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 الصراع.. والضحايا الشباب

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

ِمن أَخَطِر ما ُيصييُُب ُمََتَعَن ا َشبيَيناَب ا جلو ا امُل اَون وُي  ُعا بُ ام ب يينِب الَقُعِعَ   ل     

  ل  او توى الدعيينع؛ شأقصُد اوت لِّقَ   ل  الدعين.تنلُِم ال َّاِس.. َشَخاصًَّة 

َشَحدي ي جل ا له خصييوصييَّةب بيَيَنُناا ك رني ُحى ي  ل  بييناِب ا ال ييَّاِِنَ  ب يينِب أخطاِ   لعاِ  

َِ َ َُقتلوَ ام َبَدَي أجل ُي ُُو  ام َ ال ييءوِ  َشَمئيياِِل الدء ُا اليين يىر وجَل ا امَل شا االَة و   وِس الئييَّنا

ََ ََّعا َأْحَُا       َِ شالتَّنيالُِم اَّةُيَِّة كعيا قاي تناَ: نَشَمْن َأْحَُاجَلا َ ََّ مع أجلَّ ماعََّتُام إحُياُ  ال ء وِس بياادا

 ال َّاَس َجِعًُنا(.

ََ جلي َموُتُام ب نِب ا امِل اليو جلو َبَنُب اوفال ِة ا شَ     شتنق  اوَبياني ال  ُتصيُُب الئيَّنا

نُق  ل  َبناِب ا آدم نع(، شكَ َّعا ي ط ُعد ا ال َّيبع  ن إبلَُس اللنَ    دما َرَ َض ال ءَود ل ال  َصَدَرْت

ََوع َذ ٍب قيِتَلْت(.  قوله تناَ: نَشِإَذا اْلَعْوُؤشَدني ُبِئَلْت، ِب

َُإجلَّ الصييعراَع ب  النلعاِ  شأبييناِل النلعاِ  قاِمئ داِمئ، لَّنَّ َّيَي ََُّتُه َدشًما جلم ال   ََاَّلوجَل ئييَّنا  اوي

اوينَنُدشجَل  ن اَوَنارِف، شاوي َيلللوجَل ب ينِب آراِ  الرعجاِي اليين اتََّفُيشا ديَن اِ  جُلُىًشا شابتنَدلوا ال ءصوَ    

 َرِت الناداُتياَونصوَمَة بناداٍت شتقالَُد ال أصمَل ةا، لغايِة حتقُِق َمَصاِلِ ام الدء ُويَِّة اخلاصَِّة،  ا تئ

شالتَّقالُُد حت  صيياَرْت َقاُ وً ا َبَدَي القا وجِل اَّةيع ا صييُمِل، َشصيَياَر الدعيُن ِ ناَرًن  ن آراَ  شاجتااداٍت   

شقُابيياٍت ال أصييمَل ةا، شإذا َشاَجْاَتُام يردَّشجَل كعا قاي تناَ: نَشِإَذا ِقُمَل َلُاْم َتَناَلْوْا ِإَل  َما َأ َىَي الل ُه  

َِ لقوِي  َشِإَل  الرَّبُيويِ  ُِْه آَبا َ ا(، شجلَّيا َحََُّعوا بالدَّماِر  ل   ئِة الئَّنا  َّماِماَقاليوْا َحْ ُنَ ا َما َشَجْدَ ا َ َل

نَمْن َدَخمَل و جليا الدعيِن برأو الرعجاِي َأْخَرَجُه م ُه الرعجاُي كعا َأْدَخليوُل  ُِه،   لُ ا بيييهُمُه:الصيييَّاد  

َِ  شال ء َِّة َزاَلِت ا ناُي قنمَل أجل َيُىشَي(. َشَمْن َدَخمَل  ُِه بالَّتا

ََرَِّد بييُياَرِتِه أش َّييَيَفامِة   شإ َّ ا َ َرى بييَيناَب ا الُوَم ُمتَِّننَ  ُمقلِّديَن َمفدش َ  ب هجلف ش هجلف ِلُع

َِ شأحاديِ  اونصييييومَ  و آراِِِه شأحَّا   ِه َشَ تاشيِه، ِماليدع يايِة اويَرشعَجِة له، ُمَتَاجللَ  ُمفاَلَ َتُه للَّتا

َعَي   َََنلوا ُدخوَلام للدعيِن  ن َطريِقِه، َشبيَيُفرجوجَل م ُه  ن طريِقِه أي يًيا، إْذ إ َّه ال ي ييتطُُع أجل ُيَ   َ

َعَي غرَيُل!!    َ ُه  ََُّف له أجل ُيَ 



 www.alawis.net  المجمع العلوي السوري

2 

 

َُ كو وا  ل  َحَيرف، شالَتِىموا قوَي يييييييييي شَلَطاَلعا َ اَدي ا شقل ا: أيءاا الئَّ مؤم   أمري اوموال ا نا

: نال ُيْنَرُف احَلقء بيالرعجاِي، اْ ِرِف احَلقَّ َتْنِرْف أجلَلُه(،  ه َت َفِدُ وا ِبِرجايف ُينطوجَل  نم(اَّمياِم  لي  

أحَّياَمام ِمن آراَ  حتَّ  لو كيا َيْت ُم َتئيييِيَرًن ب  يييينيٍة كنريٍن،  يا ك ريَّةي َدشًما َميمومةب لقوله تناَ:       

قع كيَياِرجُلوجَل(، شقولييه: نَشَأْكَ ُرجُلْم كيَياِذُبوجَل(، شقولييه: نبيَيمْل َأْكَ ُرجُلْم اَل ُيمْؤِمُ وجَل(، شقولييه: نَشَأْكَ ُرجُلْم ِلْلَ 

