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 بسم اه الرمن الرحيم

 

احمد ه رب العامن، والصاة والسام إمام امجاهدين، نبينا حمد وعى آله 
 وأصحابه ومن تقفر سبيلهم إى يوم الدين.

 وبعد:

فطائفة احق أينا وّلت وجهها: وجدت ما يشهد ها باستقامة امسلك، وحيثا قلبت 
 طرفها ي مناهج اأغيار: ألفتها ناطقة بصدق اقتفائها للرعيل اأول.

هنا وهناك عواضد من ثبتت أقدامهم عى الطريق، رغم كثرة كاثرة مأ سوادها 
ها ما كانت لتقلق القلة أو خيفها يومًا؛ إذ اآفاقثث وارتفع ضجيجها ي الساءثث لكن

وجودها القدر الازم لتحقق وصف الغربة للقلة اميممة شطر )طوبى(، إها فيٌض من 
اليقن ينتزل عى قلوب الغرباءثث فتزدهر شجرة اإيان، ومتلئ أغصاها وأوراقها حياة 

 ونرةثث

د العظيم تنبجس مشاعل اهدى، ومن بن ركام اموات تتفتق أكام  من بن ذلك السوا
احياة، وحن ُيذاق شْهُد اإيان، وختلط بشاشته بالقلب: يغدو ذلك الضجيج من هنا 

 وهناك تناغيم حّداٍء ماهر، ُيِغّذ سر نجائب احق إى دار الرضوانثث

ءة تنفرد ها لأساء والوقائع؛ فإن التيار  إذا كان لكل لون من ألوان التوجهات قرا
ءة خاصة ونظرة ختلفة، وا يمكن أن يكون تقويمه لأساء واأفعال ا جهادي له كذلك قرا
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رًا حرفيًا ما يقوله اآخرون، وما دامت موازين القيم متباينة امعاير؛ فلن تكون  تكرا
ل. فقت أو تشاهت ي بعض اأحوا  امخرجات القيمية استنساخًا مطابقًا، وإن توا

ً التيار اجهادي اأك ً واأحّد برا قب نظرا ثر فاعلية عى اأرض؛ يثبت أنه اأ
باأمور، واأبعد إدراكًا وسراً لأغوار احادثات، وهو بامنهاج الذي حمله يثبت أنه 
اأقدر عى فهم سنة اه ي خلقه، بن فرقاء التوجهات ي الساحة اإسامية يظهر اخط 

الرهان، ومها جّد الناظر ي متابعة أحوال الفرقاء؛ اجهادي دومًا بقوة احجة، ونصاعة 
 فلن جد ي ميدان اِحَجاِج أْصَوَل، وا أجرأ عى امواجهة من رّواد هذا اخطث

لقد كان من أبرز أطياف التوجهات التي برزت عى الصعيد اإسامي ماعة 
واشتقاقها؛ فإن القارئ  )الرورية(، وبعيدًا عن ظروف نشأة هذه اجاعة، وسبِب تسميتها،

بأن هذه  -من غر كبر جهد-خط سر هذا الطيف ومنطلقاته وإفرازاته ي الواقع يدرك 
اجاعة ما هي إا هجن خّلق بن )السلفية التقليدية( و )اإخوان(ث وإن كانت صفات 

ف إن صح أصله اأول عليه أغلب إمااً إا أن له شبهًا بالثانية ا ُينكر، وهذا الوص
ً إى الدقة عند النظر  إطاقه بالنظر اجُمي إى خط سر التوجه؛ فإنه قد يكون مفتقرا
د هذه امدرسة؛ إذ نسبة التاهي بن صفات اأبوين ليست  التفصيي إى كل فرد فرد من أفرا

د، وا هي كذلك منضبطة ي مسرة الفرد الواحدث  متحدة بن اأفرا

د هذه امدرسة حاّلة للكثر من ربا تكون مراعاة هذا  الوصف للمتابع إفرازات أفرا
إشكاات غموض امنهجية، أو تنافر القديم مع احديث، أو احديث مع احديثثث والتي 

