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العراق

صلللى اللله رسلول علللى والسلما والصلةا ،لله الحمد
.وسلم عليه الله

بعد: أما

ًا فهللي الفتن أمر عجيب هو كم رافعللة... خافضللة حقلل
الثانيللة، الخليج أزمة بعد الزمان.. وبالخص هذا في وخاصة

سللابق ومللن تللأخر متقللدما مللن وكللم هللوى علللم مللن فكللم
المشتكى.  الله تقهقر.. وإلى

فللي تخللرج تلميللذ الصللل في ً.. أني سرا يعد لم لعله
الهدايللة طريقللة عرفللت أيللديهم فعلللى السروريين مدرسة

معارفي.  وتشكلت عقلي صنع وبمناهجهم

ًا أزداد العلللم مللدارج في ترقيت كلما وكنت لهللذه حبلل
ًا المدرسة أنهللم أشللعر كنللت أنللي برموزهللا.. وذلللك وتعلقلل
ًا السلما لنا يقدمون َا صافي القديم فلسفات تعكره ل رقراق

الحديث. الفكر ضغوطات تفسده ولم

مناهللج فللي بقللوةا ومعنللى كقيمللة حاضرا الجهاد وكان
التربية.

القللديم فللي المجاهللدين الئأمللة حللب رضللعنا ومنهللا
بللتراث وشللغفنا ،والسلللف السللنة بكتللب وتعلقنا ،والحديث

قطب... الخ.  سيد بفكر علقتنا وتوطدت ،السلما شيخ

ًا قلقا عنصرا كنت أني صحيح بطبعللي.. لكنللي متمللرد
أسللراري.. وأشللاورهم علللى أطلعهم منهم نفسي أعد كنت
يبللادلونني أفكللاري.. وكللانوا فللي خاصللتي.. وأبللاحثهم فللي

بعضللهم أخللص زلت ما أني الله والحاسيس. وعلم الشعور
الللذين الوائأللل الللرواد مللن تقريبللا.. خاصللة ليلة كل بالدعاء
الطريق.  هذا في بي نهجوا
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كرجل الحوالي سفر نجم برز أن بعد التعلق هذا ازداد
السللالفين.. المللة وعلمللاء تيميللة ابللن تاريللخ جللدد مواقللف

من بكثير الرض مادت أن يوما والثبات الحق مواقف ووقف
القديمة.  التقليدية الرموز

عن تأخرهم مضى فيما الخوةا على أعيب نعم.. كنت
الجهللادي الفقهللي النظللر ترجمة عن وقعودهم الجهاد ركب
منهللم أجللد الواقللع.. وكنللت أرض علللى عمليللة حركللة إلللى

الللتي الجهللاد ساحات لستثمار السعي دون وعقبات عوائأق
شتى.  أرجاء في فتحت

دعللاةا مللن اليللاما مللن يوما في أكن لم بأنني العلم مع
فللي دخلللت أننللي حاليا.. صللحيح المنتشر بالمفهوما الصلحا

كللان ذلللك فيها.. لكللن وشاركت الدعوية المؤسسات بعض
الللدخول وتللأخير للللدعوةا المتاحا الهامش استغلل قبيل من
أن . على.لمتها لها نلبس ولم أهبتها لها نأخذ لم أعمال في
أن قللديما الراسللخة المة.. فقناعتي لحياء السبيل هو ذلك
معللدودةا بأشللهر مجيئللي وقبل أني أنسى ول الجهاد هو ذلك
عللن الفاضللل الخللوةا أحد مع نقاش في دخلت العراق إلى

من الصحيح.. فكان الشرعي الحل وطرائأق التغيير أسلوب
أرضللية تكللون قويللة شللعبية مؤسسات بناء هو ذلك أن رأيه

والمطالبة.  للمغالبة صلبة

إلللى أخشللى إننللي ؛للله قلته مما طويل.. وكان حاورته
المسلللمون.. فقللد الخللوان إليلله انتهللى مللا إلللى ننتهللي أن

علللى قيللد للمغالبللة.. إلللى أرضللية مللن مؤسساتهم انقلبت
ًا التقللدما عللن بهللا الحركللة.. يقعللد علللى بزعمهللم حفاظلل

المنجزات.

الباكستانية.. التي النووية بالقنبلة تذكرك صورةا وهي
العللداء تخللرس قللوةا تكللون أن بللدل يحللرس عبئللا أصبحت

المنتفعيللن عديللد يكللثر أن أخشى بأني وأردفت المتربصين
أريجهللا علللى ويعتاشللون الصللحوةا عسل من يقتاتون الذين
ًا بدمائأهم يرووها أن بدل الحللال هللو كمللا وأرواحهم... تماملل
الخوان.  مع

القيللادةا منصللب إن للخللوةا أقللول مضللى فيمللا وكنت
الللله يملؤه... ولعللل من شاغر... ينتظر المة في الشرعية

المنصللب هللذا ليسللتوجبوا السللجن فللي المشللايخ يهيىللء
بجدارةا.  ويتسنموه
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العنللاق إليهللم واشلرأبت السللجن ملن المشايخ خرج
ار.. ولكلن.. حصلل إليهلم وصلوبت ا البص ن للم م فلي يك
ًا التنازل مسلسل وبدا الحسبان ًا. شيئ فشيئ

الفجر وأظلم الشموس سفتوانك القمار وانخسفت
ممللض... وألللم حسللرةا علللى القلللوب الوليللد.. وانطللوت

بكللف كفا نضرب العلقم.. وعدنا على زادت مرارةا وتجرعنا
القاسية.  الواقع صخرةا على منه أفقنا حلما ونبكي

