

يستحق أن يُنفى فأي جبلة ستكون جبلته عندما يستغل أو يتاجر بالمحتاج المعيل الذي ضاقت  

عن مأوى ألطفاله ويحاول تأمين طعامهم وشرابهم وكسائهم، الرزق  به األرض وهو يبحث  

 البَركة سيحل البالء، فارحموا من في األرض يرحمكم من في السماء. فتمقسوم، وإذا نُس

 غنياً وتََصدق، وحدهم الذين ال يتصدقون بأي شيء فقراء. كن .5273

 بامتحان الرياضيات سيغمى عليه بالعربي.   قوياً فمن تلعبج كن .5274
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 .✌كالثورة ال تتوقف:  كن .5275

 گ الثورة؛ ال تتوقف. كن .5276

 من الذين هزموا الحياة وعندها لن يفرح أحد بهزيمتك.  كن .5277

 واثقا سيسخر هللا لك إمكانيات توازي حلمك، فال تكن بخيالً.  كن .5278

 وركون؛ هي الجانب اإليجابي من رسالة كورونا.  كن .5279

 وهماً في البال وال تكن هماً في القلب. كن .5280

 إذا تهنا نشرد كثيراً االًن بس نفكر نشرد شوي الوطن بصحينا. كنا .5281

خلفه وكان أمامنا يقود طرطورة في مقطورتها اٌم وبحضنها طفلةٌ، كانتا تطيران في    كنا .5282

في الطريق وسياقته الرعناء، استغربت لعدم اكتراثه!، بعد قليل  الهواء وتعودان نتيجة للمطبات  

توقف السائق ونزلت األم تحمل طفلتها، زال االستغراب فال األم أمه وال الطفلة طفلته، نكاد  

من القيم لدرجة ندفن فيها االنسانية التي يصر الكون على أن وطننا مقبرتها، ال شك أن   لو نخ 

 حضن الطرطورة. الطفلة تفضل حضن امها على 

 صغار وكنا نحب وقامت حرب وكبرنا.  كنا .5283

 صغار وكنا نكتب وكانوا المثقفين عم يتفرجوا علينا.  كنا .5284

عايشين؟! أصحاب فقه المقارنة بين المرحلتين مستقبلكم لوال هذه التضحيات سيكون    كنا .5285

كما كنتم  مكتوما ورغم مرارة التضحيات إال أن انها كانت أهون وهي عند هللا أعظم وعندكم  

 عايشين كال.... الصرخة المكتومة. 

 فرقة واحدة واالًن الفرقة تقتلنا.  كنا .5286

 نسأل: الشرعي اشو شغلته؟ صرنا نسأل: االعالمي اشو بيشتغل؟  كنا .5287

 نسمع نفير فنسأل مع مين وعلى مين أما هلق نسأل من مين؟! نفر.  كنا .5288

 نسميها باحة وأجو سموها ساحة الساحة مستباحة، سموها. كنا .5289

 نطالب ب رحيل األسد، أما اآلن طالما صايرة نطالب ب ترحيل األسد كنا .5290

 ننظر إلى الناس في الشارع لنتعرف عليهم أما االًن ألننا ربما نعرفهم.  كنا .5291

 يومها يوم كنا ال نميل مع الريح، بل كنا رياح هكذا كانت البداية.  كنا .5292

 أخر من َكلمك، وأنَت حي وأنت حي.  كنتُ  .5293

 سنوات وعساِك اآلن تكونين. المرهم منذ  كنتِ  .5294

 شجر الشمال يبقى متنقالً، بال جذور.  كنحُن، .5295
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المؤسسات التي ال تملك روح المبادرة يتراجع مستواها مع الوقت وتفقد التمسك بها    كوادر .5296

 بسبب االنطباع المصالحي الذي تطبعه. 

 بدها وعي، ما بدها خوف.  كورونا .5297

ماله عالقة بمشاكلك العائلية او مللك، هاد شيء موجود من األول بس لم تخطط    كورونا .5298

 له بالشكل الكافي، وكل دول العالم لم تخطط مثلك، لهيك صايرة مشكلة كبيرة. 

 يُخاطب الجميع: ما حدا على راسه ريشة.  كورونا .5299

 يتمدد.  كورونا .5300

 يقضي على بهجت سليمان، في وطننا لكل مّنا ميزان. كورونا .5301

 : بتضبهم بالبيت، وال بضبهم بالقبر. الرجل السوري: ماشي. وروناك .5302

 الثورة: الشرعي وقائد الفصيل واإلعالمي وبال سرتفيكا بس أشهر من أبطالها. كومبارس .5303

 ال نعرف أين المخرج فإننا نتعلق بذيل كل من يدعي أنه سيقودنا إليه ولذلك تهنا. كوننا .5304

 أقوياء على األقل بما تريدون.  كونوا .5305

 تحت الشمس حتى ال تعمى العيون فإننا أخذنا من الظلمة ما يكفي.   كونوا .5306

 كورونا َيقترب.   ڤعلى بُعد؛  كونوا .5307

 على يقين أن أكبر الجرائم أن تخاف من المجرم أياً كان.  كونوا .5308

 على يقين سيرى من تبقى منا الطغاة وهم يدف تحت التراب فوق الجمر.  كونوا .5309

 م أكثر مما ينتقم منا لخذالننا لهم، سينتقم منهم.على يقين سينتقم هللا له كونوا .5310

 استطاعوا بناء تلل من الحواجز على الطرقات ولم يستطيعوا ملئ الحفر في الطرقات!   كيف  .5311

 بنا نتقدم ونحن ال نميط األذى من طريقنا رغم قدرتنا.   كيف .5312

اآلخرين،    تُقاس الثورية؟ شماعة خاطئة للمقارنة وتستخدم بكثرة للمصالح أو النيل من  كيف  .5313

الثورية ليست ماكنت عليه سابقاً فربما تطلع ضفدع، الثورية ليست ما ستكون عليه الحقاً فربما  

 تصبح شبيح، الثورية ما أنت عليه اآلن بهذه اللحظة وهذا مقياس الثوري. 

تُقتَل الخبرات؟ العمل ال تكفيه الخبرة ابداً ألنها الجمرة المطفأة وتحتاج شرارة لتحترق    كيف  .5314

نتج، وهذه الشرارة هي العزيمة وكون المحيط مثبط وفرق العمل متشتتة فإن الخبرات تبقى  وت

 مدفونة خامدة. 

 تجعلني أعود أثق بك؟ سأعيد لك وعدي الذي وعدتك إياه ولم أوفيه، وهيك.   كيف .5315

تدمر الفصائلية اإلنسان وتحرق الثورة؟ تزرع بيننا وتنمى لتزرع فينا الكره لبعضنا   كيف .5316

ومن ثم يتفردون بأحدنا فيقتلونه فال يثور معظمنا ألنه ليس من فصيلنا ثم تسقى بحقد أعمى  
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فيقتلون طفالً أو شيخا أو امرأة فال نأسى فلربما كانوا من غير ملتنا وهكذا لتكون زريعة فينا 

 ما فينا وتجعلنا ال ننتفض فتحرق ثورتنا ونفنى عن بكرة أبينا.  دمرت 

الطريق، وال ترى مئات األطفال    كيف  .5317 تمر في  برادي  السلطة سيارة تضع  ترى عيون 

الذين أكملوا عامين بجمع القمامة حتى االن، كيف تولي مخالفة سير بسيطة اهتماماً والمجرور  

عجباً أال ترى مسؤوليتها الكبرى وتبحث عن    الصرف على ذات الطريق سيكمل عام كامالً، 

 الرتوش! 

 تعرف الباغي؟ هو من ليس لديه ُحرمات.   كيف .5318

 تعرف الباغي؟ هو من يتعامل بمنطق القوة قبل كل شيء.   كيف .5319

تقاس المواطنة؟! أوالً أكيد مو بعدد التقارير يلي بتخلع فيها المواطنين للحكومة كما    كيف .5320

أكيد مو بكمية الدوالرات التي بتاخدها من جيب المواطنين للحكومة حالياً.   كان سابقاً. وثانياً 

 المواطنة هي انتماء، ال بد أن ندرك معناه الحقيقي الحقاً.

 بها. تنتصر الثورة؟ فقط تمسكوا  كيف .5321

 حالنا؟ گ المريض الذي لم يستقبله أي مشفى.   كيف .5322

 ستجبر العالم أن يصفونا بالمالئكة ما دمنا بأفعال الشياطين غير نفسك وسيجبرون.  كيف .5323

ستحمي تركيا السوريين في سورية، إذا كانت غير قادرة على حمايتهم ضمن تركيا   كيف  .5324

 نفسها! 

 ينتصر أحد. سينتصر قاتلك؟! كيف سينتصر من خذلك؟ لن  كيف .5325

 سيهطل المطر إذا كان إيماننا بالغيوم أكثر من إيماننا باهلل.  كيف .5326

صار االندماج بهاي السرعة؟ شغلوا فكرهم واختاروا أفضل المتاح لو كان هذا منذ    كيف  .5327

 زمن لما خسرنا األرواح وال كسبنا الجراح.

 كان يومك؟ كان مليئاً بالغبار.  كيف .5328

 ؟ ببساطة ال يوجد كذبة مترابطة. لك أن تميز الرسائل الكاذبة كيف .5329

 نخون الوطن؟ نولي األمور شرارنا فيخوننا ويخونون.   كيف .5330

 نصيغ القوافي، وكيف تضيع؟! كيف نصيغ القوافي وكيف تضيع؟   كيف .5331

يتحول اإلنسان إلى آلة؟، سنختار مثاالً وليكن موظف بمكان ما، مع الوقت وتحت    كيف  .5332

ذا الموظف رغم ثبات معظم التغيرات حوله، هذا التغيير  نفس البيئة والتأثيرات تتراجع إنسانية ه

بجزءه األكبر ناجم عن تراجع أخالقيات المهنة دون تدخل المؤسسة لتنشيطها مع المهارات  

ل أبسط مستوى وظيفي سيتم    لعمل،الالزمة  وحتى  والحارس  والممرضة  والمهندس  فالطبيب 

جة الناس أو وجعهم، معظم التحليالت  اتهامه بعد فترة بأنه متكبر وغير منصف وال يقدر حا
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تُرجع هذا األمر للفوضى ومشاكل الناس الحياتية ولكن ما هذا إال مهرب من الحقيقة أال وهي  

الموظف وابتعاده عن أخالقيات المهنة بغض النظر عن األسباب،   هذاتراجع مهارات التعامل ل 

بأحد األساليب المؤسساتية،  يجب على المؤسسات بشكل دوري إعادة تنشيط هذه األخالقيات  

طبعا األمر يعمم حتى داخل المجتمعات المحلية والتي تعتبر أخالقيات تعاملها نابعة من القيم  

العادات، و ا الدين أو حتى  ببساطة تحصل عندما نبتعد عن هذه األخالقيات ويجب    لثغرةأو 

لمبتعدون عن األخالقيات  إعادة تنشيطها... و إال: ستزداد المشاكل بال سبب ويعيش األفراد ا

 تحت ضغط نفسي بال مبرر، هذا ما يحصل بشكل كبير مع معظم الموظفون. 

 يتحول الغبي إلى استاذ بخطوة؟ بمنشور فيس ينتقد فيه حدا بتكرهوا.  كيف .5333

يصل قادة حمير الى قيادة الدول؟ كل قائد وراءه عصابة وكل عصابة ورائها شعب    كيف  .5334

 بة تذله وحمار يقوده سهلة وبسيطة ومفهومة. خانع فكل شعب خانع يستحق عصا

يعيش الناس بال ثورة يا صاح، وكيف لمن ذاق طعم الحرية أن يرضى الخنوع، هيا    كيف  .5335

بنا نسير على نفس الطريق، البد أن نصل خط النهاية، ومن أراد الرجوع فهو أساساً لم يمض 

 ولم يخط لألمام، كان يرواح مكانه في مربط الخنوع. 

 الناس؟ "كل يوم بيومه"  يعيش   كيف .5336

 يعيش معظم الناس؟ في ..... غفلة.   كيف .5337

 يقاس االنتصار؟! معظم الناس تربطه باتساع الجغرافية فقط وهذا أحد أكبر األخطاء.   كيف  .5338

 ينكرون عطاءك وقد كنت غداقة.   كيف .5339

 ينكرون فضلك وقد كنت سباقة.  كيف .5340

يعود األسد: في كل جمعة اخرجوا سبوا األسد وكل منظومته سبوا أبناء الشعب الذين   كيال  .5341

يؤمنون ولو بجزء فيه وعندنا سبوا الرئيس والحكومة واألمن سبوا الطغاة سبوا األحزاب سبوا  

الفصائل وقادتها سبوا حتى رؤساء المخيمات كل ذلك تحسباً، كي ال يعود. سبوا النظام العالمي  

االحتماالت التي يمكن أن تبقي األسد أو تعيد حقبته. واذا احد سألكم ليش؟ جاوبوه   كل  اسبو 

ألنك حريمة من يركع بعد هذه التضحيات كافر بكل األديان واللغات. واذا ما سبيتوا حدا من  

 كل هدول، فأنتم أهل المسبة فعالً. 

نا، فما فائدة الراحة في هللا معنا ال تعني بالضرورة راحتنا، أكثر مما تعني هدايت  كينونة .5342

 الضالل، وما فائدة النصر للباطل؟ 

 الثورة كل مشاعري الجميلة ِتجاهك مستمرة.  گ .5343

 الحياة هكذا هو فيسبوك واحد ينضاف واحد ينزال واحد يتبلوك.  گ .5344

 ٪ وليس لديهم أي ظهور.37الراسبون نسبتهم  گ .5345
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 الراوتر؛ بدك تنطفي فترة أو تغير الوصول لتتصل العالم بغيرك ويخف الضغط. گ .5346

 العادة األطفال في مقدمة كل مجزرة.  گ .5347

 العادة أنا مازلت أقترب؛ وأنت ما زلت بعيد.  گ .5348

 لو فقعتك صغيرة فتأثيرك علينا كبير.  M4اللغم على  گ .5349

 ثارات الثورة باردة، ولكنها قادمة گ جهنم ال محالة. گ .5350

 سر الخشب الكل بدهم يفجروه، مع إنه على طريقنا. ج  گ .5351

 حواجبك؛ ليت طريق الحل مرسوم بهذا الوطن. گ .5352

 سقّى القطن، خلي كريكك معك وين ما رحت.  گ .5353

 سوري، يلعن روح العالم. گ .5354

 سوريي الثورة نترحم على صدام وعلى الصباح، التصنيف هو الموقف من القضية. گ .5355

 سيارة اإلسعاف ِلسانا عايشين.  گ .5356

 شرتح تَصالح مع نفسك تَسعد بال حشيش.  گ .5357

 شرتح مو مهم شو عم تعمل، المهم تكون مقتنع فيه؛ والك.  گ .5358

 شرتح يمكنك التسويق ارتكازاً على غباء اآلخرين ال على زكائك.  گ .5359

 صّبارة َمريم ستبيقين خضراء حتى بدون ماء. گ .5360

عوض    گ .5361 الورود،  عوض  النزوح،  مرات  عدد  البعد،  سنوات  بعدد  ُمنيب،  صبارات 

 الذكريات.

 صبارة رغد، نرمم أنفسنا بأنفسنا.  گ .5362

 صبارة روان بتكبر، بس بدها صبر كتير.  گ .5363

 صبارة سمير، تبقى الحقيقة قاسية من الخارج، زهرة من الداخل.  گ .5364

 إليها، هكذا قد يكون المقسوم.  صبارة سمير، قد يكون ُملكك من األشياء فقط النظر گ .5365

 صبارة مريم، مليئة باألشواك مليئة باألمل.  گ .5366

 صبارة نور تورق وتزهر طالما كانت تربتها خصبة.  گ .5367

 صبارة نور ع مهلك اكبري؛ ما حدا الحقك غيري.  گ .5368

 صبارة نور لساِك صغيرة، بس معك بتكبري.  گ .5369

 صبارة نور، تبقين صغيرة رغم مرور األيام. گ .5370

 فيروز يلي ضيعت شادي، نحن ضيعنا الوطن. گ .5371
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 فيسبوك ال يمكنك متابعة العمل دون تحديث نسختك.  گ .5372

 قلبي غير مخصص للبيع.  گ .5373

 إلها مئة استخدام.  WFPكرتونة ال   گ .5374

 كورونا خليِك ب عيد ة. گ .5375

 كورونا ال بد أن تأتي ونلتقي ونتعافى.  گ .5376

 سيحاول الوصول من جديد مهما بلغت المخاطر، فال يُنهي البعد سوى اللقاء. كيمو  گ .5377

 لبنان يبقى حبي قائم، ولو أعلنت إفالسي.  گ .5378

 وتد إذا ما صدقتي إني بحبك بقلب لك المهر دوالر بدل التركي.  گ .5379

 وتد رابح في كل الُظروف.  گ .5380

 يوماً البقية.   29وتد لو تراجعت يوماً، يمكنك أن ترتفع   گ .5381

 وتد، ال ذنب لي في حبك وال ذنب لهم في ارتفاع أسعار المحروقات. گ .5382

 Hrتبقى سعيداً، اثنين يجب أال يتدخلوا بحياتك الشخصية: مرتك وال   گي .5383

 كانت الطفلة تبكي؟  ِلما .5384

 عبيد األسد.السريع وال البطيء استطاع النجاة بروحه من اجرام  ال .5385

الشعر وال النثر بات مناسب لسخف الواقع وسطحية االنسان الحالي، فبات الشتم صفة    ال .5386

 وحال. 

 أتوقع أن أي اتحاد بأي شكل يسبق وحدة الهدف سيكون له أي فائدة. ال .5387

أجد أي سبب لالنزعاج ممن يفرحون لتدمير أو احتالل أو قتل الشعب في هذا الوطن    ال .5388

ا حربة مباشرة لهذا القتل والدمار، ألنهم إما يكونوا عبيد، أو مقيدين تحيط  ممن هم عامته وليسو 

 بهم الكالب، وبالحالتين ال معنى لما يقولون. 

 أحد بهذا الوطن يحق له التحدث باسم هللا أو اسم الشعب. مات األنبياء ال .5389

 أحد سيشتري وطنك، ولكنهم سيستثمرونه ويعيدونه لك جيفة فال تبع.  ال .5390

 نا سوى بقايا ذكرياتنا. أحد ه ال .5391

 وطن.  يدرك معنى هنا أحد ال .5392

أحد يبحث عن جزء الجنة الموجود بحياتنا فالكل يعتقد أن حياتنا هي فصل من فصول    ال .5393

 جهنم وحسب. 

 الواغش. أحد يدري من الذي چلب لنا ال .5394
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والمضي   ال .5395 نفسك  اقناع  قبل  برؤيته  الناس  اقناع  تحاول  فال  تراه  كما  حلمك  يرى  أحد 

 بتحقيقه. 

أدري أوقعت فيه أم أوقع فيا أم أننا تواعدنا والتقينا في الميعاد، وكل شيء خلقناه بقدر،   ال .5396

 من مقتضيات األقدار. 

 أدري كيف يعيش الذين ال يجاِبهون، وكيف يتنفس اليائسون!  ال .5397

 كيف يعيش الناس؛ لكنهم راضون. أدري  ال .5398

 أدري لما علينا مراعاة مشاعر العالم؛ وال أحد يراعي مشاعرنا! ال .5399

أدري لما ننظر للثورات الفتية بحب مفعم وقليل من هذا الحب لثورتنا التي دب الشيب    ال .5400

 في رؤوس شبابها، عجوز، ولكنها مدرسة. 

 أستطيع أن أحبك وأنت تكرهني ... فالحب من طرف واحد قاتل.  ال .5401

 أستطيع تغيير كل الناس باتجاه الصواب لكنني أستطيع الصراخ أنهم بطريق الخطأ. ال .5402

مادام هناك من سيتابع طريقكم ألن رحيلكم أمر ال مفر منه كرحيلنا ولو اختلف    أسى  ال .5403

 الموعد. 

أعشق سوى الطهارة وال أرنو إال إلى الوضوح أما غموضي فهو بسبب تلوث قلوب    ال .5404

 كثير من البشر.

 أمان قرب الشيطان. ال .5405

 ف جديدة. أنتم قادة وال هو نظام مجرد تسمية دارجة ومستخسرين نروح عليكم حرو  ال .5406

 بألسنتهم وال حتى بعبادتهم القريبون من هللا هم الذين بقلوبهم قريبون.  ال .5407

بد أن تتجمع وتضيق بشكل كبير وتتجمع وتنفرج بشكل كبير.. هذه من سنن كوننا في    ال .5408

 حياتنا التي البد منها.

اتياً،  بد أن يستعير الناس من بعضهم أشياء كثيرة، فما أخذته الحرب ال يمكن تعويضه ذ  ال .5409

 هذا الفقه ال يتقنه الغالبية.

بد من رحيلكم وال بديل عنكم وتلك الذاكرة يطيب لها أن تنسى كل عهر الكون إال أنتم    ال .5410

 تأبى أن تنساكم. 

 بديل عن العدالة، ال بديل عن الحق. ال تصالح ال .5411

 تُسهب في التعريف عن نفسك گي ال يكرهك الناس.  ال .5412

 اً واحداً ألن هناك شيء مناسب سيأتي متأخر. تُمأل كل قوائمك، اترك فراغ ال .5413

 تأخد صاحب إال من بعد ايميل.  ال .5414
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 تباع ثورة، مالم يبعها الشعب. ال .5415

تبتسم أو تضحك إال رغماً عنك من نفسك طبعاً ال مرغم لألخرين فهذا الكوكب ال يحتاج    ال .5416

 مزيد من المنافقين. 

 تبتئس .... القدر بيٍد أمينة.  ال .5417

 ك يعرف طاقتك وسيرضيك. تبتئس فالذي خلق ال .5418

تبحث عن أمان في أرض الوطن ألنها كلها أمان، ولكن تجنب األماكن التي فيها من    ال .5419

 يغتال األمان.

 تبحث عن حدا صح، بل ابحث عن الصح وحسب ما حدا صح. ال .5420

 تبكي كثيراً فأهوال صباح الدنيا ال شيء أمام أهوال مساء المآل.  ال .5421

تبنى االحالم على معلومات قديمة ... فحلمك يحتاج لتحديث فلربما غيرته او اضفت    ال .5422

 عليه.

 تتخفى من أحد كن تماما بالشكل الذي تكون فيه مع هللا.  ال .5423

 ها. تتخلوا عن مبادئكم وال أحالمكم فهي بيت، ولها رّب يكلؤ  ال .5424

 تتعب نفسك كثيراً معهم لتتناغم فيكفيك وقتها أنك لست من هذا العالم.  ال .5425

تتعب نفسك كثيراً، فكل طرقنا طويلة وشاقة وكلما عليك هو أال تحتار باختيار الطريق    ال .5426

وإنما أن تسلك وتباشر المسير وحتماً سنلتقي هناك، في النهاية التي ال نراها، المهم أن نلتقي 

 نهاية. مهما كانت ال

 تتعمق في تمجيد األحياء ألن ذلك من شيم األغبياء والمنافقين.  ال .5427

 تتكل على من ال يتكل عليه، وال تعتمد على من ال يعتمد عليه تجرد في حضور هؤالء.   ال .5428

 تتلخص حياة اإلنسان بمشهد، فالغالبية كانوا كفاراً بمشهد ما.  ال .5429

 مر فعل وليس توصيف.تثق بصاحب قرار، ولكنه ال يستطيع أن يقرر اال ال .5430

تجزعوا.. كانوا يرحلون تباعاً واحد تلو األخر كلما ما في األمر أنهم اليوم رحلوا قافلة  ال .5431

 إلى الجنة.

 تجندوا الصغار. ال .5432

تحاول اخفاء مشاعرك للناس حباً أو كرهاً ألنها ستصلهم بطريقة ما ومهما طال الكتم    ال .5433

ك بغض النظر عما تكن لهم ألن المشاعر وليدة فهو مؤقت وهم بالمقابل سيكرهونك أو يحبون 

 داخلك غالباً وليس داخلهم.

 تحاول كثيراً إحياء من آثر الموت وإنما ابحث عن أولئك الذين يريدون الحياة. ال .5434
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 تحتاج إلى ترجمة: ينبت الحب عندما نكون مسالمين. ال .5435

، المهم أال يكون األخرون  تحتاج غالباً لدعم األخرين لتنجح يمكنك بدونهم أن تنجح كثيراً   ال .5436

 عقبة. 

 تحدثونا عن شيء ففي داخلنا ما يكفي من األحاديث التي لم ترو.  ال .5437

 تحرموا الطفولة أن تتعلم وتكتب ألنها من ستخط سطر النهاية.  ال .5438

 تحزنوا فحججكم أمام هللا ستلقى وهناك العدل الحق عين الحق.  ال .5439

 تحسبوها كتير، الطريق مرسوم ونحن من يسير. ال .5440

 تحكي، وال تبكي وال تتأمل وال تتألم طالما قاضيك كلب وشعبك غنم.  ال .5441

 تحملها كثيراً فهي سهلة جداً إما أن تقول شكرا أو تقول تبا، تبا.  ال .5442

تخافوا لن نتفق مع العدو ألننا غير قادرين على االتفاق مع بعضنا البعض وال حتى مع   ال .5443

 أنفسنا.

تخشى شيئاً فهذه الحياة لن تتكرر واألقدار تساق كما يريد قلبك ستكون ما تريد وقد تريد    ال .5444

 أال تكون. 

 تخف ... ستظل تنجو من الموت حتى تموت.  ال .5445

 تخف الخوف من غير هللا عبودية لغيره. ال .5446

 تخف فالحياة نضال وبقدر ما تسعى تنال.  ال .5447

 تخفي شيئا، غدا ستموت وتختفي فال تخف.  ال .5448

 تراهن علي وانما راهن على نيتك مع هللا تجاهي.  ال .5449

 ترتجوا حماية أحد، فهذا العالم العاهر ال يستحق الحياة فيه.  ال .5450

 ، ارفعوا التضحيات.ترفعوا الرايات وال التسميات ال .5451

ترفعوا صور قائد أو زعيم مادام هناك الشهداء والمعتقلين، فالذاكرة ال تنسى بهذه المدة    ال .5452

 القصيرة ولم نصل لمرحلة الخيانة المطلقة كي ننسى.

 ترموا أوساخكم على الثورة، فلو أخفينا المصطلح هل ستتغير األفعال؟! ال يتغيرون.  ال .5453

أي شيء، نحن في القرن العشرين، في عالم االتصاالت والتواصل    ترهقوا أنفسكم بتبرير  ال .5454

عن بعد، في عالم ال يؤمن بلغة الجسد وال يراها، وال يستطيع قراءة النوايا بشكل سليم نظراً 

للفوضى فيه، في عالم مليء بالمصادر غير المعتمدة واألفكار والنظريات التي أمن الناس بها 

طبيعي، ولكن من غير الطبيعي أن تكون نبياً وتلجأ لإلقناع عند    وهي ال تستند ألي أساس وهذا

 كل حادثة، فزمن األنبياء انتهى. 
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تزاود على من يزود عنك بروحه ال تطعن بمن يتلقى الطعنات دفاعا عنك اللهم اهدي   ال .5455

 من ضل وانصر من اهتدى.

 تزدهر حياة مجتمع ال يؤمن بالتكافل.  ال .5456

مرة أو عامرة بأهلها الطيبون؛ تأتي الكالب عندما يرحل  تزور الكالب المدن وهي عا  ال .5457

 الناس ويصفر الخراب. 

تسألوا الناس عن أعمارهم، ليست سراً، ولكنها لم تعد معلومة مهمة أو يمكن تحديدها    ال .5458

 فعالً.

 تستصغر ذاتك وفعلك فربك قادر أن يستنهض أمة بفرد واحد صلى عليك هللا.  ال .5459

 عل برميل الزيت. تستطيع الَمحَرَمة مسح ف ال .5460

تستطيع زراعة الفرح في النفوس، ولكن يمكنك تحريكه ليزهر الفرح أصل فينا وليس    ال .5461

 شيء يكتسب أو يوزع. 

 تستيقظوا غدا ـ قد ـ ال تشرق الشمس لقد رحل الشهيد هذه الليلة يا رب. ال .5462

 تصالح، خلو بيننا وبين الخارجية التركية.  ال .5463

 تصدق إنك إذا كنت سيء رح يضل حدا يحبك، حتى أمك بتصير تكرهك وقتها. ال .5464

 تصدق كل ما يشاع.  ال .5465

 تصدق كل ما يشاع، فالكذب مشاع وال ضريبة عليه في زمن التخاذل.  ال .5466

 بعد.  تصدق لم ينته أي شيء بعد؛ كل ما في األمر أن موعد الحساب لم يحن  ال .5467

 تصدق: أياً كان من أطلق الفتنة، فهي عمياء وفيها ال شك ستراق دماء األبرياء.  ال .5468

 تصدق، لو صدقوا الجتمعوا.  ال .5469

من    ال .5470 ينالنا  وأن  بد  ال  الوطن  بهذا  والمتسلقين  القتلة  يحتضن  فمن  بأوجاعكم  تصرخوا 

 جرمهم نصيب، فمتى نلفظهم؟ 

 يسمعوا حتى نموت.  تصرخوا، فاهلل يسمع حتى السكوت وهؤالء لن ال .5471

 تصمت، اصرخ بأعلى صوتك، اغضب، ولكن ال تنادي أصم. ال .5472

تضيع حياتك بمشاريع فاشلة مهما كان حجم الكذبة، فوحدك آن كنت صادقاً تستطيع أن   ال .5473

 تنجح وتغير. 

 تضيع سوى حقوق الذين ارتضوا أن يكونوا عبيد.  ال .5474

 تطأطئ فالرجولة ال تنتقص وإنما تنسف نسفاً، فإما أن تكون أو ال تكون. ال .5475

 تطلب من قاتلك أال يقتلك، بل العنه حتى تغيظ قلبه النتن ليقتلك.  ال .5476
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تعجبني جملة: ما بعرف اشو بدي قلكم أنا بعرف...رحل الشهيد من أجل أن يأتي العيد،    ال .5477

نا و....ففرحنا بهم، وتضحيتهم ألجلنا، سنفرح،  رحلوا من أجلنا، من أجل فرحنا وأماننا وحيات

الفخر وإن شاء هللا يحل علينا عيد   تدمع، بس هاي دموع  لن نجزع...صحي في عيون رح 

يظن أنهم فارقونا لنحزن وإنما ضحوا بحياتهم ألجل فرحنا، ففرحنا بربنا   منالنصر، وواهم  

 وم الفرح االكبر. وبهم وبنعم المولى علينا، والبد أننا سنلتقي جميعا في ي 

 تعيدوا تشكيل أي كيان مضى فكل تجاربكم فاشلة، فقط عودوا لرشدكم.  ال .5478

 تغرنك المسالك واتبع ما هو إلى ربك سالك. ال .5479

 تغضب مخافة أن يلوكك أصحاب المناطقية ألجل أال تكون علكة كن صامت أغبياء.  ال .5480

 ته يقع.تغمضي عيناك لكي تشاهدي الجميع بنفس العيون، كل على شاكل ال .5481

تغير تقيمك لألخرين مالم تتغير أفعالهم وإال ستضيع الكثير من الوقت بالتجارب محكومة    ال .5482

 الفشل أو االنتاج الرديء.

 تفعل شيئا ال بأس، ولكن إياك ولو مرة أن تخون.  ال .5483

 تفكر سوى بجعلهم يفكرون بشكل صحيح وهم من تلقاء نفسهم سيتغيرون. ال .5484

 تقلقوا فعندما تنتهي الثورة سنموت جميعنا وها نحن مازلنا.  ال .5485

تقم دعوى وال تبحث عن فتوى الظالم في جهنم، وفي الجنة سيكون المظلوم وعند هللا    ال .5486

 تجتمع الخصوم. 

ا  ال .5487 القضية!  وين  تضرب.  ال  فش،  تد  ال  الشرطي( تكتب،  )الطالب،  على  أم  مع  لحق 

االحتجاج حق مشروع لكل إنسان بكل األوطان، وحماية الممتلكات العامة واجب على الشرطة  

في كل مكان( مشهد اعزاز مشهد ُمقتطع والحديث على أن تقف بصف الطالب أو الشرطي ال  

لطالب سيقفون  ولكن ال تقبل الفرض على االخرين. معظم ا  لكيتعدى رؤية شخصية تبقى حق  

مع الطالب، واي انسان ما كتير مهتم او يعلم ما جرى، سينظر من منظر " حيط حلو ليش  

تنزعوا" أو باألحرى متعوب عليه. =ماذا لو كان الطالب على حائط قديم او غير مزركش =ما 

=ما هي دواعي الضرب لدى الشرطي.   عليمهي مبررات الطالب إلسقاط التربية وتفشيل الت

لو لم يتدخل الشرطي؟ =ماذا لو لم يكتب الطالب؟ =وفي االخر ماذا لو ناقشنا القضية:   =ماذا

التي أدت للصدام! =يحق للطالب التعبير على احتجاجه بشكل ما ينبغي أن يكون خالق، ويحق  

للشرطي منع الطالب من عدم الكتابة على الحائط. =ماذا لو كان هناك قوانيين نحترمها جميعاً  

اتفق بان االحتجاج حق، وان الضرب ممنوع، وان االسقاط يكون لألشخاص ال  اذا  نا عليها، 

للمؤسسات مالم تكن برمتها مافيا. أي رأي ينحاز الحدهما يفتقد الصواب بنسبة محددة وأي 

منظوره   سوى  يعكس  ال  فهو  العكس  او  الشرطي  على  تتفوق  الطالب  نسبة  ان  يقول  رأي 

القضية وفي ليس حال    الشخصي. مشكلتنا في  التربية  واسقاط  التعليم  الفعل ال رده، =تفشيل 
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=ضرب طالب او دفشه ليس حال =الكتابة على مكان مرسوم يراه الناس مستفز ليس حالً، ماذا 

 ىلو قام الطالب بوقفة احتجاجية، ماذا لو رسم الطالب لوحة جدارية جميلة تسلط الضوء عل

ثم اعتقل الطالب ووجه له التهم المنصوص    قضيتهم، ماذا لو وقف الشرطي دون حراك ومن 

عليها. كال التصرفين يعبران عن حق يدافع عنهما كل منها، المشكلة الحقيقة فينا في الوقوف  

إلى جانب الشخص ال القضية. لنطلع برا الموضوع، وظيفة األمن )حماية الناس ال إرهابهم(،  

بضعف من يتولى زمام األمور. "الفوضى  ومتى كان )التعليم والتربية فاشلين( بحد ذاتهما أم  

ليست طريقاً للحقوق"، "الصالحيات ليست طريقاً لالعتداء."، ومما ال شك فيه أن الناس يجب  

أن تعبر عن االحتجاج أياً كان انتماؤهم وعلى الشرطة أن تحميهم. فال أدري من حول الطرفين  

 عما حصل. التكتيكات الخالقة  لطرفين؟! ثم إن العبرة ليس فيما حصل، وإنما فيما سينتج

تكترث إن كان عمرك يمضي ما دمت قادر أن تضع أثراً يمكنك أن تتذكره لتعود لماضي    ال .5488

 صنعته، الكارثة ان يزداد عمرك بال أثر. 

 تكترث فكل صرح للباطل سيتهاوى وستبقى صامداً أيها الصادق.  ال .5489

 شف أنك تعيش بال ماضي. تكذب الن الكذب ال يحتاج إال للوقت لكي ينكشف وستكت  ال .5490

 تكره فصيل محدد فإن أبيت فاكره الجميع معا. ال .5491

نفعل شيئاً    ال .5492 بأننا ال  وإنما  األشياء  الكثير من  الحصول على  برغبتنا في  المشكلة  تكمن 

 للحصول عليها.

الكثير مما يصلك يجب أن يمرر    ال .5493 تكن أداة تمرر كل شيء يملى عليك، تفكر وستجد 

 للمهمالت. 

 تل، وال تتورع إن كنت المقتول، فأن تموت وأنت مكبل هو قهر يفوق الموت. تكن قا ال .5494

 تكونوا يدا واحدة ألن فيها خمس أصابع وإنما كونوا على قلب رجل واحد.  ال .5495

 تلِق باالً للرسائل التي تطالبك أن تكون مسالماً وحولك الذئاب. ال .5496

تنتصر الثورة طالما كان الشعب مسلوب اإلرادة، والفصائل مسلوبة القرار، ال بد من    ال .5497

 استعادة.

 تنتظروا السراب.  ال .5498

 تنتظروا ردات فعل سريعة من أصحاب العقول، سيردون رداً...ويلجمون.  ال .5499

 أخر ربما أقل فتكا بالبشر، ولكنها مستمرة من طور إلى غيره. تنتهي ستأخذ شكالً  ال .5500

 تنحني، كـ القلعة ستبقى منتصب ويكرهك األقزام بال سبب.  ال .5501

وباء    ال .5502 وينتشر  الكالب؛  نهشات  وتزداد  الخراب؛  ويزداد  الحرب؛  تطول  تهادن كي ال 

 الموت ويفارقك األحباب.



 نون  -  بتي العدس ح 

 

316 

 توهب الحرية بدون ضوابط في المجتمع الجاهل.  ال .5503

 تؤمن بعالقة المصالح فإنها لن تستمر، عالقة مبادئ.  ال .5504

 تيأس فأنت ثائر تحت اسم هللا ال اسم الفصيل، مستمرة التهاب.  ال .5505

 تيأس گ أبو عمشة، فيمكنك الحصول على شهادة البكالوريا ولو متأخراً. ال .5506

 تيأس گ وتد، بتتراجع يوم بترتفع عشرة.  ال .5507

 تيأسوا فمن ييأس يضيع حقه في االنتقام.  ال .5508

 جدوى من الذين يقاتلون عن تبعية فوحدهم اصحاب العقيدة باقون.  ال .5509

 جديد.. كالعادة كل شيء مستمر عدانا.  ال .5510

جديد؛ هاد الحريق من عشر سنين شغال وحتى من قبل بس كان عم يحرق قلوب، الميزة   ال .5511

 الحالية إنه جنب البحر بس هيك. 

محددة عندما تبحث عن الحياة بعيداً عن الموت، هنا وطن متنقل، نحمله بقلوبنا،    جغرافية   ال .5512

 وتحملنا سيارة صغيرة مع متاعنا. 

 حاجة للمسحات فويس نوت ع الواتساب بتنعرف اذا معك كورونا أو ال  ال .5513

حضارة بدون مؤسسات ومشكلتنا مع المؤسسات أما بعدم وجودها أو عدم وجودنا عند    ال .5514

 ا ألننا نصبح فقط حاشية للزعماء بدل أن نكون لبنة في البناء. وجودنا فيه

حل لحبك إال عندما تجد ميكروسوفت حالً لرسالة "تم اختيار عنوان بريدك اإللكتروني   ال .5515

 دوالر أمريكي نيابة عن مؤسسة.."، التي تصل على الهوت ميل.  1،000،000لتلقي 

 يضل عايش جاييه يوم حسابنا. حل وسط، يلي بموت بيتحاسب عند هللا، ويلي ب  ال .5516

حيلة في الرزق فسيأتيك المقسوم فقط توكل وال تتسلق ستضل طرقا كثيراً لتجد رزقك؛    ال .5517

 ورزقك سيجدك لن يضل الطريق. 

خطوط: ما يجري على األرض هو ما يرسم سيناريوهات المستقبل والعكس هو مجرد    ال .5518

 وهم لجعل ما يجري وفق ما يشتهون وكما يرسمون. 

 ف من التحرير أبدآ الخوف من الفوضى سموا األمور بمسمياتها. خو  ال .5519

داعي الستنهاض الفطرة عبر النفاق. يذكرني دعاة الالطائفية بهذا الوقت بقول اإلمام   ال .5520

العز بن عبد السالم: "من دخل قرية فشا فيها الربا، فخطب فيها عن الزنا فقد خان هللا ورسوله! 

لي بحفرة التضامن مين هنن مين قتلهم، كيف قتلوا النساء "انه ولك بس انطروا نعرف بس ي 

 األطفال بالسكاكين، كيف حرقوهم كلهم.  واوطعن
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ذنب للثورة في كل شيء سيء يحصل، وإنما العادات االجتماعية السيئة التي كانت قبل    ال .5521

 الثورة استمرينا عليها خاللها وما زلنا نمارسها، للبالغين عقلياً.

 رسالة وال رؤية وال هدف، لذلك عبارة من أنتم فيك تسألها ل تلت أرباع البلد. ال .5522

ريب في قلة من هم في الدائرة، فالدروب طويلة حتى أننا نمضي ال ندري متى النهاية،    ال .5523

 ولكننا نوقن أننا إليها نسير.

 م الشعب عملياً. سبيل لتغيير الواقع إال بأحد أمرين: توقف عمالة الفصائل فعلياً، أو تنظي  ال .5524

شك أن التعويل في صد أي هجوم عسكري هو على الفصائل ولو كنا متفقين أن عديد    ال .5525

التعويل.   لم تخل بعد من هذا  يقاتل عن عقيدة، ولكن  قياداتها أغبياء وبين األفراد من ال  من 

يقو  الشعب حالياً ال يسير في خطوات أن  للشعب، وطالما ان  د  فطالما ال يوجد ممثل حقيقي 

الحكومات فبدالً من تحطيم الصنفين أعاله محاولة التحسين بنقد بناء على    ورمصيره، وغياب د

أبناء  ننسى أن االزمة هي فكرية ألن  بقدميه نحو مصيره. وال  الشعب  أو ان يتحرك  األقل، 

الفصائل والمنظمات من الشعب وليسوا استيراد من أوربا، بالتالي نعود للنواة لنقف عند أزمتنا 

 البلد قبل أي شيء.  هذاالفكرية كأبناء ل

 شك: كل شيء كنبض القلب، ال يستقيم... وتعرجها ضرورة الحياة. ال .5526

الناس    ال .5527 عود  فالخراب  الناس،  عيون  سوى  الوطن  هذا  في  الناس  يخيف  بات  شيء 

 االستغراب من كل شيء صحيح ولو كان بسيط. 

شيء ثمين في هذا الوطن ألن في المزاد تم طرح الكثير، فقط حذاء طفل مهجر صغير    ال .5528

 قد يحرك الضمير. 

 شيء ثمين يستحق الذكرى ضمن ما سرقوه سوى ذكرياتنا. ال .5529

 ء جميل اليوم سوى انها ليلة فضيلة واغتنمناها فصيلة.شي ال .5530

 شيء قاتل يقتل فينا كفرقتنا.  ال .5531

شيء مرهق إذا كنت ستصل إلى نهايته، وكل اإلرهاق في الطرق التي تتوقف فيها قبل    ال .5532

 النهاية. 

 شيء مرهق ومتعب بقدر الكذب. ال .5533

 شيء مستحيل......واألصل سيكون للنوايا.  ال .5534

 وإنما الكثير من األشياء من فكرة.  شيء من ال شيء ال .5535

 شيء يا أُمي سوى أن هللا يرى.  ال .5536

شيء يتوقف تستمر العقبات وتستمر النكبات وتستمر الحياة ذلل ما يقف بوجهك وتابع    ال .5537

 حياتك فمماتك أمر محتوم بوقته وليس قبل ذلك أبدآ تابع.
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 شيء يذهب بال بديل، فكثير رحل وحل مكانه الذكرى. ال .5538

ذهب بال عودة ومصائب الحاضر قد تكون من الماضي الذي لم تدفع فاتورته،  شيء ي   ال .5539

 خفف الحمل فإن الطريق طويل. 

تستحق    ال .5540 ولكنها  مؤلمة،  معظمها  أن  رغم  الذكريات،  سوى  به  االحتفاظ  يستحق  شيء 

 االحتفاظ. 

 شيء يستحق أن تزيل الكمامة ألجله سوى فنجان القهوة. ال .5541

 الن وال شيء يؤخرنا أكثر من أنفسنا، حرية منكم. شيء يقتلنا أكثر من الخذ ال .5542

 شيء يكفل لك القبول بقدر الصدق عند هللا وعند البشر. ال .5543

شيء يمضي بال عودة وال شيء ينسى بال استرجاع، ال تصدق! كل شيء له حيز يأخذه   ال .5544

سيعود    مهما كان حجمه صغيرا أو كبيرا ومهما كان مكانه قلبا، أو ذاكرة، أو موعد، أو مقاضاة،

 الى مكانه بحجمه عندما يحين الموعد. 

 شيء يمكن أن يجمعنا بهذا الوطن سوى الثورة. ال .5545

 شيء ينخفض سوى مستوى الوعود، والباقي يرتفع گ الوقود.  ال .5546

 عتب حتى على األفراد فكما نصب كاهنهم نفسه ربآ هم نصبوا أنفسهم له عباد. ال .5547

سوء    ال .5548 كل  تلصق  البلدان  باقي  كمثل  بالثورة  مجتمعنا  في  سوء  كل  إلصاق  من  عجب 

 باإلسالم، بالرغم من طهارة الثورة وطهر االسالم يبقى غباؤنا أكبر سوء لهما.

 اح فقط.عالقة للقلب بالحنين، فهذه مسألة األرو  ال .5549

 عالقة لمساحة الجغرافية بمساحة الحرية هم أوسع، ولكن حريتهم أضيق.  ال .5550

 فائدة من تسليط الضوء، وحده النور الداخلي سيطغى.  ال .5551

 فخر سوى بكم، وكل فخر لألحياء دونكم دليل نفاق وفساد في األصل المجد لكم.  ال .5552

 التمجيد للتضحيات.  لتمجيد التسميات ال لتمجيد التنظيمات ال لتمجيد الحركات ال .5553

 لوم المقاتلين على اختالف انتمائهم مجدي وال لوم الناس على لومهم مفيد.  ال .5554

مباالة عجيبة غريبة بعيون أهل الغوطة وكأنهم بشر من صنف أخر صنف أطهر لم   ال .5555

 يغرقوا بما عندنا. 

عقول  مرحبا بالمحتل سواء كان دول أو فصائل تأتمر بأمرها الوطن محتل، ولكن بقيت    ال .5556

 لم تحتل بعد، هاي العقول بدها حرية. 

 مستحيل عندنا، حتى لو كنت مجاهدا فبينك وبين الخيانة أال يروقنا جهادك. ال .5557

 معنى للقوة عندما تسقط الهيبة اختصار لالنتصار. ال .5558
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معنى للكرسي في ظل غياب األطراف التي يقوم عليها، وكل ذو منصب حالي هو اسم  ال .5559

 ال أكثر. 

لما  ال .5560 أو    معنى  فرد  تلتف حوله سواء  أن  للناس  يريد  لذلك من  لو كنت مكروهاً،  تقول 

جماعة أو مؤسسة يجب أن يراعي محبتهم واهتمامهم، أما أن يزرع الجفاء فإنه بعد ذلك لو  

 نطق قرآناً لن يجد صدى.

 معنى لنصرك إن لم يكن هناك من يحبك.  ال .5561

 مهد وال لحد وإنما ثبات للممات. ال .5562

 أو الحضارة فنكتفي بالتغني بغيرنا.نتقن النصر  ال .5563

 نتقن الوقوف معاً أو بجانب بعضنا، ونتقن جيداً الوقوف بوجه بعضنا!  ال .5564

 نتقن صناعة القادة، لذلك سوف نبقى نصفق للغرباء وننال الصفعات الحقاً. ال .5565

نخون أرواحكم، ال نخون صرخاتكم، ال بد أن تشرق شمس يوٍم، نوفي فيه عهدنا، ولن  ال .5566

 نحيد. 

 ندري ما هو الشيء المخيف في هذا الوطن!  ال .5567

 نستطيع منعها وال نستطيع صدها... ولكنك ربها. ال .5568

بثمانية،    ال .5569 يومين  الك وعشرة عليك ممكن يصير  يوم  اما موضوع  اعتصام،  نصر بال 

 فإعادة رمي عجزنا أمامنا، كخلفنا لن يجدي. 

 نطالبك أن تكون نبياً.. لكن وال شك إياك أن تكون شيطان. ال .5570

 نطلب منك أن تنسى كل شيء، ولكن دعه للوقت المناسب لتتذكره.  ال .5571

نعيش جغرافية وال نعيش واقع، وإنما نعيش إرادة!!! فأنا نفسي وما أحبت وما أرادت   ال .5572

 ان تكون. 

َيضيُمنا من خان، فمن يخون في صف األعداء يكون ومن كان عدوك ال يالم فعله وإنما    ال .5573

 يُكسر. 

 يُصيب الرصاص الطائش إال الذين ُهضمت حقوقهم.  ال .5574

ايق  ال .5575 التركيز على فئات يُعول في المرحلة الحالية على  اظ المجتمع بقدر ما يُعول على 

 صغيرة يمكن أن تقود حملة اإليقاظ عندما يحين الموعد. 

يُكمل الطريق إال أصحاب القناعة، فال تستنفذ وقتك مع أصحاب العواطف أو التحركات   ال .5576

 القصيرة. 

 يُهان الذين مع بعضهم يكونون.  ال .5577
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 يتة وكل الكيانات الحالية قائمة على هذا المبدأ.يتطور أي كيان يقوم على الفئوية المق  ال .5578

يتغير شيء!! ممنوع على المنابر سابقاً الحديث عن كثير من االمور وكثير كثير فذلك   ال .5579

يزعج السلطان ممنوع على المنابر حالياً الحديث عن كثير من االمور وكثير كثير فذلك يزعج  

في وطني حتى طرق التفكير لم تتغير!!    السالطين أربع سنوات تلت أربعين: وما تغير شيء

شيء؟! بال سيتغير: فإن لم يتغير، فسيتغير اإلنسان نعم إن لم نتغير ونغير    يتغيرفي وطني لن  

أنفسنا سنذهب ويأتي غيرنا يأتي غيرنا إلى وطننا!!!!!!!!! هكذا التغير في وطني: إن غاب عبث  

 وإن حضر غبنا. 

و كانت حياتنا سعادة كلها لكنا كاألغنام نعيش وننام،  يثور الحرف إال عند الحوادث فل  ال .5580

 حرفك األخير. 

 يجب تذكير الذين ينسون بإرادتهم فهذا حقهم، التذكير يكون للذين بدون إرادة ينسون.  ال .5581

يجوز كتابة أسماء الفصائل على جدران الوطن ألن مسمياتهم ستبلى وقادتهم تحت ترابه    ال .5582

 سيدفنون. 

م ديني او مالي او تعليمي بقدر حاجته لثقافة حياة تؤثر على كل  يحتاج المجتمع لزخ   ال .5583

 الجوانب السابقة، جهلة في حياة نعيشها. 

 يحتاجون لذريعة كي يقتلوننا؛ يكفي أننا أغبياء.  ال .5584

 يحق لك أن تتعمق إذا كانت معلوماتك سطحية. ال .5585

 يختار هللا إال الخير لنا، لكن مشكلتنا في اليقين.  ال .5586

 اإلرهاب الذي سيتولد فينا عندما يقتلون اإلرهابي منا. يدركون حجم ال .5587

 يدرون ماذا يريدون، هؤالء بؤس الحياة والحفرة التي نتعثر فيها أينما اتجهنا.  ال .5588

ْن    ال .5589 َعلَى تَْقَوى ِمَن َّللّاِ َوِرْضَواٍن َخْيٌر أَم مَّ يدومون وال يدوم عزهم. }أَفََمْن أَسََّس بُْنياَنهُ 

 {. أَسََّس بُْنياًَنهُ َعلََى َشفَا ُجُرٍف َهاٍر فَاْنَهاَر ِبِه فِي َناِر َجَهنََّم َوَّللّاُ الَ َيْهِدي اْلقَْوَم الظَّاِلِمينَ 

 هو أسوء منه، ألن االذعان للسوء يحتاج سوءا في أصل المذعن.  يذعن للسيء إال من ال .5590

يذهب أي شيء تقدمه هباء فحاول ان يكون ما تقدمه يشمل أوسع ما يمكن وستجده في    ال .5591

 طريقك الحقاً فطريقك طويل وستجد كل شيء فيه.

 يريد أحدنا ان يجوع ليس هربا من قدر المولى وإنما هربا من مصاصي دماء البشر. ال .5592

 يريد أحدنا أن يمرض ليس هربا من ابتالء المولى وإنما هربا من جزاري البشر. ال .5593

 يستحق أن تعطيه أكثر مما يستحق: مجتمعنا. ال .5594
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يستطيع االنسان اخفاء صفاته الداخلية فالتعامل وفق مبدأ "الك الظاهر" يساق فقط لتبرير    ال .5595

هم بالمطلق وفق صفاتهم المخفية،  اخفاء هذه الصفات وإن كان ليس محبذاً أن تبني تعاملك مع 

 ولكن هذا ال يبرر لك تقع بحفرة تراها عن بعد.. 

يستطيع أي نظام في العالم أن يغلب ثورة عادلة قامت ضده، ولكنه يستطيع أن يجعل    ال .5596

أبناء الثورة ينخرونها حتى تضعف أو تتراجع أو ينحرف مسارها إلى ثورة غير عادلة وبذلك 

 الصادقون.يغلبها، الغالبون هم 

يستقيم أمر بوجود الجهل مهما كان العمر أو األمر أو الصفات فمن يحاول أن يتزركش    ال .5597

 على أساس هش سينهار. 

 يسقط سوى العاجزون. ال .5598

 يسود المنافقون إال عندما نكون جبناء. ال .5599

 يشتم الثورة إال الرخيصون أو الذين أساسا لم يضحوا بشيء ألجلها.  ال .5600

 يشكل خروجهم أي مأساة مقارنة بالمأساة التي كانت قبل خروجهم بوقت قليل.  ال .5601

 يشكل وجودك أي قيمة وإنما ما تضيفه هو القيمة لوجودك.  ال .5602

 يضيع إال التائهون.  ال .5603

 يضيم األسود وهي تزأر في الميدان النباح. ال .5604

 يضيم الناس غياب األجر بقدر غياب العدل فيه. ال .5605

يعامل الخارج عن القانون باالحترام المطلق وانما بالحجة والقانون فإما اقناع او حساب    ال .5606

 اما االحترام فهو حافز لمزيد من االنحراف.

 يعول على الرأي الشعبي ألنه متقلب دوما اثبتوا يا عباد هللا.  ال .5607

 سوى المستسلمون. يعيش بال هدف أو أمل  ال .5608

يغرنك كثيرون فهناك من يصلي النوافل وال يصلي الفرائض وبعض اللحى زينة دنيا   ال .5609

 ال دين. 

 يغيب الجمال، حتى في حياة التعتير.  ال .5610

يقاتل عبيد األسد ألجل قضية أو بلد، أو حتى أدنى معتقد، هم اآلن يقاتلون ألجل أن    ال .5611

يسرقوا ويسلبوا وينهبوا بفطرتهم الحيوانية، ألنهم يدركون جيداً أنه لن يحاسبهم أحد على فعلتهم،  

 أما الوطن والطائفة مجرد ستار، ستزيله األيام عندما تبدأ المحاكمة. 

 ع االخر حبآ به وانما بغضا لقرينه لذلك ستستمر سلسلة البغي الغبي. يقف الواحد منهم م  ال .5612

 يقف في صف الظالمين إال األغبياء والمنافقين. ال .5613
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يكون استقرار بعدم وجود نخب قيادية يلتف حولها الناس ألن العموم يختار الصمت    ال .5614

ياتنا وهذه النخب  على قارعة الطريق ما لم تحركه هذه النخب مما يجعل كل التغيرات مربكة لح 

 شبه معدومة. 

 يكون العطاء بال بذل وال والوصول بال عناء.  ال .5615

 يكون الوضوح بكثرة الكالم وإنما بمطابقة الكالم وإن قل لما في القلب. ال .5616

يكون نصر بموضع الفساد، ولكن حاشي هلل أن يخذل فينصر الصادقين في نفوسهم ويتم    ال .5617

 أمره.

 كة إذا كانوا مغيبون. يالم األبطال بنتائج المعر  ال .5618

يمتلكون الغيرة فكيف تهزهم وامعتصماه! األرض التي شهدت تضحياتكم لن تخون كما   ال .5619

 خانكم األعراب. 

واقع،   ال .5620 فالحدث  تكهنه،  نجاح  بسبب  برأي وتصور شخص  اختزال حدث ضخم  يمكن 

 ونجاح التكهن هو النسبي وليس العكس. 

قد تكون قوة خفية كبيرة تؤثر بكثير مما يدور    يمكن العيش المجرد بهذا الكون فالنوايا  ال .5621

 حولك. 

يمكن الوصول للحرية دون النيل من هيبة كل قيودها. لذلك نحن نلعن حافظ في قبره،    ال .5622

وبشار كل يوم. لعن كل شيء يجعل للقيود هيبة. نلعن كل أشباه الرجال المؤقتين، كل الحكومات  

 ا لكبيرها. المارقة، كل ألوان وأصناف الفئوية من صغيره

 يمكن إعادة مليون سوري من تركيا دون عودة من يمثلهم هناك أوالً.  ال .5623

أن عمرنا هو  ال .5624 إقناعنا  قليل    0يمكن  نحتاج  بعد مضي سبع سنوات، كلما ما في األمر 

 الذي جعل لحياتنا عمراً.  التفاؤل من

 يمكن أن تحصد نتيجة أمر ما، ما لم تتحرك بشكل ما لذلك، االنتظار ال ينفع.  ال .5625

التغيير بشكل هائل في مجتمعاتنا    ال .5626 بنفسك، ويغيب  ثقة  نتيجة  يمكن أن تكون مؤثر بال 

 لغياب الثقة بالنفس، بحاجز وهمي ال أكثر يقيدنا لعشرات السنين.

يمكن أن يقود من ال يملك طموح ألنه مع الوقت يصبح مجرد صخرة في مكانها ال   ال .5627

 تحب أن تتزحزح. 

يمكن أن يكون ثائر من يعترف بالفئوية فالثورة تتسع الوطن، بل أوسع...الثورة لمن    ال .5628

 يؤمن بالقضية. 

ن تقدير حاجة المجتمعات التي ال تعطي أجوبة صادقة على األسئلة، لذلك المشاريع يمك  ال .5629

 ال تحقق الفائدة المطلوبة.
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يمكن تكوين أي روابط ثقة بين الناس بمجرد وجود جزء صغير من الكذب. لذلك حياة    ال .5630

 الناس مرهقة. 

يمكن ردع فصيل متفرعن إال بنبذه شعبياً ومشكلة الشعب أنه يأخذ دور المتفرج والمنتظر    ال .5631

 للنتيجة مزهرية. 

يمكن فصل السياسة عن الُحب: كلما أخبرتك حبيبتك أنه معقول تأخذها، ذكرها بمباراة  ال .5632

 السعودية واألرجنتين. 

توحد بالهدف النهائي الذي يمكن لفصائل الثورة ان تتوحد مالم يسبق ذلك توحد فكري و  ال .5633

 يشكل خالصنا، وإال سيكون هالكنا بوحدتهم. 

 يمكن لمن بدأ العمل أن يتوقف بسبب أن غيره بدأ يفكر فاألول فكر وانتهى.  ال .5634

 يمكن لمن يظن نفسه فريسة أن يكون قوياً.  ال .5635

احترام مشاعر   في قلبك مهما كان حجم المآسي حولك، ولكن يجب فرح يمكنك إيقاف  ال .5636

 رك فال تظهر له ذلك في األماكن العامة التي لم تخصص لكل وحدك. غي 

نظام    ال .5637 كنت جزء من  إذا  إال  المافيوية  المؤسسات  أو  الجماعات  في  تتطور  أن  يمكنك 

 العالقات فيها.

 يمكنك مقارعة الفكر إال بالفكر مستحيل أن يهزم السالح الفكر مستحيل.  ال .5638

رح أي رأي ال يعني أن علينا أن نصدقه وننجر  يمكننا ان نعيش بعيدا عن واقعنا وط  ال .5639

 كاألغنام وراءه أو نعاديه ونكفره. 

 ينبغي ان تبقى تحت التجربة ألنك مالم تطلق نسختك األساسية فلن تكون. ال .5640

ينبغي أن تتهاوى مهما بلغ السوء حولك وال أن تيأس مهما بلغ الشؤم بمحيطك فأنت    ال .5641

 أنت بما تحمل ال بما يحملون.

الحقيقة  ينب   ال .5642 بين  بينهما  شاسع  ففرق  الكالم  من صاحب  العمل  ينزعج صاحب  أن  غي 

 والوهم، فال تكترث. 

 ينتصر سوى الواثقون بنصر هللا، ونحن بإذن هللا واثقون.  ال .5643

 ينتهي حٌب بين وبين إال إذا كان كاذباً أحد االثنين.  ال .5644

دنى لحياة المجتمع،  ينهض المجتمع بالعمل الوظيفي، والذي همه الحفاظ على الخط األ  ال .5645

وإنما بالمبادرة الحقيقة التي تمس احتياج المجتمع والتي يشعر بها المبادرون أنفسهم، هذه من  

 شأنها صنع القفزات الحقيقية للتطور وبكل األصعدة.

 يهم إلى أي فصيل تنتمي إذا كان عقلك مكبا يستوعب كل النفايات.  ال .5646
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 ف عهرك حواجز. يهمنا أن نثبت لك طهرنا بقدر أن نكش ال .5647

 يهمنا ما تدعي وإنما ما تكون ففرعون يدعي أنه رب وهو عبد.  ال .5648

 يهمنا ما ستؤول إليه النتائج إذا كنا قد أدينا الواجب فصحح مقاييسك.  ال .5649

الجبهات، ال ننسحب    ال .5650 أن تعمل على كل  انسحاب فعندما تكون في نضال عليك  يوجد 

ألجل كالم ال ننسحب لواقع مؤلم ال ننسحب ولو كثر الخائنون ال ننسحب فنحن الضمير ان 

 مات ضميرهم ال ننسحب وواجب علينا الكفاح ال نتغير وسنغير الواقع.

 متهم بما يحصل. يوجد أحد مهتم بما يحصل رغم أن الغالبية  ال .5651

 يوجد أحد يخبر النازحين أين يتجهون؟! لم يعد أحد مسؤول؟  ال .5652

يوجد أرقى وأجمل من ثوابت الدين مش راكبة نقول غير ال إله إال هللا فإذا وجدت تعبيراً    ال .5653

 معك بغير أصله، فإنه ال يستحق الثبات، الظلم زائل ويتقلص.   بيركب

 يوجد أي مثال حّي عن إدارة الطاقات بشكل صحيح بهذا الوطن.  ال .5654

 يوجد حواجز في طريقنا إلى الموت. ال .5655

 يوجد ذكاء اسمه زيادة هاد فيك تعتبره أمن وسالمة مو أكتر، كن إيجابي.  ال .5656

 تستطيع ان تحقق تكامل.   يوجد شخص كامل، ولكن عبر المجموعة ال .5657

 يوجد شي اسمه عمل جماعي أو روح فريق بدون ثقافة الثقة وااللتزام. ال .5658

 يوجد شيء بالمطلق مبهم، ولكن هناك الكثير ممن ال يريد أن يفهم.  ال .5659

 يوجد شيء بال مقابل إن عاجالً أو أجل خيرا فخير وشرا فشر. ال .5660

 اآلن ال أعرف ممن ولما؟ يوجد شيء مجهول بهذا الوطن بقدر خوفنا، إلى ال .5661

يوجد شيء يتم نقله ويبقى موثوق المنقول ال يوثق المصدر يوثق ال تثقوا بكلمة موثوق   ال .5662

 وانما بالمصدر.

فعل  ال .5663 موافقتها   صائب يوجد  بمدى  نتائجها  تقاس  االحداث  معظم  الن  بالمطلق  حاليا 

 يقيس.  لمصالح من

 أكثر من خلو المجتمع من القيم.يوجد كارثة تحل ببلد وتؤثر بحياة المجتمع،  ال .5664

يوجد مدينة أكبر من الوطن فمن يظن أن االنتماء لحي او مدينة وسالمتها أولى من    ال .5665

 غيرها فهو مشارك بتدمير الوطن ال شك! 

يوجد معادلة ألدنى من يملك أدنى قدرة على التفكير بأن ال يميز أن الجيش اإلرهابي    ال .5666

الحيوانات تأنف العيش معه، وحتى المرغمين من البشر هو الجيش الميلشياوي األسدي وأن  

 يعرفون بقرارة أنفسهم أنهم مقيدون وبألسنة مربطة، أما نحن: فنحن الناجون من الكالب. 
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يوجد وقت مناسب ومحدد لتصنع مجداً عليك أن تسير بكل الظروف لتصل، االنتظار    ال .5667

 عدم.

 نحن مسؤولين عنه. يوجد يأس بقاموسنا، كل ما في األمر عجز كبير  ال .5668

 يولد الطفل داعشياً ويمكن ان يصبح.  ال .5669

 يولد الطفل داعشياً. ال .5670

 يولد الطفل سيئاً مهما كان صنف أبواه. ال .5671

 يؤخذ بكالم شرعي الجماعات مادام أصل االفتاء هو هوى الجماعة وليس دين هللا.  ال .5672

 كل ال في هذا البلد منهوكة.   ال؛ .5673

 نيران صديقة بهذا الوطن.   ال؛ .5674

الثورة استبدال افكارنا العوجاء واستبدال جهلنا وغباءنا    البد  .5675 تنتصر  من االستبدال حتى 

 بأفكار صحيحة وعلم وفهم. 