 باتت سمة ظاهرة من سات الرورينث

ما من شك ينتاب الضمر أن لكل مدرسة من مدارس التوجهات أقطابًا مثل الُعُمد 
باع، واجمهور التابع ا يمكن حّركه ي متسع أرض اأساس التي ي عتمد عليها كيان اأ
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التوجهات دون انتشار، واأقطاب من شأها أن تنصب امعام اهادية للجمهور امستقَطب 
 والتي حدد جال حركته ي امسلك.

 إذا كان النجاح ي استقطاب اجمهور مع ثبات امعام اهادية ووضوحها: عامَلن
أولَين ازَمن ارتفاع بناء الكيان، وضان اكتظاظ أرض امسلك باأقدام التابعة؛ فإن 
اختال هذين اأمرين أو أحدما مؤذٌن باموت امبكر مسرة التوجه، أو اهشاشة اهيكلية 

 لبنائه وتداعيه بن حن وآخر ي أمثل اأحوالثث
رهون بإحكام بنائها وإجادته من قبل إن ثبات الّصوى امرشدة لسالكي الطريق: م

باع ي امسار، ولن يتم إتقان بناء تلك امعام وإبرازها للسالكن  اأقطاب التي هي َفَرُط اأ
ما م يكن لأقطاب امتبوعة خرة بالدرب، ويقٌن من نفاذه إى الغاية؛ إذ ا يبني الّصوى 

ِرُت] ها [ اَمَهَرةُ 1السامقة الراسخة إا اخََرا ، وهم من يكون بناؤهم معام ظاهرة متينة، يرا
 البعداء عن درب النجاء كا قيل:

ئه عن طريقه .. .. .. عظاَم ُمطٍِي كامحاجن ترُقث  ُجّر إى أصوا
وما م يكن ثمة خرة كافية بالطريق، وا يقن حقق من مؤّداه؛ فلن تؤسس منارات 

خة، ولن تستعي عى الرياح من أن تقعرهاث وما اهداية، ولن ترتفع شاخة أو تظّل راس
سينصبه اأقطاب حينها لن يعدو أن يكون رضم حجارةث ما أرع أن يغطيها غبار 
احوادثث وما أسهل أن ُتنقل عن أماكنها حن تتبدل قناعات واضعيها أول مرةث فا ثباتث 

 يل والتحويلثثوا رسوخث وا وضوحث وا هدايةث ثمة إذًا قابلية مفتوحة للتبد

                                                           

 مع خّريت: وهو الدليل احاذق اخبر بالطرق. - 
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حن ختلف قناعات اأقطاب وتتباين بعد اتفاقها عى إلقاء الرضم ي موضع حدد، 
فيصبح الرضم امُلقى بن ركاء متشاكسن، فريق مع تركه كا وِضعث وآخر مع نقله 

اُل امسلك الصحيحث حن حصل هذا: فثّم اانشطارثث ََ  وحريكه حيث 
كفيلة برؤية اانشطار  -الرورية-نظرة عابرة ي آخر أطوار نمو النشئ اهجن 

بوضوح تامثث رؤية التصدع ي ذلك الكيان م تكن لتخفى عى أصحاب النظر الفاحص منذ 
 وقت مبكر، لكن الرؤية اليوم م تعد حكراً عى أحد ثث

تشييد الكيان  كان سلان العودة واحدًا من أبرز اأشخاص الذي شاركوا ي
الروري، وكان صوته اأكثر قدرة عى ااستقطاب؛ بتكاتفه مع آخرين: تم تشكيل اأُُطر 
امنهجية التي مّثلت بداية امسار، لكن النجاح ي اجتذاب الناس إى اخط م يقابله نجاح ي 

