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المقدمة:

بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالميف ،كأشيد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو ،كأشيد أف

محمدان عبد اهلل كرسكلو ،صمى اهلل عميو كسمـ كعمى آلو كصحبو كمف تبعيـ بإحساف

إلى يكـ الديف .كبعد...

فإف الخالفة ىي رئاسة الحككمة اإلسالمية الجامعة لمصالح الديف كالدنيا ،أك

القائمة لحراسة الديف كسياسة الدنيا .كقد أجمع سمؼ األمة كأىؿ السنة عمى أف تكلية
ً
الخميفة
نصب
اإلماـ عمى األمة كاجب عمى المسمميف شرعا )1(،كاتفقكا عمى أف
ى
و
طالب بو ىـ أىؿ الحؿ كالعقد في األمة ،كىـ زعماء األمة كأكلك
الم ى
ي
فرض كفاية ،كأف ي
المكانة ،كمكضع الثقة مف سكادىا األعظـ ،بحيث تتبعيـ في طاعة مف يكلكنو

عمييا ،فينتظـ بو أمرىا ،كيككف بمأمف مف عصيانيا كخركجيا عميو ،كمتى تمت
المبايعة لرجؿ بالخالفة كجب عمى المبايعيف كسائر األمة الطاعة بالتبع ليـ لإلماـ

في غير معصية اهلل تعالى ،كالنصرة لو ،كقتاؿ مف بغى عميو ،أك استبد باألمر
()2

دكنو.

إف إقامة ديف اهلل في األرض ،كقياـ الخالفة الراشدة أمنية غالية ،كمطمب ساـ
ً
كؿ ً
ً
يتطمع إليو ُّ
مقاصد اإلسالـ ،إلقامة ديف اهلل
أعظـ
مسموـ في ىذه األياـ ،كىي مف

كتحكيـ شرعو ،كالحكـ بالعدؿ ،كانصاؼ المظمكميف مف الظالميف ،كلتحرير البالد

الماكردم في األحكاـ السمطانية ص  ،15كأبك المعالي الجكيني في
 -1نقؿ اإلجماع عمى ذلؾ:
ُّ
ً
النككم في [شرح صحيح
غياث األمـ ص ،15كالقاضي عياض في إكماؿ المعمـ  ،220/6ك ي
مسمـ  ،205/12كغيرىـ مف أئمة اإلسالـ كثير.
 -2انظر الخالفة :محمد رشيد بف عمي رضا ،الزىراء لإلعالـ العربي -مصر القاىرة -ص.17
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المغتصبة ،السيما فمسطيف كمسجدىا األقصى ،كتكحيد المسمميف ،كتحريرىـ مف

حيث يرسـ كاقعيـ ،كيخطط لمستقبميـ،
السمطاف األجنبي الذم يتحكـ في حياتيـ،
ي
فالمسممكف اليكـ كاأليتاـ عمى مائدة المئاـ ،ال حكؿ ليـ كال قكة ،مكاردىـ منيكبة،
ككرامتيـ مسمكبة ،تتقاذفيـ أمكاج الغمك كاالنح ارؼ ،كالجيؿ كالتخمؼ المادم.

عف حذيفة بف اليماف رضي اهلل عنو :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:
"تى يككف ُّ ً
كف
اء أ ٍ
اء الموي أ ٍ
ىف ىي ٍرىف ىعيىا ،ثيـ تى يك ي
ىف تى يك ى
ي
كف ،ثيـ ىي ٍرفى يعيىا ًإ ىذا ىش ى
الن يبكةي في يك ٍـ ىما ىش ى
ً
ىف ىي ٍرفى ىعيىا،
ًخالى ىفةه ىعمىى م ٍنيى ً
اء أ ٍ
اء الموي أ ٍ
ىف تى يك ى
اج النُّ يبكًة ،فىتى يك ي
كف ،ثيـ ىي ٍرىف يعيىا ًإ ىذا ىش ى
كف ىما ىش ى
ىف ىي ٍرفى ىعيىا ،ثيـ
اء أ ٍ
اء الموي أ ٍ
ىف ت يك ى
كف يمٍم نكا ىعاضًّا ،فى ىي يك ي
ثيـ تى يك ي
كف ،ثيـ ىي ٍرفى يعيىا ًإ ىذا ىش ى
كف ىما ىش ى
كف
تى يك ي
كف
تى يك ي

ىف ىي ٍرىف ىعيىا ،ثيـ
اء أ ٍ
اء الموي أ ٍ
ىف تى يك ى
يمٍم نكا ىج ٍب ًري نة ،فىتى يك ي
كف ،ثيـ ىي ٍرىف يعيىا ًإ ىذا ىش ى
كف ىما ىش ى
()1
ت".
ًخالىفىةن ىعمىى ًم ٍنيى ً
اج النُّ يبكوة .ثيـ ىس ىك ى
كفي زماننا ىذا ظير ما يسمى بالدكلة اإلسالمية في العراؽ ،ثـ غيرت

اسميا لتصبح الدكلة اإلسالمية في العراؽ كبالد الشاـ ،ثـ فجأة صارت تدعى

الخالفة اإلسالمية .فيؿ ىذه الخالفة ىي التي بشر بيا النبي صمى اهلل عميو كسمـ
كما في الحديث السابؽ!! كىؿ ىي أمؿ األمة المنشكد ،الذم تسعى كؿ الحركات

اإلسالمية إلى تحقيقو ،كيدؼ تسعى إليو ،كالخالفة مف أعظـ ما هيجاىد في سبيؿ
اهلل تعالى ،ليككف كاقعنا في حياة المسمميف.

 -1أخرجو أحمد في المسند رقـ  ،273/4كالبزار كما في كشؼ األستار برقـ،1588 :
كالطيالسي رقـ  ،438كقاؿ الييثمي في المجمع " :189/5ركاه أحمد كالبزار أتـ منو كالطبراني
ببعضو في األكسط كرجالو ثقات كصححو العراقي" ،كما نسبو إليو األلباني كصححو أيضا في
سمسمة الصحيحة برقـ .5
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كبعد متابعة ما صدر مف كتب ككتيبات كبيانات عف شرعيي جماعة الدكلة

كمفتييا ،كالتي عرفت في كسائؿ اإلعالـ باسـ "داعش"( ،)1كأيضاي مف خالؿ متابعة

تصرفات أفرادىا كسمككيـ ،كمكاقفيا تجاه مف يخالفيا أك ينتقدىا ،كاف البد مف دراسة
ً
ً
شيى ىداء
يف بًاٍلًق ٍس ًط ي
آم ينكٍا يك ي
ىذه الجماعة ،كقد قاؿ اهلل تعالى :ى
كنكٍا ىقكام ى
(يا أىيُّيىا الذ ى
يف ى
ً
ً
ًً
يف ًإف ىي يك ٍف ىغنًٌيان أ ٍىك فى ىقي انر فىالمٌوي أ ٍىكلىى بً ًي ىما فىالى
لمٌو ىكلى ٍك ىعمىى أىنفيس يك ٍـ أ ًىك اٍل ىكال ىد ٍي ًف ىكاألى ٍق ىربً ى
ً
كف ىخبًي نار)
تىتبً يعكٍا اٍليى ىكل أىف تى ٍعدليكٍا ىكًاف ىتٍم يككٍا أ ٍىك تي ٍع ًر ي
اف بً ىما تى ٍع ىممي ى
ضكٍا ىفًإف المٌ ىو ىك ى
النساء.135:
قاؿ العالمة ابف كثير" :يأمر تعالى عباده المؤمنيف أف يككنكا قكاميف بالقسط

ال ،كال تأخذىـ في اهلل لكمة الئـ ،كال
أم بالعدؿ ،فال يعدلكا عنو يميننا كال شما ن
يصرفيـ عنو صارؼ ،كأف يككنكا متعاكنيف متساعديف متعاضديف متناصريف فيو،

كقكلو :شيداء هلل كما قاؿ( :كأقيمكا الشيادة هلل) الطالؽ ،2:أم ليكف أداؤىا ابتغاء

كجو اهلل ،فحينئذ تككف صحيحةن عادلةن حقان ،خاليةن مف التحريؼ كالتبديؿ كالكتماف،

كليذا قاؿ( :كلك عمى أنفسكـ) أم اشيد الحؽ كلك عاد ضرره عميؾ ،كاذا سئمت عف

األمر فقؿ الحؽ فيو ،كلك عادت مضرتو عميؾ ،فإف اهلل سيجعؿ لمف أطاعو فرجنا
كمخرجان مف كؿ أمر يضيؽ عميو".

()2

 -1داعش :اسـ مختصر لما يسمى الدكلة اإلسالمية في العراؽ كالشاـ ،كذلؾ بأخذ الحرؼ
األكؿ مف كؿ كممة .كظيرت ىذه التسمية في أبريؿ سنة 2013ـ .كاصبحت متداكلة بيف

اإلعالمييف كالمحمميف السياسييف ،كصارت عممان عمى جماعة الدكلة اإلسالمية.

 -2تفسير القرآف العظيـ :أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير ،دار الكتب العممية ،منشكرات
محمد عمي بيضكف – بيركت -الطبعة األكلى 1419ىػ.383/2 ،
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أىداف الدراسة:
تيدؼ ىذه الدراسة إلى كشؼ حقيقة ما يسمى بالدكلة اإلسالمية كالتي

عرفت مختصرة باسـ "داعش" ،كبياف نشأتيا ،ككيؼ تككنت ،كالصراع بيف الدكلة
كجبية النصرة ،ثـ الخالؼ بينيا كبيف تنظيـ القاعدة ،كبياف تشكيمة قيادتيا ،ككشؼ

مرتكزاتيا الفكرية ،كتجمية ما كقعت فيو مف أخطاء جسيمة ،مما جعؿ أىؿ العمـ

يطمقكف عمييا(الخكارج) ،ثـ بياف عدـ شرعية ىذه الدكلة ،كمحاكلة معرفة مف كراءىا،

كدكرىا في إثارة الفتف ،كاعاقة سقكط النظاـ السكرم ،كأخي نار بياف مكاقؼ أىؿ العمـ

منيا.

مكونات الدراسة:
تتناكؿ الدراسة بياف عدة مكضكعات ميمة ىي :النشأة كالتككيف لجماعة

الدكلة ،كتنظيـ القاعدة أساس دكلة العراؽ كالشاـ ،كظيكر دكلة العراؽ اإلسالمية،
كتنظيـ جبية النصرة ،الصراع بيف أبي بكر البغدادم كزعيـ "جبية النصرة" أبي
محمد الجكالني ،نشأة الدكلة اإلسالمية في العراؽ كالشاـ ،كمحاكلة الدكتكر أيمف

الظكاىرم زعيـ تنظيـ القاعدة لمتكسط بيف المتنازعيف ،كالخالؼ بيف تنظيـ القاعدة
كتنظيـ الدكلة اإلسالمية ،كاقتراح محكمة شرعية مستقمة لمفصؿ بيف التنظيمات،

كمكقؼ تنظيـ الدكلة مف الجماعات اإلسالمية األخرل ،كتشكيمة قيادة جماعة الدكلة،

كتشكيمة القيادة في سكريا ،كالكشؼ عف شخصية خميفتيا أبي بكر البغدادم

الضعيفة ،كىؿ يصمح ألف أف يككف خميفة ،كلماذا معظـ قيادة داعش بعثية؟ كبياف
مف ىك أخطر رجاؿ داعش ،كمخالفات "داعش" في سكريا ،كىؿ خالفة البغدادم

شرعية؟ كطريقة اختيار الخميفة ،كاإلعالف عف الكاليات بيف الفينة كاألخرل،
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المرتكزات الفكرية العامة لداعش ،كما بيف داعش كالخكارج في الصفات ،كبياف

مخالفات داعش في سكريا ،كداعش كالتغرير بالشباب المسمـ ،كتطبيقيا لمحدكد،
كتكضيح المرتكزات الفكرية لداعش ،كأخطرىا تكفير المخالفيف ليا كاستباحة دمائيـ،

كبياف المالحظات عمى الجانب الفقيي عند داعش ،كالرد عمى تكفير الخميفة األكؿ
أبي عمر البغدادم قيادة حماس كاتياميا بالخيانة ،كمف كراء ما يسمى بداعش؟ كىؿ

داعش صناعة أمريكية إيرانية؟! أـ مخترقة مف أجيزة مخابرات إقميمية؟! ،كداعش

في قطاع غزة ،ككيؼ استطاعت داعش احتالؿ المكصؿ في كقت قصير ،كمكقؼ

أىؿ العمـ مف جماعة الدكلة.
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المطمب األول

نشأة الدولة اإلسالمية
لقد ظير في عاـ 1988ـ تيار فكرم إسالمي جديد ،عرؼ بتيار الجياد أك

قاعدة الجياد ،كقد كاف ظيكر ىذا التيار عمى يد أسامة بف الدف ،كمجمكعة مف
الشباب اإلسالمييف مف بعض األقطار العربية كاإلسالمية ،ككاف ىدفو المعمف إقامة

خالفة إسالمية تشمؿ بمداف العالـ اإلسالمي ،كقد نيض حينذاؾ أسامة بف الدف

كمف معو ٍّ
لمرد عمى ما اعتبركه امتياف األمريكاف لكرامة األمة اإلسالمية ،منطمقيف
مف مبدأ مجاىدة الكفار الذيف يعتدكف عمى ديار المسمميف كاستقالليا ،فكاف ىذا

العمؿ ظيك انر ألكؿ مجمكعة جيادية أنشأىا أسامة بف الدف كدربيا في أفغانستاف ،ثـ
بدأت ىذه المجمكعة تعمؿ عمننا في العديد مف بمداف العالـ اإلسالمي باسـ تنظيـ

"قاعدة الجياد" ،أك باسـ تنظيـ القاعدة" اختصا نار.

جماعة التوحيد والجياد:

ظير تنظيـ القاعدة في العراؽ باسـ "جماعة التكحيد كالجياد" التي أسسيا
كرد و
أحمد فضيؿ نزاؿ الخاليمة" الشيير بػأبي مصعب الزرقاكمٍّ ،
فعؿ عمى الغزك
األمريكي لمعراؽ ،إذ قامت أمريكا بإنشاء قكاعد عسكرية ليا في بعض دكؿ العالـ

اإلسالمي ،كقد أعمنت جماعة التكحيد كالجياد كقكفيا بشكؿ عمني ضد الكجكد

األمريكي في المنطقة العربية ك و
اإلسالمية بعد االحتالؿ األمريكي لمعراؽ مطمع نيساف

2003ـ ،كالذم تـ بمساعدة إيرانية كبيرة ،كبالتكاطؤ مع العناصر الشيعية المكالية
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()1

ليا في بعض البمداف العربية كالعراؽ كلبناف.

حيث أعمف محمد عمى أبطحي نائب

الرئيس اإليراني لمشؤكف القانكنية كالبرلمانية -حينئذ -أف بالده قدمت الكثير مف

العكف لألمريكييف في حربيـ ضد أفغانستاف كالعراؽ ،كأكد أنو لكال التعاكف اإليراني
()2

لما سقطت كابكؿ كبغداد بيذه السيكلة.

ثـ قاـ أبك مصعب الزرقاكم بتغيير اسـ التنظيـ مف "جماعة التكحيد كالجياد":

إلى "تنظيـ القاعدة في بالد الرافديف" ،كقد برز كتنظيـ جيادم يقاتؿ ضد الكجكد

األمريكي في العراؽ ،لذلؾ استقطب عددان كبي انر مف الشباب العراقي ،كظؿ التنظيـ

أف تـ اغتيالو عاـ 2006ـ.
تحت قيادة الزرقاكم إلى ٍ
أوالً :ظيور دولة العراق اإلسالمية:

إف دكلة العراؽ اإلسالمية ىي سميمة "تنظيـ القاعدة لمجياد" ،كما تنظيـ

تطكر طبيعي ليا
الدكلة إال انشقاؽ ،أك نتكء مف تنظيـ القاعدة مف كجو ،لكنو حتمان ُّ
ابتداء مف جماعة "التكحيد
مف كجو آخر ،حتى لك اتخذت مف األسماء ما اتخذت،
ن
كالجياد" التي أسسيا أبك مصعب الزرقاكم ،مرك انر بتنظيـ "قاعدة الجياد في بالد

 -1انظر :تنظيـ الدكلة اإلسالمية في العراؽ كالشاـ -النشأة  -التكسع – الدكر المرسكـ ليا
ضد الثكرة السكرية د .محمد عمي األحمد ،ص  ،5كتنظيـ القاعدة في العراؽ :مكقع بكابة
الحركات اإلسالمية ( .)http://www.islamist-movements.com/2602كتنظيـ الدكلة
النشأة كاألفكار :مركز صناعة الفكر لمدراسات كاألبحاث ص  .7-5كمكقع الرقة تذبح بصمت

(.)http://www.raqqa-sl.com/?p=429

 -2صرح بذلؾ في ختاـ مؤتمر (الخميج كتحديات المستقبؿ) الذم يعًق ىد في أبك ظبي بتاريخ
2004/1/13ـ.
-8-

الرافديف" ،بعد مبايعة الزرقاكم لتنظيـ قاعدة الجياد بزعامة أسامة بف الدف

2004/1/8ـ ،ثـ مجمس شكرل المجاىديف أكتكبر سنة 2005ـ.

كمما يالحظ عمى تنظيـ القاعدة التركيز عمى العمؿ العسكرم عمى حساب
ٌ
جميع بقية الجكانب األخرل ،ألف تحقيؽ االنتصار عمى العدك – كما ترل القاعدة-

ىك المطمب األكؿ لتنظيـ القاعدة ،كأف األمكر األخرل تقكـ بيا الدكلة بعد أف يتحقؽ

كجكدىا عمى أرض الكاقع ،لذا كجد اإلىماؿ بالجانب التربكم كالدعكم ،كالتعميـ

الديني ،لذا انتظـ في صفكفيا مف عدـ مف ىذه الجكانب ،كىذا بدكره ترؾ آثا انر سيئةن

في مسيرة تنظيـ القاعدة ،كىذا ما ظير عند إعالف الدكلة اإلسالمية في سكريا،

أعداد كبيرة كالتحقت بػ"الدكلة" ،كلـ تستجب لنداءات
حيث خرجت مف جبية النصرة
ه
زعيـ القاعدة ،كال لمنظرييا الشرعييف.

كقد تـ اختيار حامد داكد محمد خميؿ الزاكم ككنيتو أبك عمر البغدادم أمي نار

لمجمس شكرل المجاىديف في العراؽ خمفان ألبي مصعب الزرقاكم ،تحت اسـ أبي

عبد اهلل الراشد البغدادم ،كقد قيؿ في تنصيبو :أنو في  15أكتكبر عاـ 2006ـ
س ًم ىى بحمؼ المطيبيف؛ كصدر بياف عف
اجتمعت مجمكعة فصائؿ تحت ما ي
المجتمعيف تاله أبك حمزة المياجر ،أعمف فيو حؿ مجمس الشكرل لصالح دكلة العراؽ

اإلسالمية؛ كاختاركا "أبك عمر البغدادم" أمي نار لدكلة العراؽ اإلسالمية ،كفي تسجيؿ

صكتي استغرؽ  56دقيقة بث في  30ديسمبر 2007ـ ،دعا الشيخ أسامة بف

أمير عمى "دكلة
الدف زعيـ تنظيـ القاعدة إلى مبايعة الشيخ أبي عمر البغدادم
ان
العراؽ اإلسالمية" ،كدعا ابف الدف األمراء المجاىديف كأعضاء مجمس الشكرل ،ممف

لـ يبايعكا أبا عمر البغدادم إلى الكحدة كمبايعتو أمي انر عمى دكلة العراؽ اإلسالمية
حفاظنا عمى جماعة المسمميف.
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كفي يكـ االثنيف 2010/4/19ـ تـ اغتياؿ الخميفة "أبك عمر البغدادم" كنائبو

ككزير حربو "عبد المنعـ عز الديف عمي البدكم" كالمصرم الجنسية المعركؼ بػأبي

حمزة المياجر( ،)1كبعد ذلؾ أصبح أبك بكر البغدادم "إبراىيـ عكاد إبراىيـ عمي

البدرم السامرائي" العراقي زعيمان ليذا التنظيـ ،كشيد عيد أبي بكر البغدادم تكسعان
في العمميات العسكرية النكعية المتزامنة ،كعممية البنؾ المركزم ،كك ازرة العدؿ،
()2

كاقتحاـ سجني أبي غريب كالحكت.

كقد نالت الدكلة اإلسالمية في العراؽ عندما

أعمنت عف نفسيا مكافقة تنظيـ القاعدة ،يكضُّح ذلؾ مكقؼ الدكتكر الظكاىرم الذم

أ ٌك ىد فيو عمى مرجعية "الدكلة" في العراؽ ،كنفى كجكد القاعدة فييا بعد اإلعالف عف
قياـ الدكلة ،كىذا يعني إحالؿ الدكلة بدؿ تنظيـ القاعدة ،كقاؿ ما نصُّوُّ :
أف
"أكد ٍ

ٍّ
أكضح أنو ليس ىناؾ شيء اآلف في العراؽ اسمو القاعدة ،كلكف تنظيـ قاعدة الجياد

في بالد الرافديف اندمج بفضؿ اهلل مع غيره مف الجماعات الجيادية في دكلة العراؽ
اإلسالمية حفظيا اهلل ،كىي إمارة شرعية تقكـ عمى منيج شرعي صحيح ،كتأسست

بالشكرل ،كحازت عمى بيعة أغمب المجاىديف كالقبائؿ في العراؽ".

()3

ثانياً :نشأة تنظيم جبية النصرة:

 -1ىناؾ مف يضع عالمات استفياـ كبيرة في حادثة االغتياؿ ،كأنيا مدبرة كمخطط ليا ،لتكلي
قيادة جديدة ،تسير كفؽ مخطط جديد ،لتنفيذ أىداؼ إقميمية كأجنبية ضد المشركع اإلسالمي،

كثكرات الربيع العربي.

 -2انظر :تنظيـ الدكلة النشأة كاألفكار :مركز صناعة الفكر لمدراسات كاألبحاث ص .7-5
كمكقع الرقة تذبح بصمت (.)http://www.raqqa-sl.com/?p=429

 -3المقاء الرابع لمؤسسة السحاب مع الشيخ أيمف الظكاىرم ،سنة 2007ـ ،مؤسسة النخبة.
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بعد األحداث الجارية في سكريا ،كقتاؿ الجماعات الثكرية كالجيش الحر لمنظاـ

تخكؼ العقيد
السكرم ،اتجيت أنظار عناصر دكلة العراؽ اإلسالمية إلى سكريا ،لكف ٌ
حجي بكر مف تسرب عناصر "الدكلة اإلسالمية في العراؽ" لمجياد في الشاـ ،مما
قد يسبب تصدعنا في "الدكلة" ،كيعطي بعض القيادات كاألعضاء الذيف يف ٌكركف في

االنشقاؽ بابان لذلؾ عبر سكريا .لذلؾ حرـ أمير الدكلة أبك بكر البغدادم الذىاب إلى
سكريا ،كعد كؿ مف يخالؼ التعميمات منشقنا ،مبر نار ذلؾ بأف األكضاع ال تزاؿ غير

كاضحة المعالـ كيجب التريُّث.

في ىذه األثناء عرض العقيد حجي بكر فكرة تشكيؿ مجمكعة مف غير

العراقييف تتك ٌجو إلى سكريا بقيادة سكرم ،كبذلؾ يحاؿ دكف التحاؽ أم قيادم عراقي
يتـ تأميف عدـ انشقاؽ عراقييف عف
بالجبية السكرية مف دكف إذف مسبؽ ،كبالتالي ُّ
"الدكلة" ،فيما يمكف لمقيادة الجديدة في الشاـ أف تنجح في استقطاب أعضاء غير

عراقييف مف الخارج ،فقاـ أبك بكر البغدادم زعيـ دكلة العراؽ اإلسالمية بإرساؿ أبي
()1

محمد الجكالني مع سبعة أك ثمانية آخريف إلى سكريا ،أغمبيـ سكريكف،

دكف

مر مف الدكتكر
إعالف رسمي لتأسيس قاعدة لمجياد في سكريا ،كيقاؿ :إنو أتت أكا ه
أيمف الظكاىرم بإرساؿ مجمكعة مقاتميف لسكريا ،كبذلؾ تـ تشكيؿ جبية النصرة ألىؿ
الشاـ أكاخر سنة 2011ـ ،كتـ اإلعالف عنيا رسمي ىا في يناير عاـ 2012ـ ،كفي
نياية نفس العاـ سرعاف ما نمت قدراتيا ،لتصبح في غضكف أشير مف أبرز القكل

 -1راجع لقاء أبي محمد الجكالني مع تيسير عمكني عمي فضائية الجزيرة.
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حررىا مف النظاـ
المقاتمة في سكريا ،تنظيمنا كتسميحنا ،كادارةن متميزةن لممناطؽ التي تي ُّ
()1
السكرم.
ىكذا أينشئت "جبية النصرة" بقيادة أبي محمد الجكالني ،كسرعاف ما طار

اسميا عالمينا ،كباتت قبمةن لكثير مف الشباب المجاىد مف دكؿ الخميج ،كتكنس ،كليبيا
كالمغرب ،كالجزائر ،كاليمف ،كأكركبا ،كقد تأسست جبية النصرة مف زعماء سكرييف،

ال في السجكف السكرية ،ممف استفاد مف العفك العاـ ،كبينيـ مف
بينيـ مف كاف معتق ن
كاف يمارس الدعكة س انر في سكريا قبيؿ اندالع الثكرة المعارضة لمنظاـ ،كآخركف كانكا
منضكيف تحت لكاء القاعدة ،كقاتمكا في بمداف أخرل كالعراؽ ،كأفغانستاف ،كالشيشاف،
كعادكا مع بداية األزمة في سكريا لمقتاؿ فييا ،كمنيـ أمير جبية النصرة أبك محمد

الفاتح الجكالني ،كىك جامعي سكرم األصؿ ،قاتؿ في العراؽ كالشيشاف ،كبمداف

كبير مف المسمميف غير العرب.
أخرل ،كما انضـ لجبية النصرة ه
عدد ه
قد أعمنت جبية النصرة منذ أكؿ تأسيسيا أنيا دخمت سكريا لتأييد الثكرة

السكرية كدعميا ،كقد أبدل السكريكف ثكا انر كشعبان كقيادات سياسية إسالمية كغير
إسالمية ترحيبيـ بيا ،ككاف السكريكف يظيركف ىذا الترحيب أماـ كسائؿ اإلعالـ،

كيدافعكف عف مكاقؼ جبية النصرة ككجكدىا في سكريا ،كيرفضكف أيضان اتيامات

دخميا في سكريا غير مشركع ،كغير ذلؾ
الغرب ليا بأنيا متطرفة أك متشددة ،أك أف تى ي
مف االتيامات كاألباطيؿ التي ينسجيا الغرب ضد جبية النصرة ،كالمجاىديف الذيف

 -1انظر حكؿ داعش كما يذكر مجاىد خرساني :أبك أحمد ًم ٍف يمجاىدم يخراساف كالعراؽ
ػتيػبي .كالدكلة اإلسالمية الجذكر-
إحساف العػي ٍ
كالشاـ اآلف ،يمراجعة كتعديؿ :أبك طمحػة مػالؾ ٍ
التكحش المستقبؿ :عبد البارم عطكاف ،دار الساقي ،بيركت ،الطبعة األكلى 2015ـ دار

الساقي ،بيركت ،الطبعة األكلى 2015ـ ص .60
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يصرح قادة الثكرة
جاؤكا مف أنحاء العالـ ،لتأييد الثكرة السكرية كنصرتيا ،كما كاف
ٍّ
السكرية أف جبية النُّصرة جاءت تناصر الشعب السكرم في ثكرتو العادلة ،كأنيا
تقاتؿ مع الشعب السكرم ضد النظاـ اإلجرامي ،كمف معيا مف المميشيات اإليرانية،

لذا فيي مرحب بيا ،كىي جزء مف فعاليات الثكرة السكرية.

()1

ثالثاً :الصراع بين أبي بكر البغدادي وزعيم جبية النصرة أبي محمد الجوالني:

قد أخاؼ الصعكد السريع لجبية النصرة كالن مف العقيد بكر حجي كأبي بكر

البغدادم ،لككف الممتحقيف الجدد بػ"جبية النصرة" ال يدينكف بالكالء لدكلة العراؽ ،أك
()2

الخميفة البغدادم عمى إعطاء أكامره

حث العقيد حجي
لمخميفة البغدادم ،ىنا ٌ
لمجكالني بأف يعمف عبر مقطع صكتي أف "جبية النصرة" تابعةي رسميان لدكلة الع ارؽ
بقيادة البغدادم .كقد كعد الجكالني بالتفكير في األمر ،لكف مضت أياـ دكف أف

نيصدر شيئان ،فأرسؿ البغدادم لو تكبيخان كتقريعان ،فجدد أبك محمد الجكالني الكعد
بالتفكير كاستشارة مف حكلو مف المجاىديف كطالب العمـ ،كبعث لمبغدادم برسالة
مفادىا :إف ىذا اإلعالف ال يصب في صالح الثكرة السكرية ،مستندنا إلى رأم مجمس
شكرل الجبية ،ىنا ثارت ثائرة البغدادم كالعقيد حجي بكر ،كزاد الطيف ًبم نة إدراج

الكاليات المتحدة "جبية النصرة" في قائمة اإلرىاب ،يليصبح الجكالني ىك المطمكب

 -1تنظيـ الدكلة اإلسالمية في العراؽ كالشاـ النشأة -التكسع– الدكر المرسكـ ليا ضد الثكرة
السكرية :د .محمد عمي األحمد.

 -2تبدك شخصية العقيد حجي بكر كمتنفذ كالخميفة البغدادم ىك مف يسمع لو كيطيع .كفي ىذا
بياف لدكر العقيد حجي في دكلة داعش كالتي تثار حكلو الشككؾ في تحكيميا إلى عصابة قتؿ
كتكفير.
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األكؿ في سكريا ،األمر الذم زاد مف منسكب القمؽ لدل البغدادم كالعقيد مف منافسة

"جبية النصرة" لػتنظيـ "الدكلة".

كاف أبك محمد الجكالني رجالن سياسيان عقالنيان ،فعمؿ محاكالن إمساؾ العصا مف

الكسط ،لكف خكؼ العقيد حجي ،كمعو البغدادم ،كاف أكبر مف تطمينات الجكالني،

لضـ "جبية النصرة" إلى
مما دعا العقيد حجي بكر إلى التفكير بخطكات متقدمة
ٍّ

"الدكلة" ،لذا طمب أبك بكر البغدادم مف الجكالني القياـ بعمؿ عسكرم ضد قيادات

"الجيش الحر" أثناء أحد االجتماعات في تركيا ،مبر انر ذلؾ بأنو "استيداؼ لػ"صحكات
المستقبؿ" العميمة ألمريكا قبؿ استفحاليـ في الشاـ ،كما طمب منو اغتياؿ الشيخ

الدكتكر المجاىد أبي السعيد العراقي

()1

أمير جيش المجاىديف في العراؽ الذم كاف

يقيـ في دمشؽ قبيؿ الثكرة ،كارساؿ السيارات المفخخة إلى األراضي التركية،

كالضرب في قمب تركيا ،بإرساؿ االنتحارييف إلى تركيا بسياراتيـ ،كأحزمتيـ الناسفة
()2

لمتفجير في تركيا.