 من معاندة التيار ألنك بواقع يتقدم فيه الناس إلى الوراء غثاء.  البد .5676

 أكلو خيرات وطنه، الموه على أكل الموز.  الجئ .5677

نازح مهجر مغترب مقيم ما قا نعرف عن مين نحكي! أنغتابكم عم نحكي عنكم مو    الجئ .5678

 عليكم بحكي عن حالي. 

شفي من كورونا، فالن   الفيس ينزل مناسبة متل فالن مخطوب أو فالن تزوج، فالن  الزم .5679

 مصاب، فالن مسحته سلبية. 

السلبيين في المجتمع هم عنصر هدام وحتى عند طرح مشاكل واقعية يطرحونها بال    الن .5680

 طرح او اقتراح حلول وانما للتعمق فيها ال أكثر، كن إيجابي. 

 ف. صورة يمكنك أن تبتسم وتتأقلم مع محيطك فورا، وألجل ثورة ال شيء، أنانية الهد  ألجل .5681

فقط وفقط ألجلهم سنحرق األرض حتى نحترق وسينبت الزهر األخضر من تحت   ألجلهم .5682

 الحصيد وسيعود الحب بيتا في القصيد. 

 العلم الهرمية الوظيفية ال عالقة لها بالعبودية. ألخذ .5683

دم    ألن .5684 تاجر  وكل  دم،  تاجر  المعبر  فتح  يلي  المدسم،  بالحكي  بيسمح  ما  الجو رمضان 

 حيوان. 

لى إرجوحة أحد خيوطها الحب واألخر القدر، وألن الواقع يريد، تغيب الـ نجلس ع  ألننا .5685

 ويبقى حول األمل ال سوار، توقيع جديد بواقع قديم. 
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المركب    ألنها .5686 الفجر وسيرسو  لموعد  الزمن  الغاب كان مهرها غالياً، سيمضي  عروس 

ن فيها أيقونات عامرة  على طرف البحيرة والنار التي أشعلناها في مدينتي ال تحرق وإنما تتير أل 

 وألننا فيها خفقات تنبض.

المحيط    لب .5687 الحزن  يجدها ألن  لن  لنفسه  السعادة  يبحث عن  في مشاركتها ومن  السعادة 

 سيصيب. 

 القيادة ليست بعدد من يُريد، وإنما بعدد من يُجيد.  لب .5688

ب أو  مافيوية المؤسسات: تبدأ بأفراد فيها لديهم نقاط ضعف، وال يتم تالفيها بالتدري   لب .5689

التعليم أو حتى االستبدال، مع الوقت يتم التأقلم مع نقاط الضعف هذه والمضي بالمؤسسة وفق  

سقف تحد منه كثيراً هذه النقاط، مع الوقت يصبح المضي في المؤسسة هو فقط مجرد بقائها  

... وهنا تبدأ بالتحول لحاضنة مافيوية بواجهة مؤسسية ال أكثر، واإلنجازات هي  اعلى ضعفه

 ط لتسويق بقائها في الحياة.فق

 معنى السطحية أن تصدق كل ما تسمع دون أن تتحقق أو تفكر.  لب .5690

 البناء هي الصدق ووحدهم الصادقون من يبنون أما التخريب والتعطيل فديدن الكاذبون.   لبنة .5691

 حجم الغفلة التي يعيشها الناس أنهم يعلقون أمالهم على رحمة هللا قبل العصيان.  لتتخيل .5692

 للخلف ال تحتاج أن تكون ضعيفاً فقط عليك أن تعطل نقاط قوتك.  لتتراجع .5693

رئة او ان   5000كبد و  200الفكر عند البعض يجب أن يكون لديك ألف قلب و   لتصلح .5694

 يكون عندك أمل. 

حجم الكذبة فإن أكثر شيء تم تأكيده في أخر عشر سنوات هو "وحدة األراضي    لتعرف .5695

 السورية" 

 حجم غبائهم ال أحد يسألك من ربك وال ما دينك وإنما الكل يسألك عن تبعيتك.   لتعرف .5696

على نسبة الجهل والغباء كل الحفر التي تملئ طرقاتنا ال تكفي! مزيد من الحواجز    لتقف .5697

 ا عراقيل. والمطبات هكذا هي طرقن 

الطاقات العملية يجب جمع نفس المستويات معاً وعندها يظهر من يملك الطاقة   لتكتشف .5698

العملية للمواصفة النظرية التي يحملها ومن يتجنى عليها الن جمعهم يظهر نقاط الفرق والتمايز  

 وينخب الجيد ويظهر السيء. 

 حرا يجب أن تتخلص من كل القيود وأن ترعى كل الحدود.   لتكون .5699

 كاذبا يكفي أن تكون نيتك غير ما تدعي ولوكان الكالم صادقا على نياتكم ترزقون.   لتكون .5700

بذاتك ابحث عن الريادة أما ان تبحث عن التقليل من االخرين فهذا يعني أنك في    لتنهض .5701

 القاع وأنك عاجز عن النهوض انهض يا مغرور. 
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الفرح تسرق من الدنياً سرقة ألنها تحاول ان تشغلك طيلة حياتك فكن قناصا واغتنم    لحظات .5702

 تلك اللحظات.

 اليوم، نحن الغد.  لحن .5703

في دالئلها تضيع المعاني.. ليدركها من خصصت له    روح تحن بشجن...حروف..  لحن .5704

 فقط.

كل منهن طبعة مكان القلب، ولكن هيهات ما قلوب أطفالنا التي تغيرها طبعات الخارج    لدى .5705

 ستبقى بنقائها وأصلها كما هو داخلها.

فراغ عقلي علمي ال فراغ بال ولدي انشغال قلبي روحي ال انشغال امال من بعض    لدي .5706

 احوالي. 

الكثير من قصص الثورة، ولكننا اآلن ننشغل بمسيرتها، أما سيرتها فسيخطها المستقبل    لدينا .5707

 الحقاً، ويحاول العمالء تزويرها اآلن مستبقين الموعد. 

 أحالما جميلة لكنها باهتة وتحتاج األلوان.  لدينا .5708

 في قلوبنا غيظ يفوق أقوى أسلحتهم.  لدينا .5709

اذا يفعل األن؟ يعوي للطغاة أو يصرخ للهالك،  ماٍض رائع، لقد كان يصرخ للحرية، وم  لديه .5710

 ليس رائع. 

النجاح تزيل التعب، لذلك يجب تصحيح مقاييسنا لألمور واالنتقال إلى العمل ألنه طريق    لذة .5711

 النجاح وليس غيره. 

 عجوز في يومه أشد من وقع اإلشاعات بكثير، ولكننا نخاف المجهول ولو لم يقع.  لرحيل  .5712

 ا عرفوا أنك ِمْت من زمان.الناس ناطرتك؛ لسا م لسا .5713

 بدنا وقت لنفهم اختالفنا بدل أن نفرضه فرضاً، ولسا بدنا حرية.  لسا .5714

 فيك تحب؛ لو صار عندك والد.  لسا .5715

 عايش!، السؤال الذي يوجهه األحياء لألحياء ولألموات، إدلب فوق األرض.  لساك .5716

المهتمين    لستَ  .5717 يكفي، ألن  هذا  للسير  الناس  تدعوا  أن  التذكار، مجرد  إعادة  إلى  بحاجة 

سيلتحقون، موضوع االنتظار وإعادة التذكار سيزيد العدد الذي يحب الجلوس الحقاً ويحتاج من  

 خروك بداية. يجره فيثقلون مسيرك كما أ

الذكي الوحيد حكماً ولن يثمر هذا الذكاء إال في حال تشاركه مع األخرين وإال سيبقى    لست .5718

 المجد شخصياً يفنى بفنائك.

 أنا من يكتب وإنما ذلك الوجدان. لست .5719
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بحاجة لمواقف لكي تكتشف مضمون األشخاص قد تكتفي بأخذ رأيهم حيال قضية أو    لست .5720

 أمر ما وسينكشفون. 

 همي وال حجم أملي وفي فلكيال تكاد تكون.   بحجم لست .5721

 ُمخِلص الكون عليك فقط أن تساعدهم ببناء ذاتهم ليستطيعوا حل مشاكلهم بأنفسهم.  لست .5722

مجبرا أن تكون مع أحد الطرفين أو مدافعا عن أحد األطراف. فلو تأملت لوجدت    لست .5723

 متطرفون. الجميع ليسوا الخالص، كل ما عليك أن تكون مع الحق والعمل ألجله،  

 مضطرا أن تقنع الناس بصوابية رأيك وإنما فقط أنه األصوب مما يرون.  لست .5724

 وحدك ومهما بلغ تعداد النقيض ال تكترث فقلبك معلق وقلوبهم شتى. لست .5725

 أذكياء كل ما في األمر أن من عادة الناس أن تتجاهل الغباء المفرط. لستم .5726

 أصحاب قضية وال تستحقون.  لستم .5727

 أهالً إلعمار الوطن وال حتى بحجم الدمار الذي فيه. لستم .5728

 بخير فكل الفضائل تحتضر.  لسنا .5729

 ضعفاء، ولكنه الوهن. لسنا .5730

 كاملين.. لذلك غالبا نبحث عن أحد اثنين: من يُشبهنا، من يُكملنا. لسنا .5731

ة الكافي ومن الطمأنينة الوفير،  مؤمنين بالحد األدنى، ألن المؤمنين يملكون من السكين   لسنا .5732

 وكثيُر من األمل وجبال من اليقين. 

يلي    لشو  .5733 من  كتير  فيها  يلي  والمقبرة  للطريق  والعصفور،  والزريعة  للشجرة  مشتاق؟، 

منحبهم، للبحرة والبط، لألفق يلي لو وقفت وطلعت مالو حدود سهل وجبل ومرج أخضر، كل  

 كتيرة. هاد لساتنا برا الدار، أما جواتها فقصص 

 لصوص اغتالوه ولعيناك كالم نعبر عنه بغمض الجفون.  لصوتك .5734

 : سرقوا كل النوافذ واألبواب؛ سرقوا الذكريات. لصوص .5735

تعاموا عن رفع راية تجمعنا ال أكثر، االًن يعودون، ولكن بعد سنوات! وما يبدئ    لطالما .5736

 الباطل وما يعيد. 

 كنت أبغض تلك الكلمة، حكما سأبغض الحال الذي أوصلتنا له الفصائل.  لطالما .5737

كنت أكتب كلمات على األرواح الطيبة التي تفارقني، أما أبي فبدل الكلمات عشت   لطالما .5738

 خيرة الطيبة النقية التي ال يمكن أن تصفها الحروف. معه اللحظات األ 
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الدماء مذاق مرغوب للكالب: فبعد كالب الوطن وكالب العرب وكالب الفرس ها   لطهر .5739

هم كالب الغرب قد أقبلوا هال سممت دماك يا وطني حتى ال تستلذ الكالب بنهشك تكالبت كالب  

 العالم علينا من بعض مساوئ حلو المذاق. 

هللا تريد أن يتوقف سفك دماء أهلنا بأسواق المعرة، ولعل هللا يريد أن يمكر لنا  أقدار    لعل .5740

 وهو خير الماكرين. 

 هللا على من كان سبباً بجعل الناس تمشي في الشارع وال تدري إلى أين ومن حولها.  لعنة .5741

 األرقام ال شيء بال لغة األثر.  لغة .5742

لغات  لغتنا .5743 تعلمنا  فيها  خطنا  نحسن  أن  بدل  ثورتنا،    الجميلة  وكذا  نفرشق  وقعدنا  جديدة 

 الجميلة بدل أن نحسن خطانا فيها مشينا كالعرجان وقعدنا نعجق جميلة هي ونحن القبيحون. 

والجهد    لقاء .5744 الوقت  لتوفير  الناجعة  الخطوة  هو  متعارضة  او  متوافقة  سواء  األطراف 

 تفشيل. والمضي بطريق النجاح، نحتاج بهذا اللقاء لنية النجاح فقط وليس نية ال

 كان حتماً أما حبنا فكان تسلية في االنتظار حتى يحين الموعد.  لقاؤنا .5745

 اتفقنا، ولكن لم نطبق االتفاق هذا ما حصل لنا ببساطة.  لقد .5746

 تهب وتلهب هذا العالم.  الريح اتفقوا على أن يكون وطني ُموقِد نار هذا العالم، أال ليت لقد .5747

 وأسلكه. اعتدُت طريقاً سابقاً اليوم كنت سأخطئ لقد .5748

انتصرنا مع الصرخات األولى عندما لعنا الطغيان وروحه، وما يجري اآلن هو انتقام    لقد .5749

 منا وليس نصر للملعون. 

أخطأ أبناء هذا المجتمع عندما توقفوا عند زالت اخوانهم الصغيرة وتجاوزوا انتهاكات   لقد .5750

 عدوهم الكبيرة. 

بون على كل األساليب ويجربون  أصبح وطني ساحة تدريب وأصبحنا حقل تجارب يتدر  لقد .5751

 كافة األسلحة، ستتحولون إلى فئران تجارب يوم ما أيها المارون. 

 أضعت الطريق إلى قلبك، فنقطة العالم أزالوها وباعوها.  لقد .5752

ألبسوا الحرية أثواب كثيرة وكان أجدر بهم ارتداء ثوبها ألنها هي التي تحدد شرفهم    لقد .5753

 وكرامتهم ال أثوابهم البالية أو المرقعة، حرية بال مقابل. 

 بِعنا أروحاً كثيرة؛ عند هللا سيكون َسداد الثمن.  لقد .5754

ارقد  لقد .5755 الذي يضرج جسدي،  الكرامة  بلون  لكم واكتفيت  التجميل  فوق   تركت مساحيق 

الركام وتحته وحتى السماء بت أشعر أنها تحت جسدي تستمع لنبضات قلبي وعيناي لم تعد  

 ترى منقذاً إال هللا. 
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تعلم النظام العالمي القذارة من النظام العربي، قصف المدارس األفران المساجد األسواق    لقد .5756

القارة العجوز اهال  المستشفيات، قذارتنا وصلت لحد التصدير للخارج، أهال روسيا اهال بكل  

 يو اس ايييه. 

تغيرت عشرات الفصائل في هذا الحي، ولكن ذات القذيفة مازالت تسقط وتقتل أهل    لقد .5757

 الحي.

 تنازل القادة عن هدفهم في عزة األمة ونصرة الشعب إلى عزة الفئة ونصرة الشخص.   لقد .5758

تهاونا كثيراً فيما يحصل ألهلنا وإخواننا وهانت علينا دمائهم ومصائبهم مما تسبب في   لقد .5759

 هواننا، فمتى نصحوا ونترك الهوى؟ 

ر، الظلم يصب  خرجنا على مصدر الظلم وقللننا رقعته، فعادت لتتوسع بكثرة المصاد  لقد .5760

 معا فال تظالموا. 

خسرنا الكثير إلثبات قناعتنا او تبرير مواقفنا، يجب أن نؤمن ببعضنا وإال كان الضياع   لقد .5761

 والشقاء. 

ذبحوا األطفال بالسكاكين، لقد خنقوا األطفال بالسارين، يا رب ال تبقي منا أحداً إن نحن    لقد .5762

 ُعدنا عن ثورتنا. 

 أجزاء من الوطن، ولكن أرواحنا مازالت.ذهبت أجزاء من أجسادنا و  لقد .5763

تركها    لقد .5764 التي  الفارغة  المساحة  أين؟ في  إذاً  برحيله.  رحل. هل من مشكلة؟ ال مشكلة 

 بقلوبهم، من سيسدها؟! قصة قصيرة.

 رحلت وأنا اشتقت لعنادك. لقد .5765

ماه،  رزقنا هللا الحيلة: شباب ورجال وسالح وإال لو لم يكن هذا النتقم لنا من اعالي س  لقد .5766

 ولكن وضع االنتقام بأيدينا فما بالنا ال حيلة؟ 

النعمة وإنما عدم وجود    لقد .5767 زادت نسبة االصابة بالعين في مجتمعاتنا، ليس على وجود 

 النقمة.

 سرق الجيش كل أشيائي، إال أنت ال أدري من سرقك، يا دراجتي.  لقد .5768

ويأِت من  لقد .5769 كلماته  وداسوا على  كتابه  واحرقوا  بيت هللا  منصورين،   أنهم يقول  سرقوا 

 ردتنا قسماً سيهلكون. على

السيطرة   لقد .5770 تكتمل  لم  إذاً  خرجوا،  البشر؟  عن  ماذا  الحجر،  األرض  على  سيطروا 

 وسيعودون. 

 شبع الناس من كالم والة األمر جوعاً.  لقد .5771
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صمد القادة الذين قاسموا تابعيهم األرباح أكثر ممن اختاروا الحصة األكبر لهم، هي    لقد .5772

 ور. ِسنة تد 

أنا...وهذه    لقد .5773 تذكرون:  الثورة مغبشة، هل  لذلك أصبحت هوية  الكثيرين  ضاعت هوية 

 هويتي؟ 

 ظهرت الصورة الحقيقة لصوت العالم المكتوم، األخرس، وباء اإلنسانية كورونا. لقد .5774

 لكنني سأحبه دهراً  -شهراً، = قليل!   - علمني كل شيء، منذ أحبببته، =كم أحببته؟  لقد .5775

 جولة ما يوازي ما جاء من السالح ولذلك لم نتقدم خطوة. غاب من الر لقد .5776

 فقدتْك؛ ولكنني ما زلت أُكابر.  لقد .5777

 فقدنا الشعور وهو أثمن ما نفقده ألنه بفقده يصبح إصالح كل شيء صعب.  لقد .5778

 قاموا بعروض أكشن النحلم بها لو خططنا لها ست وثالثون سنة، بكفي تمثيل.  لقد .5779

 قتل الكذب معظم فضائلنا ونخوتنا. لقد .5780

 قتلنا يوم قلنا ما دخلنا، ستدخلون الحفرة معا. لقد .5781

 قمنا بثورة في وطني ووطني يحتاج أن تقوم القيامة فيه. لقد .5782

بات الرمل، بعدد القذائف التي سقطت بهذا  كان الرقم كبيراً، بعدد نجوم السما، بعدد ح   لقد .5783

 الوطن. 

 كان بطيئاً رغم أنه يسير بثالثة أطراف. لقد .5784

كان ثمن الدفاع عن كرامتنا مع عدونا باهظاً، وإني أرجو أن نصون كرامتنا بين بعضنا   لقد .5785

 بال ثمن. 

 كان حباً مرهقاً بحق.  لقد .5786

 يناسبه وال يفكر في التأقلم معه. كان شخصاً مختلفاً عن اآلخرين؛ كان يستغني عما ال لقد .5787

 كان فرداً دليل اجتماع الباطل وكانوا جماعة دليل افتراق الحق.  لقد .5788

كان قلبه أعمى عندما أَحب؛ فاق العمى للعربة التركية عندما تمر على الطريق، والنقطة    لقد .5789

 التركية عندما يُقصف محيطها. 

دقه الناس! كان يرتدي زيفاً ذقناً عند الكالم، كان كاذباً بما فيه الكفاية: إذا كيف كان يص  لقد .5790

 فمتى يستيقظ العوام؟ 

كان ال دينياً وداعشياً بنفس الوقت، كان اسالمياً يتبنى العلمانية، برغماتي التصرف،    لقد .5791

ينادي بحقوق المرأة علناً ويلتهما في السر، يدعو للتسامح وهو غاضب.، مليء باألفكار، التي  

الكمال. فصائلي مناطقي طائفي، دون انتماء، متبدل الوالء. كان يؤمن  يعتريها النقص ويدعي  
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وال يحمله بفعالية إال ضد جيرانه. يسافر ليجاهد في الخارج دفاعاً عن الوطن وعدوه    السالحب 

 في الداخل. إنه الفرد السوري بمخزن فارغ. إنه المرتزق تحت كل العناوين. 

 ملنا ماٍض؟ كان يحلم: هل توقف الحلم، حتى كل ج  لقد .5792

كان يشعل عود كبريت في كل زاوية مظلمة في قلبه ينيرها ويحرقها كي ال تُظلم من    لقد .5793

 جديد. 

 كانت حقاً وواجب؛ الثورة.  لقد .5794

 كانت قصتي األكثر تشويقاً. لكنهم تجاوزوها مخافة أن تسرق األضواء. لقد .5795

ية، لم تحقق هدفها كانت وسائل التواصل االجتماعي أكبر فسحة لتفريغ األمراض النفس   لقد .5796

 من التواصل بقدر ما حققت اكتشافنا لمجتمعاتنا المهترئة. 

 كنا شعب اإلعالة بامتياز.. وكان األجدى بنا أن نبتكر الحلول التي تعيلنا بدل البشر.  لقد .5797

 كنا ننوي!  لقد .5798

كنتم في سجن كبير، ولكنكم كنتم ال تبصرون فتح باب السجن، ولكن لألسف مازالت    لقد .5799

 الغشاوة القديمة تجعلكم تضلون.

 كنتم مختلفون كثيراً ونادرون جداً لذلك أفتقدكم كثيراً جداً.  لقد .5800

مات العصفور في القفص جوعاً، ورحل البط من البحيرة، حتى المدينة خلعت ثوبها    لقد .5801

 ال تتزين للكالب.  المزين ألنها

 مات، كيف؟، موت طبيعي، كيف طبيعي؟، مات بالقصف. لقد .5802

نال الغزاة من أرواح األحبة والنظرة األخيرة ذخيرة تنطلق رصاصتها عند الحساب    لقد .5803

 مع اإلياب. 

لبعضه وان الثورة ستبقى حية    هلكت الفصائل بخذالنها للشعب وهلك الشعب بخذالنه  لقد .5804

 ولو كانت ذكرى في وجداننا.

 وجدوه، كيف وجدوه؟ وجدوه ميتاً. لقد .5805

 وصل السوريين إلى كل بقاع األرض بما فيها قاع البحر.  لقد .5806

)الناس فوق بعضها وعيونها    لك .5807 مافي مكان  تلطش حبيبتك  لك  إذا خطر  البلد حتى  بها 

 صيابة(. سافر أنت لست مواطن. 

 حكومة مع التعدد، وللمرة الرابعة على التوالي. حتى ال لك .5808

 حتى رامي مخلوف البِغَاء يعنون فيديوهاته بالمأثور واآليات!  لك .5809

 حتى عيونهم وقت ماتوا ما غمضوها الهم، يا رب تحترق األرض، مو بس الساحل.  لك .5810



 نون  -  بتي العدس ح 

 

333 

 حتى يلي بيكرهونا، هنن جزء من حياتنا. صباح الخير لو عطلة.  لك .5811

فإغفال أدوار األخرين ليس بحق والسكوت عن إجرام اآلخرين باطل،    دور في الحياة  لكل .5812

 فال تتبع ديدن المنافقين. 

 شيء أصل وهذا الجهل وذلك الحقد الذي نحمله لبعضنا سبب موتنا األول.  لكل .5813

ينحرف عن    لكل .5814 أن  وبمجرد  يستمر عليه  بأن  العبرة  ولكن  يقوم عليه،  سليم  مبدأ  شيء 

لتالي يخرج من الصفة التي قام عليها، انحرفت الثورة فخرجت عن  مساره فهو ينافي المبدأ وبا

 الصفة. 

صوت صدى إال صرخاتكم وكأنها خارج مدى سمع الكائنات، حتى الزالزل نتنبأ بها  لكل .5815

 ووحدها صرخاتكم المزلِزلة ال يسمعها إال هللا، بدنا المعتقلين. 

 صورة من صور قيصر قصة ال يعلمها إال هللا.  لكل .5816

 أجر فالبعض يقرن األجر بالمادة العاجلة وال يدري ان هللا هو الرزاق بكل حال. عمل    لكل .5817

 منا حكايات يجب أال تطول الواحدة منها كثيراً مهما كان الشعور الذي ستتركه.  لكل .5818

 منا واجبات حسب اختصاصه فمن ال يؤديها اال عندما يحرض عليها فاألولى استبداله.  لكل .5819

واحد منا أسراب من األفكار..... ولكننا غالباً: ال نستطيع التعبير أو ال يوجد من يفهم؟!    لكل .5820

ويبقى هناك شيء يجمح عن السرب ليعبر عنه وتبقى أسطورة الفهم محصورة وضيقة كطائر  

في سرب جمح فكان التعبير وريشة تساقطت من جنحه فكان الفهم فهل فهمت شيئاً، أما انك  

 !!! وهل كان كالمي: كالسرب، أم الطائر، أم الريشة؟ ب؟لسرأكملت مع ا

 تحلم تنام، ولكي تحقق حلمك عليك أن تستيقظ، إذا بأدن ما بتحقق حلمك وأنت نائم.  لكي .5821

 تربح الجنة ممكن تخسر روحك، فالبد من بعض الفداء لنيل المنى.  لكي .5822

مع العزيمة قابل أن    تستمر تحتاج أن تكون قوياً ولن تكون قوياً بال عزيمة، والضعف  لكي .5823

 يتحول إلى قوة. 

يكون كل واحد منا نقطة تحول في المجتمع، ولكي نكون جميعنا صناع التغيير، ونترك    لكي .5824

 خلفنا أثر ال يُمحى، وقادة نضال هو أكسجين لكل أهل قضايانا، يجب أن نكون معاً. 

 تنسى سل كل فترة السؤال: لماذا ماتوا؟  لكيال .5825

 ت فهدن فمصالحات ف.خطوات تنازال لالستسالم .5826

 لم يعد هناك بعيد ... الكل بات قريب من الحدود يا جبل.  لألسف .5827

ليس هناك أي منهج واضح أو مشروع حقيقي على األرض عموما وكل ما يساق    لألسف .5828

 على الورق يراق على األرض. 
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دالالت وهي إمكانية التوصل لحلول ولو مؤقتة مع العدو واستحالة الوصول لحلول    للباطل .5829

 ع الجماعات بين بعضها الحق بمنظور الحق ال منظوركم. م

 قواعد فال ينفع تفاؤل ونحن قواعد.  للتفاؤل .5830

 أركان. للثورة .5831

 راية مرفوعة وال تحتاج أن يرفعها أحد وإنما أنتم تحتاجون أن تستظلوا تحتها. للثورة .5832

والحرية: لقد كان صوتنا خافتاً عند ترديد الشعار لما كنا صغار، ولما رحنا ع خدمة    للحب .5833

العلم كان في شي عم يوقف بوش كل صرخاتنا للقائد الحيوان، كان هناك شي بداخلنا يحدثنا ان 

 نحتفظ بصرخاتنا وكأنه كان مقدراً أن نحتفظ بها لليوم الذي هتفنا به حرية.

 طهارة وقمة القذارة فاختر ما تريد. طريقين: قمة ال للشهرة .5834

 األول سهام الثورة والبراءة من الخذالن ومن يتهمهم هو البائع.  للصف .5835

 رب.  للكون .5836

 ِسمات ظاهرة فقط المنافقين أمثالهم ال يميزونها.  للمنافقين .5837

 شروط وللثورة أهل فال تسأل ليش طولت. للنصر .5838

للشهيد وللنصر نضال  صوت صاخب وللنصر شكر واهب وللنصر صمت واجب،    للنصر .5839

 وواجب، للمعتقل فال تنسوا أيا من طقوسه. 

بالثورة وأنها سبب انحدارنا كمن يقول عجباً كيف    هلل .5840 المثل األعلى إن إلصاق الضعف 

 للظالم أن يظلم وهللا موجود! 

 حكمة في كل أمر، ومهما تعاظمت حيل النوايا السيئة فاألقدار ستفشلها. هلل .5841

 در من يزود عن الحمى تحت الحمم رجال كالجبال وأفعالنا أمامهم لمم. هلل .5842

ما عما يفهم الثورة طبخة يعني مارح تكون طيبة اال اذا استوت وهون امامنا ثالث    للي .5843

نستعجل وناكل الطبخة بس مارح - 2حية  نجوع اكتر مقابل ننتظر طبخة شهية وص-1حلول:  

نقوي الغاز بحيث تستوي بوقت اكبر وبنفس الوقت ما -3نتهنا ويمكن ننضر ألنها ما استوت  

تنحرق الحل الثالث هو المفضل ولكنه لألسف شرطي فاألول تنتظر اكثر تجوع اكثر استوت  

ال تنتظر اكثر ال تجوع اكثر  تمام والثاني ال تنتظر اكثر ال تجوع اكثر ال تستوي اكثر والثالث 

تستوي بشرط : الحذر فالحل الثالث ليس حل طردي كالحلين االولين وانما حل شرطي من  

 جيداً مهمة.  لمةاالخر : من يدرس :جيداً: ينجح فك

أجد حاجبا كبيرا يحجبنا عن هللا والحق والثورة والعدل و. إال هوى النفس والفكر القاصر    لم .5844

 وحب الجدل. 
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ريقة ناجعة إلفهام أي شخص ينتمي لفصيل محدد أن فصيله ليس الفرقة الناجية  أجد ط  لم .5845

 رايحين يهبروا بعض وكل واحد مفكر حالوا ابن الناجية، أوالد الهالكة وبدو لزقة.

أحمل أحداً على كتفي، كنت أدل الناس على الطريق. ولم أركب على كتف أحد، كنت    لم .5846

 اسأل عن الطريق. 

 ا أبداً گ الخوف، من أنفسنا، من بعضنا، من غيرنا، من الشيطان. أر شيء لم يرحمن  لم .5847

أعايش في حياتي هدوء يفوق الهدوء الذي يعقب خروجنا ودخولهم، وكأن مدننا حينها    لم .5848

 تتوقف عن التنفس بوجودهم، تنهيدة. 

أفقده عندها، لكن عبساً... حاولت...    لم .5849 أبداً، رغم أن أشياء عديدة تمنيت أن  أفقد األمل 

درجة أنني أحيا معها، على أمل أال أحيا على أمل. إنه حقاً ضياعٌ بحق. ولكنه بكل صدق،  ل

 ضياع في دائرة األمان. 

 أكن أتوقع أن البعد عن بعض األماكن قاتل كعيناِك. لم .5850

الحقائق وفيها    لم .5851 الكثير من  تشاهدون مسرحية، ولكنها تحوي  فكل ما  بعد!  الحرب  تبدأ 

 موت وخوف. 

يمة وال حتى المجرمون، المشكلة فينا... في أننا مازلنا أمام هذه الشرذمة تتغير الجر  لم .5852

 متشرذمون. 

بدأته منذ سنوات، لكن غيابكم جعل    لم .5853 الذي  الطريق  تتغير قوتي وال أحالمي وال حتى 

 المسير موحشاً. 

 تعد الجماعات تؤمن بأي روابط دينية أو وطنية فقط روابط مصلحتها الفئوية.  لم .5854

 تعد الناس تؤمن بمبدأ الرجوع إلى هللا، طيب امضي إلى هللا.  لم .5855

 تغفل العيون عن أي جمال بهذا الوطن حتى الصغير منه كانت تنظر إليه حسداً لتحرقه.   لم .5856

 تقفوا على الدرجة الحالية إال بعد مئات ألوف األرواح واآلهات فكيف عليكم تهون؟  لم .5857

احتالل سابقة، ولكنها كانت حقبة التربية على  تكن حقبة احتالل، فقد مر الوطن بحقب    لم .5858

 عاما وتتمدد.  40الفكر الشاذ، وهذا هو سبب التيه الذي نعيشه، مسألة فكر يا سادة 

 تنته المعركة أو الصفقة بعد إن أردتم.  لم .5859

 تنته المعركة بعد فال تنحنوا أدو الواجب أو أقصى ما يمكن ولو كانت كلمة.  لم .5860

 لكننا نحن من كان يكذب أساسا. تنطل علينا الكذبة، و  لم .5861

 نبذل األحمر لكي نتوحد باألخضر!  لم .5862

 نبذل الروح لكي نتوه وال ندري وين نروح!  لم .5863
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نستطع التجرد من عواطفنا فيما يخص تركية، ولكنه سيكون درسا لنا لنوقن أن النصر   لم .5864

 بالتجرد وااللتجاء إلى هللا وسلوك الطريق الذي رسمه لنا للنصر.

 نعد شركاء في الوطن اعطيناكم إياه وفضينا الشركة. وطن جديد بال عبيد.  لم .5865

كانت تذكرونا عند النصر، ونحن في    نعد نتذكر الذين ضحوا ألجلنا طوعاً، ألن الوصية  لم .5866

 كل يوم نحتفل بفصل من فصول الهزيمة. 

 نعد نخاف بقدر اعتيادنا للتوتر الذي يجعلنا نمارس طقوس الخوف بال خوف.  لم .5867

 يبق الكثير: عليكم أن تستيقظوا أو أن نعيد تسمية هذا الوطن.  لم .5868

الثورة أنجبت أطفال    يبق رئيس نظام وال قائد فصيل ممكن يصير رب أو نبي، فهذا  لم .5869

 تبصق بوجه هذه المناصب كل يوم. 

 يبق سوى سواك.  لم .5870

 يبق كثيراً من هذا العام، ولكن عام أخر قادم، فالزمن يدور وأنت من تمضي إلى نهايتك.   لم .5871

 يبق وقت، الواقع مليء بالمفردات. لم .5872

الجوهر    يتبن أحد مشروع إسالمي للثورة كل المشاريع االسالمية هي ظاهرا فقط أما  لم .5873

 فكان فئوي حزبي والظاهر لكسب العاطفة والتأييد وشرعنة الجوهر ال أكثر. 

 يتغير الطبل، ولكن تغيرت النغمة.  لم .5874

 يجرؤ أحد أن يمشط شعرهن، بعد زهق األرواح! لم .5875

يسمع أحد منا باألخر وال يريد أن يسمع واللعنة أن الناس تصرخ مستنجدة بعضها! أي   لم .5876

 غشاوة نعيشها يا رب؟ 

 يصمد أي اتفاق في هذا الوطن، ولن يصمد بعد. مل .5877

يعد االمر وطنية فمن يتمسك أكثر يصبح وطننا وطنه هكذا الوطن مشاع، على ظهرنا    لم .5878

 وإن ارتحلنا متاع. 

يعد االنتماء الديني يؤثر في اختيار الجماعة وهذا كان يجب األخذ به بفتح طريق للثورة    لم .5879

 لبات بال سبب أو أسباب بال أثر. فكرياً حتى ال نصل إلى مرحلة التق

 يعد الدين بحاجة أن تلتقط صورة صحيحة له بقدر إتباعه بالشكل الصحيح، علمانيون.  لم .5880

 يعد الموت مخيفا فأقصى ما نتمناه في الحياة بات أن نحيا بأجساد كاملة. لم .5881

البصيرة ال    لم .5882 أعمى  ولكن  بعينيه،  بوضوح  يرى  الكل  أن  الوضوح رغم  يتقن  أحد  يعد 

 يسعفه البصر. 

 يعد بقلوبنا متسع للكره لنكرهكم ايضا.  لم .5883
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 يعد طرح الحلول كافياً، يجب وضع آلية لتطبيق الحل.  لم .5884

 يعد في هذه الحياة ما يزعج أكثر من ألستنا ونوايانا.  لم .5885

يعد لالنتماء أي فحوى فكل الدوائر الواسعة دوائر ضالل وكل شخص يمثل نفسه عندما    لم .5886

 يضحي. 

يعد مهماً أي شرذمة ستحتل الطريق الذي أسير فيه، المهم ذلك األسير وطريقه لخارج    لم .5887

 الزنزانة.

 ن يكون هناك من يُكمل الطريق إلى الحياة. يعد مهماً من يموت؛ وإنما أ لم .5888

الكذب    لم .5889 نسبة  ارتفعت  ولكن  المستعجلة،  او  الضرورية  االشياء  من  الكثير  هناك  يعد 

 بالتوصيف. 

 وخلصت.  500بالليل، احمل بجيبك   3يعد هناك حاجة للعودة  لم .5890

 يعد هناك شهود على الجريمة إما أن تكون مشارك بها أو تكون الضحية. لم .5891

 هناك شي مخيف أكثر من خوفنا نفسه. يعد  لم .5892

 يعد هناك قادة هؤالء تجار حلمهم حصد الشعير ومن يتبعهم حمار. لم .5893

يعد هناك للعاقل أي إيمان بأي جماعة على االرض وانما بأفراد فيها يحتسب ان يهتدي    لم .5894

 بهم من معهم، والمهبول بأمن بالجماعة كاملة ألنه مهبول. 

 ة، فقط في العقول والقلوب والذكريات. يعد هناك وطن على الخريط لم .5895

يغفروا لنا ثورتنا ولم نغفر لهم عدوانهم، والقيامة مستمرة ومن يظن غير ذلك فليراجع    لم .5896

 نفسه وليمت قبل األوان. 

 يكن الطريق وعراً وال طويالً وال بعيد؛ لقد كان مرصوداً من الشياطين. لم .5897

 يكن حراً يوماً...من كان كذاب. لم .5898

 أن نموت، ولكن ليس على أيا ديكم.  يكن مهما لم .5899

يكن هناك الكثير لنكتبه أما األن فهناك الكثير الذي لم نعد نملك الوقت لنكتبه صرخات   لم .5900

 لمن يسمع حروف وأصوات.

 يكن يعيش في العراء كغالب الناس لقد كان لديه قلبا يعيش فيه.  لم .5901

 لوطن فقد تخلى الكثيرون. ينته فصيل لضعف وانما بتخلي افراده عنه وهذا ما يحصل ل لم .5902

 بتشوف األفكار المطروحة خيالية، فهاد يعني إنه ال يوجد لديهم أفكار. لما .5903

بتمر على عشر حواجز ويسألوك نفس السؤال فاعلم انه إما هاي حواجز قلة طعمة أو   لما .5904

 لكل حاجز دين يختلف عن األخر. 
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 نريد الدخول إليهم يضعون جدار ولما بدهم يدخلون إلينا يحطمونه وعجب!  لما .5905

نزلت العملة التركية ع السوق، أبو الكازية ما يرضى إال بالخلنج، هلق وقت برجعلنا    لما .5906

بيرجع عملة مهرهرة، يعني يلي ما كان يقبل يأخده هلق عم يرجع أسوء منه وهو ضحكان،  

ع عموماً اسمها...عدم الفهم.... السريع، وهيك بيضيع العمر  وهذا دليل على مشكلة في المجتم

 بقلة الفهم.

 هنن بخلوا كل شيء يحس، لما نحن نعيش بال احساس، هاد الفرق بيننا.  لما .5907

يسعنا   لماذا .5908 فال  قتالً  والرجال  والنساء جوعاً  األطفال حرقاً  تموت  عندما  االستهجان!!!! 

 سوى القول يسقط العالم......ويحيا هللا. 

 تستخدم الناس الكذب لتتودد لبعضها؟! فالصدق كافي وبال أي تكلف! لماذا .5909

رادة؟  حصل هذا؟ ألننا نريد ذلك أريدوا غيره وسيحصل، ولكن هل تعلمون كيف اإل  لماذا .5910

 السؤال الثاني هو المطلوب يا سادة! 

 حولنا كل شيء إلى ذاكرة؟ حتى الواقع الذي نعيشه نتعامل معه كذكرى؟  لماذا .5911

أنا أحب )منظمتي، مؤسستي،    لماذا .5912 الزواج؟ ألن الحب صار موجه  الشباب عن  عزف 

 فصيلي، عشيرتي، قائد فصيلي، الشيخ ...الخ(. 

 أم على قلوب أقفالها.  كل هذا التجاهل لوجود هللا؟! لماذا .5913

كل هذه الخيانة واالستسالم؟ ألنه ببساطة لم يعد يوجد من يريد أن يموت دفاعاً عن   لماذا .5914

 أحد.

 ال نلتف نحن إال حول من يموت!  لماذا .5915

 ال ننتج رئيس بدل استيراد بضاعة مبرمجة؟! صنع في الصين.  لماذا .5916

 ر من خسارة الوطن، وضاعة. ال يتم االندماج؟ ألن خسارة التسمية بنظرهم أكب  لماذا .5917

ال يملك الثوار أي هدف استراتيجي واضح، واألهداف الدينية لحد االًن هي أهداف   لماذا .5918

 عاطفية. 

لم تصل الثورة لنصرها المأمول؟ ألن أبناءها قاموا على واقع لتغييره فرسخوا جزء   لماذا .5919

 كبير منه، شركاء في الجريمة. 

 خمس سنوات كنا على بعد. لم يحدث التوحد؟ ألننا طيلة   لماذا .5920

قبلها معالجة    لماذا .5921 يترتب  بالحل فورا وانما  البدء  الحل؟ ألننا ال نستطيع  مشاكلنا صعبة 

 النفوس المريضة وهذه النفوس هي من تؤخر الحل وتعرقله.
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نتضامن مع الشباب التسعة المصريين أو أمثالهم؟ ألن كل مظلوم أصبح له من جنسية    لماذا .5922

 ب. مستمرة حتى ال يبقى عود يُعلق عليه مظلوم. الظلم السورية نصي 

نتضامن مع خاشقجي أو أمثاله؟ ألن كل مظلوم أصبح له من جنسية الظلم السورية   لماذا .5923

 نصيب. 

 نحن متسامحون في كل شيء إال في الدين متعصبون.  لماذا .5924

 هم متساهلون في كل شيء إال للدين معارضون.  لماذا .5925

يخرجون من حلب؟ إذا كان النظام نظام فعالما يهجر الشعب وإذا كانت الفصائل منه    لماذا .5926

 فعالم لم تفك حصاره األول كافر والثاني حائر والشعب خارج عن القانون.

يحميه ال من  يرفع الشعب علم تركيا ويخجل من رفع علم الفصيل؟ ألنه يبحث عمن    لماذا .5927

 يحلبه. 

ماذا   لماذا .5928 الفتن؟!  في  االنسياق  يسهل  لماذا  الوطن؟!  خارج  الوطن  عن  الحديث  يسهل 

 ينقصنا؟ دين، أم أخالق، أم جرأة، أم صدق، أم علم أم...؟

قائد سوري يستحق ذلك،    لماذا .5929 أي  يجد  لم  أردوغان؟! ألنه  السوري حول  الشعب  يلتف 

 دالة.درس لقادات أرض الشام ليتمثلوا الع

نتكلم عن    لمثل .5930 الرابح؟ عندما  الخاسر ومن  الثورة من  فأعدوا في  لمثل هذا  فأعدوا  هذا 

الربح والخسارة، فنحن وال شك نحتاج لميزان، نقيس به الكفة الراجحة لنعرف على أي طرف  

نقف، في طرف الخسارة أم طرف الربح، وفي الثورة وال شك ال يوجد ميزان واحد نقيس به  

موازين كثيرة، ولكنها بشكل ما ستؤدي بمعظمها لنفس النتيجة، لنفس الكفة    اة وإنمهذه المعادل

الراجحة، وستختلف هذه الكفة من شخص إلى أخر. ففي أحد الموازين لثورتنا إن كنت تريد أن  

تعرف نفسك خاسراً أم رابحاً، فما عليك سوى أن تضع ميزان أنت مقتنع فيه وتزين بكفتيه، ال  

فوراً. سأسرد ها هنا أحد الموازين: لنفترض أن عدونا أطلق دعوة    لنتيجةستصل لبكفة واحدة و 

عامة لتعود الناس الُمهجرة إلى بيوتها، التي سيطر عليها ونهب وسلب وأحرق ما فيها، فمن  

يستجيب لهذه الدعوة هو فعالً يرى نفسه بصف الثورة خاسراً، ألنه يرى وضعه الحالي ليس  

وتحت سلطة مستبدة مجرمة، ربما يرى من خالل كفته    لمخربنزله اأفضل من عودته إلى م 

أن العودة أفضل، فبالتالي هو يجزم أن وضعه الحالي أسوء من وضعه حال عودته، لذلك هو  

فعالً بميزان الثورة يعد نفسه خاسراً بهذه اللحظة. أما من ال يستجيب أو يرفض هذه الدعوة،  

أو سعته أفضل من عودته إلى بيته المخرب    يقهعلى ض  فهو أيضاً وال شك يرى حاله الحالي

تحت سلطة مجرمة، وبالتالي فهو يجزم أن حاله اآلن أفضل من عودته، لذلك هو فعالً بميزان  

الثورة يعد نفسه رابحاً بهذه اللحظة. ال يمكن أن نضع عودة تحت عنوان عودة الوقت أو الزمان،  

للرابع عشر من ربيع عام الثورة األول    ودأن نع  آلن ذلك مستحيل فال يمكن أن يطلب أحدنا
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بأي شكل، لذلك الميزان الثوري ال يعترف بما يمضي إال كدروس مستفادة يجب أن نفهمها  

بما مضى،   لتكون كفة ميزاننا رابحة فيما سيأتي. وبناء عليه ال ينبغي أن نتعب أنفسنا كثيراً 

أن نعرف كيف سنسير باتجاه الغد،    ألهمأين نحن، واولنقس اللحظة التي نحيا بها، لنعرف فعالً  

بكفة تميل لرجحان الربح لغدنا عن يومنا الحالي. وهنا أعود ألسرد تساؤل جديد، هل يصمد  

الناس في بيوتهم أم يغادرونها؟ عليك من جديد أن تعود لقياس األمور، ويمكنك أن تستخدم نفس  

بقيت و وستجد بكل بساطة أين تميل    ت،ماذا لو رحلالميزان، ماذا ستخسر وماذا ستربح إن 

الكفة لتساعدك بقرارك الرابح في لحظتها، ال في قياس سنوات مضت مع سنوات آتية ال تملك 

رصيد المعرفة بما تخبئه لك. فحري بنا أن نقف عن القياس بموازين ال تصلح أبداً في زماننا 

القادمة أفضل، فالربح   حظةأن تكون اللوحتى مكاننا، لننتقل إلى اللحظة التي نعيشها ونحاول  

والخسران لن يقاس قطعاً بالدوالر، أو الثروة، وإنما فعالً في أي كفة ترجح معك، لتولد بذاتك  

قناعة تذيل عن عينيك غباشة الوهم والخيال. ولك مطلق الحرية في اختيار الميزان، إن خففت  

 ً لتصل للوزن وكأنك بيوم ردم التراب    من دقته لتصل للشيء المادي وحسب، وإن جعلته دقيقا

 على قبرك، تحت عنوان "لمثل هذا فأعدوا".

االشالء واحضنها والى صدرك ضمها ففيه للحزن متسع وللصبر متسع فرغم كل ما  لملم .5931

 جرى مازال قلبك ينبض، متسع. 

أوجاعك الناس تعزيك بمصابك، ولكنها ال تحمله عنك أوجاعك سارر بها ربك وحده   لملم .5932

 يداويها، هو يشفيها ويؤنسك. وهو  

 أوجاعكم وتعافوا حتى نبدأ التحرير وننال الحرية.  لملموا .5933

 يبحث عن البطولة في هذا الزمان ال بطل االك يا شهيد، رفعت االقالم وجفت الصحف.   لمن .5934

وجفت    لمن .5935 االقالم  رفعت  معتقل،  يا  االك  كريم  ال  الزمان  هذا  في  العطاء  عن  يبحث 

 الصحف.

ف اإلدارة المدنية في السوري المحرر فإن هذا السؤال ليس شاقاً أبداً يسأل عن ضع  لمن .5936

بحجم من يسأل لماذا لم نتوحد؟، لذلك عندما تعلم جواب االخير ستكون وصلت لكثير حول  

 األول، ولكن..... نحن ال نبحث عن اإلجابات وإنما جل المراد طرح األسئلة! وصحي ليش؟ 

عن األمل عن الفرح عن السعادة عن الحب عن الراحة يسأل عني!!! عفوا: لمن يسأل    لمن .5937

عن الطمأنينة عن التفاؤل عن الخير عن البسمة عن......أقول: ما زال في الوردة ندى مازال 

في الزهرة عطر مازال للصوت صدى مازال للفرح قلب مازال لليل قمر مازال لألمل نور  

الصبر هي حياة واحدة في الدنيا    تحلى بالصدق ونوايا خير وبعض  فقطستحصل على غالبها  

جميل جداً إن كنت ممن سيكسب األخرة أن تكسب الدنيا أيضا ال تقف عند الكسب بمال أو زينة  

قلت: أمل فرح سعادة حب راحة طمأنينة تفاؤل خير بسمة......هكذا الكسب ابتسم فما خلقك 
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ها على ثغوركم رغما  عني؟ كنت هنا ببسمة أمل أرسم   سألليحزنك وال أعطاك ليشقيك لمن ي 

 . 3واستمع نبض قلوبكم ما مات األمل فيها ما مات >  Pعنكم :

معنى    لمو  .5938 تعرف  هل  وقتنا  في  ايجابية  الطائفية  طائفيين  عنكم  يقال  حتى  بعضكم  على 

 الطائفية؟ المتطوئف. 

 تبدع بدون حلم ثم تعمل ألجله.  لن .5939

 تتحرك شركات الشمال ألنه ليس لها أفرع ب الغوطة.  لن .5940

غير قناعتنا بثورتنا، كقناعة رجل يضم ابنه إلى صدره ليحميه من برميل متفجرات  تت  لن .5941

 يهوي من سماء الحقد األسود.

 تتقدم أمة ينظر أفرادها بعين الحسد قبل عين الطموح.  لن .5942

 تتقدم هذه األمة شبرا لألمام مادامت صدور أبناءها تكيد لبعضهم البعض. لن .5943

ئفتك أو عملك او حتى دينك؛ األمر متعلق بتشابه المبادئ  تتوائم مع من هم بثقافتك أو طا  لن .5944

 التي تحملون فقط. 

 تتوقف الحياة بموتي أعلم ذلك وأعلم أن بحياتي اضافة في هذا الكون.  لن .5945

 تجد راحة بغير عزلة. لن .5946

تجدوا عند هللا فتوى تبيح دماء االخوة المهدورة، فأفتوا ما شئتم فليست إال كالم...وعند    لن .5947

 هللا تجتمع الخصوم. 

 تخبو الثورة ألنها جمرة بقلوبنا. لن .5948

تختنق األمة بفضل هللا ولن تختنق أنت اال إذا كان وقت الرحيل ويبقى االختناق أال    لن .5949

 نتراحم فيما بيننا. 

ال في اليوم الذي كتبه لك يوم بث فيك الروح، ال يؤخر وال يقدم فال  ترحل إلى ربك إ  لن .5950

 تبالي واصل كفاحك بطعم الرضى ولو في النكبات.

ترى الجمال على أطراف الطرقات التي تسير فيها طالما أنها مليئة بالحفر التي تسير    لن .5951

 وأنت تبحث عنها كي ال تقع فيها. 

 تستطيع إصالح عيوبك مالم تتبصر بها عيونك. لن .5952

 تستطيع تدمير العالم لذلك انشغل ببناء أحد األعمدة فيه.  لن .5953

 تسمى ناجحا طالما اتبعت التقليد.  لن .5954

تشكل خوفاً ألحد مما كان ربك أو دينك، إن أكثر شيء مخيف في هذا الكوكب بات ما   لن .5955

 تفكر به. 
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كبير منهم ينظر للتفاهم أنه يجب أن يفضي لمصلحته  تصل للتفاهم مع كل الناس ألن قسم    لن .5956

 المجردة وحسب.

لتطبيق    لن .5957 تقوم  القيامة  بني بغيره حتى أن  العدل وسينهار كل ما  قائمة دون  تقوم ألحٍد 

 العدل.

 تكتشف قدراتك إال تحت االختبار.  لن .5958

 تكتمل كل أُمنياتك هنا، ولكنها قابلة لالستكمال هناك. لن .5959

مجبر فيها أنت أن تصل بالناس لبر األمان فهذا واجبهم أن يسيروا،  تكون هناك مهمة    لن .5960

 تنقضي مهمتك بأن ترشدهم لطريق البر، أال هل بلغت. 

تنتصر الثورة مادام إضافة الصالة على النبي لألذان بدعة نتحدث فيها ونتجنبها أكثر    لن .5961

زان الذي يكال  من بدعة مجزرة قصف وقتل وتشريد الضعفاء، ويطول الحديث عن كفتي المي 

 فيها بغير الحق!!!! وبعيدا عن قول الحق: وزنوا بالقسطاس المستقيم. 

 تنتصر ثورتنا مالم نتراحم مع بعضنا ونتزاحم على التضحية.  لن .5962

 تنتهي الحرب ما دمت صامت لن تنتهي ما دمت قاعد ستنتهي أنت ما دمت لست أنت.   لن .5963

 تنتهي الحرب.  لن .5964

تي يكون هدفها األول مادياً وال من يكون أفرادها همهم تنجح المؤسسات المجموعات ال  لن .5965

 األول مادي. 

 تنجح مالم تكن معاندا فالمثبطين أكثر من أسباب الفشل نفسه. لن .5966

 نتقدم شبرا واحدا ما دمنا نأمل أن يتحرك غيرنا ولو كان منا. لن .5967

 نتوحد مالم تتوحد أفكارنا. لن .5968

 نتوحد ولن ننتصر إال إذا أمنا بوحدة المصير.  لن .5969

 نستجدي أحد سوف نبقى هنا سوف نحيا هنا سنموت هنا.  لن .5970

 نصل إذا لم يتحول نقد نفوسنا الهدام الى نقد ضمائرنا البناء.  لن .5971

 نمضي معا مالم نتقابل.... لنمضي معا يجب ان نتقابل.  لن .5972

 ننتصر إال إذا توحدنا وحدتنا سبيل عزنا.  لن .5973

حترم السوري في أي بلد وتصان حقوقه مالم يحدث هذا أوالً في بلده، ووالة األمر هم  يُ   لن .5974

 المسؤولين عنه أوالً. مالحظة: كتبت المنشور باإلصبع الوسطى لظروف صحية. 
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يبقى األسد وال كل من يفكر أن يكون بديالً عنه، ستفنى كل الكالب الشاردة التي عاثت   لن .5975

بهذ وإجراماً  الفاتحة على قبور كل من مات ظلماً  فساًد وظلماً  اليوم الذي نقرأ  البلد. سيأتي  ا 

 ونطمئنهم أن كل هذه الكالب بمختلف أشكالها قد رحلت إلى جهنم. 

 مجرد صور. سنعود ويعود ويغادر الغربان قلعة المضيق.  الوطن يبقى لن .5976

 يبقى أحد منهم مسألة وقت منافق اليوم باغي الغد زائل بعد غد.  لن .5977

 يبقى من يبغي وإنما سيبقى من يبتغي.  لن .5978

 يبنوا لك وطنا ألن المجرور لساه سرح.  لن .5979

يتحسن واقعنا مالم نتحرك "جميعنا" فركزوا على جميعنا و "نا" الدالة على الفاعلين   لن .5980

 والجماعة. 

 يتغير الواقع مالم نتغير نحن بتفكيرنا وعملنا. لن .5981

 ير تفكيرنا على امتداد الزمن.يتغير شيء على امتداد هذا الوطن ما لم نغ لن .5982

 يتغير شيء ما دمنا ننتظر.  لن .5983

 يتغير شيء مالم تستفق من ثباتك المبني على استيقاظ اآلخرين.  لن .5984

 يتغير شيء مالم نتغير، ولن نتغير مالم نغير طريقة التفكير.  لن .5985

 يثأر الثأر الذي يثلج قلوب المظلومين إال هللا الذي ظلموا من أجل اتباعهم له. لن .5986

 يجد السلبي مكان له في أي مكان.  لن .5987

يخرج في جنازة بشار ربع ما خرج في جنازة الساروت طوعاً، التغيير الذي أحدثته    لن .5988

 الثورة كبير، ولكن بالمقابل كان اإلجرام قد غير كثيرا بمعالم الوطن الخارجية. 

 يخونك شيء أصعب من خيانة الوقت لك.  لن .5989

 يدوبل؛ يحجزك ال تمشي وراءه. لن .5990

نشوة قليالً، ألن هللا ال يرضى أن يربح إال من  يربح من كان هدفه الفصيل ولو شعر بال لن .5991

 كان رضاه هدفه. 

 يسألك هللا عن اسم فصيلك يوم القيامة، بقى ال تلمعه كتير.  لن .5992

يسألها هللا لما ماتت سافرة عندما عصفت بها صواريخ الموت وإنما سيسألون من قتلها    لن .5993

 وسنسأل من خانها؟! قتلة وخونة وستسألون. 

جمع الشعب ألنهم لم يجتمعوا مع بعضهم أصالً لذلك أولى بالشعب أن يستطيع العسكر    لن .5994

 يجتمع مع بعضه ويجمعهم بال.... 
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على    لن .5995 تولد  حتى  بكثير  منا  أطول  وستعيش  فوقه  تحلق  فهي  أحالمنا  الطيران  يسلبنا 

 األرض. 

 يشبع هذا الشعب مالم يشبع عقله أوالً بالعلم، شعب شبع بشع.  لن .5996

 الشخصية معنى المصلحة العامة.يفهم أصحاب المصالح  لن .5997

المناطقية،    لن .5998 مقت  سوى  شعبياً  يقتلها  ولن  الفصائلية  مقت  سوى  عسكرياً  الثورة  يقتل 

 تجاوزهما والنصر قاب قوسين أو أدنى. 

 يقتلنا شيء سوى رصاص رحيلكم.  لن .5999

 يقتلونا إال إذا فرقونا ولن يفرقونا إال إذا سيطروا على فكرنا. لن .6000

 للصالحين، فال تيأسوا، وتحسسوا سبيل التمكين.  يكون التمكين إال لن .6001

 يكون هناك ثمرة إن كان ما تقوله األلسن يخالف فحوى القلوب.  لن .6002

يكون هناك خالص إال بعمل الجميع وموضع إن تضع مسؤولية على فئة او طرف    لن .6003

ك  للنصر أمر سخيف وطبعاً هذا هو سبب الخذالن الذي أودى فينا إلى المهالك ظناً أن التحر

هو لفئة محددة والباقي فقط عليه ان يتكلم، عداك عن الجمود التام فيمن يجب أن يتحركوا من  

 أنفسهم دون أي محرك. 

يكون هناك قيمة لفعل العدو بأهلنا لوكنا لهم عوناً على الوجه الذي تحتويه كلمة أهلنا    لن .6004

 ومسألة رد الحقوق مسألة وقت، فمهم جداً أن نكون لذلك أهالً.

يناضل الكثيرين من أجل شعب جبان، إلن الجبن ُعرف من أعراف الخيانة، الشعب    لن .6005

 الشجاع هو من يصنع المناضلين على مختلف تخصصهم. 

ينتصر أحد ألنه باألساس كل األطراف ال تحارب ألجل قضية وإنما ألجل مصلحة    لن .6006

 "يوم بتربح ويوم بتخسر وبيجيك يوم وبتفلس". 

يقولها  ينتصر عدونا علينا طا  لن .6007 من  يتبق  لم  فاذا  ينتصر،  لن  يقول  فينا  واحد  هناك  لما 

 فنصره وقتها بال طعم ألنه مجرد تنصيب له على زبانيته الراضين به، لن ينتصر. 

 ينصفك من يعتبرك ندا. لن .6008

 ينفعكم شيء مالم تجتمعوا، فهلموا إلى كلمة سواء. لن .6009

 يوقف سواد الغربان خضار الثورة، وراية الثورة باقية والباقي إلى فناء لن .6010

 سلم األولويات، ألنه أكثر شيء غير مرتب بحياتنا. لنرتب .6011

معاً ألول الصرخات التي كانت تضج بها حناجرنا وتشق طريقها للسماء، لليوم الذي   لنعد .6012

جديد، لذلك اليوم الذي ازدهر فيه  كسرنا فيه حاجز الخوف من البشر، لليوم الذي فيه خلقنا من  
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اإلجرام وحاضنته،   يحكمها رعاع  عبارة عن حظيرة  كان  والذي  المظلم  الوطن  بهذا  الربيع 

من مليون شهيد ومئات أالف المعتقلين، الذين هم حتى اآلن مداد ثورتنا ونضالنا   ثرولنتذكر أك 

اقبت عليها الظلمات ومهما  الذي لن يتوقف إال بعدل قضيتنا وحقهم، ثورتنا مستمرة مهما تع

من   بد  وال  بطريقها  المضي  من  بد  فال  جادتها،  منا عن  انحرف  مهما  وحتى  النكبات  كانت 

الوصول إلى ناصيتها ورفع علمها وعدلها، فوق كل صخرة في هذا الوطن، ليحيا القادمون  

وا هنا، قبل  الحياة التي خرجنا من اجلها، ويحاسب كل المجرمين حساب الدنيا إذا كانوا مازال

 حساب هللا إن كان قد قبضهم إليه، وننال حق المظلومين. 

اآلن من الثورة: بنفس مقياس المجتمع المائل فخطأ الثوري ال يغتفر وخطأ الشبيح   لنقترب .6013

امر طبيعي. قائد الفصيل وامام المسجد والمقاتل واي عامل بوظيفة او الالجئ هو على راس  

قع كافي، وهنا انفصام اخر بنفس دائرة االنفصام االول أننا نحاول  المتهمين بال دليل وانما المو 

كل ما يمكن ان يكون في طريق الثورة وال مشكلة فيما سواها فهات لي شيئا لم نشتمه    اربةمح 

 بعد؟ 

 اصدقاء نحن والكمامة.  لنكن .6014

 اتحد فصيالن النمقت الفصيل الثالث إن ما هو الموحود، هيك متعودين. لو  .6015

ناس عن شرط لكي أنجح أنا يجب أن تفشل أنت فإننا سنصنع مجتمع ناجح  استغنى ال  لو  .6016

 بامتياز. 

 ٪. 97امتلك الناس جرأة المصارحة لتقلصت المشاكل بحياتهم   لو  .6017

لو    لو  .6018 الحق  بالك بأصحاب  الناس الحترمها نصفهم رهبة فما  بوجه  انتفضت  ان عاهرة 

 تنتفض! ضد الطبيعة. 

 ِلما، فإنها النقطة التي تسبق تحوالً جديداً. أحسست أن قلبك في فوضى وال تدري  لو  .6019

 أراد السوريون بناء وطنهم لما انشغلوا بتدميره. لو  .6020

أراد الناس هنا تحري ما يمكن أن يأتيهم الستغنوا عن كثير منه، ولكنهم أرادوا كسباً    لو  .6021

 مهما كان أصله كسب، ولكن كسكب الزيت على..

لكننا ضعيفي إيمان بذاتنا ومفرطون باإليمان  أمن كل منا بنفسه فقط لتحرك الجميع، و   لو  .6022

 بغيرنا، مكانك راوح. 

أن هللا يقبل المبادلة لطالبت بكم مقابل نصف سكان هذه األرض، ولكنه اختاركم فعسى   لو  .6023

 نكون ضمن ذات الخيار.

أن الناس تكتفي بالثمار لشبع الجميع، لكن االنشغال كان وال زال باقتالع الشجرة مع   لو  .6024

 شبعوا وال استمر الخير.  ثمرها، فال
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 أن شباب هذه االمة يبادرون بفعل الحل بدل طرحه النظري لكنا بخير.  لو  .6025

 أن للُحب في حياتنا شيء الختلف كل شيء نحو األفضل.  لو  .6026

 أن نبياً أرسله هللا واتخذ الجهل وسيلة لدعوته لفشل فكيف ستنجح ثورة العوام بال العلم.  لو  .6027

 يات، لكانت معظم مشاكلنا محلولة حتماً.أننا ال نتحايل على الحتم لو  .6028

 أننا ال نعبد االنتماءات لكانت دروبنا خضراء، أشداء.  لو  .6029

 أننا نعمل ونتوقع كل شيء، بدل الشلل والوقوع في كل شيء.  لو  .6030

 أني أستطيع أن أستعيدك لو  .6031

هو    لو  .6032 الجرس،  وتفعيل  واإلعجاب  المشاركة  بعد طلب  اعمله  أول شي رح  رئيس  أني 

 تزفيت الطرقات ألن تزفيتها سيساهم بتحسين أخالق الناس. 

 أيقن هذا الشعب أن الموت ليس حكرا على كبار السن لُحلت كثيٌر من العقبات. لو  .6033

لنزوح أو الخروج، ولكن في  آمنا أن الوطن بقعة واحدة لما نابنا الضيم عند التهجير أو ا  لو  .6034

 هذه البقعة نقاط متناثرة فيها أناس تنكروا لنا.

 بحثت بتعمق ستجد من يشبهك، وقادر على المسير في الطريق الذي تنوي المضي فيه.   لو  .6035

 بدك تهرب ما عاد في محل، طفي النت.  لو  .6036

 تُرك للشعب ُحريته الختار َشرتح.  لو  .6037

؛ سنجد تعدد الناشرين بين صغير وكبير ذكر أو انثى  تأملنا الكثير من المنشورات الغبية  لو  .6038

 عالم او جاهل شيخ او تابع، من هنا ندرك أن الغباء ال دين، وال جنس وال عمر وال فكر له. 

 تأملنا في شؤون الرعية لتوصلنا انهم يستحقون إبليس راعيا، مو من طيبه.  لو  .6039

 لعداء متزاحمون.تراحم الناس لوجدوا الطمأنينة واألمان، ولكنهم على ا لو  .6040

لإلبداع   لو  .6041 صالحا  كثيراً  وفتآ  لوجدوا  العقيمة  والنقاشات  األمور  توافه  عن  الناس  ترفع 

 والخير. 