وع فيحفر ها ي بعث امسرة ث وا قدرة عى القيام بمهمة الَفَرِط امهتدي الذي يتقدم اجم
 اأرض خطا ااقتفاءثث

ء  باع، ووضعها عى بداية الطريق: م يتبعه نْصُب اأصوا النجاح ي استقطاب اأ
الراسخة التي منع الرب ي اأرض إى غر هدى، بل كان آخر جهد اأقطاب إلقاء رضم 

 ن ختلفنثثحجارة هنا ورضم حجارة هناكث معت بن أقى يمينها وأقى يسارها طريق

إها إشكالية احشد ي اأرض القفر من غر إعاء امنارات التي منع التيه واانتشارث 
ط ااستقامة من غر عوج، حتى تنفذ إى ُنُزِل  ا آلية ثّم تنمي الفاعلية، وتقذف ها ي را

 منهجنثث امهتدينثث وهذه مرّدها بالرورة إى هّجن اختيارات اأقطاب ورماديتها بن

التهجن والرمادية: لن يكونا مساعدين بطبيعة احال عى وضع احدود الواضحة، ليس 
ج بن اخطن امتبايننث فالرضم اموضوع أول مرة يمكن أن تُلّفُه  إذًا من هائية حّد اامتزا

م احوادث وتسره بغرها، فتصبح إمكانية التخطي والتجاوز مفتوحة من غر نكرثث ثُ 
ضعة كلا زارها )الَبَداء(ثثث  قابلية النقل وتغير امكان اأول متاحة أيضًا لأيدي الوا
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سلان العودة شخصية قلقة بامتيازث ما يميزها عن غرها من رؤوس النشء اهجن: 
 هو الثبات عى الا ثباتثث

، -ريةكحالة الرو-هنالك أناس ترتاض عى امواءمة بن امتنافرات وامتناقضات 
ءمة يظل ها حّد أقى ا يمكن جاوزه، وحن يرقى اارتياض وينفتح ولو  لكن تلك اموا
قليًا ليارس نفس لعبة الفصام عى ما هو خارج امحدود؛ فسيكون ذلك شذوذًا ومروقًا 

 عند امحافظن عى قوانن اللعبةث وهذه حالة سلان الروريث مع الروريةثث
امتابع حاوات التوسعة التي قام ها سلان العودة عى مسار النشء  م يكن بخاٍف عى

اهجن، والتي كانت منذ بدايتها مثار امتعاض كامن عند رّواد هذا اخط، إا أن بلوغ تلك 
امحاوات حدًا دفع بالكامن للظهور عى سطح العلن؛ ليغدو اانقسام اهجيني حت عن 

ءة ووضع النقاط عى احروف..الشمس: هو أمر يستحق شيئًا   من القرا
كان )ملتقى النهضة الشباي( اموؤودث الذي كان امرف العام عليه هو سلان العودة: 
حظة فارقة مّثلت بروز الرخ إى قرة العلن، بعد أن كان التمزق ي النسيج الداخي قد 

ه امرة عى امروع أخذ حظهث م يردد الروريون )امحافظون( عن إشهار السيف هذ
[ الذي وّقع عليه ثلة منهم ي 2اانفتاحي التوسعي الذي أوغل فيه رفيقهمث فصدر البيان]

 آخرين، وتّم إعدام )املتقى( قبل أن يستهّلثث
رغم رمزية ردود الطرف اآخر، إا أها واضحة ي التعبر عن حالة التمزق 

 [ثث3اجديد]

                                                           

 . 22/4/1433صدر بتاريخ  - 

نفي(، والذي نر بعد صدور البيان بيومن عى موقع )اإسام اليوم(، انظر عى سبيل امثال مقاله امعنون بـ )ُبْعٌد  - 3
 ويمكن قراءة الردود الرمزية أيضًا ي امقاات امنشورة مؤخراً عى نفس اموقع.
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جديد سلان من زاوية اانحراف والتبديل، ورؤية  بن رؤية الرورية )التقليدية(
باعه للتوسع الذي أرع فيه من زاوية التحرر وااجتهاد، بن مود اأولن  سلان ي أ
ك:  وانغاقهم ي نظر الثاي، وميع الثاي ي نظر اأولن، بن هذه وتلك، وهؤاء وأو