 -1أبك السعيد العراقي :كاف شيخ الخميفة البغدادم كأستاذه الذم درسو في الجامعة كفي
الحمقات الخاصة ،كعرفو عف قرب ،كعرؼ شخصيتو كصفاتو كأطباعو كامكانياتو ،فيك مف أقدر
الناس عمى الشيادة بحؽ الرجؿ إيجابان أك سمبان .كأف أبا السعيد البغدادم سبؽ تمميذه أبا بكر
البغدادم إلى العمؿ الجيادم إباف الغزك األمريكي ،كمازاؿ جيش المجاىديف بالنسبة لمبغدادم

كدكلتو المزعكمة العدك األكؿ الذم ال يتياكنكف مع أم عنصر مف عناصره يقع بيف أيدييـ.
انظر :أسرار أكشفيا ألكؿ مرة :الدكتكر حذيفة عزاـ ،انظر صفحتو عمى الفيس بكؾ.

كجريدة أخبارؾ أكف اليف(.(www.facebook.com/AkhbarakOnline9

 -2أسرار أكشفيا ألكؿ مرة :الدكتكر حذيفة عزاـ ،انظر صفحتو عمى الفيس بكؾ.
كجريدة أخبارؾ أكف اليف. (www.facebook.com/AkhbarakOnline(:
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عقد مجمس شكرل جبية النصرة اجتماعنا ،صدر عنو رفض أكامر البغدادم

باإلجماع ،فاعتبر البغدادم كالعقيد حجي ذلؾ خركجان صريحان عف الطاعة ،عمى

خير الجكالني بيف أمريف :األكؿ :تنفيذ
إثرىا أرسؿ البغدادم خطابان شديد الميجة يي ٌ
األكامر ،كالثاني :ح ٌؿ جبية النصرة ،كتشكيؿ كياف جديد.
طاؿ انتظار البغدادم كالعقيد حجي ٍّ
لرد أبي محمد الجكالني الذم لـ يصؿ،
بعدىا بعث البغدادم رسكنال لمقابمة الجكالني ،لكف األخير اعتذر عف المقاء ،مما

أشعر الخميفة البغدادم بالخطر ،ككف الجكالني بدأ يخرج عف السيطرة ،بعدىا أرسؿ

البغدادم قيادات عراقية مف تنظيـ الدكلة اإلسالمية لمقابمة قيادات جبية النصرة
جس نبضيـ حكؿ تحقيؽ الحمـ بدكلة إسالمية ممتدة مف العراؽ إلى الشاـ
بيدؼ ٍّ
مؤي و
و
ميكؿ ٍّ
دة لدل ىؤالء ،كمعظميـ مف المياجريف،
تممس
مكحدة ،كبالفعؿ تـ ُّ
بقيادة ٌ

لكف "جبية النصرة" سرعاف ما زجت ببعضيـ في السجف بتيمة إشاعة الفتنة
كالتكفير ،ككاف بينيـ :أبك رتاج السكسي ،كأبك عمر العبادم (تكنسياف) ،كأبك
ضمضـ الحسني كأبك الحجاج النكارم (مغربياف) ،كأبك بكر عمر القحطاني

(سعكدم) ،عممنا أف األخير يعٌيف فيما بعد أمي نار شرعينا لدكلة البغدادم ،ككاف أك ىؿ
المنشقيف عنيا عندما أعمف البغدادم حؿ جبية النصرة.

ىكذا عقد البغدادم العزـ عمى إعالف االندماج ،كاتٌفؽ مجمس قيادة الدكلة عمى
ذىاب البغدادم نفسو إلى سكريا إلعطاء زخـ أكبر إلعالف الدكلة.
قابؿ أبك بكر البغدادم القيادات المؤثرة في جبية النصرة مكحيان بأف ىدؼ

اإلعالف كحدة الصؼ الجيادم ،كأرسؿ يطمب الجكالني لمقابمتو ،لكف األخير اعتذر
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اع أمنية ،عندىا أرسؿ البغدادم إلى الجكالني ييعممو بضركرة إصدار بياف باسمو
لدك و
التكحد في كياف
-حرصان عمى كحدة الصؼ -يتكلى فيو إعالف حؿ جبية النصرة ،ك ٌ

رد الجكالني عمى ذلؾ
جديد ،تحت مسمى "الدكلة اإلسالمية في العراؽ كالشاـ" ،كقد ٌ
مزؽ الشعبية التي بنتيا "جبية النصرة" بيف أىؿ سكريا .ىنا
معتب نار إياه خطأن فادحنا يي ٌ
اقترح العقيد بكر حجي عمى البغدادم إصدار بياف ٍّ
بحؿ جبية النصرة يككف مكقعان
باسمو ،كعدـ إصدار بياف بعزؿ الجكالني ،لعمٌو يعكد إلى رشده بعد الحؿ ،كجرل

التكاصؿ مع قيادات جبية النصرة إلخطارىـ بمكعد اإلعالف ،كتييئتيـ لمبايعة

الخميفة البغدادم كجيان لكجو ككنو سيككف في سكريا ،كبذلؾ استغؿ أبك بكر البغدادم

ككف الجكالني كاف يحتجب عف كبار القيادييف كالشرعييف في الجبية ،كبالتالي فإف
()1

ذلؾ سييش ٌكؿ جاذبان لممجاىديف الذم سيحظكف بفرصة لقاء مف ىك أكبر منو.
رابعاً :محاولة الدكتور أيمن الظواىري لمتوسط بين المتنازعين:

استدعى زعيـ تنظيـ القاعدة الدكتكر الظكاىرم شخصيات جيادية مف اليمف

كالسعكدية لمتكسط بيف المتنازعيف ،عرؼ منيـ الشيخ عبد اهلل محمد المحيسني ،كأبك

خالد السكرم ،كالمستشار الشرعي أبك سميماف المياجرم مف قادة تنظيـ أحرار الشاـ،

إال أف البغدادم تيرب مف مقابمتيـ .كىذا زاد األمكر سكءان في ظؿ الخطر الداىـ
الذم يتيدد الجكالني ،كبعد فشؿ المجنة في ٍّ
حؿ الخالؼ كالنزاع بيف جبية النصرة
كالبغدادم ،أعمف كؿ طرؼ التمسؾ برأيو ،عندىا عمد زعيـ جبية النصرة الجكالني

 -1انظر عدة حمقات ككاليس الثكرة :داعش مف األلؼ إلى الياء :عدة حمقات لمباحث مكسى
الغنامي (.)http://justpaste.it/iwff
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فض ٍّ
حؿ "جبية النصرة" ،كاضعنا األمر في عيدة زعيـ
عمف فيو ر ى
إلى إصدار بياف يي ي
()1
القاعدة الدكتكر أيمف الظكاىرم.
كقد طالب غير كاحد مف منظرم السمفية الجيادية منيـ "أبك بصير

الطرطكسي" -عبد المنعـ مصطفى حميمة -الدكتكر الظكاىرم بإصدار بياف يبيف
مكقفو مف الغالة السفياء – حسب قكلو -كأف يعمف فيو فؾ ارتباط مجاىدم الشاـ

محدث يجمب الضرر لمشاـ ،كيؤكؿ بمزيد مف األعداء عمى
مف أم مسمى حزبي ى
()2
أىؿ الشاـ كمجاىدييـ.

كبالفعؿ قاـ د .الظكاىرم بإلقاء خطاب بصكتو يرفض فيو انضماـ جبية

ع ٍّ
الحؿ الذم قدموي ىج ٍمعه مف أىؿ العمـ ،بتشجيع مف
النصرة لمدكلة ،كما رفض مشرك ى
و
كؿ مف العقيد حجي بكر ،كالقيادم الشرعي السعكدم أبي بكر القحطاني ،كأمر زعيـ
تنظيـ القاعدة د .أيمف الظكاىرم في تسجيؿ صكتي بإلغاء "الدكلة اإلسالمية في

العراؽ كالشاـ" ،كالتي نشأت بفعؿ دمج "دكلة العراؽ اإلسالمية" ك"جبية النصرة"،

كرفض أف تقاتؿ الدكلة داخؿ سكريا ،مؤكدان أف "جبية النصرة" كحدىا ىي الفرع

السكرم لتنظيـ القاعدة.

لكف أبا بكر البغدادم رفض بياف الظكاىرم كرد عميو بتسجيؿ تحت

عنكاف "باقية في العراؽ كالشاـ" ،قائال" :لقد اعتدنا كمنذ عشر سنكات مف الدماء
كاألشالء أننا ال نخرج مف محنة إال كيبتمينا اهلل تعالى بمثميا ،أك أشد منيا ،كالدكلة

 -1انظر الدكلة اإلسالمية الجذكر – التكحش -المستقبؿ :عبد البارم عطكاف ،دار الساقي،
بيركت ،الطبعة األكلى 2015ـ ص .62

 -2انظر بياف أصدره عبد المنعـ مصطفى حميمة المشيكر بأبي بصير الطرطكسي .بتاريخ
2014/1/14ـ.
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اإلسالمية في العراؽ كالشاـ باقية ما داـ فينا عرؽ ينبض أك عيف تطرؼ ،باقية،

كلف نساكـ عمييا ،أك نتنازؿ عنيا ،حتى يظيرىا اهلل ،أك نيمؾ دكنيا".

كجاء ُّ
رد الدكلة اإلسالمية في العراؽ كالشاـ عمى بياف أيمف الظكاىرم مدكيان

كصادم نا لقيادة تنظيـ القاعدة ،بعنكاف" :عذ ار أمير القاعدة" ،إذ طالبو البياف ببيعة

الخميفة البغدادم ،كمما قالو أبك محمد العدناني في البياف :إف قياـ محكمة مستقمة

أمر
لمتحكيـ ما بيف الفصائؿ في الشاـ ،كىك ما دعا إليو الظكاىرم عدةى مرات ،ه
مستحي هؿ في ظؿ االنقساـ الحاصؿ ،كحم ىؿ مسؤكليةى ىذا االنقساـ لمظكاىرم مباشرة،
يختار المسممكف رجالن صالحان ،...فنبايعو خميفة،..
أف
ثـ استطرد طالبان منو السعي ٍ
ى
كال تبقى إمارة شرعية غيره" .كأعمف أف تنظيـ القاعدة لـ يعد تنظيم نا لمجياد
الحقيقي .كأف قيادتو انحرفت عف الطريؽ الصحيح ،كأصبحت فأسان لتدمير المشركع
()1

اإلسالمي.

كىكذا ظيرت جماعة تنظيـ الدكلة في سكريا عاـ 2013ـ ،فصار االسـ

الجديد ليا كلدكلة العراؽ "الدكلة اإلسالمية في بالد الشاـ كالعراؽ" ،كىي بعيدةه كؿ
البعد عف أىداؼ الثكرة السكرية ،أك الثكار السكرييف الذيف ابتدأكا ثكرتيـ بثكرة غير

مسمحة ،كانتيى بيـ المطاؼ إلى تأسيس الجيش السكرم الحر ،كأصبحت المعارضةي

السكرية معارض نة مسمحةن تكاجو النظاـ السكرم كقكات جيش األسد ،كما اضطرت
لمكاجية تنظيـ الدكلة "داعش" الذم صار ييكفر جبية النصرة كالجيش الحر ،كغيرىا
مف قكل المعارضة العسكرية كالسياسية السكرية ،كتستبيح دماءىـ.

 -1انظر الدكلة اإلسالمية الجذكر– التكحش -المستقبؿ :عبد البارم عطكاف ،دار الساقي،
بيركت ،الطبعة األكلى 2015ـ ص .62
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خامساً :ظيور الدَّولة اإلسالمية في العراق والشام:

في يكـ 2013/4/9ـ يبثت رسالة صكتية عف طريؽ "شبكة شمكخ اإلسالـ"
أعمف مف خالليا أبك بكر البغدادم دمج فرع تنظيـ جبية النصرة في سكريا مع دكلة

العراؽ اإلسالمية تحت مسمى جديد "الدكلة اإلسالمية في العراؽ كالشاـ" ،كأخذ نفكذ

الدكلة يتكسع في الداخؿ السكرم يكمان بعد يكـ.

بعد ىذا اإلعالف انقسمت "جبية النصرة" إلى ثالث فرؽ :األكلى :التحقت

بالبغدادم ،كالثانية :اختارت الجكالني ،فيما نأت الثالثة بنفسيا ...كمف كقتيا بدأت

حرب التكفير كاالتيامات التي أدت إلى شؽ الصؼ المسمـ بيف إخكة الجياد ،كفي

ىذه الفترة ظير عمى الساحة ضابط سعكدم ييدعى بندر الشعالف ،صار صمة
الكصؿ بيف البغدادم كقيادات "جبية النصرة" التي بايعت البغدادم الحقان.
في ىذه األثناء كصؿ إلى سمع العقيد حجي بكر كأبي بكر البغدادم أف

الجكالني لف ينصاع لدعكة حؿ "جبية النصرة" ،كأنو ييحضٍّر إلصدار بياف برفض

ذلؾ إعالميان ،فاقترح العقيد حجي

()1

عمى أبي بكر البغدادم تشكيؿ فرؽ أمنية لتنفيذ

ميمتيف :األولى :االستيالء عمى جميع مخازف األسمحة التي في حكزة "الجبية"،

كتصفية كؿ مف يرفض تسميـ مخزنو فك نار ،كبذلؾ ال يبقى لدل "جبية النصرة" ذخيرة

اس منيا ،كيتشتتكف كيمتحقكف بػ"دكلة" البغدادم .والميمة الثانية:
كأسمحة ،فينفر الن ي
أف يتـ ذلؾ
تتمثٌؿ
ُّ
بترصد الجكالني لتصفيتو ،كتصفية القيادات التي معو ،كاتٌفؽ عمى ٍ
متفجرة تكضع في أسفؿ سياراتيـ ،ىكذا استييدؼ أبرز قيادات "جبية
بكاسطة لكاصؽ ٌ

 -1تبدك شخصية العقيد حجي بكر كمتنفذ كالخميفة البغدادم ىك مف يسمع لو كيطيع .كفي ىذا
بياف لدكر العقيد حجي في دكلة داعش كالتي تثار حكلو الشككؾ في تحكيميا إلى عصابة قتؿ
كتكفير.
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النصرة" ،كمنيـ المياجر القحطاني ،الرجؿ الثاني بعد الجكالني ،فقيتؿ معاكناه أبك
حفص النجدم(عمر المحيسني) ،كأبك عمر الجزراكم(عبد العزيز العثماف) ،عندىا

لجأ الجكالني إلى زعيـ تنظيـ "القاعدة" أيمف الظكاىرم ٍّ
لمبت في النزاع ،كلمحيمكلة
دكف إحراج "تنظيـ القاعدة".

سادساً :الخالف بين تنظيم القاعدة وتنظيم الدَّولة اإلسالمية:

بعد أف أعمف أبك بكر البغدادم عف االسـ الجديد "الدكلة اإلسالمية في

العراؽ كالشاـ" أعمنت جماعة "قاعدة الجياد" أنو ال صم ىة ليا بجماعة الدكلة

طر بإنشائيا ،كلـ
اإلسالمية في العراؽ كالشاـ ،كذكرت في بياف أصدرتو أنيا ٍلـ تي ٍخ ٍ
أف تنظيـ قاعدة
ضيا ،بؿ أمرت بكقؼ العمؿ بيا ،ك ٌ
تيستأمر فييا ،كلـ تيستشر ،كلـ تىٍر ى

الجياد ال تربطو بيا عالقة تنظيمية ،كما أنو ليس مسؤكالن عف تصرفات الدكلة
اإلسالمية في العراؽ كالشاـ ،كاف أفرع تنظيـ قاعدة الجياد ىي التي تعمنيا القيادة

العامة لتنظيـ القاعدة ،كتعترؼ بيا ،كبدأ منظرك تنظيـ القاعدة بإصدار البيانات
كالفتاكل التي تبيٍّف مكقفيا مف إعالف قياـ الدكلة اإلسالمية في العراؽ كالشاـ ،كمف
أفكارىا كتصرفاتيا ،كعالقاتيا مع التنظيمات كالجماعات الجيادية في سكريا .كقابؿ

منظرك داعش بيانات القاعدة ببيانات كتصريحات ًّ
يردكف فييا عما صدر عف تنظيـ
()1

القاعدة ،كغيرىا ممف أنكر عمييا.

كمف ذلؾ ما قالو أبك محمد العدناني كبمغة التٌحدم مخاطبنا الظكاىرم" :إذا
أف تضع قدمؾ عمى أرض الدكلة اإلسالمية،
كجبت عميؾ البيعةي
ٌ
ٍ
قدر اهلل لؾ ٍ
 -1بياف بشأف عالقة جماعة قاعدة الجياد بجماعة الدكلة اإلسالمية في العراؽ
كالشاـ.)https://ia802706.us.archive.org/26/items/Dwahari/9.pdf(،
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لقائدىا ،كالتحكؿ إلى جندم مف جنكدىا ،تحت راية أميرىا الشيخ أبك بكر البغدادم"،
كفي بياف أصدره في أبريؿ 2014ـ قاؿ العدناني" :إف تنظيـ القاعدة لـ يعد قاعدة

لمجياد الحقيقي ،كاف قيادتو أصبحت فأسان لتدمير مشركع الدكلة اإلسالمية ،كالخالفة

القادمة ...كاف قيادتيا انحرفت عف الطريؽ الصحيح ،كأف الدكلة اإلسالمية باقية
()1

عمى منيج اإلماـ الشيخ أسامة بف الدف.

كانتقد الزعيـ الركحي لتنظيـ القاعدة في اليمف الشيخ حارث بف غازم

النظارم  -في بياف منشكر عمى أحد حسابات التنظيـ في االنترنت الجمعة 21
نكفمبر/تشريف الثاني -سعي تنظيـ "الدكلة" كبػقكة لتكسيع منطقة نفكذ .،كقاؿ

النظارم :إف مثؿ ىذه النكايا التكسعية ل ػ ػ ػ"الدكلة اإلسالمية" ىي دؽ إسفيف بيف
تنظيـ "الدكلة" ،أف التنظيـ دأب في
منتقدا
الجماعات الجيادية ،كأكضح "النظارم"
ن
ى
الفترة الماضية عمى الطعف في أنصار الشريعة ،كاتياميـ باالنحراؼ ،كتغيير

معمقا" :اتيمكا قاعدة الجياد باالنحراؼ ،كتغيير المنيج ،كصفحنا عنيـ،
المنيج،
ن
لكنيـ عادكا بفتكل تيمزـ األمةى ببيعة الخميفة ،كألغكا شرعية كؿ الجماعات اإلسالمية
الجيادية كالدعكية".

كاعتبر حارث النظارم أف خالفة "البغدادم لـ تستكؼ الشركط المطمكبة مف

دفع العدك الصائؿ ،كتكفير الحماية لممسمميف ،كغيرىا مف الشركط ،كما أكد أف

إعالف التمدد في بمداف ليس ليـ سمطة عمييا ،كمصر ،كليبيا ،كاليمف ،كالجزائر ،ىك
مخالؼ لمشرع ،كمف شأنو خمؽ فتنة كبيرة بيف المجاىديف في تمؾ البمداف ،كاستشيد

 -1ح ٌؿ "القاعدة"...انتصار لمبغدادم أـ تكتيؾ جديد لمظكاىرم؟ صحيفة الحياة المبنانية ،األحد
 12أبريؿ/نيساف 2015ـ.
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الشيخ النظارم عمى بطالف بيعة "البغدادم" بما أيثر عف الخميفة الراشد عمر بف

جال عف غير مشكرة مف المسمميف فال يبايع ،ىك كال الذم
الخطاب قكلو" :مف بايع ر ن
()1

بايعو".

كأضاؼ الشيخ النظارم :إف مجمس شكرل تنظيـ "الدكلة" لـ

أحدا مف أىؿ الحؿ كالعقد في بالد المسمميف ،كلـ يشاكركا أم عالـ ييشيد لو
ىيستشر ن
()2
بالخير بيف المسمميف ،كال حتى قيادات الجماعات الجيادية كاإلسالمية بشكؿ عاـ.

كقامت مجمة داعش الصادرة بالمغة اإلنجميزية ،التي تيعرؼ باسـ دابؽ،
بتصكير الظكاىرم كرجؿ لعكب ككاذب ،كفي الطبعة السابعة :كصؼ تنظيـ الدكلة

بأنو تخمى عف التراث النقي ،الذم
اإلسالمية الظكاىرم بالمنحرؼ ،عف طريؽ اتيامو ٌ
حكؿ تنظيـ القاعدة إلى عقيدة خاطئة ،مف جانبو،
تركو أسامة بف الدف ،كاتيمتو بأنو ٌ
كصؼ زعيـ القاعدة د .الظكاىرم مقاتمي الدكلة اإلسالمية بالخكارج ،كبالمتطرفيف

كجو الجكالني كقيادة تنظيـ القاعدة في شبو الجزيرة العربية الكثير
المتمرديف ،كما ٌ
مف االنتقادات إلى أبي بكر البغدادم.
وىنا بيان بأبرز مخالفات دولة داعش لقيادة تنظيم قاعدة الجياد:

 -1ثبت أف مشايخ تيار السمفية الجيادية قد تبرؤكا مف منيج ىذا التنظيـ ،كصرحكا
بمخالفتيـ لو ،كسحبكا اعترافيـ بو .كلعؿ مف أبرزىـ الدكتكر الظكاىرم ،كالذم ذكر

ذلؾ في كممتو شيادة لحقف دماء المجاىديف بالشاـ.

ً
قياـ ً
إعالف ً
دكلة الع ار ً
ً
اإلسالمية.
ؽ
ستشر ،قبي ىؿ
 -2إف القاعدة لـ تيستأمر ،كلـ تي ٍ
 -1صحيح البخارم رقـ  6442كتاب الحدكد ،باب رجـ الحبمى مف الزنا إذا أحصنت.

 -2مكقؼ تنظيـ "القاعدة" بجزيرة العرب مف خالفة "البغدادم" :مكقع الدرر الشامية ،الجمعة
 28محرـ 1436ىػ 21-نكفمبر 2014ـ.)http://eldorar.com/node/63968( ،
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مستجيبا ألكامره ،فمـ يستأذنيا في
 -3إف تنظيـ الدكلة لـ يكف مطيعان لتنظيـ القاعدة
ن
ُّ
التمدد لبالد الشاـ ،كلـ يرضخ لطمبات قيادة تنظيـ القاعدة المستمرة ببطالف
إعالف
ذلؾ التمدد.

 -4أبك بكر البغدادم شخص ال تعرفو قيادات القاعدة ،كىك مجيكؿ بالنسبة إلييا،
كقد طالبت القاعدة تنظيـ الدكلة بالتعريؼ بو م ار نار فيما مضى.

 -5مخالفة تنظيـ الدكلة لمقاعدة في األمكر السياسية كالعسكرية ،عمى الرغـ مف
تكرار الرسائؿ في ىذا الشأف.

 -6رفض تنظيـ الدكلة تأسيس محاكـ مستقمة في األحداث األخيرة في سكريا ،رغـ

مطالبات تنظيـ القاعدة العديدة بذلؾ ،كىذا ىك مكقؼ جميع قيادات التيار الجيادم،
مثؿ :أبك محمد المقدسي ،كأبك قتادة الفمسطيني ،كغيرىـ .كما أف عامة مشايخ التيار

كقيادات الجماعة التابعة لو في مختمؼ البمداف لـ تكافؽ التنظيـ عمى سياساتو

كتصرفاتو ،بدءان مف إعالف الخالفة ،إلى المكقؼ مف الجماعات الجيادية األخرل،
((1

ؽ قيادم مف قيادات السمفية الجيادية مكافقنا ليـ في ذلؾ.
كغير ذلؾ ،كلـ ىي ٍب ى
كأخي نار صدر – كما صرح الدكتكر أيمف الظكاىرم -بياف مف القيادة العامة

لمقاعدة ،تؤكد فيو أنيا ال صمة ليا بجماعة الدكلة اإلسالمية في العراؽ كالشاـ ،مبينان
ىذا القرار اتخذ ألمريف اثنيف:

األكؿ :ىك االختالؼ بيف منيجيف :فمنيج القاعدة ىك التركيز عمى قتاؿ أمريكا
كحمفائيا الصميبيف كالصياينة كعمالئيـ الخكنة ،كتحريض المسمميف عمى جيادىـ

كترؾ المعارؾ الجانبية ،مع االحتياط في الدماء ،كتجنب العمميات التي قد تسفؾ
 -1شبيات تنظيـ الدكلة اإلسالمية كأنصاره ..كالرد عمييا :الدكتكر عماد خيتي ،المكتب العممي
بييئة الشاـ اإلسالمية ،الطبعة األكلى 1436ىػ2015/ـ ،ص .24-23
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فييا الدماء بغير حؽ في األسكاؽ كالمساجد كاألحياء السكنية ،بؿ كبيف الجماعات

المجاىدة.

كالثاني :فيك عدـ التزاـ جماعة الدكلة بأصكؿ العمؿ الجماعي .كمف ذلؾ:

إعالف دكؿ دكف استئذاف ،بؿ كال إخطار ،حيث كاف التكجيو مف القيادة العامة

لتنظيـ القاعدة أال تعمف أم كجكد عمني لمقاعدة في الشاـ ،ككاف ىذا األمر محؿ

اتفا و
ؽ حتى مع جماعة الدكلة في العراؽ ،كقد فكجئت قيادة تنظيـ القاعدة في إعالف
قياـ "الدكلة اإلسالمية في العراؽ كالشاـ" الذم كفر لمنظاـ السكرم كألمريكا فرصة

كانكا يتمنكنيا ،ثـ جعؿ عك ٌاـ أىؿ الشاـ يتساءلكف ما ليذه القاعدة تجمب الككارث
((1
عمينا؟ ،أال يكفينا نظاـ بشار ،ىؿ يريدكف أف يجمبكا عمينا أمريكا أيضا.
وتنظيم القاعدة يتَّيم جماعة الدَّولة بما يمي:

 -1المبالغة في التكفير ،كعدـ أىميتو لتنزيؿ األحكاـ الشرعية مكضعيا ،كأف

الشرعييف الذيف يقكدكنو حدثاء األسناف ،ال يفقيكف تنزيؿ كفر النكع عمى العيف،
سكاء في حؽ المسمميف مف أىؿ السنة ،أك مف أصحاب المذاىب األخرل.

 -2تتيمو بأنو يكفٍّر عممينا مخالفيو مف التنظيمات الجيادية األخرل بسبب االختالؼ
معيـ ،كيستييف بالدماء ،كيبالغ في قتؿ يك ٍّؿ مف خالفو مف المسمميف.

 -3ترل أف البغدادم أعمف الخالفة مف دكف تمكيف ،كبالتالي كؿ بيعة أيعطيت
لمبغدادم السيما مف بعض التيارات الجيادية ىي باطمة ،كال صحة ليا.

 -1نقالن عف لقاء مكقع مؤسسة السحاب بالشيخ :أيمف الظكاىرم بعنكاف (الكاقع بيف األلـ
كاألمؿ) .مكقع مؤسسة السحاب ،كمكقع شبكة أنا المسمـ لمحكار اإلسالمي.
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 -4مفارقة تنظيـ الدكلة استراتيجية القاعدة بعدـ السيطرة مطمقان عمى األراضي أك
تحكليا إلى الخالفة في يكليك 2014ـ.
إعالف الخالفة ،حيث أعمنت الدكلة ُّ
وجماعة الدَّولة اإلسالمية تتيم تنظيم القاعدة بما يمي:

 -1قبكؿ الظكاىرم عمميًّا بالديمقراطية التي ىي كفر بكاح ،كاق ارره لمثكرات العربية
كنيجيا السممي في التغيير ،بزعـ نيج اإلخكاف.

 -2كقػكؼ الظكاىرم إلى جاػنب "الطاغكت" الػرئيس المصرم محمػد مػرسي -بعد
دخكلو السجف -الذم قبؿ بالديمقراطية ،كعدـ تكفيره لو ،بؿ شكر الظكاىرم لمرئيس
مرسي عندما أعمف األخير عف عزمو العمؿ الستعادة الشيخ عمر عبد الرحمف مف

سجكف أميركا ،كما أف القاعدة بقيادة الظكاىرم – كما تزعـ الدكلة -ال تكفٍّر يك ىبراء

اإلخكاف كىـ ىشٌّر مف العممانييف حسب زعـ تنظيـ الدكلة.
 -3تمبُّس القاعدة بمذىب اإلرجاء كالجيمية ،أم :إنيا ال تكفٍّر مف كجب تكفيره مف
المسمميف الذيف اقترفكا أعماالن تخرجيـ مف الديف.

ذمو لمقاعدة ،أم :أنيا
 -4استعمؿ تنظيـ الدكلة كصؼ "السركرية" في معرض ٍّ
أصبحت تشبو تيار محمد سركر زيف العابديف الذم جمع بيف العمؿ السياسي

كمشركعيتو كفؽ المنطؽ اإلخكاني ،إضافة إلى خصاليـ في التعامؿ مع المخالؼ،

كيمتزمكف المنيج السمفي في االعتقاد ،كىذه "المذمة" بيذا الكصؼ لمقاعدة ييقصد بيا
((1
اشتغاؿ األخيرة بالسياسة كالسممية أكثر مف الجياد.

 -1تنظيـ الدكلة اإلسالمية :النشأة ،التأثير ،المستقبؿ" الجذكر األيديكلكجية لتنظيـ الدكلة
اإلسالمية" :شفيؽ شقير ،باحث متخصص في المشرؽ العربي كالحركات اإلسالمية ،مركز
الجزيرة لمدراسات.http://studies.aljazeera.net ،
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اقتراح محكمة شرعية مستقمة لمفصل بين التنظيمات:
لما كاف مكقؼ الدكلة "داعش" مف التنظيمات العاممة في الساحة السكرية

عدد مف العمماء إلى إنشاء محكمة شرعية مستقمة عمنية لمفصؿ
مكقفان سمبيان تداعى ه
في النزاع الحاصؿ بيف الدكلة كغيرىا مف التنظيمات الجيادية ،كمنيا جبية النصرة،
كلكف تنظيـ الدكلة رفض االحتكاـ ليذه المحكمة الشرعية ،إال بشركط خاصة يريد

فرضيا عمى الجميع ،كقد أصدر مجمكعة مف العمماء بيانان ،يكضحكف ىذا األمر.