 تصدقنا باليسير لكفانا هللا هموماً ال تعد وال تحصى. لو  .6042

 تقلدنا انجوا بنفسك جميعنا لنجينا، ولكننا اعتمدناها بدون غيرك فهلكنا جميعنا.  لو  .6043

 ال يحتاجونه لما كنا نحتاج شيئاً اآلن.   تنازل الناس عما لو  .6044

للعرب لوجدناها عبارة عن جزيئات: رأس بال ذيل،    DNAحللنا طبيعة الدي إن إي    لو  .6045

كثير من فئات الشعب بتحب تكون رأس مع أنه التذيل كتير عليها، وهللا يستر من تحليل السائل  

ل تطير، ولكن ال يمكنها الهبوط،  ال.... هيك رح ننقل هالبلوة لألجيال القادمة، طائرة بال ذي

 ذيل، اسئلوا عباس بن فرناس، طار بال ذيل شو صار فيه.  الستتحطم ب 
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بأنفسنا   لو  .6046 نؤمن  ال  ألننا  حوله  سنلتف  فأننا  الحارة  بإسقاط مختار  ينادي  خرج صعلوك 

ونتزرع بجهلنا، لو خرج شعب ينادي بإسقاط طاغية البلد فإننا سنلتف على الوطن ألننا نؤمن  

 جهلنا ونتزرع بمصالحنا.ب 

خسرنا كل األرض فقد قدمنا خدمة جلية لإلنسانية بكشف عورتها، وللعالم بالقضاء على   لو  .6047

 عدد جيد من المجرمين والكالب الذين ال تُرتجى هدايتهم. 

 خيرت الفصائل الختارت الفناء على التوحد، ولكنها بالعصا تتوحد، حرية العصا. لو  .6048

ها نفاق ورسمت دائرة أخرى وكتبت عليها صدق وطلبت من  رسمت دائرة وكتبت علي   لو  .6049

% سيتوجهون لدائرة  99%سيتوجهون لدائرة النفاق و1الناس التوجه لهما كالً حسب صنفه فإن  

الصدق فالفريق االول صادق بنفس نسبة التوجه والفريق الثاني كاذب بنفس نسبة التوجه ويبقى  

 دلة النسبية. تستحق البقاء، المعا اني% من الفريق الث 1

سمعتم صوت قذيفة واحدة ألدركتم لماذا نريد ان نعمل بال ملل، لو سمعتم صوت قذيفة    لو  .6050

واحدة ألدركتم لماذا نريد ان نوحد بال تفرقة، لو سمعتم صوت قذيفة واحدة ألدركتم لماذا نبذل  

لو لم تكونوا   بال مقابل، لو سمعتم صوت قذيفة واحدة ألدركتم الكثير مما ال تدركون، ولكن ماذا

 تسمعون؟ 

 سمعتم ألدركتم ولو شاهدتم أليقنتم، فلينتقم هللا لك. لو  .6051

 عثرت دابة في نابولي الرتفعت األسعار في إدلب.  لو  .6052

 عكسنا كلمة منهج لصرنا في جهنم، جنة يا وطنا. لو  .6053

 قدمنا ما نستطيع الزدهرت حياتنا، ولكننا متلكؤن.  لو  .6054

 كان اصدقوا بال لو وأغلقوا باب الشيطان. لو  .6055

كان التبيان حقاً لفكر الظالم ألف مرة قبل اإلقدام، ولكنه يعرف أن البيانات منمقة تفكر    لو  .6056

 في ميزان الذات ال ميزان الحق. 

 كان الجميع يريد الوصول قبل أن يبلله المطر لما أمطرت أبداً.  لو  .6057

 ر من البرد.كان الصغار بيبردوا كتير لمات الكبا لو  .6058

 كان الطريق إلى عينيِك زفٌت لما اغبررت كل يوم في سعّي إليك.  لو  .6059

 كان الوالء هلل لما اقتتل األخوين، ولكن الوالء للفصيل، كوالء األنعام. لو  .6060

كان انحياز الثوار عن مدينة يكفل حماية روح شخص واحد واستعادتها يحمي روح    لو  .6061

اللهم حفظك ورعايتك ونصرك   فكيف لو كان أكثر،نفس الشخص لما قلنا غير أنهم أصابوا،  

لهم، فلهم أهل يخافون عليهم وأطفال ينتظرونهم وإيماننا بالنصر ال يتزعزع وإال لِمتنا هماً بعد  

 أو حمص، نصرنا ورحيلكم آت، اللهم وحد قلوبنا جميعاً. عاالغوطة أو در 
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ال يرى مقابل طرفة عن  كان إيمان قلوبنا صادقا لكان كل ما تحت الصراط من جهنم    لو  .6062

 بعد بعيوننا إلى تلك الجنة بعد تجاوزه.

% أن نصر هللا لن يأتي لما كنا صبرنا كل هذا الصبر على البالء  1كان عندنا شك    لو  .6063

 العظيم، لن نتراجع. 

كان لنا أن نخسر كل ما نملك وأن نبقى عبيد هلل وحده لخترنا ذلك وال شك، وذلك خير    لو  .6064

 يء ويستعبدنا الكالب أو الخنازير، فال تبتئس فلكل شيء نهاية إال هللا. من أن نحافظ على كل ش

كانوا   لو  .6065 لو  سيذوبون  القادة  إلى  وينظرون  الشهداء  يعود  أن  ألردت  يحقق  أن  لي  كان 

 يستحون. 

كان هناك قيادة مدنية للمناطق المحررة لنظمت طاقة الشعب الذي يعد األقوى وخصوصا    لو  .6066

 جانين. في مرحلة تخبط العسكر الم

كانت األسلحة هي من تغير مجرى المعركة لكانت تغيرت بما لدينا من أطنان، ولكن    لو  .6067

 ال قادة رجال وال إرادة.

كانت األسماء الوهمية طريقاً إلظهار الحقائق لما كانت فسحت المجال لكثير من الشتائم   لو  .6068

 والتهم بال أي معلومات، أمراض الذات. 

 قية وحدها لما تراجعنا مع أن عدد البنادق زااااد. كانت الثورات تنتصر بالبند لو  .6069

 كانت الثورة رسمة فإن كفرنبل ريشتها، حما هللا كل ما فيها.  لو  .6070

الشهداء    لو  .6071 أالف  ارتقاء  بسبب  توقفت  لكانت  النار  إطالق  بوقف  ستتوقف  الثورة  كانت 

 الثورة مستمرة، جنتنا وناركم.

 كانت الثورة ستموت لما اشتد نبضها مع رحيل أيقوناتها، ستبقى وسننتصر.  لو  .6072

كانت الكرسي ربآ ألمضينا حياتنا سجود عليها بدل الجلوس، لكنها جماد وتشبه كثيراً    لو  .6073

 عقول كثيرين. 

 كانت ستنتهي النتهت منذ زمن، لكن الطريق شاٌق وطويل، فال تبتئس وال تلتفت.  لو  .6074

 الحقيقة لوجدوها، ولكنهم في التيه ينعمون. كانوا يبحثون عن  لو  .6075

كانوا يطبقون شرع هللا لما اختلفت شرائعهم، ولكن لكل شريعة من شرائعهم شراع من   لو  .6076

 الهوى الممزق. 

 كنا باتجاه واحد لشكلنا عاصفة، ولكننا مترددون متقلبون.  لو  .6077

 كنا عربا لما تغنينا بشتم العروبة!!!! إذا فالغالبية ليسوا أصيلين الغزو الفكري عشعش.  لو  .6078
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كنا ننقد ذاتنا لربما كنا بطريق التحسن، ولكن دوماً جلد الذات يعني بنظرنا اآلخرين    لو  .6079

 دون أنفسنا. 

كنت مكانكم لتابعت العمل والرقص، فمن يبحث عن رضى هذا الشعب عليه أن يكون    لو  .6080

 يس، وطن. إبل

 لم تكن ثورة لكان بالء بسبب التركيبة العقلية للتركيبة السكانية بهذا الوطن.  لو  .6081

لم تكن معركة الصغير والكبير لما رافق نبض قلوبنا أخبار المعركة فتضيق النفوس    لو  .6082

 للتراجع وترتاح للتقدم. 

 لم تكن مفتاح كل باب، ما كان هللا بدأ بها خير كتاب "اقرأ.".  لو  .6083

 كن نسبة الغباء عالية في المجتمع لما كان صوت األغبياء هو األكثر تردداً فيه. لم ت  لو  .6084

 لم نخرج ثورة لكنا اآلن "نرقص في العرس" االنتخابي بال مشاعر وبال كرامة.  لو  .6085

 لم نكن نكفر ببعضنا لما كنا أشداء على بعضنا، أشداء على الكفار.  لو  .6086

 جم طائراتكم الُمدِمرة فلن نتراجع. لم يبَق سوى حجارة منازلنا الُمدَمرة لنر  لو  .6087

الثورة   لو  .6088 ونلعنكم،  فسنقف  عليه وال سالح سوى صرختنا،  نقف  شبر  لنا سوى  يبَق  لم 

 مستمرة.

 لم يسلك كل منا طريق؛ ما كنا لنلتقي.  لو  .6089

لم يكن في وطني الكثير من الكذب والرياء لما كان نصف الموتى على اختالف ألوان    لو  .6090

 شهداء، ويختار.   أهليهم وديانتهم بزعمهم

 لم يكن هذا الوطن سجن، لما كان في عبور حدوده َمقتَلة.  لو  .6091

 ما اجاك نوم، بيجيك كم رتل تركي، فال تشغل بالك. لو  .6092

 ناديت على المنافق بصوت عال اللتفت لك معظم سامعي النداء.  لو  .6093

المتاح لك واسع جدا، ولكن مشكلتك أن تنظر    لو  .6094 إلى األعلى ألدركت أن األفق  نظرت 

 لألسفل مخافة أن تتعثر بالحفر أثناء المسير فال ترى أبعد من موطأ قدميك.

 وحدتم هللا لتوحدتم.  لو  .6095

 وضع قادة الفصائل في زنزانة واحدة لتقاسموها، جيش المريخ.  لو  .6096

 ي الحفر ألصبح الطريق سهالً. وضعنا المطبات التي بطريقنا ف لو  .6097

لما    لو  .6098 الشخصية  لمصالها  تستثمره  أن  بدل  والترهل  الفساد  بوجه  الشعبية  القاعدة  وقفت 

 كانت المؤسسات سيئة بهذا السوء السوداوي الذي نراه، سنجني ما نزرع. 

 للبغاء فعلتهم لجمالهم لغفر لكم جرمكم لقوتكم لكن عدل هللا أقوى وأجمل.  لوُغفر .6099
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 ورة لكان الاليك على صفحة عمرو خالد أهم من الذهاب للحج.. ولوالها.... الث  لوال .6100

 الكورونا لصارحتك پ حبي؛ لكن الحب اآلن حبيس القلوب.  لوال .6101

هذا البالء ألصبحت قلوبنا حجارة قاسية، الحمد هلل الذي خلق جهنم لتروي غيظ قلوبنا    لوال .6102

 على من ظلمنا، وإن الجزاء الًت ال محال. 

 ء بلون التراب بلون الغبار. الدما لون .6103

 الربيع في النزوح أصفر. لون .6104

 الوطن كما هو....  لون .6105

 الناس تستطيع أن تَسُكْن، بقلوِب بعضها.  ليتَ  .6106

 حجارة بيوتنا گ كبانة ال تسقُط.  ليتَ  .6107

 حياتنا گ تركيا: بس شي ما عجبنا فيها، منرحله.  ليتَ  .6108

 البشر عندما تستفيق تغسل قلوبها قبل وجوهها، ليت.  ليت .6109

 يغب، ليته صوته ما غاب. لم الساروت ليت .6110

 العصا تستخدم ليعود الشارد للقطيع بدل أن تقصيه وتنال منه الذئاب. ليت .6111

 العيون تستطيع تحميض الكثير من الصور التي تلتقطها.  ليت .6112

 رونا. بمقدور الخيام االلتزام بالتباعد في زمن الكو ليت .6113

طيورها تلقف أحجارها المدمرة وترميهم فما عادت القلوب تحتمل انتكاسات، خان    ليت .6114

 شيخون. 

ضائعة    ليتكِ  .6115 زلِت  ما  صغيرة  يا  وأنت  االتفاق  نص  أعلم  فأنا  القدر،  يخبأه  ما  تدرين 

 بالتحليالت، فمن يُخبرك؟ 

ً   التصوير نُوقف ليتنا .6116  القتل والتدمير.  يُوقف  والتكبير ونصنع شيئا

 نترقب أشياء كثيرة كترقبنا لغياب الشمس هذه األيام، رمضان.  ليتنا .6117

 أستطيع أن أغيب غيابك.  ليتني .6118

هو  ال  ليس .6119 ينزف  لم  إن  أنه  يعلم  وال  لجرحه مطبب  وكل  النزيف  بل طول  قاتلنا،  جرح 

 فسيغرق بدماء إخوانه. 

يتنكر لمعروفك وإنما من يذمك على   ليس .6120 السيء من ال يشكرك على معروفك وال من 

 معروفك له هؤالء قاتلهم الحسد والرضى منهم بعيد. 

وإنما بمحاولة تقارب وجهات النظر  المشكلة باختالف وجهات نظرنا وأفكارنا قطعاً،   ليس .6121

 عنوة دون أدنى قناعة.
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 المهم أن تكون مع الجماعة بقدر ما هو مهم أن تكون على حق.  ليس .6122

المهم من سيظهر وال ماذا سيقول وال ماذا سيفعل فقد ظهر األشرف ورحل وقد قال   ليس .6123

التسوي  يفعل دعكم من سين  ما  المهم  وارتقى  البطل  فعل  وقد  وأبلغ  يامن سيشاهد األطهر  ف 

 وسيستمع فهل سنرتقي؟؟ فلنرتقي! 

كي:    ليس .6124 حسد  من  يحملون  ما  يكفيهم  يكرهوك  لكي:  سيء  بفعل  تقوم  أن  بالضرورة 

ُدوِر{.  Pيكرهوك، فال تبالي:   }قُْل ُموتُواْ بِغَْيِظُكْم إِنَّ َّللّاَ َعِليٌم ِبذَاِت الصُّ

 ء.بالضرورة أن تكون الخيانة رحيل فربما تكون بالبقا ليس .6125

 بالضرورة أن يكون القائد الحقيقي يحمل الرقم واحد.  ليس .6126

بالضرورة أن يكون أحدنا محقا بطرح فكرته ولربما يكون مخطئ أو فكرته تحتمل    ليس .6127

 النقص، ولكن األهم أال تخاف وأن تطرح فكرتك بموضوعية. 

أن   ليس .6128 أما  لالتفاق  األقل حد محدد  ولكن على  توافقنا كلياً،  يكون  أن  يكون    بالضرورة 

 وضعنا قسم يبني وقسم ينسف، قسم يحفر وقسم يردم.

 بالضرورة أنه يكرهك ربما تكون على خطأ. ليس .6129

بيننا نبي! ال يوجد أيا من قادة المرحلة بمستوى نبي حتى نتمسك به وال نتنازل عنه،   ليس .6130

إن عدم تجمع التشكيالت بالمحصلة سببه تعارض فكري ألن لكل منها ترتيبات لمستقبل الثورة،  

نقص   التشكيالت كل بحسب  لتناحر هذه  أدى  المستقبل هذا  لهذا  فكرة شاملة  توجد  وكونه ال 

على نفسه، وإن التمسك بهذه األفكار الناقصة جعل لم الشمل أمر فيه عرقلة، ومن    طيفكرته ليغ

بالتشكيالت   الشعبية  القاعدة  أكبر سلبيات عدم وجود رؤية حقيقية شاملة هي فك ارتباط  أحد 

وبالتالي لم تعد الثورة همنا جميعا وإنما لكل منا هموم بحسب فكرته أو مصلحته. وهنا أصبحنا 

األول انشقاق الفصائل عن بعضها والثاني انشقاق العامة عنهم وأصبح المجتمع   ن،اقي أمام انشق

الكبير،   الناس لبعضها هو برهان على هذا االنشقاق  متفكك ألبعد حد وما تجده من استغالل 

والحل بدمج التشكيالت دون توحيد الفكرة والهدف لمحصلة الثورة لن يؤتي ثماره إال من باب 

ال المناطق  الحل سيكون  حماية  بالتالي إن  الحالية،  للمرحلة  الحالي  الشكل  أمد  محررة واطالة 

بالتوافق على دستور الثورة السورية والتقيد به وحسب، فكروا معا، تبا للجهل، دستور الثورة،  

 تَعَالَْوا إِلَى َكِلَمٍة َسَواء. 

 جيداً أن تكون جيداً وال تعمل بما تجيد.  ليس .6131

 لجرأة أن يتكلم.حراً، من ليس لديه ا ليس .6132

 ذنبك أنِك ولدت بينهم، ولكن ذنبهم أنهم مجرمون.  ليس .6133



 نون  -  بتي العدس ح 

 

352 

صعباً أن نقيس! فالبدايات كانت ميزان، لذلك من الطبيعي من ال يتحرك سيكون في    ليس .6134

 قواده ِعرق دياثة. 

 صعباً، أن تكون فوق الغيوم، وأنت مكانك.  ليس .6135

 الشعور.  ولكن مهٌم جداً أن تمتلك الدليل، ضرورياً أن تمتلك ليس .6136

 عادياً أن يموتوا أو تزهق الكالب أرواحهم مهما كان حجم بلوانا الذي نعيشه.  ليس .6137

 ليرة لالقتصاد انهيار!  20في الحسبان بعد وجود كل هؤالء التجار، ان تسبب   ليس .6138

 فه، بدعة تهوي بكم في جهنم. في شرع هللا ما يقول الحد يقام على الضعيف لضع ليس .6139

في ميزاننا خسارة أكبر من أن نخون الذين ماتوا ألجلنا؛ لذلك لو لم يبق شيء، وحتى    ليس .6140

 لو لم نبق، فلن نتراجع. 

 كل الناس تحب األخذ بال عطاء وإنما بعض الناس تحب العطاء بال جزاء، خففناها. ليس .6141

 مضرة. كل ما تكسبه جيداً، فقد تكسب أشياًء سيئة أو ليس .6142

 كل ما نريد يحتاج إلى دعم، الكثير يحتاج أن نتحرك فقط إرادة. ليس .6143

 كل ما يقوم به من تكره هو خطأ.  ليس .6144

 لدينا أدنى سياسات التحرك او التنظيم او التفكير لذلك محصلة نشاطاتنا دائما معدومة.   ليس .6145

 لغادر دين.  ليس .6146

للوصول لشيء ال نعرف عنه  لكثير منا هدف لكي يصل إليه، وملخص ما نقوم به هو    ليس .6147

 أي شيء، المهم أن الظروف تروق لك لتكمل، بال هدف تسيرون! 

 للوطن نصيب من عملهم فالكل يعمل ألجل تسمية زائلة المحالة. ليس .6148

 مطلوباً منا أن نكذب على الناس، ولكن بكل صدق فاقدوا األمل أموات. ليس .6149

اي ضغط كان أو عقبات كل ما   أو تغيرها تحت مبادئك مطلوباً منك أن تتخلى عن  ليس .6150

 تعاملك مع األخرين ال أكثر.  استراتيجية عليك فقط أن تغير من

من الضروري أن تربح الحرب حتى تنتصر، فربما تموت وال تنتهي الحرب، ولكنك    ليس .6151

تنتصر عندما ال تتخلى عن مبادئك وتناضل من أجلها حتى الموت، ستنتصر حينها وأنت ميت  

 صرك وأنت حي. رغم عدم تحقيقك لن 

 مهماً أن يقال أبطال، المهم األفعال.  ليس .6152

مهماً ضعفنا وقوة عدونا، أمام أننا لن نقف بصف من يقتل األطفال ولو كان الوقوف    ليس .6153

 كلمة واحدة من شأنها أن تحفظ أرواحنا مدى الدهر.

 مهماً طول الدرب إذا كان هناك من سيحملك يحمل همك بصدق.  ليس .6154
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 مهماً عدد الناس الذين هم معك، االهم أن يكون هناك واحداً معك، ووجوده يكفيك.  ليس .6155

مهماً كم عمرك، وإنما كيف تتصرف، فالناس ترد على تصرفاتك ال عمرك طالما   ليس .6156

 أحاطوا بها، أما العمر فهو بالحسبان فقط قبل التعرف ال أكثر. 

 مهما ان تبقى الغوطة بقدر اهمية ان يخرج اهلها واطفالها واجسادهم سالمين. ليس .6157

ن يتكلموا ألن أفعالهم الحميدة هناك حاجة للكالم: ـ ـ ـ ـ ـ هناك أشخاص ال حاجة أل  ليس .6158

أبلغ من الكالم أبطال، هناك أشخاص ال حاجة ألن يتكلموا ألن كالمهم يضر وال ينفع يؤخر  

وال يقدم أندال، في كال الحالتين ال حاجة للكالم، فالصمت واجب في حرمة األنذال وفرض في  

 ال حاجة للكالم.  بطال،حرمة األ

تحد  ليس .6159 تخسره...ولكنك  ما  وحق...صاحب  هناك  فكر  واثقاً...صاحب  كن  المكاسب  د 

 مبادئ فلألرض رب وللسماء رب وللكون رب..... وليس هناك رب غيره.

 هناك ما تخسره، ولكنك تحدد المكاسب وحسب. ليس .6160

 األيام هي الجميلة أو قبيحة وإنما أولئك الذين هم فيها، اشتياق.  ليست .6161

 البناء. الصعوبة ببناء الوطن، ولكن باتخاذ قرار ليست .6162

 العبرة فيما يأخذه هللا منك، وإنما بتمكين أسباب الرضى في قلبك بعد األخذ.  ليست .6163

 القوة في معلومات الجاهلين؛ وإنما في جرأتهم.  ليست .6164

 القيامة وال حتى تشبهها فبعد القيامة عدٌل أما هذه فبعد التفرقة والخذالن قامت.  ليست .6165

جتمعنا وانما بتصديقنا لهذه الطريقة وتعاطفنا  المشكلة باستغالل الدين كواجهة في م  ليست .6166

 معها ألننا أمة عواطف ال أمة العقل. 

 المشكلة بنتائج الحرب نفسها، وإنما فيما تفرزه من بشٍر هم شٌر من الحرب نفسها.  ليست .6167

 قمر الليل وال شمس الصباح وإنما حقد مدمر أزهق األرواح.  ليست .6168

 ر. كل البشر مثلنا ولسنا مثل كل البش ليست .6169

 مهمتك اقناعهم بقناعاتك، ولكن من الضروري أن يفهموا.  ليست .6170

مهمتك أن تقتل كل كلب تواجهه بطريقك فقط عليك أن تجعله يعوي بعيداً ومع الوقت    ليست .6171

 سيعوي وحيداً وبعدها سيعود كلباً بال عواء، غرباء.

أستلم أنا أن  العمل الجماعي فاشل عندنا؟! ألن أول شرط لنعمل معا أن أربح أنا أن    ليش .6172

 أتزعم أنا أن أدير أنا أن أوزع أنا أو ال أحد أو أنا رغم أي أحد، فاشلون.

 الوطن مائل، ألن تقدير االحتياج يتم وفق التخطيط السياسي وليس االحتياج اإلنساني.   ليش .6173
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فيك تعمل سبايكي مثالً وأنت الجئ وما فيك وأنت نازح أو مقيم مثالً، الشعب األوربي    ليش .6174

 همآ، وضعك النفسي ما بيسمح، مجتمعك الوطني كرار، مو شغلة شكل شغلة مبدأ.  ما مات

ما بيصير عنا مؤسسات قوية ومتكاملة؟! األمر ليس صعباً أساساً، حتى وفق الموارد    ليش .6175

الموجودة ممكن إقامة مؤسسات كاملة ودولة مستقلة عبرها، ولكن األطياف الموجودة لدينا ما  

ة مدنية بتبعيتها لها، أو لن تقيم المؤسسة أو إن كانت موجودة جزئياً  زلت تربط نشأة أي مؤسس

أو حتى تهدمها، بس صارت هاألطياف تفكر بعقلها منعمل دولة أوربية وحبة مسك،   لهاستعرق

 نحن الدولة. 

الزرنيح األخيرة، وصباح العطر األخير في هذه الساعة تقريباً منذ عام تماماً، وبعد    ليلة .6176

نغمات القذائف كان أخر صدى لعين أسمعه، وبعدها كانت كلها أصوات بال    ثالثة أشهر من 

صدى، كانت هذه القذيفة بمثابة اإلنذار األخير على وجوب الرحيل، لم يكن بيننا سوى ثانيتين،  

الفراق المستمر حتى الساعة هذه، فراق لحن    وقدر هللا  اللقاء، وكان بعدها  لنا  الذي لم يختر 

ود أرض الدار... ال شيء يذهب ما لم نستغني عنه، وكل ما نتمسك به  العصفور، وفراق ور 

يعود، خاوية هي اآلن ولكن على أرواحنا، حتى نعود، كانت اللية األخيرة وكان االبتعاد عن 

 عنها. بتعادالموت يلزم اال 

رمضان.. ليلة ماطرة، اللهم طهر قلوبنا ففيها صحة األرواح واألبدان. وربك يعلم أين    ليلة .6177

 الخير، فيضعك فيه. 

 : هدموا بيته؛ نصب خيمةً اقتلعتها الريح. َمظلمة .6178

 قضية.  بدالً من سلعة الثورات بتحولها الى َمهلكة .6179

 من يمضي بحب اآلخرين له، أكثر بكثير ممن يمضي بحبه لألخرين.  ُمثقل .6180

 هي كأحالمنا وحياتنا. ُمَحيرةٌ  .6181

 درجات الحرارة هذه األيام. ُمخيفة؛ .6182

 : فائدته وحيدة؛ في الشتاء يحمل دائماً قداحة.ُمدخن .6183

 بال َمَصاِدر.  ُمَصادر .6184

 جلل! أن يخرج معتقل، لم يعرف أحد ولم يتعرف عليه أحد.  ُمصاب .6185

 جداً أننا نعمل منذ زمن على تقارب وجهات النظر؛ كم نحن عميان!  حكُمض .6186

 هدموا بيته فهاجر، أعطوه بيتاً باآلجار.  ُمهجر .6187

 اختلفنا إن نحن والغرب ¦كفار؛ بس الفرق إن نحن لسا منغار.  ما .6188

 اسمك يا صغيرة؟ شوق، وحدها أسماء اطفالنا جميلة في هذا الواقع، شوق وحنين وأمل.   ما .6189
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ح   ما .6190 نسبة  الذي  باختصار؟  لألمور  90صل  ينظر  صار  الضفتين  على  الشعب  من   %

 بمنظور التجار. 

الذي سيتغير؟ لقد تغير الفصيل، هذا لم يعد مهماً لشعب يعرف أن الطريق لن يزيد طوالً    ما .6191

 أكثر مما هو طويل. 

الذي سيحصل؟ سيعيدونك إلى نقطة البداية ويجعلونك تسلك طريقا غير الذي اخترته    ما .6192

 . أوالً 

 أبشع النزوح لوال فسحة الموت.  ما .6193

 أجَملنا لو ما أجملنا كٌل يعمل ضمن اختصاصه. ما .6194

 أجمل السماء وما أبشع البحر ال تسألوني لما هاجرت!  ما .6195

 .♦♦♦أجمل أن يختار هللا لنا.....  ما .6196

 أسهل أن نبني مجداً يطال القمر لو لم ننشغل ببناء هذا الوطن المهدوم.  ما .6197

أشبه اليوم باألمس حواجز النظام وحواجز األغبياء ويبقى الثائر ثائر ال يضيمه العبور   ما .6198

 فوقهم. 

 أشبه اليوم باألمس كل ما في األمر أنه ما زلت تظهر الخفايا مع إشراقة كل شمس.  ما .6199

أصعب أن يكون همك وطن؟! كنا صغارا وكان أكبر همنا شروق شمس، أو هطول    ما .6200

و لعبة نتشاركها، كبرنا واتسعت معنا دائرة المسؤولية وحمل الهم، هل  ثلج، أو قطعة حلوة، أ

يجب علي أن أحمل على عاتقي هم الوطن دائما أم يمكنني أن أضيق دائرة همي لبعض أيام  

بنفسي لفترة من الزمن عن هم وطن، أم أن ذلك حرام؟!!! لفترة  نأىالعمر؟!! هل يحق لي أن أ

 اإلجابة الشافية؟ يا سادة، لفترة فقط، من يملك 

 أعتقده عني أصدق مما تظنه عني.  ما .6201

بال شعبي األبي، يحب كثيراً المشاركة بالرأي وعند العمل ال يحب المشاركة! شعب   ما .6202

 مرتكي. 

 تراه أنت بالء يراه غيرك جزاء، وهذا من دالئل أن العدل اإللهي سيرضي الجميع.  ما .6203

 إشاعة. ليست تشاهد خير مما تسمع، ما .6204

 تهمة المقتول؟ ال يوجد تهمة، فقط القاتل مجرم ويريد كذبة يبرر فيها الجريمة.  ما .6205

 حدا حمل هموم قدك، يا سيارة النزوح.  ما .6206

 دام الراحلون فيهم القادة والطيبون فما زلنا بخير ألن أمثالهم مازالوا فينا وليس العكس.   ما .6207

 جدد قناعاتك، بل إيمانك أن هللا لكل شيء فال مستحيل. دام الطبيب يمرض ف ما .6208
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 دام سؤال األمة الشهير: ليش؟ فأسمى ما يصلها من جواب هو: هيك.  ما .6209

 دام قلبك ينبض فمازال هناك كثير لم يفتك بعد. ما .6210

 دام منافقا سيبقى األمر بهتان ولو رفع بكلتا يديه القرآن. ما .6211

 الحها فراح يفوت ببعضه كتير ويعمل حوادث.دام هذا الشعب يتجنب الطجات بدل إص  ما .6212

نحتاج    ما .6213 زلنا  فما  المدرسة  في  بدل وجودها  القمامة  في مكبات  تبحث  أطفال  هناك  دام 

 الكثير. 

 دامت العواطف والمصالح تقودنا فالنصر بعيد. ما .6214

دامت ترى طفل صغير في الشارع يحمل على ظهره حقيبة المدرسة فهذا يعني في    ما .6215

 أمل. 

 ذه الحقيبة تثقل ظهرك، فلدينا في جعبتنا شيء للمستقبل. دامت ه ما .6216

 دمَت ترمي كوبك من نافذة السيارة في الطريق فلن يتغير شيء لألفضل بهذا الوطن.  ما .6217

دمِت تفرغين إبريق الشاي بحشمله في منتصف الطريق لن يتغير شيء لألفضل بهذا   ما .6218

 الوطن. 

 دمت أشعر...ما دمت أكتب.  ما .6219

 دمت تخاف فأنت مذنب. ما .6220

دمت تستطيع التعبير عن مدى ضيق حالك فأنت ما زلت قادر على تحمل الكثير، ألن    ما .6221

 من تضيق بها حق الضيقة ال يستطيع التعبير. 

 دمت تشتاق فأنت حي فيهم وفيهم حي.  ما .6222

 حد. دمت تفكر بنفسك فقط فال تطلب أن تقتنع بأي شيء من أي أ ما .6223

 دمنا قد وقفنا بوجه الظلم فكيف ال نقف إلى جانب الحق.  ما .6224

 دمنا نتحدث عن هللا كثيرا في أقوالنا فأفعالنا ستكون خجولة. ما .6225

دمنا نؤمن بأننا الجيل الذي يضحي ليشكل الطريق للحرية فستشكل االجيال التي تلينا   ما .6226

 ة. اتستراد تداس لنفس الكذبة، صححوا ايمانكم بأننا جيل الحري 

، فقدنا بركة الوقت على حساب الجدال الذي يسرقه 60وما زالت الساعة    24زال اليوم    ما .6227

 بداية، ويتطور لينسف بركته عندما يتحول وقتنا لألشياء السيئة.

زالت األرض تشرب من دمنا وما زالت جهنم تستعر استعداداً للقتلة وما زالت الثورة   ما .6228

الكثيرين وما زال قناعات  تغيير  التضحيات وما زالت رغم  الكثير من  رغم  أوالً  المصالح  ت 

المخلوقات العجيبة التي تسمى فصائل بنفس المرض وما زال العدو عدواً، بل وزاد عدد األعداء  
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ألد أعدائنا وما زال الخذالن قاتلنا األول وما زالت قوافل الشهداء ترتقي وما    لجهلوما زال ا

الذكريات والحب واالشتياق وما زالت الحرية منشودة    زالت أهات المعتقلين تنتظر وما زالت

 وما زلنا وما زال هللا لم يزل وما زال األمل. 

 زالت الخيمة أفضل من ستر الناس وحماهم بهذا الوطن. ما .6229

 زالت كعادتها أناملك تخبرني أنا ملك.  ما .6230

 زلت أبحث عنكم.  ما .6231

تنتظر    ما .6232 نفسي.....  من  أتعجب  الخريف    ♣الربيع    ♣ زلت  فصل  عن    ♦في  كالباحث 

 . ♥الشمس في الليل!!! ليس عند هللا محال 

 زلنا أقوياء من الداخل على األقل، وألخر لحظة، بل إلى األبد. حرية.  ما .6233

 زلنا نبحث عن النسخ الفريدة؛ مللنا المكررة. ما .6234

 بواقعنا القاسي.زلنا نؤمن باهلل أكثر من إيماننا  ما .6235

ضل حدا مخبئ، ولكن العبرة في عدم المحاسبة، فال تبحث عن المجرمين، ولكن ابحث    ما .6236

 عن العدالة. 

 ضل شيء ما راح.  ما .6237

 ظابطة ان تضع سرج حمار وتقول أنا إنسان. ما .6238

عاد الجهاد هو العنوان الرئيسي لخطبة الجمعة!، فعندما تريد الدول، تريد الفصائل،    ما .6239

 نبقى المستمعون.  -أيا نحن -يخ، ونحن يريد المشا

عاد نعرف ع شو نزعل على اي حارة، أو مدينة يلي حتى القراني فيها رمز وذكرى    ما .6240

محلها ولألبد، عمرها أطول من عمر الطغاة   النا، الحمدهلل هالمدن ال بتنزح وال بتهج، بتضل 

 ورح تضل لنرجع أو يرجعوا والدنا عليها س، رح تضل، ورح نرجع. 

 عاد هناك الكثير من الكالم، كل ماع لينا أن نمسح الغبار عن حروفنا..  ما .6241

 عادت الصور تؤنسنا فنصف من فيها قد ارتحلوا، حتى مراجعة الذكريات مؤلمة.  ما .6242

مستقبل ألن أحالمنا أصبحت بالماضي وجلها أن نسكن جدرانا أعتدنا ظلها عدنا نحلم بال  ما .6243

 وأن نجاور أرواحا ألفناها.

 عدنا نحلم عندما ننام.  ما .6244

نبضه إن    ما .6245 ننفخ جث  تكاد تزهق ونحن  العمل في أحد فأرواحنا  عدنا نهوى بث روح 

 تحرك فهو حي وإال فهو جثة. 

 كر ان أنام!عهدك به؟ عهد غدر اعتدناه وما حالك؟ أف ما .6246
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 غادرتك إال قسراً. ما .6247

 في: منعد مجازر في: منعد خروقات، هدن ووهن. ما .6248

 قدر هللا لنا شيئا إال وكان خيرا، ولو بعد حين.  ما .6249

 كان الخفاء ديدن ثورة وإنما غالبا دين العمالء.  ما .6250

 كان ليحصل ما حصل لو كانوا يحملون العقيدة السليمة فراجعوا أنفسكم.  ما .6251

 حدا: عبارة كثيرون لن يفهموها.كان متلك  ما .6252

 كانت مدننا أن تحاصر لو لم نكن غثاء.  ما .6253

 كانت يومآ الثورة عواطف، أن تجزع لخسارة أو تغتر بانتصار الثورة مبادئ.  ما .6254

 كل القتل يحتاج الرصاص. ما .6255

كل تأييد عن عقيدة النسبة األكبر هي تقاطع مصالح لهيك دور االعالم بكون مهم بتغيير    ما .6256

 القناعات وليس العقائد. 

كل من على قائمة أسماء هاتفك هو ذاته، فقد تغيير وغاب كثيرون جرب اتصل بهم،    ما .6257

 لغياب. ستجد أن قسماً كبيراً يحمل بطاقات أصدقاءك القدامى، غاب كثير منهم، من عالمات ا

 كل من يثور ثائر فهناك من يثور بطبعه الحيواني كالثور.  ما .6258

 كلشي ببالش الك حصة فيه، ما كلشي ما بتدفع مشانه يعتبر ببالش.  ما .6259

التمام عند    ما .6260 كملت معنا، إما أن نملك الوقت بال حب، أو الحب بال وقت، فأين يذهب 

 قلوبنا.  وجود ال التعريف، نحن نملك من الجمال، بمقدار الطيب في

 كنا لنكون فيما نحن فيه كائنون لوال توسيد المنافقين أمورنا. ما .6261

 للبقاء دواء يفيد.  ما .6262

 معنى كورونا بالعربي؟ انضبوا.  ما .6263

 نحمله في قلوبنا وعقولنا هو الصادم أكثر من الواقع الصادم نفسه. ما .6264

 نوع االنتماء الذي نؤمن به؟ انتماء بال هوية.  ما .6265

 هذا؟، إنه الدليل، على ماذا؟ على إجرامهم وتخاذلنا، يحمل قدم طفلة ممزقة. ما .6266

 همنا طول الطريق، طالما أننا ما زلنا نسير.  ما .6267

مأساته دون    ما .6268 يوم فصل من فصول  الذي يصور كل  المجتمع  يرقبه  الذي  التغيير  هو 

 ِحراك. 

 الذي نستخدمه للتفكير؟ هو الجزء  ما .6269
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المشترك:    ما .6270 المكان؟  اختالف  السوري والعصفور مع  الشعب  بين  المشترك  الشيء  هو 

يتم اصطياده، االختالف: العصفور يصطادوه من األرض والشعب يصطادوه منص   كالهما 

 السماء، وفرص العصفور بالنجاة أكبر، وهللا أكبر.

لى قواعدها؟ علمها.. علمنا.. علمها وعلمنا؟  هو العلم الذي سترفعه القوات التركية ع  ما .6271

 وأي علمنا منهم إذا علمين؟ او مارح ترفع شيء؟ 

هو الكائن الغريب الذي يتهم ويحاكم ويطلع براءة عشرين مرة في اليوم وخالل ساعتين؟    ما .6272

الجواب سوري عادي مسافر على الطريق، وعلى كل حاجز متهم قبله ومحاكم عليه وبراءة 

 التهمة ماحدا بيعرف! بعده بس شو 

 هو المطلوب؟ أال ننتظر، ثم أي؟ أال ننتظر غيرنا.  ما .6273

 هو أسهل قرار؟ رفع األسعار. ما .6274

 . ��هو أقوى سالح دمر وطننا؟ الجواب: الجهل والنفاق  ما .6275

 هو أكثر إعالن تراه أو تسمعه؟ إعالن وقف إطالق النار بين وبين.  ما .6276

 تابعيه، وتبقى األمور.  وليس متابعيه د عددهو أكثر تغيير يحدثه تغير القائد؟ يزي  ما .6277

 هو حجم طائفتك؟ كبيرة جداً، وأنت؟ بحجم الشهداء فيها. ما .6278

 هو سبب هذا الهدوء؟ توقف الطغيان وليس توقف الثورة. ما .6279

 هو شكل النصر؟ يا سادة حتى الشكل لستم قادرين على رسمه، فتفكروا. ما .6280

 هو لو تعامينا عن أخطاءك بتكبر.  ما .6281

 للحرية.  المعتقل وجدت قصة حب أصدق من عشق ما .6282

يجري حولنا هو اسقاط على الواقع لما في داخلنا، فتغيير ما يجري حولنا يستلزم تغير    ما .6283

 ما يجري فينا. 

 يحصل في الغوطة ليس اشاعة، مؤكد ومثبت. ما .6284

االقتصادية    ما .6285 األوضاع  نتيجة  والحكومة،  الشعب  بين  مشكلة  هو  تركيا  في  يحصل 

خر، لهيك عم يتم استخدام السوريين  واالنتخابات القادمة، وكل منهما ال يريد أن يصارح األ

 هناك للترويح عن أنفسهم مع أنهم ال دخل لهم، فالحكومة تضيق عليهم والشعب يسبهم، وهكذا... 

يحصل في سورية هو است)ح(مار للعرب ما يحصل في اليمن هو است)ح(مار للفرس   ما .6286

 تبا للروم شوية. 

 يضرك حٌب مهما طال، ولكن الشوق قتال.  ما .6287

 حجمك وفعلك عندما تكون يا فصيل تقاتل ألجل الفصيل؟  يفيدنا ما .6288
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 ينبغي أن تتوقف المعركة الحالية دون جميل يليق بتضحيتك وتضحية الشهداء فيها. ما .6289

 ينفع كل ما بنيت إذا هدمته وما نفع أن كنت االول إذا خنت في األخير.  ما .6290

س اإلمكانيات، فمحيط هدام  يؤثر على الناس حالياً بالدرجة األولى هو العامل النفسي ولي   ما .6291

بشكل كبير، وسلبي وناقد دون رؤية لألمام ولو قليالً، لذلك أي إنتاج حالي يلزمه راحة نفسية  

الكثير سيقوم   قام  وإذا  بذلك لألفضل،  يقوم  أعاله، وسيتغير واقع كل من  بتجنب كل ما ذكر 

 . مجتمعال

 ر طهر. الخبيث وبقي نسل الخبث، لن تموت الثورة حتى يموت أخ  مات .6292

 الكثيرين ومازالت شجرة التين صامدة وتثمر. مات .6293

 المقبور وأنبت اإلجرام الذي في كل يوم عليه نثور.  مات .6294

 أثناء الجلسة ونطق الحكم عند هللا سيكون، مرسي.  مات .6295

عدة شباب ومدنيين اليوم، وهدول يمكن نجو من قصف االسد وحتى المعارك، ليموتوا    مات .6296

 بس ألن هيك بدو المعلم 

من لعن روح ماهر وبشار بحين كان الذين يعرفون هللا يدعون لهم عِقب    أول قطوز تما .6297

 عتيقة".  ويا صرماية قيقة صالة الجمعة، "يا

السلبيات   مات .6298 هذه  أسوء  أصبح  الوضع  ولكن  سلبية،  اشياء  سبب  نظنهم  ممن  كثيرون 

 امراض مجتمع وليست اشخاص هم باألساس مجرد نتيجة لهذه االمراض.

 ازال الموت مستمر، اإلرهاب لم ينته؛ إرهابكم، وإرهاب المجرمين؛ الطلقاء.!، وممات .6299

 الغيرة وهانت.  ماتت .6300

 الغيرة، وما تراه هو من بقايا حمية الجاهلية. ماتت .6301

شيرين أبو عاقلة بيد الغدر األثمة والتي ال شك كسوريين تحرك فينا ألف شيرين    ماتت .6302

نت بحفر المجازر. االجرام من منبت واحد بسواعد  سورية غدرها القنص او قتلها التعذيب او دف

 مختلفة. وگ سوريين نعلم جيداً ماذا يعني قتلها، ونشعر به. فمن يحاسب قاتلهم؟! 

 كلهم وكلنا ميتون.   ماتوا .6303

 هذا الشعب يخاف فسيبقى حاله بال بصيص نور، يخاف من العتمة ويقبع فيها. مادام .6304

 بنا األرض، وأصبحت القبلة نحو السماء. مادت .6305

 تحمل في صدرك؟ قنديلة، وماذا تحمل في يدك؟ وطن، معكوسة! نعم كهذا الزمن.  ماذا .6306

وعدا    -كثيراً.  تدل على اسم المقتول كي ال نبحث    -تفيد بطاقة الهوية في هذا الوطن؟    ماذا .6307

 كذبة تسمى انتمائنا. -ذلك؟ 



 نون  -  بتي العدس ح 

 

361 

 حل بحلبنا، أما من حل لما حل بنا؟  ماذا .6308

 سيحصل لو فشلت؟ سؤال ليس في قاموس الناجحون؟  ماذا .6309

 عن وطنك؟ َمهُدوم، وما من أعمدة لَيقوم.  ماذا .6310

ة لو أفرغت قلبك من كل ضغائنه، ماذا لو غسلته بحبات الندى، ماذا لو التقينا، والمساف  ماذا .6311

القلوب   الصفا في  إن  يا نبض  المطر،  السماء، تحت حبالها، تحت حبات  المدى، تحت  ِوسع 

 برهان، إن القلوب النقية تألف الحب، تألف اإليمان، وإن النقاء عنوان اللقاء، بكل زمان.

لو جف الحبر الذي كنا نكتب به دقات االنتظار. ماذا لو تحول الى فقد دائم ماذا لو؟!    ماذا .6312

ندها... من يعيد األمل طيلة تلك السنوات من يحجب الحزن الوليد الجديد من يعيد...  وماذا ع

الروح  لتلك  ينتقم  من  االنتظار  التي جمدها  القلب  نقمة  يوقف  ومن  الفقيد،  ذلك  سيعيد...  من 

 القلوب من سيأخذ الثأر! ؤالءوه

ولكن من  ماذا .6313 نحن عليه،  لما  كنا سنصل  نفس األمر!  ثورة؟!  لم نخرج  أخر    لو  طريق 

 ريحوا حالكم قدر. 

 لو لم ينشق قيصر؟ ماذا لو كان قيصر جبان؟  ماذا .6314

 لو ملئت خزانتك دروعاً وصدرك أوسمة وتالشى األثر.  ماذا .6315

 نريد؟ ال نعرف! ماذا نقول؟ ال ندري! هيك شغالت.  ماذا .6316

 يحتاج كل واحد منا؟، عبوة ناسفة. ماذا .6317

 ء كل الفصائل في ورقة بيان! فهمان. يظنون شكل الوحدة في وطني؟ أن تكون أسما ماذا .6318

 يفعل الخوف إذا كان الغد أسود، وماذا ستجني من الخوف إذا كان الغد مقدر، فقاوم.  ماذا .6319

 يفعل الشعب؟، يطعم الكلب، ماذا يفعل الكلب؟، يعض الشعب. ماذا .6320

 البُعد ينهش الذكريات. مازال .6321

عني األقوى! مشكلتنا مختلفة البعض يفكر وفق قانون المساحة الجغرافية األكبر ت  مازال .6322

 كلياً عن ذلك.

 الشعب ينتظر المشايخ أن تفتي للقادة بالتوحد!!!! بدهم فتوى؟ بدهم نعوة! مازال .6323

 هذا الشعب يخون ثورته ظناً أن هناك من سينصرها غيره لن تنتصر إال بنا.  مازال .6324

 الحرية بعيدة، ولكننا مازلنا نبصرها. مازالت .6325

 أقدامنا قادرة على السير، ولكن الطريق لعين.  مازالت .6326

 مستعدين لتصلوا قبورنا وتنبشوها، ولكن حكمكم لنا سيبقى حلم لكم. مازلنا .6327
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منزل  مازلنا .6328 عن  بحثاً  الدنيا   نتوه  قصور  عن  وأغننا  اْلَجنَِّة  فِي  َبْيتًا  ِعْنَدَك  ِلي  اْبِن  َرّبِ 

 وخيامها.

 حقير، فال ذنب لحاضرنا بتصفية حساباتهم.   ماضيهم .6329

 الزكاة خير من مال اإلغاثة، فلماذا تهاونا في الحالل وسلكنا السبل! مال .6330

 لو خان القائد أو ارتد الشيخ أو عاد الضفدع؛ نحن ثورة منذ خلقت إلى أن نفنى.  ماَهمنا .6331

العالقة بين اللفة أو مفترق الُطرق ومعمل البلوك، حيث كل المعامل على المفارق    ماهي .6332

يجة الغبار ونتيجة صفوف البلوك المرتفعة فوق بعضها، بأماكن  واللفات، وهذا يعدم الرؤية نت

 يلزم فيها رؤية جيدة منعاً للحوادث.

 . ��أشهر رياضة ممارسة في وطني الحبيب الجواب: التسلق  ماهي .6333

 قبلتنا؟ هذا يختزل حالنا. ماهي .6334

الدين وهللا...ال. ليست هذه هي مشكلتنا! إذا ماذا؟ مشكلت   ماهي .6335 أننا مشكلتنا! بعدنا عن  نا 

 نعرف مشكلتنا، ولكن دون حلها! قصة قصيرة.

الحالي بسببهم وهم من جعل قبل حكم هللا حكما أخر وقبل والء هللا والء أخر وقبل    مأزقنا .6336

 قول هللا قول أخر. 

 سلعة كل يوم بعلقوها بعالقة. مأساتنا .6337

 الحالي: عجز أو هوان؟  مآلنا .6338

 غير عادلة؛ أخذوا قدمها وأعطوها حقيبة.  مبادلة .6339

 كرة قدم حّكمتّها النساء، انتهت بخروج الفريقين من المونديال  مباراة .6340

 زفني اليوم بدي زفوا وهللا يتقبلك يا غالي. مبارح .6341

التكافل شبه معدوم ويؤخذ    مبدأ .6342 التكافل، وفي مجتمعنا  بمبدأ  االنتاج مرتبط ارتباط وثيق 

 ئدة أقل.الشكل السلبي أو التجاري، وبالتالي االنتاج بطيء وذو دائرة فا

التعامل األول هو االحترام وبمجرد أال تحقق هذا المطلب فال قيمة للعمر الذي تبلغه   مبدأ .6343

 أو الدين الذي تعتنقه أو المنصب الذي تشغله عند تعاملك مع اآلخرين. 

 العمل: االنجاز األكبر سيكون لنوعية المشاركين فيه وليس لكميتهم.  مبدأ .6344

 تقاطع األعمال يختلف عن تقاطع المصالح وبالتالي لكل عالقة منهما حيثيات محددة.  مبدأ .6345

الخوف من المجتمع يسير بمنحيين: االول ان طليعته تسلم بجهل مجتمعها وهنا تكون    مبرر .6346

مذنبة ألنها الطليعة ويجب ان تعلمهم والثاني ان طليعته تخاف من مجتمعها وهنا تكون مذنبة  

 ب ان تخاف عليه ال منه. ألنها من الواج 



 نون  -  بتي العدس ح 

 

363 

إعالم العدو أو تصديقه من العامة خاطئ طالما أن ما يهمهم النتائج وحسب فكيف    متابعة .6347

يكونون مسيرين كما يريد العدو؟ على اإلعالم الثوري معالجة هذا الخلل أوالً وعلى العامة أال  

 يكونوا دمى بأيد العدو يحركها لمقتلها. 

كتشافك لألخر، فربما تكتشف شيئاً ال يروقك ولو بعد حين فيؤثر  العالقة بيننا تقاس با  متانة .6348

 بهذه العالقة، لذلك ال يمكن للعالقة بدون نسبة اكتشاف عالية أن تبقى كماهي. 

 گ صبارة عبد الحليم، ولدت في الصحراء وتعيش تحت الُمكيف.  متأقلمة .6349

 الروح گ صبارة نهلة، كل برعم يزهر برعماً. متجددة .6350

 ما كان رامي عم يعوي من دمشق، رفعت اآلن يعوي من باريس.  متل .6351

لدرجة أننا نخفي وجودنا في البدايات والنهايات، لنكون الوصل الذي ال بداية   متواضعين .6352

 تستمر وال نهاية تنجز بدونه. 

 لكن بمآسينا.  متوحدون .6353

 الرحيل؟ متى اإلياب؟ متى اللقاء! متى .6354

 كتحة بالغبار إلى شجرة أرض الدار. تضع الحرب أوزارها وتعود تلك الم متى .6355

انتصرت    متى .6356 إذا  فيها معادلة:  تتحقق  االنتصار؟! عندما  بمعنى  السورية  الثورة  تنتصر 

 )س(تنصف. 

تنتهي الحرب معادلة سهلة! إنهم يحاربون هللا فينا وهللا ال يقهر فلن تنتهي الحرب حتى    متى .6357

 فهل نحن أهل لذلك. يحاربهم هللا فينا ونغلبهم أو يستبدلنا هللا ويغلبهم

 ستزهر نفوسنا ورقاً أخضر؟ أم أن الجذور يبست؟  متى .6358

سنبني وطنا يلمنا بال صرخات تقض مضاجعنا؟! متى سننظر ونعقل بقلوبنا بال أهواء   متى .6359

تفرقنا؟! متى سيعيش طفلنا طفال بال كفر يحدق بنا؟! متى ستخلد طفلتنا للنوم بال رعب؟! متى  

 سنستيقظ؟! متى؟ 

من طبيعة اإلنسان النمطي صاحب التفكير الجمعي، حتى فعالً نكون مختلفين    سنخرج  متى .6360

 أو على األقل نستثمر األجزاء الخاملة لدينا؟ 

 سنشعر بحجم الالشعور الذي نحمله متى سنشعر بهم ونعترف بصغرنا؟  متى .6361

 ال. سنغتال من يغتالون أماننا؟ أماننا وأمالنا تغتال يومآ ما...ستغتالون وسنعيش كأم متى .6362

سيتوقف القائد عن النطق باسم هللا وتتكلم العقول؟ متى سنمجد القضية بدل رب ابتدعناه   متى .6363

 يغوط ويبول؟ متى سنؤمن أن كل منا قائد على ثغر من الثغور يجول؟ متى؟ 

 ما رأيت الحكومة او الجماعة تسيطر على كل مفاصل المجتمع فاعلم أنهم طغاة. متى .6364
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 لوضع تمام. ما عاد اللثام ما عاد ا متى .6365

 ما كانت المصلحة الشخصية مقدمة على كل شيء فتذكر أنك تتعامل مع أعمى.  متى .6366

 ما وجدت األغبياء يؤدون أعماالً وظيفية فأربابهم مافيات.  متى .6367

 فأربابهم فاسدون. وظيفية ما وجدت الفاسدون يؤدون أعماالً  متى .6368

العلم   مثقفي .6369 الذين يحملون  الفكر  الشهادات هم جهلة بس معهم شهادة على عكس مثقفي 

 والوجهة السليمة بدون شهادة أو شهادة، مقاييس محروفة. 

 قارب النجاة بهذا الوطن. مثقوب؛ .6370

باع األسد الساحل، بل نصف البلد للروس، يبيع زايد فلسطين إلسرائيل، مع أنهما    مثلما .6371

 ليست ملك لهما! 

الذين مازالوا يرفعون رايات الفئات وكأنهم يظنون أننا بتشرذمنا وشراذمنا   أولئك مجانين .6372

 ننتصر. 

كلب لم يلب بسيط مطلب من لفة طعام وبعض لعب وحب أب. األمر يحتاج لتسليط    مجتمع .6373

الشمس على قصة نهلة كانت كل أركان الجريمة بحقها مكتملة القفص والقيد والقفل وصمت  

لى مرأى أهل محيطها القتلة. فلما الصمت، ولما كان السكوت؟! خوفاً الغفلة وجروح ووجع ع

مدعي اللحية أم أن الناس الغبية اعتادت ضياع الحق ولم تعد أهله أم   منمن الفصيل، أم خوفاً  

المجرم،   يخاف  كلباً  بات  المجتمع  بكل صراحة!  طفلة.  بحق  مجرم  مسموح ألب  الوجع  أن 

ه. فأين هللا وأين العدل؟! فأما هللا فمنتقم منه ومنا ومنهم ومن  ويخاف انتماءه المزور، يخاف شكل

 العدل فماذا بعد هكذا حياة من عدٍل! وماذا بعد؟!  اوالة األمر السفلة وأم

 ال يشجع النجاح هو مجتمع متفكك والخير فيه قليل.   مجتمع .6374

 يتقارن بالسوء ال يتقدم شبراً، "يلي صار علينا ما صار... ع حدا".  مجتمع .6375

التغيير ويخاف من كل خطوة يخطوها بهذا االتجاه لن يتحسن واقعه    مجتمع .6376 يرغب في 

 أبداً.

 يضمن فقط اعالنات تجارته ولو كانت أرواح، تهريب مضمون!   مجتمع .6377

ل    مجتمعاتنا .6378 التعزية  من  بعض  منشوف  ما  إن  لدرجة  الحقيقي  الروحي  التواصل  فقدت 

 التعزية. 

لكي تقتنع ما عليك سوى المبادرة لكي ترقى به  ترقى ألسفل أسافيل الحضيض،    مجتمعنا .6379

 بأي شكل كان وستجد الصد، فالحفرة باتت مألوفة.

 معجب جداً باآلراء الصائبة، ولكنه ال يطبقها.  مجتمعنا .6380

 مليء بالعاهات فإذا فكرت بالتوقف عند كل منهم لن تبرح مكانك أبداً.  مجتمعنا .6381
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 من الشعور بالتميز. يتقن الشعور بالغيرة أكثر مليون مرة   مجتمعنا .6382

يحتاج لضبط فكري ونفسي حتى يمكن تطويره وأي تطوير دون هذين الشرطين   مجتمعنا .6383

 هو هدر. 

 يعيش في غرفة االنعاش وال يريد ان يموت وال يريد ان يخرج منها.  مجتمعنا .6384

 التفكير بطريقة سليمة هو بداية طريق المكاسب واالنجازات وعدا ذلك تخبط.  مجرد .6385

 حساس مجرد. إحساس، ا مجرد .6386

أال تدري فأنت في التيه فعليك أال تتوه مهما بلغت عواصف حياتك ألن التيه دليل    مجرد .6387

 النقص.

 أن نبقى أحياء بات خيانة لكل من انتظر فك قيده ومات وهو ينتظرنا. مجرد .6388

التضامن ألقت الستار عن قسم منافق كبير، يحاول أال ينطق بأن األبعاد الطائفية    مجزرة .6389

موجودة في الشأن السوري. الغريب أن كثيرين يخجلون من ذكر هذا األمر، رغم أن القاتل ال  

 يخجل ابداً! .شركاء في الجريمة 

نا ومازالت ليلة هادئة ضجت وارتقى فيها العشرات، مازالت تلك الثورة تنبض في  مجزرة .6390

تلك األرواح التي ارتقت تفوح عطرا كلما استنشقناه زاد عزمنا على المضي قدما ثأرا فنصرا  

 فحرية. 

 : طلعت الشمس؛ خّيم الموت. مجزرة .6391

 وأما ضحاياها، فال شمس وال قمر حتى نحصيهم ونلملم أشالئهم. مجزرة، .6392

فتين عسكرياً، فهذا  الجبل وعفرين إذا مضت دون مقابل، وهما في منطقتين مختل  مجزرتي .6393

 شلل تام گ شلل الخيانة. 

 الهوية: حقيقة علقم. مجهولين .6394

 .Be Positiveالخطأ تكون بإصالحه وليس بمسبته، كن ايجابي  محاربة .6395

 الوصول إذا كان الفعل أو القول يخالف النوايا، محال.  محال .6396

ت، هو شرك؟!  اعالء اسم الفصيل في المعركة فوق اسم هللا الذي فيه أسمى الغايا   محاولة .6397

 ويمثل أحد أبرز اسباب عدم التوفيق. 

البناء على كل حدث سيجعلنا نشيد عمراناً هشاً يتداعى بعد وقت قصير، ألن البناء    محاولة .6398

الحقيقي يرتكز على األحداث التي من شأنها التأثير في المستقبل فقط، أما البناء الهش فهو مجرد  

 . ضياع للوقت والجهد والوصول للمحصلة صفر

 الحصول على كل شيء كفيلة بأن تجعلك مريض نفسي، الراحة بـ االكتفاء.  محاولة .6399
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 الحفاظ على تسريحة شعرك في المعارك يجعلك تخسر الكثير.  محاولة .6400

 قهر القواعد اإللهية تؤدي إلى قهرك الن الذي سنها هو القاهر فالتزم وهو الكافي.  محاولة .6401

 حياتها؛ قتلوها. : حاولت تحسين ظروف محاولة .6402

تبوء    MTNإنعاش حبي گ محاوالت    محاولتك .6403 دائماً  البراميل،  منتخب  لرفع معنويات 

 بالفشل.

 أنت يا هذا تحتال على الدين وعلى الوطن وعلى الناس أرني حيلتك على هللا يومها.   محتال .6404

شهد  جداً أن يعيث الكالب بأرضنا، ولكن هناك ما هو أغلى لينجو ويشهد األيام أو ي   محزن  .6405

 عدل هللا. 

 : عاث فساداً؛ ُحشر أعمى. محكمة .6406

 واعالمي هي وظيفة نصف الشعب المتفضي، وقت يلي ما حدا فاضي.  محلل .6407

 مات ومازال اإلسالم، فبكل تأكيد تنحي قائد فصيل لن ينهي ثورة ماليين من الناس.   محمد .6408

 السعادة هو تقليل محاور االهتمام، وكثرة االهتمامات تعني زيادة الهم. محور .6409

 . ��اختالف وجهات النظر في أوطاننا أنني سأرسلك إلى جهنم إن اختلفنا.  مختصر .6410

ق النار فيه ينقضوا ويلي عاجبه فيه يستغله بشغلة  الكالم يلي ما عاجبه وقف إطال   مختصر .6411

 تنفع االسالم بال مضيعة وقت.

سرطان المرحلة: سبب خالفنا عدم االتفاق على معايير ثابتة للعمل وعدم اتفاقنا    مختصر .6412

بسبب اختالف نظرنا للمعايير حسب مصالحنا بالتالي أصل خالفنا هو اختالف مصالحنا والحل  

 أو األعم أوالً وهكذا بالترتيب.  بوضع المصلحة العامة

 مرحلتنا أننا ضحايا ومجرمون.  مختصر .6413

 التقسيم يجري ونحن مازلنا نضع شروط مهر الوحدة، أقطاب سالبة فكيف الوصول!   مخطط  .6414

 حياتنا گ مطب األهالي الذي يقيمونه في الطريق، غير مدروس بتاتاً.  مخططات .6415

 .يدعي اإليمان برِبه، واألسد يعوي بدرِبه مخلوف .6416

 وزهقان وكرهان تشوف الناس؟ ببساطة: ُگوِرْن.   مخنوق .6417

 الفصيل ربت جيل كاألغنام كيفما أشار راعيهم ساروا يا إنسان.  مدارس .6418

 المقاومة يكون بمساندتها وليس بالتصفيق لها. مدح .6419

 كام سنة لشفناه، ولهلق اسمه الثالثي ما منعرفه، ولي األمر!  مدري .6420

تج  مدننا .6421 الركام  حتى  مكانها،  بقيت مكانها،  دفنت جذورها  المقطوعة  والشجرة  فيها،  مع 

 "نحنا يلي رحنا". 
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 يطالبونها بلبس الخمار وهي تغتصب كي ال يرون الجريمة.  مدننا .6422

 غنية؛ تذخر باألطفال الباحثين بين القمامة.  مدينة .6423

أمامي بظل    مر .6424 القطعة    5أربعة أطفال من  دقائق، كل منهم يحمل علبة بسكويت ويبيع 

بليرة، حتى أن أحدهم يمسك البسكويت بيديه بال كرتونة...ترى! ما يعيل هؤالء األطفال حتى  

يقوموا بهذا العمل أو كم حجم المسؤولية عليهم في ظل ميزان غير متكافئ مع عمرهم؟ ولم  

مرَّ اثنان أيضاً، ليصبح العدد ستة أثناء انتظاري لقدوم شخص بضع دقائق.    تىانته من تأملهم ح

وماذا عن المدرسة؟ ماذا عن البرد؟ كم حجم الدافع ليكونوا أكبر من عمرهم ويحملون ما يثقل  

 ظهرهم، ويبتعدون عن المدرسة وفي جو من البرد والمطر! والتساؤل األخير متى يعودون؟ 

، تبعه بعد قليل امرأة، وبعده طفل صغير تلته طفلة بصندوق  رجل يقود عربة معروك  مر .6425

 صغير. 

تطور الحرب في وطني: حرب تحرر، ثم حرب عقائد، ثم حرب مقدسة وهلق    مراحل  .6426

 حرب مصالح، أصل هالحرب قرد وفيها كثير من االنميلز. 

 فقيرة برجال المرحلة على كثرة الرجال فينا. مرحلتنا .6427

، ناتج عن االنانية وكره الخير والحسد والحل لن المجتمع هو مرض نفسي بحت   مرض  .6428

يكون إال باالحتكاك المباشر ألن الرسائل عن بعد تترجم وفق العامل النفسي للمريض وبالتالي 

 لن تكون ناجعة. 

 من هون ومرت سنة ووينن.   مروا .6429

 من هون.   مروا .6430

 معتقلينا كلهم شهداء.  ولكنها تحرك االًسى قالها: خيو   مريحة، .6431

 من االنتظار مزيد من الموت في الثورات ال يوجد وقت مخصص لالنتظار.   مزيد .6432

من االيمان من  مزيد .6433 محاولة  العقل وقليل  بدل  تسمع  ما  لكل  ظهرك  ولتدير  لتفهم  كافي 

 فقط.  تحليله واالنشغال بالتحليل

 الذي يغتال فيه كل شيء. من األرواح المرهقة التي تبحث عن الراحة في هذا الوطن    مزيد .6434

 من األسماء للتاريخ مزيد من األشالء.   مزيد .6435

من األمل أن هللا سيغير االتجاه الحالي المربك لما يريحنا عندما نغير اتجاهنا الحالي   مزيد  .6436

 نحوه. 