 ن الفرقاءثثيمكن لعٍن ثالثٍة ورؤيٍة أخرى أن تشق طريقها ب
ليس من امستغرب أن يُعّد الوالفون عى نمٍط معن كل حاولة لتغير ذلك النمط أو 
خروٍج عليه: نوعًا من اانحراف والتبديل، قد تكون تلك النتيجة وذلك احكم صحيحة 
ي نظر خارٍج عن تلك النمطية وذلك اإلف، لكن التوافق ي النتائج قد ا يعني بالرورة 

 ليم بمقدماها.التس

إذا كان هنالك من يتارى ي انحراف سلان من الرورين؛ فليس هنالك وجود هذا 
التاري ي خط السلفية اجهادية ث لكن من يرى اانحراف نتيجة للخروج عى النمط: ليس 

 كمن يرى ذات النمط أحد أهم أسباب تفرَهثثث

معضلة تطرأ إا وي اإسام حلها إن دين اإسام صالح لكل زمان ومكان، وما من 
اأمثل الذي ا يمكن بحال أن يعارض الفطرة اأوى أو يتصادم مع العقل الريح، لكن 

 اإسام حن يصبح فهًا مغلوطًا: فللمعارضة وامصادمة حينئٍذ طريق متسعث

عنه: إن من اأسباب الطبيعية التي ُتنشئ لدى الفرد قناعة بتصحيح امسار، أو التحول 
هو انفتاح عن البصرة عى اعوجاج فيه، أو هايٍة إى الا غاية، وقد يكون ي إرسال الطرف 

 ي امسالك اأخرى، ومشاهدة مقومات تعوز امسار: ما يكفي اخاذ قرار الرحيلث

هذه وإن كانت مسوغات صحيحة لانتقال والتحول، لكنها ليست كافية للحكم 
 بصحة الوجهة اجديدة.
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مكن إذًا من خال امقارنة بن خط سلان اجديد مع اخط التقليدي: استنتاج الدوافع ي
 الكامنة وراء حريك عجلة اأول إى الوجهة اجديدة.

ي متابعة إنتاج سلان الفكري ي آخر مضامينه، وخاصة كتابه )أسئلة الثورة(؛ يتجى 
 ح الثوراتثبوضوح أن ثمة قناعات جديدة أسهمت ي تلقيحها ريا

التطلع نحو التغير، وطي صفحة اأنظمة ااستبدادية إى غر رجعة، ومنها نظام 
احكم ي باد احرمن: هو ما يمكن عّده أبرز سمة ظهرت عى صفحة أفكار الرجل ي 

واهاث  آخر أ

كا يبدو؛ فإن سلان قرر أن يكون مواكبًا لعر الثورات عى أنظمة الطغيان، لكنه 
كبةثثسيح  تاج هو اآخر لثورة أخرى عى مساره ليحقق اموا

ى ي عقلية الرجل  كبة للعر اجديد ا يتأ ليس مفاجئًا وا صادمًا أن يكون درك اموا
 القلق إا بمواءمة مع الديمقراطيةثث وتقارب مع أهلهاثث

ا حاجة للحديث هنا عن ضال الديمقراطية، وفسادها، وهشاشة بنائها؛ فاأدبيات 
رها ي  ءة ي عمق احركة الرورية، وأ اجهادية قد فرغت من هذا اأمرث لكن ها هنا قرا

ز الباطلثث  إفرا
إن احالة السلانية ي طورها اأخر، قبل أن تكون شاهدة عى مدى التيه الذي 

فهي شاهدة عى فساد امنهجية الرورية ث ناطقة بمدى اجمود الذي وصلت  انغمست فيه؛
 إليه ي التعامل مع واقٍع خزيثث