قاؿ الشيخ يكسؼ األحمد – أحد المكقعيف عمى البياف" : -إف الكاجب الشرعي

المتعيف عمى إخكاننا في الدكلة ىك القبكؿ العاجؿ بمحكمة شرعية مستقمة عمنية ،ال

الحكـ مف
سمطاف عمييا إال
سمطاف الشريعة ،يتفؽ عمى اختيار قضاتيا أىؿ الشككة ك ي
ي
ى
جميع الجماعات الجيادية ،يخضع لحكميا الكبير قبؿ الصغير ،كالشريؼ قبؿ
الكضيع ،كاألمير كالقائد قبؿ غيره ،أما رفضيا أك الصمت عنيا ،فيك نكع مف

تعطيؿ الحكـ بالشريعة كما ىك مشاىد؛ فإف الحقكؽ في الدماء كاألمكاؿ كاألعراض
تضيع أماـ الجميع بسبب رفض المحكمة المستقمة" ،كلكف البغدادم رفض ىذا

االقتراح ،كأصر عمى رأيو في ٍّ
كضـ عناصرىا لجماعة الدكلة.
حؿ جبية النصرة،
ٍّ
()1

كأطمؽ الشيخ الدكتكر عبد اهلل المحيسني

مبادرة بعنكاف" :مبادرة األمة"

لإلصالح ،كحقف الدماء المعصكمة ،فقاؿ" :فأطمقنا (مبادرة األمة) ،كاشترطنا فييا أف
تحكيـ شرًع ً
ً
ً
اهلل تعالى ،ك ً
الكفر
مسألة
منيجيـ ،السيما في
يككف القضاةي ممف يعرؼ
ي
ى
بالطاغكتً ،
ً
كنبذ ٍّ
الخمؿ في مني ًج
ع اإلسالمي ،فال يخفى أف
كؿ ما
ى
يخالؼ المشرك ى
ي
 -1الدكتكر الشيخ عبد اهلل بف محمد بف سميماف المحيسني ،متخصص في الفقو اإلسالمي
كداعية سعكدم الجنسية ،كىك ابف القارئ المشيكر الشيخ محمد المحسيني .سافر لسكريا كعمؿ
بيف صفكؼ المجاىديف ،كقد عايش سمكؾ داعش عمى األراضي السكرية.
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ً
ً
لقبكؿ ىذه المباد ًرة،
القضاة
صدر عنيـ مف أحكاـ ،كعرضنا مدةن
ي
سينسحب عمى ما ىي ي
ً
بالء
كبار ابتيمكا في ذات اهلل
باألمة كعممائًيا يؤيدكنيا كعمى رأس ًيـ
فإذا
ن
ي
عمماء ه
ً
ً
ً
بصالحيا
أعمنت
عظيمان ...ثـ
كطالحيا القبك ىؿ بشرًع اهلل حكمان
الجماعات المختمفةي
ي
بينيا؛ لينتيي الخالؼ في الشاـ ،كلنعكد لقتاؿ النظاـ النصيرم الذم قد بغى كطغى
ً
عمى المستضعفيف الذيف أردنا نصرتيـ ،فكافقت ُّ
ً
التحاكـ لشرًع اهلل،
الكتائب عمى
كؿ

ً
القبكؿ بالتحاكـ لشرًع
عدـ
أما إخكانينا في الدكلة “ىداىـ اهللي فقد أصدركا بياننا ي
مفاده ي
اهلل إال بشركط فرضكىا عمى خصكميـ ،كأقك يؿ يمعمٍّقان عمى ىذه الشركط – يقصد
شركط داعش عمى قبكؿ التحكيـ الشرعي :-إف ىذه الشركط ليست في كتاب اهلل كال
()1

في سنة رسكلو صمى اهلل عميو كسمـ".

وىنا البد من كممة:

إذا كانت الدكلة اإلسالمية تدعى أنيا ما أعمنت عف نفسيا إال لتحكيـ الشريعة

اإلسالمية؛ فمماذا ترفض النزكؿ عمى حكـ الشرع اإلسالمي ،كالجمكس لمحكمة
شرعية مستقمٍّة؟! ،كلماذا تعمؿ داعش رفضيا االحتكاـ لمحكمة شرعية بحجة أف
الح ىكـ ليس مف "أىؿ المنيج"؟؛ أكليس برفضيا تحكيـ
الخصـ مر ه
تد أك عمي هؿ ،أك أف ى
الشرع عند االختالؼ كالتنازع سيكقعيا فيما تحكـ بو عمى غيرىا "الكفر بحاكمية اهلل
تعالى"؟ .أـ أف دعكتيا لتحكيـ شرع اهلل تعالى ىك مجرد شعار ترفعو ،لجذب الشباب

المسمـ كالتغرير بيـ؛ أليس مف أظير عالمات المنافقيف التيرب مف تحكيـ شرع اهلل
ًً
ىنز ىؿ المٌوي كًالىى الرس ً
يف
(كًا ىذا ًق ى
يؿ لىيي ٍـ تى ىعالى ٍكٍا ًإلىى ىما أ ى
كؿ ىأرٍىي ى
ت اٍل يم ىنافق ى
ي
ى
تعالى ،قاؿ تعالى :ى
 -1انظر بياف الدكتكر الشيخ عبد اهلل المحيسني الذم تضمف مبادرة األمة بعنكاف "أال قد بمغت"
شبكة الرحمة اإلسالمية.
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فمف
كف ىع ى
ص ُّد ى
نؾ ي
ىي ي
ص يدكدنا) النساء ،61:كاذا كانت دكلة الخالفة ترفض تحكيـ الشرع ى
الذم س يي ٍّ
حك يمو إذف؟!!.
ى
كقد كشؼ الشيخ عبد اهلل المحيسني عف مساعيو لقبكؿ جماعة الدكلة لتحكيـ

شرع اهلل بينيـ كبيف التنظيمات المقاتمة في سكريا ،كبيف أنيا ىي التي ترفض تحكيـ

شرع اهلل تعالى ،فقاؿ" :كتبت تغريدات أدعكا فييا لمحكمة مستقمة ،تحكـ بشرع اهلل،
فاستجاب الجميع ما عدا الدكلة !.كذىبت لألنبارم فقمت :يا شيخ أنت قمت :أنكـ
ستقبمكف؟! قاؿ لي :لكف ال يكجد أحد يمكف يقكـ بيذا الدكر ،كأنت ترل الفصائؿ

كسكءتيا ،قمت :صدقت ،لكف المحكمة ستككف قاضيان منكـ ،كقاضيان مف النصرة،

كقاضينا مف الجند ،كقاضيان مف شاـ اإلسالـ ،كقاضيان مف الصقكر ،فقاؿ :لكف
النصرة عصاة كفييـ ،كفييـ ..قمت :ال ضير محكمة منكـ ،كمف الجند كالصقكر،

كتككف لمساحة جمعاء!! قاؿ :الجن ػد كالصقػكر فػصائؿ صغيػرة غيػر معتبرة ،قمػت :ال
ضيػر - ،تأممكا يا إخكة كأنا مستعد لممباىمة عمى كؿ حرؼ منيا -قمت :إذف يككف

القاضي العالمة العمكاف ،قاؿ :صعب كبعيد ،قمت :اإلخكة في اليمف كالشيخ الربيش
كؿ ذلؾ ال يجدم ،لكف إذا كقع خالؼ ٍّ
يرسمكف لنا لجنةن مف عندىـ ،قاؿُّ :
نشكؿ

خير إف شاء اهلل ،كحزنت.
محكمة ،قمت :ان

()1

وىنا لنا مالحظة أخرى:

سبؽ أف عرفنا أف تنظيـ دكلة العراؽ اإلسالمية خرج مف عباءة تنظيـ

القاعدة ،كتـ مباركتو مف قياداتو ،كأف جبية النصرة تـ إنشاؤىا مف قبؿ تنظيـ دكلة
 -1حكار الشيخ عبد اهلل المحيسني مع جماعة الدكلة ،كانظر بياف عبد اهلل المحيسني الذم
تضمف مبادرة األمة بعنكاف "أال قد بمغت" شبكة الرحمة اإلسالمية.
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العراؽ اإلسالمية ،كلذا فمف ٍّ
حؽ المرء أف يتساءؿ :لماذا انقمبت الدكلة اإلسالمية بعد
ُّ
تمددىا في سكريا ،لتككف خصمان عنيدان لتنظيـ قاعدة الجياد التي انبثقت عنو،
ككانت تسير كفؽ منيجو الفكرم ،كال تخرج عف رأم قيادتو المتمثمة في الدكتكر أيمف

كم ٍف معو مف القيادات الفكرية لمقاعدة؟! ،كلماذا انقمبت عمى جبية
الظكاىرم ،ى
النصرة التي قامت بإنشائيا!؟ ،كخاضت داعش معيا معارؾ ضاريةن ،كقتمت مف
جبية النصرة أعددنا كبيرةن –  700مقاتؿ ،كما قاؿ الجكالني في مقابمة مع فضائية
الجزيرة -؟!! مما حدا بمنظرم التيار الجيادم بإصدار البيانات كالفتاكل التي تدعك

إلى عدـ مبايعة الخميفة البغدادم ،كأف بيعتو باطمة ،كأنو ىك كجماعتو ىـ مف
الخكارج الذيف يجب قتاليـ ،كأف قتالىـ في المعارؾ مع التنظيمات األخرل في النار،
بؿ مف كالب أىؿ النار ،عمى ٍّ
حد كالـ أبي بصير الطرطكسي.

ثـ أليس ىذا دليالن عمى أف الدكلة اإلسالمية قد تـ اختراقيا عمى مستكل القيادة

مف أجيزة مخابرات معادية ،أـ ىي مصطنعة مف الغرب الصميبي المعادم لإلسالـ،

كتـ تكجيو الدكلة اإلسالمية ،لتقكـ بدكرىا الذم أنشئت مف أجمو ،كىك خدمة
المخططات المعادية لديف اهلل عز كجؿ ،كالحيمكلة دكف سقكط النظاـ السكرم

المجرـ ،فأخذت تكفٍّر قيادة تنظيـ القاعدة كجبية النصرة ،كالمنتميف ليما ،كتستحؿ
دماءىـ ،كتقع فييـ قتالن كتعذيبنا كمطاردة ،كما ىك كاقع الحاؿ ،خاصة في سكريا.
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المطمب الثاني

تشكيمة قيادة تنظيم الدَّولة
إف مجمس قيادة "داعش" يتألؼ معظمو مف شخصيات عراقية ،كالبغدادم نفسو
و
بأحد ،كألنو شديد الحذر كالتكجس مف
يثؽ
ال يقبؿ أم جنسية أخرل ،ككنو ال ي
()1

االختراؽ كالغدر بو،

كاف عدد أعضاء المجمس العسكرم يزيد كينقص ،كيتراكح بيف

 13-8شخصان ،كاف قيادة المجمس العسكرية يتكالىا ثالثة ضباط سابقيف في الجيش
العراقي في عيد صداـ حسيف ،كىـ تحت إمرة العقيد الركف السابؽ في الجيش

العراقي الذم ييدعى حجي بكر ،الذم انضـ إلى دكلة العراؽ اإلسالمية عندما كانت
بقيادة أبي عمر البغدادم الذم قيتؿ عاـ 2010ـ ،كقد قتؿ حجي بكر في سكريا

2014ـ.

()2

مالحظة :القيادة لمدكلة اإلسالمية ليست ثابتة ،فما أذكره عف القيادة لمدكلة
اإلسالمية ،فمنيـ مف قتؿ ،كمنيـ مف الزاؿ عمى قيد الحياة ،كنشير أحياننا – بحسب
المصادر المتكفرة بيف أيدينا -إلى القائد الجديد الذم يحتؿ مكاف القائد الذم قتؿ ،أك

تـ عزلو.

كقد كشؼ مركز برككينغز  -في الدكحة بقطر -ىرـ التشكيمة القيادية

كطبيعتيا التي تسير داعش ،في العراؽ كسكريا ،التي يييمف عمييا العراقيكف،

 -1إف عدـ السماح لغير العراقييف يككنكا في أعمى يسمـ القيادة يضع عالمات االستفياـ عف
الدكر المنكط بدكلة داعش في المنطقة ،كما ظير بعد ذلؾ مف كجكدىا في أكثر مف بمد عربي
كاسالمي.

 -2انظر كثائؽ خطيرة تكشؼ أسرار كحقيقة تنظيـ الدكلة اإلسالمية في العراؽ كالشاـ :عزيز
الدفاعي ،الثالثاء 18 ،شباط 2014ـ .مكقع كتابات :كرئيس التحرير إياد الزاممي.
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كخاصة بعض الضباط العسكرييف العراقييف السابقيف ،كقاؿ تشارلز ليستر  -الذم
كضع القائمة التي تضـ حكالي  45اسمان: -إف القيادة الكاممة لمتنظيـ الخاضع

لمبغدادم ،تقكـ عمى مجمكعة كبيرة مف العراقييف كبعض األجانب ،مف دكؿ عربية
كغربية مختمفة ،كذلؾ في إطار كرقة عمؿ تحمؿ عنكاف "تحميؿ معالـ التنظيـ".

تنقسم قيادة جماعة الدولة إلى قسمين :ورأس اليرم فييا أبو بكر البغدادي.

أوال :القيادة الشرعية:

إف أكؿ مف تكلى قيادة الييئة الشرعية :أبك عمي األنبارم ،كىك الذم تكلى في

البداية المسؤكؿ الشرعي كاألمني ،ثـ تكلى منصب رئيس الييئة الشرعية أبك محمد
العاني ،كمف قيادتيـ الشرعية :أبك محمد العدناني سكرم كىك المتحدث الرسمي،
كاسمو الحقيقي طو صبحي فالحة ،سكرم مف إدلب أعمف الكالء ألبي مصعب

دربان عسكريان ،سجنتو القكات األمريكية في
الزرقاكم في 2002 -2003ـ ،كاف يم ٌ
أكاسط العقد األكؿ مف القرف الحالي .كمف قياداتيـ الشرعية :عثماف آؿ نازح،
سعكدم الجنسية حاصؿ عمى الماجستير في أصكؿ الفقو في جامعة الممؾ خالد
بمدينة أبيا السعكدية ،كىك يحتؿ مرك انز في داعش مثؿ كزير األكقاؼ في الدكؿ

العربية ،كىك شخصية ضعيفة ،كقد استغمت داعش آؿ نازح في مخادعة السعكدييف
لمتأثير فييـ ،كضماف استمرارىـ في الكتائب لمقتاؿ داخؿ سكريا ،كمف قياداتيـ

صغير عمره ال يزيد عف  27سنة،
سعكدم
شاب
الشرعية :عمر القحطاني كىك
ه
ه
ه
ككاف السعكدم أبك عمي الحربي أحد المسؤكليف الشرعييف في تنظيـ داعش قد ىرب
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إلى تركيا ،كقاـ بتسميـ نفسو لمسفارة السعكدية ىناؾ .كقد تـ تعييف السعكدييف في
()1

القيادة الشرعية لداعش لجذب الشباب السعكدم لدكلتيـ.

ثانياً :القيادة العسكرية:

تتككف القيادة العسكرية مف ثالثة أشخاص ،كىـ ضباط سابقكف ،كانكا مف

القيادات العسكرية العاممة في جيش الرئيس العراقي السابؽ صداـ ،كمنتمكف لحزب

البعث ،كقد ترأس ىؤالء الثالثة :العميد الركف حجي بكر الضابط السابؽ في جيش

صداـ البعثي.

كنذكر ىنا أىـ الشخصيات القيادية لدكلة داعش العسكرية كغيرىا.

 -6القائد العام :أبو بكر البغدادي :كاسمو الحقيقي (إبراىيـ عكاد إبراىيـ عبد
المؤمف عمي البدرم) "أبك دعاء" ،خميفة ما يسمى "دكلة العراؽ كالشاـ اإلسالمية"،

كقد قيؿ إنو كاف في زمف النظاـ العراقي إمامان لجامع أحمد بف حنبؿ في سامراء،

كأيضنا إمامنا كخطيبا لجامع الكبيسي في منطقة الطكبجي في بغداد ،كأيضنا إمامنا
كخطيبان ألحد المساجد في الفمكجة عاـ 2003ـ ،كقد اعتقمتو قكات التحالؼ بتاريخ

2004/01/04ـ ،كأطمؽ سراحو في شير كانكف األكؿ عاـ 2006ـ.

()2

 -1انظر الحمقة الثالثة مف حمقات ككاليس الثكرة :داعش مف األلؼ إلى الياء :لمباحث مكسى
الغنامي ( ،(http://justpaste.it/iwffحيث تحدث عف معظـ قيادات داعش.

-2

انظر:

تنظيـ

القاعدة

في

العراؽ:

مكقع

بكابة

الحركات

اإلسالمية

( .)http://www.islamist-movements.com/2602كتنظيـ الدكلة النشأة كاألفكار:
مركز

صناعة

الفكر

لمدراسات

كاألبحاث

(.)http://www.raqqa-sl.com/?p=429

ص .9
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كمكقع

الرقة

تذبح

بصمت

زعـ أتباعو أنو حاصؿ عمى شيادة الدكتكراه في العمكـ اإلسالمية ،كما زعمكا

كف قد ثبت بالدليؿ أنو لـ يحصؿ عمى
بأنو كاف أستاذنا جامعيان في جامعة تكريت ،لى ٍ
قدـ رسالة دكتكراه في عمـ التجكيد ،كلى ٍـ ىيىنٍميا أصالن ،لظركؼ
درجة الدكتكراه ،بؿ ٌ

دكتكر متخصصنا في الشريعة اإلسالمية
نا
الغزك األمريكي عمى العراؽ .ىفييك إذف ليس
كما زعـ مركجك داعش الشرعيكف .كمما ًّ
يدؿ عمى عدـ حصكلو عمى درجة الدكتكراه

في الفقو أف مف كتب عنو مف شرعيي داعش لـ يذكر عنكاننا لرسالتو ،كال مكضكعيا
الرئيس ،كال اسـ األستاذ المشرؼ عمييا ،كال اسـ الجامعة أك الكمية التي قدـ رسالتو

فييا لمناقشتيا )1(،كلذا كجدنا صاحب كتاب(:مد األيادم لبيعة البغدادم) أبك ىماـ
بكر بف عبد العزيز األثرم يبالغ في تفقو البغدادم كعممو ،دكف أف يذكر ما ُّ
يدؿ

عمى قكلو سكل أف لمبغدادم اطالعان كاسعان في عمكـ التاريخ كاألنساب الشريفة ،كأنو

أتقف القراءات العشر لمقرآف الكريـ ،كأف لو مف الكتب المطبكعة :رسالة الماجستير
في الدراسات القرآنية ،كرسالة الدكتكراه في الفقو ،ككتاب في أحكاـ التجكيد.

()2

دكف

أف ٍّ
يحدد عناكينيا ،إذ لك كاف قكلو صحيحا لذكره ،كلك كانت مطبكعة كما زعـ،

ألظيرىا ىك كغيره ممف سكد الصفحات في مدح البغدادم ،كالثناء عمى عممو ،مع

مالحظة كجكد تبايف في التخصص بيف مرحمتي الماجستير" دراسات قرآنية"،

كالدكتكراه "الفقو".

 -1انظر مد األيادم لبيعة البغدادم :إعداد أبي ىماـ بكر بف عبد العزيز األثرم ص .3
 -2انظر المصدر السابؽ ص.3
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عدم صحة نسب البغدادي لمنبي عميو السالم.
قد أصدر مفتي داعش الشرعي تركي البنعمي كالمشيكر بأبي ىماـ بكر بف

عبد العزيز األثرم كتيبان أسماه(:مد األيادم لمبايعة البغدادم) ،اخترع فيو نسبان شريفا

لمخميفة البغدادم جعمو يمتد إلى النبي صمى اهلل عميو كسمـ ،دكف أف يذكر مصد انر
كاحدنا مف كتب التاريخ أك األنساب يؤكد ىذا النسب الشريؼ ،فزعـ أنو مف أحفاد

عرمكش بف عمي بف عيد بف بدرم بف بدر الديف بف خميؿ بف حسيف بف عبد اهلل بف
إبراىيـ األكاه بف الشريؼ يحيى عز الديف بف الشريؼ بشير بف ماجد بف عطية بف

يعمى بف دكيد بف ماجد بف عبد الرحمف بف قاسـ بف الشريؼ إدريس بف جعفر الزكي

بف عمي اليادم بف محمد الجكاد بف عمي الرضا بف مكسى الكاظـ بف جعفر

الصادؽ بف محمد الباقر بف عمي زيف العابديف بف الحسيف بف عمي بف أبي طالب
كفاطمة بنت محمد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ.

لذا كجدنا مف أثبت بالدليؿ أف تركي البنعمي سرؽ نسب الشيخ صبحي

السامرائي  -شيخ السنة في العراؽ صبحي بف جاسـ البدرم السامرائي الحسيني-
كادعى أنو لمبغدادم ،فالخميفة أبك بكر ليس مف نسب الحسف كال الحسيف بف عمي
()1

رضي اهلل عنيما.!،

كبيذا يظير كذب شرعيي كمفتيي داعش فيما ادعكه ،كىذا

مما يخدعكف كيغرركف بو الشباب المسمـ ،الذم يكف باالحتراـ كالتقدير لمنبي صمى

 -1الميندس إبراىيـ عامر في دراستو :مدكا األيادم لصفع البغدادم كـ أب مجيكؿ ،في نسب
البغدادم المنحكؿ؟ كقد أصدرىا يكـ األربعاء 1435 /12/14ق2014/10/8-ـ.
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ألف الشباب المسمـ يحفظ حديث النبي
اهلل عميو كسمـ كآؿ بيتو رضي اهلل عنيـ ،ك ن
()1
صمى اهلل عميو كسمـ "األمراء مف قريش".

الب ٍدرم
كلقد بحثت عف ترجمة لحياة شيخ ٌ
السنة في العراؽ صبحي بف جاسـ ى
الحسيني رحمو اهلل تعالى الذم عاش ما بيف 1355ق1434-ق ،فكجدت
السام ٌرائي ي
ى

السيد
التالي" :ىك
ٌ
المحدث المحقؽ المسند النسابة ،بقية أىؿ الحديث في العراؽٌ ،
الشريؼ :أبك عبد الرحمف ،صبحي بف السيد جاسـ بف يح ٌميٍّد بف حمد بف صالح بف
مصطفى بف حسف بف عثماف بف ىد ٍكلىة بف محمد بف ىب ٍدرم بف ىع ٍرمكش بف عمي بف
عيد بف بدرم بف بدر الديف بف خميؿ بف حسيف بف عبد اهلل بف إبراىيـ األكاه بف

الشريؼ يحيى عز الديف بف شريؼ بف بشير ابف ماجد بف عطية بف يعمى بف يد ىكيد
بف ماجد بف عبد الرحمف ابف قاسـ بف الشريؼ إدريس بف جعفر الزكي بف عمي

اليادم بف محمد الجكاد بف عمي الرضا بف مكسى الكاظـ بف جعفر الصادؽ بف
()2

محمد الباقر بف عمي زيف العابديف بف الحسيف بف عمي بف أبي طالب".

فيذا دليؿ

آخر عمى سرقة شرعيي داعش نسب الشيخ صبحي السامرائي كالصاقو بخميفتيـ

المكىكـ عممان كنسبان.

 -1صحيح البخارم  -كتاب األحكاـ  -باب األمراء مف قريش ،رقـ . 6720
 -2نعمة المناف في أسانيد شيخنا أبي عبد الرحمف (كىك ثبت الشيخ صبحي السا مرائي):
محمد بف غازم بف داككد القرشي البغدادم ،ص  .11كتاريخ عمماء بغداد في القرف الرابع
عشر :الشيخ يكنس السامرائي  ،طبع سنة 1978ـ ،ص ،285كأعالـ المدرسة الحديثية
البغدادية المعاصرة ،بحث منشكر لمدكتكر عبد القادر بف مصطفى المحمدم ،بحث مقدـ في
المؤتمر العممي الثاني في جامعة األنبار  12جمادم األكؿ1433/ىػ ،ص .13
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البغدادي شخصية ضعيفة:
ذىب الشيخ عمر محمكد أبك عمر الشيير بأبي قتادة الفمسطيني إلى أف

الكثير مف
البغدادم شخصية ضعيفة يقاد مف غيره مف قيادات داعش فقاؿ" :إف
ى
اإلشارات ُّ
الرجؿ حاليو مع غيره كحاؿ محمد بف عبد اهلل القحطاني (الميدم
تدؿ أف
ى

يحقؽ سالسةى القيادة لمثؿ
النفسي الذم
الضعؼ
المزعكـ) مع جييماف ،حيث
ُّ
ي
ي
األخبار كمعانييا ،...كيضيؼ أبك قتادة:
العدناني كغيره ،ممف كصمني عنيـ ىذه
ٍّ
ي
و
ال عنو مف
"ك
ُّ
يقكـ بد ن
البغدادم في حالة سبات شتكم ال ي
يقدر عمى اإلجابة كالرد ،إذ ي
()1
الرجـ".
يتقف
ي
الشتـ ك ى
ى
كمما يبيف صدؽ ذلؾ ما سبؽ بيانو مف قكة حجي بكر في التأثير عمى الخميفة

البغدادم في اتخاذ مكاقؼ سمبية مف جبية النصرة،

قاؿ صاحب كتاب "الدكلة اإلسالمية بيف الحقيقة كالكىـ" :أبك عبد اهلل محمد

المنصكر -ككاف صديقان لمزرقاكم ،كىك يعرؼ أبا بكر البغدادم عف قرب" : -أقكؿ
ذلؾ كأنا خبير بقياداتيـ ،فالزرقاكم رحمو اهلل بقي في بيتي مدة ليست بالقصيرة ،كما

يسمى اآلف زك نار بأمير المؤمنيف كاف فردنا في جماعتنا كدرس عندم شيئان قميالن مف
"زاد المستقنع" ،ثـ قي ٍّدر لي االعتقاؿ ،كترؾ جماعتنا بعد اعتقالي ألسباب ظاىرىا
إدارم ،كباطنيا كما أظف – كالعمـ عند اهلل -اليكل كحب الظيكر .كمف خالؿ

معرفتي الدقيقة بالشخصيف ،أقكؿ :ليس بينيما أفعؿ تفضيؿ أبدنا .فما يسمى زك نار

بأمير المؤمنيف سيء الخمؽ ،جاىؿ كمف أىؿ األىكاء ،أساء كثي انر إلى الجياد في

 -1ثياب الخميفة :كتبيا الشػ ػػيخ عمر بف محمكد أبك عمر أبك قػ ػتػادة الفمسطيني ،رمضاف
 -1435يكليك 2014ـ ،منشكر في عدة مكاقع عمى "اإلنترنت".
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العراؽ ،كاليكـ ينقؿ أىكاءه كجيمو إلى الشاـ .أما الزرقاكم رحمو اهلل فنختمؼ معو في
بعض مسائؿ التكفير كفي كثير مف مسائؿ السياسة الشرعية ،لكنو رحمو اهلل كاف

أفضؿ ممف سمى نفسو بالبغدادم ،كليس عندم مف شؾ أف ىذه الدكلة المكىكمة ال

تدار مف قبؿ أبي بكر البغدادم؛ ألنو – كمف خالؿ معرفتي الدقيقة بو كبغض النظر

عف االنحراؼ الفكرم كالعقدم لديو -محدكد الذكاء ،ال يصمح لمقيادة أبدان ،كلمفائدة
()1

أقكؿ إف عمره في نياية الثالثينيات".

 -5أبو أحمد العمواني :ىك مف يتكلى قيادة المجمس العسكرم اآلف .كاسمو كليد
جاسـ العمكاني مف منسكبي الجيش العراقي في عيد الرئيس العراقي السابؽ صداـ،

ككاف عضك المجمس العسكرم لداعش ،كالمككف مف ثالثة أشخاص .كقيؿ إف أبا

أحمد العمكاني ىك مف يتكلى قيادة المجمس العسكرم اآلف .كاسمو كليد جاسـ
العمكاني مف منسكبي الجيش العراقي في عيد الرئيس العراقي السابؽ صداـ ،ككاف

عضك المجمس العسكرم لداعش ،كالمككف مف ثالثة أشخاص.

 -3أبو عمي األنباري :اسمو الحقيقي عالء قرداش التركماني ،كاف ناشطان بعثيان،
كمسئكؿ فرقة حزبية في عيد النظاـ البعثي العراقي السابؽ ،كيعرؼ أيضان بكؿ مف
أىـ قيادات التنظيـ ،كالذم تكلى في
كيع ُّد مف ٍّ
أبي جاسـ العراقي كأبي عمر قرداش ،ى

البداية المسؤكؿ الشرعي كاألمني ،ليس لديو مؤىؿ شرعي ،كىك اآلف مسئكؿ شرعي
في التنظيـ يعيش بمدينة الرقة ،كيقكـ بإعطاء دركس دينية بيف صالتي المغرب

كالعشاء في جامع اإلماـ النككم ،كقد احتؿ مكاف العقيد حجي بكر بعد مقتمو في

سكريا.

 -1الدكلة اإلسالمية بيف الحقيقة كالكىـ :أبك عبد اهلل محمد المنصكر ىامش ص.7
-37-

 -3حجي بكر أخطر رجال داعش:
حجي بكر اسـ حركي كاسمو الحقيقي" :سمير عبد محمد نايؿ الخميفاكم نايؿ

سمير" ،كاف عقيد ركف طيار في جيش الرئيس العراقي السابؽ صداـ حسيف،
كعضك سابؽ في قيادة حزب البعث لبذم كاف يقكده صداـ ،كىك الشخصية

العسكرية األكلى في تنظيـ الدكلة اإلسالمية ،كالشخصية الفعالة ،كتأثيره كاف قكيان
حتى عمى الخميفة البغدادم نفسو ،فيك مف نصب البغدادم خميفة ،ككاف اليد اليمنى
ألبي بكر البغدادم ،عمؿ في إنتاج السالح الكيماكم كتطكير األسمحة في التنظيـ،
تسمـ مسؤكلية المجمس العسكرم لمتنظيـ ،كتسمـ عاـ 2012ـ ك ازرة التصنيع

العسكرم لمتنظيـ ،كقد عمؿ في بدايات عممو العسكرم مع الجيش اإلسالمي،
كاعتقؿ في سجف بككا ،غادر إلى سكريا لتطكير األسمحة ،كقتؿ في سكريا في شير

كانكف الثاني عاـ 2014ـ .كقد كضع العقيد حجي بكر مستشاريف سماىـ "مجمس
شكرل دكلة العراؽ" مف سبعة أشخاص إلى ثالثة عشر شخصنا ،ليس فييـ أحد مف

غير العراقييف خكؼ االختراؽ كما زعمكا ،كالصكاب خكؼ أف يفضح مخططيـ مف
كراء كجكدىـ عمى رأس قيادة التنظيـ.