 من األمل بأن هللا سينتقم.   مزيد .6437

 من األمل رغم كل شيء، لنحيا.   مزيد .6438
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 شجن.  من األمل فاهلل يدبر كل خير لك،  مزيد .6439

 من اآلهات لإلنسانية، مزيد من الحطب لجهنم.   مزيد .6440

 من التعلق بالمبادئ والجذور قليل من التعصب يكفي الجماعات لتتحرك.   مزيد .6441

 من الحرب والموت واللوحات الدامية حتى من أمثلتكم وأشباهكم مزيد!   مزيد .6442

 من الحقد عليها مزيد من البعد عنها، مدينتي.   مزيد .6443

 هداء مزيد من الحب للحاقدين األقارب مزيد من الكره للحاقدين األعداء. من الحنين للش  مزيد .6444

 من الدمار مزيد من الدم، مجزرة.  مزيد .6445

 من الذكريات الموجعة مزيد من حطب جهنم.   مزيد .6446

من الرضى وأن األرض أرض هللا وعسى أن يكون خير ألصحاب اليقين مهما بلغ   مزيد .6447

 عدد الممثلين. 

 من الصدق مع هللا مزيد من القوة.   مزيد .6448

 من العجز يعني مزيد من الموت.   مزيد .6449

 من الغباء المناطقي مزيد من المزاودة الفصائلية مزيد من الشهداء.   مزيد .6450

 من الغضب رغم العجز، ولكن لهيب جهنم يكاد يصل.   مزيد .6451

 من الفقد، مزيد من الصبر مزيد من اإليمان أن العدل سيقام.  مزيد .6452

 من القتل مزيد من التصفيق للقاتل، بشراكم.   مزيد .6453

 من القوة في كل شيء أمام كل شيء إال هللا، كن إيجابي.   مزيد .6454

 من الكذب للذين يعيشون بال توصيف مخافة ان يوضعوا بأماكنهم الالزمة لهم.   مزيد .6455

 ات لنغطي على مزيد من الفشل.من الكذب والشعار  مزيد .6456

 من الالإنسانية فيهم مزيد من الال مهنية فينا مزيد من النفاق في هذا الكون.   مزيد .6457

 من اللعنة بعد كل تفجير تجتمع رويداً رويداً لتحرقكم بالوقت المناسب.  مزيد .6458

 من الموت مزيد من غضب الرب مزيد من الحطب لجهنم.   مزيد .6459

 ناهم مزيد من الكذب الشكر للشهداء. من النفاق للقادة وقطع   مزيد .6460

 من النفاق مزيد من الرفاق.   مزيد .6461

 من الوجع الذي نصنعه ألنفسنا بأنفسنا.   مزيد .6462

من اليقين باهلل رب العالمين وكل ما يسير بفلك إرادته والوقت كفيل بتحقيق يقينك ال   مزيد .6463

 أكثر. 



 نون  -  بتي العدس ح 

 

369 

 تمنى أن يتحسن وضعه! من حرية التعبير عن الجهل لهذا الشعب بكل الطرق ويبقى ي  مزيد .6464

من عيون األطفال الباردة مع مزيد من الزمن ويقترب يوم الحساب يوم رد الدين   مزيد .6465

 كامال. 

: مدة ارتداء الرجل لمالبس الشتاء تساوي مدة ارتداء المرأة لمالبس الصيف، طبعاً  مساواة .6466

 بإهمال وقت المكياج. 

ا  مستحيل .6467 الحياة فيه عندما يكون  أو تتحسن  أولويات  يتطور وطن  المادي هو أول  لربح 

 أفراده. 

أن نستهزئ بكل شيء بحياتنا حتى بأحالمنا، ولكننا غير مستعدين لخطوة واحدة    مستعدين .6468

 لنكون أفضل مما نستهزئ به. 

 المجهول يجب أن نعمل له ونرسم الطريق إليه كي يصبح معلوماً وال يبقى مجهوالً.   مستقبلنا .6469

 لليمين من دون ما يطلع وراه. مثل يلي بيطلع من اليسار مستقبلنا .6470

أنِت مؤلمةٌ جداً گ الشظايا التي تناثرت وهشمت أجسادنا أكثر بكثير مما فعلته    مستلقية، .6471

 الفجوة الكبيرة في الجدار.

 لو ضلت حلم، ولو بعد مليون سنة رح تنتصر..  مستمرة .6472

 المدارس تدنى كثيراً، فمن أين اتى كل هؤالء المفتين؟ تفريخ وتفريغ.  مستوى .6473

المشاركة بالنقاشات الفارغة كبيراً جداً مقارنة بالنقاشات الهادفة والسبب المستوى    مستوى .6474

 الفكري الذي نتمتع به. 

 الغباء تفوق مستويات الفقر في كوكب المريخ، مريخيون.  مستويات .6475

 هي أن معارككم مع بعضكم فاقت معارككم مع العدو، فأين ادعاء نصرتنا؟  مسجلة .6476

 كتير حروف وزرعوا فينا الخوف ورح تنبت ثورة وتثمر.  مسحوا .6477

 واحد.كم أينما اتجهت، المسافة بين الراية والراية كيلو  1المحرر تشاهدها على بعد    مسخرة .6478

 رأس: سميت بذلك ألنه يجب أن يسقط رأسك فيها إذا ما تعصبت لها. مسقط .6479

 الفصائل ايمتا الحلقة االخيرة؟  مسلسل .6480

 اإلرادة ال يثور.  مسلوب .6481

 في االتجاه الصحيح ما دام فيها مع كل يوم جزء ولو بسيط للتعلم. مسيرتك .6482

 فردية بلغة الجماعة، كذبة.  مشاريعكم .6483

ال الدين: بدهم يفصلوا الدين عن السياسة، رجال الفصائل: بدهم  مع: ما يسمى، رج   مشاكلنا .6484

 يفصلوا الكرسي ع مقاسهم، النسوان: بدهن رجال غرانديزر. 
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هي مشاكل فكرية وإدارية في التعاطي مع الواقع والرمي دائماً على الجانب الديني    مشاكلنا .6485

 هو من باب التهرب. 

مجزرة الحولة أن هنالك طفلة صغيرة من  كيال يرتد الناس: تقول احدى الناجيات    مشاهد .6486

قالت ألحد شبيحة األسد اثناء قيامه بحف السكين على رقبتها: "عمو رقبتي عم توجعني" وهي  

 ال تعرف أنها تُذبح.

 كالورود على طول انضم وانشق إما أنهم يتبعون الهوى أو يهربون من الضالل.   مشايخنا .6487

ويؤخر   مشترك .6488 وجعنا  يزيد  من  الجريمة  بتسلقهم،    في  بتخاذلهم،  بفرقتهم،  خالصنا 

 بانحرافهم.

نحن جداً عن أن نحمي حتى أرواحنا..... خذالن يفوق حجم العجز. والمجرم    مشغولين .6489

 واحد... ولكن مازلنا ُعميان.

 األغلبية أنهم يستغنون عن معظم األشياء إال العبودية، فمتى تليق بنا الحرية.  مشكلة .6490

 هم محسنون وهم يفعلون الواجب عليهم! الجميع أنهم يظنون ان  مشكلة .6491

كثيرة    مشكلة .6492 وقتنا  في  الخبر  فإرهاصات  ينفى،  أو  يتحقق  ثم  كإشاعة  يبدأ  أنه  الخبر 

 ومضطرين نسمع ونتفاعل نفسياً بشكل ال إرادي مع ما يشاع. 

 الدنيء أنه دنيء وأنت غير مخصص للنزول فإما أن يرتقي أو يبقى قابعا في القاع.  مشكلة .6493

ان بها، لذلك نرى أن محاولة إنجاح السوريين بتبنيهم احالماً وبنفس الوقت دون إيم  مشكلة .6494

أي نموذج فاشل سيتم   نموذج أو اشهاره كمسطرة نجاح غير موجود، بل على العكس تماماً 

الترويج له وبعض النماذج القليلة الناجحة ستصطدم بنشوة الهدم، حتى ال ينكشف ضعف إيمانهم  

حن فريكة، باألول بيشرب  . منعيدها بشكل أسهل: لدرجة ممكن لو جاره بعتله صمهمبأدنى أحال 

 مي من الحنفية لما يكسب ع حسابه حسنات. 

الشعب السوري الحقيقية أن كل األنظمة والدول والميليشيات والفصائل وحتى أبو    مشكلة .6495

 دعكوزة اعتبروه ورقة مساومة للربح وليس دفاعا عنه.

 الشعب عندما تتاح له فرصة التعبير عن رأيه فإنه يعبر عن غبائه. مشكلة .6496

 القادة أنهم بدل العودة لرأي شعبهم يستخدمونه أداة لتنفيذ رؤيتهم القاصرة.  مشكلة .6497

نسبة    مشكلة .6498 انه  الفصائلي  و 90القضاء  أبرياء  متهميه  من  يستخدموا %10  هدول   %

 للتبييض. 

 المعارضين لك عندما يعارضونك يشغلون حقدهم بدل عقلهم.  مشكلة .6499

حدود    مشكلة .6500 وفوق  يشاء  كيفما  والمتصرف  المتملك  األول  االتجاهين:  في  لدينا  الملكية 

الصالحية، هذا ما نشاهده في القيادات. الثاني المستقل وعدم المكترث، دون حدود الواجبات،  
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ان   التملك  يكفي  باألفراد.  نشاهده  ما  األفراد وهذا  انتماء  فيزيد  المطلوب  لألداء  يكون وسيلة 

 القيادات. ولكن الواقع: متشدق بأنه ورثها، ومتنازل وكأنها ليست مسؤوليته.  صالحيةويحدد 

ناسفة معنى اعتبارها    مشكلة .6501 المادي  العائد  البشرية بمجتمعنا بهدفها األول وهو  الموارد 

 . HRموارد 

 وإنما بأن تصبح حقوق األخرين لها.  الناس أنها ال تطالب بحقوقها مشكلة .6502

الناس ليست مع الفعل الشائن وإنما فقط إذا عمله أحد ال يروق لهم. غير هيك معلش    مشكلة .6503

 كله ماشي. 

أساسية في مساعدة اآلخرين أننا نستطيع بما نملك فعل ذلك ودون تكاليف، ولكن    مشكلة .6504

 النفعل. 

 ا الفيضان، سواقي وخوارير. أهل الصح انهم قلة ولو كانوا كثرة لشكلو  مشكلة .6505

فرض الرأي على األخر تعتبر أول خطوة لنزعة الجهل فمن االولى تقبل األخر    مشكلة .6506

 وتعميق البحث والرد بدليل بدافع التوعية بدل من الرد ألجل اعتبار النصر الشخصي فقط.

 وداعكم أنه قصير، مع أنه الوداع األخير!  مشكلة .6507

استطاعة، فالكل يستطيع أن يسرق، ولكن البعض من يريد    األساس مشكلة إرادة ال  مشكلتنا .6508

 وقِس. 

الخطأ   مشكلتنا .6509 الخطأ بطريقة تفوق  بالشكل  بتعاطينا معه  بالخطأ وإنما  لم تعد  الجوهرية 

 نفسه من حيث آثاره.

 أننا لم نشارك بالحرب إال بالسالح بال قلم وال عقل وال حتى قلب. مشكلتنا .6510

فكل رسائل هللا يتم تجاهلها رغم وضوحها واتباع رسائل  بترجمة الرسائل كبيرة    مشكلتنا .6511

 الوهم واإلشاعات رغم كذبها. 

 بترميم وبناء الجزء المحدد من حياتنا الذي ولد ليكون ركام أساساً. مشكلتنا .6512

تكمن بالبحث عن التأقلم مع الواقع مهما كان سيء بدل محاولة تغييره مهما كان    مشكلتنا .6513

 ممكن. 

 عندما نستيقظ أن الوقت المتبقي ال يكون كافياً، وغالباً يضيع بإيقاظ اآلخرين.  مشكلتنا .6514

أمتار منسأل حالنا...نحن وين، ريحين لوين.. وليش بهاد   10عندما نسير...بعد    مشكلتنا .6515

 منمشي. الطريق...لما  

في التقدم اننا نضع نقاط رجوع كثيرة ولو حاولنا لكنا وصلنا للنهاية في كثير من    مشكلتنا .6516

 األمور. 
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في قول الحق أننا إما أن نقوله بغلظة أو نداهن، الحق أبلج فال يحتاج للتلوين أو    مشكلتنا .6517

 التجريص. 

ائد البالية التي نعتنقها  ليست مع التاريخ او الثورة او حتى الجماعات وإنما مع العق  مشكلتنا .6518

 أو األفكار الوضيعة التي نحملها. 

 ليست وجود الثورة وإنما أشكال وجودنا وطرق تفكيرنا.  مشكلتنا .6519

 مع الثورة دائما متأخرة، بلش يحبها وقت طارت.  مشكلتنا .6520

مع الثورة هي غياب القوانين الناظمة والمتأمل لحال الشعب السوري في الغرب    مشكلتنا .6521

ولو غصب عنه وكذلك بمناطق الدنب، ولكن بمناطقنا ال يوجد سوى قوانين جزئية  يجده منظم  

 مقيتة فئوية تختلف من حارة لحارة ولذلك عمت فوضى هائلة. 

 هي مشكلة إنسان. مشكلتنا .6522

أغلب الحواجز بطريقنا،    هي مشكلة فكر وتفكير بس انحلت هاي المشكلة بتنحل  مشكلتنا .6523

 اقرأ. 

 الموت اليوم يستحق أن يتدخل هللا ويفني كل البشر المهجنين في هذا الوطن. مشهد .6524

 : بعد جمعهم من الشارع كاد الكيس الفارغ أن يفلت منه لو لم يلتقطه بفمه. مشهد .6525

: طفل صغير عمره يقارب خمس سنوات أنهى شرب علبة عصير ثم رماها فارغة، مشهد .6526

قتين طفل صغير عمره يقارب خمس سنوات تناول العلبة وضمها إلى كيسه، استطاع  بعد دقي 

الطفلين االستفادة من العلبة، ولكن طريقة نقل الفائدة تمت بشكل سيء جداً، نحن تحديداً نفتقر  

 جيدة.   يقةللوصول للفائدة بطر 

 .النكشات  بعض من تخلوا وال هدنة ��هالقد قد  مصالحة .6527

شخاص ركنه األساسي كونهم يعيدون التجربة بنفس العقلية، وممكن  الفشل بات األ  مصطلح .6528

 لو غيرهم عمل نفس التجربة تنجح. 

ما هو    مصلحة .6529 السوري على  الوضع  استمرار  تشترك بضرورة  قاطبة  الدولي  المجتمع 

إال سورية سالح   بأسره  العالم  حاجة  يلبي  فهو  أي   -امن    -جماعات    -عليه:  ولذلك  قتل..، 

بدون صناعته من قبلنا هو كمن ينادي على األموات، ال تنتظر، بادر بصناعة  استجداء للحل  

 مستقبلك. 

 المحرر ال تعني بالضرورة مصلحة الثورة، الثورة أكبر.  مصلحة .6530

 تعصب هذا الشعب أنه يتعصب بال سبب أو لسبب سخيف.  مصيبة  .6531

 االولى في النقاش الدفاع عن االنتماء وليس الفكرة. مصيبتنا .6532
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 ا لم نستفد من تجاربنا السابقة وال حتى الحالية، فحالنا مصيبة.أنن  مصيبتنا .6533

 أنياً مو بروسيا، وإنما ما عم نعرف تركيا شو بدها؟ وقبل كلشي شو بدنا؟  مصيبتنا .6534

من    مصيبتنا .6535 يجعلون  األدمغة  أصحاب  ووحدهم  بؤسه  على  له  التسليم  هي  مجتمعنا  في 

 مجتمع_نا مجتمعنا. 

 متعلق بضميرك.  مصيرك .6536

أفراد + مضاد فهم مضاد دروع + مضاد فهم مضاد طيران + مضاد فهم مضاد    مضاد .6537

 كيماوي +.... تتطور المضادات وتبقى الحشوة نفسها، محشيون. 

أن دور العقالء يأتي فقط بعد المشاكل حيث يتم دعوتهم لحلها، وقبلها ال دور لهم.    مضحك  .6538

 ممسحة. 

 : في هذا الوطن يبحث الناس عن لص ابن حالل! مضحك .6539

 أن نتجاوز الكثيرين؛ ألنهم يمشون ببطء وتعج الغبار ورائهم.  مضطرين .6540

ن، ولكنها ستتقدم بأهلها الجميع بالعودة كٌل إلى ثغره، الثورة تحتاج من يسندها اآل  مطالب .6541

 الحقاً، أهل األرض والقضية والثأر من الكالب المسعورة المأجورة.

 الصابر بالصبر ال تفيد، عليه أن يباشر برش الماء على الجمر.  مطالبة .6542

 لم تتغير رغم ضعف القوة وطيلة الوقت وكثرة العراقيل.  مطالبنا .6543

 بنسيان كل ما يرحل عدا البشر. مطالبون .6544

ء وشالل الدماء مستمر، وتختلط أوراق الفصول معا وتسقى الشوارع واألشجار  الشتا  مطر  .6545

 بالدماء فماذا ستثمر؟ ثورة.

 تكتيك جديد.   مطلوب، .6546

 ازدياد القوة يجب أن تظهر حدود الحرية وإال تتحول إلى بغاة وطغاة. مع .6547

 األيام رغم الرحيل يزدادون كأنما من جديد يولدون.  مع .6548

كثير  مع .6549 أن  ستكتشف  قد    الوقت  االًخرين  نظرة  لتصحيح  هباء  قضيته  الذي  الوقت  من 

خسرته في تطوير ذاتك عدا ما اكتسبته وفق مبدأ االحتكاك، لتطوير الذات عليك أن تستثمر  

 وقتك وتمضي دون التفات لعقبات االًخرين الوهمية. 

 الوقت سيصبح البريد أحقر من الوتساب تكنلوجيا التواصل.  مع .6550

 تفسير عبارة: "بحبك قد القلعة".الوقت سيصبح صعباً  مع .6551

 الوقت.. سيمضي شتاٌء دون أن نغرق.  مع .6552

 الوقت: الثورة ليست كذبة الشعب كذاب شعب: هنا للبعض أو األغلب. مع .6553
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 الوقت: ستمشي الظعينة من أطمة لباب الهوى، بال وال طجة. إنه الوطن  مع .6554

 الوقت، مع كورونا، سيصبح الشعار: خليك بحالك. مع .6555

 انه ببساطة قد يربح الجميع وال يضرك ذلك شيئاً، بل يفيدك.  مع .6556

أنها مستعدة للتفكير بكل المآسي، والخيبة، والضعف، والضيق! معنى األمل أو الفرح    مع .6557

 وأشياء كثيرة، الناس ال تفكر بها. 

والطعام وسيأذن لكثير من الذكريات بالحياة،    حلول افطار الغد، سيؤذن المؤذن للصالة  مع .6558

 سيحيها بالرغم من غياب أهلها. 

كل صباح يسير بك قطار الحياة الذي ال يتوقف إلى محطة جديدة ربما تكون وقفت    مع .6559

 عندها من قبل، ولكن يختلف الزمن، ترحال. 

 كل مجزرة فينا نرتكب مجزرة بحق التاريخ.  مع .6560

 ات وجهل هذا الشعب جهل أعمى. كل نازلة يبان غباء الجماع مع .6561

 كل يوم نمر، ما زلنا نصوم عن اإليمان بالطغاة.  مع .6562

 كل يوم يمر يزداد أعدائنا ومع كل زيادة لهم يزداد السوء.  مع .6563

ان    مع .6564 تكتشف  الوقت  قيد   3/4مرور  الرابع  والربع  الفهم  نعمة  من  محرومون  البشر 

 االختبار، نعمة مفقودة. 

نهاية العام: تحوالت في شكل الصراع السوري كانت بداية صراع على الحقوق ليتحول    مع .6565

ة  إلى صراع عقائد واالًن أخذ شكل الصراع الفكري الذي يستخدم الدين للحشد، كون فكر الغالبي 

المقدسة،   كتبهم  في  ال  بفكرهم  الذي  الدين  باسم  بهتاناً  الرب  به  سيرمون  خطأ  فكل  قاصر 

 وسينتهون. 

نيتك السليمة يكون هللا هو المدبر وعندها المستحيل يصبح ممكن اما التعقيدات فسببها    مع .6566

 شوائب النوايا. 

6567.  ً نفوسكم أال تكن    نصل بسرعة كبيرة وبأقل التكاليف، وفرادى يصل القليل منا، فعودوا   معا

 أنانية. 

 التهجير: من سيحصد القمح هذا الموسم نحن أم هم؟  معادلة .6568

في   معاركك .6569 االستسالم  يفضلون  فكثيرون  للغد،  لنقلها  حاجة  ال  اليوم  هذا  في  الصغيرة 

 المعارك الصغيرة مالم تجبرهم ذاكرتك على االستمرار. 

 ة بال فائدة.االسباب وتتبع النتائج أبدى من النقاشات الشخصي  معالجة .6570

 جعلت الشجرة تورق قبل الربيع.   معاناة؛ .6571
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ال   النعمان  معرة .6572 عميان  والبقية  جرائمهم،  فيه  العالم  مجرمي  يستعرض  جريمة  مسرح 

 يشاهدون الدماء.

 الحياة طويلة فليست زمان وال مكان وإنما هي اإلنسان، وهو من يصنع التاريخ.  معركة .6573

ي قتل اإلنسان وإنما قتل الحيوانات المفترسة  معركة مصير وال شك، ولكن ال تعن   معركتنا .6574

 التي ترتدي زي اإلنسانية.

 بسكوْن.  ِعشُت في قلبها لعقود ثالث ويزيد، تعيش في قلبي اآلن...   التي معشوقتي .6575

الرأي: بحكم توزع السوريين ضمن البلد نفسه تحت دكتاتوريات مختلفة، وأيضاً    معضلة .6576

توزعهم ضمن دول عديدة فمن الطبيعي أن تجد اختالف الرأي والذي يفرضه أمران: األول:  

وهو الطبيعي الناجم عن اختالف المدى المعرفي او التخصص في الموضوع المطروح وكذلك  

يه من مهارات مختلفة. الثاني: وهو المصطنع والذي تحده  لد  ماقيم ومبادئ الشخص وحتى  

السلطة التي يتبع لها، مثال من يعيش بدول اوربية بيقدر يسب كل قادة الفصائل والنظام وقسد 

يستطيع   المقابل  في  مجاورة،  الها  دول  حتى  او  اللجوء  دولة  يسب  بيقدر  ما  بس  وداعش، 

يلي   منطقته وما في حاجة نطرح األسماء منعاً    بغيرالسوريين داخل سوريا كل واحد يسب 

لهم محددات، بس   بتركيا أيضاً  بند بينسب من فئة ما وبشكل ما، يلي  لإلطالة بس كله تحت 

هو   واحد  محدد  المصطنع  في  والعكس صحيح. طرحت  برا  كلشي  بيسبو  جوا  يلي  بالعموم 

دون بما تفرضه السلطة  السلطة لدرجة أن أئمة المساجد الذين هم اقرب للوعي بكالم هللا يتقي 

عليهم، فماذا لو اردنا التوسع حول ما تفرضه المصلحة او الفئوية بأشكالها التي تطال كل شيء  

الذي نعيشه،   الشتات  المصطنع بحكم  تتقبل االختالف  السوري بدك  لذلك عزيزي  البلد.  بهذا 

تالف المصطنع بأيدينا،  وهذا التقبل ال يعني الموافقة عليه ولكن يوجب عليك االيمان بوجود االخ

والذي هو محور خالفنا، بدل ان تتعب نفسك في محاولة محاربة االخر او إقناعه، ادلي بدلوك  

ومن يريد ان يصل للحقيقة سيعود لما يفرضه الجانب الطبيعي من قيم ومعرفة أما المصطنع  

و العنصرية او...وهذا ا  باءفحكماً يتناغم مع مصلحة الشخص سواء األمنية او المادية او نسبة الغ

االمر سيبقى أحد أسس معايير الفوضى الي مكون ممكن يمثل الشعب السورية كي يصل لدولته  

المنشودة او العدالة الحقيقة. وأنت هنا هناك من يفاوض عنك أنت لم تفوضه، وهناك من يمثلك  

فرضه الجانب   ما  ذاوانت ال تعترف فيه، وهناك من يتحدث عنك وانت لم تعطيه الحق بذلك. ه

الدينية والوطنية وينسف ما   قيمه  الى  الحر طبعاً  السوري  المصطنع وسيبقى ذلك حتى يعود 

 سوى ذلك. واال كل يوم قصة نضيع بها ما تبقى من عمرنا الضائع أصالً. كلن يعني كلن. 

 األحالم مركونة خلف الخوف، كونوا شجعان. معظم .6577

ل بمجتمعنا أنها تمثل صحوة قصيرة يتبعها األزمات تمثل درس يتبعها صحوة والخل  معظم .6578

 غفلة، التكافل المجتمعي أساس االزدهار.
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 األزمات كانت بسبب الراعي الجائر أينما كان مكانه.  معظم .6579

كلمة    معظم .6580 بسبب: =ارسال  الكتابي كان  التواصل  يلي حظرتهم جراء سوء  األشخاص 

 "الو" كتابة. =وضع ثالث اشارات استفهام أو أكثر للسؤال. 

 األغبياء ال يفكرون أو هناك من يفكر عنهم. معظم .6581

 األفراد ال تحب فصيلها، ولكنها تكره البقية، انتساب!  معظم .6582

 األمم تلعن التاريخ، إال أمتي التاريخ يلعنها. معظم .6583

 األمور مقدرة عليك فقط أن تتقن اختيار مكانك عندها. معظم .6584

ساساً يستخدمونه قناعاً لمصالحهم التشدد الديني هو وهم يعيشه المتشددون أو هم أ  معظم .6585

 بدءاً من نقصهم وحتى تجارتهم إلى طغيانهم ألن األصل بالدين يخالف الصورة التي هم عليها.

 التفكك المجتمعي الحالي قائم بسبب االعتقاد أنك لن تربح إال إذا ربحت وحدك!  معظم .6586

الثورات هدفها واحد "التغيير" وشعلتها واحدة "الشعوب"، والعدو متشابه "مجموعة    معظم .6587

الطريقة بحسب طبيعة الشعوب ومعتقداتها ال   من الحيوانات على شكل بشر"... تختلف فقط 

بنص الليل بترجع بلبنان    3أكثر سواء بالتعبير أو االحتجاج أو.. هامش: يلي كانت ترجع عنا  

 وش الصبح. 

 لجبناء قد يخونون.ا معظم .6588

الجماعات التي تحتفظ بأفراد قذرة يكون للقذارة نصيب كبير في قياداتها أو فساد   معظم .6589

 كبير. 

 الجماعات التي تضع الدين واجهة هي متاجرة به لكسب العواطف وتغفيل العقول.  معظم .6590

جاجة  الجماعات والهيئات تتبع طريقة النقر في اإلدارة، كل ما عليك أن تختار أي د   معظم .6591

 ستكون. 

 الذين تراهم أموات فمعظمهم في غفلة.  معظم .6592

مع    معظم .6593 يتناسب  رأيهم  سيكون  بهم  تماس  وله  يخصك  بشيء  رأيهم  تسألهم عن  الذين 

مصالحهم فكن على يقين أن قلبك وبعض القلوب النقية هي فقط التي يجب أن تسألها، تذكر أنك  

 على كوكب األرض. 

 وا إلى سجن التجمعات والفصائلية، تغيير شكل. الذين ثاروا ألجل الحرية عاد معظم .6594

 السوريين هم من فئة نصيبك بالجنة.  معظم .6595

 الشعب يحارب المؤسسات المدنية ويقدس المؤسسات األمنية، تخلف. معظم .6596
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هو عطاء محدود باالنتماء، جرب أن تكون إنسان بعطاء    العطاء الذي نقدمه األن  معظم .6597

 عام.

 العالقات االجتماعية الحالية تقوم وفق مبدأ المصالح، حقيقة.  معظم .6598

 الفاشلين في أمر ما هم أصحاب النية المختلطة والقلة ألنهم في المكان الخطأ. معظم .6599

 الفساد الذي حل بنا بسبب السلطة المطلقة. معظم .6600

ي نمارسها.. هي ردة فعل على مقاطعة تركيزنا بأمر ما.. وهذا يدل على  القسوة الت  معظم .6601

 أن حياتنا تحتاج لتنظيم بكل التفاصيل لفوضويتها الحالية..

 الكيانات الحالية تضع أسسها وفق مبدأ المصالح فقط لذلك ال تستقر وال تستمر.  معظم .6602

 المجازفات التي نقوم بها من جراء الكسل وليس المغامرة.  معظم .6603

المجتمعات القائمة على القيم ناقضت قيمها وأصبحت خاوية، في حين أثبتت جدارتها    معظم .6604

العرب ليسوا كرماء وال فيهم النخوة المتجذرة قديماً، والمسلمين    ڤالمجتمعات ذات القوانيين.  

ليسوا في صف واحد، والكفار على حد زعمنا أرحم بنا من أشقائنا المؤمنين، فاألولى بنا البحث  

 قوانيين تضبط تنصلنا من القيم.  نع

 المدن التي طالبوها بالصمود أسعفوها بالخذالن.  معظم .6605

 المشاكل التي تواجهنا نكتفي بالتفرج عليها ولعنها دون حراك لحلها، محلولون.  معظم .6606

المناصرون يبغون نصرا ألنفسهم ال الحق هللا هو الحق والحق هو المنتصر ومهما  معظم .6607

 تم فاهلل هو الغالب، سننصر هللا وسنكون منتصرون سنكون. ابتغيتم ومهما بغي

هنا   معظم .6608 وطبعا  وجهوهم  على  كقناع  الدين  يضعون  والوضيعين  والمتسلقين  المنافقين 

 الذنب ذنب المجتمع الغبي الذي يصدق أن الدين قناع بدل ان يكون أفعال. خيش. 

الذين يقومون دوما بربط أي فعل سيء بالثورة، لديهم من السوء ما يكفي    معظم .6609 الناس 

 لتقوم ثورة عليهم، ولذلك يستبقوك برمي أطهر ما لديك بأخبث ما لديهم. 

الناس تقف بمنتصف الطريق كعراقيل لذلك عليك أن تتجاهل الكثير وأنت تسير.    معظم .6610

 اقفز.

 ول البحث عن أدنى حقيقة أو واقع، عجز ال يطاق. الناس تمجد الوهم وتعيشه وال تحا  معظم .6611

الناس لو احتككت بهم فهم باألصل طيبون، ولكن فكرة السوء التي نأخذها عن معظم    معظم .6612

الناس، هي نتيجة لصورة موقف واحد سمحنا لمخيلتنا ان تحللها بشكل سلبي، ومن ثم البناء 

 يعني أننا حللنا هذا االنسان، تذكروا  عليها، ربما كان تحليل الموقف صحيح، ولكن حكما هذا ال

 الندبات ال ترى إال عن قرب.  نجيداً ا

 الناس يتشدقون وعندما يتعلق األمر بهم يقصرون.  معظم .6613
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التي   معظم .6614 والشخصيات  الصعوبات  العديد من  تحتم علينا تحدي  نحققها  التي  النجاحات 

 تواجهنا حتى نصل. 

األخيرة    معظم .6615 الشهور  في  الفصائل  البعض وحساب  انجازات  بعضها  هي على حساب 

 الشعب هل تجوز هذه االنجازات؟ 

أفراد الفصائل والجماعات مهمتهم نشر إعالنات الفصيل أما عمله فال يستحق النشر    معظم .6616

 أساساَ. 

 أمراضنا إما من عيون الناس فينا، أو من لساننا فيهم.  معظم .6617

 أهدافنا الحالية شخصية قصيرة المدى مادية، حقائق وستنتهي مددها قريباً. معظم .6618

 ُجمل الكذب تحوي كلمة بكرى.  معظم .6619

حقوق هذا الشعب مصادرة: ويبقى قرار الثورة وحق الحرية ال يُصادر منه مالم    معظم .6620

 يتنازل عنه. 

 شعوب األرض تجتمع لتشكل قوة ضاغطة، عنا الشعب قوة مضغوطة.  معظم .6621

فرق العمل على اختالف تخصصها أو الروابط التي تجمعها تفتقر لعنصر اإليمان    معظم .6622

بالنجاح كفريق وعنصر الثقة بالرفاق وهذه العقلية قديمة ولم تتغير وتنطلق من مبدأ أن أتميز  

 لفشل األخر وليس لنجاحي، بضلوا صغار قديش ما كبروا. 

لرؤية المباشرة التي ال تصطدم  ما يدور حولك ُحجب، لذلك الرؤية الصحيحة هي ا  معظم .6623

 بهم. 

مشاكلنا باتت تقنية يعني لو زوجين اختلفوا بيطلع السبب راوتر، مواعيدنا وحبنا    معظم .6624

 وبغضنا... 

 معاركنا حالياً على الواتساب، دردشة.  معظم .6625

من نالت منهم الغربة أصابهم شوق الى الحجر وراحة من البشر لمن يسأل كيف    معظم .6626

 صبروا؟ ميزان.

من يتوقفون عن تطوير ذاتهم يصبحون متطفلون على الميزات دون ان تكون مناسبة    ممعظ .6627

 لهم، ولكن بحكم أماكنهم يستطيعون ان يقولبوها لهم. 

الحاملين    معظم .6628 معظم  بمجتمعاتنا  ولكن  داعي،  يسمى  الدينية  معتقداته  نشر  يحاول  من 

 يحترفون صفة منفر عدو. 

 ومن يخاف الفشل لن يكون نقطة ارتكاز.   من يخافون التغيير يخافون الفشل معظم .6629

من يكرهك ال يحاربك وانما يتجنبك، وحدهم من يحسدونك تراهم يقللون ويحاربون    معظم .6630

 عن بعد. 
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 من يموت في القصف هم األطفال ألنهم يظنون أن اللعب متاح في هذا الوطن. معظم .6631

ان ظالم هذا من ينجح يظن أن االمتحان عادل ومعظم من يرسب يظن أن االمتح   معظم .6632

واقعنا كأشخاص تظن وكأشخاص تقرر الطرف األول يفتقر للموضوعية والطرف الثاني يفتقر  

 للمصداقية في مجتمعنا الفاضل.

 مؤسساتنا تتفاخر بأنظمة ادارية تطبقها كفيلة بحرق اخت االنتاجية لها. معظم .6633

 نقاشاتنا سينتج عنها حلول فقط لو تم اتباع أدب الحوار. معظم .6634

ضحى بكثير من مبادئه وعقائده فقط إلرضاء انتماءه ووصلت بنا التضحية لحد    معظمنا .6635

 ال يوصف من الغباء والشرك، َوفِي السََّماِء ِرْزقُُكْم َوَما تُوَعُدوَن. 

 يريد أن تنتصر الثورة فقط في االعالم وشبكات االنترنت المهم تنتصر.  معظمنا .6636

 منا من يسلكوه وهنا العبرة. يعرف الطريق الصحيح، ولكن قلة  معظمنا .6637

 يفتقر للجرأة ولو كان محقاً، محق لكم.  معظمنا .6638

 يولد عيونه زرق، بعدين بتتلون.  معظمنا .6639

 األمل يشعشع ويقضي ع األلم المعشعش فينا؟  معقول .6640

 القادة بدهم شق لتنتصر الثورة ونحن مفكرين بدهم توحد.  معقول .6641

 طبية: نقدك لشيء ما ال يعني كرهك له ساهم معنا بنشر المحبة.  معلومة .6642

: الطريق المقابل لـ منزلك، أو دكانك، أو مؤسستك، أو خيمتك ليس ملكاً لك أبداً  معلومة .6643

ه أو ترمي األوساخ أو تقتطع  وإنما ملك لكل الناس، لذلك: ممنوع تفتح مجرور عليه أو تحفر

 منه أو من رصيفه بأي شكل. 

عاما، تحت التلطعش ممنوع،    13: فيسبوك ال يجيز لك إنشاء حساب إذا كنت دون  معلومة .6644

 رغم أنه أهلك يسمحون لك بحمل الهاتف واستخدام الشبكة.

 ر. : كل أهلنا الذين خرجوا من تحت الحصار لم يكونوا يدفعون في مدنهم أي أجامعلومة .6645

! المعارك هي تحرير األرض عدا ذلك حلقات مسلسل قديم، المفاجأة تكون بدون  مفاجئات .6646

 ترقب، أما نحن فنترقبها! قد يكون االتحاد مفاجئة أما التحرير فواجب. 

: تلة التراب لقطع الطريق تم التفكير والتنفيذ خالل ساعة ومئات الحفر بجانبيها مفارقات .6647

 مؤجل، الحكومات.  مازال التفكير قائم والتنفيذ

معكوسة! الدين نور في داخلك يظهر على خارجك وليس مظهر في خارجك ينعكس    مفاهيم .6648

على داخلك فال يتكلفن أحد، أصلح الباطن ورح نشوفه ظاهر عليك من بعض البدع التي نتبعها،  

 دين المظهر. 
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 : أغلقوا مدرسته؛ تعلم في العراء.مفتاح .6649

الكوم   مفردة .6650 إذا  حالياً  ساعة،  االتقان:  نص  بعد  تموت  ممكن  الدوالب  لك  بصلح  جي 

تفاوت   بتعرف كيف طلع معهم  والدهان ما  المليص  لبنة طالعة،  فايتة  لبنة  بيعمر  المعمرجي 

السماكة، توزيع مأخذ الكهرباء ال يمت للبصيرة بصلة، واي اصالح يتم تحت بند تشكيز، بدق  

وبرك بالحجر  بالمقلوب  ب البسمار  بيلحم  بال عزقة،  لسا برغي  ليش  ما تعرف  الخضرحي   ..

الكذب   نسبة  عليها،  سلم  جودة  منها.  يأخذ  قلب  اعمى  ينطر  عم  الفاسدة،  بالبضاعة  محتفظ 

بالمواعيد اعلى من صرف الدوالر، وكل أمة تلعن من سبقها بكافة الحرف والمبيعات، حتى  

ً إذا بدك تشوف هندسة المسجد بتحس ما زابط    ما في إتقان،  يعني حتى الشغل ببيت هللا  نهائيا

وألف مثال وشاهد... أجزم أن أي مؤسسة أو ورشة تعمل بإتقان سترفع أسهمها واالقبال عليها  

% وأجزم أن هيك وطن رح يضل زريبة بدون إتقان كل أصحاب المهن لعملهم  1000سيزيد  

 أياً كان. وأتساءل إن وين الضمير؟! 

والتحر   مفردة .6651 للتحليل  المجتمع  يستخدمها  التي  مع  العيب  يتناسب  بشكل  يستخدمها  يم 

 مصلحته فقط، يعني "عما يقوم بالفعل العيب بذاته".

 إتقان العمل الغائبة: مفردة .6652

 القوة أن النضال يقوم على مبدأ ال على العدد، وكل من يعتمد العدد بال مبدأ يخور.  مفهوم .6653

 الوطن بأذهاننا لم يعد مفهوماً.  مفهوم .6654

تشجع    مفهوم .6655 أن  يقتضي  الذي  دولة  الوطنية  منتخب  للطابة على حساب  الوطن  منتخب 

كافرة هو مفهوم مزور فالوطنية تكون برمي من يدمر الوطن في براميل القمامة، أما الكفار 

 فقد يؤمنون. 

 الوطنية يرتبط بمدى اخالصك للوطن، شو من كنت تكون.  مفهوم .6656

 ليست كثيرة وال معقدة، كل ما هو خارج ثورتنا هو خارج حياتنا. مقايسينا .6657

الفصائلية يكون بمحاربتها لبعضها البعض وإال لو كنا تحت ألف راية وقلب ودين    مقت .6658

 واحد ماضرنا. ولكن قطع القماش باتت معبود دون هللا تعبد. 

 الجهد: الخوض كثيراً في النتائج قبل الخوض في طريق الوصول إليها. مقتلة .6659

الخيانة يبدو واضحاً من خالل األجزاء المفقودة من أجسادنا وما زلنا نحيا بدونها    مقدار .6660

 فليتنا نحيا بدونكم كاملين.

في اإلسالم ك قدر االسالم فيك، شرح المفردات: الكلمة التي ما بين قوسين تعني:    مقدارك .6661

 داخلك، جواتك، قلبك، أخالقك، ضميرك. 
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ب والعلم فإن كنت ال تحمل منهم شيئاً فماذا يميزك  هو مات حمل من األخالق واألد  مقياسك .6662

 عن األنعام وما زلت تدعي أنك من العوام. 

أمر    مكافأة .6663 لخاتمة إلنجازاتك هو  تحوله  ولكن  إنجاز،  الذات: شيء ضروري عقب كل 

مرفوض، يعني أنك تقرأ فصل من كتابك المقرر هو إنجاز وتستحق عليه فنجان قهوة، ولكن  

لتوالي اإلنجازات وليس إلغالق الكتاب، أنك تتبرع بعشر ليرات صدقة ال  المكافآة هي حافز  

وأنك تصمم، تصلح، توصل، تعمر ...الخ أبداً ال يعني النهاية،    اليوم،يعني أن التبرع انتهى  

مشكلتنا مع اعتبار النهايات الصغيرة نهاية كبيرة وانهائنا لكل القهوة دفعة واحدة والبقاء نراوح  

 عد نفاذ القهوة.مكاننا حتى ب 

 السرطان عبر األلغام هو فعل غبي جدا. مكافحة .6664

مكالمة    مكالمة .6665 خنوع،  أردفت  الصحية  حاالته  بأسوء  وهو  الجزائري  للرئيس  سكايبي 

سكايبي للرئيس التركي وهو بأسوء حاالته األمنية أردفت ثورة، أما عندنا.... فشيء أخر، جعلنا 

 بين صمود القائدين. في الشتات شتان بين وعي الشعبين شتان 

 كل زيتونة سيرزح طفالً ومحال أن يدفئ الزيتون.  مكان .6666

 الدين ال تحمله تسميتك بقدر ما تحمله أفعالك. مكانة .6667

على كل غيوم السماء: الحب فقط للكرماء...كرماء القلب، أو الروح، او المال، أو    مكتوب .6668

 المشاعر أو...

 الكالم من الكالم، ومل الصمت من الصمت.  مل .6669

بال انتماء: يقال إنه يوجد هنا كعبة تطوف في ساحتها مالئكة صغيرة، ، باب يُفتح    الئكةم .6670

تستقبلك باحة ومن ثم بناء، داخل البناء كائنات بال انتماء، كأنما هي صفوة خلق بارئ السماء، 

المعمورة وال   الموجود على سطح  الوحيد  الصخب  أنه  أجزم  كائنات غريبة عجيبة صاخبة، 

وبنات مالئكة زمانهم، وسيأتي يوم ينتمون فيه للبشر، أما اآلن فمالئكة يعبدون    بيانص يزعجنا،  

هللا بال صالة، ولكن بطهارة قلوبهم يتعبدون، ويتقربون إليه بال زكاة، ولكن بحالوة كلماتهم  

يتصدقون، ويجازيهم بال صيام، فنقاء عيونهم يكفي لتتأمل بديع الخالق وتمجده سبحانه، لتصل  

يوازي الصبر باألجر، هنا شيء من الجمال والكمال هنا شيء، يسمى مدرسة، من    قين ي إلى  

هنا يبدأ الوعي يبدأ البنيان يبدأ العمران، مالئكة يعلمهم البشر! فقط هنا في المدرسة، أقف أتأمل  

هؤالء الصغار كيف ستقبلون؟ نعم كيف ستقبلون! أن تتحولوا إلى بشر؟ ال تكبروا وابقوا على  

مالئكة بقلوب ال يمكن ألحد أن يمسكها سوى الرحمن، يبدأ الدرس... يا ثاني سنبدأ،    مكهيئت 

أي نظافة! أهناك عيون أنقى من هذه وكأن البحر فيها يموج،    -أنا-سنتعلم عن النظافة، اتسأل  

أهناك قلوب أطهر من هذه وكأنها تتوضأ خمساً عدا وضوء التهجد، وجدائل صغيرات متسلسلة 

ثغٍر كأنه السنا المرتد من    سمكشعاع الش المرتد على سطح بحيرة زالل ماؤها، وبسمة من 
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رمح الحرب قبل إيقادها، ثغر ملك اسمها "ملك"، فاتني اسمها أول كلماتي، واآلن عندما وصلت  

إليها كانت هي دليل وبرهان لقلبي أنهم مالئكة، ودليل لكم على صحته، يرسمون... يلعبون...  

المدرسة كالكعبة قبلة هؤالء االطفال وفي ساحتها يمارسون طقوس العلم   ،ينحتون بالمعجون 

واللعب، ويدق الجرس كتكبيرة اآلذن للصالة، فينتظمون في صفوف على اختالف أعمارهم  

وألوانهم، إال قلوبهم فمتشابهة، وكأنها جبلت من تربة ال شوائب فيها، يبدأ الدرس، يكاد يعجز  

قوانيين لهؤالء المالئكة، تنظم كالمهم أو مشاركتهم، انها أجمل  المعلم أو المعلمة عن وضع  

فوضى يمكن رؤيتها، أرهقوا قلبها بقلوبهم الصغيرة التي ال تتعب، مع أنهها تنبض في الدقيقة  

أكثر من الكبار، وكأن التعب ليس بعدد النبضات، وانما بالحمل الذي يحملونه، فهؤالء ال يثقل  

ال يستطيع شيء اعتالؤه، فقط ظهرهم يثقله كتاب وقلم بحقيبة إن   لسمقلبهم شيء وكأن قلبهم أ 

وِجدت أو بأجمل كيس في منزلهم وجدته أمهم من ضيق الحال، يثقل أرجلهم بعض األلم وحذاء 

مثقوب من ضيق المال، ويثقل جسدهم بعض البرد ولباس رقيق من ضيق قلوب البشر حولهم،  

من ال يحمل أي جرٍم في صفحات قلبه، او أي    خافيصخب وفوضى ال تبالي بالعقاب، وكيف  

غل ٍ على ورقات روحه، أو أي ذنٍب في سجل حياته بعد، وماذا بعد؟، ستكبرين يا قلبي، ستكبر  

هذه المالئكة وتتحول إلى بشر، إني ألرجو من خالقهم أن يبقي قلوبهم على حالها، اكبروا على  

حكمة، وفي سواعدكم اعمار وفي عقولكم    كمبحالكم يا صغار، اكبروا بوعي وطهر، ففي قلو 

شعلة نور ونار، تحرق ماض قاٍس وتنير مستقبل يقلبه هللا بحسب قلوبكم، فالثبات على درب  

الخالص درب العلم يا صغار، درب النجاة يا مالئكة اليوم وبشر الغد المجهول بعقولنا المعلوم  

فليتكم هكذا على فطرتكم تبقون،    لقاء،لبقلوبكم، دق الجرس يا صغار، ليعلن انتهاء الحصة وا

 نعم تبقون، مالئكة، بال انتماء.

 بين العمل والمهل، حاضنة تتوه بين الروح والنزوح.  ملل .6671

 الدمار حتى أن قلوبنا لم تعد ممكن أن تتشظى أكثر مما هي عليه.  مللنا .6672

الملك   مليكتي .6673 تترك  ان  عليها  يشيرون  مملكتي  خدم  وبعض  مملكتي  على عرش  تتربع 

والعرش وتغادر المملكة حسدا لها او تضليل فهي مازالت طفلة ومن كرمي انني الزلت احتضن  

المستشارين في مملكتي ألنني مؤمن بان هللا هو من يدير المملكة ويلهم قلب مليكتي الصواب 

ومنهم المستشارين يقودهم للطلب من مليكتي التنازل اوال يدرون    بشروما زال غباء بعض ال

على عرش مملكتها وانني احمي ثغور مملكتها وانني ان احد حاول تجاوز اسوار تلك  اني ملك  

المملكة فانه والهالك ملتقيان فهال اتعظوا وبقوا يرتعون من خيرات ممالكنا ونكن لهم الود ؛ او  

ال مملكة وال ملك او ملكة بل وحوش جزاء بنواياهم وافعالهم السيئة    ثنطردهم الى الغابات حي

يرهم المحتوم ان لم يعودوا عن ماربهم السيئة ولكن قلب مليكتي مازال يتسع لهم اكثر  هذا مص

من مملكتها لذلك ما زالت صابرا لحين نفاذ صبرها وعندها سيكون القول الفصل انني الملك  

وعندما اتحدث فال هزل فقط صبرا لحين نفاذ صبرها او عودتهم عن مجابهة الملك فال شك ان  
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ف منتصر  انه  الملك  يشاء وال شك  كيف  يحركهم  بيده  والجند  اميرته  والمليكة  مملكته  المملكة 

 منصور الن ملكه جاء بأذن من رب السماء.

بالحقد ووحدها مجالس العزاء ندخلها بتجرد، وخارجها مجردون من األحاسيس،    مليؤون .6674

 سكينة. 

 عيدين. نحن بالُحب؛ ولكن استخراجه مرتبط بالمحيطين بنا، قريبين أو ب  مليؤون .6675

 التعليق ممنوع التعليك مسموح التلييك درأ للفتنة. ممنوع .6676

والنت    ممنوع .6677 تأخذ جوالك معك  ما زلت  وأنت  الخصوصية  انتهاك سياسة  الحديث عن 

 .W.Cشغال عليه، وتستخدمه كـ بيل في الـ 

 تضرب رصاصة على الجبهة ويمكنك في العرس أن تفتح جبهة.  ممنوع .6678

احدى المفارقات االخالقية بوطني تجد مساعدات تأتي من دول كافرة إيثارا من أهلها    من .6679

 وهنا يقتل الناس بعضهم بال ايثار بال بطيخ أخالق ودين! 

 اعتاد حضن العهر ال يروق له أن يبرد قليالً في حضن الكرامة وسيعودون.  من .6680

 اعتاد لعق الحذاء ال تهمه ماركة صنعه، صيني أو روسي أو محلي الصنع. من .6681

 اعتزل الناس اعتزل الهم. من .6682

 األخر: كل اتفاق ال يرضاه هللا ال يتم.  من .6683

األخطاء التي تعبر عن جهلنا هي تقييد المنتمي لمنظمة أو هيئة أو جماعة ومنعه من    من .6684

ا يحد من تقدم المجتمع وتطور هذه الهيئات بالرغم تقديم كل ما يمكن أن يقدمه خارج حدودها مم

أن ما يمكن أن يقدمه يمكن أن يكون خارج تخصص هذه الهيئة أو أساسا ال ينفعها هذا التقديم،  

 الغبي القيود الوهمية.  حتكاراال

 األخير نحن شعب منحب الحكي الفاضي كتير وهاد أحد أبرز أسباب التأخير.  من .6685

 تمعنا أن الناس تحلل كل شيء، ولكن غالباً بدون أن تفكر! األشياء الغريبة بمج  من .6686

الحكمة أن ترى بعينك، عن بعد في المسافات الواسعة، االقتراب مضلل قد يحجب بقية    من .6687

 االجزاء. 

 السخافات التي نعيشها أن يكون الشرفاء على قوائم السفهاء مطلوبون. من .6688

 أن تتصنع أنك تصدق الكذب.  السهل جداً أن تتصنع وأنت تكذب، ولكن من الصعب من .6689

السهل جداً أن يعرف الجميع أنهم جميعاً ولد آدم، وذلك يعني أن الجميع والد عم وأدم   من .6690

 من تراب. 
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يمكنك    من .6691 شك  وال  ولكن  بمجتمعك،  البشر  عليها  يقوم  التي  الطبائع  تغيير  أن  الصعب 

 لك المجتمع. ببساطة تغيير طريقة تفكيرهم التي توقف انتشار هذه الطبائع التي ته

 الصعب أن تقنع الغبي أنه غبي.  من .6692

الصعب جداً أن تغيير تفكير الناس، ولكن بداية فقط طالبهم بتغيير طريقة التفكير، كن   من .6693

 إيجابي. 

 الصناعات المنتشرة كثيراً في وطني صناعة العدو. من .6694

 الطبيعي اي شخص ضال يهتدي ويصير شيخ من الطبيعي أيضا ان يحصل العكس.  من .6695

الطبيعي أال تعود الناس تقول مرحباً، ألن الجواب "أهال" تحول إلى كيفك ومن ثم ألف   من .6696

 استفسار وسؤال. 

 الطبيعي أال نجد قرارات حكيمة طالما مخافة هللا تراجعت.  من .6697

الطبيعي أن تسود الكآبة طالما أننا في كل يوم بإخفاق جديد، نحتاج ان نتوازن ونقف    من .6698

 كي نحيا.

 صطدم بالحياة كل يوم، المهم تتعلم منها دون ما تعلم عليك؛ وهيك. الطبيعي أن ت  من .6699

الطبيعي أن تصل الثورة لنصرها وهناك قسم ال بأس به ضدها، فكما هو الحال بهؤالء    من .6700

 الذين يحكمهم الطغيان بالقوة ستحكمهم الثورة رغماً عنهم، ولكن بالعدل. 

تؤيد فكرة وغيرك يعارضها،    الطبيعي أن تكون أنت ضد قطر وغيرك معها أو انت  من .6701

 ولكن من الحيواني أن تصبح ضده ألنك ضد فكرته فقط. 

الطبيعي أن توصف الثورة بأنها أزمة أو وصف أخر من قبل التجار الذين لم يحققوا   من .6702

 ربحاً منها، أزمة في عقولكم. 

الطبيعي أن يعمل الجميع گ شيخ أو إعالمي عندما ال يعمل كل منا باختصاصه أو   من .6703

ضمن عمل ما أياً كان نوعه، المهم يكون له تأثير ولو بسيط تجاه قضيتنا وحياتنا؛ لذلك يظهر  

والعمل   أوالً  بالتنظيم  الحل  ويكون  نعيشه،  الذي  للتفرغ  كنتيجة طبيعية  واإلعالميين  المشايخ 

 ووقتها بتوقف الفتاوي، وبوقف النسخ لصق.  نياً،ثابجانب ما 

الطبيعي جداً أن تغييب كلياً مفردة الموضوعية عن كل من ينتمي إلى أي إطار وفق   من .6704

 مبدأ االرتزاق. 

الطبيعي جداً عندما يصبح المنتج غير مرغوب أن يغيروا شكله واسمه، ولكن بنفس    من .6705

 النكهة. 
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أن يجتمع بالمقابل البشر معك لصدهم، وعمليات   الطبيعي عندما تجتمع الضباع عليك  من .6706

التحالف لم تكن خطأ بأي شكل أو أي يوم، ولكن ُعرفنا القاصر شرذمنا وأضاع حتى صراخ  

 األطفال أمام الضباع. 

الطبيعي عندما يعوي كلب أن تعوي باقي الكالب معه ألنها تظن أن مشاركة العواء   من .6707

 ء ويبدأ الهروب الحيوانية ال تجعل منك رجالً. قوة، ولكن بمجرد التلويح يتوقف العوا

 .��الطبيعي كوني أكره البحر ألن فيه صفة الغدر، أن أكره الغواصة  من .6708

بينهم بيد عدوهم، بدل يد هللا!، هلك الجميع    من .6709 الناس هالك الظالمين  يتمنى  الغرابة أن 

 وبقي العدو الظالم!

 أرضك...ال تحتاج إلى بقية... القواعد األزلية األرض التي ليست أرضك ليست  من .6710

المفاهيم الخاطئة للواجب الثوري انا أؤيد الثورة إذاً أنا أصدر بيان يستنكر قتل أهلي    من .6711

أنا أصدر بيان يدعو للتوحد أنا أصدر بيان يخون االخر أنا أصدر بيانات قم أزل حجراً من  

 طريقنا أو ارمي حجراً برأس عدونا، أخر فيرجن أخر إصدار.

قوانين  الم  من .6712 من  تقترب  قوانين  فيها  ستطبق  ألنها  منفردين،  دولة  العسكر  يدير  أال  هم 

 الحظيرة. 

 المؤشرات على رزالة الحكومات، وجود أصحاب الحاجة وسوء الطرقات. من .6713

 المؤشرات على وجوب التعدد أن يكون يوم العطلة كيوم العمل.  من .6714

نكن نستغل الكهرباء والماء قبل عندما الهامات يوم الجمعة: دوما يتساءل االمام لماذا لم    من .6715

الرقيب؟!!!!  غاب  هل  الخيال.  يفوق  بشكل  نستجرهما  االن  بينما  حاكما؟!!  السلطان  كان 

هللا!!   من  أكثر  السلطان  يخافون  شعبي  ولكن...بني  الضمير،  حتى  وال  يغب  لم  ال...الرقيب 

 يغفر والسلطان ال يغفر.  ربفبزعمهم ال

ن الخطيب يقرن المدد والنصر من هللا، أما االًن فالمعنى واحد  الهامات يوم الجمعة: كا  من .6716

وأصبح اللفظ الدعم من هللا، تأثر بالواقع ال أكثر، بس خاف الناس تفهم إنو المطر من الحدود  

 ال من السماء، فهمتو كيف؟ 

الهامات يوم الجمعة: من كثرة ما يقول الخطيب تقدموا لألمام، تساورني نفسي أن أقف    من .6717

بعضنا وأقو  نتقدم فسنركب  أن  أردتنا  إذا  أو  والتخلف،  للوراء  الرجوع  نتقن سوى  نحن ال  ل 

 بعضاً، ولكنني أصمت حتى ال يقال إن لغوت في الخطبة، أصمت كي ال ألغو، ال لشيء أخر! 

الهامات يوم الجمعة: وأصبح للدين فسحة، فأصبح أطفالنا رواد الكتاب، وأمسى شبابنا   من .6718

 .يقضون علينا ال بيننا. االسم واحد، والفعل شيء آخر. قضاة! قضاة! قضاة..



 نون  -  بتي العدس ح 

 

386 

الهامات يوم الجمعة: ومع التمدد بات الدعاء على السلطان مقرونا بالدعاء على أمريكا،    من .6719

 وقد كان الدعاء على السلطان مقرونا بالدعاء على روسيا، فيتوو مقروون بالتقلص أو التمدد. 

للغير مما يجعلنا نصعب طريق غيرنا ونضيع    أبرز أسباب تخلفنا هو عدم حب الخير  من .6720

 وقتا من أنفسنا، وبذلك أخرناه وتأخرنا معا.

تدمر    من .6721 وتكاد  جداً،  جداً  مشوهة  والمنصب"،  المصلحة،  "ثقافة  مجتمعنا  ثقافات  أبشع 

 العالقات االجتماعية، والوطنية. 

مان األولى،  أجمل ذكريات الثورة: الطبيات، مزيج من التضحية والشجاعة ونقطة األ  من .6722

 ال إصالح بال ُكلفة، والتراجع عن اإلصالح بسبب كلفته سيبقينا في الحفرة طويالً. 

أحقر الثورات: ثورة فيها المعتقل يعاني العذاب لسنوات قبل أن يفارق الحياة دون أن   من .6723

 نتحرك ألجله أبدا. 

 أخطائنا الجسمية ربط الشرع فقط بالعقاب.  من .6724

التنازالت لشريكهم في    من .6725 أكبر من  للعدو  يكون  التنازالت  القادة ان حجم  أدلة أمراض 

 مقارعة العدو. 

 أراد الوصول سيصل، لو اقتضى ذلك أن تحمله الرياح ويطير.  من .6726

 أراد أن يتحرك بعدما تنتهي الحرب كمن يريد أن يبني دنيا بعد الموت. من .6727

ب كنا نسمع أن وطني هو أرض المحشر،  أرياف حماه إلى أرياف إدلب إلى أرياف حل  من .6728

 ولكننا نقول إنه االًن أرض الشتات، وما زلت تحتضننا يا وطن الشتات، لجن.

 أشكال الوضاعة أن تتكلم عن ثورة فيكون الرد عن قرية.  من .6729

 أشهر فنون عصرنا الحالي: فن المزاودة. من .6730

ر الجيش الحر،  أصل خمسة متهمين بقتل الحريري، واحد فقط تم القصاص منه عب  من .6731

 فشكراً للثورة السورية.

 أعظم احتياجنا إيجاد من يحتوينا بصدق عند الضياع. من .6732

أغمض العينين وأطفأ النور، من قيد اليدين ودفن السرور، من أفلت الضفائر؟ من أحيا    من .6733

 المقابر؟ من خذلنا؟ من قتلنا؟ من! 

 احة. أكبر النعم وجود االخرة ألنها دليل العدل المطلق والر من .6734

أكبر آفات الحوار أو النقاش، هي الرد على الرأي برأي، فطالما يوجد فكرة أساسية   من .6735

يمكن اغناء رأيك فيها، والرد عليها أكثر بناء على الرأي األخر، ولكن الغالبية يناقشون فكرة،  

 ثم فوراً للرد عليها، والرد التالي، فتضيع كل األفكار.
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 مك، خالك، عمتك، خالتك" بكرى رح تطير. أكبر خرافات المجتمع: بنت "ع من .6736

 أكبر دالئل النفاق أنهم يشتمون المسبب وينسون السبب، بل وينسون سبب القتل.  من .6737

أكبر معرقالت الثورة: هي تراكمات أخطاء الثوار دون حل!!! لدرجة أنها أصبحت    من .6738

وتحق  الثورة  من  للنيل  تنبل  لكل  وذريعة  ومطية  النصر،  عن  يحجبنا  منيعا  مكاسبه  سدا  يق 

 الشخصية، عمال بمبدئ ليس للبيت رب يحميه. 

أكثر الشكاية بحاله بما ليس فيه حل هللا عليه شكايته كما يدعي، كمن يدعي الحاجة    من .6739

 وهو ليس بمحتاج بدل أن يحمد هللا؛ سيعيش الحاجة وهو بغنى عنها، فال تدعون. 

لطبيعي ناس تؤيد وناس تنتقد  أهم مخرجات الثورة حرية الفكر والرأي والتعبير، فمن ا  من .6740

المظاهرة، وطبيعي كتير ناس تأيد وناس تنتقد الحكومة وقس على ذلك، يلي ما طبيعي او من  

مخرجات الحظيرة ان الناس تنتقد رأي األخرين بشكل أسدي أنهم على حق وغيرهم على خطأ  

الس عليهم  واحت   يرويجب  المتعافي  للمجتمع  أساس  االختالف  كاألغنام،  الصواب خلفهم  كار 

 باختصار هو ما كنا عليه قبل ربيع آذار. 

ثالثاً: سكوتنا عن    من .6741 األغبياء  القادة  ثانياً:  الباغي  أوالً: عدونا  الحالي  إلى حالنا  أوصلنا 

 االول بداية والثاني نهاية وسينتهي اثنان ويبقى الثالث. 

 بذل الدماء ال يستطيع العيش گ العبيد.  من .6742

لمن غادر الوطن مغترب قديم أو حديث،  1الجواب عليها؟   بعض األسئلة التي يصعب من .6743

ماذا ستقدم للوطن بعد خروجك منه أم أنك تخليت عنه؟ ماذا ستقدم للوطن يا مغترب؟! أم أنك  

 أصبحت غريب؟! هل لك أن تجيب؟ 

بعيد تبدو أم تجّر عربة طفلتها ولما اقتربنا فإذا بها طفلة تجر عربة أمها العاجزة، كل    من .6744

 ما في هذا الوطن عن قرب مؤلم. 

 تاجر بأخيه في األزمات فال ذكر ينفعه وال دعوة ادخرها إذا مات، علكم تدخرون.  من .6745

 جديد وبعد كل مجزرة نستفقد أنفسنا أننا مازلنا أحياء! من .6746

مسخ مخلوف يطلق بمسرحية جديدة كلمة حرام عشرات المرات على حساب جديد، ال  من .6747

 كلمة أسد، لن ترتاحوا أبداً بهذا البلد.

و....   من .6748 والقرار  المناصب  أن لصوص  المال مع  ترى سوى لصوص  الناس ال  جشع 

 لصوص و ... أمكن برقابنا من لصوص المال. 

حررها؟!!! إن كان النظام فلكثير منا كارثة إن كان الحر فلبعض منا كارثة إن كانت    من .6749

الدولة فلبعض من كارثة إن كانت...فلبعض منا كارثة   الجبهات فلبعض منا كارثة إن كانت 

 ــــــــ حررها يا أخيا...حرر نفسك ولن تكترث بعدها من كوارث البشر.
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العالم بهذا  حق الطفل بعض الدفء، كي ال يتو   من .6750 البرد بهذا  قف قلبه بهذا الوطن بهذا 

 العراء.

والممرض    من .6751 المعلم  بال مخاطر، من حق  المدرسة  إلى  الوصول  والطالب  الطفل  حق 

للمشفى  الوصول  والجنين  االسعاف  سيارة  حق  من  تأخر،  بال  العمل  إلى  الوصول  والعامل 

ي ما  نصلح  أن  جميعاً  واجبنا  من  موت،  دون  المناسب  وأن  بالوقت  بالطرقات  إصالحه  مكن 

المؤسسات لإلصالح وأن ن اليومية    وقفنضغط على  لنا وتسهل حياتنا  التعديات عليها ألنها 

 بشكل كبير، طرقات بال عثرات. 

خاف إظهار وجهه أولى به أن يخاف ظهور المخفي بقلبه، فال اطمئنان لملثم بأي شكل    من .6752

 كان.

 ذنبه.  خاف غير هللا فقد الكثير وسيعيش كفارة من .6753

 خرج ثائرا على طغمة األسد حري به أال يخاف من الفصائل الشاردة. من .6754

 خرج لنيل الحرية ال يجعل أسمى اهدافه ان يعيش ولو في السجن، تنازل.  من .6755

 خرج ليحمي الناس أصالً، يجب أال يكون سببا بقتلهم والتضييق عليهم، خوارج.  من .6756

في هذا الوطن سوى مع بسكليت أبو  خمس سنوات ما رأيت شيء يدل أن هناك ألوان  من .6757

 غزل البنات، يعني ألوان الوطن بين األسود والبني وإذا فتحت شوي بتكون غبرة. 