منذ نشأة اهجن اأوى؛ كان وا يزال يعاي من فصام نكد بن التنظر والتطبيق، تلك 
ته م هي من أبرز السات التي ظلت عامة فارقة ميز الرورين عن غرهمث ي أحسن حاا
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يتجاوز ذلك اهجن أن يكون ظاهرة صوتية ترتفع وخفت، بحسب مد وجزر سياسة 
النظام القائم، لكنه عى كل حال م يكن يملك القدرة عى النهوض مواجهة الباطل 
امستريث وا احركة باجموع لفرض الواقع اإياي عى أنقاض اجاهليةث بل كان عى 

غاة ث ا يرى بالعيش إا حت ُسُقفهم ث وا ُيصّوت إا عى أعينهم طول اخط كًا عى الط
ث ليس فقطث بل ويقف سدًا منيعًا أمام كل حاولة تسعى إى تقويض عرش الشيطان ي باد 

 احرمنثث أو هدف إى زعزعتهثث أو حتى ااقراب منهثث

يق؛ فقد كان من الطبيعي أن هرع مع هذه اازدواجية اَمَرضّية امقيتة بن التنظر والتطب
أقطاب النشء اهجن استدعاء بعض امفاهيم واستهاكها عى وترة مرتفعة؛ لتكون 

ولو ي وقت -ماذًا هم، وترسًا ُجِنّهم أمام أي حالة صحية استثمرت تنظرات الرورين 
 وجسدها عمًا وتطبيقًا ي الواقعثث -ما

صاميون مواجهتها للرب امكثف عى أوتار )امصلحة حالة حرجة كهذه؛ سيلجأ الف
 أهل حول االتفاف – الغلو – الصف وحدة –لفتنة ا – ااستشارة – احكمة –وامفسدة 

 (ثثإلخ...  العلم
إن نظرة حيادية لواقع النشء اهجن؛ يمكن احكم من خاها بأنه ظل ي الكثر من 

وجيد اإغراق فيها حّد اآذانث لكنه بعد ذلك يبقى عالقًا اأحيان حسن التعامل مع امُُثل، 
 فيهاث أْعَجَز ما يكون عن تفريغ مضامينها من قوالب اماي إى قوالب الواقعثث

قه، واستقبال فيوضاته، ثم النزول إى  الدخول ي امثال امرق امُْلِهم لامتاء من إرا
ة، دائًا ما كان النشء اهجن يقطع طريقه وُيعّوق أرض الواقع بثَِقٍل فّعال، وإرادة صانع

 مسره؛ بالتأصيل خصوصية الظرف، وتباين الوقائع، واختاف امرحلةثث
ثمة واحالة هذه فشل مركب ث وعجز مراكمث عن قيادة التغير، والقياِم بدور )الَفَرِط( 

 ة اإسامية ثثالذي يشق للجموع امكتنزة بالفاعلية طريقها نحو حقيق اهيمن
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إن حقائق اأرض؛ تشهد أن الرورية م تتعاف منذ وجودها من شلل نصفي خّلفها 
بعيدًا عن منازل الريادة ث وأقعدها عن اعتاء مرتبة التسير لتهبط إى درك امسايرة ث 
فرضيت بعد أن أمكنها امتاك سيف التقويم: أن تنجرف إى مارسة فن التجميل، عى ّر 

لق اه من طغمة الفساد واإفساد، الذين تربعوا عى عرش إبليس بعد أن نصبوه ي ما خ
مأرز اإسام ومنبع الرسالةثث وا عجب بعد هذا أن يدخل النشء اهجن ي حسابات 

 الباطل حسم معركته مع أهل احقث

ل استتبعها ي اهوة امتسعة بن التنظر والتطبيق: م تكن حالة هائية لفصام الرورية، ب
أوقات ختلفة تشٍظ مشاهد بن التنظر وذات التنظرثث يمكن رصد هذه احالة بوضوح عند 
امقارنة بن التنظر امنتج استهاٍك حّي، والتنظر امُصّدر إى اخارجث وهذه الصفة ُعِرَفت 

 ها َقْبًا )السلفية التقليدية(، وانتقلت منها إى اابن الوريثث
 شٍك أن التموضع اإقليمي أحد أبرز معام الرورية، كا هو انصهار احدود با

 والتوحد اأمي أحد أبرز معام السلفية اجهادي.