لـ يكف العقيد حجي بكر ضمف قيادة التنظيـ حتى مصرع الخميفة األكؿ أبي

عمر البغدادم ،كاف يعيش في محافظة األنبار كتحديدان في الفمكجة ،كفي تمؾ الفترة
الساخنة الدامية مف المكاجية بيف التنظيمات المسمحة كالقكات األمريكية كالعراقية

تقدـ كسطاء باسـ شخصية غامضة  -المكنى بحجي بكر -إلى أبي عمر البغدادم،

كىك الذم عرض خدماتو العسكرية عمى تنظيـ البغدادم لالستفادة مف خبرتو السابقة
في الجيش ،كقاـ ىؤالء الكسطاء بتزكيتو أماـ القائديف الفعمييف لدكلة العراؽ

اإلسالمية ،أبي عمر البغدادم كأبي حفص المياجر ،كتـ قبكلو دكف أف يمتقي
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الطرفاف ،كبشرط تعريفيـ بقيادات كمعمكمات مفيدة حكؿ ضباط الجيش العراقي،
أم معرفة سابقة بيف البغدادم كالعقيد
ضميـ لمتنظيـ ،كلـ يكف ىناؾ ُّ
الذيف يمكف ٍّ
السابؽ ،كلكف كسطاء نجحكا في إيصالو إلى أبي عمر( ،)1كتحقؽ المقاء بينيما بعد

شيكر ،ككاف دخكؿ حجي بكر لتنظيـ الدكلة مقدمة لحدكث تغيير نكعي في

العمميات العسكرية.

تـ تقريب العقيد بكر تدريجينا مف قيادة دكلة العراؽ كمستشار عسكرم في

ط لعمميات نكعية ىزت بغداد ،كالعديد مف المحافظات كأغرقتيا
البداية بعد أف خط ى

بالدماء كاألشالء ،كنجح التنظيـ في اغتياؿ شخصيات سياسية كعسكرية في الدكلة

العراقية .كأظير الحاج بكر تمسكو بفكر القاعدة الجيادم ،كأعمف تكبتو –الظاىرة-
مف حزب البعث ،كقاـ الحقان بتزكيد قيادة التنظيـ بمعمكمات عسكرية خطيرة ،كربطيـ
عبر كسائؿ االتصاؿ بقيادات عسكرية سابقة تابعة لفمكؿ حزب البعث ،كبعضيا عاد

لمقكات األمنية.

دىاء العقيد حجي بكر كحنكتو كخبرتو المذىمة إلى تقريبو سريعان مف قيادة
قاد
ي
دكلة العراؽ في غضكف أسابيع قميمة مف انضمامو ليـ ،بحيث شعرت أنيا كسبت
كن انز عسكريان ،كقياديان متمي انز ضميعان في شؤكف اإلرىاب كاالغتياالت ،كجمع اإلتاكات
لمحزب التي كصمت خالؿ أشير إلى مالييف الدكالرات .كانت الفرصة سانحة لمعقيد
بعد مصرع المياجر كأبي عمر البغدادم حيث سقطت عمييما قذيفة في ككرىما

أذل،
الممكه في الصحراء قرب (الر اززة) ،دكف أف يتعرض العقيد حجي بكر ٍّ
ألم ن
 -1أم ىناؾ أيد خفية دفعت بو إلى اختراؽ داعش ،كليككف صاحب الكممة األكلى في جماعة
داعش ،مستغالن ضعؼ شخصية أبي بكر البغدادم ،ليقكـ بدكره الذم دفع مف أجمو ليككف قريبان

مف الخميفة ،كىذا يكضحو ما سنذكره عف شخصية العقيد حجي بكر.
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كصرع القيادياف المذاف كانا مف أكبر قيادات الدكلة اإلسالمية كأبرزىا في لحظة
كاحدة ،ليصبح بعدىا العقيد حجي بكر القائد الميداني الفعمي لمتنظيـ كعقمو المدبر،

رغـ عدـ تسممو قيادة الدكلة اإلسالمية.

كفي تمؾ الفترة التي تعرض فييا التنظيـ لنكسة قكية ،كادت تقصـ ظيره ،لـ

يسأؿ أحد مف ككادر الدكلة اإلسالمية كخالياىا النائمة المنتشرة في العديد مف

المحافظات العراقية ،كيؼ نجا العقيد بكر مف تمؾ الغارة بأعجكبة! كلماذا لـ تطارده
األجيزة األمنية العراقية التي عرفت دكره الكبير في تنفيذ ما عرؼ باألياـ الدامية في

بغداد عاـ 2009ـ؟ ،كلـ يتعرض ألم أذل في تمؾ الغارة المباغتة رغـ أنو كاف

مالزمنا دكمان لقائدم التنظيـ!!.

()1

كقد كشفت زكجة العقيد بكر حجي الكثير مف أسرار الدكر الخطير لزكجيا،

كلعؿ مف األسرار ما كشفتو مجمة دير شبيغؿ األلمانية مف أف ضابطنا سابقنا في

جيش الرئيس العراقي السابؽ صداـ حسيف كاف أىـ استراتيجي في تنظيـ "داعش"

عندما سيطر ىذا األخير عمى شماؿ سكريا ،التي حررىا الثكار مف سيطرة قكات

الرئيس السكرم بشار األسد ،كقالت دير شبيغؿ األلمانية :كحينما عرؼ الرجاؿ الحقان
ىكية مف قتمكه قامكا بتفتيش المنزؿ ،كجمعكا كؿ الحكاسب اآللية كجكازات السفر،

كاليكاتؼ الخميكية ،كشرائح االتصاؿ ،كجياز تتبع المكاقع ،كاألىـ مف كؿ ما سبؽ
ىك كؿ ما كجدكه مف كثائؽ ،كلـ يعثركا عمى أية نسخ مف القرآف الكريـ في أم مكاف

مف المنزؿ ،كبعد مقتؿ حجي بكر اعتقؿ الثكار زكجتو ،كفيما بعد قاـ الثكار بمبادلتيا

 -1انظر كثائؽ خطيرة تكشؼ أسرار كحقيقة تنظيـ الدكلة اإلسالمية في العراؽ كالشاـ :عزيز
الدفاعي ،الثالثاء 18 ،شباط 2014ـ .مكقع كتابات :كرئيس التحرير إياد الزاممي.
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برىائف الدكلة اإلسالمية مف األتراؾ بطمب مف أنقرة ،كقد كانت كثائؽ حجي بكر

الثمينة التي تـ اكتشافيا مخبأة في غرفة بقيت فييا عدة أشير.

()1

 -5أبو مسمم التركماني :نائب الخميفة أبي بكر البغدادم ،كاسمو الحقيقي "فاضؿ
عبد اهلل أحمد الحيالي" ،كىك مف مكاليد قضاء تؿ أعفر الكاقع غرب المكصؿ ،كىك
ضابط سابؽ في الحرس الجميكرم ككاف عمى كشؾ حصكلو عمى رتبة عقيد ،لكف

األحداث التي حصمت بعد 2003ـ ،كدخكؿ القكات األمريكية إلى العراؽ حالت دكف

ذلؾ ،كيصؼ مقربكف مف التركماني أنو كاف مف أكثر الضباط العراقييف البعثييف

الء لمرئيس العراقي السابؽ صداـ حسيف ،كأنو رجؿ حرب ،لو ثقافة عسكرية كاسعة،
ك ن
إال أف فكر التركماني بدأ بالتغير في السنكات األخيرة ما قبؿ االحتالؿ ،حيث بدأ
يميؿ إلى الفكر السمفي ،كلكف دكف اإلفصاح عف ذلؾ بشكؿ عمني ،كالذم يقكد

العمميات العسكرية في التنظيـ ىك التركماني ،كليس الخميفة البغدادم ،كقيؿ :إف

التركماني أقنع البغدادم بعدـ فتح جبية مع تركيا.

 -1أبو عبد الرحمن البيالوي :اسمو الحقيقي "عدناف إسماعيؿ نجـ" ،كالممقب بأبػي
عبد الرحمف البيالكم ،رئيس المجمس العسكرم ،كعضك مجمس الشكرل مكاليد

1971ـ ،يمقب أيضان بػ ػػأبي أسامة البيالكم ،اعتقؿ بتاريخ 2005/1/27ـ ،ككاف

ال في سجف بككا السجف نفسو الذم يحبس فيو أبك بكر البغدادم ،كيشغؿ حاليان
معتق ن
منصب رئيس مجمس شكرل الدكلة ،كعضك المجمس العسكرم العاـ التابع إلمارة

التنظيـ ،تـ قتمو في العراؽ في منطقة الخالدية.

 -1انظر المصدر السابؽ.
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 -7أبو ميند السويداوي :اسمو عدناف لطيؼ حامد السكيداكم ،خرج أبك ميند
السكيداكم مف السجف بعد تىسمُّـ أبي و
بكر البغدادم لمخالفة بػفىتػٍرة قميمة ،ككاف قىٍبؿ أف
يسجف قد بايع تنظيـ الدكلة .كأبك ميند السكيداكم عميد بعثي سابؽ في
عزت الدكرم .كعند
اعتي ًػقؿ لصمتو بػنائب الرئيس صداـ ٌ
جيش صداـ ،ككاف قد ٍ
قائدا عسكريًّا لمتنظيـ ،فػى ىع ىمد أبك
خركجو مف السجف
احتج عمى تعييف حجي بكر ن
ٌ
ً
كتـ تجميد حجي بكر لفترة،
بكر إلى إرضائو كاقناع حجي بكر بػتىٍرؾ المنصب لوٌ ،
كقد قتؿ أبك ميند بغارة جكية لطيراف التحالؼ الدكلي بمنطقة الرمانة الحدكدية مع

سكريا.

 -8عاصي العبيدي :عقيد ركف قائد لكاء في الحرس الجميكرم الخاص بصداـ،

كىك عراقي بعثي أيضان .كىذا ًّ
يدؿ عمى أف داعش تدار بعقمية المخابرات القمعية،

جياز جكاؿ كتمفاز ،كخرج مف
ا
ال في سجف أبي غريب كجد عنده
كعندما كاف معتق ن
()1

السجف إلى سكريان ،كيكجد في العراؽ مئات مف القادة البعثييف ،كخاصة مف الكالة.

 -9أبو ركان العامري :رئيس مجمس الشكرل ،كىذا المجمس مككف مف 11-9
يتـ تعيينيـ مف قبؿ البغدادم نفسو ،يقدـ -كما يزعمكف -النصح لمخميفة
عضك ًّ

البغدادم كيشرؼ عمى شؤكف الدكلة ،كمف كاجبات مجمس الشكرل تقديـ التزكية بيف
يدم البغدادم لكالة الكاليات ،كأعضاء المجمس العسكرم ،كيستطيع أعضاء المجمس

عزؿ أمير التنظيـ نظريان ،غير أف تطبيؽ ىذا األمر فعميان مستبعد.
ثالثاً :تشكيمة القيادة في سوريا:

تتكون القيادة في سوريا من أغمبية عراقية ،بعضيم قتل في سوريا:

 -1انظر الحمقة الثالثة مف حمقات ككاليس الثكرة :داعش مف األلؼ إلى الياء :لمباحث مكسى
الغنامي ( ،(http://justpaste.it/iwffحيث تحدث عف معظـ قيادات داعش.
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 -6المقدم أبو أيمن العراقي :اسمو عمي أسكد الجبكرم ،كاف أحد القادة الرئيسييف

لتنظيـ (داعش) ،كعضكان في المجمس العسكرم لمتنظيـ ،كىك يحمؿ سابقان رتبة مقدـ

في استخبارات الدفاع الجكم في زمف صداـ حسيف.

 -5أبو لقمان :اسمو الحقيقية عمي مكسى الشكاخ ،خريج حقكؽ ،كىك كالي الرقة
كالمسؤكؿ عف عمميات اإلعداـ التي جرت في الرقة ،كأىميا إعداـ أبي سعد

الحضرمي أمير جبية النصرة في الرقة.

 -4خمف الذياب الحموس :اسمو داخؿ التنظيـ "أبك مصعب الحمكس" ،كاسمو بيف
أبناء قريتو كعمكمتو "أبك ذياب" ،مكاليد قرية گنيطرة إحدل قرل بمدة سمكؾ.

 -3أبو عمر قرداش :اسمو داخؿ التنظيـ "المدمر" ،كأصمو تركماني مف تؿ أعفر،
كىك ضابط سابؽ في الجيش العراقي ،كمف المخمصيف آنذاؾ لصداـ ،كىك المسؤكؿ

األمني العاـ لداعش في سكريا كالعراؽ ،كيشرؼ شخصيان عمى العمميات االنتحارية
كاختيار االنتحارييف.

 -2أبو عمر المالكم :عراقي الجنسية ،كاف ضابطان كعمؿ مخب انر سابقا بالمكصؿ،
ىرب مف سجف تسفيرات في تكريت بالعراؽ ،كقد دخؿ األراضي السكرية بطمب مف

الخميفة البغدادم ليككف المراقب األكؿ عمى الجبية آنذاؾ.

 -1العقيد مازن نيير :كاف يظير بيف الحيف كاألخر مع صديقو الحميـ حجي

بكر ،كيحضر معو بعض المقاءات مع أبي عمر البغدادم كالمياجر بصفتو متعاكنان
مع التنظيـ ،كىك عضك غير رسمي ،ككاف دكره اختراؽ النظاـ كالمؤسسة األمنية

الحككمية ،ككاف حريصنا عمى أف ال يظير مع قيادة التنظيـ كال مجالستيـ ،كيتجنب

أف يراه الكثيركف ،حتى مف المقربيف مف أبي عمر البغدادم.
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 -7محمود الخضر :اسمو داخؿ التنظيـ "أبك ناصر األمني" ،أحد أىـ ثالث

ُّ
كتصب
مجرميف في الرقة ،كلديو كؿ الكثائؽ حكؿ االغتياالت كالمعمكمات األمنية،
عنده ًّ
كؿ الخيكط ،كىك دائمان يمبس قناعان ،كعمى القناع قناع آخر شفاؼ ،كي ال
ييعرؼ مف عيكنو ،كما كاف دائـ الحرص عمى عدـ التكمـ ،لكي ال ييعرؼ مف صكتو،
كيرتدم كفكفان ،لكي ال يعرؼ مف لكف جسده.

 -8أبو عبد الرحمن األمني :سكرم يدعى "عمي السيك" ،طالب ىندسة زراعية مف
دير الزكر ،كىك مف قرية الجايؼ التابعة لمدينة الرقة.

 -9أبو عمي الشرعي :كاسمو فكاز المحمد الحسف الكردم ،الممقب أبك عمي

الشرعي ،كىك مف بمدة الكرامة بالرقة ،كعرؼ عف أبي عمي أنو كاف يعمؿ حدادان
مسمحان ،ثـ شغؿ منصب الشرعي العاـ لمتنظيـ ،كليس لديو أم عمـ شرعي ،كلـ

يعرؼ عنو سكل أنو مف معتقمي سجف صيدنايا في أكائؿ التسعينيات ،كىي صفة
يعتبركنيا ميزة يتفاخر بيا ُّ
كؿ قادة التنظيـ عمى حد تعبيرىـ ،كىك مف أىـ
الشخصيات في تنظيـ الدكلة عمى المستكل المحمي ،كأكثر الشرعييف دمكية ،حيث

أقدـ عمى إعداـ أكثر مف  200شخص ،بينيـ مدنيكف كعسكريكف يتبعكف لتنظيمات

إسالمية ،كفصائؿ مف الجيش الحر ،قاـ التنظيـ بإقالتو مف منصبة نتيجة سمعتو

السيئة ألحكامو القاسية ،كتـ عزلو ككضعو تحت اإلقامة الجبرية ،إال أف أبا عمي

عاد لمكاجية مف جديد ،ليكمؿ التنظيـ سياسة استخداـ أصحاب السمعة السيئة ٍّ
لبث
الرعب ،ثـ يقكـ بعزليـ ،لتمميع صكرتو بيذه المنطقة أك تمؾ ،كإلظيار أف التنظيـ
يعاقب المتجاكزيف مف عناصره كأمرائو.

 -61أبو أنس العراقي :المسؤكؿ العسكرم لتنظيـ داعش في سكريا،
ال تتكافر عنو معمكمات ،كقد التحؽ بتنظيـ القاعدة بداية عاـ 2007ـ ،ثـ اختفى
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عف األنظار قبؿ أف يبرز مرة أخرل كقيادم في تنظيـ داعش ،كقيؿ :إنو قيتؿ في
معركة مع الجيش العراقي ،كقيؿ :إنو كاف مسؤكالن شرعيان في تنظيـ الدكلة.

 -66أبو ىمام بكر بن عبد العزيز األثري :يعد مف شرعيي داعش ،كاسمو

الحقيقي :تركي البنعمي بحريني الجنسية ،كىك أحد قادة الدكلة اإلسالمية في سكريا،
كىك كاحد ممف كتب السيرة األكلى لحياة أبي بكر البغدادم في كتابو(:مد األيادم

لبيعة البغدادم).

رابعا :لماذا نجد معظم قيادة داعش بعثية!!؟
قد لكحظ – كما بينا سابقا -أف معظـ قيادة تنظيـ داعش مف العراقييف

المنتميف لحزب البعث العراقي ،كفي نفس الكقت كانكا مف القادة العسكرييف في

الجيش ،أك جياز االستخبارات العراقي زمف الرئيس السابؽ صداـ حسيف ،كمعمكـ أف
يضـ في صفكفو إال مف كاف مخمصان لحزب البعث العراقي
حزب البعث ما كاف
ُّ
كأفكاره كلزعامة التنظيـ الرئيس صداـ ،ككاف الحزب يحارب بشدة كبقسكة أم نشاط

ألم جماعة إسالمية ،كلـ يسمـ مف اضطيادىـ حتى العمماء ،الذيف كانكا
إسالمي ٍّ

يتعرضكف لممالحقة كالسجكف ،كالدعاة الذيف كانكا يكاجيكف االعتقاؿ كالتعذيب؟!
كمنذ تكلى أبي بكر البغدادم قيادة التنظيـ في  16مايك 2010ـ تحكلًّت البنية

التنظيمية لمفرع العراقي في ىذه الحقبة ،نتيجة سيطرة عدد مف العسكرييف البعثييف،

الذيف نشأكا في المؤسسة العسكرية في عيد صداـ ،مثؿ حجي بكر ،كأبك مسمـ
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التركماني ،كأبك عبد الرحمف البيالكم ،كأبك أحمد العمكاني ،كأبك ميند السكيداكم،
كمحمد الندل الجبكرم كغيرىـ مف قادة كأركاف حرب "الدكلة".

()1

كذىب الباحث في الحركات اإلسالمية األستاذ أسامة شحادة إلى أف" :ىؤالء

العسكرييف – يقصد قادة داعش مف البعثييف -لـ يفقدكا حسيـ األمني كرؤيتيـ

الخاصة ،كلكنيـ رأكىا فرصةى سانحةى لتكظيؼ ىذه الطاقات الكبيرة في مشركع

العسكرييف البعثييف ،كينقؿ ىؤالء عف يكنس األحمد -أحد القيادات البعثية -قكلو:

جيادم"! كنقؿ الدكتكر العراقي حيدر سعيد في
مفي
و
"سنقاتؿ األمريكاف حتى آخر ىس و
مقالو "البعث كداعش  - "2في صحيفة الغد األردنية ( -)2015 /6 /3عف أحد

القيادات العسكرية السابقة في داعش أنيـ ىـ مف يسيطركف عمى التنظيـ ،كليس
الخميفة إبراىيـ عكاد! كأنيـ بكارد البحث عف و
سياسي!".
حؿ
و
كيضيؼ" :كىذا يتفؽ مع بعض شيادات العرب المنشقيف عف داعش ،كالذيف

صدمكا بقمة التديف عند القيادات العسكرية الكبرل التي تدير تنظيـ الخالفة ،كأنيـ ال

يقيمكف كزننا لمشريعة اإلسالمية ،مثؿ شيادة أبي الكليد المياجر كشيادة أس الصراع،
كمف آخر ىذه الشيادات شيادة السعكدم ىماء الغيث التي عنكف ليا بػ "رأيت كلـ
أسمع"؛ مما يؤكد أف ىؤالء القادة العسكرييف ىـ الذيف يكظفكف الجيادييف في

مشركعيـ! كلذلؾ؛ تجد أف غالب منظرم (التيار الجيادم) في العالـ يعارضكف

داعش كخالفتيا بشدة .كبناء عمى ذلؾ يمكف أف نستنتج أف فكرة قياـ دكلة العراؽ
اإلسالمية في عيد أبي عمر البغدادم ىي فكرة العسكر البعثييف ،الذيف تي ىش ٍّك يؿ فكرةي
 -1انظر سيككلكجيا داعش ،منتدل العالقات العربية كالدكلية 28 ،سبتمبر 2014ـ:حمزة
المصطفى كعبد العزيز الحيص .كسؤاؿ كبير كيؼ تش ٌكمت داعش؟ ( ،)2-1العربي الجديد،

 20أغسطس 2014ـ.
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الدكلة ىاجسنا فقدكه ،بخالؼ الجيادييف ،كلذلؾ رفض كثير مف أنصار قاعدة العراؽ
فكرة الدكلة ،أك عمى األقؿ الشكؿ الذم ظيرت فيو؛ ألنو تشكيو لصكرة الدكلة في

اإلسالـ ،كلعؿ مف أبرز ىؤالء المنكريف عمى قاعدة العراؽ إعالف دكلتيـ كاف الشيخ

حامد العمي مف الككيت ،كيمحؽ بيذا االستنتاج أف سياسة دكلة العراؽ اإلسالمية في
محاربة بقية الفصائؿ اإلسالمية ،كما ال تزاؿ تفعؿ داعش اليكـ ،ىي بدافع رفض
()1

دكما ألم شراكة في السمطة!".
البعثييف ن
ٍّ
كيبيف الكاتب العراقي صباح العجاج كيؼ ارتبط جماعة مف البعثييف
العراقييف بالمخابرات السكرية؟ ،فيقكؿ" :تشير المعمكمات العراقية األكلية أنو في سنة

2007ـ كتحديدنا في سكريا حاكؿ جناح يكنس األحمد مف حزب البعث العراقي

()2

يكجد عالقة كطيدة بيف قاعدة العراؽ كبيف النظاـ السكرم بمساعدة فكزم الراكم

أف

( )3

كنجح في الكصكؿ إلى تنسيؽ دقيؽ بيف المخابرات السكرية كتنظيـ القاعدة،

كاشتيرت بعد ذلؾ مقكلة ليكنس األحمد( :سنقاتؿ األمريكاف بآخر سمفي جيادم)،
كالغاية مف ىذا التنسيؽ ىك اختراؽ إيراف كسكريا لمقاعدة ،كتكجيو تنظيـ القاعدة

لخدمة السياسة اإليرانية في العراؽ ،كقد أحست الحككمة العراقية بذلؾ ،كاشتكى
 -1حقيقة دكر العسكرييف البعثييف في داعش :أسامة شحادة ،نشر يكـ السبت  27يكنيك
2015ـ ،مكقع التقرير(.)http://altagreer.com

 -2انقسـ حزب البعث في العراؽ إلى قسميف :قسـ صغير مع يكنس األحمد ،كقسـ كبير مع
عزة الدكرم.

 -3عراقي مف مدينة راكة العراقية قرب الحدكد العراقية السكرية ،كىك بعثي مك و
اؿ لحزب البعث
في سكريا كلعب دك ار ميما في تقريب المقاكمة العراقية مف النظاـ السكرم ،كحزب البعث
العراقي إلى النظاـ السكرم.

-47-

رئيسيا نكرم المالكي عمننا سنة 2010ـ لمعالـ مف سكرياً ،
كصمتيا بالتفجيرات في

العراؽ ،كأراد تقديـ شككل لألمـ المتحدة ،فقد كاف أفراد تنظيـ القاعدة يكميا (دكلة
العراؽ) يسرحكف كيمرحكف في بالد الشاـ ،أما مف لـ يكف عنده تنسيؽ مع المخابرات

السكرية فكاف يعتقؿ ،أك يطارد ،كىكذا أصبح قسـ مف حزب البعث العراقي ينسؽ مع

األجيزة األمنية السكرية ،كمع تنظيـ القاعدة في العراؽ ،كأسفر ىذا التنسيؽ عف

التحاؽ بعض الضباط السكرييف بالتنظيـ في العمؽ ،كقد لمح النظاـ السكرم م ار نار

ألمريكا أنو مستعدة لمتنسيؽ معيا في مضمار مكافحة اإلرىاب ،مقابؿ تخفيؼ
الضغط عمى سكريا في ممؼ مقتؿ الحريرم ،أك في ممؼ االتيامات الغربية لسكريا
()1

بدعـ القاعدة في العراؽ".

إف ككف معظـ قيادة تنظيـ داعش مف العراقييف ىك ما تنبو لو عدد مف مشايخ
ٍّ
تنظيـ الدكلة ،فيذا أبك ريتاج العراقي كاف مف ٍّ
المحذريف منيـ ،ككاف يقكؿ عف
أشد
ضباط البعث المعتقميف معو" :ال تزاؿ أقالـ البعث تقطر مف دمائنا ،فكيؼ
()2

يقكدكننا؛"،

كيذكر أف تنظيـ داعش يضع في الكاجية أمراء مف أىالي المنطقة ،إال

أنيـ ال يممككف القرار ،كانما الق اررات كاألكامر تأتي مف األمراء العراقييف بشكؿ
خاص ،كمف قبؿ قيادة الدكلة اإلسالمية المركزية ،كاستنادا لمصادر متعددة غربيو ،

كشرؽ أكسطيو ،كعراقية غير رسمية ،فإف البغدادم كجميع مساعديو عراقيكف ،كال

 -1داعش كالقاعدة كايراف كالغرب ،متى تنتيي المعبة؟ :الكاتب العراقي صباح العجاج ،األربعاء
 27أغسطس 2014ـ ،مكقع الراصد (.)www.alrased.net
 -2حكؿ داعش كما يذكر مجاىد خرساني :أبك أحمد ًم ٍف يمجاىدم يخراساف كالعراؽ كالشاـ
إحساف
مػالؾ
طمحػة
أبك
كتعديؿ:
يمراجعة
اآلف.
ٍ
ػتيػبي(.)https://justpaste.it/da3shtrue
العػي ٍ
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يقبؿ البغدادم أم قيادم ميداني مف جنسية أخرل ،ألنو شديد الحذر كالتكجس مف
()1

االختراؽ كالغدر بو.

يقكؿ أبك أحمد -أحد المجاىديف الذيف ترككا داعش" :-بعد إعالف الدكلة

الغث كالسميف ،كبايع كثير مف كتائب العراؽ ،ككثير منيـ
كبيعتيا ،ىد ىخؿ في الدكلة ٌ
منصبا ،أك ىلي ٍخ ً
ثير مف
دخمكا يليحصٍّمكا
ن
ترقيكا الدكلة ،كىك األىـ ،فػىىد ىخ ىؿ في الدكلة ىك ه
ضٌباط الجيش العراقي البعثي المنشقٍّػيف عف الجيش العراقي الحالي ،كقيؿ إنيـ
ي

ت فييـ
أظيركا التكبة ،مع أنيـ لـ يتبرؤكا عالنية مف حزب البعث ،لذلؾ ىبق ىػي ٍ
()2
عقمية البعث كأفكاره المعادية لإلسالـ ،مف حيث يدركف ،أك ال يدركف".

خامسا :مخالفات "داعش" في سوريا

 -1االفتئات عمى الشعب السكرم بإعالف الدكلة مف غير تمكيف ليا ،كمف غير
كجكد حقيقي ألم مف مككناتيا الشرعية أك الكاقعية ،أك مشكرة ألىؿ الحؿ كالعقد في

البالد.

ٍّ -2ادعاء احتكار صحة المنيج ،كتسفيو رأم المخالفيف ليـ ،كالحطٍّ مف شأنيـ.
 -3الغمك في إطالؽ أحكاـ التكفير ،كامتحاف الناس عمييا ،حتى أصبحت ألفاظ

التكفير كالتخكيف مع التيديد كالتكعد بالقتؿ شائعة ،لدل منسكبييـ دكف إنكار.

 -4رمي مف يخالفيـ بالعمالة كخيانة الجياد ،حتى كاف كاف مف أىؿ الفضؿ كالسبؽ
في العمـ أك الجياد.

 -1انظر كثائؽ خطيرة تكشؼ أسرار كحقيقة تنظيـ الدكلة اإلسالمية في العراؽ كالشاـ :عزيز
الدفاعي ،الثالثاء 18 ،شباط 2014ـ.

 -2انظر المصدر السابؽ ،كالحمقة الثالثة مف حمقات ككاليس الثكرة :داعش مف األلؼ إلى
الياء :لمباحث مكسى الغنامي ،مصدر سابؽ.
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 -5رفض التحاكـ لممحاكـ الشرعية عند التنازع أك الخالؼ ،إال ما كاف خاضعنا ليا
كتابعان لق ارراتيا.

 -6إشغاؿ الكتائب المجاىدة بمكاجيات تيدؼ إلى تكسيع رقعة "دكلتيـ" ،كأخذ
البيعة ليا ،كاالنشغاؿ عف مجاىدة النظاـ السكرم ،كىك العدك المشترؾ لمجميع،
كمحاكلة السيطرة عمى المفاصؿ االقتصادية كالعسكرية في المناطؽ المحررة ،بعد

سمبيا مف المجاىديف.

تعمد التحرش كاالصطداـ بمختمؼ الفصائؿ ،كالتكرط في سفؾ الدماء
ُّ -7
المعصكمة ،كاالستيانة بذلؾ.

 -8اعتقاؿ المجاىديف كالدعاة كاإلعالمييف كالناشطيف ،كالتحقيؽ معيـ ،كاعاقة
األعماؿ اإلغاثية كالدعكية ،بزعـ الشؾ في المنيج ،أك االتياـ بالعمالة كالخيانة.

 -9افتعاؿ الخالفات ،كنقميا إلى جبيات القتاؿ ،مما يتسبب في بث الفتنة كشؽ

الصؼ.

()1

كىكذا قصمت داعش ظير الثكرة السكرية ،كأعطت النظاـ السكرم قبمة الحياة،

ال :انقمبت األكضاع؛ فبعدما كاف الثكار يحاصركف النظاـ السكرم
ففي حمب مث ن

حاصريف ،لقد فتحت قكات داعش النار عمى جميع كتائب الثكار،
الم ى
أصبحكا ىـ ي
بينما اقتصدت جدنا في سالحيا المصكب نحك نظاـ األسد ،كحتى عندما كانت

داعش مجرد مجمكعة ضمف المجمكعات القتالية األخرل المتكاجدة عمى أرض
سكريا ،كانت كمما سيطرت عمى منطقة أعمنت فييا نظامان جديدان ،كمحاكـ شرعية
 -1بياف الركابط العممية كالييئات اإلسالمية السكرية حكؿ تصرفات تنظيـ (الدكلة اإلسالمية
في العراؽ كالشاـ) 1435-2-18ىػ ،كفتكل بشأف تنظيـ "دكلة العراؽ كالشاـ" في سكرية:
المجمس اإلسالمي السكرم .لو مكقع عمى "اإلنترنت"
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جديدة ،كنصبت حكاجزىا ،كفرضت نظاميا ،أما نظاـ بشار األسد كجيشو الذم

استيدؼ كؿ الثكار كمجمكعاتيـ لـ يصطدـ أبدان بقكات داعش في أم معركة حقيقية
يؤس يس لعقد صامت بيف داعش كنظاـ األسد ،تقضي
كال استيدؼ قادتيا ،كىذا ٍّ
ُّ
يغض جيش
بمكجبو داعش عمى كؿ المجمكعات الثكرية ،كتستيمؾ قدراتيا ،بينما

األسد الطرؼ عنيا ،كيكثؼ ضرباتو لمثكار المعارضيف ،كبفضؿ داعش تحكلت
()1

الثكرة السكرية إلى مصيرة استنزاؼ لمجميع كفؽ الرؤية األمريكية".