 أن نكون صالحين ال أن نكون أنبياء.  الديني دالالت المجتمع  من .6758

بدل فضيلة    من .6759 إلى عبأ على صاحبه  اإلنساني  العمل  تحول  المجتمع هي  دالالت جهل 

 تميزه، مجتمعنا. 

 الالت جهل المجتمع: تصديق الشائعات والجدال. د من .6760

 دالئل السطحية التي نعيشها أننا نوصي الذئب ضامن علينا وهو ألد العدا. من .6761

 دالئل الفكر المحدود كثرة المقارنة.  من .6762

 Hey There! I amدالئل أن الشخص سيعيش طويالً أن تكون حالته على وتساب:    من .6763

using WhatsApp. 

نسان أن عزيمته ال تلين في الشدائد وال يستشعر الضعف مهما أحاطت  دالئل صدق اال  من .6764

 به المكائد. 

دالئل غباء الفصائل أن البيانات تكون مكثفة نتيجة أدنى خالف مع فصيل أخر، أما    من .6765

التهجير،   او  الدفن  بتسيير مراسم  التكفل  يكون  فهنا  تهجيرهم  أو  العشرات  بموت  يتعلق  فيما 

 التعصب الحقير. 
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دالئل فساد الناس التركيز على اشهار مواضيع الفساد بال طرح الحل الن توسيع الرقعة    من .6766

 يضيع المستهدف ويخفيهم.

الشكلية،    من .6767 الجدليات  فقط  فقه شرع كامل ونظهر  نغفل  أننا  للدين  دالئل وصول جهلنا 

 الجهل ينخر جسد األمة. 

 دون أدنى شك، نصرنا من دونك أبعد.  من .6768

 دون قيادة واحدة وقانون واحد سنتصادم وتكون محصلة القوة صفر. من .6769

رغم أنني لست من رواد جلد الذات، ولدي إيمان  ركل وجه الصورة الذهنية للسوريين؟    من .6770

البيئات، ولكن الواقع  عميق بمدى إبداع الفرد السوري وقدرته على التأقلم والتعلم في معظم 

يدعونا لنفكر عن الصورة الذهنية للسوريين سواء في الداخل أو الخارج. لنتساءل، عن بعض  

طويلة هو داعشي؟ هل كل موظف    في األذهان؟ هل كل سوري صاحب لحية  كبةالصور المر

منظمة سارق؟ هل كل عنصر فصيل تابع لقائده وحرس شخصي لزوجته؟ هل معظم الناس 

أطفال؟ هل كل من   خاطفة  السواد هي  تكتسي  بسيطة  امرأة مسنة  حولنا مخابرات؟ هل كل 

ب هو كاذب؟ هل كل من ال ترتدي النقا  عدةترتدي النقاب متدينة؟ هل كل عابر سبيل طلب مسا

غير متدينة؟ هل كل زوجة موظفة زوجها ضعيف؟ هل كل أفعال الحكومة هدفها األول تحقيق  

ربح األمير؟ هل كل التجار فجار؟ هل كل موظفي الحكومة مرتشين؟ هل كل الالجئين ال يتقنون  

من الطبقة الثانية؟ هل كل    اويشاتيكيت الدول التي يعيشون فيها؟ وهل كل النازحين فقراء در

ين المتطوعين ليس لديهم ضمير حي. وهل كل المستفيدين مبالغين في سوء حالهم؟ وهل  المعلم

كل الحريات مصادرة واولها وعلى رأسها حرية التعبير؟ وقس عليها وأضف ألف هل. رغم  

صحة جزء    دأن كل الصور أعاله خاطئة، ولكن سيقف بعضنا عند صحة جزء منها وأخرين عن 

بكثير مما هو أعاله، لنجد أننا نركب فعالً هذه الصورة الذهنية السيئة  أخر لنعود أننا فعالً نؤمن  

للسوريين رغم عدم وجودها إال في مخيلتنا أو على األقل أنها مضخمة أالف المرات لدرجة 

لنتساءل، ببعض    دأننا انتقلنا لتطبيقها على األرض بدل انكارها ومحاربة المتبقي منها. ثم نعو 

ائماً الهروب منها؟ لماذا ال يؤمن السوريين بعدالة قضيتهم؟ لماذا ال يتحلى  األسئلة التي نحاول د

والطوائف   والمناطق  والعشائر  االلوية  تحت كل  السوريين  يتفرق  لماذا  بوطنيتهم؟  السوريين 

والملل والنحل؟ لماذا ال يتضامن السوريين مع قضاياهم؟ لماذا يتبرأ من في تركيا مما يحصل  

با ومن في ادلب مما تفعله السلطة المسيطرة ومن في جزء الغصن والنبع  فيها وكذلك في أور

مما يحصل هناك في حين كل قسم يتجرأ دون رادع بالحديث عم يحصل في باقي المناطق.  

  الداخل لماذا يتجرأ نفسهم في شتم ولعن ما يحصل في غير مناطقهم؟ لماذا يتعامل السوريين في  

هذه   تكوين  المسؤول عن  من  لماذا؟  ألف  وأضف  عليها  وقس  األمان؟  عدم  بعالقة  والخارج 

 الصورة التي يركلها كل العالم؟! نحن أوالً وأخيراً.
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زمان ولهلق في كذبة وجود دواء وتموت بعد شوي من شربه استيراد من شيء دولة    من .6771

واء فينا ألن نحن منشرب دم بعضنا  كافرة، أصالً اغبى دولة في العالم ما مستعدة تخسر علبة د

 وبال دواء. 

 زمان! بّطلنا نمشي مع العرجان. من .6772

سبع سنين ما شفت أبلغ من هذا الكاتب الذي لم يبلغ بعد: أااخ لو يحسو، عزا باااب   من .6773

 الحب، شعب شربان حب، الثورة أكبر منك، لو يحسو، جداريات. 

يراً، مع أننا شفنا كتير، ولكن نحن ال  ست سنين ما شفنا شي عبارة نسمعها ونقولها كث  من .6774

 تقع أبصارنا إال على الرخيص، مجرد تغيير. 

سنن الحياة ان نفقد، والحالة الطبيعية أن نعوض، مشكلتنا باتت بالفقد بال تعويض، ليتنا    من .6775

 نسند بعضنا. 

 سيحصد القمح هذا الموسم نحن أم هم؟ هذه هي المعادلة اآلن. من .6776

 الحق هو المنتصر، لذلك كن مع الحق وال تتعب نفسك في التفكير. سينتصر في النهاية؟    من .6777

شدة الذكاء أننا ال نقع في الحفرة أكثر من مرة وإنما مرة واحدة ونبدأ نغمق فيها بحيث    من .6778

 ال نخرج أبدآ، ذكاء خارق. 

 شعارات الجمرة االولى من شو خايفين!، هللا معنا، مع السالمة.  من .6779

عبثا، أن الضمائر تنام عند توزيع الحاجات، ال أحد يترفع، بل    شواهد أن البالء ما جاء  من .6780

 يتسفل ألجل دنيا ويتهم ويزاحم هل هنا المالحم؟! اللهم ال تجعل الدنيا أكبر همنا. 

ضعف بصيرتنا نمجد أشخاص تقنعوا أو أشخاص تصمدعوا، يا سيدي هات لي ما    من .6781

 ن؟ عندهم ما بفكرهم؟! بماذا يؤمنون وأهم شيء ماذا يعملو 

 طبائع الثورة الدخيلة: الطبيب والمريض والدواء: من منهم يشكل العناء؟ من .6782

 طبائع الثورة الدخيلة: حرية التعبير: أين هي من البعد عن التنظير والتكفير؟  من .6783

طبائع الثورة الدخيلة: فن اإلدارة المدنية، ونفاق النفوس البشرية، من المتسلق ومن    من .6784

 المهمش؟ 

 لدخيلة: منظور األولوية: الكفاءة أم البذاءة أمن الدناءة؟ طبائع الثورة ا من .6785

طبائع الثورة الدخيلة: هبات الثورة الخيرية واألطماع البشرية والحاجة اإلنسانية، من    من .6786

 األساس؟ 

طبائع الحياة ان تجد مطبات وأصحاب العزائم الضعيفة ال يستطيعون أن يحيوا بقليل    من .6787

 من العسر فكيف بهم لو كان مجداً، لن يكونوا جزء.
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 طبعه الخذالن ال ينفعك ألنه بأي وقت ينسحب فال يعلق عليه أمل أو مصير.  من .6788

 ل. طبيعة البشر أن تكره الشخص اليائس ألنها بفطرتها تحيا على أم  من .6789

 عرف هللا ال يخون لو تجرع كأس المنون، ومن ضيعه يخون بناء على ظنون.  من .6790

 عرف هللا لن يضل الطريق، ومن جهله كان في التيه غريق.  من .6791

عقوق األبناء!! تفنيد الثورة من أبنائها!!! ما دخلني فرار نزوح هجرة بال نية عودة!!!    من .6792

حول القضية!! تغليب المصلحة الشخصية   تمجيد الشخص أكثر من القضية وااللتفاف حوله ال

 رغم حرمانيتها على مصلحة شعب كامل! 

غير المعقول أن من خرج ليحمي الناس يصبح سببا في ضعفها وخنقها أو حتى قتلها!   من .6793

 راجعوا أنفسكم. 

 فضل ربك أال يعرف اليأس الطريق إلى قلبك. من .6794

 شتم قادة الجماعات. فوائد الثورات لقادة الدول األعراب تحول شتمهم إلى من .6795

لو    من .6796 البشر  قال إن األرض صالحة الستمرار حياة  الكدر من  الحياة تخلو من  قال إن 

 كان..... ما كان الموت المقدر قدر.

قال إن هناك أرض خير من أرض وطنك الذي احتضنك فقد كفر باالنتماء، فليذهب    من .6797

 كما يصفون إلى بالد الكافرون وكافرون! 

قال إن هناك فصائل اسالمية فربما يكون مفتري فاإلسالم ينادي بالوحدة ال بالفصائل    من .6798

 وعدونا كافر صائل! إلى أي فصيل تنتمون؟ 

يا سيدي لو كانت لغتنا واحدة لفهمنا بعضنا، ولكن هناك    قال إننا نتكلم نفس اللغة؟!  من .6799

 شيء نحكيه بألسنتنا يشابه غيرنا، اما لغتنا التي تجعلنا متفاهمون ففي منطق القلوب تكون. 

قال إننا يؤلمنا ترك الحجارة؟ حتى الذكريات حملناها معنا في العقول والقلوب، لكن يا    من .6800

وخل شهيدنا  سقط  الصخرة  هذه  على  عشق  سيدي  الشجرة  وتحت  معتقلنا  اختطف  الجدار  ف 

 فالصخرة شهيد والجدار معتقل والشجرة عشق وعن الحجارة يسألون! 

قال إني ال أشتاق من قال إني ال أذوق لوعة الفراق من قال؟!! فوراء هدوئي عصف    من .6801

 منساق مداد قلمي يسيل ودم وطني قد راق. 

 تجرفه.  كان بال وعي كان بال شيء حيثما هبت الرياح من .6802

 كان على حق ال يسكت، وسينتفض أو يسكت لألبد. من .6803

كان لب حياته المصالح من السهولة أن يصالح أم أصحاب المبادئ واأللباب فهم أهل    من .6804

 الثورات ووحدهم أهلها. 
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كان يظن أن طائرة ستطير لتحول مدرعة الشر إلى أجزاء؟ أو أن صاروخاً سيحلق    من .6805

تنة يحولها إلى أشالء؟ من كان يظن أن الطريق إلى المهجر  من خلف الحدود ليفتك بشراذم ن 

 سيكون سهالً ذات مساء. ومن.. ومن.. ومن... يسير ييسر هللا جميل غداً، رغم فظاعة البارحة.

 كتر الزحمة إذا بدك إموشن بدك وقت لتبحث عليه لتالقيه لو هو قدامك. من .6806

كتر ما شفت صور منكوشة، حسيت أنه الثورة ما بس حسنت ُخلقنا وإنما حتى مظهر    من .6807

 َخلقنا.

 كثرة االتفاقات في الوقت الضائع صارت بمثابة إبر بنج وبعدها نصحوا والوجع أكبر.   من .6808

كثرة التسويف كرهنا السين، وبات حرف الكذب أأصدقكم قوالً: سنموت جميعا وسيحيا    من .6809

 الصادقون.

 الغرباء أصبحنا بينهم غرباء.  كثرة من .6810

كثرة أشغال أبناء هذه األمة نعيد فتح مواضيع مغلقة بعد ساعات أو أيام أو سنوات من    من .6811

 إغالقها، ألننا عندما فتحت كنا عم نعلك بموضوع مفتوح جديد، حشيش شعب، قنبز. 

ننا  من .6812 الحق، فسياتي يوم  للمال ولو بغير  نفاقنا وكذبنا وتشرذمنا وحبنا  نعم  كثرة  فيه،  م 

يسبق   تعلمون؟؟؟؟! ما  المعتقل هل  نومة  بل  الهادئة،  الشهيد  نومة  ليس  ستنامون ستنامون!!! 

نومة المعتقل؟! أم أنكم ال تعقلون؟! ليتكم تدركون.... معنى األنين ليتكم تدركون........يا من 

 األنين ,,,,,إننا غافلون. يسمع

نتيجة كيس لزق برجلها، وهي تركض  كم يوم الصبح، شفت جيجة عم تركض وخيفانة    من .6813

هو ملزق ويطلع صوت ويزيد تخبطها وخوفها، كان يكفيها توقف وتتأمل وتتخلص منه، نحن  

 هلق متل هالجيجة زارعين وهم كبير براسنا وعم نتخبط فيه فال وقفنا وال تأملنا وال تخلصنا. 

 كنا صغار نحكي يلي بكذب بروح ع النار.  من .6814

 مولى، ال يدرك شيء. ال يُدركه تيسير ال من .6815

 ال يتحلى باألمل غير صالح للحياة. من .6816

ال يتحلى بالموضوعية سيغرد خارج السرب، لذلك كل أسرابنا ال تتعدى بعددها أصابع   من .6817

 اليد.

 ال يتذكر صور المجزرة من السهل أن يخون أو يصالح أو يتاجر أو.  من .6818

ب كل تغيير فال فائدة من  ال يثق بنفسه يعارض كل تغيير ومن ال يثق بمحيطه يحار  من .6819

 فاقد الثقة.

 ال يدرك الواقع ال يحق له أن يتكهن بالمستقبل اصمتوا.  من .6820

 ال يدركه انتقامنا في الدنيا يدركه الموت وهللا خير منتقم.  من .6821
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فيكم قوالً    من .6822 العيب  بفعله  إليه جعله عيبا  يدعوا  بقوله ومن  للجهاد جعله عيبا  يدعوا  ال 

 وفعالً ياً من تدعون. 

 ال يراجع ذكرياته ينساها ومن ينسى يخون.  من .6823

 ال يرى الحق حقاً إال إذا توافق مع مصلحته هو شخص مريض نفسياً وإنسانياً ودينياً.  من .6824

بالتركيز على توافه األمور بهذا بالبلد، هؤالء الصف ال يريد أن يتحرك يخفي نفسه    من .6825

 الثاني للعدو فينا.

ال يستطيع تنقية ذاته أوالً ال يمكنه تنقية األخرين، صالح القلب أولى من صالح المظهر    من .6826

 وبدون صالح القلب ال قيمة لما ينطقه لسانه، فال تكترث. 

ى العطاء أو يدرك أحد جوانب  ال يضع بصمة في كل مكان له من الصعب أن يفهم معن  من .6827

 السعادة في الحياة.

 ال يعترف بخطأه سيبقى يسير في طريق الضالل فعودوا.  من .6828

 ال يعرف من هو العدو تاجر يعادي بحسب مصالحه او تعصبه.  من .6829

 ال يعرف وجهته يتغنى بأنه يريد تطبيق الشرع أولم يعلم أن الناس ملت الكذب؟  من .6830

 ال يعي الفرق الذي أحدثته الثورة لن يستطيع تحدي الصعوبات التي تواجهنا.  من .6831

 ال يفكر جثة، إنعاش الجثث.  من .6832

 ال يملك القرار ممكن أن يسبح في أي لحظة عكس التيار. من .6833

 دين. ال يملك إنسانية ال يملك  من .6834

 ال يملك أمالً واسعا أو تفاؤالً كبيرا فليراجع إيمانه وليتدارك قلبه.  من .6835

 ال يملك تاريخ يتنازل بسهولة نحن ندافع عن تاريخنا، ثورتنا. من .6836

العقيدة    من .6837 ال يملك عقيدة سيزول من يملك عقيدة وال يملك حق سيزول وحده من لديه 

 والحق يبقى، سوف نبقى هنا.

 بح عميل بسهولة وسرعة كبيرة. ال يملك قرار يص  من .6838

 ال يملك مبادئ فقير وال قيمة ألي شيء يتملكه. من .6839

 ال يملك هدف إنساني ضمن مسيرته فكل النجاحات التي يحققها ستكون قصيرة المدى.  من .6840

 ال ينصاع للحق يجر إلى الباطل جرآ.  من .6841

 لم تردعه مثل هكذا خيانة فهو شريك بسفكها. من .6842

م هذا الشعب، ونعمة العقل التي يسلبوها لمنتسبهم تعطينا مبرر  لم يكرمه هللا لن يكر   من .6843

 على توجهه األعمى، مشحون يا مجنون. 
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 لوازم حجب الخير هو كرهه للغير.  من .6844

 لوازم حجب الفرج حسدك لألخرين.  من .6845

 ُمَسلمات القدر أنك ستلتقي بالذين يشبهونك.  من .6846

 مازال يخاف فقد خان تلك الدماء. من .6847

 مخاض الحرب تحولت بسطات الورود الى بسطات بارود.  من .6848

مسقطات الصدق أن ترى الشخص ينتصر فقط لجماعته ويزود عنها فقط عند الخطأ   من .6849

 والحق أولى. 

وهيك،    من .6850 نزووح  بيصير  واو  تضيف  تنزح  ترجع  ولما  نزوح  اسمه  مكان  إلى  مكان 

 نزوووح وتبقى واحدةٌ الروح. 

نافذة مدرستي كنت أرى قلعتي وأرى غرفتي، كنت أقف في هذا المكان ألرى غرفتي    من .6851

للذكريات، الرؤية االًن أوضح من ذي قبل لكنها كانت    3وقلعتي الكبيرة >  3الصغيرة > تباً 

أجمل في الماضي! كأنهم أرادو لي أن أرى بوضوح أكثر فأحدثوا حول النافذة فجوة واقتلعوا 

 ألرى لمدًى أبعد تباً لجهلهم!  هاالنافذة من أساس

 هلق لكل العسكر: خط أحمر الحرية ليست كفرا وليست شركا ال أصغر وال أكبر.  من .6852

هم خارج الوطن يعيشون حنينا كبيرا للوطن من هم داخل الوطن يعيشون خوفا كبيرا   من .6853

 بالوطن فهل يوازي الخوف الحنين؟! أم أن كالً منهما وجع مختلف. 

 ة عند كل نازلة من أفعال البشر هو ضفدع. همه نقد الثور من .6854

هنا مر الكلب وذيله ومر الضامن ومر الفصيل ومر المجاهدون ومر القتلة ومرت كل    من .6855

 صنوف البشر الكل مر من هنا من أمام الركام الذي لم يتزحزح. 

 هو الشخص يلي وضعه أهم من وضع الكافر أبو ال دين؟! المتسلق يلي كل شوي بدين!   من .6856

 الصديق؟، الذي يُكمل معك حتى نهاية الطريق. هو  من .6857

 هو أكبر ُمبتلى؟ من يَملك وال يُعطي.  من .6858

واجبنا أن نعمل، وأن نحرك فيك ضرورة العمل، أما أن نعمل عنك فهذا ليس ميثاق    من .6859

 البشر.

 وضع رصاص القناص وإحداثيات الصاروخ حيث األطفال والنساء هو تخاذلنا. من .6860

بنفاق البشر كفرنا بأضحوكة حقوق اإلنسان كفرنا بخسة النفوس  وطأة الصدمات: كفرنا    من .6861

كفرنا بأوطان جردت من أمانها كفرنا بإنسان تجرد من اإلنسانية كفرنا بكذب الناس كفرنا برياء 

 النفوس كفرنا بغباء العقول كفرنا بمرض القلوب وما زلنا نكفر..... أمنت باهلل.
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 الوطن يلمنا يوماً ما.. من جديد، الجئ.  وطن واحد إلى عشرات األوطان، سيعود من .6862

 وقف معك على باطل سيقف ضدك يوماً ولو كنت على حق.  من .6863

 وين؟ رايح لوين؟ سؤاالن تتقنه كل حواجز الفصائل سبحان هللا توحد. من .6864

 يُرزق نعمة اإلدراك، يستغني عن كثير من اآلالم.  من .6865

 يُسلب القرار، يمكن سلبه كل شيء.  من .6866

 ه أقوى من الصامت على قوته. يبادر على ضعف من .6867

يبث االشاعات في المجتمع هو شخص يريد تصديقها والتحرك بسببها، ولكن يريد للكل    من .6868

 ان يتحرك ولو لم يصدق االشاعة، توليد القناعة الكاذبة.

يبحث عن الراحة التامة في الدنيا يتعدى على وجود االله وميعاد لقائه حيث الراحة    من .6869

 هناك تكون. 

 يبحث عن السعادة عليه أن يخفض سقفه المادي وحظه الشخصي وقائمة التواصل.  من .6870

 يبحث عن الوجود يختلف كلياً عمن يبحث عن الحياة. من .6871

يبحث عن مقابل من أهل الدنيا لتضحيته فهو تاجر وهذا بيع ال تضحية وحدهم اولئك    من .6872

 يؤجرون. 

 يبحث عن وظيفة يختلف عمن يبحث عن الحرية.  من .6873

 يبقى أسير المصالح الشخصية لن يعرف معنى الحياة أو يذوق لذتها.  من .6874

 يتاجر باألزمات، سيغرق يوماً ما ببركة الدم. من .6875

يتحرك عندما يكون فات الكثير وكان قادر أن يتحرك بداية فهذا حفظ ماء وجه وليس    من .6876

 نخوة وستسألون. 

ن من الغرب تعني نهاية  يترقب الشمس سيتجه للشرق وتلك المرة الوحيدة التي ستكو   من .6877

 العالم فكونوا مترقبون في االتجاه الصحيح. 

 يتشاكلون على كل صغيرة ال ِهمة وال هموم لهم. من .6878

 يتقن الحب يتقن الحياة ومن يحمل الكره فقد استبق الطريق إلى جهنم.  من .6879

 يتمسك بحلمه يجعل األخرين يتمنون له تحقيق حلمه.  من .6880

ً  التصفيق يجيد  من .6881  انفوه.   ال يملك ال أسئلة وال أجوبة ولذلككثيراً، غالبا

 يحارب ال بد أن يربح شيئاً ما.  من .6882

 يحتاجك يعرف كيف يجدك وأحياناً أين يجدك. من .6883
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يحكم أمريكا هم أصحاب مصالح، ولكن تتقاطع مصالحهم مع مصالح وطنهم، أما لدينا   من .6884

 فيوجد مصالح، لكن بال تقاطع وال وطن. 

 رصاص. يحمل الفكر، يكون ضد ال من .6885

يحمل جزء من السلبية هو سلبي ألن اإليجابية ليست أجزاء وإنما ُكل يستطيع الشخص    من .6886

 من خاللها التعامل بالشكل األمثل مع األحداث بنية حسنة أو تفاؤل. 

 يخاف قول الحق ينال الباطل منه.  من .6887

 و. يخافك هو من يحقد عليك أو يحسدك أما عدوك لو خافك ما عاداك احذرهم هم العد من .6888

 يخبرهم عنك عني؟  من .6889

 يختزل الثورة برد أو معركة أو قرية تاجر لم يرق له ربح سلعته العفنة. من .6890

 يخلط األوراق مندس. من .6891

يذهب إلى أوربا؟ المؤمنون، بمن؟ باهلل أو بالشيطان، وهنا من يبقى؟ الملحدون، بمن؟    من .6892

 بالوطن. 

يربط نجاح الثورة بالتقدم العسكري كمن يربط فشلها بقوة زمرة الظلم الحالية، الثورة    من .6893

 أجل من ذلك.

 هلل. يربط نجاحه وتوفيقه بالناس هو شخص ال يعرف أياً من معاني األمل، األمل با من .6894

 يرى الصغير كيف يركض سيرى الكبير كيف يرقد.  من .6895

 يرى أن الجمال شكٌل، فهو أعمى ال يرى.  من .6896

يرى أنه سيزيد من قيمته من غير ُخلق يحمله فهو ناقص أوالً وإن زاد له ذلك عند فئة    من .6897

 فاألولى بهم صفة النفاق الذي يزول مع زوال المسببات.. 

داعمه وبالتالي بعين دوله المانحة وبالتالي مصالحها   يرى بعين الفصيل فإنه يرى بعين  من .6898

 وليس مصالحنا وبالتالي يكون ال يرى. 

الحب وفضائحه ليست عيبا وال حراما وال مخجلة،    من .6899 المحبين يدرك أن  يرى كتابات 

 مخجلة.

 يريد الحوار والمجازر مستمرة غالبهم مثليين. من .6900

 . Dيريد أن يعيش سعيداً عليه أن يخسر كمية جيدة من فيتامين  من .6901

يريدون العودة ينسون سبب المغادرة، ولكن مهم جداً أال تنسى السبب إذا كان وراؤه    من .6902

 اجرام هناك من يسير الى هللا وهناك من يسير عنه، وطن. 

 و..... ثورة.يسب التسمية جبان فاألولى وضع المؤشر على الخلل الذي أصله إنسان أ من .6903
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 يستصغر رفع الخرقة بكون ذنب كلب.  من .6904

 يسعى للمصلحة الخاصة سهٌل جداً أن يكون عميالً واألسهل أن يخون. من .6905

 يسكت عن قول الحق سيكون ال جدوى من صراخه عندما يناله الظلم. من .6906

 يضع القوانين عليه أن يعي أسباب اختراقها، السياسات الفاشلة.  من .6907

لنساء بالصمود عليه ان يضمن لهم ان ال يموتوا حرقا او تحت الركام يطالب االطفال وا  من .6908

وان عاشوا ان ال يذوقوا ذل االجرام وإال فليوفر على نفسه ذلك الطلب ويكون درعاً يصد عنهم  

 الموت والذل. 

 يطرح المشاكل بال طرح حلول لها هو بحد ذاته مشكلة.  من .6909

 ل شيء. يعارض كل شيء غالبا عاجبه وضعه الحالي بك  من .6910

 يعبد الفصيل ال تليق به ال ثورة وال حرية فال يتشابهن عليك.  من .6911

يعرف المشكلة هو شخص قادر على طرح خطوات حلها، اما من ال يعرف الحلول    من .6912

 فهو بحد ذاته أحد أسباب المشكلة، مشكلجيون. 

 يعرف نيته يعرف طريقه، وال يضيع إال المزغزغون.  من .6913

 يعش بال مبادئ يعش مغسول الدماغ وهذا يمكن أن يفعل أي شائنة.  من .6914

 ر من عمره بال حياة.يعشعش األحقاد في قلبه يضيع الكثي  من .6915

 يعلن موت الثورة ببساطة فقط هو يجرد نفسه من اللثام الذي ارتداه سابقاً. من .6916

 يعمل بال ضمير، كأنه ال يعمل.  من .6917

 يعيش بال اعتقاد من السهل أن ينقاد، هاوية.  من .6918

يستحق    من .6919 ال  الشخصية  لمصلحته  وفقآ  مبادئه  عن  يتخلى  أو  محقة  مبادئ  بال  يعيش 

 االحترام.

 فقد الشجاعة يفقد الثورة.ي  من .6920

نرعاها   من .6921 أمنيات....  بحجم  أحالم  لدينا  حلمك...........ربي  يقتل  من  هو  يقتلك 

 لتكبر...ربي فحققها.... 

 يقر بحالل فعل ما، فهذا يعني أنه سيقوم به لو اتيح له، الشغلة مو بس حكي!  من .6922

 يقف بوجه صحوة الشعب أو يعرقلها هو عدو للثورة.  من .6923

ر كويس يستطيع أن يقول عن سفلة الثورة ومتسلقيها أنهم كويسين شيل مخك  يقول بشا  من .6924

 من سلة القمامة وخليك كويس سيء وهم سيئون. 
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يكرهك يفسر كالمك على النحو الذي يجعله يكرهك أكثر. ال تتعب نفسك، أشياء ال    من .6925

 تفسر، فَاَل تَْبتَِئْس ِبَما َكانُوا يَْعَملُوَن. 

ألنه    من .6926 الناجحين  من  يكون  أن  يستحيل  أولوياته  هرم  رأس  هو  المادي  الجانب  يكون 

 سيضحي بأحد أسس النجاح.

يان شخص مهما أخطأ فإن نزعته على الخير ألنه  يكون على خطأ ويغير رأيه بعد التب من .6927

يعود للحق، أما من يتشبث بالخطأ بعد تبيان عدم صحته فهو شخص على األغلب لديه دوافع 

 حقد أو مصلحة شخصية ينطلق منها.

يلعن الحكام ردآ على تهويد القدس يعلن رضاه فكيف يكسب من يلعن شيطان القدس    من .6928

 مستعمرة. لنا كما هي كثير من مدننا ال

 يلعن الواقع يعلن عجزه عن التغيير فبادر.  من .6929

 يمارس الفوضى ال يهمه المستقبل، ويحتاج لقيود.  من .6930

 يمثل مطالب الشعب الذي ال يريد أن يمثل نفسه؟ من .6931

 يمجد القاتل، شريك في الجريمة، رقيب عتيد.  من .6932

 ال تؤثر فيه التغيرات مهما بلغت.  اليقين يملك من .6933

 يملك تفسير الحنين لتلك الهضبة والحجارة، من؟  من .6934

 يملك دائرة ضيقة من األصدقاء هو شخص يكره الكذب واالصطناع ليس أكثر.  من .6935

 يملك فكراً أعلم من الكثير ومن يبادر أقوى من الكثير.  من .6936

 السهل أن يكون مأجور.  يملك قضية لديه مبادئ، ومن ال يملك فمن من .6937

 يملك ورقة وقلم يملك كثيراً في هذا الزمن.  من .6938

 يموه العمل، يزيف المقصد ال خير في الكذاب. من .6939

 ينال من الثورة، لم يثر ولن ينول.  من .6940

 ينتصر على الحياة يرحل...المجد للشهداء. من .6941

اد فقط الذي  ينسحب بأي مكان في الطريق، لم يكن أساساً ينوي الذهاب، فال تبتئس ع  من .6942

 كان سراب.

ينظر إلى الثورة على أنها برميل مازوت فإن الثورة بنظره تنتهي مع توقف الطريق    من .6943

ومن ينظر إليها أنها بندقية فبنظره تنتهي بانتهاء توريد الذخيرة ومن ينظر إليها أنها سلة إغاثة  

لم أنه يموت وال تنتهي  فبنظره تنتهي عندما ال تأتي خصته لكن الحقيقة أن الثائر الحقيقي يع

 يلي بقلك خلصت قلو له يا تاجر.  الثورة
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يوقن بزوال الحياة سيضحك مهما كان حجم القهر الذي عاشه والذي سيعيش أضعافه   من .6944

 من قهره ولن يضحك. 

 يؤمن باألسد يستحيل أن يكون مؤمناً باهلل، وكل من ال يؤمن باهلل كافرون.  من .6945

 ستطيع أن يصرخ حرية بحرية. يؤمن بالفصائلية المقيتة ال ي  من .6946

يؤمن بالفصائلية كمن يؤمن بالمناطقية كمن يؤمن بالعشائرية مشرك يسير بملة منحرفة    من .6947

 إلى الهاوية.

 يؤمن بمشايخ عصرنا أنهم هداة فقد ضل السبيل فطريق الحق بين لمن يريد.  من .6948

 ييأس ينسى األسى.  من .6949

 الخطاب الديني الحالية تمثل قناعات الشيخ الذي يعتلي المنبر وليس الدين بتجرد.  منابر .6950

 كل من يُكِبر عند االقتتال. هيك بدو المعلم  منافق .6951

السعادة في القلوب الصافية على بساطة عيشها وملكها شيء صغير تشاركها به يدخل    منبع .6952

خرى ال يرضيها شيء على رخائها  لها السرور: فترضى الشيء وتنال السعادة وتشاركك بها وأ 

 وملكها: فتحرم الشيء وتحرم السعادة وتحرمك حتى المشاركة. 

 القوة لألغبياء في ظل غياب القانون جريمة.  منح .6953

 فرص لألخرين ليقدموا ما لديهم أمر هام ألنه كفيل بتطويرهم وتغيير الواقع.  منح .6954

 الطفولة أحببُت كثيراً القراءة... وهنا بدأت الحكاية. أما بعد... حب بال هوادة منذ .6955

زمن كان لدي صديق يحاورني وأحاوره كثيراً، غاب ذلك الصديق.. ومنذ ذلك الوقت   منذ .6956

 ياً ذلك الغياب.أكتب كثيراً ألحاور نفسي مغط 

زمن، ذابت معاني الوطنية في هذا الوطن، ومن يقف بجانب اإلنسان إنسان، والقاتل    منذ  .6957

 كان وسيبقى وسيفنى كحيوان. 

 نحكي عن الشعب شعب قادر يعيش بالمخيم إذآ قادر يعيش تحت القصف.   منرجع .6958

تغيرات أو الشخصيات،  العبودية في البقاء: يفكر الغالبية بالبقاء وفق مبدأ كن عبداً للم  منطق .6959

 ال تفكر أبداً في االرتقاء!

التربية لو بدنا بس ننوه ألهميته والمهمة يلي على عاتق األب واألم فينا ببساطة    منظور  .6960

نقول لهم: في ناس بتربي كالب ببيتها، فما بالكم بأوالدكم؟! فضروري على األقل تتابعوا أنهم  

 رق الفرعية بحريتهم طالما في دائرة الصح. في الطريق العريض الصحيح، وهم يختاروا الط

منحيد..........حجر    منعيد .6961 مارح  وللبعيد  للقريب  جديد  ومن  أول  من  منعيد  ومنرجع 

 وحديد...وهادا وعيد مارح منحيد...سوف نبقى هنا.
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 في وطننا.  منفيون .6962

 : حتى الخيمة بهذا الوطن؛ تنهار بفعل بعض الثلوج. منهكة .6963

 قتل بال افتاء عندما نكون غثاء. من يفتي ويقتل ومنهم ي  منهم .6964

ُ ُمِحيٌط ِباْلَكافِِريَن".  مهما .6965  ادلهمت... فعلى يقين أن "َّللاَّ

 أخفت األقوال الناس فاألفعال كفيلة بردهم ألماكنهم، ولكل مكان.  مهما .6966

 أصابك من َجور، كن على موعد أن الزمن يدور.  مهما .6967

 خطوات القوة.بلغ الضعف: ال تنسى حقك، وال تيأس، ألنها أول   مهما .6968

بلغ عدد الكاذبين فإن إيماننا يرتبط بالصادقين وحسب، ولو كنا نقف على آخر شبر    مهما .6969

 لنا بهذا الوطن. 

 بلغ عمرك.. أنت صغير عندما تنطق كلمة أبي.  مهما .6970

 بلغ وقت الراحة فسياتي دورك.  مهما .6971

وا  مهما .6972 وتوحدوا  وتصالحوا  هوا  كلو  تتغير،  ال  مطالبنا  الواقع  تعاسة  على بلغت  قضوا 

 عدونا، كل هدول سوا. 

 بلغت خسارتنا فلطف َّللّا فينا مربٌح أكثر أننا ما وقفنا بصف الظالمين وكنا كالب.  مهما .6973

 بلغت دناءة المجتمع يبقى واجبك هو تجاهلها وليس اعتيادها.  مهما .6974

 تستر الخائن فإن الرصاصة ستكشفه ألنه سيطلقها باالتجاه الخطأ. مهما .6975

 تكن تلك الجراح التي تضنيك فضمدها ولها يوم وال شك تبرأ فيه مهما طال.  مهما .6976

 صادروا لك، فيبقى قلبك ال يُصادر وعقلك ال يؤجر.  مهما .6977

 ضاقت بنا األرض، فقلوبنا ال تضيق بالثورة. مهما .6978

 طالت األلسنة فعقل راجح واحد يكفي ليخرسها. مهما .6979

المبعثرة كل فترة، ستنتظم    مهما .6980 الجميلة  الوطن، والرسائل  العدل في هذا  طالت سنشهد 

 يوماً ما. 

 ظهر المنافق وعال سيخبو ألنه نار ال نور ستحترق وتتالشى.  مهما .6981

 خذ هللا حقوق األموات وبكل عدالة.غاب العدل، سيأ  مهما .6982

كامن الماضي جميالً أو قاسياً فهو ذكريات فال أمجاد وال نكبات فاصنع في كل يوم    مهما .6983

 جديداً. 

 كان الطريق شاقاً فإن أولئك الذين ال يملون يبدعون بابتكار خطط الوصول.  مهما .6984
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 كان الطريق طويل اجعل الصدق رفيقك ولن تتأخر ولن تميل.  مهما .6985

 كان الطريق قصير بال نوايا صالحة سيكون عسير.  مامه  .6986

كان المحيط الذي حولك يجبرك على التأقلم او االحجام عن أشياء محددة، فأنت تحتاج    مهما .6987

أن تفكر بمعزل كلي عنه في كثير من القضايا هذه الصفة وحدها التي تجعلك قادر على تسليط  

ا امكانيات وامور موجودة فيك يستحيل  المحيط  الضوء على  تفكر بتجرد عن  لم  ن تظهر ما 

 هذه االفكار هي شيء فريد تختلف فيه عن معظم من حولك. نوغالبا ما تكو 

 كان تأثير الخارج سيكون مقارنة بتأثير الداخل لو تحرك ماش وماشين. مهما .6988

 كان حجم األلم فهو بسيط عند أولئك الذين يعيشون حياتهم تحت عنوان األمل.  مهما .6989

تنام سيذهب، وربما يعود عندما    كان حجم  مهما .6990 الذي تحمله، فمجرد أن  أو األلم  التعب 

 تستفيق. 

كانت اخطاؤك فإن اصالحها وخسارة القليل تبقى أفضل بكثير من أن تجتمع عليك    مهما .6991

 مع الوقت وتقتلك. 

كانت الخسائر التي حلت بنا فهي أساساً ألننا لم نتنازل، فعالم الهم إذا كان البذل عن    مهما .6992

 اعة!قن 

 كانت الشمس حادة تأكد أن ما يجري بالغرف المظلمة نتائجه أكثر حدة وسوء.  مهما .6993

كانت الضريبة التي سندفعها في الثورة، ولكننا سنبقى بشر على األقل وليس حيوانات    مهما .6994

 كالضفادع.

كنت تظن وجهة نظرك صحيحة فإنها لن تكتمل إال باالستماع لوجهة نظر االًخرين،    مهما .6995

 ما يوسعوا وجهة نظرك إن كانوا محقين أو يثبتوا وجهة نظرك إن كانوا مخطئين. ألنهم إ

 ذميماً.  HRسيراك الـ  Cvكنت جميالً، لما تحط صورتك بالـ  مهما .6996

 وصار وطار. 50واجهت من تحديات كبيرة تذكر الدوالر، كان پ  مهما .6997

 وقفنا بجانب بعضنا سيأتي اليوم الذي نصبح فيه أعداء، شعب داء. مهما .6998

المؤسسات األولى توفير الخدمات وليس تحقيق الوفر المادي منها ألنه متى ما أصبح    مهمة .6999

 الثاني هدف وحيد انعدم األول. 

أن تثبت قناعتك وتحصنها قبل ان تغير قناعات الناس الن تحصين القناعة يعني    مهمتك .7000

 صوابيتها وهو مؤشر لألقناع التلقائي، ولكن مع الوقت.

 االعالم أصبحت أبواق تردد كالم السلطان ولو كان من وحي الشيطان. مهنة .7001
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اإلمام: الدعوة إلى هللا قبل الثورة: الدعوة إلى الرئيس أثناء الثورة: الدعوة إلى الفصيل   مهنة .7002

 بعد الثورة!!! نظرية التطور. 

واقفة ع  مو  .7003 الناس  لما منحبه    بس  الوطن  المواتير. وهيك  اليوم، حتى  الطرقات  أطراف 

 نحن، بس ما بحبوه هنن. 

 عيب يكون عندك أمل شخصي بس العيب يكون عندك طمع شخصي. مو  .7004

 من طيبه حطو رمز الهاشتاغ جنب رمز اإلس دوالر $ بلوحات مفاتيح هواتفنا.  مو  .7005

 ها.األمور خير ألف مرة من تحليالتنا الخرندعية ل  مواجهة .7006

عصرنا موازين جور فكل بائع يحدد الوزن حسب نظرته للزبون ويأخذ منه ما   موازين .7007

يستحق أو يزيد إن ظن أنه يملك، بالرغم أن هللا أمر بالقسطاس المستقيم، السعر: حسب الشكل  

 حسب اللهجة حسب االنتماء قال وعجب ما خلصنا! وعجب! 

 الغيرة دليل تفشي مرض المصلحة الحقيرة. موت .7008

 بصمت فاهلل يبصركم ولن ينفعكم الصوت مادام أكثرنا متخاذلون.   توامو .7009

وال تكترثوا فاهلل سينتقم لكم ال محالة، انتقاما يرضيكم ويمحقهم ويمحق ثلة المنافقين    موتوا .7010

 فينا.

نزوح داخل الوطن موجات لجوء خارج الوطن واألرض تسبى والسماء تنتهك    موجات .7011

 يا وطن يا وطن.  واألرواح تغتال، أي وطن هذا أنت

 العنب لهذا العام شارف على االنتهاء وما تبقى منه سيكون للكفار خمرا في الحانات.   موسم .7012

 المدرسة: موسم األمل للصغار، موسم الحب للكبار. موسم .7013

عليه ونريد   كنا تعرية جديدة لطريقة تفكيرنا فنحن دائماً نِحّن لما  FaceApp تطبيق  موضة .7014

 فيه.  كائنون تجاهلين تماماً ما نحن فعالً عليه م سنكون أن نعرف ما

التشبث بالمنصب ناجم عن سبب داخلي هو ضعف الثقة باألخر بغض النظر عن    موضوع  .7015

وجود مكسب من عدمه وضعف الثقة هذا يجعلنا نظن أننا الوحيدين الُمخلّصين، نعم لقد َخلْصنا  

 على الوطن ونتمدد. 

و تنظر للجرائم على أنها شيء عادي  ترضى بواقعك ألن غيرك بواقع أسوء، أ  موضوع .7016

 ألنها بأماكن أخرى أكبر، هاد أكبر دليل على الغباء.

 رحيل القادة ال يؤثر على المسيرة وإال لتوقفت برحيل خير قائد، الثورة مستمرة.  موضوع .7017

المعركة الحالي مدبر جيداً لينسف حتى البعد اإليماني لنا في النصر بعد نجاح نسف    موعد  .7018

 بُعد الوحدة والقوة.
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 الموت طابق موعد الذهاب إلى المدرسة فكان الشهداء جلهم أطفال. موعد .7019

 المياعة ومزيد من التمييع للقضية. مؤتمر .7020

 أن يكون توفر شاغر يحتاج موت شخص. مؤسف .7021

 ، وبين السطور حقد أسود من الغراب وحقد دفين، رحيلكم ارتقاء. جداً رحيلكم   مؤسف .7022

 بدء تساقط الثلج. مؤسف، .7023

ذاكرتنا،    مؤلم .7024 حتى  وأحياناً  مطالبنا،  خارج  تكونوا  أن  لدرجة  كبيراً،  بات  الوجع  أن 

 المعتقلين. 

 أن تفقد حباً.  مؤلم .7025

 أن يستطيع الجميع رسم سيناريو السقوط، بينما ال يحاول أحد الوقوف. مؤلم .7026

 من يعيش وهو خائف.  ميتٌ  .7027

 بالحجر الصحي؛ وأم خالد بالبازار، مفارقة كورونا.   ميركل .7028

األفراد في المؤسسات: الميزات في عمل المؤسسات هي ميزات إضافية، تعطى    ميزات .7029

يمكن أن تكون ميزة أساسية معدلة. مثالً ال    بحسب طبيعة العمل أو إنتاج الشخص أو..، وال 

يمكن للمدير أن يتأخر ساعة، بينما ال يحق للموظف أن يتأخر أبداً، وقس عليها الكثير. هذه 

شخصي ناقص، وهو يعطي تصور واضح عن أننا نتعامل مع ملكيات    بتقدير التعديالت وضعت  

 الشوائب.  ال مؤسسات بشقيها العسكري والمدني، وحتى التطوعي تشوبه

 : انتظرها طويالً؛ ابتعدت كثيراً.ميعاد .7030

 احنا؟ قولوا للتاريخ: يمحي صفحتنا.  مين .7031

 شهيد ومين مجاهد ما شغلتكم هذه يعلمها هللا. مين .7032

 صغيري العمر قليلي التجارب الى األهواء أكبر لذلك يحذر من تسليمهم الدفة. ميول .7033

 نهار. نسيان ِمحَبسهُ على الِمغسلة؛ شعر بالحرية طوال ال َنسي .7034

ال    َنِقبو  .7035 مثلكم  تتغير،  ولن  لم  فاألصول  التطبيق،  طريقة  في  العبرة  األوجه  قبل  القلوب 

 تتغيرون، ولكن ثباتها من الرحمن، وتقلقلكم من الشيطان، ما شو فكركم منقوب. 

اليوم، ليأتي من يُعطي غداً.... ليأتي الغُد األجمل. نُعطي اليوم، ألننا ند ين بشدة   نُعطي .7036

 ضحى البارحة من أجلنا.لمن 

 نا. -- الدالة على الجماعة في وطني ال تدل على ذلك، من بعض كذب نا .7037

 في الخيمة الجئ في القارب حياتنا إلى متى التيه؟  نازح .7038

 بواقع أجمل يحلمون أطفال برسم السعادة هاد المحل ما هو محلهم. نازحون .7039
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النقص خير من    ناقصون .7040 ليماطلوا هنا  النقص  ليناضلوا وكاملون يدعون  الكمال  يدعون 

 الكمال.

 عن التغيير بسبب الفساد المعشعش فيهم فنغير الواقع واضعين الفساد في أنفسنا. نبحث .7041

ينة في الضجيج، ونطلب الربيع في الخريف.... عن الدفء في الشتاء، وعن السك  نبحث .7042

 هكذا االمل! 

 نهارنا ُكٌل بما يحمل. نبدأ .7043

 البيانات المحمولة متل النزوح بكلف وبطلع الروح، متشابهون بس ترجعوا. نت .7044

بتخصصات محددة    نتائج  .7045 النجاح  تربط  الناس  تعتبر حدث رهيب!، ألن معظم  البكلوريا 

ط نجاح التخصص يكون طبعاً من خالل العائد المادي أو  وهذا أحد األخطاء المستشرية، ورب 

 فرص العمل المادية له، ربما يعكس ذلك احتياج المجتمع ولكنه وال شك ربط خاطئ للنجاح. 

 عندما يستلم العبيد زمام ثورة. نتأخر .7046

نأخذ منهم ونعطيهم، نحتك    نتجول .7047 الكائنات...نحتك بهم،  الكثير من  في دنيانا، لنصادف 

منهم ويقتربوا منا، نحتك بهم، نتفادهم ويتفادوننا، هكذا الدنيا: دروس ومدارس،    بهم، نقترب

بشر وبشائر، حق وضمائر...وتبقى النوايا هي من تدير، في وقفة تأمل، تنتابنا في محنتنا، أما  

المنح، وتزيل غشاوة عن قلوبنا، وربما عن فكرنا، وحتى    للمحنيجب   لنيل  أن تكون حافزاً 

لون، لما وكيف، ونسأله: ولما وكيف تسأل أما في داخلك أجوبة منبعها الفطرة لما أعيننا، ويسأ

 وكيف...؟؟؟!!!! هكذا هي الحال، وهذا حال من أحوال دنيانا....... 

بأضعف االيمان انكار القلب عندما يتعلق األمر باهلل ونتحلى بأقوى إيمان تغيير باليد    نتحلى .7048

 نفاق يا سادة؟ فاق نفاق القادة. عندما يتعلق األمر بدنيا وظلم أي 

قراراتنا بناء على قدراتنا بالترتيب الثاني، أما األول فهو يتبع أهدافنا الكامنة وتوجهاتنا    نتخذ .7049

 النفسية، لذلك الرغبات تسبق القدرات عندما نختار.

 كثيراً بسعة الفهم، ولكن تفسير األشياء مرتبط باهتمامنا ال بدرجة الفهم نفسها.   نتشابه .7050

 معها وفق مبدأ لحق حالك قبل ما تخلص، ثورة.   نتعامل .7051

يومياً لما بين سبع إلى ثمان محاوالت اغتيال، بسبب أنه عم "يبري عن الدجة".    نتعرض  .7052

 أدرينالين 

 أكثر ما يمكن عندما نعمل.  نتعلم .7053

المشاهدة لكل مآسينا دون أي حركة، ولساننا دائم الحركة لكل عثراتنا حتى الصغيرة،    نتقن .7054

 نصبح أنقاض ويصبح الوطن مقبرة. هكذا

 على نقصنا وتقصيرنا بمدح ممن نحن منهم. نتكتم .7055
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 بحس عالي من البروباغندا بال أدنى موضوعية حتى الجهلة فينا عندهم هذا الحس.   نتمتع .7056

بعد خراب   نتمسك .7057 الروح  يعني خراب  القليل وغيابكم  يعد منكم سوى  لم  بوجودكم ألنه 

 األرض. 

 فالحب هو القوة الكبرى.   جيداً بمن نحب؛ نتمسك .7058

عند كل نازلة بال حراك، حتى تأتي طامة تالية فننتقل لنتوقف عندها، أي أننا ننتقل    نتوقف .7059

 من توقف إلى توقف فمتى نسير؟ 

 لقلة الوعي أو الوقاية في المجتمع ف عيب ع الشعب إذا ما بينصاب ب كورونا.  نتيجة .7060

 سنين في الزنزانة! ونحن غير قادرين على الصبر سنة في الخيمة.  10صبرهم  نتيقن .7061

 هذه المرة، وسجد ككل مرة.  نجا .7062

 األفكار مهما كانت بسيطة يحتاج إدارة ناجحة.  نجاح .7063

 من السجن في كل أحالمي، تلك التي شتمت فيها الحكومة.   نجوت .7064

 كشف النقاب عن كل شيء إال عن جهلنا نسدل الستار.  نحاول .7065

 الى تماثيل تصور الظلم واالجرام، أم فقط الحقوق هي من تحول إلى تماثيل وحسب.  حتاجن  .7066

إلى نهضة ففي ظل اتساع رقعة النفاق وقلة القيم االنسانية في المجتمع، سيحتم علينا    نحتاج .7067

القياًم بعدة ثورات حتى التحرير واالصالح، أما ثورات التدمير والتخلف فهي في عنفة الدوران  

 لنهضة، بدنا....حتى ا

أحياناً أن ننطلق في تفكيرنا من لحظتها دون أي ماٍض ولو لثانية سابقة، من النقطة    نحتاج .7068

 الصفر التي ولدت فيها فكرتنا ثم ماذا بعدها؟ 

 أن تصحوا عقولنا، فالضمائر على صحوتها مجرد وجع بال عقول. نحتاج .7069

 أن تصمد إحدى مدننا حتى نصحوا.  نحتاج .7070

 نقول إنا نحن لسنا نحن. أي كذبة ل  نحتاج .7071

 باإلضافة للقلوب النقية عقوالً ليست غبية، عفارة لتالقي. نحتاج .7072

جداً للتعريف بكل شيء تقريباً بهذا الوطن.. من نحن، من أنتم، الفرق بين الشمال   نحتاج .7073

والجنوب، الفرق بين المعبر والحدود، معنى القرار ومن أصحابه، من هي الدول الكافرة ومن 

طات المستبدة، ن الشعب ومن العميل، من تولى أمرنا ومن واله، من المسؤول عن  هي السل

للوطن، من يعبد هللا ومن يعبد الطاغوت، وختامها أن نعيش الحرية، قافلة   تمياألمن ومن ين

 النور لم تر النور، قافلة السالم لم تمر بسالم. 

 نخون. دائما السترجاع الذكريات كي ال ننسى العهد وكي ال  نحتاج .7074
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 عزيمة تشبه أصحاب المعلقة األسرى. نحتاج .7075

 قليالً من الراحة، ولكن.... الحقا.  نحتاج .7076

 كثيراً لطريقة جيدة لنخبر شخص ما أنه سيء.  نحتاج .7077

إلسقاط الوهم قبل كل انطالقة باالتجاه الصحيح وهذا الوهم يعيدنا للوراء في كل    نحتاج .7078

 مرة، تابع. 

 لجرعات غضب تحرك تلك التالفيف المخية الخاملة في عقولنا. نحتاج .7079

 لصبر حتى نثمر فالواقع صعب، ولكن ليس بمستحيل والبد من المحاولة الدائمة.  نحتاج .7080

 لفلسفة قلوب جديدة تزيح كل إيمان كفري نعتنقه، مقلوبة.  نحتاج .7081

لألفكار واألفكار الجديدة لكي تتحرك حياتنا فهي تنهض بها مهما كان البؤس وبدونها    نحتاج .7082

 قعود مهما كان حالنا جيداً.

 حر فوظيفة المواطن المطيع براتب سلة لن تبني إنسان وال وطن. للعمل ال نحتاج .7083

 لنتعلم كيف نفكر وكيف نتكلم وكيف نكتب. نحتاج .7084

 مدارس فكرية جديدة ال تؤمن بالجنون الذي يتبناه غالب الناس. نحتاج .7085

معقم للخيانة وليس للعجالت، والة األمر الواقع يتاجرون بدم أبناء الثورة الشهداء    نحتاج .7086

 الحرام. Mاء، أبناء واألحي 

، نفس التفكير  1بتحسهم    1000نوع بشري جديد فهذا اإلنسان النمطي مليناه بتشوف    نحتاج .7087

 والكالم وحتى الغباء، بتحسهم من نفس الفصيل يا زلمي.

عن التعريف بالكثير من الحقائق ليس ألن الكثيرين لن يفهموها وإنما ألنهم سيسيئون    نحجم .7088

 فهمها، جهل أعمى. 

في كثير من المواقف عن البوح بمشاعرنا احتراما لمشاعر االًخرين، فال يمكنك أن    نحجم .7089

 توصل شعورك بالحنين لمن يشعر بالخوف، احتراما.

 على الفقد ولو كان ما جمعنا لمحة، وسنفرح ان شاء هللا للمئال.  نحزن  .7090

 استغلت غياب القانون في وطني، فقرصتني.  نحلة .7091

 اليوم؛ أما غداً فمجهول.  نحنُ  .7092

 نقاوم.  تحت ألف سبٍب وسبب  نحنُ  .7093

 ننسى مؤقتاً كي ال ينال ِمنا الهّم، ولكن بالتأكيد لن ننساِك وسنعود، أفاميا.   نحنُ  .7094
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االستثناء بالحقوق والواجبات، وحتى وطننا مستثنى فال استنساخ وال تقليد ألي تجربة    نحن .7095

لم تجرب سوى في هذا الوط ن كأنواع األسلحة التي  سيفيد، ما لم تكن تجربة استثنائية أيضاً 

 جربوها فيه وأنواع القتل والتدمير وحتى والة األمر الحمير، النا هللا. 

 األنقاض فوق الركام. نحن .7096

 العدو اللدود لبعضنا البعض.  نحن .7097

 القضية وهم أشخاص، هذا هو الفرق البسيط حروفاً والكبير في المعنى.  نحن .7098

 المسلمون ضد كل شيء وهم ضدنا فقط، وهم. نحن .7099

المشكلة ونحن من يبحث عن الحل! نحن المعضلة المطالبون بالتحلي باألمل! نحن    حنن  .7100

كما نحن ال نشبه حتى أنفسنا. نحن العدو األول واألخير. نحن من يمشي بال مسير. نحن من  

نقف للوراء. نحن تحت ألف راية دون انتماء. نحن النقيض: من بذل ومن خان الدماء. نحن  

. نحن الداء، بال دواء، بال شفاء. نحن رصاصة الظهر، وقذيفة القهر.  جزاءأالجزء: المقطع إلى  

نحن السكين التي جزت عنق الطفولة. نحن نتاج التمزق نتاج الخراب. نحن الوطن الذي اعتاله  

الغريب والغراب. نحن الحاجز األصم الذي ال عبور منه. حن الثقب الذي لم يبق من لم يعبره. 

ال نحن  اختصار:  الوطن   بار،غبكل  هذا  في  الغرباء  المواطنون  نحن  تيار.  بال وجهة مع كل 

 المعروف. موطني. 

 انتماء بال هوية، وهم هوية بال أي انتماء، باختصار وطن األشالء.  نحن .7101

 انسانيون فقط مع عدونا أما مع بعضنا فأبالسة. نحن .7102

بارعون جداً بالبكاء على المفقود أكثر من براعتنا في محاولة الحفاظ عليه، ليتنا نوفر    نحن  .7103

 على أنفسنا الكثير ببذل القليل.

 بخير عندما تكون قلوبنا بخير.   نحن .7104

 بخير ما دمنا أحراراً وهلل وحده عبيد.   نحن .7105

 بداية الهزيمة ونهاية النصر؛ لذلك صامدون.  نحن .7106

جاج والحجاج أكلين همنا والمغتربين أكلين همنا وهمهم، يعني  بسورية أكلين هم الح   نحن  .7107

 عما نهم همنا هم.

 بشو أكتر شي مشغولين؟، ببعضنا، وعدونا بشو مشغول؟، فينا.   نحن .7108

 بقوتنا نقاتل بعضنا بالسالح وبضعفنا نقاتل بعضنا بالكالم فبعضنا ليس بعضنا.   نحن .7109

 بكل بساطة نتمتع بالقدرة المشلولة.   نحن .7110
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ً   نحن .7111  لن نتقدم طالما أننا نبحث عن عمل بمجرد وصولنا إليه يتوقف كل تطوير لذاتنا،  حكما

وتتوقف أي مسيرة تعليم بكل األشكال فيصبح خوضنا ألي سياق خارج الذي نعمل به بمثابة  

 انتحار. 

 ُخلقنا لنلعن الطغاة عوضاً عن الخائفين.   نحن .7112

 مجنون.  خرجنا فإما أن نصل أو تنال منا الم ومن خالف ذلك  نحن .7113

 دائماً نحتاج أن نُعطي نحن .7114

 دمى للقدر وهذا مريح، المهم أال نكون دمى للبشر. نحن .7115

دوم مندور ع الكويسين مثلنا! طب؛ طالما نحن الكويسين ليش ما حدا مالقينا وهو    نحن .7116

 وعم يدور علينا! 

 دون هللا ال نستطيع أن نمضي.  نحن .7117

 فأجلك محسوم.  شعب اعتدنا الموت بدل أن نحارب للحياة حارب نحن .7118

 شعب أحياء تحت األنقاض.  نحن .7119

 شعب بطلنا العقالة من زمان، تعودنا الحرب، خلص عاد. نحن .7120

شعب تعودنا أن نتماشى مع قذارة القذرين من شدة نفاقنا؛ وان نتوقف عند صغائر    نحن  .7121

 الطيبين أيضا من نفاقنا.

شعب تعودوا أن يكونوا دائما مصيبين ولو كانوا على خطأ! ممكن يكون تفكيرك غلط    نحن  .7122

 ممكن تكون كلك غلط، انبياء مثال. 

 شعب تعودوا أن يلعنوا الواقع بدل تغييره ولن يجدي ذلك شيئا.  نحن .7123

شعب لو ما صح لنا شيء عادي بس أهم شيء إذ صح لغيرنا شيء يصح لنا ولو ال    نحن  .7124

 يلزمنا. 

 ب مجرد: يحبك ألجل اليك ويكرهك ألجل تعليق، مجرد شعب. شع نحن .7125

 شعب من كتر ما أملنا كبير منقول راح وارتاح يألمون كما تألمون، ويأملون.  نحن .7126

 شعب نقوم باألفعال المشينة لنبرر ألنفسنا عدم تعاطفنا مع بعضنا عند حاجتنا.  نحن .7127

 دقائق منروح فيها نومة عن جد. 5شعب وقت نساوي حالنا غفالنيين   نحن .7128

 شعب يضحك على بؤسه.  نحن .7129

 صادقون جداً بالكالم كاذبون جداً باألفعال.  نحن .7130

فهل من المعقول أن نكون    ضد االنقالب ألنه يتعارض مع مصالحنا كشعب نازح،  نحن  .7131

 ضد الثورة ألنها تتعارض مع مصالحنا كشعب مقيم. 
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 طائفيون فقط هنا! نحن ال نخون إال الوطن.   نحن .7132

عايشين ببلد! اليوم بالسرفيس نزلت األم وتركت ابنها الصغير فيه ومشيت، صحنالها    نحن .7133

 وعطيناها ياه من الشباك.

ى جانبا ونمضي بال بصيرة إلى هدفنا...! عندما نمضي للمستقبل نضع الهدي والهد  نحن  .7134

 بل إلى حتفنا...! ونمضي... 

 في سورية ال نعلن عن عدد إصابات كورونا كي ال تتأثر السياحة بالبلد. نحن .7135

 في هذا الوطن النقتل ألننا على صواب أو خطأ وإنما نقتل ألن قضيتنا حق محق.  نحن .7136

مجرمون فينا ثم يكتبون أن هللا نفذها كشعب ال نريد أن نموت بأزمة قلبية ينفذها ال  نحن .7137

 لذلك لن نتراجع، مرسي الصغير، أنظمة الطغاة.

 كعلماء الساحة ال يسمع صوتنا إال وقت الفتن سبحان هللا ضد الطبيعة.  نحن .7138

 كل يوم منبعت والدنا ع الموت... أريحا الجريحة.   نحن .7139

 كما كنا لم نتغير، ولكنكم في كل يوم قناع جديد ترتدون.   نحن .7140

 كما نحن ولكن األرض تبدلت.  حنن  .7141

 گ داعش لدينا أيضاً أسماء ال نفصح عنها، فلكل مقام مقال.   نحن .7142

 گ ُعمر وأنتم گ الشيطان؛ لن نلتقي.   نحن .7143

 ال نبحث عن األفضل، ولكن عن واقع أفضل من الواقع السيء الذي نعيش.   نحن .7144

 ال نبحث عن النهاية الكلية، بقدر بحثنا عن نهايتنا نحن أنفسنا أن تكون مرضية لنا.   نحن .7145

 ال نبصر إال عندما تظلم.   نحن .7146

 ال نبكي الرجال عندما تموت.   نحن .7147

 الساروت؛ ننتصر أو نموت.  ال نتراجع گ  نحن .7148

 تاج أي نبي جديد، فقط نحتاج تخفيف عدد الشياطين. ال نح  نحن .7149

 ال نرتدي أقنعة، ولكننا نتقن الكذب.   نحن .7150

 ال نريد أن نخرج الدنيا من قلوبنا مخافة أن نصبح أهالً للخروج لحياة أخرى.  نحن .7151

 ال نسترجع الصور إال عندما تغيب عنا أرواحها.   نحن .7152

 ال نستطيع التجرد من حبنا مهما حصل في القلب باقون.  نحن .7153

 ال نستيقظ إال عند الموت لنكتشف وقتها حجم التفاهة التي نتبناها بحياتنا.  نحن .7154
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ال نصدق األسماء فاألفعال تدل فقديما يموه ب أمن واليوم ب شرع حمار تغذى من    نحن .7155

 نفس الضرع. 

ن بحل المشاكل التي نسببها لبعضنا من دون  ال نفكر بالمستقبل! ألننا دائماً مشغولي   نحن  .7156

 سبب! 

 ال نمجد بطولتنا، ولكننا يجب أن نلجم المتنطعين األقزام.   نحن .7157

 ال ننسى األموات، ولكن بكل بساطة ننسى المعتقلين!   نحن .7158

 ال نهتم بمن يكون الزعيم، يهمنا فقط أن ننقسم بين من يجعله حمار أو فارس مغوار.   نحن  .7159

 وال هو يؤمن بنا، بال كذب.  ال نؤمن بالقائد  نحن .7160

في    نحن .7161 حتى  الضائع،  بدل  الوقت  في  وحتى  التسعين،  تمام  حتى  المعية  بعد!  نتعلم  لم 

 الهزيمة. قطر لعبت لعبتها الفكرية وانتصرت قبل أن تنطلق المبارة.

 لم نخسر شيئاً، نحن ضحينا... وحدهم المنافقون يخسرون.  نحن .7162

 الثورة فإن لم ترمم ستنحدر. لم نعد نثق ببعض والثقة هي ركن  نحن .7163

 لم نعد نحتفل، ولكننا حكما نبقى نتذكر المواعيد ومن فيها. نحن .7164

 لم نعد نصنع إنجازات، إننا بكل صراحة نرمم حفرة التقصير العميقة. نحن .7165

لم نعد نطرح األسئلة أبداً، فكل األجوبة لدينا ولو دون أدنى رؤية، ونسبة السلبية منها    نحن  .7166

ساحقة، أي سؤال يطرح بات لتعميق التضارب وإضاعة الوقت، األسئلة الحقيقة أو حتى البحث  

 عن األجوبة الحقيقة بات نادراً جداً.