ً مناسبًا لتوطن عمله، ورفع  ي ظل هذه امعطيات؛ سيجد الباطل ي باد احرمن جوا
اهادفة إى مسخ اهوية إنتاجية آلة الفساد، وامُي ُقدمًا ي تكثيف برامج التغريب 

اإسامية؛ فهو يدرك مام اإدراك أن كل ما جعبة النشء اهجن هو الصوت والبيانات 
اهزيلةث التي وإن شجبت واستنكرت بعض مظاهر الفساد؛ فلن تردد عن شجب أقوى 
 وتنديد أشّد ما إذا تعلق اأمر بعمل جهادي، يستهدف عرش الشيطان أو سدنته وحراسهثث

هذا؛ ففي أقسى احاات يمكن مأ الباطل إن أراد إخراس اأصوات امنددة  ومع
 ببعض أعاله: أن يلّوح بالعصا ليسكن كل يء ث ومي مياه الباطل إى مستقرها ثث
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ي معرض الكتاب الذي أقيم مؤخراً ي الرياض؛  -عى سبيل امثال-كذلك كان اأمر 
من هنا وهناك إفشال قيام امعرض: كان التلويح  فبعد علو أصوات اإنكار التي خرجت

 بالعصا هاية امطاف ث وقام امعرض كا ُأِريَد له، وخفتت اأصوات فا تسمع ها مسًاثث
ك  حن هّبت رياح الثورات، وفاح عبرها ي اآفاق؛ كان سلان العودة واحدًا من أو

رها ي استبدال: الذين تنشقوا ذلك العبر، وفتنوا بهث م تكن ري احًا عابرة، بل كان ها أ
 فرض اأمر الواقع.. إى: تطلٍع إى الغد الواعدث

لكن ها هنا مشكلة ستظهر ي الطريق اجديد؛ أا وهي معضلة اجمع بن الرياح 
 اجديدة وامياه الركدةثث

أمراً شائكًا حن يصطدم الواقع بثقله مع اخط امنهجي: تبدو إمكانية التوفيق بينها 
ومعقدًاث وحن يكون الرضوخ حقائق الواقع بمثابة تزييف للمنهج، ويكون التمسك 

 بامنهج عى حساب احقائق مكابرة مكشوفة: يزداد اأمر اشتباكًا وتعقيدًا ثث
ي احالة الطبيعية؛ ليس من خيار إا البقاء عى شط امياه الراكدة، أو التحرك بعيدًا مع 

 ليف امياه ثثالرياح وخ

إن حاولة مزج ثقافة الثورة عى الطغيان واانتفاض عى سطوة ااستبداد، مع أدبيات 
النشئ اهجن: م تكن تعني سوى إهدار الوقت ي تطلب امستحيلث لكن الرورية لن 

 عن مارسة لعبة اازدواج ثث -ككل مرةث-تستنكف 
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خلت ي سباق تنافي مع رها الرورية التي ربطت مصرها بمصر احاكم، ود
[ثث 4الليرالية خطب ود أولياء اأمر ي )دولة التوحيدث(، وإثبات حبتهم ها دون رها]

رغم خسارها ي السباق، وخيبة أملها؛ إا أها قررت اإبقاء عى تازميتها مع النظام حتى 
 النهايةثث