سادسا :إعالم داعش ودوره في التغرير بالناس وفي بث الرعب:
يعتمد تنظيـ الدكلة اإلسالمية في التركيج لمنيجو المخالؼ لمنيج المجاىديف

كعممائيـ عمى سياسة التدرج ،كلتنفيذ ىذه السياسة فإنو يعتمد عمى منابر رسمية
كمنابر رديفة ،فالمنابر الرسمية ىي مؤسساتو اإلعالمية ،كمنيا :االعتصاـ ،كالفرقاف

كالحياة ،كالمنابر الرديفة :مؤسسة البتار ،كمجمة دابؽ ،كعبكة الصقة ،كترجماف

كغيرىا.

فإذا أراد تنظيـ الدكلة أف يفرض رؤية معينة فإنو ٍّ
يككؿ األمر في البداية

لإلعالـ الرديؼ ،ثـ يتبناه الجيش اإللكتركني الذم يقكـ بو األنصار السذج ،كبعد أف

يتأكد القائمكف عمى اإلعالـ الرسمي في جماعة الدكلة أف رؤيتيـ الجديدة قد

أصبحت يمتقبمةن مف األنصار يتـ اعتمادىا كاعالنيا في إعالميـ الرسمي ،فمثالن :لك

رجعنا إلى بداية الخالؼ بيف جبية النصرة كقيادة جماعة الدكلة ،سنجد أف اإلعالـ

الرديؼ بدأ بإسقاط جبية النصرة كرمكزىا الجكالني ،كالقحطاني ،ثـ تبناه الجيش

 -1تركيا ال تخدـ األمريكييف إيمانان كاحتسابان :محمد المختار الشنقيطي ،الجزيرة .نت23 ،
أكتكبر 2014ـ.
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اإللكتركني! كبعد أف يتقبميا أنصارىـ يظير اإلسقاط كالتشكيو مف المؤسسات

الرسمية في الفرقاف كاالعتصاـ ،ثـ عمى لساف متحدثيـ الرسمي أبي محمد العدناني،
ككذلؾ إسقاط الشيخ الظكاىرم :بدأ مف اإلعالـ الرديؼ أكالن ،ثـ تبناه الجيش

اإللكتركني ،ثـ تظير في إصداراتيـ الرسمية ،ثـ عمى لساف متحدثيـ! ككذلؾ الحاؿ

في إسقاط طالباف كالشيخ المال عمر :بدأ بو إعالميـ الرديؼ ،ثـ الجيش
اإللكتركني ،ثـ مجمة دابؽ ،ثـ مؤسساتيـ الرسمية ،ثـ عمى لساف متحدثيـ! ككذلؾ
إسقاط الشيخيف أبي محمد المقدسي كأبي قتادة الفمسطيني :بدأ في إعالميـ الرديؼ،
ثـ تبناه الجيش اإللكتركني ،ثـ مجمة دابؽ ،كبعد ذلؾ في إعالميـ الرسمي كعمى

لساف متحدثيـ.

كبيذه السياسة اإلعالمية الخطيرة ستستمر قيادة الدكلة بإسقاط الجياد النقي

كاستبدالو بجياد مشبكه ،تجمع فيو حقا كباطال لمتمبيس كاإليياـ .كبعد أف تتحقؽ

األىداؼ كاممة بإسقاط الجياد كاسقاط عممائو كقادتو سيظير الكجو الحقيقي ليذه

الدكلة التي رفعت شعار الشريعة كشعار نصرة المسمميف .كقيادة الدكلة تراىف عمى
أمريف خطيريف-:

 -1جيؿ أتباعيا كضعؼ تحصيميـ العممي.

 -2سذاجة األنصار كسيكلة خداعيـ بالشعارات البراقة كالفتاكل المضمؿ ،استمرار
أنصارىا كجنكدىا بيذه السذاجة في التعاطي مع التصرفات المشبكىة ستضاعؼ
()1

الخطر كستجعمنا أماـ صدمة عنيفة قادمة تتمقاىا الشعكب المسممة.

 -1أسرار السياسة اإلعالمية لمدكلة اإلسالمية كدكره في تأصيؿ رؤيتيا كمنيجيا لدل األتباع:
لقب الكاتب نفسو بالسياسي المتقاعد ،منشكر في مكقع).)http://justpaste.it/ivj7
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كلقد شيدت الييئة اإلعالمية لتنظيـ داعش تطك انر كبي نار بالشكؿ كالمحتكل،
بدعـ كا و
و
سناد و
كبير ،كيسعى التنظيـ مف خالؿ جيازه اإلعالمي إلى تثبيت
كتتمتع
ً
تصكير تكتيكاتو القتالية العنيفة،
صكرة مقاتميو الجيادية التي ال تقير ،كيحرص عمى

كا ً
ظيار ميارات مقاتميو المرعبة ،فقد أصدر سمسمة مف األفالـ المتقنة ،أطمؽ عمييا
"صميؿ الصكارـ" ،بدءا مف صميؿ الصكارـ( ،)1يكليك  ،2012كصميؿ الصكارـ(،)2

أغسطس  ،2012كصميؿ الصكارـ( )3يناير  ،2013ثـ صميؿ الصكارـ( )4أمايك

2014ـ.

ولنشر التخويف وبث اإلرىاب في النفوس:

قاـ تنظيـ داعش بعد سيطرة عمى محافظة المكصؿ العراقية  -في يكـ 10

يكنيك 2014ـ -بنشر سمسمة مف األشرطة الترىيبية تختص بعمميات قطع الرؤكس،

بدأىا بشريط مصكر بعنكاف "رسالة إلى أمريكا" ،يقكـ فيو عضك ينتمي إلى داعش

بقطع رأس رىينة أميركي ييدعى "جيمس فكلي" ،ثـ قامت داعش بعد أياـ قميمة ،كفي
يكـ  2سبتمبر 2014ـ بنشر شريط آخر ،يحمؿ العنكاف نفسو ،يتضمف قطع رأس

رىينة أميركي و
ثاف ،يدعى "ستيفف سكتمكؼ" ،ككال الرىينتيف صحافياف أمريكياف ،ثـ

بثت داعش في يكـ  14سبتمبر 2014ـ شريطان مصك انر آخر بعنكاف" :رسالة إلى
حمفاء أمريكا" ،يقكـ فيو أعضاؤه بقطع رأس رىينة بريطاني لدل داعش ،يدعى "ديفيد

ىينز" ،كفي يكـ  3أكتكبر 2014ـ بثت داعش شريطا تقكـ فيو بقطع رأس رىينة

بريطاني آخر يدعى "ألف ىينينغ" ،كفي يكـ  16نكفمبر 2014ـ بثت داعش شريطان،

تقكـ فيو بقطع رأس رىينة أميركي يدعى "بيتر كاسيغ" ،كفي يكـ  27يناير 2015ـ

بثت داعش شريطان بصكت الرىينة الياباني "كينجي غكتك"ٍّ ،
يبي يف فيو تنفيذ عممية
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قطع رأس "ىاركنا يككاكا" ،ثـ أتبعو في يكـ  30يناير 2015ـ بشريط يقكـ فيو
التنظيـ بقطع رأس الرىينة الياباني "كينجي غكتك".
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المطمب الثالث
ىل دولة البغدادي شرعية؟
مقدمة:

يقكؿ أبك عبد اهلل محمد المنصكر صاحب كتاب(الدكلة اإلسالمية بيف
الحقيقة كالكىـ)" :أركم لمقارئ الكريـ ما حدثني بو نائب مسؤكؿ جيش المجاىديف،
كىك مف خيار الناس صدقان كأمانة – في ما أحسب – ،فقد التقى ىك كأخ آخر بأبي
حمزة المصرم بعد إعالف دكلتيـ المكىكمة بأياـ قميمة ،كقد قاؿ أبك حمزة في ىذا
أمير لممؤمنيف أنو متزكج بزكجتيف! كذكر أنو
المقاء :إف مف أسباب اختيار أبي عمر نا
ال يمكف لو أف يذكر شخصية أمير المؤمنيف ألحد إال بعد البيعة! كقاؿ إلخكاننا
داعيا ليـ لمبيعة :إذا كاف أمير المؤمنيف ال يعجبكـ فبإمكاننا اختيار أمير مؤمنيف
ن
()1
آخر!".
أوال :الخميفة البغدادي ودولتو لم تحقق ميام الخميفة:

ذكر العالمة أبك الحسف عمي بف محمد الماكردم مياـ الخميفة في الدكلة

اإلسالمية ،كحددىا في نقاط عشر ،فقاؿ الماكردم" :كالذم يمزمو مف األمكر العامة

عشرة أشياء:

أحدىا :حفظ الديف عمى أصكلو المستقرة ،كما أجمع عميو سمؼ األمة ،فإف نجـ

مبتدع أك زاغ ذك شبية عنو أكضح لو الحجة ،كبيف لو الصكاب كأخذه بما يمزمو مف

الحقكؽ كالحدكد ،ليككف الديف محركسان مف خمؿ كاألمة ممنكعة مف زلؿ.

 -1الدكلة اإلسالمية بيف الحقيقة كالكىـ :أبك عبد اهلل محمد المنصكر ص .6
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كالثاني :تنفيذ األحكاـ بيف المتشاجريف ،كقطع الخصاـ بيف المتنازعيف حتى تعـ
النصؼ ،فال يتعدل ظالـ كال يضعؼ مظمكـ.

كالثالث :حماية البيضة ك ٍّ
الذب عف الحريـ ليتصرؼ الناس في المعايش ،كينتشركا في

األسفار آمنيف مف تغرير بنفس أك ماؿ.

كالرابع :إقامة الحدكد لتصاف محارـ اهلل تعالى عف االنتياؾ كتحفظ حقكؽ عباده مف
إتالؼ كاستيالؾ.

كالخامس :تحصيف الثغكر بالعدة المانعة كالقكة الدافعة حتى ال تظفر األعداء بغرة
ينتيككف فييا محرما أك يسفككف فييا لمسمـ أك معاىد دما.

كالسادس :جياد مف عاند اإلسالـ بعد الدعكة حتى يسمـ أك يدخؿ في الذمة ليقاـ
بحؽ اهلل تعالى في إظياره عمى الديف كمو.

كالسابع :جباية الفيء كالصدقات عمى ما أكجبو الشرع نصا كاجتيادا مف غير خكؼ
كال عسؼ.

كالثامف :تقدير العطايا كما يستحؽ في بيت الماؿ مف غير سرؼ كال تقتير كدفعو في
كقت ال تقديـ فيو كال تأخير.

كالتاسع :استكفاء األمناء كتقميد النصحاء فيما يفكض إلييـ مف األعماؿ كيكمو إلييـ

مف األمكاؿ ،لتككف األعماؿ بالكفاءة مضبكطة كاألمكاؿ باألمناء محفكظة.

كالعاشر :أف يباشر بنفسو مشارفة األمكر كتصفح األحكاؿ؛ لينيض بسياسة األمة
كحراسة الممة ،كال يعكؿ عمى التفكيض تشاغال بمذة أك عبادة ،فقد يخكف األميف،
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كيغش الناصح ،كقد قاؿ اهلل تعالى( :يا داكد إنا جعمناؾ خميفة في األرض فاحكـ
()1

بيف الناس بالحؽ كال تتبع اليكل فيضمؾ عف سبيؿ اهلل)".

كمف خالؿ دراسة كاقع دكلة داعش كما يعانيو السكاف فييا ،كمشاىدة أفعاؿ

مقاتمييا كسمككيـ ،كتطبيؽ داعش لمحدكد الشرعية ،كمكاقفيا تجاه التنظيمات التي

تقاتؿ النظاـ السكرم ،يتبيف أنيا لـ تقـ بالمياـ الرئيسة لمخالفة اإلسالمية ،كأف

الخميفة البغدادم لـ يحقؽ شيئنا مف مياـ الخميفة المسمـ في الدكلة اإلسالمية .كبياف
ذلؾ-:

 -1حفظ الديف :لـ يحافظكا عمى الديف كقد كفركا عباد اهلل ،كحكمكا بالردة عمى مف
يخالفيـ ،كيجاىر بعدـ بيعة خميفتيـ ،كشكىكا الجياد كالغاية منو ،كأعطكا صكرة
سيئة عف محاسف اإلسالـ كعدالتو ،كنشركا المغاالة في الديف ،كصار شعا انر لو بسكء

تصرفاتيـ.

 -2منع الظمـ كالعسؼ :إف مظالـ دكلة داعش فاقت كؿ الحدكد ،فقتالىـ باآلالؼ،
كمشردكىـ بمئات اآلالؼ ،فكـ حرمة انتيككىا ،ككـ ماؿ اغتصبكه ،كلـ نسمع أنيـ

ألفكا بيف متخاصميف كمتنازعيف ،بؿ رأيناىـ سبب الخصكمة كالنزاع في كؿ مكاف
حمكا فيو.

 -3حماية البيضة :في كؿ يكـ نسمع ىركبيـ مف منطقة ما ،كترككا أىؿ السنة

الذيف عزلكىـ مف السالح ،كترككا حريميـ نيبة لمركافض كالنصيرية ،كىـ يتنقمكف مف

 -1األحكاـ السمطانية كالكاليات الدينية :أبك الحسف عمي بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم
الماكردم ،دار الكتب العممية ،سنة النشر 1405ىػ1985 -ـ ،مكاف النشر بيركت ص -16
.17
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منطقة إلى منطقة أخرل ،تاركيف رعاياىـ خمفيـ يقاسكا أبشع أنكاع العذاب ،كما
يستطيع المرء السفر كىك آمف عمى نفسو.

 -4إقامة الحدكد :لـ تطبؽ جماعة داعش الحدكد عمى كجييا الشرعي ،كانما غركا
الناس ببعض العقكبات التي يطبقكنيا ،كالتي ال تطبؽ عمى أتباعيـ إال مف تمرد

عمييـ ،فيتخمصكا منو بحجة إقامة الحدكد ،كلممرء أف يتساءؿ أيف قضاتكـ!؟ كأيف

محاضر تحقيقاتكـ!؟ كأيف األدلة كالبراىيف!؟ فكؿ ما نشاىده أناس مصمكبة ،يضعكف

في أعناقيـ الفتات بجرائميـ المزعكمة ،كالتي تقتصر عمى محاربة جماعة الدكلة أك

االختالؿ باألمف ،ككؿ مف أرادكا قتمو لبسكا عميو قضية ،فالتيمة جائزة ،كالبد أف يقر

بيا المسكيف ،كىك يرل مف التعذيب ما يككف المكت عميو أىكف ،كمف ثـ طبقكا

الحدكد بزعميـ عمى المجاىديف! كنتساءؿ لماذا العراؽ كالكاليات األخرل لدكلتكـ ال
نرل فييا مصمكبيف!؟ كال نرل تطبيؽ لمحدكد إال في أرض الشاـ ،كلماذا تعطيؿ

الحدكد في الكاليات األخرل!؟.

()1

 -5تحصيف الثغكر كجياد األعداء :قد سحبكا السالح مف أىؿ الثغكر ،كطعنكا في
ظيكر المرابطيف ،فقتمكا مف قتمكا ،كلـ يقبمكا برباط أحد كجياده حتى يبايع ،كال بد أف
نعمـ أف ما يشاع مف جياد كرباط لمدكلة في بعض المناطؽ ىك في الحقيقة ألبناء

أجبركا عمى البيعة حفاظنا عمى أىمييـ
المناطؽ ،كلكتائبيا السابقة في الجياد ،الذيف ٍ
كأعراضيـ كمناطقيـ.

 -1كقد بينت سكء تطبيقيـ لمحدكد الشرعية تحت عنكاف" :تطبيؽ داعش لمحدكد إساءة لمشرع
كتنفير مف الديف" ص  120-116في ىذه الدراسة.
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 -6جباية الفيء كتكزيع العطايا :إف جماعة الدكلة سمبت الناس أمكاليـ كبيكتيـ

كسرقت أمكاؿ األمة ،كاستأثرت بيا عمى قياداتيا كشيكاتيا ،تشترم بو الذمـ ،كقد

أفرغكا الصكامع كالمعامؿ كباعكىا ،في الكقت الذم يعاني فيو الناس مف الجكع ،كلـ
يكتفكا بذلؾ بؿ فرضكا مف الضرائب كالمككس كالعقكبات المالية ما يثقؿ كاىؿ

الناس.

 -7تقميد األمناء كالنصحاء :لـ تترؾ جماعة الدكلة مجرمان كال حشاشان كال متيمنا ،أك
مجرمان مف أصحاب السكابؽ كالردة كالعمالة إال كنصبكه ،كأسمائيـ معركفة مشيكرة،

ككؿ يكـ تعاقب الدكلة أحد رجاالتيا بتيمة الردة ،كالعمالة ،كاالختالس.

 -8مباشرة أمكر الناس :إف قيادات جماعة الدكلة مشغكلكف بأنفسيـ ،كقد سمطكا

عمى الناس السفياء ،كاألحداث صغار السف ،ممف ال عمـ لدييـ بأحكاـ الشرع ،كال
بفقو سياسة الناس ،لذا تصدر عنيـ بيف الفينة كاألخرل تصرفات خاطئة مسيئة

لمشرع ،كمثاؿ ذلؾ أف أحد شرعيي داعش  -أبك عبد اهلل الككيتي  -أفتى بردة

عشيرة الشعيطات المسممة ،مما أدل إلى قتؿ أكثر مف ألؼ مسمـ سني ،كقد ثبت أف
ىذا الشرعي عميؿ لككالة المخابرات األمريكية " ،"CIAلذا قامكا بقتمو بعد أف حكمكا
()1

بردتو كخيانتو.

ثانياً :التسرع في إعالن الخالفة وقياميا:

مقكـ مف
إف إعالف الخالفة ال يككف بيذه الطريقة المتسرعة ،كالتي تخمك مف ٍّ
أم ٍّ

مقكمات الخالفة ،كبياف ذلؾ:-

 -1العالمات الفارقة في كشؼ ديف المارقة  -بحث تأصيمي يكشؼ حقيقة جماعة الدكلة شرنعا
اقعا :-لمشيخ الدكتكر مظير الكيس – بتصرؼ بسيط -ص .172-170
كك ن
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 -1أف البالد ما زالت محتمة ،كىي في حاؿ حرب ،كليس فييا تى نم ُّك هف لقياـ دكلة
إسالمية ،فضالن عف خالفة جامعة لممسمميف.
و
لشخص لو ضكابطو كشركطو ،كال بد فيو مف تكافؽ أىؿ الحؿ
 -2انعقاد الحكـ

أف
كالعقد كعمكـ الناس ،كىذا أمر معركؼ مبسكط في كتب أىؿ العمـ ،كأشير مف ٍ
ييتحدث بو ،نذكره ىنا باختصار :فقد ركل الخالؿ أف أحمد بف حنبؿ رحمو اهلل :
ات ًميتىةن ج ً
اىًميةن(( ،)1ما معناه؟ قاؿ
اـ ىم ى
"سئؿ عف حديث النبي) ىم ٍف ىم ى
ى
ات ىكىل ٍي ىس ىلوي ًإ ىم ه
أبك عبد اهلل" :تدرم ما اإلماـ؟ اإلماـ الذم يجمع المسممكف عميو ،كميـ يقكؿ :ىذا

األصح أف اٍل يمعتىبر بيعة أىؿ الحؿ كالعقد
إماـ ،فيذا معناه" .كقاؿ النككم رحمو اهلل ":
ٌ
يتيس ير حضكريى ٍـ ،كال يشترط اتفاؽ
مف العمماء ،كالرؤساء ،كسائر كجكه الناس ،الذيف ٌ
أىؿ الحؿ كالعقد في سائر البالد كاألصقاع".

()2

كقاؿ ابف تيمية ":فإنو ال يشترط في الخالفة إال اتفاؽ أىؿ الشككة

قاـ بيـ مقاصد اإلمامة؛ كليذا
كالجميكر ،الذيف يقاـ بيـ األمر؛ بحيث
يمكف ٍ
ي
أف تي ى

 -1حديث صحيح ،أخرجو أحمد  96/4عف أسكد بف عامر ،كالطبراني  .769/19كحسنو

األلباني في ظالؿ الجنة ،1057 :صحيح مكارد الظمآف ،1288 :كقاؿ الشيخ شعيب

األرناؤكط :صحيح.

 -2ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف :أبك زكريا يحيى بف شرؼ النككم ،تحقيؽ زىير الشاكيش،
المكتب اإلسالمي ،بيركت -دمشؽ -عماف ،الطبعة الثالثة1412 ،ىػ1991-ـ.43/10 ،
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()1

مع الجماعة".
قاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ ":عميكـ بالجماعة؛ فإف ي ىد اهلل ى
()2
النبي صمى اهلل عميو كسمـ" :إف الشيطاف مع الكاحد كىك مف االثنيف أبعد".

كقاؿ

عدد قميؿ مف الناس عمى قياـ دكلتو في
أما ىذا التنظيـ فإنو لـ يكافؽ إال ه
العراؽ ،ثـ عمى ُّ
تمددىا إلى سكريا ،ثـ إعالف الخالفة ،كليس في دكلتو المزعكمة

أدنى مقكمات االستشارة ،أك مقكمات الدكلة الحقيقية ،كبياف ذلؾ :أف التنظيـ يعتقد

أنو يصح إقامة الدكلة دكف كجكد أم مف مككناتيا الحقيقية ،كعمى ىذا أعمف دكلتو
قبؿ الخالفة ،كقد لخص عثماف بف أحمد التميمي في رسالتو (إعالـ األناـ بمياد

دكلة اإلسالمية( الصادرة عف ك ازرة الييئات الشرعية في دكلة العراؽ اإلسالمية
بقكلو" :إف الدكلة التي أقاميا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ال تحم يؿ كؿ
المكاصفات التي ينظر ليا عمى أنيا مف خصائص الدكلة المعاصرة ،بكياناتيا

السياسية كاإلدارية كاالقتصادية ،فالدكلة التي ينشدىا اإلسالـ ىي تمؾ التي تقيـ

ٍّ
ال قبؿ أم اعتبار آخر"
الد ٍيف أك ن

)3(.

 -1الحديث ركاه الترمذم  ،316/3كتاب الفتف ،باب في لزكـ الجماعة ،كلفظو" :يد اهلل مع
الجماعة .كالحديث في "صحيح الجامع الصغير"  ،336/6كقاؿ السيكطي إنو في الترمذم عف
ابف عباس كصححو األلباني.

 -2منياج السنة النبكية في نقض كالـ الشيعة القدرية :أحمد بف عبد الحميـ ابف تيمية ،تحقيؽ
محمد رشاد سالـ ،جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية ،الطبعة األكلى1406 ،ىػ-
1986ـ ،كالحديث ركاه الترمذم  ،315/3كتاب الفتف ،باب في لزكـ الجماعة .قاؿ الترمذم:
"ىذا حديث حسف صحيح غريب".

 -3إعالـ األناـ بميالد دكلة اإلسالـ :أعدت بإشراؼ عثماف بف عبد الرحمف التميمي ،مسئكؿ
الييئة الشرعية ،مؤسسة الفرقاف لإلنتاج اإلعالمي ،ص .10-9
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كبيذا يتبيف أف جماعة الدكلة قد ىدمت كؿ أركاف الدكلة الحقيقية ،كلـ يبؽ
منيا إال التكحيد ،كتحكيـ الشريعة كفؽ مفيكميا ىي ،كعميو فيمكف ألم و
عدد مف
األشخاص في أم مكاف في العالـ إعالف و
دكلة خاص وة بيـ!

 -4ينبغي عدـ االغترار بالشعارات كالالفتات المرفكعة الخالية مف المضمكف،

فالخالفة إنما يعقدىا مف كاف يسير عمى منياج النبكة ،كليس مف كاف يسير عمى

ار في
منياج الخكارج المارقيف ،كقد تكرر مف المنحرفيف فكريا إعالف الخالفة مرنا
()1
التاريخ اإلسالمي ،فال غرابة في ذلؾ".
أي تدرج أو مرحمية:
ثالثا :إقامة الدولة دون َّ

يقكؿ المتحدث الرسمي باسـ تنظيـ الدكلة أبك محمد العدناني في كممتو
بنظاـ أك و
و
دكلة ال ٍّ
تحكـ شرع اهلل ،كلك كاف ٍّ
يف
(السممية ديف مف؟)" :لف نرضى
الد ي

ٍّرف القتاؿ ،كلنقاتمف جيكش
تسعنا كتسعيف بالمئة هلل فمف نرضى ،كلف نقنع ،كلنسع ٌ
األرض ،حتى يككف ٍّ
يف مئةن بالمئة كمو هلل في جميع أرض اهلل ،كلتجتمع عمينا أمـ
الد ي
()2

األرض قاطبة".

مف خالؿ كالـ أبي محمد العدناني يتبيف أف تنظيـ الدكلة يطرح فكرة غير

كاقعية ،كال ممكنة التنفيذ ،أال كىي :أف تككف الدكلة – بكؿ مالمحيا السابقة -تطبؽ

إف لـ يمكف تطبيؽ ىذه األحكاـ،
فييا األحكاـ الشرعية مئة بالمئة ،كمف أكؿ يكـ! ثـ ٍ
فيككف إعالف الحرب كالقتاؿ لجميع جيكش األرض ،فما حكـ ىذا الكالـ شرنعا؟ كىؿ
يمكف ألم قكة كبيروة ميما بمغت أف تعمف الحرب ضد العالـ؟ كىؿ ىذا كاف منيج

 -1يشبيات تنظيـ الدكلة اإلسالمية  ،كأنصاره كالرد عمييا ،إعداد د .عماد الديف خيتي ،المكتب
العممي بييئة الشاـ اإلسالمية ص .91-88
 -2شبكة أنا المسمـ لمحكار اإلسالمي (.)http://www.muslm.org/vb/index.php
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الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كصحابتو رضي اهلل عنيـ ،كأىؿ العمـ مف بعدىـ،
طكاؿ القركف السابقة؟

التدرج في تطبيؽ األحكاـ الشرعية أمر مشركعه معمكـ ،قد ذكره أىؿ العمـ
إف ُّ
كسار عميو حكاـ المسمميف منذ القدـ ،فعف جكيرية بنت أسماء قاؿ :قاؿ عبد الممؾ

بف عمر بف عبد العزيز ألبيو عمر :ما يمنعؾ أف تنفذ لرأيؾ في ىذا األمر ،فكاهلل ما
كنت أبالي أف تغمى بي كبؾ القدكر في إنفاذ األمر ،فقاؿ عمر بف عبد العزيز رضي

اهلل" :إني أركض الناس رياضة الصعب ،فإ ٍف أبقاني اهلل مضيت لرأيي ،كا ٍف عجمت
عمي منية ،فقد عمـ اهلل نيتيٍّ ،إني أخاؼ إف بادىت الناس بالتي تقكؿ أف يمجئكني
خير في و
خير ال يجيئ إال بالسيؼ".
إلى السيؼ ،كال ى
رابعا :التناقض الكبير بين شرعيي داعش في كيفية اختيار البغدادي خميفة:
()1

إف مما يدؿ عمى بطالف دكلة البغدادم ىك :فساد فكر منظرم تنظيـ الدكلة

اإلسالمية ،كىذا يكشفو التناقض الكبير بينيـ في كيفية اختيار البغدادم خميفة ،فقد

قد تـ تعيينو
أشار صاحب كتاب (إعالـ األناـ بميالد دكلة اإلسالـ) :إلى أف إماميـ ٍ
بطريقة القير كالغمبة ،كبطريقة بيعة أىؿ الحؿ كالعقد )2(.كجاء في كتاب (مد األيادم

لبيعة البغدادم) ألبي ىماـ بكر بف عبد العزيز األثرم" :ثـ أمي انر لدكلة العراؽ

 -1حمية األكلياء كطبقات األصفياء :أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل األصبياني ،دار الكتاب العربي
– بيركت -الطبعة الرابعة1405 ،ـ .281/5 ،نقاش ىادئ حكؿ فكر (دكلة اإلسالـ في العراؽ

كالشاـ) ( )4مكقؼ تنظيـ (الدكلة) مف إقامة الدكلة :محتسب الشاـ.

 -2إعالـ األناـ بميالد دكلة اإلسالـ :أعدت بإشراؼ عثماف بف عبد الرحمف التميمي ،مسئكؿ
الييئة الشرعية ،مؤسسة الفرقاف لإلنتاج اإلعالمي ،كقد ذكر ذلؾ أكثر مف مرة في ىذا الكتاب.
-63-

()1

شكرىا كأىؿ الحؿ كالعقد فييا".
ا
اإلسالمية بمبايعة مجمس

كجاء في كتاب

(مكجبات االنضماـ لمدكلة اإلسالمية)" :إف منشأ الدكلة اإلسالمية في العراؽ قد كاف
منشأن شرعيان صحيحان ال شائبة فيو ،فقد تأسست دكلة العراؽ اإلسالمية بعد إجماع

أغمب فصائؿ المجاىديف في حمؼ المطيبيف ،كعينكا بعد المشكرة الشيخ الشييد أبا
عمر البغدادم تقبمو اهلل في عمييف أمي ار لمدكلة اإلسالمية ،كبايعو جميكر الناس

كسكادىـ ،كقد قامت الدكلة عمى أجزاء كاسعة مف أرض العراؽ ،كانعقدت ألميرىا
و
إمامة باختيار جميكر أىؿ الحؿ كالعقد" )2(.كبعد استشياد الشيخ أبي عمر
بيعةي

البغدادم تقبمو اهلل انعقد مجمس شكرل الدكلة ،كاختاركا أمي انر لمدكلة اإلسالمية في
و
العراؽ الشيخ أبا و
باختيار
بكر البغدادم حفظو اهلل كنصره ،فانعقدت لو البيعة
كمشكروة ،كما انعقدت لسمفو أبي عمر تقبمو اهلل".