ان صدقوني هل تصدقون؟ يا ليت  لم نفقد األوطان نحن لم نفقد األمان نحن فقدنا اإليم  نحن .7167

 قومي يعلمون. 

لم نقم بثورة لنساوم على حقوقنا وحريتنا أو لنستبدل قرد بجحش أو جحش برئيس أو    نحن .7168

 قائد بقرد وإنما لكي ننال حقوقنا وحريتنا ونحاكم المجرم والمتسلق. 

 دول. لم نهزم، ولكن كان االستطاعة والعقول بهذا الوقت أقل مما يجب، واأليام  نحن .7169

متشددون في كل شيء وبه متمسكون إال في قيمنا ومبادئنا وحتى ديننا فمتراخون    نحن .7170

 ولحد االسهال بائعون. 

 مختلفون بكل بساطة فقط بقلوبنا أما الباقي فهي شكليات، بوضوح.   نحن .7171

مدرسة للبقية، فإما خاف الشعب فلم يثر، أو خاف الحاكم فلم يتمسك، أما نحن فتمسك    نحن .7172

 بقية بقية، ثورتنا والحرية. وثرنا ولل
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من    نحن .7173 وأياٌم  الذكريات،  يدقُّ  ناقوس  حياتنا؛ ألنها  في  والتعيسة  الجميلة  لأليام  مدينون 

 عمرنا تُعدُّ بحّق. 

مستعدين لتنظيم كل شيء بعد خط األلم، ولكننا غير مستعدين لعمل أي شيء لتجنبه،   نحن .7174

 غريبون. 

 عجبنا بيطلع حكم الشرع لعنا المهم يعجبنا! مستعدين للنزول لحكم الشرع، وإذا ما   نحن .7175

يحب ألخيه في زمرة من ال    نحن .7176 للغير ومن ال  الخير  بعنوان كره  حياتنا  مشتتون ألن 

 يؤمنون. 

مع التقارب االجتماعي، كالزواج مثالً، ولكن: االنتباه للتباعد المجتمعي بحفل الزواج    نحن .7177

 مثالً. 

 مع الفصيل يلي يبغى عليه، حتى لو ما فيه مشايخ، الشعب يحمي الفصيل بدل العكس.   نحن  .7178

 من سمح لهم أن يزرعوها ألغام ويمطرونها صواريخ وقذائف.   نحن .7179

 من نصنع األشباح ثم نؤمن بها ثم نخافها.   نحن .7180

 منافقون لدرجة أننا نسمي المسرحيات معارك حتى رغم عدم تصديقنا لها.  نحن .7181

 أرقام وهللا يِعدهم أرواح، والحساب عند هللا فويل لمن اغتالهم. َنعدهم   نحن .7182

 نبحث عن أدلة تدين المجرم، ولكن دون أن نحاسبه.   نحن .7183

 نبني الجدار وهم ببساطة يضعون أسماؤهم عليه كشعار، وكأننا ما كنا.  نحن .7184

نتبنى مقولة قل شراً أو اسكت فأما نداهن بغير ما نعتقد لمكسب دنيوي فننطق بشر    نحن  .7185

 إلرضاء بشر دون قناعة، أو نسكت مخافة قول الحق ألنه ال يروق للبشر، كونوا ربانيون. 

نتعامل مع الوطن كمستثمرون لذلك من الطبيعي أال يتحسن فيه شيء ألن التركيز    نحن .7186

 قدمه له كأبناء. على ما نربحه منه ال ما ن 

 نتعثر بأقدامنا من دون أي حواجز أمامنا.   نحن .7187

نتنافس بكل شيء علماً أن كثيٌر من األشياء قد ال تحتاج سوى التصفيق منا، النقص    نحن  .7188

 الخفي.

لنفس    نحن .7189 تتبدل  التسميات  وتبقى  أو رجالها،  بدل من محاربة فكرها  التسميات  نحارب 

 ة الوهم.الرجال ونفس الفكر ونضيع نحن بمحارب 

 نحاول أن يعمل الناس ما كنا نعمله ال أكثر حتى نصل.   نحن .7190

 نحب الماضي من باب الحنين؛ لكن لو وضعنا على ِمحك العودة، لن يعود أحد.   نحن .7191

 نحب أن نمتهن ما ال نتقن.   نحن .7192
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 نحتاج هدنة في صدورنا وحسب.   نحن .7193

ير بس شو مشان جاري وأد  نحلم بأننا جيل الشقا والتعتير وأوالدنا جيل النهضة والتغي  نحن .7194

التعليم والفكر لجيل النهطة من هلق عدا اللجوء وافالم الرعب اليومية، أنقذوا النهضة بإنقاذ 

 جيلها نحن ندعي العمى أو نعمي ابصارنا لنبرر تعثرنا بكل شيء في الطريق. 

 نحيا اآلن شهيٌق من األمل؛ وزفيٌر من الحنين.  نحن .7195

 طن، ما تبقى لنا من الحياة، أحياء رغم أنف كل الطواغيت. نحيا بما تبقى لنا من الو   نحن .7196

 نخاف األشياء التي لم نعتادها فقط، وكل المعتاد يمر... عادي.   نحن .7197

 نختلف كثيراً في اآلراء مع األشخاص الذين يشبهوننا حقيقةً.   نحن .7198

لتي  نرتب األشياء التي أمامنا فقط، والفوضى في الوراء، فاهتمامنا يكون باألشياء ا  نحن .7199

 أمامنا فقط. 

 نريد أن نصل، دون أن نتحرك ودون أن يتحرك أحد ألجلنا.  نحن .7200

 نريد تسمية، او طائفة، او قبيلة، او فصيل وفقط ال يوجد بقاموسنا شيء يسمى وطن.   نحن  .7201

 نريد منهم نصر أطفال ونساء الغوطة، فكفوا عن ضرب األمثلة بتناحر فصائلها.  نحن .7202

 لصخور التي تمنعنا أن نخون، الشهداء.نزرعكم في األرض لتكونوا ا  نحن .7203

 نسبح باتجاه الشط، ولكن الموج على عكس الطبيعة يدفعنا لوسط البحر نحو الغرق.   نحن .7204

 نستطيع الوقوف عندما نريد، ونستطيع أن نفرح عندما نريد.   نحن .7205

 نستعجل كثيراً لنصل، وعندما نصل نذهب للنوم!، لشو مستعجلين لكن؟   نحن .7206

نسعى لموت الخونة، وهللا يجتبي الصادقين أيعقل ان تؤدي الواجب ويكون الجزاء    نحن .7207

 هو الرحيل! 

 نسوق مآسينا كسلعة وليس كقضية لذلك لن يلتفت إال التجار.  نحن .7208

 ره فيما ال ينفع ويضيع العمر هراء. نشتكي من ضيق الوقت وذلك ألننا أساساً نستثم   نحن .7209

 نشعر بدقات قلوبنا أكثر من أن نكون نسمعها.  نحن .7210

 نصفق لمن يقتل قاتلنا ولو كان باألمس يجلدنا فالحق حيث يهوي بنا الهوى بناظرنا.  نحن .7211

نعتنق الكثير من األفكار الغبية ألننا تقيدنا بها كما هي ولم نفكر بالخروج أو توسعة    نحن .7212

 فلكها.

 نعمل فإذا كنت تريد أال تعمل فعلى األقل صحح نواياك.   نحن .7213

 نعيش على سطح هذه البسيطة ونجول أرجاء المعمورة! أم هذه المعقدة المنكوبة؟   نحن .7214

 نعيش في الهوة بين الحضارة والحضيض نعيش الحضارة أمالً والحضيض واقعا.   نحن .7215



 نون  -  بتي العدس ح 

 

413 

 اس الواقع، استثنائيون. نعيش ما نحب بوصفه طفرة بالواقع مع أنه يجب أن يكون أس  نحن .7216

 نغضب لكالم شخص أكثر من وجع أمة.   نحن .7217

 نقرأ الكثير من الكالم الجميل، ولكن ال نشاهد اال التطبيق البشع.   نحن .7218

الناس،    نحن .7219 الموت عن  وندرأ  قاتل  يموت كل  حتى  وإنما  بالحياة  حبآ  ليس  لنحيا  نكافح 

 لنموت بعدها مطمئني البال أن القتلة قد ماتوا.

 من يخالفنا ونعبد من يوافقنا، زيف فاق النفاق.  نكفر  نحن .7220

 نملك أشياء كثيرة، ولكن ال نملك الوقت الكافي لها.  نحن .7221

 نناضل ألجل من يستحق؛ العبيد الغنم خارج حياتنا وحساباتها.  نحن .7222

 ننشغل بتحريم الحالل أكثر من اجتناب الحرام نفسه، شرع بالشارع.  نحن .7223

 هم كذلك يفعلون، ولكن ...كلنا ال نتأثر!ننقل الخبر ليصل لناس أكثر و   نحن .7224

نؤمن بالقشور أكثر من المضمون فال نتبع خلق الشخص أو أدبه وإنما شخصه ولو    نحن .7225

كان غلط بغلط لذلك ال تتعجبوا من كثرة المهرجين حول العاهات ونكره الشخص أيضا لمجرد  

لحقد والحسد لدينا تفوق  شخصه ولو كان على سوية عالية من الخلق والعمل السليم ألن جبلة ا

 كلها. لممعدالت شعوب العا

 هزليين في أوقات الجد وفي وقد الهزل ِجديون.  نحن .7226

هلق منتابع: أخبار أذربيجان، أخبار ليبيا، أخبار سورية المحتلة بقنواتها، أخبار سورية    نحن  .7227

 المحررة بقنواتها، أخبار النيزك. 

 وجبة دسمة للدعاية واإلعالن ولنعرفهم معنى اإلنسان.   نحن .7228

 وهم أحياء والتاريخ يسجل كل شيء والجريمة هي أال يقرأ الناس التاريخ.   نحن .7229

 وهم على هدم الدين متفقون.   نحن .7230

وهم نشاهد نفس المشاهد نحن وهم ال نحرك ساكنا، عالم نشتمهم؟! فلنكن عادلين    نحن  .7231

 فنشتم أنفسنا ونشتمهم. 

 يلي كويس معنا منضل نحسده ليبطل كيسة.  نحن .7232

 ! نحن أشالء ونحن أحياء فال ضيم ان متنا أشالء.نحن .7233

 كل أيامنا الفضيلة بصفة واحدة وهي غسل سواد القلوب، اي محشر نحن؟  نختصر .7234

ثم نتقاتل، ثم نتفق أن نحل الخالف، ثم نختلف من جديد على الحل، فنقتتل، فنتفق    تلف،نخ .7235

 أن نحله ثم...هكذا نحن. 

 عندما ال نستشعر حجم الجريمة وعلينا الدماء تهون.  نخون .7236
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 عندما نألف مشاهد الموت ونعتبرها اعتيادية، يجب أن نغضب عند كل جريمة.  نخون .7237

 له بمعونة أو خبز يابس. الصباح: كلشي يمكن تبدي  نداء .7238

 بماذا يتحصن ساكن الخيمة إذا كان القادم صاروخ طائرة؟  نداء .7239

 الحياد وسهام حروفنا تستعيذ منها الفتن. ندعي .7240

 ثمنا غالياً جداً وال نتعلم!  ندفع .7241

 : حريته؛ لن ينالها أبداً.ندل .7242

 . leaving to livingلنحيا  نرحل .7243

ال يعودون يحققون حلمهم وحلمنا...! ما بالهم  ليعودا مع شهادتهم فتعود الشهادة و   نرسلهم .7244

 ال يحققون. 

 ونبصر النهايات، ولكن دون بصيرة او عبرة كأننا نسير لمصيرنا السيء بأنفسنا.  نرى .7245

 أن ننام دون أن نستيقظ وال نريد أن نموت.  نريد .7246

 حوزن ولكل من اسمه نصيب بالمقلوب ويبقى هو ولو بالمقلوب.   نزوح .7247

 هللا صحوة سريعة ترص الصفوف قبل صحوة الناس من صدمتها ووجع الذكريات.  نسأل .7248

% منهم يريدونها مغشوشة ألنها رخيصة وال تكلف 90% يريدون حرية نسبة 100 نسبة .7249

 نفس السلعة وتختلف التكلفة!

٪ لديهم طاقات يمكن استثمارها، ولكن الُمستَثمر  95٪ بالمئة هم ناس خاملين و  5  نسبة .7250

٪ فالعبرة الكبرى باستمرار طاقات األشخاص للوصول لكل إنتاج، ولكن ما   5قط  منهم هو ف

 ٪ الممكنين. 90٪ المتبقين وعدم العمل على ال  5يجري هو استهالك تام لهؤالء ال  

 % مما نشتم متمثل بواقعنا وربما بأنفسنا، إذآ أوقفوا الكالم وابدؤوا التغيير. 90  نسبة .7251

 يك تعملها بال ما يتدخل المشايخ فيها أو تسألهم. % من الشغالت الكويسة ف90  نسبة .7252

 % من الكالم يضيع تأثيره عندما يكون فئوي ولو كان منطقياً. 90  نسبة .7253

 % من اإلدارات غير ناجحة. 90% من المشاريع ال ينجح بسبب اإلدارة، و90  نسبة .7254

و 90  نسبة .7255 الداخلي  االقتتال  عند  كانت  الطرقية  الحواجز  فعالية  من  لمصلحة  %10   %

 الشعب واألمة حقائق بالوقوف عليها نعرف أن سياساتنا خاطئة. 

 % من قيم المجتمع المنحرفة تستطيع تغييرها بمجرد أن تواجهها، قاوم. 90  نسبة .7256

عمق التعبير عندي    % من األصدقاء عقم في90% من منشوراتي ال يفهمها نسبة  90  نسبة .7257

 شكرا لتفهمكم. 
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 % من االعالميين ال يعرفون عن مهنة االعالم أدنى قواعدها األساسية.95  نسبة .7258

األبعاد  96  نسبة .7259 ذات  الحفرة  هذه  تعرقلهم  المخيمات  سكان  من  فعلى  %96  مربع،  سم 

 الحكومة إصالحها. 

اً، لقلة المؤثر، يتابع،  ٪ من شعبنا هو نمط متأثر، لذلك التغيير لألفضل نادر جد  99.9  نسبة .7260

 ينتظر، يترقب، دون أي حراك. 

 به.  للتجارة بالدين نفسه، أو  للجهل ٪ من المتعصبين دينياً، تعصبهم99  نسبة .7261

 تفوقت على الكذب بدستور الدولة.  c.vالكذب الحالية بال   نسبة .7262

تظلهم   نسبة .7263 اللهم رحمة  فنحن في مكان وقبورنا في مكان.  الريحان منخفضة جداً؛    بيع 

 ونقمة تهلك عدونا وعدوهم.

 تغير الكون أكبر من نسبة تغير البشر شو بدك بالظاهر نسبة التغير معدومة نسبياً. نسبة .7264

% عن نسبة حدوثه للمرة األولى، لهيك  80تكرار وقوع أمر بعد حدوثه مرة، تزيد    نسبة .7265

 الشيء يلي ماحابين يتكرر، ال تجربوه وال مرة. 

٪، لذلك ربط أي  0.5بالنسبة المطلوبة أو الطبيعية ال تتجاوز  فاعلية مجتمعنا قياساً    نسبة .7266

 تحسن بتحسن نسبة الدين أو تقدم الثورة هو محض هروب ال أكثر، افتراء.

 كبيرة من النجاح تعتمد على الثقة الكبيرة بنفسك بعيدا عن الغرور.  نسبة .7267

 مع التيار حتى ننهمك ونهلك ونغرق.   نسبح .7268

 الفناء عندما نصرخ لمصالحنا قبل قضايانا. نستحق .7269

 بكفاحنا نحو الهدف وإن جردنا من بعض األدوات سيستمر الكفاح. نستمر .7270

 لكامل الحديث وينتهي الحديث بال نتيجة! عالم الكالم؟  نستمع  .7271

 قصص ألخذ العبرة، ولكنها وقائع ونحن أبطالها، اعتبروا بواقعكم بدل القصص. نسرد .7272

كالماً باستجداء االًخرين ونعمل كل ما بوسعنا لتدمير بعضنا! مزيد    للنصر والنجاح  نسعى .7273

 من النفاق. 

 أن االختالط حرام، بس االندماج يا أخي حالل.  نسمع .7274

 كثيراً من األصوات البشعة، ولكن ال أخفيكم هناك صمت يمثل قمة البشاعة.  نسمع .7275

 : ماتت، ماتت قصتها معها. نسيان .7276

 كون هناك ضوء ألجلكم. يعني موتكم: أتمنى أن ي نسيانكم .7277

بنفس الطريق ألهداف مختلفة، الصحيح هو أن يكون الهدف واحد ولو سرنا بطرق    نسير .7278

 مختلفة.
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الواقع لنخفي عجزنا عن تغييره أو ضعفنا أمامه وأحيانا يروق لنا وضعه السيء،   نشتم .7279

 ولكن لنتخفى ونظهر وكأننا نرفضه ونحن موافقون.

 نا وإن تغلب علينا ننام وكذا كثيراً من األشياء واألحالم. المرض فإن غلبناه استيقظ  نصارع .7280

 دمى عندما نوقف التحرك باتجاه ما نريد.  نصبح .7281

 مدوي بعد سقوط مدوي يحتاج إلى إدارة كي يستمر ويجني ثمار النجاح. نصر .7282

 األمر بأنه معقد، لنُخفي عجزنا.  نصف .7283

الشعب األمريكي ّصوت ضد ترامب، مع ذلك هذا النصف سيحترم النتيجة، شعب    نصف .7284

 يحترم النتائج، ويستحق رئيس محترم، ولكن.... 

 ساعة من الراحة يجب أن يتخللها ثالثون دقيقة من األمل باهلل.  نصف .7285

كصادم  فيسبوك إلى  نصيحة .7286 المصنف  المحتوى  ذات  المشاهد  تغطي  أال 

يشين هالمشاهد واقع على األرض وتكلفهم ضغطة زر زيادة على  ألنهم عا للسوريين وعنيف

 الفيس.

، طفي ال   نصيحة .7287  وقت األكل، انتهت النصيحة.  WiFiللنحيف الذي يريد أن َيُصحُّ

 كل العالم بالتحرك ونحن جالسون ونطالبهم باالستنكار ونحن صامتون!  نطالب .7288

 بأحالمنا، ونصل حيث تهوي بنا أقدارنا. نطير .7289

 عيونهم تتحدث عن االنسان الذي سيحيا حتى يقتص هللا له من ظالمه آياً كان. نظرات .7290

للخطأ تتعلق فيك فربما يكون شخصان بنفس الفعل وتنظر ألحدهما فقط على أنه    نظرتك .7291

 خطأ. 

انزعاجنا من األشخاص الذين ال نريد أن نخسرهم، أما الذين ال نريدهم فإننا بكل    نظهر .7292

 بساطة نزعجهم. 

 فرط الحنين، أنين. من  نعاني .7293

أمواتنا أال ننسى تضحياتهم ونتابع مسيرتهم ويموت أحياؤنا أمامنا وال نحرك ساكن،    نعاهد .7294

 غريبون. 

 الموت بدل أن نحارب للحياة فمتى؟  نعتاد .7295

 األثر أكثر من جمال الشكل. نعشق .7296

أن أوالدنا رفع األصبع واإلصبعين بال تعليمهم أسس نصب هذه االصابع فال تتعجبوا    نعلم .7297

رفعوا األيادي مجرورة الحقا إلكمال عالمات األعراب رفع نصب جر عالمات اإلعراب هي  

 دالالت األعراب من عالمات ال/إأ/عراب.
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إنها العاطفة يا سادة بطيئة التفكير، بل ال تفكر ولو كانت ثورة عقول لكنا منذ سنين    نعم .7298

 وصلنا عقوق العقول. 

 احتاج لتعقيم كامل، وباء اإلنسانية. أصبح هذا الكوكب موبوء لدرجة أنه  نعم .7299

 سنموت، ولكن ستموتون، وسيهوي كالً منا في هاويته.  نعم .7300

 ضع يدك على رأسك والعالم تحت قدميك، فأطفالك تحت الركام.  نعم .7301

 لقد وصلتي إلى القمة يا صغيرتي، وتنظرين إلى من هم دونك.  نعم .7302

 لعنة الكبرى. للثورة ثوار وأعداء، وحدهم تجار السوء يشكلون ال نعم .7303

لصدورنا    نعم .7304 إال  وجهة  بال  أطلقناه  ولكننا  به،  الحتفظنا  يلزمنا  الرصاص  هذا  كان  لو 

 الخاوية. 

 نعم نعم وبيصير الترداد نغم وبيصير الشعب غنم.   نعم .7305

إلى مقبرة    نعم .7306 هناك أبشع من أن يتحول المنزل إلى مقبرة.. هو أن يتحول الحي كامالً 

 والجار والقريب لجاره حتى في القبر يجاوره. 

يا نغم إنها ثورة الحرية وثورة الكرامة وما كانت غير ذلك ولن تكون، أما أنتم فكونوا  نعم .7307

 كما ترجون، مستمرة ومستمرون. 

ال  نعم .7308 بخيمة  نعيش  أن  َوَبْيَنَك  يمكن  َبْيَنَنا  األسد،  نعيش بحظيرة  أن  يمكن  ولكن ال  ثورة، 

 َمْوِعًدا الَّ نُْخِلفُهُ َنْحُن َواَل أَنَت َمَكاًنا ُسًوى. 

.. ارفع يدك واحمل خبزاً فنحن جياع، يا رب سيفاً يقطعها لنأكل خبزنا وتأكل يد حامله نعم .7309

 الكالب.

 الُحُب ذنٌب يعاقبنا الشوُق عليه.  نعم، .7310

 يستحق ما يجري.  نعم، .7311

كبار السن الكثيرة على التواصل االجتماعي، بعيداً عن كورونا تنذر بمستقبل قريب    نعوات .7312

 نفتقد فيها لبركة ورحمة جاورتنا مداداً. 

 لطبيعتنا فنحن ضد كل شيء ألنهم كلهم ضدنا. نعود .7313

 بين ُرهاب الموِت وإرَهاب الَحياة.  نعيش .7314

 وهمآ، نعيش دعساً.  نعيش .7315

 ماضي من بعض أسباب بقاء ظلم الحاضر.ال نفاق .7316

 مالمحكم نفقد مالحمكم.   نفتقد .7317

 إلى التنظيم والقادة األحرار ال العبيد، ووجود هذين البندين سيغير الكثير.  نفتقر .7318
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 كثيراً عندما نفرج عن بعضنا البعض! أيا َنحُن؟  نفرح .7319

 الجرائم، ولكن تحت مسمى أخر أو بحجة أخرى.  نفس .7320

 س العقاب، فتقلدكم الباطل فعالً ونكرانه قوالً ال يفيدكم. الجريمة تستحق نف  نفس .7321

 الخبر المهم تتغير أهميته بتغير الوقت.  نفس .7322

 المجرم والجريمة والضحايا، ومازال العقاب مؤجل.  نفس .7323

 إبر بنج النظام معقول تعلموا منه الشغالت العاطلة! نفس .7324

 حط قارمة على الحدود ممنوع الشعور بالحنين يا عبود.   نفسي .7325

 كرعاء البهم وكدولة يفكرون هنا الفرق يا عمران.   نفكر .7326

 القلوب وصفة طبية تغنيك عن زيارة أطباء الدنيا. نقاء .7327

 ألجل الحرية وليس من أجل صناعة األفالم.  نقاتل .7328

أي خلل نراه يجب أن يفضي إلى المصارحة لحله وعدم المصارحة يعني أنك تتسلى    نقاش .7329

 فقط.

 الجدلية الدينية، الطعام الشراب.  رمضان تعكس اهتماماتنا نقاشات .7330

توقف يجب ان نتذكر الكثير من االمور ونحن ننبض قلباً ونتنفس روحاً بدل أن تكون    نقاط .7331

 كل الذكريات شعراً ينثر ورثاء كلمات.

 ضعفنا ال بد أن تتالشى فعدونا ليس قوياً، ولكننا متفرقون.  نقاط .7332

الثورة هو النقد البناء، مهر الثورة هم الشهداء، وجع الثورة هم المعتقلين، مرض الثورة    نقد .7333

هو   الثورة  الكرامة، ضعف  هو  الثورة  هدف  الجهل،  هو  القاتل  الثورة  سرطان  النفاق،  هو 

 عنة الثورة هم االغبياء، هذه ثورتنا ألف باء.التشرذم، قوة الثورة هو االعتصام، ل

 التحول هي نقطة الثبات.  نقطة .7334

 ونمضي باألمل آالف الخطى.. ولن يزيد اليأس سوى عمق حفرتنا.   نقطع .7335

يجعلها   نقل .7336 الصغيرة  للكوارث  التمهيد  ألن  بالتمهيد،  وليس  واحدة،  دفعة  يأتي  الكارثة 

 مرعبة. 

 الحرام واالستغالل وقود اللعنة.  نقود .7337

 بغير الحق وقودكم يوم الحق.  نقودكم .7338

 القدس لنا وربما يكون أقصى وسعنا، ولكن ستكون لنا ولو بعد أجيال.  نقول .7339

لهم توحدوا؛ فيظهرون جميعا بمقطع فيديو واحد ويلقون بيان توحد، وبعدين...خلص    نقول .7340

 الفيديو. 
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 نخلوا من األفكار... الرائعة. نكاد .7341

ريقة بحثنا عن األمان او سلوك المخاطر، بطريقة  نكون مخطئين في كل شيء، في ط  نكاد .7342

ندعي مئات  بتنا  تفسير مشاعرنا  حبنا وكرهنا وحتى  بطريقة  تعاطينا مع األحداث وتحليلها، 

األشياء التي ال دعوى لنا بها، وبتنا نضع أنفسنا بمئات األماكن التي ال تلزمنا نكاد نكون كاذبون  

 . شيءبكل 

 تسبق رحيل األحبة. هذه األصوات ألنها كانت نكره .7343

 سلبيين عندما نركز على جزئيات ثانوية متجاهلين قضايانا األساسية. نكون .7344

على الحياد عندما ال نقول للغبي وقس عليها هبوطاً غبي بعينه، ومن على الحياد في    نكون .7345

 عصرنا خائنون. 

 يا صديقي فكلنا أموات. نم .7346

 من الشجاعة بقدر الحرية التي فينا. نمتلك .7347

 حصار جوعا فإذا لم نمت يسعفونا إلى حيث القذيفة التالية، الفرن.بال نموت .7348

 بالعقل جهالً فاذا لم نمت يسعفونا إلى حيث القذيفة التالية، المدرسة. نموت .7349

 بالقذيفة قتالً فإذا لم نمت يسعفونا الى حيث القذيفة التالية، المشفى. نموت .7350

معنا أننا نموت، وليس كيف  على البر ونموت في البحر ونموت من الجو ركزوا    نموت .7351

 نموت، أوقفوا الموت. 

 لنرحل لألفضل وتعيشون لتكونوا حطب جهنم.  نموت .7352

 ويموتون بانتظار الحياة بسبب داء الخذالن فأي دواء له.   نموت .7353

 في كل يوم متأملين أن يمحق هللا الظالمين والغريب أننا نستيقظ ولم نمحق بعد! أمل.  ننام .7354

 عندما ننصر بعضنا. ننتصر .7355

 رجوعهم بالرغم من أن الحقيقة تقول إننا إليهم ذاهبون.   ننتظر .7356

 وراء الفتن بسهولة وال نغضب إال لدنيا، هذا كل ما لدينا تخاذل.   ننساق .7357

 بتدمير االًخرين بدل تطوير أنفسنا حقيقة مرة يتبناها حتى المثقفون في وطني.   ننشغل .7358

 من المشكلة، ولكننا معاً نصل إلى الحل.  ننطلق .7359

وجود األمل الذي نعيش فيه ونحن بسعة منه ونتذكره جيدا عندما يصبح وضعنا كثقب    ننكر .7360

 المفتاح.

نقوم به وغالباً ال يكون كبيراً، لذلك عام أو مرحلة دائما نربطها بتغيير نقول إننا س  نهاية .7361

تريد،   الذي  التغيير  بالقيود ألنك بعدها قادر على  يكون فك االرتباط  يكفي أن  الجديد  التغيير 
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لغيرك   بوعود  نفسك  تقييد  وتوقف عن  وانهي عالقات ضعيفة  وتساب  غادرلك عشر غرف 

 لكثير لتبدأ به". محور حلول المجرة و..... توقف.... وبعدها ستجد ا ونكوتوقف عن ك

 بضعفنا ال بقوتهم علينا نهزم بتفرقنا ال بوحدتهم علينا نهزم عندما تهزمنا أنفسنا.  نهزم .7362

 الُمدخن؛ بيحل أكبر سوالفة بسيكارة.  نيال .7363

 يمحي كل شيء وصحائف تثبت كل شيء عند هللا.   نيزك .7364

 أنِت گ متوري المسروق، نسيته وما عاد سألت عنه. ِهجاء، .7365

 . بنا هيا نرجعس  تعال ��هنا  ها .7366

 لي قاسم مشترك يجمعنا، الوجع.  هاتِ  .7367

 جملة مفيدة بحرف الشين؟، "شيخ الجامع"، شبهو، ماش.  هات .7368

النار   هات .7369 الجوار اضرب صاروخك وأشعل  كل ما لديك من حقد، بل ومن بعض حقد 

 أشعلها...فلن تخمد، بل ستستعر حتى تصبح كجهنم ميعادكم، وميعاد شهدائنا دار القرار. 

 طرف واحد يتحدث باسم الشعب او مفوض من الشعب بكل أرجاء هذا الوطن؟  لي هات .7370

 لي جريمة لم ترتكب بعد في هذا الوطن؟  هاتوا .7371

الدرب متل الثورة كانت حلوة قبل ما نعبيها حفر وعراقيل ونقع فيها، الحجار أطهر    هاد .7372

 من. 

 العيد في ريحان وفي أرواح بس ما في زيارات، قبورنا محتلة.  هاد .7373

 العيد ما حدا بده َعَرفة، الغالبية بدهم بيتهم.  هاد .7374

 من الكلب وبطش الكلب واتفاق الكالب، اللهم أهلك أعداء الشعب.  هاربون .7375

 كل التنازالت إال النزول من عليها.  هاك .7376

 ما رح يحط صورتك خلفية، الخضرة أغلى.  هاأليام .7377

 ما عاد ينعاش فيها، نيال يلي طلعوا. هالبلد .7378

 طولت؛ إذا واحد اله عليك دينة... قله بس صيفت بعطيك ياها.كتر ما  هالشتوية .7379

 .... الدماء واألرواح وكثير من األشياء.هانت .7380

 لي كلمة وطن: ف و ض ى.  هجأ .7381

الطاقات ال شيء أمام هدم الطاقات، وهذا النسق تقوم به مؤسسات قوية بالموارد غبية    هدر .7382

 باستثمارها، فتبقى وال ترقى.
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هناك شيء اسمه هدف وهناك شيء اسمه التقاء مصالح! فال  مشترك أم مصلحة؟!    هدف .7383

يغرنكم سير البعض نحو الهدف معكم ألنهم ال يلبثوا أن يخونوا، ألنهم معكم بالتقاء مصالح ال  

 أكثر. 

المؤسسة يبدأ من اختالف وجهات النظر حول فكرة محددة يتحول القسم المريض فيها    هدم .7384

ثم مجمع لنفس المريضين ثم محارب للمؤسسة ثم    من اختالف فكرة الى متقوقع ثم معارض

 مفشل لها او منشق عنها ليحاربها، االصل فكرة. 

 اي نعم، هل يتوقف فيها صراخ المعتقلين، اي ال.  هدنة؟، .7385

 االدعاء يحمل في جنباته إما نوع من النفاق أو الغباء. بحبك.  هذا .7386

 الحقن بات كذبة لكسب الوقت وهدر الدم. هذا .7387

 نحن، والغبار هو أفعالنا، نحن من نوجع أنفسنا. الركام هو  هذا .7388

 الشعب التعيس سلم رقبته لتلك الفصائل الغبية. هذا .7389

 الشعب الذي قام بعمران جبال الشمال قادر على إعادة إعمار مدنه إن عاد. هذا .7390

الشعب الذي يتق شر اللص المعروف من عشرين سنة عجبا كيف يتشدق بالمطالبة   هذا .7391

 بالحقوق من البقية. 

الشعب الذي يطبل لقضيته وال يتبناها وينتظر نصرها وال ينصرها ال يعدوا أن يكون   هذا .7392

 تاجراً، ومجرد الثبات على القضية أمر محكم بنصرها.

 الشعب المسكين يبحث عن الفرح ولو كان بنكتة.  هذا .7393

 الشعب انشغل باألسباب عن المسبب، فضاع وضيع.  هذا .7394

 الشعب أشبه بالكرة التي يتبادلها فريق قادة الفصائل وفريق المشايخ.  هذا .7395

 الشعب بهذا الوطن يرغب برئيس ال يكذب شو ما كان يكون.  هذا .7396

 الشعب تهون عليه الدماء مقابل المصالح، ال تصالح. هذا .7397

 الشعب خلق ليُفتََرس. هذا .7398

 الشعب سيرأسه من يستحقه، كما تكونوا. هذا .7399

 الشعب ال يبحث عن حل وإنما عن كذبة ليصدقها أو المهم يتداولها فمتى يتداو لها. هذا .7400

 الشعب ال يريد شيئا سوى أن يلعن، حتى لو اقتضى أن يلعن ذاته.  هذا .7401

 الشعب ال يوحده اال الجرح العميق ومتى ما أن يبرأ قليالً يعود لغفلته ونفاقه وفرقته.  هذا .7402

 يتقن الحديث عن مشاكلها بدل العمل على حلها.  الشعب لن تنتصر ثورته مادام هذا .7403
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الشعب لو عضه ألف كلب سيبتسم بدعوى الصبر، ولكن لو عبس بوجهه أخاه فسيكلب    هذا .7404

 عليه.

 الشعب يتعلم من أخطائه ولكن بعد عدة سنوات لذلك يراوح مكانه.  هذا .7405

 الشعب يحب الخروج عن القوانين ولو كانت إلهية ويحتاج لعصا ترده. هذا .7406

 الشعب يحتاج لتحسين ظروف حياته كاملة وليس لملء معدته وحسب. اهذ .7407

 الشعب يعتقد أنه عندما يعيش غيره بأمان فإن الحرب ستكون عنده حتماً! هذا .7408

 الشعب ينقصه شيء واحد فقط؛ جواز سفر صالح؛ ألنه ليس صالح للبقاء هنا. هذا .7409

 الوطن مرتزقة.  الصمت الرهيب في زحمة ما جرى يعني أن الكثيرين في هذا هذا .7410

 الطريق مشينا فيه بفعلنا ال رغبتنا، وعر ثورتنا.  هذا .7411

العالم العاهر الذي وصل للمريخ قادر أن يرى كل انتهاكات حقوق االنسان في وطني   هذا .7412

 لكن العهر الذي يحمله يجعله يقدس من يحول الناس من البيوت او االوطان الى الخيام ستنجلي. 

ل للمريخ يستحيل أن يدعمكم أيها القادة ألنكم ال تؤتمنون على  العالم الكافر الذي وص  هذا .7413

 حظيرة حتى تستلموا دولة.

 العالم يحتاج لمكان تنفذ فيه الالإنسانية لكي يظهر نفسه انه انساني تجاه ما يحصل.  هذا .7414

 المجتمع الذي شبع كذب! شبع كذباً منه أو كذباً عليه؟  هذا .7415

 المجتمع فقير أشد الفقر بكل شيء وليس بالمال.  هذا .7416

 المجتمع يحارب الفساد بدعوى الحسد أكثر ما يكون بدعوى انكاره.  هذا .7417

المساء ارى قمرا ونجمة أقرب ما رايتهم ف حياتي يشع بينهما وهج يطغى على كل    هذا .7418

 األضواء.

 نفسه خائن.   الوطن في تيه الضياع فمن يدعي الوطنية فليطبق قوانينها وسيجد هذا .7419

الوطن كومة من الخراب وما تبقى عامٌر فيه هو قلوبنا فالذكريات ال يتوقف نبضها   هذا .7420

واللحظات ال تتوقف صورها الكل يمضي هنا.. عداها وفقط نحن.. نحن فقط.. نبقى معاً.. نبقى  

 واقفون. 

 الوطن يحتاج "غاز وبنزين"، وابن حالل بإيده قداحة. هذا .7421

 تسوية ووحدها شواهد قبور الشهداء يجب أن تبقى واقفة.الوطن يحتاج إلى  هذا .7422

 الوطن يحتاج قلباً...... على عقب.  هذا .7423

 الوطن يحتاج منك أن تفكر وتعمل أما ما جرى على األلسن فبات حتى مات. هذا .7424
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الوطن يشبه الشتاء ونحن حطب التدفئة أما المجرمون فهم البشر فمتى تمطر وتطفأ   هذا .7425

 النار؟

 قدرهم نعم، وذا هو جهلنا.  هذا .7426

 ال يحمل الكفاءة العلمية وذاك ال يحمل الكفاءة االنسانية هذا هو الشرخ الذي نعيش.  هذا .7427

 مخيم الحرية وأولئك شهداؤها وهؤالء أيتامها ولكن يا حرية وينك.  هذا .7428

 األيام الدامية تبدو طبيعية فهي تتكرر كباقي األيام.  هذه .7429

 سعيد  عيد�� لديك التواصل مهارات ضعف على تدل ��األيقونة  هذه .7430

الثورة رغم كثرة الخونة واألبواق واألعداء تبقى لنا ال نتنازل عنها صونا لتضحيات    هذه .7431

 األرواح الطاهرة والمظالم الكثيرة التي لم ننل عد لها بعد فثورة تحرق كل األعداء.

 الثورة ستنتصر ومشكلتنا بتوقيت النصر وتأجيله المستمر.  هذه .7432

 ثورة گ نهلة؛ مقيدة من أقرب المقربين، بعيد عنها أكثر ما يكون. ال هذه .7433

الثورة ليست مجانا لتعلن رفضك لها أو تنسى التضحيات فإن لم تكن فلها أهلها وإن   هذه .7434

 كانوا قد ماتوا، ستفنى وسيفنون. 

 الحرب عمياء ومن يشارك فيها لن يكون على أي بينة.  هذه .7435

فمن كان يظن أن وراءه رجال في مضمار الطغيان فأنداده الدنيا ال تبقي لمستبد أركان    هذه .7436

 أمامهم هللا، فليواجه من ال يجابه. 

 الفصائل المتفرقة لو أراد الشعب أن تتوحد لتوحدت، ولكنه في إرادته ذاتها متفرق.  هذه .7437

 الفصائل إذا تفرقت أدهشت وإذا اندمجت ادهشت سبحان هللا.  هذه .7438

الفوضى لن يُقضى عليها دون تنظيم مجتمعي يشارك فيه من الطفل إلى العجوز، وهذا   هذه .7439

األمر يحتاج حكومات ليست كلبة ومؤسسات تنفذ مشاريعها باسم احتياج الناس ال باسم مستبدها،  

في هذا التنظيم، واألهم أن تتحرك الطاقات الفكرية  وأهم شي دون أن يشارك المشايخ بوعظهم  

الشخصية لتقود وتحرك وتنظم بدل الغفلة التي تعيشها تحت عنوان ما دخلني، الصحوة في هذا  

 البلد إن لم تكن عارمة فستكون مقتلة لكل الصاحين القلة، استيقظوا.

 المرة الجميع يسير باتجاه الشمال! مهما كان ِحمله.  هذه .7440

 ة مختلفة. ولماذا؟! ألن الخيانة تعني موت الجميع. المر هذه .7441

المفارقات والمقارنات تجعل من االنتماء الديني كتصنيف للثورة أو ما يعاكسها محض    هذه .7442

افتراء، فجرب أن تكون من أي ملة من هذه الطوائف وعاكس وجهة نظر الطائفة من الوضع 

 الراهن فإنه سيتم نفيك وربما تصفيتك. 
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 لم تسطر أمجادا فيها فال ربحت. ثورة: إن  هذه .7443

7444.  ً  إلى الحياة تسير الطفولة ليغتالها اإلجرام.  هربا

به! ولكن الشيء الوحيد    -كثيرين وربما ُهزمت أيضاً ولكِل يأس ربما حاربه أو حار  هزمت .7445

الذي لم أهزمه ولو في جولة واحدة هو القدر فهو يبدع كل مرة في هزيمتي وسحقي بأسلوب 

بساطة مستمتع بهزيمتي فقد طاب لي ذلك وبالرغم من كل ذلك أضاحك نفسي  جديد :( وأنا بكل  

من جديد معه رغم قناعتي االبدية أنه ال مفر من إبداع جديد: * في هزيمتي،   ولوأداعبها وأحا

 ولكن: لبني البشر أقول.......هيهات فذاك قدر وما انتم سوى بـــــشر!

له لم يتزحزح! فقد كان يعيش تحت زيتونة  المطر وجرف السيل كل الخيام وبقي منز  هطل .7446

 ضربت جذورها في األرض وتشبثت بها. 

تقتضي المصلحة العامة لماذا لم تخبروهم أن تضحياتهم تتعارض مع مصالحكم قبل   هكذا .7447

 الرحيل؟ 

بينهما طفل مغلف، ويكون كل شيء    هكذا .7448 بزوجين  يومي، دراجة  مشهد أصادفه بشكل 

 سوى قلبيهما والطفل الذي بينهما. بالمشهد بارد، وال يشمل الدفء 

لندوي    هكذا .7449 وننفجر  لنتكلم....  لنرسو نصمت  ونبحر  لنلتقي،  نفترق  الدنيا....  قد    --هي 

تتحرك في دواخلنا انشودة مناغاة االطفال الذين يحلمون بأحالم كبيرة تكاد قلوبهم تفيض منها،  

طبتم.....    -ع عنده االمنيات  ولكن عزائهم الوحيد هو صدق أحالمهم...وان من يرعاهم ال تضي 

 عيونكم برؤية من تحبون وتح إليهم من البشر والحجر وحتى الخيال.   توطاب 

تذكرون؟! عندما كان االمام في صالة الجمعة يدعو هللا أن يحفظ السلطان، وكنا ننادي    هل .7450

ف ما  بأعلى صوت أميــــــن؟ كم وكم عاما دعونا هللا أن يحميه؟!!! إي؟! ادعو وأكثروا خال

هذه   من  تحتاجون  عاما  كم  أدري  ال  لكن  لكم،  استجاب  كما  يستجيب  هللا  عال  تدعون،  كنتم 

 دعوات النفاق السابقة. قالدعوات لمح 

 ترون كل هذه القذارة التي حولنا سنكون جزء منها مالم ننظفها.  هل .7451

بال  هل .7452 فما  أعداء  ولها  اخوة  أننا  الكفرية  بعقيدتها  السماء  في  طائرة  كم  تسمعون صوت 

 بعقيدتنا في األيمان! كم هانت علينا الدماء؟ 

 بيطلع معه شغل أفضل من وزارتين عنا! pdfتعلم ان ملف  هل .7453

الخاصة فيك بتمعن كي يبحث عن نقاط ضعفك الستثنائك،    CVيقرأ ال    HRتعلم أن ال    هل .7454

التخصص  لذلك العبرة بخلو سيرتك من هذه النقاط أوالً، ألنه لو كان يريد قبولك سيكتفي ببند  

 . HRوالخبرة، أسرار ال 

 تعلم أن التعدد سيزيد من ِعرض الطريق.  هل .7455
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 تعلم أن الماضي أصبح أمكنة وليس أزمنة!، كان عنا بيت بالقلعة.  هل .7456

الثانية،    هل .7457 الزوجة  بقبول كونه  التعدد  المحرض األول على  النساء هو  أن مجتمع  تعلم 

 سهلة الفهم، الحق عمين. 

تعلم أنك إذا كنت تعمل فإنك ترى زمالئك في العمل أكثر من مرتك؛ بالتالي طبيعي    هل .7458

 تتخانق معهم أكتر ما تتخانق معها. 

 تعلم أننا في وطن، تنتظر فيه االمهات أبنائهم األموات كي يعودوا! شهادة وفاة، قيصر.  هل .7459

أكثر ما نعلم عن  تعلم أننا نعلم عن: "كونت وميد وميكافيلي وهوبز وماركس وروسو"    هل .7460

 أبو محمد. 

 أخ. 100.000تعلم بالمقولة القائلة إن الفصائل إخوة وعددهم بيجي   هل .7461

تعلم ماذا يعني أن ينام الناس بال خوف، او اجتياح، أو اعتقال، أو قصف هذا ما قدموا    هل .7462

 كل ما يمكن ألجل ما يطمحون له، ولكنك ما زلت تطمح لتحقيق ما يطمحون. 

ما تغير لون الوطن؟ كانت األرض خضراء والسماء زرقاء؛ واآلن!  تغير الزمن، ك  هل .7463

 األرض بيضاء والسماء سوداء.

 ستعتقل تركيا من قام بمجزرة الباب اليوم؟  هل .7464

ستقلب األدوار! قلب األدوار مصطلح في غير محله، فأن يكون هناك ظالم ومظلوم    هل .7465

 ق. ومع الزمن يصبح المظلوم ظالم لمن ظلمه!!! يجب أحقاق الح 

ستكون الثورة مجرد ذكرى؟ وهل سيكون الشهداء مجرد طيف؟ سوف نبقى هنا الثورة    هل .7466

 مستمرة.

 سنتعلم من أفعالكم أم سنعلمكم أقوالنا؟  هل .7467

سيبنى هذا الوطن من جديد؟ نعم على أساس كلف الكثير، فالمخطط صرخات واللبنة    هل .7468

 أجساد والمالط دماء. 

 أم أنها ال تستحي. شعرت الفصائل بعجزها وهي متفرقة  هل .7469

فترت همتك؟ هينة، فقط تذكر كم رحل منا وعانقوا السماء عندها لو كان فيك خيرا    هل .7470

 ستعانق همتك ذاك العناق. 

 نحن مع ارضاء الناس على خطأهم اما محاربتهم حتى الصواب؟  هل .7471

 نحن من يخون المدن أم أن المدن هي من تبغضنا ونحن في غبطة من جهلنا. هل .7472
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بين النصر والنجاح؟؟؟ قد ننتصر...فهل نكون نجحنا عندها؟؟؟ هل يمكن    هناك فرق   هل .7473

أن تنتصر دون أن تنجح!! نصرك على أخر نجاحك مطلق للكل معاني لي تفسيرها أتمنى أن  

 تنجح في فهمها. 

يتعارُض النسياُن مع الوفاء؟ أوليس من حقّنا مع كوننا أوفياء أْن ننسى؟ دمعة باسمة   هل .7474

 دمعة ألم أم بسمة أمل؟ خلجات القمر! ♥أم بسمة دامعة؟ 

يستحق الشعب العقوبة؟ غالب الشعب يلوغ بكل فئة وقصده التقليل والتخوين وبالرغم   هل .7475

من انه فعال معه الحجة البالغة للكثير، ولكن منطق فطرتنا يكون في النقد البناء والنصح واظهار  

م هو  سلبي  بشكل  نازلة  كل  في  الخوض  اما  مشردون  الخطأ إلصالحه  العقوبة  له  اوجب  ا 

كفوا ألسنتكم عن خلق هللا إال فيما أُريد منه خيراً تحليل شرعي في زمن صمت    نبحصائد األلس

 فيه الشرعيون في الساحة المستباحة. 

هل    هل .7476 تصنع؟،  بال  يخدم  أن  النادل  يستطيع  هل  تذلل؟،  بال  يشحذ  أن  الشحاذ  يستطيع 

 بغنا أنفسنا ... أم أننا نفضل الكذب فعالً كأسلوب حياة؟نستطيع أن نتعامل بال كذب؟، أم أننا ص

 ألف مطب عادي ومئة حاجز عادي بس يا ريت بال هردبشت واقف ولو واحد.  هلق .7477

بهاي المرحلة المربكة في الساحة الزم نلتزم بضوابط الشرع للتوحد واالندماج ورد    هلق .7478

 فأين الفعل. العدو الصائل، هالكلمات المهشتكة صار يستطيع نسجها الطفل

 شرب الخمر حرام متفقين عليها، وشرب الدم حالل؟! ثمالة. هلق .7479

وقت بتشوف الحارة عم تطلع بيان حياد والمشفى كمان والفرن وأبو صبحي الدكنجي    هلق .7480

وأننا نتمثل بأنفسنا ال أكثر دون    بتعرف حجم الفرقة يلي عايشينها والفكر الغلط يلي حاملينوا

 أي كيان أو مؤسسة تنظم هذا الشعب. 

 بخير، ولكنهم يعانون من شيء ما، كذبة.  هم .7481

 توحدوا على قتلها ونحن توحدنا على خذالنها؟  هم .7482

نثور    هم .7483 الثورة معاني كثيرة.... فهناك فرق بين:  نثور...ولحروف  ثاروا ألجلنا، ونحن 

 ونثور المعتقلين. 

 جهلة ويلعنون وأنتم جهلة وتطعنون، الجهل ال دين له.  هم .7484

 شياطين ونحن لسنا أنبياء والتسامح الكامل ال يصلح في هذه الدنيا، الصرخة المكتومة.   هم .7485

 متعددي الجنسيات ونحن متعددي المصالح. هم .7486

 يتوحدون ونحن نصدر بيانات هم يحاصرون ونحن نصدر مبادرات. هم .7487

 ارب بعضنا قصة الحرب المختصرة. يحاربون ديننا ونحن نح  هم .7488
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يستنجدون بنا ونحن نستنجد بالخارج والخارج يستنجد بقاتلهم دائرة الخيانة، ولكن هللا    هم .7489

 يرى. 

يستهدفون مشفى أو مدرسة ونحن نخذل بعضنا البعض أيهما أقسى! الثانية وال تفكر    هم .7490

 لثانية. 

 أنين. يشتهون الموت، ونحن نشتهي الحياة، بدنا المعتقلين،  هم .7491

يقتلون ونحن نخون وبذلك تكتمل تفاصيل الجريمة وتفتح جهنم أبوابها السبعة، لهم ولنا    هم .7492

 ولمن يريد فهل من مزيد.

 يقولون لكم هي تباد وتقول هي تباً لكم.  هم .7493

 ينتظرون المهدي ونحن ننتظر أن نهتدي وأمنيتنا أقرب، ولكن أصعب. هم .7494

وقائع األخيرة كانت ثقيلة وال شك وبحجم ثقلها  بأذُن أهلنا الصابرين المحتسبين: ال  همسة .7495

كان الرضى منكم، ولنا في أهلنا الذين سبقونا من الجنوب والغوطة وحمص تذكرة، وإن الثقل  

الذي تحملونه ليس بثقل أن نكون نكذب على ما في القلب لنمجد كلب أو نعيش رعب الخوف  

إن شرد البعض فاألرض ليست أولوية أمام    نفتقد فقط أن نتراحم ال أكثر وال يهمنا  ،من غير هللا

 الدين أو العرض ويوم الفتح مهما طال قادم ألن هللا ال يخيب وعده. 

ال يكون الدعاء كرد فعل، هذا بات نقراؤه من معاني حروفنا فال نرى الدعاء إال   همسة .7496

نوا على نتيجة بدء تحرير مع أنه في كل األوقات مطلوب وأولى بمواطن التراجع من التقدم كو 

 يقين مهما ضاقت بنا األرض ففي القلب ُمتََسع، اللهم أفئدة ال تََمل. 

 الجميلة التي نحملها دون اكتراث.  همومنا .7497

أمامي وخلف الجدار مقعد خشبي! إنه مقعدي وال شك، ولكنني ال أدري هل الجدار   هنا .7498

م يسند االخر؟ لماذا ال  الذي يسند المقعد أم المقعد هو الذي يسند الجدار؟!!! قولوا لي من بربك

تسند الذكريات العبرات لماذا تسمح لها أن تتهاوى؟ في حين أن مقعداً خشبياً يدير ظهره للطغاة 

 آبه بهم؟ لماذا يحن الخشب إلى الجدار وال تحن األفئدة إلى الديار! يرغ

دون    عجز يفوق قدرتنا، يفوق طاقتنا، بل يفوق قوة العالم كله بخيرها وشرها، ولكنه  هنا .7499

بينك وبينهم   يا مصطفى  فيا رب متى االنتقام؟،  أمام جبروته وقوته،  يعدوا شيئاً  قوة هللا وال 

 موعداً هللا قاضيه.

 لم نزل، باقون ما بقي األمل.  هنا .7500

 وطن ضائع، نحتفظ فيه، داخلنا فقط، وال شيء على األرض.  هنا .7501

لم تسمعها وتسمع وتبصر كل    275  هناك .7502 الزنازين  لم تراها ومئات األمهات في  منارة 

 الشائعات! 
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 اسم هلل ال تجري على األلسن كما يجري اسم الشيطان.  99 هناك .7503

 ارتفاع كبير في نسب االبتسامة بعد ارتداء الكمامة.  هناك .7504

ين يوماً، اللهم  البعض يتكلمون اآلن مع أنهم صامتون منذ ثمان سنوات وأربع وخمس  هناك .7505

 ثورة ال تبقي من الكافرين دياراً.

 الكثير منك فال تمتعط عندما أتحدث عن سوء شخص سيء فغالبا هناك غيرك.  هناك .7506

 اناس سطرت بأجسادها مالحم، وأناس نهشت بأجسادنا كالمالحم.  هناك .7507

اوقات يجب أن تعود بنفسك ِلما كنت عليه من سابق حتى تستطيع ان تعود تسير    هناك .7508

 لألمام.

أزمة ثقة يجب حلها، فعدم إيماننا ببعضنا جزء من عدم إيماننا بأنفسنا واألهم أننا    هناك .7509

 نتكل على السراب أو حتى ألد األعداء لتغطية هذا النقص.

 أشخاص تمنحهم بعض الوقت، ولكن كل الحب.  هناك .7510

 أشخاص خلقت النار ألجلهم.  هناك .7511

- راحت روحهم- أشخاص بيينا  أشخاص غادرونا أجسادا وبقوا بيننا أرواح، وهناك    هناك .7512

 س أجساد سبحان هللا. ب 

- أشخاص كانوا بيننا فلما فقدناهم افتقدناهم + وهناك أشخاص بيننا أحياء نفتقدهم    هناك .7513

 موات ولهم روح بيننا وأحياء هم بيننا أموات، صمتا. أ

الرسالة    هناك .7514 استلم  فقط  بهم،  تحتفظ  أن  منك  وليس مطلوباً  لك  القدر  يرسلهم  أشخاص 

 سلة من هللا عبرهم. المر

 أشياء ال تتحرك مالم نحركها.  هناك .7515

بتلك    هناك .7516 ذاته  بحد  الوقوف  ذلك  ألن  هوائها،  تنفس  رجولة  فيها  الواقفين  يكفي  أماكن 

 األماكن معجزة. 

أناس تاجرت بكل ما تملك ألجل الثورة وهناك أناس تاجرت بكل الثورة ألجل أن    هناك .7517

 تملك. 

 اذا فعل من عاش، ألجل من مات...ألجله؟ أناس تموت لتحيا أناس، فم هناك .7518

أناس مالها دين يعني ما لها دين الحياة المادية تقضي على ما تبقى من رحمة بين    هناك .7519

 الناس.

تأثيرات لنظرات األخرين ونواياهم، هذا الكون ال يرتكز على مدى نيتك وفعلك فقط؛    هناك .7520

 ال يريدون الوصول.   فال تحمل نفسك ما هو فوق قدرتك، فأنت قد وصلت؛ ولكنهم
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 ديون إذا فات موعدها لم تعد قابلة للسداد، وتؤدي لنتيجة قطعية مستمرة.  هناك .7521

 ذهب وقد ذهب.  هناك .7522

رجال كالجبال بما حملوا وهناك رجال ليت أمهاتهم بهم ما حملوا هناك ,,,,, في    هناك .7523

 وطني. 

شيء يجعلك هادئا في قمة الفوضى ورزينا في قمة الغضب سعيدا في قمة الحزن    هناك .7524

راضياً في قمة السلب واعياً في قمة الضياع وحيا في قمة الموت هو النور في العتمة بصيص  

 ك األمل......وما ينضوي في معناه أو يكون األمل هو جزء منه. شعاع ينير ظلمة حيات

ضعف إيمان باهلل، نحن أصحاب حق وأصحاب الحق ال بد منصورين ولن يُهزموا،    هناك .7525

وما يجري هو تراجع وال شك لكنه ليس هزيمة، ومن يحيجنا أن نذكره كل يوم بحقنا سنكفر  

 نا. به، فانهزامه النفسي ال يعنينا وكالمه ال يعين

نحفر...    هناك .7526 القاع ونحن...  باتجاه  نحفر  ان  او  الفرج  باتجاه فوهة  نمشي  أن  طريقان: 

 قبورنا.

 ظلم وهناك يوم حساب. هناك .7527

عالقة طردية بين الجرأة واألمل بالتحسين، لذلك نرى غالب العاملين الجدد جريئين   هناك .7528

م خبرتهم ومعرفتهم بأماكن  ولديهم مقترحات، بينما يميل القدامى إلى العمل دون مقترحات رغ

الضعف!،الفرق بين االثنين ليس القدم أو الحداثة وإنما األمل من فقدانه من عملية التحسين وقس  

ففي المجتمع من يفقد االمل من تعافيه يميل لتقبل ما فيه دون مقترح التصحيح او العمل    يه،عل

 عليه.

 يتاجر وفق أصول الدين. فرق بائن بينونة كبرى بين من يتاجر بالدين ومن  هناك .7529

خاصة    هناك .7530 معلومات  واخذ  التصوير  من  يمكنك  فالتوثيق  والنشر:  التوثيق  بين  فرق 

لحمايتك وقت المساءلة واالحتفاظ بها واظهارها عند الحاجة فقط او لجهة معينة فقط، أما النشر 

اظهار    فيتوجب ان يركز على الترويج واحترام الخصوصية وكرامة األنسان ويعتبر من باب

 والحث عليه.  لهالنشاط والترويج 

 فرق بين الذكر واالنثى، ولكن بمجتمعنا فيك تقول عنهم واحد بطريقة التفكير.  هناك .7531

 فرق بين ضيق العيش والذل، والتمييز بينهما ليس صعباً، ولكن الخلط مستمر.  هناك .7532

 آخرى. فرق بين طرح المشكلة إليجاد حل لها وطرحها من أجل افتعال مشكلة  هناك .7533

فرق شاسع بين: االنسان المنغلق على ذاته واالنسان الذي لديه قيم في حياته وما زلنا   هناك .7534

 نظن صاحب القيم منغلق!!!! إن بعض الظن إثم. 

 قصر نظر في منظورنا للخطأ.  هناك .7535
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قلة فهم للدين بشكل ال يوصف في أوطاننا، فال يعدو الدين سوى قضايا جدلية نختلف    هناك .7536

 عليها، هكذا بشر ال تليق بهكذا دين. 

 من أجرم بحق الناس؛ ولكنهم أيضاً لم يحملوا بعضهم.  هناك .7537

 من يبحث عن مكانه في غير زمانه، بدو نقطة ).(.  هناك .7538

 جل الكرامة ما كل من يثور...على حق. من يثور ألجل مصلحة وهناك من يثور أل هناك .7539

 من يخاف من المجهول وهناك من يصنع المستقبل وهنا الكل خائفون. هناك .7540

 منظمات ومؤسسات ربحية وغير ربحية؛ لكن! حكومات ربحية وغير ربحية!  هناك .7541

 نصائح تعطى بعد فوات االًوان ألن تقديمها بوقتها مكلف جدا.  هناك .7542

 كيلو معقول ما فيك تسحبهم يا زلمي؟ بس هدول العشرين "كم وليس كغ".   20 هنن .7543

 عندهم صنم واحد: هبل ونحن عنا أصنام كتير: مهابيل.  هنن .7544

شعب،  بضل الواحد ممكن الو هيبة رئيس ليترشح أو يعلن نيته، وهون بقى بيچي دور ال  هو  .7545

 بيمسح الهيبة مسح. 

ذاته نفس الشخص وهي ذاتها نفس الحقوق، ممنوحة له خارج حدود الوطن ممنوعة    هو  .7546

 عنه داخله، أيعقل أن الوطنية تسقط كل الحقوق البقية؟! قصة قصيرة، قصة حقيرة. 

 مجرم لكن ما ذنب الضحية؟  هو  .7547

 مستعد لبذل الكثير، ولكن عليِك أن تبارِك نصره عندما يصل.  هو  .7548

وزوجته أثرا البقاء فلم يعد من العمر مكان للشقاء، ارتقى هو شهيداً وهي تنزف اآلن    هو  .7549

 الدماء. 

 وزوجته وابنته كانوا في المشفى للبراء فارتقوا بقصف الطغاة إلى بارئ السماوات. هو  .7550

يريد أن يزين ملفه بصور طفلته بعمر يوم ونحن نريد أن نزين ملفاتنا بصوره لعمر    هو  .7551

 المراد فيما أراد تقبلك هللا يا شهيد. سنين هلل 

طوابق. هي: كالمك بذكرني بالمنطقة  3م،  300: تعرفي إذا ترضي فيني لعمرك بيت  هو  .7552

 اآلمنة. 

 من الوطن الذي تحب ال الذي تعيش فيه.   هويتك .7553

نكتب.. خلونا   خلونا نعرف ناموا البشر يلي سهرانيين لهلق وعم يتكوا إعجابات..  هؤالء .7554

 ارات.بالشعور بال إشع

 الحثالة أكثر شراً من الحرب.  هؤالء .7555
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غارت على دينها وقالت ال تصورني وهو غار على روحها وأنقذها وهديك يلي غارت    هي .7556

 عليهما يلعن روحها آشو دينها؟ 

 مسألة أمل هو مسألة حرب هو وهي ثورة يا شعب. هي .7557

 مت لكي تصبح صورة للعرض. هيا .7558

 رع لك فيه رضا ال يملكه أغنى األغنياء.نتاجر مع هللا فتهبه قلبك خالصا فيز هيا .7559

يا قاتل احمل سالح الشهيد وما معه واحمل وزره الذي سيثقلك ويقتلك سيقتلك وهو    هيا .7560

 الحي.

بانك ال تشعر، مع ان   هيك .7561 بتمر لحظات سريعة وفيها حوادث كثيرة وانت دمية تشعر 

 القلب يفهم كل شيء وال يسمح لعقلك أن يترجمه. 

صار معي مبارح: بينما أنا ذاهب للعمل بدراجتي، كان هناك أناس تلوح بيدها للوقوف    هيك .7562

كن اتخذت بيني وبين نفسي  والمشاركة ربما شرودي لم يجعلني انتبه، إن كان لي أم لغيري، ول

محاورة، إما أن أصبح أركز يوميا وأحمل أول شخص أو ال أركز أبداً واسحب، قررت أن  

ال المهم  قلي    يومأركز،  فقام  الثاني  طلعنا  هويته،  نسيان  ألن  ونزل  واحد  أول  طلعنا  التالي، 

ير الكامن  بتعرف! "أنت يلي مثلك قالل كتير"، هلق عن جد، شقد؟ نحن بدنا شيء يحرض الخ

، معقول هيك شيء بسيط صار نادر!، هو عنده متور، بس إذا كل يوم بدو  - ما فينا-فينا وال  

  - أكل وشرب-يروح فيه بكلفه لتر، وما خرج ألن بيشتغل عامل ويا دوب يكفي المردود والده 

ساعات خلصت شغل، وكان صديقي بدو يمر يجيب قطعة بالتصليح   8حسب قوله، المهم: بعد  

م ورجعنا بطريق العودة، فوجدت ذات الشخص يلوح، رأني فابتسم،    200ا سوا مسافة  فمشين 

هللا ما بيقطعه" عمليا لوال غرض صاحبي    لوطلع معي من جديد فقام قلي بتعرف "ابن الحال

ما كنت رح التقيه للشخص ألنه طريقي المعتاد ليس من هنا، واألكثر أهمية: نزلت الشخص  

لليمين  عمفرق طرق وافترقنا مش قدرت انحرف  بإيده ففي سيارة ما  ينا شوي في واحد لوح 

عليه بأيده فوقفت    قفم حاجز لوح عسكري وا   150وصف، فكملت؛ كان الزم ارجع...بعد شي  

ومشينا،   وطلع  معي،  يطلع  بدو  طلع  ببساطة  حاجز،  كونه  غيره  أو  تساؤل  عنده  فكري 

أي محاورة بحكم القانون السائد يقول  والخالصة: بأخر موقف يلي هو الحاجز أنا وقفت بدون  

يجب أن نتوقف على الحاجز، فحقيقة يجب: أن يكون هناك قانون داخل كل منا يقول يجب أن  

للناس يلي صعب يكون عندها ألية او تكلفة الوقود الها، مع األخذ بأمر السالمة أحياناً،    نتوقف

لو فعالً نحن بس حاولنا نجري محاورة  وأن الرسائل اإللهية اليومية أكثر من اشعارات الوتساب  

 مع ذاتنا. 

