
الفلسطیني قتادة أبو الشیخ
!واقعیتھا؟ مع التعامل من بدالً أفكارنا نجّمل أن نصر زلنا ما لماذا

وال المقارنات، مجال ضمن ھي وال للبحث، عرضة لیست ھذه ألن الكلیة، المقاصد وال العقائد، على إنزالھ البتة یجوز ال الكالم ھذا
وضع وعدم العملیة، القضایا تعمیة بالتضلیل یحاولون متلعبون، ھم القضایا ھذه على الخالف إصباغ دوما یحاولون والذین المزایدات،

.لواقعنا حكیمة شرعیة حلول سبل

:واألمة النخبة ثنائیة بین
لشعارات شأننا أقیم أعد ولم الواقع، بصخرة تتعلق التي األفكار جمالیات في أبداً أعنى ال أني األلف بعد وما األلف، للمرة أحلف أن أرید

یجوز ال ولكن والقبح، الجمال حیث من الصخرة وصف في الكلمة بذكاء یتأمل أن لھ یمكن فالمرء شيء، في الشرع من ولیست وضعیة،
الالزمة، األدوات ھي آخر، بشيء معني حینھا ألنھ الصخرة، لتفتیت یتوجھ حین الشعارات وال الجمالیة اللفظیة القواعد بھذه یتعامل أن

.األمر لھذا واقعا الكفیلة والسبل

الحالمة، أفكارنا مع تتالءم جمیلة خیالیة صوراً یضع أن ویصر الباب، ھذا عن الحدیث عند عندنا المثالي العالم یخاطب أن البعض یصر
یظھر وھو حتى بھم، لیستكثر واالثنین الواحد یجمع سریاً، منا الكثیر جماعات، كوننا من الماضي زمننا في قبولھ لنا یمكن كان أمر وھذا
!ھذا؟ زماننا في ھذا یصلح ھل لكن اختیار، ال منھ مفر ال قدر واقعھا في فھي أنفھ، رغم النخبة بواقع محكوم فھو دعوتھ
ً وجعلھ ورعاه، هللا حفظھ الغریاني الشیخ مع ما وجھ على للتعامل البعض دعا عندما ً إماما البالء مأزق من للخروج وذلك ھادیاً، مھدیا
تعامل كیف حینھا وجاھلیة، إسالم بین والمعركة جماعاتھم، ولكل المسلمین، دعاة لكل جامع بالء وھو لیبیا، في المسلمون عاشھ الذي
الدعوة؟ ھذه مع البعض

للنظر واذھبوا بحتة، وجمالیة كالمیة، مبارزات واقعھا في ھي بل الواقعیة، باب في شیئا عندي تساوي ال التي كلماتكم كل من دعوني
.الواقع: وأكرر... الواقع ھذا مع التعامل طرق إلى
.واقع أمام نحن جمالیة، وال لفظیة، مبارزة أمام لسنا نحن

!!!!وعام واضح، وغیر وشاق، صعب الحدیث أن ویصرون الناس، یفھم ال لم أدري ال
بالجامیة، نسمیھم ممن الدیني والتفسیر الفقھ من قذرة أبواب تحت معھا متواطئون وعمالء صلبة، جاھلیة وأمام خوارج، غالة أمام كنّا

الظرف؟ ھذا أمام الواجب فما واحد، صف في وكلھم دولي، وتآمر

الفتنة زمن في ھذا الحوار مجرد بل غیره، في یلزمنا وال ظرفنا في یلزمنا ما وبین أمة، وجھاد نخبة جھاد بین نتجادل حین وحمق جھل
.األمة مطالب تمثیل وال جھاده، وال اإلسالم، تمثیل لھم یحق ال حمقى أمام أننا على یدل
.وطفولیتنا وجھلنا، حمقنا عمق فیھ نكشف ألننا الصراحة، بھذه الحدیث ھذا یتحدث وھو یقتلھ یكاد غضب یعتریھ المرء أن الحق

اإلسالم حكم تحت األمة یبقي ما أدنى نحقق وأن الجاھلیة، حكم نمنع وأن دینھم، للناس یسلم ان أردنا إن واحد طریق أمام نحن قوم، یا
.وسلطانھ
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نتائجھا عشنا والتي الماضیة، الفترة لتلك أؤرخ أن أرید وال یومھا، السطح على طفت التي والمبارزات الكلمات أستعرض أن أرید ال وأنا
التفریق في الفتنة موقف ویقفوا غیرھم، دون وحدھم الناس یذھب أن أصرت فئة إجرام یبین صادق لمؤرخ ھذا أترك بل وغداً، الیوم، ھذا
.قتالھم في ألمرھا یستجیبون أمریكا عمالء بأنھم الخوارج مواجھة مصداقیة وضرب الناس، بین

تحت ونسب نقرع، وجلسنا الشر، ھذا كل أمام بصدورھم وقفوا أحبة، ألخوة وأشالًء دماًء الواقع على تجري التي بالكلمات حواراً كان
.وجھادھم ودینھم القوم توحید في الطعن ھو بل النصح، معنى في تقع الدنیا معاجم كل في كلماتنا وما النصح، دعوى

القرآن وتحكیم الشریعة نصرة یرید مسلم لكل وصدورنا الجھاد ھذا فتح ضرورة سعة، في ال بالء وفي تنظیر، ال واقع في فتحنا كلما
ویبدأ ھؤالء، كل مع وعقدیة ودینیة نفسیة وحواجز قلبیة، خصومة لیصنع وتاریخھم، المخالفین، أخطاء یجمع من لنا انبرى والسنة،
األول؛ زماننا إلى نؤوب ثم الكارثة، وتحل الزمن، یتجاوزنا حتى االتفاق، بوجوب الشرعي اإلقدام بین النفوس وتضطرب العقیم، الجدال
ً تذوب جماعات وأننا الخلق، بقیة دون التوحید أھل أننا یشعرنا! واحد وشیخ! واحد رجل قلب على كنا حیث الماضي الزمان لھذا شوقا
!.األمة بقیة دون هللا دین یفھم من فقط
!أمة أم نخبة: العقیم حوارنا في زلنا ما ثم

.منھ السقایة من الناس لمنع البئر على الجلوس في والفساد الضر أفاعي أكبر لكنا بالرجال یعرف ال الحق وأن حق، هللا دین أن لوال ووهللا

ونرحم الطریق، على ندل أن بدل ألننا نصائحنا، وكل كلماتنا، كل ھجر وجوب یوما یدركوا أن المجاھدین من العقل أھل من متعجبا لست
مریضة، ورؤى قاھر، ھوى مجرد أنھا یعلم ال وھو دینا، المسكین فیظنھا بكلماتنا، نفوسنا ونخلط وفرقة، فتنة سبب صرنا فیھ، السائرین
.رحمتك فاللھم
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