()3

أقول :ىذا ىك الجمع بيف النقيضيف في كقت كاحد ،كىك ما لـ يحصؿ مثمو في

التاريخ كمو ،إذ كيؼ تككف الخالفة ببيعة أىؿ الحؿ كالعقد مف جميكر الفصائؿ

قير كغمبة؟! كثالثة باختيار أىؿ الحؿ كالعقد
المجاىدة ،كتككف بنفس الكقت أيضان نا
معا؟! يربما يجكز عند مف ال يفقو شركط
مف التنظيـ نفسو ،أيجتمع االختيار كاإلكراه ن

البيعة شرعان ،كال ما ىي الخالفة الشرعية كمياميا ،كيريد مف الناس أف تتقبؿ منو

عدـ الفقو عمى أنو عمـ شرعي!!.

كقد اعترؼ الشيخ أبك الحسف األزدم في كتابو "مكجبات االنضماـ لمدكلة

اإلسالمية" أف مجمس شكرل الدكلة ىك مف اختار أبا و
بكر البغدادم أمي انر لمدكلة
 -1مد األيادم لبيعة البغدادم :أبك ىماـ بكر بف عبد العزيز األثرم ص .5
 -2مكجبات االنضماـ لمدكلة اإلسالمية :الشيخ أبك الحسف األزدم ص .6

 -3المصدر السابؽ ص .8
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يختره أىؿ الحؿ كالعقد في العراؽ ،كال في غيرىا ،بؿ
اإلسالمية في العراؽٍ ،
أم لـ ٍ
اختاره جماعة تنظيمو فقط ،كقد قيؿ :إف العقيد حجي بكر كرفيقو مازف نيير باغتا
الجميع بقرارىما خالؿ اجتماع عقدتو قيادة التنظيـ س انر بأنو بايع أبا بكر البغدادم

بأف يحث اآلخريف ،أك
أمي نار جديدنا لقيادة دكلة العراؽ ،ككاف ىذا المكقؼ كفي ن
ال ٍ
()1
يضطرىـ لمبايعو أبي بكر البغدادم ما داـ العقيد حجي بكر كاثقان منو.
ى
إف حمؼ المطيبيف الذم أشار إليو شرعيك داعش جزء مف الفصائؿ

العسكرية ،كال تشمؿ :بقية الفصائؿ المجاىدة ،كال عامة أىؿ العمـ في العراؽ ،كال

عامة أىؿ الحؿ كالعقد ،كال عامة الناس مف أىؿ السنة! فضالن عف بقية المسمميف

ال ،كقد عارضيـ
في بمداف العالـ اإلسالمي الذم يفترض أف تتمد ىد الدكلةي لو مستقب ن
()2
في ىذا اإلعالف عامةي أىؿ العمـ".

كمما ىك معمكـ لكؿ متابع لميالد دكلة العراؽ اإلسالمية أنيا نالت الشرعية مف

زعيـ تنظيـ قاعدة الجياد الدكتكر أيمف الظكاىرم ،باعتباره األمير الشرعي لمتنظيـ

الذم يجب طاعتو كالسمع لو ،كأف كؿ منظرم داعش الشرعييف يستشيدكف بأقكاؿ

الظكاىرم كتصريحاتو ،لالستدالؿ بصحة منشأ ىذه الدكلة ،لجذب شباب القاعدة
()3

لدكلتيـ ،كتكثير األنصار كالمؤيديف ليا.

فالسؤاؿ ىنا :ىؿ تسقط شرعية الدكلة بعد

أف صرح الظكاىرم ببطالف الدكلة اإلسالمية في العراؽ كالشاـ؟! ،كقياـ منظرم

التيار الجيادم بإصدار الفتاكل كالبيانات التي تبيٍّف بكؿ ظيكر المكقؼ المعادم
 -1انظر كثائؽ خطيرة تكشؼ إسرار كحقيقة تنظيـ الدكلة اإلسالمية في العراؽ كالشاـ :عزيز
الدفاعي ،الثالثاء 18 ،شباط 2014ـ.

 -2كما جاء في بيانات أبي بصير الطرطكسي كأبي محمد المقدسي.
 -3انظر إعالـ األناـ بميالد دكلة اإلسالـ ص .12
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ليذه الدكلة؟! ،حيث أعمنكا بطالنيا ،كطالبكا بحمٍّيا ،كأنيا اتصفت بصفات الخكارج،
كدعكا فصائؿ المجاىديف في سكريا إلى قتاؿ جماعة داعشٍّ ،
كعد قتالىـ مف كالب

أىؿ النار ،كما سيأتي معنا في نياية ىذه الدراسة.

()1

يقكؿ المفكر اإلسالمي الشيخ غازم التكبة( :)2تضمف الكتاب عدةى فصكؿ،
حمؿ الفصؿ الثاني عنكاف "مشركعية قياـ دكلة العراؽ اإلسالمية" ،كقد احتكل ذلؾ

()3

الفصؿ فقرة تحمؿ عنكاف "نبذة مختصرة عف الطريقة الشرعية في تنصيب اإلمارة".

كقد جاء فييا :اتفق أىل العمم عمى أن اإلمامة تنصب وفقا لطرق ثالثة-:

األول :عف طريؽ بيعة أىؿ الحؿ كالعقد مف المسمميف لرجؿ يختاركنو ،كقد اكتممت

في حقو صفات األىمية المطمكبة لإلمامة.
لرجؿ مف المسمميف مف بعده ،أك و
و
لعدد منيـ يختار
الثاني :عف طريؽ عيد اإلماـ
منيـ أىؿ الحؿ كالعقد إماما.

الثالث :عف طريؽ الغمبة كالقير بالسيؼ ،عند حمكؿ الفتف كخمك الزماف عف اإلماـ،
كتباطؤ أىؿ الحؿ كالعقد عف تنصيبو ،فيشرع كقتيا لمف تغمب بسيفو مف المسمميف،

كدعا لمبيعة ،كأظير الشككة كاألتباع ،أف يصير أمي نار لممؤمنيف ،تجب طاعتو كبيعتو

كال يحؿ ألحد منازعتو ،ثـ كازف الكاتب بيف الطرؽ الثالثة ،فكجد أف الطريؽ الثالث
ىك المناسب إلقامة "دكلة العراؽ اإلسالمية" ،فاعتبر أف امتالؾ "مجمس شكرل

 -1نقاش ىادئ حكؿ فكر (دكلة اإلسالـ في العراؽ كالشاـ) ( )4مكقؼ تنظيـ (الدكلة) مف
إقامة الدكلة :محتسب الشاـ ،مكقع نكر سكرية (.)http://syrianoor.net/revto/8122

 -2الخالفة رؤية شرعية :المفكر الشيخ غازم التكبة ،مكقع االتحاد العالمي لعمماء المسمميف.

 -3انظر صفحات متعددة مف :إعالـ األناـ بميالد دكلة اإلسالـ ،مكجبات االنضماـ لمبغدادم،
كمد األيادم لبيعة البغدادم كغيرىا.
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المجاىديف" القكة كسيطرتو عمى مساحة كاسعة مف أرض العراؽ في محافظة األنبار

أىمو إلعالف "دكلة العراؽ اإلسالمية".
كغيرىا قد ٌ
نعـ إف الكاتب قد أصاب في تحديد طرؽ تنصيب اإلماـ ،التي نقميا عف كتاب

"األحكاـ السمطانية" لمماكردم كغيره ،كلكنو أخطأ في إنزاليا عمى كاقع "دكلة العراؽ

اإلسالمية" ،كقد برزت عدة أخطاء في كالـ الكاتب( ،)1كما سنكضحو الحقان.
خامساً :أبو بكر البغدادي لم يبايعو إالَّ أفراد تنظيمو:

مػػف المعم ػػكـ أف مػػف ٍش ػػركط إقامػػة الخالف ػػة كتعيػػيف الخميف ػػة المسػػمـ المش ػػكرة
الع ٍق ػػد كالش ػػككة م ػػف العمم ػػاء
كالتمك ػػيف .والمقصــــود بالمشــــورة :مش ػػكرةي أى ػػؿ ى
الح ػ ٍّػؿ ك ى
ً
كحمٍّيا ،الذيف يكػكف
كالكجياء ،كالقادة كأىؿ الرأم كالمشكرة ،القادريف عمى ىع ٍقد األمكر ى
العقػد مجمكعػةن مػف النػاس
تبعػا ليػـ ،كلػيس أىػ يؿ ى
الحػؿ ك ى
النػاس مػف أىػؿ ال ٍّػديف كالػدنيا ن
تختارىـ جماعةه مف جماعات المسػمميف ،جياديػة كانػت أك غيػر جياديػة ،ثػـ ييطمقػكف

فالنػ ػػا خميفػ ػ نة عمػ ػػى
العقػ ػػد ،ث ػػـ ييقػ ػػاؿ لي ػػـ :ىػ ػػؿ تيب ػػايعكف ن
عم ػػييـ مس ػػمى أىػ ػػؿ ى
الح ػػؿ ك ى
المسػػمميف؟ فيقكلػػكف :نعػػـ! كىػػذا لػػـ يتحقػػؽ فػػي دكلػػة البغػػدادم ،فمػػيس كػ ُّػؿ مػػف أيطمػػؽ
ً
كعقػد؛ فاألسػماء ال تي ٍّ
غيػر مػف
العقػد يككنػكف فع نػال أى ىػؿ ىحػؿ ى
عمػييـ مسػمى أىػؿ ى
الح ٍّػؿ ك ى
شيئا .كبيذا يتبيف أف أىؿ الحؿ كالعقد الذيف بػايعكا خميفػتيـ ىػـ مػف
حقيقة المسميات ن
تنظػيميـ العسػكرم الػذم حكلػكه إلػى دكلػة ،أم ىػـ فقػط مػف بػايعكا مػف اختػاركه خميفػػة

لممسمميف ،فمـ يبايعو أحد مف خارج التنظيـ ،كىذا ما اعترؼ بو شرعيك داعػش حيػث
و
ػتمر طيمػة الفتػرة
قػاؿ أبػك ىمػاـ األثػرم" :كظػ ٌؿ مجمػس ال ٌشػكرل فػي حػاؿ انعقػاد مس ٌ
الماضية لمقاء كزراء الدكلػة ككالتيػا كأىػؿ الحػ ٌؿ كالعقػد كأصػحاب الػرأم فييػا ،كنب ٌشػر
 -1الخالفة رؤية شرعية :المفكر الشيخ غازم التكبة.
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األمة كقادة الجياد
أمة اإلسالـ
كنخص منيـ طميعتيا المجاىدة ،كفي ٌ
ٌ
مقدمتيـ شيكخ ٌ
ٌ
ً
ػأف الكممػة قػد اجتمعػت عمػى بيعػة ال ٌشػيخ المجاىػد أبػي بكػر
فػي كػ ٌؿ مكػاف ،ب ٌ
البغدادم".
ٌ

()1

كنشرت مجمة دير شبيغؿ األلمانية تقري نار بعنكاف "ممفات سرية تكشؼ ىيكؿ

تنظيـ الدكلة" استند إلى كثائؽ كشفت عنيا -في عاـ 2010ـ" -إف العقيد العراقي
البعثي السابؽ حجي بكر كمعو مجمكعة صغيرة مف ضباط المخابرات العراقية ىـ

الذيف نصبكا أبا بكر البغدادم الزعيـ الرسمي لتنظيـ الدكلة ،بيدؼ منح التنظيـ كجيان
()2

دينيان".

كقد اعترؼ المتحدث الرسمي باسـ تنظيـ الدكلة أف قرار إعالف الدكلة

كالخالفة ينحصر في تنظيمو فحسب ،دكف بقية المسمميف ،بسبب تخكينيـ ،كرمييـ

بالردة كالعمالة ،فقاؿ أبك محمد العدناني في كممتو )لف يضرككـ إال أذم(" :ما كاف
ٍّ
أف نشاكر ًمف الفصائؿ ىمف يخالفنا المنيج كالمشركع ،كيعمؿ ضدنا في الخفاء
لنا ٍ
متآمر مع المخابرات عمينا ،بؿ كيكقٌع عمى قتالنا" .فتنظيـ
كالعمف ،أك ىمف يجتمع
ان

الدكلة قد اختزؿ األمة بالفصائؿ المقاتمة دكف بقية األمة كعممائيا ،ككجيائيا ،ثـ

يبؽ إال ىـ أىؿ لمعمـ كالمشكرة كالديػف الصحيح ،كقد
خكنكا الفصائؿ كرفضكىا ،فمـ ى
جػاء في الحديث:

 -1كتاب مد األيادم لبيعة البغدادم ص.4

 -2ذكرت المجمة أنيا حصمت عمى األكراؽ بعد مفاكضات مطكلة مع مقاتميف في مدينة حمب
السكرية ،كانكا قد استكلكا عمييا عندما اضطر التنظيـ لمتخمي عف مقره ىناؾ في أكائؿ
2014ـ.
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أىم ىكيي ٍـ".
اؿ الر يج يؿ :ىىىم ى
"ًإ ىذا ىق ى
اس ىفيي ىك ى
ؾ الن ي
كأيضان إف أساس تنظيـ الدكلة كىك دكلة العراؽ االسالمية التي لـ تكف عف
()1

و
افؽ عمى قياـ دكلة
فمـ يك ٍ
مشكرة مف المسمميف في العراؽ ،كال الفصائؿ العسكرية فيوٍ ،
يسير مف أتباع التنظيـ ،دكف استشارة ألىؿ الحؿ كالعقد
التنظيـ في العراؽ إال ه
عدد ه

فيو ،كقد بيف أبك سميماف العتيبي قاضي دكلة العراؽ اإلسالمية في رسالتو لمقيادة في
خراساف ىذه األمر ،فقاؿ" :في حقيقة األمر ًّ
يظف الناس أف قياـ الدكلة كاف بعد

مبايعة جماعات مجمس شكرل المجاىديف لتنظيـ القاعدة ،ثـ مبايعة شيكخ العشائر

المطيبيف ،كليس األمر كذلؾ ألبتة ،كانما بايع رؤكس ىذه الجماعات ،كسرايا
بحمؼ ي
الجياد ،كسرايا الغرباء ،كجيش أىؿ السنة ،ككتائب األىكاؿ ،كجيش الطائفة

مف لـ
المنصكرة  ...كىـ أناس ال عالقة ليـ بالجياد الحقيقي في الساحة ،بؿ منيـ ٍ
ال ،كانما ىي أسماء
يحمؿ السالح في حياتو كمٍّيا ،كمنيـ مف ليس لو أتباع أص ن
مجردة ،فبايعكا كاشترطكا ،إما بمساف الحاؿ ،أك المقاؿ ،أف يتكلكا مناصب في ىذه

الدكلة التي ستعمف ،ككقع األمر كما أرادكا ،كأنا أشيد باهلل العظيـ عمى ذلؾ ،بحكـ

كثير
قربي مف أبي حمزة المياجر ،كلـ يتدخؿ شيكخ العشائر المعركفكف ،كما يصرح نا
أبك حمزة".

كمما ٍّ
يبيف أف إعالف الخالفة كاف بمكافقة بضعة نفر مف أعضاء التنظيـ! ما

قالو العدناني المتحدث الرسمي باسـ تنظيـ الدكلة في كممتو )ىذا كعد اهلل(" :اجتمع

مجمس شكرل الدكلة اإلسالمية ،كتباحث ىذا األمر ،بعد أف باتت الدكلة اإلسالمية

مقكمات الخالفة ،كالتي يأثـ المسممكف بعدـ قياميـ بيا ،كأنو ال
بفضؿ اهلل تمتمؾ كؿ ٌ
 -1ركاه مسمـ رقـ .2024/4 ،2623
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يكجد مانع أك عذر شرعي لدل الدكلة اإلسالمية؛ يرفع عنيا اإلثـ في حاؿ تأخرىا،
أك عدـ قياميا بالخالفة؛ فقررت الدكلة اإلسالمية ،ممثمةن بأىؿ الحؿ كالعقد فييا؛ ًمف
األعياف كالقادة كاألمراء كمجمس الشكرل إعالف قياـ الخالفة اإلسالمية ،كتنصيب
خميفة لممسمميف".

فردا ..فالبيعة
كمعمكـ أف مجمس الشكرل ىذا ال يتجاكز عدده االثني عشر ن
ه
()1
دكف مشكرة مف المسمميف ،كأىؿ الحؿ كالعقد فييـ ،بيعة باطمة بدعية.

كمما يدؿ عمى ذلؾ ما ذكره أبك عبد اهلل محمد المنصكر" :أركم لمقارئ الكريـ
ما حدثني بو نائب مسؤكؿ جيش المجاىديف ،كىك مف خيار الناس صدقان كأمانة –
في ما أحسب– ،فقد التقى ىك كأخ آخر بأبي حمزة المصرم بعد إعالف دكلتيـ
منبرا؛ ألنو
المكىكمة بأياـ قميمة ،كقد قاؿ أبك حمزة في ىذا المقاء :لقد صنعنا لمميدم ن
إف لـ يكف جنكد الدكلة اإلسالمية ىـ جيش
أقس ىـ أنو ٍ
سيظير بعد مدة كجيزة ،ك ى
()2
الميدم فال جيش لمميدم! كالغريب أنو أراىـ صكرة المنبر!
إذف ىك خميفة عمى تنظيمو فقط ،ال يجكز شرعنا تنصيبو خميف نة عمى عمكـ

المسمميف ،ألنو لـ تحصؿ لو البيعة العامة مف عمماء األمة ،كأىؿ الرأم فييا ،كأف
مف في التنظيـ ليسكا ىـ الممثمكف ألمة المسمميف ،ذات التعداد أكثر مف المميار

كالثماف مائة مميكف مسمـ! مع مالحظة أف عمماء األمة يكادكف يجمعكف عمى مكقؼ
كاحد مف ىذا الدكلة ،كىك اإلنكار عمييا ،كاإلفتاء ببطالف قياميا شرعان ،ككجكب عدـ

 -1يشبيات تنظيـ الدكلة اإلسالمية » كأنصاره كالرد عمييا ،إعداد د .عماد الديف خيتي ،المكتب
العممي بييئة الشاـ اإلسالمية ص .92-90
 -2الدكلة اإلسالمية بيف الحقيقة كالكىـ :أبك عبد اهلل محمد المنصكر ص .6
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الطاعة كالسمع لخميفتيا البغدادم ،بؿ طالب العمماء بضركرة قتاليا لما كفرت كثي ار
()1

مف المسمميف ،كاستحمت دماءىـ.

كقد نقػؿ أحػػد منظػرم داعػش الشرعييف عػػف الراحؿ الشيػخ أسامة بػف الدف

قكلو" :كىنا ينبغي ذكر أىؿ الفضؿ السابقيف في باب الكحػدة كاالجتماع بما ىػـ أىؿ
تسابؽ و
عدد مف أمراء الجماعات المقاتمة في سبيػؿ اهلل ،مع
لو ،فمقػد ىسر المسمميف
ي

عدد مع شيكخ العشائر المرابطة المجاىدة ،لتكحيد الكممة تحت كممة التكحيد ،فبايعكا
()2

الشيخ الفاضؿ أبا عمر البغدادم أمي انر عمى دكلة العراؽ اإلسالمية".

كىذا الزعـ

باطؿ فأيف ىي الجماعات المقاتمة التي بايعت البغدادم! كمف ىـ أمراؤىا الذيف

تسابقكا في المبايعة لمبغدادم؟! ،إنو قكؿ بال دليؿ ،بدليؿ أف العشائر العراقية ليا

تنظيماتيا العسكرية الخاصة بيا كما رأينا.

كمما يدؿ عمى ذلؾ ما صرح بو المكاء الركف مزىر القيسي المتحدث الرسمي

باسـ المجمس العسكرم العاـ لثكار العراؽ :إنو ال يكجد تعاكف كتنسيؽ مع مقاتمي

تنظيـ الدكلة اإلسالمية في العراؽ كالشاـ "داعش" ،كما ال يكجد تمثيؿ سياسي

لممجمس في داعش ،كقاؿ المكاء الركف مزىر القيسي :إنو بعد االنتصارات التي
حققيا الثكار منذ ىزيمة قكات رئيس الكزراء العراقي نكرم المالكي في مدينة المكصؿ

في  10يكنيك 2014ـ ،فإف اإلقباؿ عمى المجالس العسكرية أصبح كبي نار ،كاف قيادة

 -1كما سيأتي في آخر الدراسة في بياف مكقؼ أىؿ العمـ مف داعش.

 -2كتاب مكجبات االنضماـ لمدكلة اإلسالمية في العراؽ كالشاـ اعتراضات كجكابات :أبك
الحسف األزدم ص .8كىك مف كتب منظرم داعش الشرعييف.
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المجالس العسكرية تضع اشتراطات دقيقة لمف ينضـ إلييا ،خشية االختراؽ
()1

األمني.

كاعتبر أمير تنظيـ القاعدة في اليمف الشيخ حارث النظارم أف خالفة "البغدادم

لـ تستكؼ الشركط المطمكبة مف دفع العدك الصائؿ ،كتكفير الحماية لممسمميف،

كغيرىا مف الشركط ،كما أكد أف إعالف التمدد في بمداف ليس ليـ سمطة عمييا،
كمصر ،كليبيا ،كاليمف ،كالجزائر ،ىك مخالؼ لمشرع ،كمف شأنو خمؽ فتنة كبيرة

بيف المجاىديف في تمؾ البمداف .كاستشيد النظارم عمى بطالف بيعة "البغدادم" بما

رجال عف غير مشكرة مف
أثر عف الخميفة الراشد عمر بف الخطاب" :مف بايع ن
()2

المسمميف فال يبايع ىك كال الذم بايعو"،

مضيفا أف مجمس شكرل تنظيـ "الدكلة" لـ

أحدا مف أىؿ الحؿ كالعقد في بالد المسمميف ،كلـ يشاكركا أم عالـ ييشيد لو
يستشر ن
()3
بالخير بيف المسمميف ،كال حتى قيادات الجماعات الجيادية كاإلسالمية بشكؿ عاـ.
كلك سممنا جدالن بصحة ما جاء في كتاب "إعالـ األناـ بميالد دكلة اإلسالـ"

الذم اعتبر "أف حمؼ المطيبيف الذم دخؿ فيو مجمس شكرل المجاىديف كىك مشكؿ

مف سبع جماعات جيادية ،منيا قاعدة الجياد في بالد الرافديف التي ترأسيا أبك

مصعب الزرقاكم ،كىي فرع القاعدة في العراؽ التي امتمكت الشككة ،كحققت الغمبة

في األنبار كغيرىا ،فجاء حكميا شرعينا ،ألنيا جاءت عف الطريؽ الثالث في الطرؽ
 -1المجمس العسكرم لثكار العراؽ :ال تمثيؿ سياسي لنا كال تنسيؽ مع "داعش" :انظر مكقع
مفكرة اإلسالـ ،كمركز الدراسات اإلسالمية بإشراؼ أ .مصطفى الطحاف .كالجزيرة نت.

 -2صحيح البخارم رقـ  6442كتاب الحدكد ،باب رجـ الحبمى مف الزنا إذا أحصنت.

 -3مكقؼ تنظيـ "القاعدة" بجزيرة العرب مف خالفة "البغدادم" :مكقع الدرر الشامية ،الجمعة
 28محرـ 1436ىػ 21-نكفمبر 2014ـ.)http://eldorar.com/node/63968( ،
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التي قننتيا كتب األحكاـ السمطانية ،كىي حكـ المتغمٌب".

()1

يصح ويرد عميو بما يمي-:

فإن ىذا الطريق ال
َّ

 -1عند التدقيؽ نجد أف الحاكـ المتغمب كاف يزيؿ الحاكـ المتغمب عميو ،فعندما

جاء السمجكقيكف إلى بغداد عاـ 450ىػ ،كاستممكا الحكـ عف طريؽ الغمبة ،أزالكا

نيائيان حكـ البكييييف الذيف كانكا قبميـ ،كأدالكا دكلتيـ ،كيقاس عمى ذلؾ المرابطكف
كالمكحدكف ،فالمكحدكف عندما حكمكا المغرب أزالكا نيائيان دكلة المرابطيف ،ككذلؾ
الشأف في العباسييف ،كالحمدانييف ،كاألخشيدييف ،كالطكلكنييف كالطاىرييف،

كاألدارسة ..الخ ،فحتى يتحقؽ حكـ المتغمب يجب أف يزيؿ حكـ المتغمب عميو

السابؽ ،كيبعده عف الحكـ نيائيا ،كيقضي عميو ،كيزيؿ كؿ معالـ سيطرتو عمى

الدكلة .كبالنظر فيما يخص دكلة العراؽ اإلسالمية ،فيي لـ تتغمب عمى نكرم

كتتغمب
المالكي الحاكـ السابؽ ،كالمحتؿ األميركي لمعراؽ ،كلـ تيًزؿ حكميما،
ٍ
عمييما ،كىك المقصكد مف حكـ المتغمب" ،لذلؾ نعتقد أف مجمس شكرل المجاىديف

لـ يحقٍّؽ المقصكد في الطريقة الثالثة مف طرؽ الحكـ الشرعي ،كلـ يحقٍّؽ مضمكنيا،

فضاء مف األرض ،لذلؾ
كىي إزالة حكـ المتغمب عميو كالقضاء عميو ،بؿ احتمكا
ن
()2
فإف حكميـ ،كاعالف دكلتيـ اإلسالمية يعد عمالن غير شرعي.

ُّ
ألم ًجية أف تيعمف
 -2التمكين من شروط قيام الخالفة :إذف ال
يصح شرعا ٍّ
إماما مف عندىا ،ثـ تطميب مف جميع
ًخالفتىيا عمى كافة المسمميف ،كتينصٍّب
ن
المسمميف في ٍّ
بعد ،كال
بايعو خميفةن لممسمميف ،كىي لـ تتمكف ي
كؿ أنحاء األرض أف تي ى
عبث
فضال عف البعيديف عنيا ،فيذا
حمي المسمميف القريبيف منيا،
ن
ه
تستطيع أف تى ى

 -1انظر إعالـ األناـ بميالد دكلة اإلسالـ ص .12

 -2الخالفة رؤية شرعية :المفكر الشيخ غازم التكبة ،مكقع الجزيرة نت.
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االد ً
كحماقة؛ فإقامة الخالفة ال تككف بمجرد ٍّ
فأم ًقيمة إلعالف ليس لو
عاء كاإلعالف؛ ُّ

حقيقةه في الكجكد؟!

إف الخميفة المتغمٍّب ىك مف يسيطٍّر عمى البمد كمو ،ال أف يسيطر عمى مدينة
أك أكثر ،كفي نفس الكقت يسيطٍّر غيره عمى بقية المدف األخرل ،مع كجكد تنظيمات
متعددة تقاتؿ النظاـ السائد ،كأيضان فإف التنظيمات المقاتمة في سكريا مكجكدة قبؿ

تنظيـ الدكلة بسنكات ،فأيف ىذا المتغمب الذم جاء إليقاؼ نزيؼ دـ المسمميف ،ال

ليزيدىا نزيفان مف دماء المسمميف المكحديف الذيف يقاتمكف النظاـ المجرـ الذم يسفؾ
دماء الشعب السكرم ،كزادىا الخميفة البغدادم فتنةن كتشكيشان لجياد المجاىديف ،بؿ
()1

إساءة لنظاـ الخالفة في اإلسالـ كاساءة لمجياد في اإلسالـ.
 -3ثـ إف مف تغمب عمى ً
أحد أقطار المسمميف أك جزء مف قطر مف أقطار

المسمميف ،كسمى نفسو خميف نة لممسمميف ،فكأنما زعـ أنو تغمب عمى جميع أقطار
مخالؼ لمشرع ،بؿ ُّ
يدؿ عمى
لمحس كالكاقع ،ك ًمف ثىـ ىك
مخالؼ
أمر
ٍّ
ه
ه
المسمميف ،كىذا ه
أف ما قاـ بو يعني :كجكد و
خمؿ و
تصكًر أحكاـ اإلمامة في الشرع ،كما يمحؽ
كبير في ُّ

م كمسمـ في صحيحييما مف حديث أبي ٍّ
الزناد عف األعرج ،عف
ركل البخار ُّ
بيا .فقد ى
أبي يىريرةى رضي اهلل عنو أنو ً
اإلماـ
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ" :إنما
سمع
ى
ى
ي
()2
النككم رحمو اهلل :قكلو صمى اهلل
يجنة ،ييقاتىؿ ًمف كرائو ،كييتقى بو" .قاؿ الحافظ
ُّ
عميو كسمـ "اإلماـ جنة" أم :كالستر ألنو يمنع العدك مف أذل المسمميف ،كيمنع
الناس بعضيـ مف بعض ،كيحمي بيضة اإلسالـ كيتقيو الناس كيخافكف سطكتو،

كمعنى يقاتؿ مف كرائو :أم يقاتؿ معو الكفار كالبغاة كالخكارج ،كسائر أىؿ الفساد
 -1مقاؿ المكقؼ مف إعالف جماعة البغدادم الخالفة :الشيخ عبداهلل المحيسني.

 -2الحديث متفؽ عميو ركاه البخارم رقـ  ،2737كمسمـ رقـ .3428
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()1
ابف و
بايع
حجر في الفتح ،كبقية يشراح الحديث .فكيؼ يي ى
كالظمـ مطمقا" .كبمثمو قاؿ ي
رج هؿ مف المسمميف إمامان عمييـ كىك ال يستطيع أف يحمييـ؟! فمإلمامة حقكؽ

فمف كاف عاج انز عف أداء ما أكجبو اهلل عميو تيجاه ىرعيتو ،فال ييطالبيـ بأداء
ككاجبات؛ ى
حقٍّو عمييـ ،كال يي ُّ
عد الر يجؿ خميف نة عمى المسمميف إال إذا تحقؽ لو بالفعؿ مناطي ىذه

فمف لـ يكف كذلؾ،
الخالفة ،مف حيث القدرة كالسُّمطاف عمى جميكر المسمميف؛ ى
البقعة التي ييسيطر عمييا؛
فإمامتيو
ٍ
ليست يعظمى ،كأحسف أحكاليا أنيا إمارة عمى ي
()2
ً
فالعبرة بالحقائؽ كالمعاني ،ال باألسماء كالمباني.
و
كبشركط
 -4أجاز أىؿ العمـ كالية المتغمب في حاؿ الضركرة فقط ،ال االختيار،
عديدة .قاؿ العالمة الماكردم رحمو اهلل عند ذكر شركط الحاكـ المتغمب" :كأما إمارة
االستيالء التي تعقد عف اضطرار ،فيي أف يستكلي األمير بالقكة عمى بالد يقمٍّده

الخميفة إمارتيا ،كيفكض إليو تدبيرىا كسياستيا ،فيككف األمير باستيالئو مستبدان
بالسياسة كالتدبير ،كالخميفة بإذنو منفذان ألحكاـ الديف؛ ليخرج مف الفساد إلى الصحة،

كمف الحظر إلى اإلباحة ،كىذا كاف خرج عف عرؼ التقميد المطمؽ في شركطو
كأحكامو ففيو مف حفظ القكانيف الشرعية ،كحراسة األحكاـ الدينية ما ال يجكز أف

يترؾ مختال مخذكال ،كال فاسدا معمكال ،فجاز فيو مع االستيالء كاالضطرار ما امتنع
()3

في تقميد االستكفاء كاالختيار؛ لكقكع الفرؽ بيف شركط المكنة كالعجز".