، فمن غير  - أي والدته-صار معي مبارح: حدثني أنه فقد ابنه، وكونه فرح عند قدومه    هيك .7563

العدل أن يحزن عند رحيله، وأخبرني أن ابنه الصغير كان متعلقاً جداً بالفقيد، واآلن قد تعلق  
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بأخوه الثاني الذي يشبه الفقيد، و "هللا يستر"، وأكمل بأنه مريض قلب، ولكن هللا قد مسك على  

 وأرضاه يوم الفقد وبعد، وأنهى أن "الحمد هلل".  ه،قلب 

سنين بعمر الثورة، حلمه.. ألن ابوه واخوه مزرق    9صار معي مبارح: شفت طفل    هيك .7564

يطلع هو مبلط، كان جاي من المدرسة، حلمه ما تعدا العشرين سنتمتر فوق األرض، طبعاً مع  

لهيك يلعن أبوه ع أبو األستاذ،    االحترام ألصحاب المهنة، عم احكي عن الحلم وليس العمل، 

ألنهم ما خلو حلمه يمشي، خبرني: ابوه أكل فلق وبعدو صارت الهيئة تحترموا وعمل دورة  

وصار معهم، ليش أكل فلق؟ كان مع الزنكي، أخوه اسمه نور، نور الدين الزنكي اسمه بس  

أبو الزنكي، ألنهم    هلق نور الدين حاف بعدما تبدلت السيطرة، لهيك كمان يلعن أبو الهيئة ع

تسمية األطفال، وص أسباب  أكتر من حلمهم ومستقبلهم، وهيك صار،    ارواصاروا  بمخيلتهم 

 وهيك ع أبو الكل. 

 من صمود الناس؛ لكن صمود الخيمة أمر مستحيل.   واثق .7565

 المسير، دون النظر للوراء، وارتقى شهيد. واصل .7566

 ، فماذا ترجون؟ هأ وال تنازعوا هأ ال األمر وال النهي نتبع واعتصموا .7567

 الجبناء ال يتغير.  واقع .7568

 إخواننا المرير الذي نغض طرفنا عنه سنعيشه واقعا بكل األطراف. واقع .7569

العكس    واقعنا .7570 على  بل  األرض،  على  لواقعنا  صورة  إال  هو  ما  المتشقف  االفتراضي 

 االفتراضي يفوقه وبدأنا نتعداه بالكالم الكثير، وقائعنا تشغلنا عن وقائعنا.

 وجع العقل. ب واقعنا .7571

 أنه ممكن نعيش بخيمة ونعيش حد بعض. واكتشفنا .7572

 يلي كان جنب الحاجز وقت تبدل الحاجز راح. والتنور .7573

 هي حدودنا كلنا. والثورة .7574

 وصية خالدة نتبادلها مع هللا، يوصينا بهم أحياء، نوصيه بهم أموات.  والِدينا؛ .7575

الذي يعبدون ال تضعوا    والذين .7576 باسم الصنم  يقتلون بعضهم  ثورة في  هنا  أو  أو رباً  ديناً 

 التفاصيل أو العناوين. 

الوالء    والصدق .7577 لها  يكفل  الذي  الثورة  الصدق ضمن  مفهوم  عن  كلياً  يختلف  العمل  في 

 وألعدائها العداء. مغالطات مجتمعية. 

 ال تدرك الحكمة الربانية بهكذا حادثة، ولكن وال شك ستدرك ذلك بوقت ما... والعقول .7578

 ب خاوي ووهم كبير لهدف حقير. جداً يعيش بقل والكثير .7579
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كم من بلغت أخطائهم فهي ال تساوي شيئا أمام ساعة وقفوا فيها بوجه الطغيان يردون    وهللا  .7580

 الظلم عنا فما بالك بهم وقد قدموا أرواحهم رخيصة دفاعا. 

 لست آسى على رحيلكم، ولكن األسى كل األسى أن ال بديل عنكم.  وهللا  .7581

لو تفكر أحدنا لدقائق حق التفكر لعرف الخطأ ومشى الطريق، ولكن...أَْم َعلَى قُلُوٍب   وهللا  .7582

 أَْقفَالَُها. 

 خرجتم عن مدى صواريخنا فضمن مدى غضب هللا ما زلتم.  وان .7583

وتنامان،    وانما .7584 تأكالن،  وهو  فأنت  الحرام  مفارقة  تعيش  ال  كي  الموت:  بعد  الحياة 

ما ستموتان...وعندها سلني من   يفوقك وتفوقه براحة ضميرك ويوماً  قليل  بنعيم  و........هو 

 سيحيا منكما تفقه يا مسكين. 

 من يظن أننا ندري ماذا نريد.  واهم .7585

: بسبب األغبياء الذين أخفوا الرصاص سألوك عن سبب وجود الناس بالمخيمات فأجب  وإذا .7586

 وقت الحاجة وأطلقوه وقت الفرح في الهواء.

 كان القضاء موت، ما ينجيك الخفاء، وتحولت الجدران لقاتل. وإذا .7587

 كانت القلوب صحارى فما ينفعها الغيث؟  وإذا .7588

....    وإن .7589 المضي  األمة  ديدن  وبات  العديد من األوغاد وراءك،  فإن  صدقت بحمل راية 

 ء.للورا

عادت المظاهرات فقد غاب عن هتافها تلك الروح التي كانت فينا، وتلك األرواح التي    وإن .7590

 كانت معنا، فمن يُعيدها...

فكر الشعب بات قائما على المصلحة فما رأى فيها مصلحة ولو قصيرة دعمه ولو    وإن .7591

 على بطالنه وحارب ما كان غير ذلك ولو على صوابه. 

ال  وإن .7592 الثورة وهلل  الجنة، ولكنه ال  في هذه  يعلم أن األفضل هو دخول  مثل األعلى كمن 

الثورة،   ينصرف عن االنحراف عن طريقها وكذا األمر الكل يدرك أن األفضل هو انتصار 

 ولكن عن طريقها منحرفون. 

 كان األمر بوضح النهار فعالم تختبئ وجوهكم من أشعة الشمس! خائفين تُسَود.  وإن .7593

 رقات الزفت بهذا الوطن. ما زلنا نمشي على الط  وإننا .7594

 يا رب ما زلت أسير معك؛ فمن يسير وحيداً فِبك ألن دونك فناء.  وإنني .7595

 ال تضيق على الصادقين فال بد من المخرج فصاحب الوعد هو هللا.   وإنها .7596

 أخبرتك يا صاح أنها قدرك، ولكنك ما أنصت. وإني .7597
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اشتق  وإني .7598 حروفاً..  ألكتبه  منه  وأستفيق  الشوق...  فرط  من  اشتقتك..  أنام  بل  إليك..  ت 

اشتقت.. للصفاء والنقاء في عينيك.. لبسمتك.. التي ترسم مالمح وجنتيك.. لروحك.. وعطر  

أنفاسك.. كأنك كاف الُملكية، وكأني النون.. فمتى يأتي أمر ربك.. لتقع ال ُكن؛ فتكون.. فيا قمح  

 أينك؟ ومن سيقطفك يا حبة الزيتون!  ،األرض

 العيش مع الذين َع مهلهم عايشين.  گ كثيرين ال أستطيع  وإني .7599

 بصلحوك وبزفتوك يا قلبي، المحفور.  وإيمتا .7600

 الطاهرة تحتاج إلى أسلحة مقدسة لتفتك بنا، نجاستكم تحتاج لتقديس قبل أن تصلنا.   وأجسادنا .7601

الحواءات هي التي تبخبخ ع الطريق أمام منزلها في الصيف، ليصبح وكأنه أجمل   وأجمل .7602

 فت.قطعة في هذا الوطن الز 

 العلم ذاك الذي لو سئلت من علمك إياه؟ ............أجبت هكذا علمني هللا.  وأجمل .7603

 حياة هي يلي انتو شو بتحملوا بقلوبكم مو بجيوبكم.   وأجمل .7604

يموتون في حروب    وأجمل .7605 المقدسة وليس كغيرنا  الحروب  أننا نموت في  ما في حربنا 

 العهر حتى قديسهم عاهر وعاهرنا قديس. 

 ما فيكم أنكم تضرجون قبل الرحيل وللرحيل طقوس.   وأجمل .7606

 من ينال منك في وقتنا الحالي هو النوم، تصبحون على أمل أن تنالوا أمانــيكم.   وأجمل .7607

7608.  ً  تأتيك األفكار كـــماء مطٍر وأحياناً كمن يبحث في الصحراء عن ماء. وأحيانا

 سنيننا كانت طويلة وسريعة، كثرت فيها المحن وتصدعت القلوب والتأمت.  وأخر .7609

ما فينا أننا ندعو بعضنا للعودة ونحن كنا يومها بأسخف ما نكون، ال تعودا إلى   وأسخف .7610

 الماضي، أكملوا إلى هللا. 

 هو انتشال األموات من تحت األنقاض. جل مهامنا  وأصبح .7611

 من ال يملك وجها يطلب هوية للوجوه المفلحة، شاهت هاتوا الهواوي.  وأصبح .7612

 عالقاتنا كسعر الصرف في البورصة مرجوحة كيفما هبت مصلحتك بتجوحا.   وأصبحت .7613

 قهر في األرض أن يُظلم المظلوم دون أي منع لظلم الظالم، نيزك ال يبقى وال يذر.   وأقوى .7614

 شي بدفي عيوننا هي ذكراكم، شمعة لنتذكر. كتروأ .7615

يفك    وأكثر .7616 قريب  وعما  سبقته روحه  واالخر  الدنيا  في  أحدهما  اثنين  بين  نشاهده  عناق 

 العناق ويرحل الجسد. 

 ما في هذا الوطن هم "القادة العبيد".  وأكثر .7617

 ما يقتل عملنا بالُكلية هي روحنا الهزلية والجدلية، اصحوا.  وأكثر .7618
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 اف من شركهم هم عبيد المصالح إذا ال قيم وال مبادئ وال...مشركون. من نخ  وأكثر .7619

 ربك فوق كل تدبيركم، ولكن المصيبة في أنه ال مؤمنين.  وألطاف .7620

ال تتجاوز أسوار منزلنا وبالرغم من ذلك صعبة المنال فأي أماني هذه وأي أمال؟!   وأمانينا .7621

 وهل هذه أسوار جدران أم صعاب جبال؟! أمانينا...

 لتسقي القبور التي في هذا العيد لن نزور. توأمطر  .7622

 في طريقي كي أتغير؛ َغيرت تلت رباع الدنيا حواليي، ولساتني على حالي وأنا .7623

 تمضي في الطريق ستجد أن أغلب الناس تتواجد على األرصفة قليل هم السالكون.   وأنت .7624

لمك وفهمك  على ظهر األرض يمكن أن يكون مداك كبير جداً ويصل ألبعاد بعيدة بع  وأنت .7625

ونصحك وعملك ...وعندما تصبح في باطنها حفرة صغيرة ال أكثر، فعالم انكماشنا والمدى  

 واسع؟ 

 أحياء تستحقون الدفن. وأنتم .7626

 الطريق أن تريد وأخر الطريق أن تستمر.  وأول .7627

 . 0حال ينتظرنا إذا كانت تقودنا كالب مأجورة وتحمسنا كالب مسعورة  وأي .7628

 شتيمة أكبر من أن تقول له أنت ذاتك.  وأي .7629

يأس بأي وقت كان، ما هو إال إعالن فشل ذاتك وإنسحابك من واجباتك، ال شيء    وأي .7630

 ا. يجب أن يثنينا طالما أننا على الطريق الصحيح، ولو كان وعراً حد الموت. سوف نبقى هن 

 الموت رغبة فاالشتياق للقاء الحبيب بات اشتياق للحبيب وكثير من األحبة.  وبات .7631

 الهم يفوق الوهم الذي نعيش.  وبات .7632

 الكلمات أصغر وأحقر من أن تصف واقعنا الحقي، يوما ما قد يصحو الضمير.  وباتت  .7633

 كلنا نتمنى تتحرر.  يحتلوا ضيعة بتصير اسمها ضيعتنا، وبيصير وبس .7634

مخاض أنجبت سورية، أنجبت شهداء ومعتقلين وأبطال، والبعض ناداها أيا أم، ولكن   وبعد .7635

 زورا وبهتانا، ومازالت أمنيتي أن تنجب مفكرين ولو خدج، ما زلت.

 قلبك أن ربك يفني الهموم ويرضي العبيد.  وبلغ .7636

ويخاف، وبني الحيوان    االنسان يبتعدون خطوات عن طريقهم كي ال يطير الحمام  وبني .7637

 يطيرون أمياالً كي يقتلوا طفالً ويروعوا أهالً ويدمروا وطناً، يا بني االنسان....

فعلتها    وبين .7638 وتقتل وتذهب وتفعل  لتقصف  الطائرة  تأتي  نرسلها  فارغة  ألف رسالة  ألف 

 ونحن فارغون، عليي ماعليي نكاد نكون... غارقون ما يفوق عمق المحيط. 
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بال إنذار إذا كان الناس يعيشون الغفلة بال رادع ويعتادونها وال يحاولون  النائبات    وتأتي .7639

 االستيقاظ. 

 حالنا من البحث بين األسماء إلى البحث بين الصور.  وتبدل .7640

 الثورة رغم رحيل األطهار ونفوق الفجار. وتبقى .7641

للجواد الثورة كالحصان األصيل الذي اعتاله ندل، ال يحسن قيادة هذا الجواد، والبد    وتبقى .7642

يوماً أن يرمي هذا الندل من على ظهره ويكمل السير، جواد الثورة أصيل وكثيرون ال يستحقون  

 اعتالءه.

 القلوب مواطن بال جغرافية أو حدود.  وتبقى .7643

 المقاعد شاغرة رغم وجودها.  وتبقى .7644

 أسماؤكم تسقط من فمي سهوا لمن ليس أنتم. وتبقى .7645

نسان، الذي يريد أن يتحسن كل شيء وهو نائم  اإل أعظم مشاكلنا في هذا الوطن هي  وتبقى .7646

 جسداً وفكراً وعمالً وحتى حلماً. 

 أمنية العمر أن يرضا هللا. وتبقى .7647

 تلك الهموم الصغيرة جرس للعودة إلى النقاء، اللهم اكفنا كبيرها وما أهمنا.  وتبقى .7648

شهادات الناجين عن حكايات المعتقلين؛ القول الفصل لدياثة كل من سيعود أو ينسى    وتبقى .7649

 قبل موعد الحساب. 

 عقولنا وال شك تعمل أقل من مولدة األمبيرات إذا لم تكن معطلة أصال. وتبقى .7650

 مشكلتي أن هذا القلب ال يعترف.   وتبقى .7651

رايتهم طوع  وتتهاوى .7652 وتلجم كل  واقعاً  المقيتة  راية  أوهام حزبيتهم  تعاموا عن  أن  بعد  اً 

 الحرية لسنوات. 

 البشر ألجل خاروفة، وألجل البشر ال تثور.........الخواريف.  وتثور .7653

الخواطر حتى في المقابر!! جملة هي تجبر خواطر المودعين ما مين من كان بنالها،    وتجبر .7654

 تجبر الخواطر وتهز الضمائر، في حرمة وداع الشهيد.

 ى مؤنسة، واستوحشت تلك التي كانت تؤنسنا.ُطرقنا الموحشة إل  وتحولت .7655

 الحياة كاملة بالرضى ولُب الرضى تمني الخير لغيرك.  وتستطيب .7656

 عواصفهم بعصف سكونك.  وتسكن .7657

 شهدائنا ال يتوقف ال في الحرب وال في انتظار السلم. وتعداد .7658

 إلى الجنة بإذن هللا مظلومين سراعاً. فينا تباعاً ونغدوا وتقتلون .7659
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 الهموم حيث تكثر البشر، راعي غنم.  وتكثر .7660

 التي في الزنزانة ال محرم معها! وتلك .7661

 الحواس ال تعمل إال هناك.  وتلك .7662

الرايات كما الروايات فيها أشياء كثيرة ال تصدق ليتها بدل االهتراء على الجروح   وتلك .7663

 النازفة تلصق.

نادته    وتلك .7664 نادته أن أخرجني من  الصغيرة  أيا عماه ال تصورني فلست محجبة، ولكنها 

 تحت األنقاض. 

 هلموا ويأتيك الجواب كل من دمه على أمه. وتناديهم  .7665

 جديد يكابر عنه من يريد البقاء متمسكاً بأرضه على قربها من الموت.  وجع .7666

 هذا الوطن هو ما يحمله عقل اإلنسان فيه.  وجع .7667

 من الدماء مداد لالتفاق.  وجعلوا .7668

 رواح.  Vsبشكل عام هو االنتقال من الكالم إلى التطبيق، راوح   وجعنا .7669

 هو نفسه، بس عم يتكرر كل يوم من مكان لمكان.  وجعنا .7670

بنفس    وجهات .7671 فالوجهات  لدينا  أما  تكشف محيط األمر  أمر طبيعي ألنها  المختلقة  النظر 

 االتجاه، ولكن تسير بالتوازي ونحو الوراء. 

األغبياء في السلطة يعني انعدام التقدم ألن الشيء الوحيد الذي يدركونه جيداً هو أن   وجود .7672

 التقدم يعني فناءهم. 

العقبات والمشاكل شيء بديهي فاإلحاطة التامة بداية مستحيلة والعبرة في اختراع    وجود .7673

 الحلول عندها. 

 العقبات يعني أن تقفزها ال أن تتراجع.  وجود .7674

ر طبيعي، ولكنها إذا كانت مكانها فهي أمر حضاري أما غير ذلك فهي  القمامة أم  وجود .7675

 تخلف. 

 اليأس دليل غياب اليقين، كونوا على يقين.  وجود .7676

 ثقافة االعتذار دليل على وجود نعمة الفهم وانعدامها دليل عدمه.  وجود .7677

 حكومة واحتكار مؤشر أن المحتكرين هم رجاالتها.   وجود .7678

يعني    وجود .7679 جديد  أمريكي  على  رئيس  والمسلمين،  للعرب  جيدين  أوليين  وجود شهرين 

 عكس باقي األشهر حتى تمام الوالية. 

 كل الطغاة والفساد هذا يؤخر المحاكمة، ولكن ال يلغيها.  وجود .7680
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 وعد هللا بنصر المظلوم ال يشرع لك ان تبطئ بنصرته، تأويل القاعدين.   وجود .7681

 بجنبي يمنحني األمان مع أنني أمانك.   وجودك .7682

 دم فعالية يعني عدم وجودك، مقاعد شاغرة.بع  وجودك .7683

 كحال الغزال في الغابة. وحالنا .7684

 كقلبِك، كمقر أو نقطة، سورٌي سهل االقتراب منه، تركي صعب اختراق التحصين.   وحالي .7685

إدراكنا لحكمة ما يجري ال يعفينا من التحرك، ومطالبة شخص أن يفجر نفسه ليست    وحتى .7686

 أن يتحركوا، وإال سننفجر واحد، بدل أن نتحرك جميعا ونصل.  100مقدمة على الطلب من 

 إن كان هناك اتفاق للبيع فنحن أصحاب الحق نرفضه ووجوده ال يعني أن نتنازل.  وحتى .7687

ض الوقت والجهد فأول خطوة ال تكون قوتها الدافعة كبيرة  تشرق بذاتك ال بد من بع   وحتى .7688

 لذلك تابع.

 لو مخبي وشك ففي عيونك االنتماء، غزل مبتزل غزل ع الحاجز.  وحتى .7689

 القادر على التغيير لن يغير أحد واقعك فال تنتظر.  وحدك .7690

 بقيت الشعلة وما سواك تم التطبيع، الغوطة.  وحدك .7691

 كنت أفضل بقليل مما أتوقع اما البقية فكانوا كما توقعت أو أسوء بقليل، حنين.   وحدك .7692

 من صمد حتى الموت، المجد لك يا شهيد.  وحدك .7693

 البائع ال يضحي.  وحده .7694

فتباً    التراب في وطني نسير عليه أحياء ويحتضننا أموات وحده التراب تراب وطني.   وحده .7695

 لغدر البحار وغدر التجار وغدر الغادرين. 

 الُحب يقتل الهّم، فأحبوا. وحده .7696

 هللا قادر على االنتقام بالشكل الذي يليق ببراءتكم.   وحده .7697

 الوضوح المطلق الذي سينقذنا في هذه المرحلة. وحده .7698

  االيام كفيلة بكشف النقاب عما غاب وحده الزمن سيبرهن، بل سيظهر السر وراء   وحدها .7699

النور ولحينها...ليس لدي سوى االمل والرجاء...أن يتمم ربي بخير سابقى أضع!!! وأسأل...ما  

 .blond eyelashصامد /ة....... --سيكون بدل الحاء!!؟؟!! لذلك ابق / ابقي  

األنثى ما زالت تؤمن عندما تسير في الشارع أن الكل شوفيرية وسوف يبتعدون    وحدها .7700

 عنها 

 العدو وظلمه لذلك يعمل جاهداً على محو تاريخها وتلويث ما فيها. الثورة ستمحي  وحدها .7701
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الخطوات الصادقة تكون لألمام، أما غيرها فللوراء أو مكانها تراوح، والخطوات   وحدها .7702

 التي لألمام هي التي تجمع الناس حولها وحول أصحابها وتخلدهم وتحقق المكاسب.

 أحالمك التي ال تتنازل عنها تتحقق.  وحدها .7703

والمواطن    هم وحد .7704 بقتلهم،  أحد  يفكر  أن  دون  الوطن  بهذا  بكل حرية  يتحركون  األجانب 

 الطفل الرضيع الجميع يحاول قتله!

 األطفال في هذا الوطن مؤمنون، أما البقية فإلى جهنم.  وحدهم .7705

 الذين فقدوا أجزاء من أجسادهم أو أرواحهم مخولين بالتفاوض.  وحدهم .7706

 يثمرون.  الذين ال يكذبون في أي مكان وحدهم .7707

 الذين ال يملون من المحاولة يصلون.  وحدهم .7708

 الضعفاء من يزعجهم تميز األخرين.  وحدهم .7709

 العبيد ينتخبون سيدهم السيء. وحدهم .7710

كلشي لكل مكان بها الوطن وخارجه،    المهربين فهمانيين الوطنية دون قيود، بهربو   وحدهم .7711

 مين ما كان وشو ما كان وألي مكان كان. 

 الناجحون يستميتون في الدفاع ويرفضون الفشل ألنهم هم سبب ما تم إنجازه. وحدهم .7712

 أصحاب الفكر السليم من يستطيعون التقدم. وحدهم .7713

اتهم عليها، بدها  ُصناع الطراطير كان عندهم نظرة مستقبلية لواقعنا ترجموها بعبار  وحدهم .7714

 صبر. 

 عيناِك التي أرى بال ألم. وحدهما .7715

 إلى فنجان قهوة كنا نشربه سوياً في حر صيف وحديث طويل، من آنين الذاكرة. وحنين  .7716

 يُداس كثيراً ال ينبُت زرع.  وحيثما .7717

 الهموم أولى من ربح األموال.  وخسران .7718

 الزمان وصارت السما بتخوف كالب األرض، بيرق ودار.  ودار .7719

الذين خف نبضهم شيئا فشيئا، ثم توقف، ثم ارتحل، ثم عاد ليخفق بمكان    اوداع .7720 ألولئك 

 أجمل هناك فإلى اللقاء. 

الجراء ال تعني أن المستقبل أفضل، فعندما يكبرون يتحولون إلى كالب للعض أو   وداعة .7721

 العواء.

 اللحن الحزين من الموسيقى أليس حرام؟ فعالم تسمحون للعازف عزفه؟ وذلك .7722
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لمجرم الذي لم يحاسب، سيبقى متهم لألبد فهذا حساب طويل حتى يتم استيفاء ثمن  ا  وذلك .7723

 الجريمة. 

الهم الذي يخنق الصدور بفضل ربك لم يعد موجود وحل محله رضا رغم أزماتنا،    وذلك .7724

 ويبقى أن يحل مكان غباؤنا فهم للواقع وشفاء من مرض القلوب الذي زرعناه بنفوسنا. 

 اء القناع متخفي وبوجه الحق يصدح من أنتم.الجدار متمترس وور وراء .7725

 مفعول الغبتاغون وطلعوا تامرين.  وراح .7726

 وخط يشطرها قسمين: ميمنة ما تكلمنا وميسرة ما عملنا، ميزان بالمجان اشطرها.  ورقة .7727

الدين في الوجوه واأللسن وبقي رصيده في القلوب بال ازدياد وما زلنا نمضي بال    وزاد .7728

 زاد.

المسافات اسأل عن صديقك اآلن أو جارك أو قريبك ستجد أنه أصبح   الشقة وبعدت  وزادت .7729

 أبعد ما يكون عنك خلف البحار، زادت المسافات وزادت اآلهات فمتى يوقف البحر غدره؟ 

 : سارت بنا؛ بال رجلين. وزارة .7730

 باألرض جذور ما بتموت، ولو بعد ألف سنة رح نقبر الطاغوت. وزرعناكم .7731

 البحث عنها نظرات عميقة من العيون والباقي بيجي بعدين.  وسبب .7732

 حرفي الضائع الذي أبحث عنك دائما وأضعك في النهايات.   وستبقي .7733

قصص عن أناس باتت ال تشعر بشيء سوى شعورها بأنها لم تعد تشعر، ربما    وستسمع .7734

 لم نعد نشعر. 

 البعيدين الدعاء ال إطالق الرصاص في الهواء. وسالح .7735

بالتسلسل سوداء داكنة، إنه    وسنفتح .7736 سجل تاريخنا يوما وسنجد االًف الصفحات المرقمة 

 الجهل وهكذا يعبر التاريخ عنه سوداء داكنة لن تقرأ منها شيئا. 

التنطع باالنتماء دين من ال دين له وسيبقى التوجه فيه قبلة من ال قبلة له، فخلو   وسيبقى .7737

 نتعالى.انتمائكم حقا ووجهتكم إلى السماء وتعالوا 

 الجرح ينزف عساها تلتئم الجراح. وسيبقى .7738

 أهل الغابة يحقدون على أهل النهر ال لشيء وإنما فقط ألن منبع الخير من عندهم.   وسيبقى .7739

 عقمنا الذي في عمقنا هو المكون البشري الذي نملكه بالدرجة األولى.  وسيبقى .7740

 ليس بعقيدة أو غيرها. الزيتون ارحم بنا من كالب جبانة استقوت بقوة السالح و  وشجرة .7741

 الحياة ال بد منها لتقويم الطريق.  وشدائد .7742

 بتفيد كل التعزيزات إذا خطب بنت الجيران بدالك!  وشو  .7743
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 الدم التي يتحلى بها الخارج المغبر من تحت الركام لها جمال ال يتقنه أهل الدنيا.  وصبغة .7744

بس ع  وصفة .7745 الجزر  قصة  ولو  بفكرته  الملة عارضه  والخروج عن  بس  اإللحاد  ارضه 

 راحت عليك يا معلم بيكرهك لقد أشركت ال غفران لك.

 بيع الوطن بيع عقلك، بتصيير حمار، بتبيع وطنك، كتار سوقيون.  وصفة .7746

كيف تصنع العمالء؟ ساعده قليالً حوله لمستهلك لبضاعتك هب له البضاعة بال ثمن    وصفة .7747

 لة شعب، متعملن. سيبيعك نفسه بال ثمن هكذا تصنع العمالة واسا ماحكينا عن العم

الوجع بهذا الوطن أن نبحث عن أشالء موتانا نجمعها لنلقي نظرة أخيرة كاملة ال   وصل .7748

 أكثر. 

 بنا الحال أن يكون ذلك التعقل ضرب من الجنون.   وصل .7749

 بنا الوهن إلى أن أقصى ما نفعله أن نغطي الجثث، نغطي الجرائم، جرائمنا.   وصل .7750

منحصصه، ألن يلي مابده يفهم أو بده يفهم غلط ما  لمرحلة حتى الخطأ االمالئي ما    وصلنا .7751

 بفيده التصحيح. 

لمرحلة حتى هواتفنا وقت تبدأ نكتب فيها شيء تبدأ تقترح علينا كلمات ال تدل سوى    وصلنا .7752

 على الوجع. 

 يجعلهم مش_ا_ركون.   وصمتهم .7753

 : أموات؛ وصل السوريين إلى شاطئ البحر.وصول .7754

 األمة بجدل أبناءها بدل إعمارها، جدل بال عمل.  وضاعت .7755

 البلد صعب رح نموت ولساتنا عم نحارب. وضع .7756

 بدها  ما  ناس   في  ��  بتتحمل  ما  ناس  في  �👍�البلد صعب: في ناس بتتحمل    وضع .7757

 . �👎� تتحمل

 صعب، وشباب عنده أمل، والفسحة صغيرة، اختصار.  وضع .7758

القوانين لتكفل الحقوق أوالً، بالتالي هذا يرتب الواجبات تجاه بعضنا البعض ليصل    وضعت .7759

 كالً منا إلى حقوقه، وليس العكس بصوغ الواجبات لنصل إلى الحقوق التطبيق العكسي. 

 صعب.. ال أعلم لماذا مازال األمل َيسُكننا. وضعنا .7760

مع القادة متل يلي شايف انسان ع البركة فصار يضحك بدل ما يسأل هللا العافية او    اوضعن  .7761

 يساعده.

 في الصف األول وكان الصف بعدها أعوج، استووا. وضعناهم .7762

 الكاذبين وهم، فكيف يتوحدون وهم للبيانات يلفقون.  وطريق .7763
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 األحالم فوق الركام. وطن .7764

 بال أرض كيف يكون!   وطن .7765

ن يعود الرفاق وتحيا الذكريات، أن تعود الشجرة المقطوعة وتخضر  للبيع مقابل: أ  وطن .7766

أن تصدح  الحقد،  ويُعدم  السالم  يعم  أن  األبواق،  العصفور وتصمت  لحن  يعود  أن  األوراق، 

المئذنة وتخرس الكالب، أن تًدق أجراس المدرسة وتتوقف صفارة اإلنذار، أن تضع الحرب  

الكذب ويعم الصدق األرجاء، أن يؤمن الناس باهلل حق    أوزارها ويقوم العدل باألفاق، أن يتوقف

اليقين ويكفرون باألدعياء، أن يتوقف الشيخ عن توزيع الصكوك ويعود المعلم منارة ارتقاء، 

 وطن للبيع مقابل: أن يموت االحياء ويحيا األموات.

 ! رفع آجار األرض؛ نزح السكان وخيمتهم. وطن .7767

شالء الوطن أم سيعيش الوطن على أشالئنا؟؟!! ال  !!! ال أدري إن كنا سنعيش على أوطن .7768

 أدري إن كنا سننهض بالوطن أم سينهض الوطن بنا؟؟!! وال زلت. 

 كمن يبيع كل شيء بال ثمن.  وطن؛ .7769

ليس صالحاً للحياة بشكلها وإنما نحيا فيه على أمل أن يصلح أو على االقل أال يتحول    وطننا .7770

 الى مقبرة. 

 حقل ألغام وهناك من داس أحدها وارتقى.   وطني .7771

حلبة وعندما تنتهي المبارزة يلملمون أمتعتهم ويعودون لمخدعهم انظر لوطني ما    وطني .7772

 حل به! 

خيمة: تهتك ستره ريح أو غيمة، تتالعب بها الرياح كأنها األشرعة وتقتلعها لتهبط    وطني .7773

بمكان اخر لتقوم خيمة جديدة، تبكي الغيوم وتصل الدموع رأس األب فيصمد، وكأنه عمود  

الخيمة الذي إذا ما تهاوى باتت العائلة في العراء، ثم تصل الدموع صدر األم، فتبكي لتختلط  

لسماء بدموع الرضيع، الذي ال يجد سوى قليل من الحليب وكأنه قد نضب  ا  وعدموعها بدم

عندما نضبت النخوة والخير بقلوب البشر، عندما أصبح تجاهل الوجع عنوان الزمان، رض  

الخيمة كالصحراء ال ينبت فيها عشب، لكنها تعارض الطبيعة فينبع من تحتها الماء، ثم تتحول  

اً والوجع امالً بان هللا يرى، ويشعر باألجساد الباردة، والعيون  الى مأساة طينية تزيد الهم وجع

السماوية، يشعر بنا، وبما يحاول الجميع أال يشعر به، وكأنما غاب كل الورى عن هذا المشهد،  

وكأن الخيام ال تُرى بالعيون المجردة وانما فقط بالقلوب، التي مازال عمود الخير فيها واقف،  

ا العواصف  تضربها ومن كل االتجاهات، خيمة بال غرف، غرفة واحدة تضم    لتيرغم كل 

تضم   باتت  التي  الخيمة،  جارة  القريبة،  القبر  خيمة  في  فهو  الموت  إال  ونوماً،  حياةً  الجميع، 

الجميع، من كل االصقاع وكأنها المحشر لكل البشر، هل يا ترى هذه من إرهاصات القيامة؟ 

ما أن ما يجري اختبار ينقسم فيه الناس لذلك اليوم!، خيمة  أ  ة،قيامة البشر، هل تقدم موعد الساع
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فال غطاء سوى   بأجسادهم  أجسادهم  يدفئون  بعضهم،  فوق  بعضهم،  بجانب  الجميع  فيها  ينام 

غطاء الخيمة الرقيق، وغطاء السماء البعيد فوقه، خيمة يراها الكثير نعمة، هي وال شك أفضل  

تر األجساد واألرواح والقلوب، وتجعل القرب عنوان  تس  ةمن العراء، أو استغالل السفهاء، خيم

بدونه حياة  تستمر  الرضى شعار ال  و  بدونه،  التنفس  يمكن  يومي ال  ديدن  الصبر  الحياة، و 

سكانها، وطني خيمة، وطني غيمة، وطني سنبلة سرق العصفور حبتها كي يعيش، ولكنها أبت  

لمكان سحيق، فمتى تثمر الحبة سبعاً   رياحإال أن تولد من جديد، من حبة كانت قد حملتها ال

 ومتى تجود السبع بالمئة ومتى تزدهر الربوع؟!. 

 ساحة للتدريب وللتدمير وقد يكون هناك فروع أخرى.  وطني .7774

 ال يحتاج الكثير وطني يحتاج لمواطنون ال مستوطنون، قليلون.   وطني .7775

 شعراء. هذه االيام مدح اطالل هذا الوطن، ثم التغزل بركامها، كلنا وظيفتنا .7776

 منازلنا قريبة من بعضها كما كانت! پ الحابوسة.  وعادت .7777

 قدرة هللا ال بد واقعة وانتقامه ال بد نافذ. وعجائب .7778

7779.  ً تصمت األفواه عند ذكر المعتقل والشهيد وتضيع التضحيات، وتعلو عالياً عند ذكر    وعجبا

 السلة والوجهات بالخيانة، من ينسى التضحيات خائن. 

 ُمخرجاً بعد اجتماع الذئاب.  للضحية تنتظر وعجبي .7780

إلى وطني الصغير "غرفتي" في بلدتي الصغيرة "أفامية" من رحلة مليئة باألحداث    وعدت .7781

الحاقدين، وصالتي هلل رب   واألعداء  المخلصين  األصدقاء  بعض  سوى  جليالً  فيها  أتذكر  ال 

 العالمين، وقول العلي المبين "من يتق هللا يجعل له مخرجاً" 

 د داريا المتناثر تنبت كروم عنب في أراضينا.يا عنقو  وعساك .7782

بطلقة    وعالم .7783 مقاتالً وستموت  تكون  اآلهات! وعالم  تسمع  تكون طبيبا ستمضي عمرك 

واحدة توقف النبضات! وعالم تكون مفكرا تقرأ وتكتب وتضيع األوقات! ال تتعب نفسك: كن  

 ا. فأنت وجعنا، موجوعون. جاهالً كن غبياً كن مثلنا، يا سيدي ال تكن شيئا أرح نفسك وأرحن 

أصم، لن  وعالم نصرخ بأآلمنا وهذا العالم أعمى، ننشر صور أوجاعنا وهذا العالم  وعالم .7784

 يفهم إال عندما يصبح مثلنا يتألم. 

 يظن الفصيل أن أمره هو أمر هللا وأنه الصفوة التي اختارها هللا!  وعالم .7785

انة من حولك، جهاد وخيانة ال  كون القتال جهاداً أال يكون لقلبك نصيب من خي   وعالمات .7786

 يلتقيان. 

 قيصر الخبر اليقين. وعند .7787

 أردنا أن نعرف ماذا يحتاجون؛ طلع بدهم گلشي. وعندما .7788
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تأتي لعنة الكتابة ال أستطيع تأجيلها ولو كانت مكثفة فإما أن تنزل أو ال تعود ليتني    وعندما .7789

 أستطيع تنظيمها، أنفاس. 

 الجميع. ترحل الطفولة تعلن لعنة على  وعندما .7790

 تسلل اليأس لقلوبنا جعل هللا تفاؤالً سمعناه بلسان عدونا غريب من يعيش بال إيمان.   وعندما .7791

تصل لمرحلة الفقد هذه فقلة قليلة جداً يملكون ما تملك، تملك كل الذكريات الجميلة    وعندما .7792

 دون اغفال أي لحظة سوى لحظة الرحيل. 

 م حل سوى قتلهم. ال تموت اإلرادة فيهم ال يبقى لإلجرا وعندما .7793

يوقن العناصر أنهم كانوا سبب بقاء المتقوقد وليس العكس، هذا هو الوهم الذي   وعندها .7794

 الزمكم، أتمنى أن يوقن الناس أنهم هم القوة وأال يالزمهم الوهن. 

 لي كقرارات الحكومة! تُصدر إلسكات الشعب ال إلقناعه.  وعوِدك .7795

 قصيرة األمد، إذا تركيا بتفتح عمل هو بيخطبك.  وعود .7796

 مكسورة في الوقت والجهد.  وعودنا .7797

7798.  ً  ما نضيع بين جمال اللثام والسوء الذي يخفيه.  وغالبا

 حتى الفناء، وحدكم. وفاء .7799

األ  وفتاوى .7800 عن  الزود  وفتاوى  أسرعها  ما  والموت  من  القتل  ومنهم  يفتون  ماتت،  رض 

 يفتنون. 

 كبير بين الملتحي والشيخ.  وفرق .7801

 بعض الكره لعدونا. وفروا .7802

األدوار الكبيرة، قد يكون ألخر خط دفاعي الكلمة األكبر، فحارس المرمى هو المعول    وفي .7803

 عليه في ضربات الجزاء.

 المرحلة األخيرة الحرب حرب بندقية.  وفي .7804

شر هم أساسها ففي العزلة سالمة من أكثر ما يكون منهم  غالب مكدرات حياتك تجد الب   وفي .7805

 ألن مجتمعاتنا تظن أن السعادة عليها ضريبة. 

 لهُ رافقني كي ال ترتد، عن ديني!، ال، عن الثورة. وقال .7806

 الدورية الروسية بدها تمشي، الدورية التركية بتقطع الطريق ونحن منرجع!  وقت .7807

لكن...، ووقت بدنا نمدح طرف نبدأ نحن لسنا  بدنا ننقد طرف نبدأ نحن لسنا ضده، و  وقت .7808

معه، ولكن..، هذه فوبيا أننا نؤمن بأن ما نقول يمكن ان يتغير او الطرف سيتغير، متى سيصبح  
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رأينا عبارة عن عبارة ال تحتاج قواعد وضوابط وألف جملة شرطية، يعني عادي نغير رأينا 

 بصراحة.  وا،طالما تغير

أن الردود ليست گ المعتاد، ببساطة بكون مشغول/ة.  تتواصل مع شخص/ة وتشعر    وقت .7809

أبداً ما بكون حب ِغيرك، وال بتكون أمك نفتك. وفيك تتأكد؛ إسأله/ا إذا مشغول مو إذا حب  

 غيرك. 

تكون ماشي بالمتور وتشيل ولد معك، ويجي يطلع بكلتا رجليه واقفاً على الطرف   وقت .7810

عبالك تقول ما ضل حدا خفيف غير الجيتان    الذي يصعد منه، فتميل أنت وااللية معاً، بيجي

 األصفر. في الصعود والهبوط يجب أن تحافظ على التوازن. 

طلعنا ثورة وصرخنا حرية كنا منعرف تماماً أن الحرية هي طريق الثورة الوحيد    وقت .7811

و....فحكماً   وقرارنا  وسالحنا  وتوجهنا  بفكرنا  أحرار  لسنا  وطالما  بكرامة،  ونعيش  لتنتصر 

 طويل. الطريق  

 قمنا بالثورة كان بدنا إياها زمزم بس مع الوقت في ناس سوتها مزمز.  وقت .7812

منحكي هللا ينتقم أبداً ما بكون هاد تهرب أو ضعف، ألننا لبعد مليون جيل رح نورث    وقت .7813

 االنتقام، وهاد األمر هو حاجة ألن حجم االنتقام الالزم لشفاء غيظ قلوبنا بدو "انتقام هللا" تحديداً.

نخسر منطقة بكره منطق الناس بالتعبير عن الخيانة، وقت نربح منطقة بكره منطق    وقت .7814

عن   بالتعبير  الفصائل  قادة  منطق  بكره  هدنة  تصير  وقت  النصر،  عن  بالتعبير  الفصائل 

 المبررات، بال كذب بالثالثة. 

مل وسم واعمل وال تعمل...    5و  نروح ع الصيدلي بيحكي لنا قبل وبعد وبحط شخوط  وقت .7815

بعد هالحديث نحن منقول تمام، وكلشي منكون فهمناه حقيقة هو ماش، عدا عدد الشخوط على  

علبة الدواء وكلمة قبل وبعد ان وجدت، هي ال تمام عم نقولها عقب كلشي سواء في تشخوط  

فهم ما  أمور  كتير  على  موافقنا  معظم  تمثل  عم  تمام  ال  هي  ال،  او  له  بالشكل  نرجع  انينها 

 الصحيح... وبيصير نشرب الدواء بالمقلوب وهك شغالت. 

 تخون الكلمات، ولكن البشر أكثر تخون.  وقد .7816

 يستلزم الجرح الكي بالنار كي يبرأ حالنا. وقد .7817

 يكون غياب البعض عنك ألجلك.  وقد .7818

تكون  ( قد ال  Y( قد تكون محقا وال تعلم ذلك )Yعلى ذلك: قد تكون محقا وتعلم ذلك )  وقس .7819

ومازالوا يظنون بأنفسهم خيرا، وهم    O.o( قد الت كون محقا وال تعلم ذلك  Yمحقا وتعلم ذلك )

منه بعيد، اسا بدهم كتير فقط حتى يعلموا أنهم ليسوا على حق، أما أن يكونوا على حق فهذا في  

 علم غيب ربي. 
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 إطالق النار الحقيقي يبدأ من إخماد نار الصدور، بردا وسالما. وقف .7820

 بس بأي توقيت؟ روسي تركي سوري وال غرينتش.   12إطالق النار الساعة  وقف .7821

 إطالق النار ال يعني توقف الثورة، الثورة مستمرة. وقف .7822

 إطالق النار ال يكفي مازالت الحياة تحتاج أشياء أكثر منا.  وقف .7823

 إطالق النار مع استمرار الموت ليس مطلباً. وقف .7824

مما ملكناه في ظل هذه األزمة أو المرحلة نسأل: ليه  تأمل: عندما نفقد منزال أو شيء   وقفة .7825

هيك يا رب شو عما يصير فينا وشو عاملين!!! عندما نفقد روحا طاهرة في ظل هذه األزمة أو  

المرحلة ال نسأل أبدا: وإنما نسلم أمرنا هلل ونرضى ونبتهج بحسن الخاتمة، تسألنا عن الشيء  

النفيس ذهب إلى أفضل مكان فما همنا، وهذا دليل طهر  وسلمنا للغالي!! فلما، ربما ألن    غيرالص

 مرحلتنا بغض النظر عن سوء البعض. 

أعوام    10عاما يستطيع أن يمارس الحياة بعز    40تأمل: من مارس الحياة تحت الذل    وقفة .7826

 لمن يسأل متى النصر...تأمل يا رعاك هللا. 

 ي الزم نعمل عليه. كل شيء وعم اشتغل تنمية بشرية، ألن البشر أكثر شيء يل وقفت .7827

اعملوا وليس وقل لهم اعملوا من سنن كوننا أن يعترضنا الجيد والسيئ، ولكن هذا    وقل .7828

يجب أال يغير من عقيدة أننا يجب أن نعمل مهما كان من يعترضنا، عملك ال يضره المعترضون  

 وال تدخلن بزمرة من ينتظرون. 

 الثورة بكل أشكالها توقده السياسات الفاشلة. وقود .7829

قدسها، ولكنيستهم دنسها، قدس الحرب ودنس الكنيسة وهل هناك أقذر من حروبكم    كاهنهمو  .7830

 في وطني؟ أنتم. 

 الشاميين.  ثورة على تعاملهم مع القيامة هللا سيحاسب البشرية يوم  وكأن .7831

 هللا يخبئ لنا كل دعواتنا لتكون زلزاالً يحرقهم ويروي أفئدتنا.  وكأن .7832

 ما عم تخليني وصل.   EverGreenفي طريق حبك يوجد  وكأن .7833

وكبر الدلو، وزاد البعد بطول سنين، ومازال في طرف الصورة من يمتد ليضحك    وكبرنا، .7834

 في وسط المأساة.

 وطلع أقصر دوام، هو دوام المدرسة. وكبرنا؛ .7835

 البراميل في وطني معاناة، نازحون.  وكل .7836

 الدمار ال شيء أمام روح زكية، ولكن حتى ميزاننا مطفف.  وكل .7837

 الذي بال موعد ال يتعدى أن يكون حلم او كذبة.  وكل .7838
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 الذين نحبهم اجتمعوا معا، هناك حيث رياح الحنين.  وكل .7839

 الطغاة في قبورهم أو في الحياة، ينالهم الذل أو طقوسه.  وكل .7840

 أفعال الطغاة وإجرامهم ال تقييهم من الموت وسيحاسبون.  وكل .7841

 أولئك المخيفين من الخوف سيرتجفون فال تبتئس بما كانوا يعملون.  وكل .7842

 حامل بندقية له من العمالة نصيب، عداكم يا من ارتقيتم.  وكل .7843

أخذه  حقوق اإلنسان في عرفكم ال تعني لنا شيئا فحقنا عند هللا نأخذه كامالً عادالً، سن   وكل .7844

 ونعطيكم حقكم كامالً أيضا. 

أمام خسران اإلرادة، القصف في العيد وقتل األطفال    وكل .7845 خسارة األرض ال تمثل شيئاً 

والنساء وتدمير المساجد والمشافي والمدارس ليست ضمن احتالل األرض وإنما كسر اإلرادة، 

و فرصة، ولكن بال  بقاء اإلرادة يعني بقاء الثورة وعملية تحرير األرض ممكنة بأي لحظة أ

 ... عبيد، ونحن سنعود وندحر العبيد هذه إرادتنا التي ال تُكسر. نعودإرادة الثورة س

 خليفة منهم يأخذ البيعة ويعطي صك الغفران، وثن.  وكل .7846

 ذاِت حمٍل تضعه بعد أشهر إال أُُم المعتقل ال تضعه إال عند هللا.  وكل .7847

 رقاب الظالمين تحت سماء هللا كل الرقاب. وكل .7848

شخص وضعتموه ربآ ستلعنونه كلبا كما استعبدكم وهو ليس اهال وهذا السب ليس إال    وكل .7849

 خجالً. 

صورة من صور قيصر هي لعشرة على األقل، فكثير يشبه بعضهم األبطال الذين    وكل .7850

 خذلهم الجميع. 

الهدوء الذي    وكل .7851 ضجيج السالح القذر ودماره وقتله وتشريده ال يساوي شيئا أمام ذلك 

 اع الشهيد، هدوء بركان بفعل الرحمن. يعقب ود

الصراخ ألنه   وكل .7852 ونسمع  بعيد  النباح ألنه  نسمع  ولكننا ال  تكالب،  حولنا هو  يجري  ما 

 قريب، أوقفوا الصراخ تسمعون النباح أو أوقفوا النباح كي تنعموا بالهدوء.

 معادالت حياتنا بسيطة، ولكن نقاشنا لها معقد. وكل .7853

خازن على الخزائن يقسم ويدني ويقصي كيف يرتاح ال أفلح  من سلمناه مفتاح أصبح    وكل .7854

 ولن يكون من أهل الفالح.

 من يسوق حسب السوق بندوق، األصيل أصيل.  وكل .7855

 يقين وهو يقين بدون إن شاء هللا ال شيء.  وكل .7856
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يلي استلموا دفة السفينة توهونا؛ شي بللنا وشي فطسنا وشي لسا عم يبحر بالدوامة    وكل .7857

 فينا... كله لعمق البحر بدل البر. 

 قبل دخول النفق يعلم أن وسطه ظالم حالك وأن أخره انبالج نور.  وكلنا .7858

لمين    وكم .7859 وانت  بعيد،  والثاني  مات  واحد  اثنين، مين ومين؟  بقي  الزمن؟،  هذا  بعد  بقي 

كي؟ انا ما عندي شي احكيه، كل هالحكي يلي بتحكيه وما عندك؟ خلص الحكي، وهاد مو  بتح 

 أكتر من ترجمة. 

في تربعك، في نظرتك، في وقفتك، في ال مباالتك واألهم في أملك    تشبهين نبضي    وكم  .7860

تقفين وقفة الحمام على الخراب وتدور بك عجلة الحياة، فحلقي يا صغيرتي إلى غصن البان،  

 لي كنبضي. راقت 

 نجونا من الموت ولم ننج أبدآ من الحياة.   وكم .7861

 يحلو الفراق إذا كان ارتقاء الرفاق إلى الجنان.  وكم .7862

 تستقيم أمورنا وميزاننا أعوج!  وكيف .7863

 تصمد وقد قامت على دماء األبرياء! هدن. وكيف .7864

تشاهد وال    وكيف .7865 وأنت  وضرراً  توسعاً  تزداد  أمام منزلك  التي  والحفرة  المسيرة  تعتدل 

 تتحرك! 

تعرف أن قلبك يخفق مالم تتحسسه، وأن أنفاسك تتوالى مالم تحبسها، كذا العالقات   وكيف .7866

 موجودة، ولكن الخافقة المتوالية تحتاج أن تختبرها.

 وكيل وخير منتقم. ال نحتسب، وحسبنا هللا! حسبنا هللا ونعم ال وكيف .7867

 ال نختنق وقد ضيقنا على أنفسنا األرض بأنفسنا وتركنا لهم السماء. وكيف .7868

بزلنا األرواح رخيصة على أطرافها أن تصبح عدو نستهدف    وكيف .7869 التي  لقرانا ومدننا 

 قلبها؟! اللهم غير حالنا إلى خير حال. 

 للجزء أن يدعي الكمال!  وكيف .7870

 جرم أن يكون طليق. للحر أن يكون أسيرا وكيف للم  وكيف .7871

 للمحبط أن يحبط أيضا. وكيف .7872

 للمشلول أن يمشي. وكيف .7873

 للوهم أن يجابه واقع...وهل يتبع الوهم إال وهم، وهم منهم.  وكيف .7874

 لمن خلقه هللا حراً أن يكون عبداً لالنتماء، هراء. وكيف .7875

 لنا أن نهجر المهجر؟ أنتقلد خلق من هجرهم أوالً؟  وكيف .7876
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إذا كان عتبنا على تغريدة يفوق كثيراً أسفنا على موت أهلنا،    لهذا الوطن أن ينهض  وكيف .7877

 غثاء.

 لهذه الغمامة أن تنجلي والحقد تجاه بعضنا يفوق كثيراً حقدنا على عدونا.  وكيف .7878

 نُهزم قبل موعد الهزيمة؟! سننتصر.  وكيف .7879

 نهزم ومازالت دماء الصادقين تُراق على األعتاب.  وكيف .7880

 يبذل الدم من ليس فيه دم. وكيف .7881

 يبصر النور، من اعتاد حياة الجحور.  وكيف .7882

 يصل من يمكر بخلق هللا متعامياً عن خير الماكرين؟  وكيف .7883

 يصلح الترميم إن لم يكن من جنسه؟!  وكيف .7884

 يكون الحال وحامل البندقية أحمق؟  وكيف .7885

 مجرم الذي أشبعنا مجازراً قاضي يقضي في حالنا؟ يكون ال وكيف .7886

 يكون هدفك سامياً وأفعالك بمستوى القاع، كيف؟  وكيف .7887

 تدري من يكون...   وال .7888

سينسى،    وال .7889 ذلك  وعدا  وفعلهم  الصادقين  لقول  إال  آثر  الثوري  العمل  عمق  في  يبقى 

 وستبصرون وستسمعون.

 يدرك األوجاع ويخففها إال الطبيب الذي ال يمرض.   وال .7890

 يريد...كثيرة هي التي ال نريد ليست ألنها من هللا، ولكن ألن فيها من البشر ما فيها.   وال .7891

 طل إذا تذلل. يالم الذليل لفعله ويالم الب   وال .7892

 ينفع االستجداء إذا ماتت الغيرة.  وال .7893

 : استغنى عن الكثير وخسر الكثير؛ إال سيجارته على ضررها حافظ عليها.والء .7894

 األمر كلفناهم أمرنا، كلفونا وطن كامل.  والة .7895

 قبل السلطة، اللهم ال تبِق متسلطاً كان.  الواجب األمر تعني والية .7896

فقد ساهموا برسم   السوريون لم يستطيعوا إزالة  وألن .7897 الحدود والحواجز بين محفظاتهم؛ 

والحرس، عمال   والجدران  والخنادق  الشائكة  باألسالك  الدول  بين  الكيلومترات  بأالف  حدود 

 بمبدأ يا تحلو مشكلتنا يا أما نحل عليكم المشاكل بدل ما نتغير منغير العالم، شعب. 

لس فيها لبعض الوقت دون أن يبلل  أبطالنا ال يفخخون المساجد استطاع القرد أن يج   وألن .7898

 نفسه.
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أهلنا في حلب ابطال فإنهم بدل أن يدفنوا تحت االرض، يدفنون فوقها، أرأيت أجل    وألن .7899

 من ذلك: تتعالى األرض إليهم وال ينزلون اليها.

 أوصالنا مقطعة، قطعوا أوصالنا. وألن .7900

 روحي ألفت روحك في عالم األرواح ألفتك. وألن .7901

 قلبي يبغض الكذب أحببت العزلة. وألن .7902

 تقرأ أنا أكتب.  وألنك .7903

جبناء تنالون من رموز الثورة فهذا يحرق راية وذلك يدحض مبدأ فال كان القتال   نكموأل  .7904

 وال كان النزال، العصبية الحمقاء.

 جعلنا أول كلمة نزلت هي أخر همنا أصبحنا في أخر الركب، اقرأ.   وألننا .7905

 شعب يسرق الممتلكات العامة فقد سرقنا من الثورة. وألننا .7906

البارحة نترقب ليلة ضياع تركيا، فما ضاعت، ولكننا عدنا إلى  ضيعنا وطننا سهرنا    وألننا .7907

 النوم، بدل أن نعيد الوطن المسلوب منا. 

أقمنا سجون سوداء نمسح عنها العتمة كل حين حتى ال    وألننا .7908 لم نستطع تبيض سجونه 

 نتذكر ظلم سجون العدو على األبرياء المعتقلين. 

 لدينا وطن يجب علينا أن نعود له.  وألنه .7909

 اخترتها علمتها الحب وعندما أحبت اختارتني.  نيوأل  .7910

والقاتل    ولدت .7911 المجرم  القاتل  بالحناء.  مضرجة  بأساورها،  مقيدة  ميتة،  الهدم  بطن  من 

 الصامت. 

الحرام ممكن تكون متأصلة وممكن اكتساب: المتأصلة معروفة. االكتساب: مثالً أنك    ولدنة .7912

 تفتح معبر مع النظام للتجارة بالدم. فقه ثوري 

الحرام ممكن تكون متأصلة وممكن اكتساب، المتأصلة معروفة، االكتساب: مثالً أنك    لدنةو  .7913

 تفتح معبر مع النظام للتجارة بالدم، فقه ثوري. 

تتأخر عنا أمور، الخير كل الخير في تأخيرها، ألن ربط األمور يكون بما يعلمه    ولطالما .7914

 هللا خير لنا هلل ال بما نفترضه نحن خير لنا.

 النيزك الذي تأملنا قدومه سنينا! كورونا. ولعلك .7915

وقت الحكومة بدها تبسطك، بتزرعلك الشوارع ورد والك. بس أنت دبر بنزين واطلع    ولك .7916

 شوفهن. 
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هواه..... يقولون خرجنا ولن نعود مهما حصل، ونقول مازلنا ولن نخرج مهما حصل    ولكل .7917

 بإذن هللا. 

 ذئاب ستنهش بعضها إن خف المخزون. في رامي مخلوف عبرة أيها المؤيدون، فال ولكم .7918

 تهوي في النار عليك أن تقبض على الجمر في هذا الزمن القابضون على الجمر.   ولكيال .7919

طرق.... وللشهداء طريق واحد هو الطريق إلى هللا وجنته هللا يتقبله سلك الطريق    ولالرتقاء .7920

 وما حاد عنه. 

 نشوة في الذهاب إلى الجنة بدل االحتفال بالنصر.  ولألبطال .7921

هذا    وهلل .7922 اقتضاه  بما  القناعة الحقاً  ولنا  حاسم،  أمر  كل  وتوقيت  اختيار زمان  في  حكمة 

 االختيار. 

وى الخوف أن تموت وتتركهم أو يموتوا ويتركوك ولو ضمنوا  يعد الموت مخيفاً س  ولم .7923

 الموت معاً لكانوا يصيبون القدر بدل أن يصيبهم..

تنشرون الصور والمقاطع لموتانا؟ أوليس لتحيوا الثأر فينا؟ أيعقل أننا أموات أم ماتت    ولما .7924

 غيرتنا؟ أم أننا المجرمون؟ مجرمون. 

األور  ولما .7925 يدهم واالف  الموت على  ليقتلنا عداك عن  نخاف  يكفي  منها  واحد  نحملها  دة 

 حوادث الدهر!

 تخرجونهم من تحت الركام؟! أثروا البقاء هنا فماتوا وأثروا الدفن هنا فأخرجتموهم.   ولماذا .7926

شرذمونا. كي ال نثور لبعض أو ندافع عن بعض أو نبكي على بعض عندما يقتلون    ولماذا .7927

 بعض منا تلو البعض. 

 سع قلبك الرحمن. تسعك االرض مالم ي  ولن .7928

 يخذل هللا الصادقين أينما كانوا.  ولن .7929

في بقاع الوطن حكايا ما كنا لنرويها لوال أن مررنا فيها، وستبقى في الحنايا خفقات   ولنا .7930

ال تكترث بكل الغيوم فالشمس ال محال مشرقة، وبسمات الثغور ساطعة، وتلك الوجنات سنلتقيها  

 ال شك. 

لبؤس والشقاء والعناء والسكينة، ولهم رحلة من السعادة  في هذه األرض رحالت من ا  ولنا .7931

 والرحمة أشبه براحة، أيها الراحلون مهالً؛ فقد أضعنا الطريق. 

 أن األمر لي الكتفيت باسمك وقبله اسمي وما أنا على وجه هذه البسيطة أعمل، كفى.  ولو  .7932

عن يلي راح   بكرى َرجعنا عشر أمتار بيرجع القلب يهدا، بس نحن مشغولين ببعضنا  ولو  .7933

ويلي جاي، مازلنا نهتف للحرية وننتظر الغد الذي انتظرناه ومازال الكلب ابن الكلب بعُرفنا 

 كلب.
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 تأملت الفصائل سبب وجودها أليقنت ان الفناء لها أولى، أعيدوا النظر.  ولو  .7934

 كنا على حافة الهاوية فاليقين باهلل يؤنسنا. ولو  .7935

الليل من خلفك كل  ولوجهك .7936 الزمان ألنها  األسمر وعتمة  بها مهما طال بي  أبوح  مات ال 

 ستخنق كثير من حروف المفردات، عند هللا الملتقى. 

 الرصاص بلون الرماد ولون الكفن بلون الضماد. ولون .7937

 الحزن على ذهابنا أو ذهابها وإنما على تدنيسها، سنعود نغسلها بالدماء والتراب.  وليس .7938

ذين يقتتلون وهم يشاهدون العجز لحماية أرواح  أحقر ممن يقتل الطفولة إال أولئك ال وليس .7939

 بريئة تسقط الفصائل الحقيرة والكالب الشاردة.

 أحقر من عدونا اال ابن الثورة الذي يرتد عنها او عليها، حروب الردة، ردية.  وليس .7940

 أصعب من شوق األحياء لألموات.  وليس .7941

أينما كنا ال    وليس .7942 أطول من أرتال السالح إال أرتال النزوح، والجميل أن غيوم السماء 

 تتغير. 

 أقسى من شوق حواء لُمعتقَل، قيصر.  وليس .7943

 أمقت في دنيانا الحالية من الفصائلية تؤخر وتدمر كل شيء.  وليس .7944

 غريباً ان تموتوا، ولكن كل الغرابة أن يبقى القتلة أحياء! وليس .7945

شيء جميل سوى لونه اللهم كن للجائعين المحاصرين فوحدك تكفيهم والكل  في الثلج    وليس .7946

 غيرك ال يفيهم. 

 مهما لون عيناك، ولكن المهم أنني أبصرها وتبصرني.   وليس .7947

 ع الحواجز كل الوجوه شايهة، شاهت الوجوه.   وليش .7948

ك  المظلوم أن للظالم رب سيمحقه ويردعه ويهلكه ولو بعد حين، ليعلم المظلوم ذل  وليعلم .7949

 ألن الظالم لن يعلم.

 أشد القول حين الحياة وعند الموت ما ألينه، خبر.  وما .7950

 تعلم الطاغية ان يصفعنا اال بعد أن علمناه أننا ننحني عقب الصفع، الشهيد لم ينحني.  وما .7951

 دور الحكومة؟ ال شيء سوى إصدار التسعيرة حسب الدوالر.  وما .7952

 زالت روحه تسندها؛ رغم الرحيل.  وما .7953

التي    زالوا  وما .7954 الليلة  القدر! هي  ليلة  بحثهم عن هللا في  أكثر من  القدر  ليلة  يبحثون عن 

ستكون أقرب ما يكون فيها إلى هللا، وقلبك أطهر ما يكون في قربه من هللا، هي ليلة واحدة 

 ولربي كل الليالي.
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زالوا يسألونني من أي وطن أنت؟!!!! ولما السؤال فصمتي هنا أبلغ أنا من وطن قتل    وما .7955

وشرد وهجر أبناءه...أنا من وطن دمر وحرق ونهب ملكه...أنا من وطن كل ما فيه ثمين لدرجة  

 أن كرسياً تنازعوا عليه أدت إلى دمار وطن بما فيه أغاٍل يا وطن إلى هذا الحد؟

 زلت أكتشف روعة ظلي عندما استخدمه للمقارنة. وما .7956

ربنا والطريق إلى ربنا سيزول  زلنا نضل الدرب أو الطريق إلى الرب فعندما نعرف د  وما .7957

 األلم.

 عادت القلوب تطيق قهرا وال صبرا فيا فارج الغم المدلهم فرج عنا يا رب. وما .7958

 نفع الكالم بال روح المبادرة؟ وما .7959

 نفع عهود القلب إذا كانت األقفال التي عليها تحتاج عقود كي تفتح، مزيد من الخذالن.  وما .7960

 نت مطالبهم العظام، عظام. يضرك كثرة الكالب حولك إذا كا وما .7961

 يفيدني إذا كان عمرك كبير وفكرك صغير! إنعاش الجثث.  وما .7962

 ينفعني إذا كان اسمك نهر، وأنت تسيل گ الصلصولة.  وما .7963

 تحوي قلوبنا حتى نكون بهذا الغباء؟! تحوي أالف األعداء، وهم.  وماذا .7964

ترتجي منا إذا كان ال يؤثر فينا أي شيء سوى موسيقا حزينة ولبرهة من الزمن،    وماذا .7965

 على قلوب أقفالها. 

 سيكون بعد هذا الرحيل لقوافل الرجال الطيبين.  وماذا .7966

 أحالمنا يسرق منها الجناة. ومازالت .7967

تلك الخفافيش تقض مضاجعنا: تسرق منا أرواحا وتعكر صفو هدوئنا وتؤخر    ومازالت .7968

 أحالمنا، خفافيش. 

 تلك النار مشتعلة منذ سنوات لم تخمد!، إنها نار الفقد. ومازالت .7969

 تناديه رغم الغياب البعيد، أن ُعد.. فقلبي هٌش كجدران الخيمة.  ومازالت .7970

 مضام. ضيم الكرام موت، ولكن في حياة الذل كل ال وماي .7971

 ما صيرتهم ربآ صرت كلبا، فأمن بربك واكفر بهم.   ومتى .7972

 السعادة أن تضحك وتتصدق.  ومختصر .7973

 التهجير تبان قصص عشق كانت بحنايا القلوب مخفية، يا دار الزمن دوار.  ومع .7974

 شرعي هذا الوطن شرعهم من شرعهم عالمات التشكيل غائبة شكلوها. ومعظم .7975

 من تولوا أمورنا تولوا.   ومعظم .7976
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مثلة تشرذمنا أن عدد الجاليات الحقا سيفوق عدد التنسيقيات سابقا، كنا بعيدين ونحن  أ  ومن  .7977

 بالقرب لذلك صار البعد أولى.