 نَشَلَِّنَّ َأْكَ َرجُلْم اَل َيْنَلُعوجَل(،  َّم ِمن رجايف َتَوللوا ال َّاَس َشَتمَّ َشصيييْي يام و  اِل النهغِة بقوِي موال ا أمري

  ل  غرِي ديِن اِ (!! اًل: نَشَيَتَولل   لُاا ِرَجايئ ِرَجانم(اومؤم   اَّماِم  لي 

شلَّن  قوُي كعا قاي تناَ: نَشَجا  ِمْن َأْقَص  اْلَعِديَ ِة َرُجملئ َيْ َن  َقاَي َيا َقْوِم اتَِّنُنوا اْلُعْرَبِلَ ، 

ََليَّيْم َأْجًرا َشجُلم مءْاتَيُدشجَل(، َمن َيقرُ وجلَ  ِة، شالنلَم القوَي بيال نيمِل، شالقوََّن بالئييييََّا    اتَِّنُنوا َمن الل َي يييْي

ونصومِة شلَُس من وِ  ايياَدِن ال عقاِن من خهِي ال ءصيييي  بالنعمِل، َمن َيلتِىُموجَل بتطنُِق تنالُِم ا ِعَِّة شال َّ

اد  لصييييَّجن ر ا ماماَّخهِي الرعشايياِت اَووجلوميِة،  الدعيُن ال ُيمؤَخُي بالرَّأو  جلَّ  ُِه مالًَّة َحيََّر م اا   

 بقوِلِه: نُخْصَلَتاجِل ُماِلَََّتاجل: أجل ُت ِتي ال َّاَس ِبَرأيَك، أش تديَن ِبَعا ال َتْنَلُم(. لُ ا بهُمُه 

  الللَه ِمْن ِ َناِدِل يييييَشَي يَتِعرء الصعراُع ب  النلعاِ  احلقُقُعَ  اليين قاَي تناَ  ُام: نِإ ََّعا َيْفئَ 

ُدشا(، : نَأبَيرء ال َّاِس النلعاُ  إذا َ  َ ن (بيناِل النلعاِ  اليين قاي  ُام بيُعُد ا ربيوُي ا     اْلُنَلَعا (، شأ

َِ اويَغرَِّر بام اويتَِّنِنَ   بييناِل النلعاِ  اليين َزَرُ وا ا امَل شا ااَلَة   شال ييَّ َّةي َداًِعا أك ريَّةب من الئييَّنا

اَدشا ُ  يوبيُيام بالوجلِم شاحُ يوا اخلطُئَة َشَتئيَياَبَاِت ا موُر  لُام، َشَ  شالنصيينََّة و   وبيِيِام  ا طَنَنْت

النلعياَ  احلقُقُعَ    َّام قيالوا احلقَّ شي َيْفئيييَيوا و اِ  َلْومَيَة الِِمف،  جلَّ غياَيَتُام شجيُه اِ  شال ءَاني      

ََاَتَك نقيمِل احَلقَّ  لُ ا بييهُمُه:موبيي  الَّا م  اَّمامالَّربى لقوي  . شإجْل كاجَل  ُِه جَلهكيَك،  إجلَّ  ُه َ 

َشَدِع النَياطِيمَل شإجْل كياجَل  ُيه َ ََياتُيَك،  يإجلَّ  ُِه جَلهَكَك(، َ ََِّلَعةي احلقع قد ُتَ  ُِّر ا يَاهَ  شال ييييءن اَ         

َََاالِة لقوي موال ا أمري اومؤم    قف(، لَّ َّاا من صييَيدي : نَما َتَرَك ِلَي احَلقءنم( اَّماِم  ليشاويرَتَا َ  لل

َع الناوَ ، أمَّا كلعةي الناطمِل َ َُ يْيَت يِيُُغاا ا اجلمُل شال ييَّنُُف شاويئيْيَتِنُه شاَو توجُل َ َُلت ُّ َعي   َد ر وجَل ُتَ 

ُْاِ  ُِِرجلم لقوله تناَ: نَيْوَم َتْئَاُد َ َل  َأْلِ َ ُتُاْم ْمحوَي َقاِِِلاا َشَيئينرشجَل َجعًُنا بال َّئوِن، لَّنَّ اَةهَك َي ت

 َشَأْيِديِاْم َشَأْرُجليُام ِبَعا َكاُ وا َيْنَعليوجَل(.

ََ َبصيييَيَرُل َشَبصييييرَيَتُه شاتََّنَع اَةَوى،  احلقء ال ُيداِ ُع   ه  ليا ال ُحىجَل  ل  َمن أق مَل لينَُّه َشَكيَّ

ِاُِاْم أجلليُه اليين قاي تناَ  ُام: نِرَجايئ للا ُتْل إاللا اهُ ، شلَُس من ُج وِدِل ال يييءن اُ ، شال َيْ صييُيُرُل 
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ََاَرنب َشَلا َبُْعئ َ ن ِذْكِر الللِه َشِإَقاِم الصييييََّلاِن َشِإيَتا  الىََّكاِن َيَفا يوجَل َيْوًما َتَتَقللُب ِ ُِه اْلقي ََْبصيييَياُر، ِت َُ َشاْل ليو

َِْىَيُاُم الللُه َأْحَ َن َما َ ِعليوا َشَيِىي َُ ٍَ(.ِل  َدجُلم معن َ ْ ِلِه َشالللُه َيْرُزُ  َمن َيَئاُ  ِبَغُِْر ِحَ ا

 

 الناح  الديين النلوو الدكتور أمحد أديب أمحد