 -1المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج :أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم :
دار إحياء التراث العربي– بيركت ،الطبعة الثانية1392،ق.230/12،
الخ ً
 -2مقاؿ :إعالف ً
الفة اإلسالمي ًة رؤيةه شرعيةه كاقعيةه :الشيخ عمكم بف عبد القادر السقاؼ.
ي
 -3األحكاـ السمطانية :أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب الماكردم ،دار الحديث
– القاىرة ،ص .66
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كذىب الشيخ عبداهلل المحيسني إلى عدـ صحة خالفة أبي بكر البغدادم

لعدـ تكفر شرط التمكيف ،فقاؿ" :ليس لمبغدادم تمكيف في غالب مناطؽ الشاـ:

كحمب ،كالساحؿ ،كحمص ،كدمشؽ ،كالغكطة ،كغيرىا ،فكيؼ يعمف خالفة عمى

األمة كميا!؟ إنوي كاهلل خطأ فادح كفتنة عمياء .فإف الذم تجب لو البيعة باإلمامة ىك
مف يككف قاد انر عمى بسط سمطانو عمى جميع بالد المسمميف ،فعندئذ تجب بيعتو

عمى الجميع ،إف مف ال قدرة لو كال سمطاف عمى أكثر المسمميف كأرضيـ كسمائيـ
كبحرىـ كثركاتيـ كخدماتيـ ،فميس لو مف الخالفة إال االسـ".

()1

فالتغمب الذم تحدث

عنيا الفقياء ىي حالة الضركرة ،كىي الحالة التي يتـ فييا استيالء أحد األمراء عمى

الممؾ الجامع لألمة (اإلمامة) بالقكة ،كاستق ارره لو ،كليس عمى قطعة ال تتجاكز %1
منيا ،كحاؿ خميفة داعش اليكـ ،يقكؿ العالمة القرطبي في تفسيره عف ابف خكيز

منداد" :كلك كثب عمى األمر مف يصمح لو مف غير مشكرة كال اختيار كبايع لو الناس

()2
أف تغمٌبو كحده لـ يكف كافيان لمنع
تمت لو البيعة كاهلل أعمـ" .فالكاضح مف كالميـ ٌ
الخركج عميو كاضفاء صفة اإلماـ عميو ،بؿ كاف إقرار األمة كمبايعتيا لو شرطان

أساسينا؛ فصفتو في ركاية أحمد" :الذم ييجمع المسممكف عميو كميـ يككف ىذا اإلماـ"،

 -1مقاؿ المكقؼ مف إعالف جماعة البغدادم الخالفة :الشيخ عبداهلل المحيسني.
 -2الجامع ألحكاـ القرآف :أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر القرطبي ،المحقؽ  :ىشاـ
سمير

البخارم،

دار

عالـ

1423ىػ2003/ـ.269/1،

الكتب،

الرياض،

المممكة
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العربية

السعكدية،

طبعة

فأقركا لو بالخالفة بأم كجو كانت
كفي ركاية الاللكائي" :كقد اجتمع عميو الناس ٌ
()1
برضا كانت أك بغمبة فيك شاؽ ىذا الخارج عميو العصا".
ثـ إف كالـ فقياء األمة في إقرار شرعية المتغمٌب كاف خطابان فقييان عف

حكـ تعامؿ األمة مع المتغمٌب بعد استقرار أمر اإلمامة لو ،كىي حالة ضركرة،
كليس تأصيالن لطريقة مف طرؽ الكصكؿ إلى الحكـ ثـ نسبتيا إلى الشرع كالسنة...
كىك بياف لحكـ التعامؿ في حالة ضركرة ،خيار شرعي ،ككاف قبكؿ خالفة المتغمٌب

ألف خركج
بعد استقرار األمر لو متعمٌقنا بذلؾ الظرؼ بيدؼ حقف دماء المسمميف؛ ٌ
بعض األمة عمى مف تغمٌب كتم ٌكف كإماـ لجميع المسمميف سيجمب المزيد مف القتاؿ
كالدماء ألمة أنيكتيا الفتف ،فأيف كاقع داعش اليكـ مف ىذا األمر؟ ،كأيف دماء األمة

التي حفظت مع خالفتيـ ،مع تكفيرىا لمجماعات اإلسالمية التي تقاتؿ الطغاة،

كاستحالؿ دماء أبنائيا؟ ،)2(.لذا رأل األئمة أف المتغمب شخص مستعؿ مبتغ لمعمك
لذا فيك فاسؽ ،يجب عقكبتو .قاؿ الجكيني في كتابو "غياث األمـ في التياث الظمـ":

"إف الذم ينتيض ليذا الشأف لك بادره مف غير بيعة كحاجة مستفزة أشعر ذلؾ

العمك في
يسمو بابتغاء
باجترائو كغمكه في استيالئو ،كتشكفو إلى استعالئو ،كذلؾ ي
ٌ
األرض بالفساد" )3(.كقاؿ ابف حجر الييتمي في "الصكاعؽ المحرقة" :المتغمب فاسؽ
 -1شرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة :أبك القاسـ ىبة اهلل بف الحسف بف منصكر الطبرم
الاللكائي ،تحقيؽ :د .أحمد سعد حمداف ،دار طيبة – الرياض1402 -ق ،168/1 ،بحث

التغمٌب كالشكرل كاألمة كشبيات المبطميف :شريؼ محمد جابر.

 -2المصدر السابؽ.

 -3غياث األمـ في التياث الظمـ :أبك المعالي عبد الممؾ بف عبد اهلل الجكيني ،تحقيؽ د .فؤاد
عبد المنعـ ،د .مصطفى حممي ،ص .238
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معاقب ،ال يستحؽ أف يبشر ،كال يؤمر باإلحساف فيما تغمب عميو ،بؿ إنٍّما يستحؽ

الزجر كالمقت كاإلعالـ بقبيح أفعالو ،كفساد أحكالو".

()1

إف القكؿ بأف إعالف الدكلة اإلسالمية قد جاء بشركط إمامة صحيحة كبمبايعة

ثـ مطالبة المسمميف بمبايعة البغدادم خميفة مخالؼ لمشرع،
أىؿ الحؿ كالعقد ،كمف ٌ
كليس فيو مف الحكمة مف شيء ،ألف البيعة مف األمة المسممة ال تخضع لمزاج
جماعة عسكرية ما ،لما يمي مف األسباب:

 -1إف الخالفة مف الناحية الشرعية كالفقيية تعني اإلنابة ،فالخميفة ىك نائب عف
األمة اإلسالمية ،كككيؿ عنيا مف خالؿ البيعة التي منحتيا لمخميفة ،كىذه النيابة ال

ال كعرفنا إال بأف تقكـ األمة جميعيا بمنحيا لمخميفة ،أك مف خالؿ
تثبت شرعنا كعق ن

ممثمييا الذيف يسمكا في السابؽ بأىؿ الحؿ كالعقد كأكلي األمر مف العمماء.
 -2إف المشركعات الكبرل البد ليا مف تفكير طكيؿ ،كاعداد ثقيؿ ،كتجميع لمقكل،
كرصد لما عند األعداء لضماف النجاح.

 -3إنو البد لنا مف إقامة بالد تحكـ بالشريعة اإلسالمية ،كتترابط فيما بينيا ،كتممؾ

مف القكة المادية كالبشرية كالمعنكية ما يحفظ عمييا كيانيا الداخمي ،كيحمييا مف

العدكاف الخارجي.

 -4إف جميع أمكر الدكلة كالسياسة الشرعية تقكـ في اإلسالـ عمى الشكرل ،كاف

إعالف فصيؿ معيف – ميما كاف -لمخالفة إعالف باطؿ شرعان ،ال يترتب عميو أم

آثار شرعية؛ بؿ يترتب عميو آثار خطيرة عمى أىؿ السنة.

 -1الصكاعؽ المحرقة عمى أىؿ الرفض كالضالؿ كالزندقة :أحمد بف محمد بف عمي بف حجر
الييتمي السعدم األنصارم ،المحقؽ :عبد الرحمف بف عبد اهلل التركي  -كامؿ محمد الخراط،
مؤسسة الرسالة – لبناف الطبعة األكلى1417 ،ىػ1997 -ـ.627/2 ،
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 –5إف إعالف تنظيـ الدكلة اإلسالمية ما أسمكه بالخالفة اإلسالمية ما ىك إال

افتقار لفقو الكاقع ،كأشبو باالنقضاض عمى ثكرة الشعب ،التي يشارؾ فييا أىؿ السنة
بكؿ قكاىـ ،مف العشائر كالفصائؿ المتنكعة مف مناطؽ عديدة سكاء في سكريا أـ في

العراؽ.

 -6ال يمكف قبكؿ إبطاؿ شرعية جميع التنظيمات اإلسالمية عمى الساحة العالمية
لمجرد إعالف مف طرؼ كاحد ،لما أطمقكا عميو الخالفة كالخميفة ،ككسط غياب كامؿ

لألمة ،األمر الذم يعتبر مرفكضان بشكؿ كمي.

 -7إف مثؿ ىذه األمكر تفتح باب الفكضى أماـ التنظيمات ،أك حتى الدكؿ ،أف

تنصٍّب نفسيا عمى أمر إسالمي جمؿ كالخالفة اإلسالمية.

 -8إف ربط مفيكـ الخالفة اإلسالمية بتنظيـ بعينو اشتير بيف الناس بالتشدد،

كالصكرة الذىنية عنو سمبية ،حتى بيف أبناء األمة اإلسالمية أنفسيـ ،كال يخدـ

المشركع اإلسالمي أبدان".

()1

سادسا :أخطاء وقع فييا شرعيي داعش:

الخطأ األول :المقارنة بين دولة العراق اإلسالمية ودولة الرسول صمى اهلل عميو

وسمم:

عقد منظرك داعش مقارن نة بيف دكلة العراؽ اإلسالمية التي أعمنكا عنيا

كدكلة المدينة المنكرة التي أسسيا الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ،فكجدكا أف األرض

التي احتمكىا في األنبار ،كغيرىا مف األرض في العراؽ أكسع مف دكلة المدينة كقد

يبرر إعالف الدكلة ،كقد أشاركا إلى ىذا المعنى مرتيف ،األولى :أكردىا
اعتبركا ىذا ٍّ
 -1الرد عمى ىرطقة "الدكلة الداعشية" في بيعة البغدادم ككىـ الخالفة ،مكقع بكابة الحركات
اإلسالمية نافذة لدراسة اإلسالـ السياسي كاألقميات ،األحد  7ديسمبر 2014ـ.
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كاتب "إعالـ األناـ بميالد دكلة اإلسالـ" حيث قاؿ في صفحة " :26كالمجاىدكف في

العراؽ اليكـ يسيطركف عمى بقاع مف األرض ىي بفضؿ اهلل أضعاؼ أضعاؼ

البقعة التي أقاـ عمييا النبي صمى اهلل عميو كسمـ دكلتو األكلى ،فالمناط الشرعي في

قياـ الدكلة متحقؽ لكجكد المعنى الذم قامت عميو الدكلة األكلى ،كىك التمكيف عمى
بقاع ىي أكبر مف تمؾ التي ترعرعت عمييا الدكلة األكلى ".والثانية :أكردىا د .أيمف

الظكاىرم في حديثو عف قياـ دكلة العراؽ اإلسالمية في أكثر مف مناسبة .كقد أخطأ
ُّ
كؿ مف كاتب "إعالـ األناـ" ،كأيمف الظكاىرم في المقارنة بيف "دكلة العراؽ

اإلسالمية" ك"دكلة المدينة" التي أقاميا الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ،كقد تبيف الخطأ
في عدـ إدراكيـ لكاقع السمطة في الجزيرة العربية :فمـ تكف السمطة متمثمة بدكلة ،كما

ىك في الدكؿ التي تقع في جكار الجزيرة العربية ،حيث كانت تقكـ "دكلة الفرس"،

ك"دكلة الركـ" ،ك"دكلة الغساسنة" ،ك"دكلة المناذرة" التي تمتمؾ جيكشا كشرطة ككزراء
كأجيزة إدارية .فالسمطة في مكة المكرمة كانت مختمفة ،كتمثمت بأشخاص ذكم نفكذ

اجتماعي كعائمي ،كأبي جيؿ كأبي ليب ،كأبي طالب كالكليد بف المغيرة ،كلـ تكف

تممؾ شرطة أك جيشنا أك كزراء ،لذلؾ عندما ىاجر الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ مف

مكة إلى المدينة لـ يستطع أبك جيؿ أف يالحؽ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ،ألنو
()1

ال يممؾ شرطةن أك جيشنا ،كألف سمطتو انتيت عند حدكد مكة المكرمة.

كعندما أنشأ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ سمطةن في المدينة ،كانت  -عمى

األقؿ -مكافئة لسمطة أبي جيؿ في مكة المكرمة ،إف لـ تكف أرقى ،ككانت مشركعان
لدكلة كاجيت بعد ذلؾ دكلتي فارس كالركـ.

 -1مقاؿ الخالفة رؤية شرعية :المفكر الشيخ غازم التكبة.
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لذلؾ عندما أجرل د .أيمف الظكاىرم ،ككاتب "إعالـ األناـ بميالد دكلة

اإلسالـ" مقارنة بيف "دكلة العراؽ اإلسالمية" ك"دكلة المدينة" فإنيما رك از عمى عامؿ

مساحة الدكلتيف ،كأغفال حقيقة التكافؤ بيف سمطة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ في
المدينة كسمطة أبي جيؿ في مكة ،ليس ىذا فحسب ،بؿ كانت "دكلة المدينة  -في

البداية -مكافئة في سمطتيا لكؿ الكيانات القائمة في الجزيرة العربية ،مثؿ :السمطة
في الطائؼ ،كاليمامة ،كتيماء ،كتبكؾ ...إلخ.

جالء عند المقارنة بيف حالتي الرسكليف الكريميف
كيمكف أف تككف الصكرة أكثر
ن
محمد صمى اهلل عميو كسمـ كالمسيح عيسى بف مريـ عميو السالـ ،فقد لكحؽ
الرسكالف عمييما السالـ مف ًقىبؿ سمطتي مكة كركما ،كعندما خرج األكؿ مف مكة،
كىاجر إلى المدينة أصبح في سمطة مكافئة ألبي جيؿ ،أما النبي عيسى عميو

السالـ ،فعندما الحقو قيصر ركما أرسؿ شرطتو كعسكره ،فالحقكه في كؿ فمسطيف،

ثـ قرركا اعتقالو ،ككانكا يريدكف أف يقتمكه ،لكف اهلل تعالى رفعو إليو ،كاختالؼ النتائج
في حالتي الرسكليف الكريميف ىي -مف عكامؿ أخرل -في اختالؼ نكع السمطتيف
المتيف الحقتيما ،كىذا ما لـ يتنبو لو الكاتباف :مسؤكؿ الييئة الشرعية ،كد .أيمف
()1

الظكاىرم.

كمما يالحظ ارتكاب شرعيي تنظيـ الدكلة كمتحدثييا لعدة أخطاء عندما

يعقدكف مقارنة تنظيـ الدكلة "داعش" بالدكلة التي أقاميا النبي صمى اهلل عميو كسمـ

أك قياسيا عمييا .كمنيا ىذه األربعة:

()2

 -1المصدر السابؽ.

 -2نقاش ىادئ حكؿ فكر (دكلة اإلسالـ في العراؽ كالشاـ) ( )4مكقؼ تنظيـ (الدكلة) مف
إقامة الدكلة :محتسب الشاـ ،مكقع نكر سكرية .http://syrianoor.net/revto/8122
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 -1التيكيف الشديد مف األمف كاالستقرار في كصؼ حالة المدينة النبكية ،كما كانت
تعانيو مف جكع كصعكبات في الحياة؛ لدرجة أنو كاد أف يعصؼ بيا في حديثو

الطكيؿ؛ كجميع ذلؾ ألجؿ قياس حالة المناطؽ التي يقيمكف بيا في حاؿ الحرب

الكر كالفر ،عمى حاؿ المدينة النبكية التي كانت تعاني األمر نفسو كما يصكر! بؿ
ك ٍّ
()1

إف أبا حمزة المياجر

بالغ في التحقير مف كضع المدينة ،ككصؼ نفكذ الييكد

كالمنافقيف بيا بقكلو" :تحالؼ المشرككف كأىؿ الكتاب ضده – أم ضد الرسكؿ عميو
و
درجات مف
السالـ -فقد كاف الييكد في تجمعات سكنية منفصمة ،كعمى أعمى
التدريب ،كالترتيب العسكرم كاإلدارم ،باإلضافة إلى تجمع المنافقيف ،كمف انحاز
إلييـ مف المشركيف ،كعمى رأسيـ ابف سمكؿ الطامع في ممؾ المدينة".

()2

كىذا األمر

الغمبة كالممؾ كالحكـ لممسمميف ،ككانكا األظير فييا ،كاألكثر
غير صحيح؛ فقد كانت ى
تسميحا؛ لذا خشي المنافقكف مف إظيار كفرىـ كنفاقيـ،
سكانا ،كاألقكل
قكة ،كأكثر
ن
ن
كأعمنكا إسالميـ ،كرد اهلل كيدىـ كعداكتيـ ،كعقد المسممكف الصمح مع الييكد ذم

البنكد المشيكرة ،كما فييا مف تقرير سمطة المسمميف عمى المدينة ،بؿ إف الرسكؿ
صمى اهلل عميو كسمـ حينما عاقب قبائؿ الييكد كاحدة تمك األخرل لـ تستطع القبائؿ

األخرل أف تدفع عنيا ،كىذا ما ييبيف حقيقة الحكـ كالسُّمطة.

 -1أبك حمزة المياجر :ىك عبد المنعـ عز الديف عمي البدكم ،كالمكنى أيضان بػأبي أيكب

المصرم ،كىك مصرم األصؿ ،كلد بمحافظة سكىاج ،انضـ لمجماعة الجيادية التي

أسسيا أيمف الظكاىرم عاـ 1982ـ ،كعمؿ كمساعد شخصي لمظكاىرم ،كفي عاـ
1999ـ سافر إلى أفغانستاف ،كالتحؽ بمعسكر الفاركؽ ،تحت قيادة أسامو بف الدف.

 -2بياف إعالف قياـ "دكلة العراؽ اإلسالمية :منبر التكحيد كالجياد .المتحدث باسـ "دكلة العراؽ
اإلسالمية ،ك ازرة اإلعالـ.
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مكجكدا
بؿ إف كجكد الحياة العممية كاالجتماعية كاالقتصادية كغيرىا كاف
ن

كمستق انر في المدينة ،كىك ما تفتقده التنظيمات المسمحة ،التي ال يتككف منيا مجتمع،

فضالن عف دكلة ،أما مناطؽ سيطرة تنظيـ (الدكلة) في العراؽ ميما عظمت فيي
سيطرة قمقة مؤقتة ،ال تعدك أف تككف سيطرة بقكة السالح ،كتحت تيديد ضربات

كجكا ..كىذا ما أثبتو الزمف بعد عدة شيكر ،فعادت ىذه المناطؽ
المحتؿ
ن
أرضا ن
لسيطرة الرافضة ،فشتاف بيف الكضعيف ،شتاف.

تمر بيا الدكؿ القائمة بالفعؿ ،كبيف
 -2إف ىناؾ فرنقا بيف حاؿ الضيؽ كالشدة التي ُّ
األخطار التي تكاجييا جماعة مقاتمة في منطقة ما ،فتمؾ دكلة قائمة ليا السمطة
كالسيادة ،كىذه جماعة أعمنت أنيا دكلة ،كمجرد إعالنيا ال يعني أنيا أصبحت

كذلؾ!

مقياسا إلقامة الدكؿ ،كال
 -3إنو جعؿ مساحة المدينة النبكية كعدد سكانيا كجيشيا
ن
دليؿ عمى ىذا األمر! كتفسير إقامة الدكلة بيذا الشكؿ ليك تسطيح خطير كساذج
لمعنى الدكلة اإلسالمية ،ال يدعمو دليؿ شرعي ،كال نظر عقمي ،كلـ يقؿ بو أحد مف

قديما كال حديثنا ،بؿ فيو فتح لباب العبث بإطالؽ اسـ الدكلة ،أك اإلمارة
أىؿ العمـ ن
عمى مجمكعة مباف ،أك مناطؽ محدكدة بمجرد االستيالء عمييا ،كىك ما حدث
بالفعؿ في عدد مف الدكؿ اإلسالمية عمى يد بعض الحركات الجيادية ،كأيدىا تنظيـ

(الدكلة) في ذلؾ.

 -4إف المغالطة األشد في قياس الدكلة النبكية التي قائدىا النبي عميو الصالة
كالسالـ كىك النبي المعصكـ المكعكد بالنصر كالتمكيف ،عمى تنظيـ عسكرم مقاتؿ،

ليس لو ذلؾ ،ىك قياس مع الفارؽ .فتنبو.
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كقد لخص عثماف بف أحمد التميمي في كتابو (إعالـ األناـ بميالد دكلة

اإلسالـ) الصادرة عف ك ازرة الييئات الشرعية في دكلة العراؽ اإلسالمية ،بقكلو" :إف
الدكلة التي أقاميا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ال تحمؿ كؿ المكاصفات التي

ينظر ليا عمى أنيا مف خصائص الدكلة المعاصرة بكياناتيا السياسية كاإلدارية

كاالقتصادية ،فالدكلة التي ينشدىا اإلسالـ ىي تمؾ التي تقيـ ٍّ
أم
الد ٍيف أكالن قبؿ ٍّ
و
اعتبار آخر ،كعمى رأس ذلؾ تحكيـ الشريعة ،الذم يأخذ بعيف االعتبار مضاميف
األحكاـ كغاياتيا ،كالدكلة التي يطمبيا الشرع ىي دكلة مرتكزة عمى عقيدة التكحيد،
منبثقة عنيا ،تحكـ بمقتضى الشرع في السياسة كالعالقات الخارجية ،كما تحكـ

بمقتضى الشرع في النظـ كالسياسات الداخمية".

كبيذا يتبيف أف التنظيـ قد ىدـ كؿ أركاف الدكلة الحقيقية ،كلـ يبؽ منيا إال
(التكحيد ،كتحكيـ الشريعة) ،كالذم يمكف ألم و
عدد مف األشخاص في أم مكاف في

العالـ إعالف نشكء و
دكلة بو".

()1

الخطأ الثاني :إسقاط مصطمح دار الحرب ودار اإلسالم:

أخطأ صاحب كتاب "إعالـ األناـ" في إسقاط مصطمح "دار الحرب كدار

اإلسالـ" عمى كاقع العراؽ ،كقد استخدـ ىذا المصطمح في ٍّ
الرد عمى مف اشترط
كجكد "دار إسالـ" مف أجؿ تنصيب إماـ في مجاؿ تفنيده لمشبية الثانية التي أثارىا

خصكـ الدكلة اإلسالمية ،كالتي بدأىا بقكلو "سيقاؿ :دكلتكـ المعمنة تفتقر لمشرعية،

 -1نقاش ىادئ حكؿ فكر (دكلة اإلسالـ في العراؽ كالشاـ) ( )4مكقؼ تنظيـ (الدكلة) مف
إقامة الدكلة ،مصدر سابؽ.
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ألنيا أقيمت مع كجكد محتؿ غاز لألرض ،فمك أنكـ انتظرتـ حاؿ خركجو مف
()1

العراؽ ،ثـ قمتـ بإنفاذ مرادكـ لكاف أحرل كأليؽ بالقبكؿ!.
لقد استي ً
خدـ بكؿ أسؼ مصطمح "دار الحرب كدار اإلسالـ" في الساحات

الجيادية بشكؿ كبير لدل معظـ الفصائؿ الجيادية في نصؼ القرف الماضي،
()2

ككانت لو نتائج كارثية في بمبمة مسيرة األمة.

الجمي أيضنا أف كجكد دار اإلسالـ ،يقاـ فييا شرع اهلل عز كجؿ ،ىك
كمف
ٍّ
الذم يحدد ككف الدار األخرل "دار حرب" ،لذلؾ فإف إلغاء الخالفة اإلسالمية في
إسطنبكؿ عاـ 1924ـ ،كىي آخر دكلة تطبؽ الشريعة اإلسالمية ألغى "دار

اإلسالـ" ،كبالتالي لـ يعد ىناؾ كجكد لػدار الحرب ،كلذا فإف اعتبار ديار المسمميف
التي ال يطبؽ فييا شرع اهلل دار حرب خطأ فقيي ،ألف كجكد دار الحرب مرىكف
بكجكد دار اإلسالـ ،فمما لـ تكف ىناؾ دار إسالـ فقد انتفى مصطمح "دار حرب"،

كال يجكز إسقاط األحكاـ الفقيية المرتبطة بيذا المصطمح عمى المسمميف ،فعمينا أف
()3

نكجد أكال "دار إسالـ" لتككف ىناؾ "دار حرب".

كاذا كاف خطأن إسقاط ىذا المصطمح عمى كاقعنا الحالي ،فبماذا نصؼ

المسمميف في ىذه البمداف التي لـ تعد محككمة بشريعة اهلل اآلف؟

ال:
كالحقيػقة أف الرسػكؿ صمى اهلل عميو كسمـ بنى في حيػاتػو ثالثػة أمػكر :أك ن

الفرد المسمػـ ،كثانيان :األمة المسممة ،كثالثان :الدكلة المسممة ،فعندما سقطت الدكلة
بقي أمراف :الفرد المسمـ كاألمة المسممة ،لذلؾ نصؼ المسمميف المكجكديف اآلف في

 -1إعالـ األناـ ص ..61

 -2الخالفة رؤية شرعية :المفكر الشيخ غازم التكبة.
 -3المصدر السابؽ.
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أية أرض مف ديار المسمميف بأنيـ جزء مف األمة اإلسالمية التي كانت مكجكدة عمى
مدار التاريخ مف حيف أنشأىا الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ إلى الكقت الحاضر ،مع

قياـ عشرات الدكؿ كسقكطيا ،مثؿ :دكلة األمكييف ،كالعباسييف ،كالبكييييف،

كالسمجكقييف ،كالزنكييف ،كاأليكبييف ،كالمماليؾ كالمكحديف ،كالمرابطيف ...إلخ ،التي

لـ تؤثر في كحدتيا ،رغـ قياـ ٍّ
كؿ تمؾ الدكؿ كسقكطيا.

الخطأ الثالث :عدم التوثق النعدام التوثيق:

()1

إف مف أصعب األمكر عمى النفس أف يي ٍّ
كذب المرء مسممان ،أك ٍّ
يشكؾ في
ي
الناصح الحؽ ،ثـ ال يبينو في أمر
كلكف ما ىك أصعب منو أف يعرؼ
مصداقيتو،
ي
ٍ
عاـ قد شاع بيف الناس ،حيث إف األمر تحكؿ مف ككنو شخصيًّا إلى شرعي ،كمف
أم مسمـ أف ينصح إخكانو المسمميف ،فالغيرة عمى العمـ كالديف ينبغي أف تككف
حؽ ٍّ
ٍّ
لمحؽ كاف أعظـ ما يييدل إليو أف يينصح في منع الناس مف
عظيمة .كمف كاف محبان
()2
تقميده في باطؿ.
يقكؿ شرعي داعش صاحب كتاب (إعالـ األناـ" :)...كالشاىد مف الكالـ أف
المجمس قد دعا الكجياء كمف يصمحكف أف يككنكا في مكضع الشكرل مف أىؿ
العراؽ ،لالنضماـ كالتكحد ،ككاف آخر الخطكات المباركة اإلعالف عف تشكيؿ حمؼ
المطيٍّبيف ،كالذم دعا الكجياء كالفضالء مف أىؿ العراؽ مف العمماء كرؤساء العشائر
خير كبركةن ،كمف لـ يفعؿ فكزره بيف
كقادة الجياد ،كاستجاب مف استجاب ،ككانكا نا
كتفيو ،ليس لو مف ً
الح ٍمؿ نصيب ،كليس لو مسكغ مقبكؿ في تأخره كانكفائو عف

 -1المصدر السابؽ.

 -2انظر الدكلة اإلسالمية بيف الحقيقة كالكىـ ص .15
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ًّ
كيحث عميو بكؿ سبيؿ ،مع كجكد ما يمكف أف
االجتماع كالتآلؼ الذم يطمبو الشرع،
()1
يككف رابطة يمتحـ مف خالليا أىؿ ٍّ
الحؿ كالعقد ،كتمتئـ صفكفيـ".
جيدا أف معظـ أىؿ العمـ كرؤساء العشائر
إف الذم يعرؼ كاقع العراؽ يعمـ ن
كقادة الجياد كالكجياء كالفضالء يرفضكف الغمك ،كيعتقدكف أنو السبب األكبر في
فقداف المجاىديف حاضنتيـ االجتماعية التي أثمرت قمة العمميات الجيادية! كذلؾ
بسبب أفعاؿ ىؤالء الغالة السيئة التي كلدت ردكد أفعاؿ أسكأ كصمت إلى أف يقع
عمما أف أكثر الجماعات
كثير مف العكاـ في أمكر خطيرة ،كال حكؿ كال قكة إال باهلل ،ن
اإلسالمية الجيادية الكبرل لـ تسمع بما أسمكه بحمؼ المطيبيف إال مف كسائؿ
()2
اإلعالـ.
إذن ليس من حق تنظيم خاص أن يطالب َّ
كل المسممين بمبايعة خميفة تنظيم

ليكون خميف ًة لكل مسممي العالم.

قاؿ الحافظ ابف حجر رحمو اهلل" :كقد أجمع الفقياء عمى كجكب طاعة

أف طاعتو خير مف الخركج عميو ،لما في ذلؾ مف
السمطاف المتغمب ،كالجياد معو ،ك ٌ
حقف الدماء ،كتسكيف الدىماء ،كحجتيـ ىذا الخبر كغيره مما يساعػده كلـ يستثنكا مف
ذلؾ إال إذا كقع مف السمطػاف الكفػر الصريػح فال تجػكز طاعتو في ذلؾ ،بؿ تجب
()3

مجاىدتو لمف قدر عمييا ،كما في الحػديث الذم بػعػػده ."..