 باب الحكم الرشيد ال يُسيء المواطن لحكومة وإنما للمسيئين فيها.   ومن .7978

للنساء   ومن  .7979 كانت  ولو  الغوطة  في  الدماء  كل  نسيانهم  الباطل  اهل  الى  االشارة  دالئل 

 ال واللعب مع بعضهم باأللعاب النارية في وسط النساء واألطفال.واالطف

دالئل أن الحياة تستحق الكفاح ذهاب الطفل إلى المدرسة عند كل صباح برد ونعس    ومن .7980

 وشعر بنت مبلل ومشي بتشحيط القدمين. 

 سنة الكون أال يبقى أحد ويبقى ما فعلوه، لذلك ال يموت فعالً إال من ال يفعلون.  ومن .7981

 قال لك إن الروح ما زالت تسُكن هناك.  ومن .7982

قصور فهمنا أننا نخاف من الجوع والعطش في رمضان، نخاف من مشقات الطاعة   ومن .7983

 الصغيرة فما بالك......والمعين هو هللا. 

 ال يرقُب هللا ال يعيش الحياة كما ينبغي.   ومن .7984

 هنا إذا وسد األمر لغير أهله فمن أفضى لذلك من غير أهله أيضاً. ومن .7985

يتحرز عند الدفاع عن أهله ألي سبب كان مخافة أن يوصف أو يصنف فال حاجة لهم    ومن  .7986

 به. 

 يخاف َطز اإلبرةِ، يقول عن اللقاحِ غير نافعِ.  ومن .7987

 يخاف كسر القيود يعيش أسيرا.  ومن .7988

 ولة ترويجها اخفاء للسوء المبطن. يستعجل الهزيمة يُمنى بها ومحا  ومن .7989

 يصفق للقاتل يشاركه الجريمة، ما بدها شيخ الشغلة.   ومن .7990

 يعش بال مبادئ، ما عاش.  ومن .7991

 يعيش بال مبادئ خاروف.   ومن .7992

 َرح تجيب متلهم؟  ومين .7993

 قلوب المظلومين ستكوي قلوب الظالمين كياً. ونار .7994

تحملون    ونبض  .7995 النبض  لهذا  شكل  فأي  واخبارها  االخبار  بشبكات  مرتبط  قلوبنا 

💞💓💔💘. 

 في كل مصيبٍة مسعفاً، إال في المشاعر فال تسعفنا األبجدية.  ونجد .7996

 البعض لحبهم ونكره أخرين لكرههم.  ونحب .7997

 أن يرحل البعض ليستيقظ اآلخرون.  ونحتاج .7998
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ن سائقيها كانوا مرتزقة مجرمون ال  كالشعب التركي اعتلينا ظهور الدبابات، ولك  ونحن .7999

 حماة ديار وال حتى انقالبين. 

 ما كان ِعنا بحر يخفف َعنا نصف أثر االنفجارات، كبيروت،   ونحن .8000

 من زمان بطلنا. شو بطلتوا؟ بطلنا نخاف، وبطلنا نبكي.   ونحن .8001

 أالمنا عساها ينبت منها األمل.  وندفن .8002

جعجعة    ونغطي .8003 عن  بكالمنا  مدننا  سقوط  عن  أخو  سكوتنا  جهل  عنده  شعب  األخرين، 

 محلوشة. 

 ويحتضن في داخله عشرات األموات. ركام البيت أصبح كذاك القلب وهذا .8004

 الوطن حومة مي والكل فيها غرقى.  وهذا .8005

 أبشع من أن يتحول المنزل إلى مقبرة يضم الجميع كما كان.  وهل .8006

 نميز بين انفجار المدفع وإطالق القذيفة منه؟   وهل .8007

التبرير الذي يعيشه شبابنا هو اساس فرقتنا، ومقياسهم: ذبحنا لألعناق أهون من قتال   وهم .8008

ويبقى   مسلم،  ذبح  من  أهون  الكفار ألجل مصلحة  موالة  ومقياس غيرهم  الكفار،  جنح  تحت 

 بنظرهم شيء أهون من شيء حتى وقعوا في الهوان جميعا.

 فجأة بيكبروا، كيف بيكبروا؟، ما بعرف.. فجأة بيصير عمرهم ألف سنة وبموتوا.  يكوه .8009

 بنا الجهل إلى حد اإلعاقة. ووصل .8010

 كبرنا ما لقيناكم؛ وهلق ناطرين الصغار حتى يكبروا.   ووقت .8011

 األمل في كل غد أن نستيقظ غداً، حرية.  ويبقى .8012

 الحب ألماً تنال به أمالً. ويبقى .8013

 ك الوجوه واألماكن والذكريات. الحنين يسري لتل  ويبقى .8014

الشهيد هو الوحيد الذي يودعنا جميعا قبل الرحيل دون أن نشعر وال يترك لنا سوى   ويبقى .8015

 لملمة ذكرى او مشهد سريع لوداعه، يودعنا ونحن ال ندرك انه بموقف الوداع، يودع ويرحل. 

 الصادقين موجودين لالنتفاضة القادمة. ويبقى .8016

 المنى يا وطني أن تكون وطناً ال ألماً. ويبقى .8017

 شهداء العمل اإلنساني ناقوس بالعالم الالإنساني ليعود إلى فطرته.  ويبقى .8018

 لبلدتك في قلبك ثورة وفي ذاكرتك صورة ال تمحى، اللهم أمنا في أوطاننا.  ويبقى .8019

 ألجل ذلك كانت كل التضحيات. و الحرية تليق به الوطن هذا ويبقى .8020

 همنا فيما يخص الوطن كهم الطفل: بسكوتة. ويبقى .8021
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 هناك ثوار صادقين يجمحون مع الحق مهما عصفت بهم الريح، سيرتها األولى.  ويبقى .8022

 واقعنا: يشق على العقل فهمه ويشق القلب وضعه، جهل إلى القمة.   ويبقى .8023

 ......خلف غموضي......وضوح ال يقرأ. ويبقى .8024

 أحياناً بتفكر العطل من الجنزير بيطلع من الدوالب، وبتتشحم لتفهم.  ويحدث .8025

 أحياناً...أن تفيض أرواحنا...بالحنين...وللقصة بقية...  ويحدث .8026

 أن تصلنا رسائل ليست لنا، ولكن هللا أرادها أن تصل، بوضوح.  ويحدث .8027

 أن نسألهم ليس بحثاً عن جواب وإنما لنختبر وجودهم.  ويحدث .8028

 نكون ناشطين على الفيسبوك أكثر من الحياة.أن  ويحدث .8029

 أن نؤمن بما يؤمن به الصادقون ونحن بما ظنوا به من الظانين.  ويحدث .8030

 أن يصبح الرباط وظيفة وفقط.  ويحدث .8031

 أن يكون القذر رمزاً فقط للذين ربوا على الوضاعة، فال كانوا وال صاروا. ويحدث .8032

أن يكون سرير ألحد ما وقد يكون    أن يكون القلب كرسي جلوس ألحد ما ويحدث  ويحدث .8033

 لعنة ألحد أخر، أمكنة في نفس المكان. 

 أن يكون عزاءه في غير بلدته وغير أهله أبدله هللا وفي األخرة خير بديل.  ويحدث .8034

 أن يكون للمسخ راية ويسمي نفسه فصيل وننسى أهات المعتقلين.  ويحدث .8035

 تكاثف. في الشتاء أن تمطر بيانات فتتبخر حبات المطر وت  ويحدث .8036

في أرواحنا أن الباحثين في صور قيصر عن ذويهم نفسهم يحاولوا أن يقتنعوا وال    ويحز .8037

يقتنعوا بنفس الوقت، يشبهون عليهم وينكرون التشابه بذات الوقت، يأملون وجودهم وال يريدون،  

ال يعرفون أن كانوا سيجدون حياً بين صور األموات! فأي محٍق تنتظر هذه األرض من شدة  

 . تكبرم المرالجُ 

لي أن أسأل ما بال الطيب دوماً من يرحل؟! ولما على الفارس البطل أن يترجل؟!    ويحق .8038

 وعالم يبقى البقية واألنقى يأفل؟! عالم؟ 

 لي أن أسأل ما بال رأسك المصدوع ال يعمل؟! أال يعمل؟ أال تأمل؟ ألن يعمل؟  ويحق .8039

 لي أن أسأل ما ذنب الطفولة ما ذنب أمل؟  ويحق .8040

لي أن أسأل! ما بال رأسك المصدوع ال يعمل؟ ما بال قلبك المخلوع من صدرك،    ويحق .8041

المنزوع أال يقبل؟ ما بال عقلك؟! هل عاد يثمل عالم تكذب ولما تكذب؟ أال تعلم! أن الجرح مع  

 الكذب ال يدمل؟ 

 كالحمير من يسكت عن الخطأ مرارا وبشكل كبير.   ويساق .8042
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 هلها ولهم خلقت.! فكما للجنة أهل، فللنار أويسألون؟ .8043

 عن الحب ويسألونك عن الثورة ويسألونك ويسألون.  ويسألونك  .8044

اللص بيتا ثم يقول تبت ويطالب صاحب البيت أن يعد له أغراض البيت ليعيدها   ويسرق .8045

 فما تذكره أعاده وما نسيه أهدي لي هاي إذا تاب وإذا ما تاب؟ تبن. 

 النور طريقه من ثقوب األلم.  ويشق  .8046

 منك أن تعاملهم بصفاء نية، ونيتهم غير صافية! ويطلبون.  ويطلبون .8047

هو   ويظن .8048 القاضي  أن  يدري  وال  سيطول  حلها  أن  هللا  إلى  القضية  تحال  عندما  الظالم 

 المتصرف في شأن المظلوم وشأنه فَاَل تَْبتَئِْس ِبَما َكانُوا يَْعَملُوَن. 

 الفراغ الذي يتركونه عقب الرحيل. حجم األبطال ب   ويعرف .8049

 التمثال مغطى بعلم عندما يرجع الشعب غنم.  ويعود .8050

 العدو، بطعنات خناجرنا بخواصرنا لبعضنا وهو ال يستطيع الوصول إلينا بسكين!   ويعيش .8051

 التسامح أحيانا محفزا لنباح البعض أكثر، فالمبادئ ال يساوم عليها. ويكون  .8052

 يلون، ولكنكم ال تبصرون. الحسن عند القبحاء ذنب جم  ويكون  .8053

 البطل مقبالً ويموت الجبان مدبرا وكالهما يموت.  ويموت  .8054

 كثير من االبرياء فقط ألجل التوقيع على اتفاقات سياسية. ويموت  .8055

 تعوا نبطل نسأل عنن ونكون نحن هنن، وينن. وينن .8056

عينا جديد بسنة جديدة من عمر الثورة، كل الخرق غير علمها ال ترفعوا، وإذا ما و   ويوم .8057

 واشتغلنا كأنها بلدنا لألبد رح نخسر كلشي. 

 ما سنقص أشياء تجري مجرى الدم فينا، أشياء ننسى أسمائنا وال ننساها وال تنسى.   ويومآ .8058

 ُكل شيء عندما يتحول ولي األمر إلى إله.  َيسوء .8059

 المجرمون وتبقى ثورتنا فتية، ولسا بدنا حرية.  يَهرم .8060

 ، أعاب على موظف بيرتشي بدوالرين فعلته. أن موظف بيرتشي بتالتين دوالر  يُحكى .8061

 المسجد، ولكن: يبقى هللا ونبقى نحن ونلعنكم بال مئذنة.  يُدمر .8062

عن األمر باآلثر ال بما يظهر ... فمجتمعنا مليء جداً بالطقوس الدينية، بعيٌد جداً عن   يُعَبر .8063

 هللا. 

 كل هالمعارك منشان طريقين، وأقول هللا يأخذكم.  يُقال .8064

 تفاق، وأقول هناك نفاق. هناك ا يُقال .8065
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 كل شيء يشارك فيه البشر بعدد الذين يستحقون االحترام منهم.   يُقيم .8066

 كثيراً بالخذالن من يناضل عن خائفين.   يُمنى .8067

 انتقم لهم. رب هو نداء سبق كل األسماء، فيا هللا،  يا .8068

أبتي ويح ثيابي أمست بحقيبتي يا أبتي أين أقالمي ودفاتري؟ يا بني حقيبتك باتت للنزوح    يا .8069

 والشقا وليست للعلم والرقي، مشهد قصير أفالم تحكيها األقالم. 

 أخي الحق يقال: كتير ناس بدها لزقة طبعا لتمها مو تحت سيارتها.  يا .8070

 أنا: قديش بعيد الحكي؟، والحكي عنكم بعيد!  يا .8071

 بعد اإليمان باهلل لو أردنا أن نمضي للقمم عليك أن تؤمن أننا مختلفون.  أنت يا .8072

 أيها الحزن الُمخيم متى الرحيل، ومتى تعود األجساد لموطنها، ويعود الفرح للقلوب. يا .8073

أيها الغافل ال تدري من العدو! أما رأيت بركة الدماء؟! ياً أيها الغافل عن العدو أما رأيت   يا .8074

 ال تدري من العدو! األطفال أشالء؟!  

 أيها النبض الذي ال يستكين، بهذه الدنيا ما حدا ربحان.  يا .8075

 أيها الهم تصبح على فرج. يا .8076

بقية الروح نظمي أنفاسك يا أيها اليائسون أغلقوا أبوابكم وكفوا عنا فما زال في وطني    يا .8077

 حيز لألمل والحياة، يا بقية الروح. 

كفرنا بنفاقنا وكفرنا بتفرقنا وكفرنا بالظلم وكفرنا بني كلنا كافرون فقد كفرنا بجهلنا و  يا .8078

وباهلل  بزعمهم  كافرون  بالكفر،  كفرنا  أننا  يعلموا  ولم  كفرنا  ألننا  وحاسبونا  المبجل،  بالصنم 

 مؤمنون. 

 تاجر الدين كفة الدين راجحة وليست ككفة ميزان تتأرجح.  يا .8079

 ون مستعجلون.تاجر المعنويات والسبق تمهل فأنت تتاجر بدمائنا، اعالمي يا .8080

 جذع الشجرة المقطوع، اضرب شروشك في األرض فقد أرهقنا الترحال والنزوح.  يا .8081

جماعة بيان مبارح بدو فهم سياسي وجنس مولود اليوم بدو فهم تسويقي. عقلية الموظف    يا .8082

 الحكومي بطلوها. 

،  جماعة مسؤولية شيخ الجامع يلي عندكم بالحارة أكبر من مسؤولية أردوغان تجاهكم   يا .8083

 فال تبعدوا كتير، بدها نشتغل من عنا مو من برا لنوصل. 

 حامل البندقية قطعة حديد وعقلك هو من يرمي فال ترمي عقلك.  يا .8084

 حامل البندقية يا صرخة الحرية تاهت.... فوهة المدفعية.  يا .8085

 حامل البندقية يا صرخة الحرية عندما ندفنك ندفن كثيراً.  يا .8086



 نون  -  بتي العدس ح 

 

459 

 وتابع المسير. حامل الهم: توقف وإرمي حملك   يا .8087

 حبيبتي: صحي عم يخسروا العرب بكرة القدم، لكن المهم أنني فزت بقلبك.  يا .8088

 حلمي: إني ال أستطيع الطيران. يا .8089

 دار أين الساكنون؟  يا .8090

 رب اروي غيظ قلوبنا بلهيب انتقامك.  يا .8091

 رب اقطع كل طرق الطغاة، ويسر طرق الصادقين. يا .8092

 رب النازحين كن لهم، وأهلك عدوهم.  يا .8093

 رب تنتقل هالبلد متل لما بتكون بطريق قشق وبتصير َع الزفت.  يا .8094

 رب تولى أمرنا، فقد تواله عبيد أَْخلََدوا إِلَى اأْلَْرِض.  يا .8095

 رب رفقاً بالطفولة وأمها. يا .8096

 رب طالما أنك بالقرب؛ ما يخيفنا شيء.  يا .8097

 رب عدلك فيهم فما أعدلك. يا .8098

 رب قوتك وأبعد عنا الوهن فعدوك لم يكن يوما قويا.  يا .8099

 رب كما هي بال أي شيء بحرفيها وأداة النداء.  يا .8100

نُقتل ونُحرق، فأين جبروتك المخيف كالرعد والبرق،  رب    يا .8101 نحن هنا: هنا في كل يوم 

نحن نخاف من كل شيء هنا، والقتلة المجرمون يدعون حتى منك ال يخافون، يا رب نيزك  

يحرقهم، نيرانه من لظى قلوب أمهاتنا، ووقوده من دماء أجساد أباءنا، يأتي بدعواتنا، فال يبقي  

ان، يا رب نحن هنا، نريد أن ننام يوماً بال خوف، نريد أن نرقد بسالم  ك  مجرموال يذر منهم  

 بال برد، نريد أشياء أُخرى، سنخبرك بها عندما يموت المجرمون، يا رب.

 رب نسألك لقلوبنا صبرا على فقد األحبة.  يا .8102

 رب نصٌر يزيل الهموم وينصب الهمم.  يا .8103

 رب وحد صفاً أنت قِبلَتَه.  يا .8104

 يران، بلكي بيدفا الجو شوي.رب ينحرق كل الط يا .8105

 روح شقد عالم راحت. يا .8106

 سادة كوننا نتقمص أفعال القادة فلبس القناع سيصبح دون المتوقع والعادة. يا .8107

 سيدتي أنا مسالم أكره من كان الكره عنوانه واعشق من كان للحب عنوان. يا .8108

سيدي الحل بعودة الناس للدين يا سيدي للعودة للدين يجب أن تكون بوعي وعلم وفهم    يا .8109

 وإال بصير في أنبياء كتير ومسيلمات من المسلمات.
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سيدي إذا في قائد فصيل بيعرف "يعرف الوطن" صح، بكون بيستحق يقودنا. هيك بدو    يا .8110

 المعلم

 شعبي ما بدك تبطل مصالح وتعتمد على نفسك؟  يا .8111

 هللا اطلعي، دفيهم وارحميهم، للنازحين.   شمس يا .8112

صديقي المتعب تحصن وتيقن أن ساعة الموت محسومة، ولكن هناك أسباب طالما يجب    يا .8113

 أن تبقى تهرب منها حتى تجد السبب الحق الذي تتجه إليه وال تهرب منه. 

 صديقي: الغفلة بذلة في هذه المرحلة، فال تغفل أبدآ. يا .8114

  يحميك. عاقد الحاجبين......هللا يا .8115

عزيزي التعامالت القائمة بيننا هي مع هللا، فإذا حاولت االلتفاف فيها ستضل طريقك    يا .8116

 بهذا التعامل عن هللا، دعك من األدوات وانظر إلى الهدف فاهلل ينظر إلى النوايا، هوب. 

عزيزي الذل يستشري فينا كالسرطان يبدأ بهجرة الحي ثم القرية ثم األوطان وما زلنا   يا .8117

 بحث عن المستقبل في قعر الفنجان. ن 

 عزيزي القذيفة الواحدة وحتى وإن لم تخدش جريمة كبيرة.  يا .8118

 عزيزي إذا تنادوا بدعوة الفصائلية فقل إني كفرت بدعوة الجاهلية. يا .8119

 عزيزي أكبر فرق بيننا وبين الغرب هو طريقة التفكير.  يا .8120

 عزيزي تشرذمنا يقتل منا أكثر ما قتل الحصار والكيماوي، تماسيح.  يا .8121

عزيزي رغم قهرك أنت في قفص االتهام ألنك لست عاجز، وعن التهمة ال تسل، خذالن    يا .8122

 بألف حجة. 

 عزيزي فرق شاسع بين المشتري والبائع.  يا .8123

ي بدين  عزيزي فرق شاسع بين من يضحي بنفسه ليمكن دين هللا في األرض، ومن يضح   يا .8124

 هللا ليمكن نفسه في األرض.

عزيزي ال فرق بين االمير والصغير إذا كان الفكر فكر الحمير، ثقافة تتجسد وأجساد   يا .8125

 تتشقف. 

 عزيزي ال يضيمك كثرة األوساخ على جنبات طريقك ما يهمك أن يكون ختامها مسك.  يا .8126

وانهيارن   يا .8127 والحمم  البالستي  أمام  يكشفه صمودنا  جهلنا  مدى  البوظ  عزيزي  لوح  أمام  ا 

 والسلة. 

فقداء القلب لم يعد هناك ما يشبهكم وبات مجرد البحث شاقاً وبات الحماس قاتل مادام    يا .8128

 لن يفيض. 
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 قلم كيف لصريرك أن يكتب عن ألم؟  يا .8129

 قمح األرض أينك؟  يا .8130

 ُكل الذكريات لسِت شيئاً أمام ما هَو آْت.  يا .8131

 لهشاشة المخيم يستهدفه كل جبناء العالم. من يغطي الوجوه، من يتحمل إثم األرواح.  يا .8132

 َمنسي ال تقلق.  يا .8133

فهل    يا .8134 اإلياب  يوم  نصرتنا مضى  وقت  السراب مضى  على  متكئاً  على صحوتنا  متكئاً 

رحلت؟ أم مازلت ناقوساً! يدق الهوى يدق حلقات قيدك يدق قلوب األحباب يدق سجالت كفر  

ي  بروحك  سجانك  لي  قل  موت  بال  حياةً  صوت  بال  صدًى  السماء  عنان  يدق  الذكريات  دق 

ساعات ألمك ومن يعوض غدرنا لدقات دقائق حلمك ومن    قاتالمجيبة... من يغفر خيانتنا لد

يعيد ما سرقوه من دقات ثواني أملك ومن يعيد الخفقات لتلك النبضات؟ من... يمسخهم ويمسحنا 

 من؟ 

 لى األرض.... أنت ال تسيطر على روحك. من تدعي السيطرة ع يا .8135

 وطن ليس لشهدائك حدود، فتجاوزوها.  يا .8136

 وطني الضائع يا وطني سيريا انهرت، إن هرت. يا .8137

: الشيخ ممكن يشرب متة، وشريب المتة ممكن يكون شيخ، الشيخ ممكن يدخن،  ياشباب .8138

ني شغلة يا نبي  والمدخن ممكن يكون شيخ، وال ممكن يأل، والمئل ممكن يكون ال... وهيك يع

 يا شيطان بطلوها، كل بني أدم هو إنسان. 

العيد زائرا ليخبرنا أن الفرح قادم بإذن هللا    يأتي  .8139 العيد زائرا وإن كان الوجع كبير يأتي 

سيخيم الفرح في ديارنا بعد الفرج بإذن هللا أملنا باهلل كبير أن ينبض الفرح في قلوب ملؤها 

 . الحزن وعند هللا ال تضيع األماني

الفصيل...يأتي بقوة...وسالح ثقيل، إلى أرض محررة... وبمعركة، كل ذلك مازال    يأتي  .8140

جميل ماذا حصل أو ماذا فعل؟! لقد غير العلم وبقي كل شيء كما كان الهدف خرقة وأصحاب  

 هذه الفصائل بهذه األهداف أهون من الخرقة. 

 هالً رمضان.رمضان لنكون مختلفين فيه عما قبله، كفرصة للتغيير، فأ يأتي .8141

فصيل فهداك بشيل، والذي أتى بيقبع مابقي وبيشيل، أُكل هذا غنائم؟،ال...وإنما أنتم    يأتي  .8142

 غنم. 

الوطن عندما يبيع الجميع حصته فيه فحافظ على حصتك وإذا كان قد تم بيعه فأنت    يباع  .8143

 بعت. 

 عن المناسبات من ال يتقنون السعادة والفرح. يبحث .8144
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 عن السعة وهي أقرب ما تكون إليهم، في الصدور. يبحثون .8145

 عن هللا في قتل النفس بدل إحياءها ويتقربون إليه بتجويعها بدل إكرامها ويبحثون.   يبحثون .8146

 عن مصير مختلف وهم على نفس الحال! يبحثون .8147

أو أشخاص يقيسون عليهم، فكرة نماذج انجح  عن نماذج ناجحة كما هي بمقياسهم  يبحثون .8148

 مما عندهم ما بدهم. 

 االمر بنقد يتطور الى اتهام بجهل، ثم تقليل، ثم تخوين أحد صفات ما يسمى المتسلقون.   يبدأ .8149

البعد عن الواقع بشخصنة افعالك فتقيد تفكيرك وتعيش وهمآ وتبلى بقيد يهدر وقتك    يبدأ .8150

 الذي تمضي فيه بهذه المعتقدات. 

القهر والذل بعد أن تستسلم وربما تكون الضربات موجعة بأحد أشكال الوجع، ولكن    يبدأ .8151

 ال تستسلم ألنها مهما كانت ليست أقسى من أول مفردتين. 

 واجب اآلخرين بتحملك عندما تصل لذروة إمكانية تحملهم.  يبدأ .8152

 المعركة ببيان وتنتهي ببيان وبينهما جرائم كثيرة.  يبدآن .8153

 كثيراً وأنت تحاول، منذ متى؟ منذ وطن.  أنك تعبتَ  يبدو  .8154

 أنك من موطن بعيد جداً! عن تركيا حتى لم تسعفك الحياة. يبدو  .8155

 أننا اقتنعنا أننا إرهابيون فيموت االالف منا ونحن بسكون.  يبدو  .8156

 أنه عيد بال طقوس، واألطفال تابعوا نومهم ككل يوم وكأنه ليس يوم العيد. يبدو  .8157

ن كونها يجب ان تتحرك فال يكفي ما تحمله من العلم او الوعي واجب الفئة الواعية م  يبرز .8158

 .Be Positiveمالم تقد به المجتمع نحو االفضل كن إيجابي  

اسأل    يبقى .8159 قساوتها،  رغم  التجارب  خوض  من  أضعف  صوابيته  رغم  النصائح  اسداء 

 مجرب. 

 . ��اإلنسان إنسان مالم يكذب  يبقى .8160

 بيت العزاء هو أكثر بيت يجمعنا.  يبقى .8161

 مع كل صباح يقين أن أهل الشارع بال فكر يسيرون إلى الهالك.  بقىي  .8162

 الوطن أبناؤه، ألن أبناء الحرام لم يتقنوا بناء أنفسهم حتى يبنوا وطن.  يبني .8163

 الناس الكثير من المشاهد؛ ليس ألنها تؤذي مشاعرهم وإنما ألنها تبين عجزهم.  يتجاوز .8164

 الجميع ويتقدم الشهيد.  يتراجع .8165

 الجميع على القصعة الخاوية كأنها حياتهم وال يدركون أنها حتفهم إنها الهاوية.  يتراكض .8166
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 الشهيد وراءه كرم للكثير ووجع لعائلته الذي وال شك سيقابله كرم هللا لهم.  يترك .8167

 الفرد الجماعة بأول وعكة إذا كانت تربطه بها مصلحته ال شيء أخر. يترك .8168

 ف بصف الظالمين، فاتقوا فراستنا. شكل االنسان لألسواء بمجرد الوقو يتغير .8169

كثيراً الموت في وطني وأكثر ما يستهدف هم اإلنسانيون، مشهد يومي تتغير فيه    يتكرر .8170

 فقط األسماء والصور فقط. 

 ألجلهم أما ألجلنا فيصمتون، يجيب أجلكم. يتكلمون .8171

 معنى المستحيل إذا تدخل القدر.  يتالشى .8172

 تمرير مشاريع "حتف الشعب" عندما يصبح "عدم الصمود" هو ما يعول عليه.   يتم .8173

ألنكم تجيدون تمجيد أسمائهم وأجسادهم أكثر من أفعالهم أو حتى أقوالهم، كونوا    يتمردون .8174

 منصفين حتى ال يتمردون.

بالفتور وما إن يقتربوا مني يكتشفون أن حياتي هي لحظات هدوء والباقي ضجيج    يتهموني .8175

وفي ضجيجي يضيعون ليتهموني بالغموض وما إن يلبثوا إال يتلمسوا عفويتي فمن كان  نشاط  

 بمقامها تحاببنا وفي عدا ذلك تتوالى االتهامات.

الصفة    يتواجد .8176 ُمعلك،  أو  ُمعلق  أو  ُمشجع  بصفة  التواصل  مواقع  على  السوريين  غالبية 

والمحامي   أنه طبيب  الطبيب  يعكس  بالقانون وقس  الخاصة بهم مفقودة. مثالً ال  له  ال عالقة 

عليه. كما لم يستطع السوريون صنع أي مجموعة مختصة بقضاياه الكبرى، فالثورة ليس لها  

الم وقضايا  عندها    عتقلين قيادة  يتوقف  عابرة ال  قضايا  والجرائم  وتتابع،  توثق  جهة  يوجد  ال 

 أن فوز اللاير  المختصين بالشكل الالزم، وحتى أبسط من ذلك بكثير غير موجود. تشعر مثالً 

 تمثل لهم قضية كبرى! ال مانع... ولكن ليس على حساب أرواحهم. 

عمق المنبهات التي نتعرضها بحياتنا مع حجم الغفلة التي نعيشها، فكلما استيقظنا    يتوازى .8177

 من غفلتنا خفت علينا كوارثنا باختالفها، ونحن لألسف غارقون.

النا  يتوجب  .8178 الضوء على  تسليط  اإلعالميين  هذه على  في  المدني  المجتمع  س ومؤسسات 

 المرحلة بعيدا عن شمس الفصيل ألن الحياة تستوجب ذلك. 

 نبض قلوبهم ونبض الذكريات ويبقون ذكرى خافقة لن تتوقف.  يتوقف .8179

المشاكل ويبحثون عن حلول! أصالً ما رح تالقوا حل ألن ما في مشكلة، في    يتوهمون .8180

 وهم ووهن. 

 يش في حظيرة المؤيدين. ان تبقى حيوان لتستطيع الع يجب .8181

أال يكون الجميع مجتمع بقرب بعضه؛ يجب أن يبقى قسم مبتعد، لينتقم يوم الثأر لكل    يجب .8182

 فرد من شهدائنا.
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 أن تبدأ كل شيء ب يجب.  يجب .8183

 أن تعمل في المؤسسة كأنها ملكك، ولكن يجب أال تتصرف فيها وكأنها ملكك.  يجب .8184

 ال بتتبدهل، بتنظمها كبشر وتعيشها كألة.أن تنظم حياتك كألة لتعيشها كبشر، وإ يجب .8185

أن نبقى نرى صور العجز الجسدي لنوقن بمدى العجز الفكري الذي نحمله وضيق    يجب  .8186

 القلب الذي نعيش فيه. 

 أن نسلط الضوء على االنجاز مع الوقت ال على العمر، وقت مع الوقت بال انجاز.  يجب .8187

 أن نكون منصفين جداً في الحب. يجب .8188

 ..لنلتقي. أن نلتقي. يجب .8189

أن يشارك الجميع بالمعركة على كافة األصعدة عسكرياً وسلمياً وعلى كافة المحاور    يجب .8190

على األرض وفي اإلعالم وفي المجتمع والتعويل على ضامن أياً كان دولة أو مجلس قبل ان 

 نعول على كوننا معاً ونعمل معاً ولهدف واحد هو سراب يؤخر النصر ويزيد الوجع. 

أن يكون هناك مصدر رسمي للصرف، يستند إليه الجميع ويحدث النشرة كل نصف    يجب .8191

 ساعة.

 أن يموت في كل مرة منا المئات حتى يضمن الضامنون عدم موت أحد منهم.  يجب .8192

 تبديل كلمة استجابة پ استدامة في سياقنا؛ فما مضى كفى.   يجب .8193

تغير أصحاب المناصب القيادية برأس هرم المؤسسات كل فترة زمنية جيدة، حتى    يجب .8194

التشقق   للمافيا، تجنب  التحول  لو كان لمناصب أعلى أو أماكن أُخرى لألسباب اآلتية: تجنب 

 والتشقف، تجديد طرق العمل ومواكبة التطور السريع للعلوم والخروج عن قالب التفكير المحدد. 

التعليم    يجب  .8195 الثوار على الجبهات فالعلم جبهة إن خسرناها ما فادنا ربح كل  دعم  كدعم 

 الحروب. 

 على الشعب االنتقال من طور التفهمن الى طور الفهم.  يجب .8196

 عليك أن تحارب بالسالح الذي اخترته أيا كان، وإال صرت بخبر كان. يجب .8197

 ة ويالت. والة األمر ليحلوا مآسينا، خمس دقائق ومنبلش نحلها بيناتهم، وال  يجتمع .8198

 باسم الدين، وال يقبلون أن تحاكمهم به!  يحاكمونك .8199

 الحديث كثيراً بالشيء الذي ال ينفع وعند طرح النافع يخرسون، الهطهاطون.  يحبون  .8200

 الى تسوية.  يحتاج .8201

النظر ال    يحتاج .8202 بوجهات  اختالف  أدنى  فينا والذي يظهر عند  المعمر  الحقد  لتدمير ذلك 

 أكثر، صور الحقيقة. 
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(، الريادة Yحتل؟! ويحررون المحرر؟! ونحن نشقف المشقف ونقطع المقطع )الم  يحتلون .8203

 العكسية. 

 حريش هــ الفصائل قديش عم يذكرونا بنظام القرد.   يحرق .8204

 للمستقبل: ُمجرم؛ أطلقوا سراحه ألنهم مجرمين.  يحسبون .8205

لك التعبير عن رأيك لمدة موقف واحد عند ذيل الكلب وحسن زميرة وتاني يوم بترجع    يحق .8206

 بتعبر بشكل ينفي رأيك ثم تفقد حرية الرأي لألبد. 

بالبيض رداً على   يحق .8207 للشعب الرد بالبيض، ولكن عيب ع والة األمر الواقع أن يكتفوا 

 الصواريخ إن كانوا صادقين.

 الخوف ونباح الكالب. يحكمنا .8208

أن خنجرا كالصليب يوضع في ظهرك فيجرحك ثم يزال ويعطوك الدواء حتى تكاد    يحكى .8209

فيعيدون الكرة ويطعنوك وهكذا...' خنجرا كالصليب، أبو لؤلؤة أبو حسين أبو علي أبو  تبرأ  

 خنجر. 

أنه عندما يفسد المجتمع تنتشر فحوى القلوب النتنة بدل الطيبة ويتحول الناقصون    يحكى .8210

 إلى ُمتَِّهمين بدل أن يكونوا ُمتََّهمون، فاسدون وناقصون أما عن القلوب فال تحدثون. 

يحمل همه، يحمل طفله، يودع البداية والنهاية ويبقى يحمل ما بينها، إن هللا    روحه،  يحمل  .8211

 سميع عليم. 

 طويالً أولئك الذين ال يكذبون.  يحيا .8212

أالف    يخاف .8213 يتناولون  فهم  الخارج،  من  قادم  ألنه  أو  لقاح  كونه  ليس  اللقاح،  من  الناس 

 بثقافة األفالم ال ثقافة الحياة. األطعمة القادمة من الخارج، ولكن الناس باختصار تريد أن تؤمن 

 الناس؛ مما يخافه الناس. مثال السوري ضمن سورية، يخاف من الترحيل من تركيا.  يخاف .8214

 الناس كثيراً عندما يظنون أنهم يتغيرون لمجرد تغير مواقعهم.  يخطأ .8215

 الشعب نفسه عندما يضع ثقته في غير أهلها؛ وسيجني ما اقترفه، جناة. يخون .8216

مرتين من يطلق الرصاصة بغير وقتها ويدعي عدم وجودها عند لزومها واألنكى    يخونك .8217

 أن تكون بغير مكانها أيضا، خونة بالتالتة. 

شلت    العون والمساعدة تمد لكي تساعد وتعيين وتعز من مدت إليه فإن بغت الذل، فأال  يد .8218

 حياة الذل، أضيق من القبر. 

االالف من دولة إلى دولة إلى دولة ورغيف الخبز مازال وصوله إلى أفواه الجياع    يدخل .8219

 مهمة مستحيلة! ال يملك التأشيرة!
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 الطبيب والمريض فيخرج الطبيب ويصعد المريض.  يدخل .8220

يدعوك للتفكر    للحرب وللسلم وللسياسة وللروية وللغضب وللثأر و....ولكن ال أحد  يدعونك .8221

 أفال يتفكرون. 

 إلى هللا وينصبون أنفسهم ربآ أعلى منه! وضاعة. يدعوننا .8222

الفصيل، يأتي فصيل يمسح اسمه ويضع الجديد باألخير سياتي شخص ما...ويمسح   يذهب .8223

الجميع ويكتب، كومجي، يا حسافة ضلت بس صورهم، تحشوكة الحب أخ لو يحسو، حيطان  

 الحب.

 وأنتم مجرد أدوات للموت وكشف األلغام.محتل ليأتي محتل  يذهب .8224

 األفضل مقارنة بمفهوم األنسب بواقعنا الحالي لذلك يجب ان تكون األفضل األنسب.   يذوب  .8225

 من يكسب الشعب ويربح الشعب عندما يتحرك لتحقيق مكسبه.   يربح .8226

 كثيراً من يخاف من البشر، فعش حياتك وأنت ال تبالي.   يرتبك .8227

المهم ان يكون وقع االنتقال بمزيد من: الرضى والتفاؤل  شيء.... ليأتي شيء!!!    يرحل .8228

 واألمل، بأنك بخير ما دمت تنوي الخير. 

 ورغم ذلك يبقون! يرحلون .8229

 وفي القلب باقون، ما بقي النبض.  يرحلون .8230

 أيام البساطة يلي ما كنا نميز فيها بين الفاصولياء واللوبياء.  يرحم .8231

جع لقد نالوا من إخوانهم ووجعهم الالحق  كي ال ينالهم ما نال إخوانهم من الو   يرضخون .8232

 دائم لن يزول. 

إعمار مسجد سرق.. بنى مسجداً.. العبرة ليست بما تريد وتحقيق ما تريد وإنما العبرة    يريد .8233

 المهمة في طريقة تحقيق ما تريد، ال تغفلوا الجزء المهم، مغفلون. 

 دليالً على طهارتك وهو يكلمك بقذارة!  يريد .8234

 أن تنتصر بساعتين وأحيانا ال يعجبه الواقع فيعلن وفاتها، عكس الثورة.  يريدها .8235

 األرض ويحاربون في الفضاء، لم يبق إال الصحون الطائرة أن تحلق بسمانا.  يريدون .8236

 المجرم، المهم فقط اخفاء كل أدلة جرائمه وتكرارها. بقاء  يريدون .8237

ن وهم لصفعة من صفعات الحياة للثورة أن تتحمل كل خطايا أبناء جلدتهم المارقي  يريدون .8238

 ال يتحملون. 

 الفتن لكي يخفوا النتن الذي يحملون.  يزرعون .8239



 نون  -  بتي العدس ح 

 

467 

وتنجب ثورة تحسن    يزول .8240 العَجب عند وجود التضاد: أن تنجب أم الدنيا زعيما عرصةً 

 تربيته. 

 أين تعيش؟، في دولة الفوضى، التي ال شيء ُمنظم فيها سوى جيوب السلطة.  يسألني .8241

 ما هو البالء؟ باختصار أن تكون من أمة الغثاء. يسألني .8242

تركها،    يسألونني .8243 على  يكرهوك  أن  من  خير  الصالة  على  يرغموك  أن  فأجيب:  عنهم 

أن   واألجمل  فعلها،  على  ترغم  من  خير  الصالة  ترك  على  تكره  أن  فأجيب:  يسألونني عنك 

 يرغموك وتكون ترغب. 

راف يكابر عليه الناس أيا مكابرة؛ لذلك القيادة شرط االعتراف بالقدرة وهذا االعت   يسبق .8244

ترى القادر عليها يبتعد عنها، وغير القادر غير مبالي أساساً باالعتراف فيقود، فضيع الناس  

 من يستحق ووضعوا من ال يستحق، وضاع حقهم االعتراف. 

 القادة ومعظمهم لهم عبيد.  يسبون .8245

 ة كبداية محادثة وتساب. اإلبادة الشخصـ/ـة الذي/التي يرسل/ترسل الو كتاب  يستحق .8246

اللعنة "والة األمر"، الذين يعلمون جيداً ما في جيوب األغنياء وال يعلمون ما يحتاج    يستحق .8247

 الفقراء، حكومات. 

 أن تكون ثائرا بال مبادئ ثابتة، عمالء.  يستحيل .8248

أن يكون اؤنسك من بشر يستحيل أن تمضي عمرك معه بال كدر يستحيل، فليكن    يستحيل .8249

 البشر. اؤنسك مع رب

أن ينتصر الفصيل، ألن العمل الذي يرتجي منه السمعة مردود، سينتصر الحق    يستحيل .8250

 وأهله.

وجود أفكار كاملة ضمن مجتمعنا، ولكن المصيبة تكمن بنسف المجتمع ألي فكرة   يستحيل .8251

 بدل تطويرها مع الوقت لتطبق بشكل كامل. 

 تقداتنا فينالون منا لغبائنا.األوغاد غالبا الدين بالشكل الخطأ للنيل من مع  يستخدم .8252

 بالقرآن عندما يكون لهم وينكرونه عندما يكون عليهم.   يستدلون .8253

كل سوء عندما يصبح الشعب جزء منه، فيفقد الدافعية إليقافه. سواء كان فساد    يستشري .8254

 أفراد أو مؤسسات أو حكومات. 

س ان االول أفضل،  االسم الوهمي جمع ناس حوله أكثر من االمام العالم والسبب لي   يستطيع .8255

 ولكن أن المجتمعين ال يدركون شيئا وفي التيه يسبحون. 

 االعالم تغيير المسار لألفضل، ولكننا نستخدمه للتجييش.  يستطيع .8256
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السيء فعل ما يريد دون اي مضايقة من المجتمع يعني: طريقة تعليمية قمة في   يستطيع .8257

 الحضيض. 

 الصادقون فعل المستحيل ألنهم يدركون حقاً معنى التياسير اإللهية. يستطيع .8258

كثيرون من فعل بعضنا بعدونا وفعل بعض أعدائنا بنا والملخص أننا كلنا نعود    يستغرب .8259

 تقمص فعالً ليس له أصل.أحياناً ألصلنا، ولكن غالباً ن 

العمران بتقليل الهدر ويقلل الهدر بمأسسة العمل وتتم المأسسة بوجود كوادر بشرية    يستقيم .8260

 تؤمن بالتكامل فيما بينها ... هاد اإليمان نحن به كافرون، هدر حتى العمر.

القائد فنحزن، فإذا بغيره المستهدف فنفرح، ويموت المستهدف! في وطني يغتال    يستهدف .8261

 البشر بأوسخ الصور.

البقية، مع الوقت    يستهدفوننا .8262 ألعنهم ننكر على أنفسنا استهداف  جميعهم وعندما نستهدف 

 سننكر أننا مستهدفون، هيك بتبلش الكذبة. 

 ميزان الثائر عندما تكون الثورة منه وهو منها، الثورة فيه وهو فيها. يستوي .8263

 لق بخلق من أخالقه، ستسقطون. الظالم األول في هذا البلد، ويسقط كل من تخ  يسقط .8264

 الغباء األمل بعد هللا هو بالشعب ومن يتأمل بفصيل فهو غبي.  يسقط .8265

 الكلب ودنبه والكثير من المنافقين بيننا.  يسقط .8266

 معيار اإلنسانية عندما يتحول اإلنسان إلى أداة إعالن بدل مستهدف من النشاط. يسقط .8267

 رقابهم ثم يلومونهم على قطعها!  يسلمونهم .8268

عقولنا   يسوء .8269 فوق  يضاف  أمر  القلب  وتَحُجر  الناس  بين  الرحمة  تنعدم  عندما  كل شيء 

 المتحجرة، اللهم قلباً مهبط للرحمات. 

األشخاص الذين ال يفهموننا مصدر إزعاج، لذلك يلي ما بيفهم عليك بّطل تفهمه؛    يشكل  .8270

 فبترتاح.

 المجتمع حيواني عندما يخلو من المهنية واإلنسانية.  يصبح .8271

 المستحيل ممكناً عندما.... توقف الواتساب. يصبح .8272

 الموت أسهل في الغربة، حيث ال يمكن استيعاب الحدث. يصبح .8273

 لحياتك معنى عندما تضيف لحياة األخرين معنى، معنا.  يصبح .8274

معظم الناس أن العدل فقط في السماء، وهو على األرض يطبق، ولكن الفرق أن   يصر .8275

 المظلوم قد ال يشاهد التنفيذ. 

 الكثير على الكلب ليبقى وفياً، واالجدى شراء عصا وتوفير الكثير. يصرف .8276
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 على النازحين اصطحاب أشجار منازلهم معهم، فرفقاً بهم.  يصعب .8277

 بسرعة من ال يقيدون أنفسهم بقيود وهم مجتمعهم.   يصل .8278

 المشروع على مقاس االحتياج ال مقاس المصمم مقاسات. يصمم .8279

 فينا قدر اإلنسانية بقدر التعصب الذي نحمله بغض النظر عن نوعه. يضعف .8280

 الحق واجهة للقتال وعندما ينتهي يزول القناع ويبقى الوهم الذي يعتنقون.  يضعون .8281

عوضها عن دفء  االب طفلته في الشتاء بعد ان اقتلع خيمتهم الخواء، دفء حقيقي؛ ي  يضم .8282

 الخيمة الوهمي. 

 ُخمس عمرنا ونحن ننتظر َخمس دقائق بينما يكتمل العدد، ثقافة المعلش.   يضيع .8283

 الشعب بأشياء كثيرة وحتى الدعاء، ولكن العمل ألهداف غير الشعب. يطالبون .8284

 هللا عدالً ال يراه الناس، نتيجة ظلم ال يراه الناس.  يطبق .8285

 گ الغياب. اللقاء الشوق، ولكنه ال يدوم يطفئ .8286

 من العالم التحرك وهو قاعد قمة الغرابة.  يطلب .8287

الخير على الجميع عندما نملك قلباً نقياً، قلباً ال يعرقل خيراً ُخلق ليجول، قلب ال    يطوف .8288

 يهرم في أي من الفصول.

 بال أجنحة، فاهلل ال يتخلى عن أحد.  يطير .8289

اخر شخص    يظن .8290 األولى،  بالخطوط  مرتبط  فقط  النصر  أن  له عالقة الكثير  بأخر خط 

 فارعوا األمانة. 

 الناس أن هللا لن يسألهم عما يتجاهلونه، سيسأل هللا عن كل شيء.  يظن .8291

 النازح كومة أمتعته وكأنه أخر ما يتم اقتالعه من أرضه.  يعتلي .8292

 كل انتكاسة صحوة.  يعقب .8293

 . إيجابي كن ��بدك تحاول تغير كل هــ البشر! اي نعم، فأنا خليفة هلل في أرضه    يعني .8294

واقع   يعودون  .8295 أي  تغيير  وليس  يناسب مقعدتهم،  يبحثون عن شيء  الوطن ألنهم  لحضن 

 لألفضل.

 الناس حالياً بوهم ال يعيشه الكفار أنفسهم، تواكل على السراب. يعيش .8296

 الناس كثيراً من الخير الكامن الذي ال يدركونه.  يعيش .8297

 الناس واقع مستمر يشابه اللحظة التي تقرر فيها الذهاب للحالق. يعيش .8298

 طويالً من يحارب، ويفنى سريعاً المستسلمون.   يعيش .8299
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 على أمل؛ لديه معتقل.  يعيش .8300

ابوك االشيب فتتأمل نهاية الحياة تنظر بعيون طفلك الذي يحبو فيبتسم فتتأمل بداية    يفارقك .8301

 اية والنهاية، اي انت الحياة.الحياة تصفن قليال لتكتشف أنك بين البد

التراب وينظر من بعيد إلى كرات لهب تسقط من السماء آتية لتدمر بيته وتحرق    يفترش .8302

أرضه وتشرد أهله بغصة يراقب ثم يفترش األرض على ظهره ناظرا إلى السماء قائالً ال حول  

 وال قوة إال باهلل يغمض عينيه ويرتاح.

 فالرفاهية ِبذٍل استعباد، حرية بدون جدران. األرض ويستظلون السماء،  يفترشون .8303

 بين اإليمان والكفر في هذا الوطن؛ الثورة.  يفصل .8304

 الحقيقة في اللحظات التي تسبق زوالهم، أغبياء لو أيقنوا بها بداية ماضرهم كيد.  يفهمون .8305

 النجاح بالفارق الذي أحدثه فأي نجاح حققتم! وأي نجاح تريدون؟  يقاس .8306

الحرب في وطني  يقال .8307 يقتتلون ولباقي    إن  بينهم  فيما  أبناء طائفتي  بال  طائفية طيب، ما 

 الطوائف يتنازلون أي ذنب ستحملون؟ 

 بدمنا.  يقامرون .8308

 كثيراً من يتمسك، ولكننا استغنينا! يقاوم .8309

او يسرق او يبطش او ينافق ثم يقف بباب المسجد وينادي هلموا إلى ديني هذا ليس    يقتل .8310

 نهم. دينك فأنت الديني، بل أكثر، ديد

 الشوق للذين رحلوا، وال يمكن رؤيتهم إال ونحن نيام.  يقتلنا .8311

 اإلرهابي فينا، ويولدون بسبب قتلهم، فينا اإلرهاب. يقتلون  .8312

 األبرياء في كل المناطق رسالة واضحة للمناطقيين األغبياء.  يقتلون  .8313

 أطفالنا وهم نائمون، ونحن األحياء مازلنا نيام!  يقتلون  .8314

 ونتهم بعضنا ونكمل الجريمة غباء فوق الغثاء.   يقتلوننا .8315

القرار،    يقطع .8316 وحتى صنع  بالعمل  فيه  الشباب  يشارك  عندما  التقدم  في  قفزات  المجتمع 

 ج. وبمجتمعنا الشيوخ سادة القرار وصغار السن سادة السالح، وبقلولك الشباب عازف عن الزوا

بيديه حامالً خلفه قدمه الجديدة، التي عوضته الحرب بها عن قدمه القديمة، لقد كان    يقود  .8317

 يتفقدها كل حين حتى ال يخسرها أيضاً وهو في طريق الحياة. 

 المثل: أنا وأخي ع الغريب وأنا وإبليس على يلي بهدد مصالحي أمثال شعبية.  يقول .8318

 حلمك، وإال بيصير فيك ك داعش يا يقتلوه يا يعتقلوه. ديستوفسكي: ال تخبر الناس عن    يقول .8319
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فقهاء الدين أن الدعاء يلزمه انكسار القلب ليستجاب بعطيك مثال أمك قديش دعت    يقول .8320

عليك هللا يأخدك وما أخدك؟! ألن الدعوة ليس فيها انكسار قلب وإنما لفظ فحسب، هللا يأخذكم،  

 حجر للكسر، كلنا لفظيون.

فئتان:  يقولون .8321 يكفر    لهم  وايمان  كفرا  يضرب  كفر  فئات:  الواقع  وفي  إيمان  وأهل  كفرة 

 إيمان، زمن الردة يا سلمان.

هناك سقف الوطن الذي ال يمكن ألحد تجاوزه، وأقول هناك رجال يمثلون وطن    يقولون .8322

 بأكمله، رجال بحجم وطن، وسيشهد التاريخ. 

واقعنا أكبر من أي تحليل    الكثير بوضع تحليالت وخرائط للصراع الذي نعيشه، ولكن   يقوم .8323

 ولو كان بتوافق دول والتحليل الصادق هو اليقين بأنه سيكون الواقع أفضل عندما نتغير لألفضل.

 مسخ الوطن على جثامين الضعفاء، فمتى ينهض الضعفاء ليقوم الوطن ويدفن الطغاة.   يقوم .8324

 : استمسك بربه؛ شق له البحر. يقين .8325

 الوقت يقتلنا. يكاد .8326

كل مكان، بباحة أرض الدار، وفي سفح الجبل، بين أشجار الزيتون، وفي  يكون في    يكاد .8327

 الحديقة العامة، وحتى تحت الركام، وفي قاع البحر.... إنه في هذا الوطن.... القبر.

 يكون كل ما يجري بهذا الوطن ال عالقة لمن يعيش فيه، فيه.  يكاد .8328

 الطفل عندما يرتدي حقيبة المدرسة.  يكبُر .8329

 يصغرون.عمراً و  يكبرون .8330

 الخونة في وطن يستخدم ابناؤه كثيراً لغة التخوين كلغة.  يكثر .8331

 حتى عندما مدنهم هلل يستودعون.   يكذبون .8332

 % والباقي يكرهك لما فيك. 95الناس لما يحملون بنسبة  يكرهك .8333

الثورة إيجابية أنها أوضحت حقيقتنا أي كشفت ضعفنا وخطأنا، ولكن متى نرممه    يكفي .8334

 ومتى نتغير؟ 

 رسل لهم احساسك، بال كتابة، بكتبلك. أن ت  يكفي .8335

 عبيد األسد ذالً أنهم ال يستطيعون التهليل إال لقتل األطفال والنساء واألبرياء. يكفي .8336

 جرما ترويع األبرياء فما بالكم بإرهاق الدماء الدين والشعب منكم براء.  يكفيكم .8337

الحافة    يكون .8338 على  يكون ضمنه  المضي  كما  ال  الطريق  حافة  على  يمينك  االنتظار  خذ 

 وامضي. 
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األبطال في المقدمة والخيانة خلفهم فإن انتصروا ظلت وإن ماتوا ولت، فكن بطالً،    يكون .8339

 كن في المقدمة، ودعهم خلفك.

 التفكك سريعا عندما يكون اساس أفرادك المركزي هو الدعم والداعم وليس المبادئ.   يكون .8340

الجفاء لسببين األول خصال فيك أو فيهم والثاني االحتكاك الكثير الذي يجعل كثير    يكون .8341

من األمور متداولة ومتبادلة أكثر بكثير من حدها الطبيعي، لذلك يكون تقليل االحتكاك بأشكاله 

 مشاكل. هو تقليل لل

 الُحب بحجم التضحيات.  يكون .8342

 الفقد كبيراً جداً إذا كان ما فقدته هو أمل.  يكون .8343

 النصر في القلب ثم تُهيئ األسباب فإذا خذلك قلبك ما نفعتك عدة وال عتاد.  يكون .8344

طريق االستسالم قصير عندما ال يأمن البعض بعضاً على ظهورهم وهم بصدورهم    يكون .8345

 .لألمام ونحن ال نأتمن بعضنا

 في هذه المآسي عفوية مطلقة من شأنها أن تريح القلوب كثيراً.  يلزمنا .8346

هدوء قلوب كهدوء أهلنا المهجرين من الغوطة رغم الحصار فإن قلوبهم لم تضوج   يلزمنا .8347

 نظرات عيون. 

اخترع فكرة الالئحات الطرقية، لو عرفان أنها ستصبح اعالنات للفصائل ممكن كان    يلي .8348

 عورة.  غير الفكرة لشيء أفضل،

ببيع الوطن ببالش، الوطن ببيعو ببالش واسا بيعطي معو عشرة متلو ع البيعة، الوطن    يلي .8349

 بياع، بس ما ينباع. 

 بدو يصير شرعي حالياً متل يلي بدو يصير محامي بالتعليم المفتوح سابقاً، هينة.  يلي .8350

 بدو يفتح معبر بكون؟ أبو محمد؟ ال أبو خالد؟ ال أبو قرون؟ أم.  يلي .8351

 ص بغوص، فكن ما تريد. بغ يلي .8352

 بقلك الدنيا غيرتني لألسواء قل له الدنيا ال تغير إال السيئين.  يلي .8353

 بقلك القادة عقالء قل له ما شاء هللا متلك.  يلي .8354

 بقلك أنه الشيخ بيعرف جغرافية أكتر من أستاذ الجغرافية بكون كذاب وقس عليه.  يلي .8355

 ء أن تحرك الناس من جديد في يوٍم ما.بقلك خلصت، قل لَهُ: لَْه يا ضفدع البد للدما يلي .8356

 بقلك كلهم هيك بكون حابب يصير هيك بس هيك، ماصايرلو قريبا بصرلو. يلي .8357

 بيحسبها كتير، مهما اغتنى بعيش فقير.  يلي .8358

 بيعرف ويلي ما بيعرف بقول "تنكة زيت".  يلي .8359
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 بيلبسوا نظارات بتصغر عيونهم.  يلي .8360

 كتير واحد من اثنين: شخص بال مبادئ شخص ثابت على مبدأه، واضحة.  بينشق يلي .8361

 حصل اننا كنا نضحي لمن يستحق، اما االًن فلسان الحال من يستحق؟  يلي .8362

 زوجته بتروح ع البازار؛ يجوز له الزواج عليها، كورونا.  يلي .8363

 ضحكك بكاك ومن البشر يلي ضحكك بكاء.  يلي .8364

عم يلم البيعات شو عم يساوي فيهم؟، بدفا عليهم؟ وال بكرا بيعملهم فراطة وبيشتري    يلي .8365

 فيهم؟ 

عم ينسى، فيه يشوف شوي من صور الماضي أو صورة من أالف صور قيصر، يلي    يلي .8366

 بينسى خاين. 

عما يدمر الوطن بالدرجة االولى هم سكانه ألن كل فئة تسكنه تحسب نفسها أهله وفقط،   يلي .8367

 الوطن؟  فأين أهل

 لساه جوا الوطن ما حدا مبسوط قده إال يلي جوا الجنة، وتبا لمن ال يؤمن بذلك....  يلي .8368

مزعوج من الحكومة او الرئيس او المؤسسة االمنية أو... ببساطة يشارك منشورات    يلي .8369

 الثورة اللبنانية ويكتب: كلن يعني كلن وع هيك بتصل الرسالة إلن. 

 ه بيالقيها. مضيع الطاسة يلمس على رأس يلي .8370

يكتب علق بعشرة ع الشخصية ومردودة يا أخي هاد ما ذنب الثورة نازلين لزق فيها،   يلي .8371

 مردودة. 

 اليوم عام على حرٍف كتبته؛ فمتى تكتمل الكلمة؟  يمر .8372

المعتقلين    يمكن .8373 إال  األماكن  كل  ونصل  الحواجز  كل  ونجتاز  المعابر  كل  نعبر  أن 

 والمحاصرين حرام علينا الوصول! مأساة.

 بهيك سنين أكثر عبارة قلناها للذين قابلناهم في الطرقات هللا يرزقك. يمكن .8374

 . C7االستماع لنصائح االغبياء لكن إياًك أن تطبقها  يمكنك .8375

أن تجعل تعلقك بأي شيء كبير جداً لحد ال يوصف، ولكن فقط اعلم أنك تستطيع    يمكنك .8376

 العيش بدونه. 

 أن تكون عميقا بدل أن تكون غامضا.  يمكنك .8377

تقبل كل النصائح، ولكنك طبعا غير مجبر على تطبيقها كلها، في شيء خرج بس    مكنك ي  .8378

 للسمع.

 تفسير الدنيا بالدين، ولكن تفسير الدين بالدنيا! يمكننا .8379
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 قلبا يتكلم لغة ال يفهمها إال من هم مثلهم، ومن مثلهم قليل.  يملكون .8380

 من يُنسى ومن َينسى فابقوا كل شيء بالذاكرة ... اثنان يموت .8381

بكل   يموت .8382 الرصاصة  يطلق  أين  يفكر  البندقية  ومازال صاحب  والمرأة  والطفل  األسير 

 بساطة في قلبك المتجمد أطلقها لعلك تستفيق. 

 األطفال بلباس العيد بهذا الوطن، فعدلك اللهم في الدنيا واآلخرة.  يموت .8383

األطفال وكأن العيد هذا العام في السماء، أجمل، يرحلون من كل مكان، بل ومعاً    يموت .8384

 فيمسك كل واحد بيد أخيه ويرحل تاركاً فارغ يجب أن يُسد.

 الجميع ويحيا الذين ال يموت حقهم عندهم.  يموت .8385

 الجنود الروس في أوكرانيا، من لم يصله قصاص الثورة، يقتص منه هللا.  يموت .8386

 نه اصطفاء وانتقاء ال لضعف أو خذالن، ويحيا. الشهيد أل يموت .8387

الضحية وأولئك الذين يلقون الضوء على قضيته ويعيش طويال المتفرجون، ولكن    يموت .8388

 بال معنى. 

أنواعهم    يموت .8389 الكالب بمختلف  الكالب، ونحن يحكمنا  التي تحكمها  الكثير في األوطان 

 على اختالف أوطاننا.

 حقنا عندما ننساه، الحرية للمعتقلين.   يموت .8390

شخص ما ليصبح شهيدا فجأة؟! ويستشهد الشهيد ليصبح ميتا فجأة؟! حتى الشهادة   يموت .8391

 باتت صكوكها توزع بحسب أهواء األحياء!!! وسنرى الحق الحقا، فالحق من يختار الشهداء.

 بلها ويليها تعب بتعب. فنجلس جانبهم نتأمل هذه الجلسة الوحيدة ال يوجد تعب وما ق  يموتون .8392

 الذل من يرتضيه وينال العز من يبتغيه.  ينال .8393

سنوات، ويأخذ شباب لم تستطع حرب ضروس    10كورونا من شيوخ نجو من حرب    ينال .8394

 القضاء عليهم، فكونوا على قدر المسؤولية، فالفقد بات عميق جداً في نفوسنا.

 الفقر في المجتمعات التي ينتشر فيها الكره. ينتشر .8395

 الذين يثبتون حتى لحظة النصر فميعاده محدد ويقطفه الثابتون.  تصرين .8396

 من يحارب ويصبر.  ينتصر .8397

ينتهي واجبنا   ينتقل .8398 للمحاسبة عند هللا، ولكن وال شك ال  الموت  بعد  الطغاة والمجرمون 

 بلعنهم أحياء وأموات، ألن من ينسى الجريمة ينسى حق الضحايا.

تألم الجميع بقدر ما أجرموا بحقه، أما االجرام بحق  االجرام في هذا الوطن عندما ي   ينتهي .8399

 هللا فهو في الحلقة الثانية من النهاية. 
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 شيء ليبدأ شيء، الحياة ال تتوقف.  ينتهي .8400

 عن الثغرات في اإلدارة المركزية سياسات فاشلة في األطراف.  ينجم .8401

ن الشعب  الشعب بنظرية سلبية دوما فكل ما يحدث أياً كان شكله هو ضد الثورة أل   ينطر .8402

 أساسا يحمل فكرا ضد الثورة فصحح نفسك. 

يعرف    ينظر .8403 حقيقة ألنه ال  وهذه  بمضمون شقد حصتي،  بروكسل  إلى مؤتمر  السوري 

 حقوقه في هذا الوطن. 

 الناس للحديث عن العودة كإعالن إيجاد دواء ناجع لمرض السرطان. ينظر .8404

الناس للوظيفة من حيث إنها راتب وفقط وينسون الواجب والمهنة االنسانية واالجر    ينظر .8405

 الرباني، اختزال. 

البشر لقسمين: األول يدق الباب )دق دق(، والثاني نتج نتيجة طفرة وراثية في الجين    ينقسم .8406

 ل وهو يدق الباب )دج دج( بحسب قانون مند

 وعدهم، وينقضون عهدنا، سادتنا يا سادة. ينكرون .8407

 الوجع بصفته صفة مشتركة فيما بيننا، وفيما سوى ذلك أعداء بال سبب.  يوحدنا .8408

 األفعال، أنبقى نعيش المشاعر احساسا ال أكثر؟، الجئون.  وتقطعنا الحنين يوصلنا .8409

الشمس كانت في الصباح ساطعة والق  يوم .8410 السواد أسود!  المساء، عالم  مر بدر منير في 

 وأين السواد؟! أها تذكرت ألننا أصبحنا خفافيش صارت أيامنا سوداء.

أنه يوم عطلة   يوم .8411 الخميس من كل أسبوع، ال صخب ال ازدحام والسبب،  هادئ يسمى 

 المدارس وكأن الضجيج بهذا الكوكب سببه هؤالء المخلوقات.

 ر وال كالب؛ أما هلق في. يلي نزحنا ما كان في ال عصافي   يوم .8412

8413.  ً بعد يوماً...منذ علمت أن هناك جنة أيقنت أنها حق، ولكن منذ علمت أن هناك نار   يوما

لكل   يوم،  بالنار في كل  بالجنة وكفى، وأوقن  يوم...أيقنت  بعد  يوما  بأنها حق،  يوم  أوقن كل 

 أهلها، وكفى. 

8414.  ً  ما.. سيعود الغالبية إلى الوطن؛ ليُدفنوا فيه.  يوما

8415.  ً  ما...ستنسحب كل األفاعي وستغادر الغربان بعيداً عن هنا.  يوما

8416.  ً  ما...عائدون فكلنا ميتون فلنكن للسبيل عابرون.  يوما

 ما سيحرق هللا األرض والقلوب التي أحرقت خيامكم وما تبقى من بسيط متاعكم.  يوما .8417

 غيابكم: )قدوتي( )ملهمي( )معاندي(.  يؤرقني .8418



 نون  -  بتي العدس ح 
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إياب    يؤسفني .8419 ذهاب  وتراهم  الشهداء  وبعض  البطوالت  بعض  على  الناس  يمر  ال  ان 

 يُخونون. 

أن أراهم يكبرون ألنهم إن ذهبوا ال بديل عنهم، وال هم يعودون، أوقفوا الزمن   يؤسفني .8420

 وتجاوزوا المرحلة ثم اكبروا.

 

 

 

 .كريم قرآن ،1 القلم{ يَْسُطُرونَ  َوَما َواْلقَلَم   ن}

 

 

 

 تم بحمد هللا وفضله 

 ( نون)  عاما   11، على مدار نور نبهانكتبها 

 للحب والثورة واألمل والشهيد والمعتقل واإلنسان على مر األزمان 

 أنت بخير ما دمت تنوي الخير

 والحمد هلل رب العالمين 

 رب  يا