فللأحيت وواشللنطن نيويللورك غزوتللي أحللداث جللاءت
ولدةا يشللهدون الشباب وبدأ العزائأم وحركت الدفين المل
الطللاهرةا بالللدماء الصللرحا وتبنللى المجللد تصنع جديدةا قيادةا

الصادقة.  والجماجم

بعضللهم القديمللة.. وأسللّف الرمللوز سللقوط وتتللابع
ًا ًا.. وتغيلللرت إسلللفاف الثلللوابت وانقلبلللت المفلللاهيم غريبللل

إزار نزعللوا سلللفيين العقديللة.. ورأينللا الصللول وانمللاعت
ً هللذا كللان الخللوان، بنطللال ولبسوا السلفية وليللس مللدخل

فللي والهبللوط الصعود لحركة المستوعب التأريخ مقصودي
الحداث.  مسرحا على الدعاةا مؤشرات

جالسللت اليللوما الشللجون... أنللي هللذه فجللر فالللذي
إلللى فتللوجهت ونصللف سللنة على يزيد انقطاع بعد النترنت

ًا المحبوبة مجلتى موقع العزيللزةا المجلة السنة.. هذه سابق
شهدت أني وذلك قديمة، حب قصة معها لي  كان- سابقا– 

بللالحق قائألللة الخليللج.. فوجللدتها أزمللة أيللاما انطلقتهللا بللدء
عشللرات منهللا استنسخ فكنت ننشده، الذي بالصدق ناطقة
السلللمية.. مغللامرا الجامعللة أيلاما علنيللة وأوزعهللا النسللخ

بمستقبلى!  مضحيا بسلمتي

بزعمهم... وكنللت تهوري على يلومونني رفاقي وكان
ًا أجدني ًا هذا لمثل مدفوع به.  أومن الذي للحق نشر

ً فيلله فتحته... قرأت ما الموقع... وليتنى فتحت مقللال
المسلللمين علمللاء هيئللة علللى فيلله سللرور.. يثنللى لمحمللد
ا فيله ويمتدحا الشليعة... ومعتلدلي اللوطنيين النلاس جمعه
 .للطائأفية... الخ ونبذها

وأن كفللر الوطنيللة أن منكللم تعلمنا الله.. لقد سبحان
وَشللَرك خللدعه السياسللية اللعبللة وأن شرك الديموقراطية

قذر. وفخ

)3(والجهاد التوحيد منبر



سرور... بل 
أحزان

البللدعيين... وورثنللا مناهللج مللن الحللذر منكللم وتعلمنا
عللداوتهم وشللدةا خبثهللم عبركم وأدركنا الرافضة كفر عنكم

الدين.  لهذا ومكرهم

علللى وأثنللى العلمللاء هيئللة رئأيللس المقال في وامتدحا
الحللارث هللذا مخيلللتي إلللى وتللداعى وحنكتلله، وعقللله دينلله

كللار مونت إذاعة في علوي حكومة عن يسأل وهو الضاري
تعللاد لم أنها مع لهيئته الحكومة معاداةا من دهشته فيبدي لو

لحكومللة يتمنللى شخصلليا ولكنلله تؤيللدها لللم نعللم الحكومللة
والنجاحا. التوفيق علوي

تحقيللق فللي علوي لحكومللة والنجللاحا التوفيللق نعللم
أهللل علللى والقضللاء الجهاد قمع باختصار هي والتي أهدافها
القائأمة.  العلماني... الخ النظاما وتطبيق السنة

ًا أن هذا من وأعجب الهيئللة اسللتنكار على أثنى سرور
علللى إننللا مللع النبويللة السلليرةا يقللرأ لم الكفار.. وكأنه لذبح
المشتكى.  الله تربينا.. وإلى السيرةا في كتابه

قبللل صللدر قللديم عللدد في رأيت أني هذا من وأعجب
ً سنة نحو الكذوبللة الكاتب فيه السياسي..كرر للعنف تحليل
الفكريللة البللواق وبأيللدي العلما وسللائأل عللبر روجللت لللتي

الوسطية؟! السلمية

اللللرأي لبلللداء المجلللال فتلللح هلللو الزملللة علج وأن
بشللوقها بللالبوحا للشللعوب والسللماحا السياسية والمشاركة

المشللاعر تنفيللس سللبيل علللى ذلللك كان ولو الشريعة إلى
المكبوته!

الخلفللة وإحيللاء الللدين لقامللة جهللاد المللر كللأّن ومللا
الللدائأم الصللراع حقيقة الكاتب الشريعة... وتناسى وتطبيق
والجاهلية. السلما بين الدائأب

ينتهى. أين إلى ندري ول التنازل مسلسل ابتدأ

مفللترق علللى المللة وقفت فلقد ؛منطقية نتيجة وهذه
بالصللمت منللك ترضللى تعللد ولم الجاهلية وتوحشت الطرق

الصعب. الخيار هنا وكان

وتحتملل بالنواجلذ عليهلا وتعللض ثوابتك تلتزما أن فإما
تطللأطئ أن وإمللا ،والكهللوف حيللاةا السلليوف عللض بعد من
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من ماضية وهي القافلة معهم وتركب جبهتك وتحنى رأسك
ً أخللرى إلللى محطة المحللض... والعيللاذ الكفللر إلللى وصللول
بالله.

ًا مللازلت لني يعتصرني واللم ؛هذا أكتب للللود حافظلل
لكلم البيضلاء اليلادي أنسلى بعلد.. وللن أنلس وللم القديم
؛العماق من صرخة أوجهها فإني ولذلك عندي

..السروريون. أفيقوا... أيها

أبي الشيخ؛ بقلم
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