احركة تعني ااضطراب، وااضطراب امياه الراكدة إذًا ستبقى كا هي ولن تتحرك؛ إذ 
فتنة، فاحركة إذًا فتنةث والسامة ليس يعدها يءث حتى لو بلغت عفونة امأ احاكم حدًا 

 ينذر بكارثة بيئيةثث
ٍر رجعي  ّّ من ِقَبِل الناس، ي زمن شاعت فيه ثقافة الثورات دون أ موٌد كهذا لن ُيم

ا ااختيار بازدواجيٍة تسر عواره: هو ما ستلجأ سيزحزح مكانة الرورية، لكن تغليف هذ
 إليه الرورية؛ إثبات ُبْعد رؤيتها للواقع اجديدث

تشظية موقفها من الثورات بحسب التشظي اإقليمي الذي صنع خطوطه سايكس 
وبيكو: هو احل الناجع الذي جأت إليه، ومها كانت التريرات التي حاولوا ها تغليف 

ء، مها تراكم سوادها احقيقة؛ فإن  شمس احقائق ستبقى مشعة تنفذ من وراء ُسُدف اأهوا
 وادهم قتامها ثث

سلان العودة الذي كان روريًا )حافظًا( حتى النخاع؛ يدرك جيدًا أن التفاعل مع 
الوضع الراهن لن تسمح به آليات امسار القديم، سيقرر هو اآخر ي مقابلة ازدواجية 

حة وحدّية  )امحافظن( أن كبة التغير من غر را يلجأ إى ازدواجية أخرى؛ تضمن له موا
 ث

                                                           

 -انظر عى سبيل امثال ما يدل عى هذا ي بحث: الوحدة الوطنية ي السعودية بن اخطابن السلفي واليراي - 
أن جد شواهد  -عى سبيل امثال-منشور ي موقع )امسلم(.. ويمكن من يتابع كلات الدكتور نار العمر  - للسلومي

 صارخة عى هذه احقيقةثث
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لتجاوز مود النشء اهجن  -ي نظر سلان-ليس هنالك جهة يمكن ااستفزاع ها 
سوى الديمقراطيةث رغم ما ي هذه العملية من خاطرة وجازفة، إا أنه بدا مستعدًا لتوظيف 

 [ثث5صبغ ها اآليات امُْسَتْفَزع ها بالصبغة اإسامية]جانٍب من أدبيات الرورية لي
 هي إذًا حاولة للتشظي بن امياه الراكدة والرياح امتحركةثث

ك أن تتكشف مكابرهم، كذلك م يشأ هو اآخر أن ُيدان بتهمة تزييف  كا م يشأ أو
 امنهجثث

 إذًا.. بن بن هي دومًا جواب أينثثث
ك، أو أمام ذا؛ فأنت تقف أمام حزمة إن وقفت هنالك، أ و وقفت هنا، أمام أو

 اضطرابثث وكومة فصامثث

 مسرة الفصام م تتوقف حتى بعد اانشطارث
 اللعبة قبل اانشطار هي نفسها بعدهث

كل ما فعله سلان هو توسعة جال اللعب )التهجن(؛ لتضاف الليرالية إى الفريق 
 ليرو: )جاله حديث بعد اهجيني امُْخَرج ليصبح(ثث اإخوان –الثنائي )السلفية التقليدية 

 ث(.رورية
فًا  إن كان الروريون امحافظون لن يرضوا عن احالة اجديدة، وسيعدوها انحرا

 وانتكاسة؛ فيا ترى من فّرخ هذه اانحراف؟ث وأخرجه للوجود؟ثث

                                                           

 انظر صنيعه هذا ي كتابه: أسئلة الثورة. - 
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التقليدية بخطيئتها؟ث أم ستظّل تفرخ اانشطار، وتلعن نفسها  هل ستعرف الرورية
 ي كل مرة دون أن تشعر؟ثثث

*** 
 وكتبه:

 .ملسو هيلع هللا ىلصمن هجرة النبي  1433منرف شهر مادى اأول من عام 

 