 -1إعالـ األناـ ص.29

 -2انظر الدكلة اإلسالمية بيف الحقيقة كالكىـ ص .17-16

 -3فتح البارم شرح صحيح البخارم :أحمد بف عمي بف حجر العسقالني ،دار المعرفة -
بيركت1379 ،ق.7/13 ،
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الخطأ الرابع :اإلعالن عن الواليات بين الفينة واألخرى:

إف مما يبيف بطالف الدكلة اإلسالمية المعركفة "بداعش" ،كأف ال عالقة ليا

بمفيكـ الخالفة اإلسالمية كنظاميا كحقيقتيا ،ىك :اإلعالف المفاجئ عف ظيكر

الكاليات في أكثر مف منطقة في الدكؿ العربية كاإلسالمية ،كمعمكـ أف كؿ كالية البد
فييا مف ك و
يتـ اختياره مف الخميفة ،كلو صالحية الحكـ كاإلشراؼ عمى أعماؿ
اؿ ُّ
الدكائر في كاليتو نيابة عف الخميفة ،كلو اإلمارة عمى أىؿ كاليتو ،كالنظر في جميع

أم البد مف تكفر المؤسسات اإلدارية التي مف خالليا يقكـ الكالي
ما يتعمؽ بياٍ ،
بالمياـ المنكط بيا مف قبؿ الخميفة المسمـ ،كعمى الخميفة أف يتحرل أعماؿ الكالة،

ُّ
يطمئنو عمى أحكاؿ الرعية في
يرسؿ مف
كأف يككف شديد المراقبة ليـ ،كلذا يمزمو أف
ى
الكالية ،كيتحسس أحكاليـ.
فالسؤال الذي يطرح نفسو :ىؿ الكاليات التي تعمف داعش عف كجكدىا تتكفر فييا

مؤسسات كادارات الكالية التي تمكف الكالي مف القياـ بميمتو كنائب عف الخميفة؟!،
كىؿ الخميفة البغدادم يمكنو متابعة أعماؿ الكالي في كاليتو؟! فمف المعمكـ كما ىذ ىك ىر
مف كتب في السياسة الشرعية أنو إذا فكض الخميفة إلى رجؿ كالية إقميـ أك بمد أك

عمؿ ،فإف كاف تفكيضان خاصان بعمؿ خاص :لـ يكف لو الكالية في غيره ،كما إذا كاله

الجيش دكف األمكاؿ ،أك األمكاؿ دكف األحكاـ ،كنحك ذلؾ .كاف كاف تفكيضنا عامان
جاز لو تقميد القضاة كاألمراء ،كتدبير الجيكش ،كاستيفاء األمكاؿ مف جميع جياتيا،

كصرفيا في مصارفيا ،كقتاؿ المشركيف كالمحاربيف .كال ينظر في غير اإلقميـ

المفكض إليو ،ألف كاليتو خاصة ،كيعتبر في السمطاف المتكلي مف جية الخميفة ما
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()1

يعتبر فيو ،خال النسب ،ألنو قائـ مقامو.

إف كاقع الحاؿ لمكاليات المعمف عنيا بيف

الفينة كاألخرل ىي أبعد ما تككف عف ذلؾ بكثير .كنضرب مثاالن عمى ذلؾ كالية

سيناء.

والية سيناء :لقد أعمنت "الدكلة اإلسالمية -داعش" عف قياـ كالية سيناء بعد مبايعة

تنظيـ مسمح ،يدعى "أنصار بيت المقدس" لخميفة الدكلة اإلسالمية ،كمعمكـ أف
جماعة تنظيـ أنصار بيت المقدس ذاع صيتيا في مصر -عقب االنقالب البغيض

عمى الرئيس الشرعي محمد مرسي -مف خالؿ قياميا بعمميات تفجير في
مصر ،كمياجمة أىداؼ كمنشآت عسكرية كشرطية مصرية ،كىي جماعة عسكرية

مسمحة يقاؿ :إنيا استكطنت في سيناء مؤخ نار ،كأعمنت أنيا أينشئت كي تحارب العدك

كلكف بعد انقالب مؤسسة الجيش المصرم عمى حكـ الرئيس محمد
الصييكني،
ٍ
مرسي أعمنت بكضكح أنيا تحارب الجيش كقكات األمف المصرييف.

فوالية سيناء إذف ما ىي إال تنظيـ مسمح قد غير اسمو إلى "كالية سيناء"،

كىذا التنظيـ مطارد مف الجيش المصرم ،في جباؿ ككدياف سيناء ،يقكـ بقتؿ ما

استطاع مف الجيش المصرم أك يصيبيـ بجراحات ،كيعتقؿ ما استطاع مف أفراده،

يتـ اعتقالو مف الجيش
يتـ قتمو ،كآخر ُّ
كفي نفس الكقت ،فإف عددان مف ىذا التنظيـ ًّ
المصرم ،فأيف الكالية المزعكمة!؟ ،كمف ىك الكالي الذم ييمثٍّؿ خميفة داعش في كالية
سيناء ،كأيف المؤسسات اإلدارية كغيرىا لمكالية التي تتكلى تصريؼ حياة سكاف

 -1انظر تحرير األحكاـ في تدبير أىؿ اإلسالـ :أبك عبد اهلل محمد بف إبراىيـ بف سعد اهلل بف
جماعة الكناني ،المحقؽ :قدـ لو :الشيخ عبد اهلل بف زيد آؿ محمكد ،تحقيؽ كدراسة كتعميؽ :د.
فؤاد عبد المنعـ أحمد ،دار الثقافة بتفكيض مف رئاسة المحاكـ الشرعية بقطر الدكحة ،الطبعة
الثالثة1408 ،ىػ 1988-ـ ص .60
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الكالية كفؽ أحكاـ الشريعة ،إنيا كالية فقط في كسائؿ اإلعالـ ،كليا مكاقع إعالمية
في شبكة المعمكمات الدكلية ،تقكـ مف خالليا بإصدار البيانات حكؿ ما تقكـ بو مف

عمميات عسكرية ضد الجيش المصرم.

كمف الغريب بؿ مف العجائب أف بقية الكاليات األخرل التي أعمنت "-الدكلة

اإلسالمية "داعش" -عف قياميا مقتصرة فقط عمى قبكؿ الخميفة البغدادم بيعات

مجمكعات جيادية صغيرة فييا ،دكف معرفة الكالي نائب الخميفة مف أىؿ الكالية،

كدكف قياـ الكالي كالكالية بأعماليا اإلدارية كالشرعية كبصكرة معمنة .كىذا يعني أف
مجمكعة جيادية ما في بمد ما تبايع البغدادم بالخالفة فتصبح ىذه المجمكعة في

تمؾ البمد كالية تابعة لدكلة داعش .كىذا أمر غريب كمستيجف في التاريخ اإلسالمي
كمٍّو ،كمخالؼ لمشرع كالعقؿ .كىذا ُّ
يدؿ كبكؿ كضكح عمى أف الدكلة اإلسالمية ما

أنشئت إال لإلساءة لمنظاـ السياسي في اإلسالـ ،كلتقطع الطريؽ عمى دعاة المشركع

اإلسالمي مف الحركات اإلسالمية المعتدلة التي تسعى إليجاد الخالفة الراشدة عمى

منياج النبكة.

الخطأ الخامس :المبالغة في الكذب:

مف المعمكـ أف الكذب ىك رأس الخطايا كبدايتيا ،كىك مف أقصر الطرؽ إلى
ً
ً
ب ىي ٍيًدم إىلى
فإف ال ىكذ ى
بٌ ،
النار ،كما قاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ" :كاٌياكـ كالكذ ى
ً
يز يؿ ٍ ً
الفي يج ً
ب
الن ًار ىك ىما ىا
كر ىي ٍيًدم ًإلىى ٌ
ب ىحتٌى يي ٍكتى ى
ب ىكىيتى ىح ٌرل ال ىكذ ى
العب يد ىي ٍكذ ي
كر ،كًا ٌف الفي يج ى
ًع ٍن ىد اهلل ىك ٌذابا" )1(.كالكذب مذمكـ عند كؿ العقالء ،كلك لـ يكف مف مضاره إال أنو
شيئا لكفى.
يجعؿ صاحبو في ريبة ال يكاد يصدؽ ن

 -1ركاه البخارم كمسمـ.
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كمف خالؿ متابعة ما يكتبو شرعيك داعش كما يقكلكنو تجد :أنيـ ىـ ممف

مارس الكذب ،كمنو الكذب في التركيج "لدكلة داعش" ،كالكذب في إطالؽ أكصاؼ

عمى الخميفة ال يستحقيا ،كمف كذبيـ أف أبا بكر البغدادم لـ يبايع الدكتكر أيمف

الظكاىرم ،رغـ أنيـ كانكا قبؿ االنشقاؽ عف القاعدة يؤكدكف م ار نار أنو بايع البغدادم،
كقد ثبت أف البغدادم أقسـ يمينا مغمظان أماـ مجمس شكرل جبية النصر ٌأنو يبايع
زعيـ تنظيـ القاعدة أيمف الظكاىرم ،كلكنيـ أيضنا أنكركا ذلؾ بعد االنشقاؽ عف
تنظيـ القاعدة.

كممف يكذب مف شرعيي أبك الحسف األزدم في كتابو( :مكجبات االنضماـ لمدكلة

اإلسالمية في العراؽ كالشاـ) ،حيث كذب عندما قاؿ في طريقة تعييف خميفتيـ أبي
بكر البغدادم :إف شركط اإلمامة قد تحققت فيو بما ال يضارعو فيو مضارع ،أك

يعتمي فييا عميو منازع ،ككذب عندما زعـ أف "الخالفة قامت في العراؽ بعد تحريره"،

ككؿ عاقؿ يعمـ يقينان أف العراؽ محت هؿ مف نظاـ يسيطر عميو الشيعة الركافض

العراقية كاإليرانية ،فأنى لو أف يقكؿ" :كأنت ترل في كاقع اليكـ أف الدكلة اإلسالمية

محرر مف ربقة
نا
شيء جاكرىا في البالد
قد قامت في العراؽ بعد تحريره ،كلـ يكف
ه
()1
الطكاغيت".
كمف ذلؾ كذب شرعيي داعش المدعك أبك ىماـ بكر بف عبد العزيز األثرم

فقد كصؼ عمـ البغدادم مبالغا في الكذب في كتابو(:مد األيادم لبيعة البغدادم)

فقاؿ" :كلقد اجتمع في الشيخ أبي بكر ما تفرؽ في غيره ،عمـ ينتيي إلى النبي صمى

 -1مكجبات االنضماـ لمدكلة اإلسالمية في العراؽ كالشاـ :أبك الحسف األزدم ،مؤسسة المأسدة
اإلعالمية1434 ،ق2013-ـ.
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اهلل عميو كسمـ .)1( "...فاجتماع العمكـ المتفرقة عند أىؿ العمـ ال يمكف أف تجتمع في

إماـ كاحد مف أئمة أىؿ العمـ ،فضالن عف اجتماعيا في شخص البغدادم ،التي لـ

تقـ أم أدلة عمى أنو مف أىؿ العمـ المشيكريف ،فميس لو أساتذة كبار تمقى العمـ
عنيـ ،كليس لديو تالميذ تمقكا عنو العمـ ،كليس لو مصنفات عممية ُّ
تدؿ عمى عمك
كعبو في العمكـ الشرعية .فكيؼ يزعـ أنو اجتمع في خميفتيـ أبي بكر البغدادم ما

تفرؽ في غيره ،عمـ ينتيي إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ.

كمف ذلؾ أيضان كذب المتحدث الرسمي باسـ الدكلة االسالمية أبك محمد

العدناني ،الذم قاـ بإطراء خميفتو أبي بكر البغدادم ،مبالغان في الكذب ،فقاؿ" :كما

أدراكـ مف أبك بكر؟! إف كنتـ تتساءلكف عنو؛ فإنو حسيني قرشي مف ساللة آؿ

البيت األطيار ،عالـ عامؿ عابد مجاىد ،رأيت فيو عقيدة كجمد كاقداـ كطمكح أبي

مصعب ،مع حمـ كعدؿ كرشد كتكاضع أبي عمر ،مع ذكاء كدىاء كاصرار كصبر
أبي حمزة ،كقد عركتو المحف ،كصقمتو الفتف ،في ثمػاف سنيف جياد يسقي مف تمؾ

البحار ،حتى غدل جذيميا المحؾ ،كعذيقيا المرجب ،حرم بو أف يتقرب إلى اهلل

بالغسؿ عف قدميو كتقبيميا ،كدعكتو أمير المؤمنيف ،كفدائو بالماؿ كالنفس كالكلد ،كاهلل
()2

عمى ما شيػدت شييػد".

خميفة داعش.

كقد سبؽ بياف عدـ صحة النسب المزعكـ إلى البغدادم

الخطأ السادس :عدة مخالفات منيجية

تصكر تنظيـ (الدكلة) لمدكلة اإلسالمية التي أعمنكىا
أحد الباحثيف أف في ُّ
الحظ ي
كجكد عدة مخالفات كبيرة منيجية ،كىي ستة كما يمي-:
ى

 -1مد األيادم لبيعة البغدادم :إعداد أبك ىماـ بكر بف عبد العزيز األثرم ص.4
 -2مد األيادم لبيعة البغدادم :إعداد أبك ىماـ بكر بف عبد العزيز األثرم ص.4
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 -1الخمط بيف إقامة الديف كبيف إعالف الدكلة.

 -2الخمط بيف مفيكـ الجماعة المقاتمة كمفيكـ الدكلة القائمة عمى جميع مككنات
المجتمع كمؤسساتو.

 -3عدـ األخذ بأم سنة مف سنف اهلل تعالى في بناء الدكؿ.
 -4الخمؿ الكبير في مفيكـ االستطاعة الشرعية.

 -5إعطاء إعالف الدكلة كنظرتيا الشرعية كالسياسية كالعسكرية صفة العصمة التي
ال تقبؿ المراجعة كال النقد.

()1

 -6اتياـ جميع المشاريع المخالفة لمشركعيـ بالخيانة كالعمالة.

 -1نقاش ىادئ حكؿ فكر (دكلة اإلسالـ في العراؽ كالشاـ) ( )4مكقؼ تنظيـ (الدكلة) مف
إقامة الدكلة :محتسب الشاـ ،مكقع نكر سكرية (.)http://syrianoor.net/revto/8122
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المطمب الرابع

المرتكزات الفكرية العامة لداعش
يتبنى تنظيـ داعش معظـ األفكار التي كانت تتبناىا التنظيمات الجيادية

التكفيرية ،المنتسبة لمفكر القاعدم ،كمف أبرز ىذه األفكار التسعة التالية-:

أوال :عقيدة الوالء والبراء عند داعش:

مف يتابع خطابات قادة داعش كالكاقع العممي لداعش يجد تضخيميـ لعقيدة

الكالء كالب ارء ،كالمغاالة في تطبيقيا ،كنتج عف ذلؾ ثالث مفاسد ،ىي-:

 -1إساءة الظف بعمكـ الناس ،حتى مف المسمميف ،ممف يخالفكنيـ لدرجة تكفيرىـ
كالحكـ بردتيـ ،نتيجة عدـ التمييز بيف المخالفات ،العقدية كالعممية ،أك الكبيرة
كالصغيرة ،أك القطعية كالظنية.

 -2الحدة كالغمظة في اإلنكار كالرد عمى المخالؼ باألسمكب العنيؼ ،كلك كاف

سمفيا ،كعدـ التفكير في مآالت األمكر ،كما قد يترتب عمى التصرؼ مف
المخالؼ ن
مفاسد عظيمة كفساد عريض.

 -3محاكلة النيؿ مف الخصـ نأيا كاف بكؿ الكسائؿ الممكنة ،كمف ذلؾ قتمو كأسره
كتعذيبو .كقد طبقتو داعش في قتاليا لمتنظيمات العسكرية المقاتمة لمنظاـ السكرم،
كلمف ينشؽ عنيا ،كلك كاف قائدان أك مسؤكالن شرعيان.

ثانياً :الغمو في التكفير والقتل بغير حق:

إف أساس التكفير عند الدكلة يقكـ عمى مبدأ "الحكم بما أنزل اهلل" ،كعنو

يتفرع تكفير الحكاـ الذيف يحكمكف بالقكانيف الكضعية ،كتكفير الراضيف بذلؾ ،كتكفير

جميعا ،كما أف البمداف التي تيحكـ بالقكانيف تصبح كميا دار كفر،
مف لـ يكفٍّر ىؤالء
ن
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فيعكد اإلسالـ غريبنا ،كتعكد حركب الردة سيرتيا األكلى ،كيجب الجياد الذم يتحكؿ
معيـ إلى ركف مف أركاف اإلسالـ.

كىذا لـ يكف ليستقيـ عمى ىذه الصكرة دكف الطعف في عامة العمماء

كالمؤسسات العممية ،كالعكدة المشكىة كاالنتقائية إلى الكتب ،كاتخاذ فقياء

مخصكصيف مف خارج النظاـ الفقيي ،كبما أف المنظكمة الفقيية اإلسالمية ال

تيسعفيـ في ىذا البناء تجدىـ حريصيف عمى الكتابة في فقو الجياد بصكرة مختمفة،
كبطريقة شديدة االنتقائية ،حتى جعؿ أبك عبد اهلل المياجر( )1تقسيـ العالـ إلى دار
إسالـ كدار كفر "مف المعمكـ مف الديف بالضركرة" .كمف ثـ يكفٍّر مف يخالفو ،في

أمىمتٍيا ظركؼ تاريخية قد
حيف نجد عامةى الفقياء يركف أف ىذا التقسيـ ىك مسألة ٍ
()2
تتغير.
كبناء عمى منيج داعش التكفيرم فقد مارست التكفير لمعظـ التنظيمات
ن
اإلسالمية المقاتمة ضد النظاـ السكرم ،كتكفير جبية النصرة ،كأحرار الشاـ ،بؿ
تكفير حركة اإلخكاف المسمميف كبرل الحركات اإلسالمية في العالـ المعاصر،

كتكفير حركة المقاكمة اإلسالمية "حماس" .ككفرت داعش فصائؿ المجمس السياسي
لممقاكمة العراقية كالتي تضـ الجيش اإلسالمي في العراؽ ،كجماعة أنصار السنة،

 -1أبك عبداهلل المياجر المصرم مؤلؼ كتاب فقو الدماء ،الذم كاف أحد أىـ شيكخ أبي
مصعب الزرقاكم ،كقد جاء في ترجمة أبي عبد اهلل المياجر أنو تمقى العمكـ الشرعية في

باكستاف ،كدرس كأكمؿ فييا الدراسات العميا بالجامعة اإلسالمية ،كدرس في معاىد شرعية إباف
إمارة طالباف في أفغانستاف ،ككاف ممف درس كتمقى عنو في تمؾ الفترة أبك مصعب الزرقاكم.

 -2انظر الخالفة رؤية شرعية ،الدكلة اإلسالمية :النشأة ،التأثير ،المستقبؿ :مركز الجزيرة
لمدراسات ()http://securself.blogspot.com/2014/11/blog-post_24.html
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كالييئة الشرعية ،كالجبية اإلسالمية لممقاكمة العراقية (جامع) ،كحركة المقاكمة

الردة.
اإلسالمية(حماس -العراؽ) ،بؿ ككصؼ داعش المجمس بالعمالة ك ٌ

()1

كمف أبرز ما يكضح ىذه القضية ،كبشكؿ ال يحتمؿ الشؾ" :بياف ما يسمى

عندىـ الييئة الشرعية لمدكلة اإلسالمية" ،كمما جاء فيو" :إف أمراء ما يسمى بالجبية
()2

اإلسالمية قد تمبسكا بمناطات كفرية قبؿ إنشاء جبيتيـ كبعدىا".

كمما جاء في

بياف الييئة الشرعية أيضان" :فإذا تقررت ردةي أمراء ما يعرؼ بالجبية اإلسالمية؛ كأبي

عيسى الشيخ رئيس مجمس الشكرل ،كزىراف عمكش القائد العسكرم ،كحساف عبكد
رئيس الييئة السياسية ،بما تقدـ مف مناطات كفرية ،كتكلي المرتديف كالكفار

كتصحيح مذىبيـ ،كغير ذلؾ ،فميعمـ أف كؿ مف التحؽ بًيؤالء المرتديف بعد العمـ

حكميـ ،سكاء بسكاء ،فال خالؼ بيف أيمة التكحيد
بحاليـ؛ كقاتؿ تحت رايتيـ؛
فحكمو ي
ي
كحكمو
في حكـ مف صار مع المرتديف كأعداء الديف ،في أنو مف جممتيـ؛
ي
حكميـ".
ي

()3

 -1صدرت عدة بيانات عف جماعة أنصار اإلسالـ المكجية لمدكتكر أيمف الظكاىرم كغيره مف
قيادات الدكلة اإلسالمية في العراؽ ،حيث تشكك تكفير أفراد الدكلة لجماعة أنصار السنة .انظر
بعض

ىذه

البيانات:

مكقع

عريف

المجاىديف

(https://al-

.)aren.com/vb/showthread.php?t=955

 -2بياف الييئة الشرعية لمدكلة اإلسالمية حكؿ تكفير الجبية اإلسالمية كالصادر يكـ األربعاء

16جمادل اآلخر 1435ق ص .27كالعالمات الفارقة في كشؼ ديف المارقة  -بحث تأصيمي

اقعا : -لمشيخ د .مظير الكيس ص .70
يكشؼ حقيقة جماعة الدكلة شرنعا كك ن
 -3بياف الييئة الشرعية لمدكلة اإلسالمية ص .29كالعالمات الفارقة في كشؼ ديف المارقة -
مصدر سابؽ -ص .70

-96-

يدؿ عمى ٍّ
كمما ًّ
شكيـ في إيماف الناس أنيـ فتحكا مكاتب خاصة أسمكىا

"مكاتب التكبات" ،كأخذكا يكزعكف أكراؽ ما يسمى "االستتابة" ،بؿ إنيـ ال يقبمكف مف

أحد حتى يتكب -عمى طريقة الخكارج -في اإلقرار عمى النفس بالردة كالكفر".

()1

فإن "قتال المرتدين مقدَّم عمى قتال الكفار" ،كىذا يفسٍّر ما
كحسب تصنيفيـ َّ

يشاىد مف شدتيـ عمى مخالفييـ مف الفصائؿ الجيادية األخرل ،ألنيـ لقنكا أتباعيـ
ى
صنًعت عمى عيف الغرب الكافر لقتاليـ،
أف تمؾ الجماعات مرتدة ،كأنيا صحكات ي
كالقضاء عمى مشركع "دكلة التكحيد" التي يقاتمكف مف أجميا كما يظنكف ،كمف ذلؾ
تكفيرىـ ألحد قادتيـ الذم انشؽ عنيـ ،كانضـ إلى جبية النصرة ،كىك الشيخ أبك

سعد الحضرمي كالذم تـ تعيينو أمي نار لجبية النصرة في الرقة.

كمف يطالع أقكاؿ المتحدث الرسمي لمدكلة اإلسالمية أبك محمد العدناني

سيجد تكفيره لممخالفيف ،كاستباحتو لدمائيـ ،يقكؿ في ذلؾ الباحث إبراىيـ بف عمر

السكراف" :مف خالؿ دراستي لكثائؽ تنظيـ الدكلة الرسمية الحظت أنيـ يستعممكف

عدة أكصاؼ لتكفير المخالفيف كاستباحة دمائيـ كيستحدثكنيا تباعان ،كلكف أشير
ناقضيف عندىـ يدكر حكليما كالميـ كتكفيرىـ لممخالفيف ،كاستباحة دمائيـ ،ىما

ناقضاف( :الصحكات كالبرلمانية) .فأما األكؿ :كيسمكنو "الصحكات" ،كيعنكف بو أم
جماعة أك فصيؿ أك شخص يككف لو مكقؼ سمبي ،كممانع ضد تنظيميـ ،كفي نفس

الكقت يثبت لدييـ أف لو أية عالقة ما ،أك تكاصؿ ،أك تفاكض بالقكل الغربية
(يسمكنيا في خطاباتيـ الصميبييف) ،أك يثبت لدييـ أف لو عالقة بالدكؿ اإلقميمية في

المنطقة ،كدكؿ الخميج كتركيا( ،كيسمكنيـ في خطاباتيـ الطكاغيت) ،كمع الكثرة
 -1العالمات الفارقة في كشؼ ديف المارقة  :لمشيخ د .مظير الكيس ص .76
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المفرطة لكركد ىذا المصطمح في خطاب تنظيـ الدكلة إال أنيـ يذكركف أنيـ لـ
يخترعكا

ىذا

المصطمح،

كانما

كما

يقكلكف

في

تعريؼ

مصطمح

الصحكات( :الصحكات مصطمح سبكتو البيادؽ األمريكية لتجميؿ مرتدييـ) ،كاسـ
"الصحكات" كما تصرؼ منيا ،مثؿ" :الصحكجي" ،التي ىي عند تنظيـ الدكلة مف

كمكجب مف أعظـ ً
ً
مكجبات
أشنع أكصاؼ الردة كالخركج مف اإلسالـ بالكمية،

استباحة الدـ ،كحز الرؤكس ،كىدـ البيكت كاحراقيا ،كسمب األمكاؿ ،كلذلؾ فإنيـ
كثي انر ما يضيفكف لفظ الصحكات لمفظ الردة ،كقكليـ( :صحكات الردة) ،كمف ذلؾ

قكؿ العدناني نفسو( :كلف تغمب صحكات الردة إسالمكـ إف شاء اهلل) ،كيضيؼ" :كقد

الحظت أنو إذا جاء الحديث عف قتؿ كاستباحة دماء "الصحكات" فإف التنظيـ في

ليكضح لمستمعيو أف
بياناتو الرسمية يختار أقسى عبارات التكفير ،كاستحالؿ الدـ،
ٌ
كصؼ "الصحكات" ىك مف أشنع أكصاؼ الكفر كالردة ،كنكاقض اإلسالـ ،كاستباحة
ً
يكتؼ بالقكؿ بأنيـ سيقتمكف الصحكات ،بؿ قاؿ
الدـ عندىـ .كمف ذلؾ مثالن :أنو لـ

إف ألذ الدماء كأحالىا ىي :دماء مف ينطبؽ عميو كصؼ "الصحكات" ،كما جاء في

أحد بيانات التنظيـ(:فاعممكا أف لنا جيكشان في العراؽ ،كجيشان في الشاـ مف األسكد

الجياع شرابيـ الدماء ،كأنيسيـ األشالء ،كلـ يجدكا فيما شربكا أشيى مف دماء
()1

لنسحبنيـ ألفنا ثـ ألفنا ،ثـ كاهلل لف نبقي منكـ ،كلف نذر".
الصحكات ،فكاهلل
ٌ

 -1في بحثو كىك بعنكاف" :قتؿ األىؿ كاألقارب عند تنظيـ الدكلة -قراءة في الكثائؽ الرسمية

لمتنظيـ ."-كنقؿ أقكاؿ المتحدث الرسمي لمدكلة اإلسالمية أبك محمد العدناني كالتالي" :مجمة
دابؽ ،العدد األكؿ ،رمضاف 1435ىػ ،ص ،"20أبك محمد العدناني .بياف بعنكاف :ىفيقتمكف

كيقتمكف ،مؤسسة الفرقاف لإلنتاج اإلعالمي ،الدقيقة ."23:أبك محمد العدناني ،بياف بعنكاف:
ي
كالرائد ال يكذب أىمو ،مؤسسة الفرقاف لإلنتاج اإلعالمي ،الدقيقة.25 :
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كلقد رفضت داعش الدعكات المتكررة الشفيية كالرسمية مف الشرعييف

كالعسكرييف مف الفصائؿ المقاتمة ،كمف عمماء سكريا باإلعالف صراحة بعدـ تكفير

غيرىـ مف المجاىديف ،كتحريـ تكفيرىـ ،كمف ذلؾ :الركابط العممية ،كالييئات
()1

اإلسالمية السكرية ،كجبية عمماء حمب.

ٍّ
المحدث عبد اهلل بف عبد الرحمف بف محمد آؿ سعد المطيرم
كأصدر الشيخ

بياننا ذكر فيو :أنو قد استفاضت األخبار في كقكع ما يسمى بػ ػػدكلة "اإلسالـ في

العراؽ كالشاـ" في مخالفات شرعية كثيرة ،منيا :كقكعيا في تكفير المسمميف بغير

حؽ ،كحكميـ بالردة عمى مف ال يستحؽ ذلؾ ،كانما بالشبية ،مما أدل إلى

استباحتيـ دماء بعض مف حكمكا عميو بالكفر أك الردة.

()2

كقد أكد الدكتكر إبراىيـ عبد اهلل سمقيني – سكرم الجنسية كمف جبية عمماء

حمب -قياـ داعش بتكفير المخالفيف ليا مف التنظيمات اإلسالمية المقاتمة ،كغيرىـ
مف أبناء اإلسالـ ،مستدالن بشيادات جميع المعتقميف المفرج عنيـ ،كىـ بالمئات،
كشيادات مف قابمكىـ ،كجمسكا معيـ في الحكارات ،كالمناظرات ،كالمفاكضات ،كقد

 -1انظر :بياف صادر عف جبية عمماء حمب بحظر فصيؿ العراؽ كالشاـ كفتكل بكجكب انتقاؿ
عناصره شرعان لفصائؿ مجاىدة أخرل ،كبياف لجبية عمماء حمب بخصكص الحكـ الشرعي لما
يقكـ بو فصيؿ العراؽ كالشاـ بسكريا .كبياف الركابط العممية كالييئات اإلسالمية السكرية حكؿ

تصرفات

تنظيـ

(الدكلة

اإلسالمية

في

العراؽ

كالشاـ)

بتاريخ

1435/2/18ىػ–

2013/12/21ـ .كبياف كفتكل الركابط العممية كالييئات اإلسالمية حكؿ التصرفات اآلثمة
لتنظيـ دكلة العراؽ كالشاـ ،بتاريخ 1435/3/3ىػ– 2014/1/5ـ.

 -2انظر :بياف الشيخ المحدث عبد اهلل السعد في تنظيـ الدكلة االسالمية في العراؽ كالشاـ.
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جمس معيـ العشرات مف طمبة العمـ ،كبشيادة مقاطع مف الفيديك التي يبثكنيا عمى
()1

اليكتيكب.

كقد أكد معتقد تكفير داعش لغيرىـ الدكتكر الباحث السكرم المعارض لمنظاـ

الدكتكر يحي خيتي ،حيث ذكر أف األحداث التي كقعت في سكريا ال تدع مجاالن

كعقديا ،كتبنيو العقائد الغالية في تكفير
لمشؾ في انحراؼ تنظيـ الدكلة فكرنيا
ن
الجماعات كالفصائؿ المجاىدة ،كترتب عمى ذلؾ :تعذيب قادة الجياد كقتميـ ،ككذا

الحراؾ الثكرم ،كالدعكم ،كاإلعالمي ،كالطبي بأبشع الصكر.

()2

كبيذا يتبيف أف ىدؼ داعش ليس إسقاط النظاـ السكرم إنما إقامة دكلتيـ

المزعكمة عمى المناطؽ المحررة ،فزعمكا أنيـ المنيج الكحيد الصحيح ،كأنيـ كحدىـ
المجاىدكف ،كأنيـ الدكلة األحؽ بحكـ جميع سكريا ،كأف عمى الجميع االنضكاء تحت

رايتيـ ،كاال فإنيـ خارجكف عاصكف ...فسرقكا الثركات ،كاستكلكا عمى ما حرره
المجاىدكف خالؿ الشيكر الماضية.

قاؿ أبك عبد اهلل محمد المنصكر -كاف صديقان لمزرقاكم ،كيعرؼ أبا بكر

البغدادم عف قرب" :-إنما خالفنا األكبر معيـ في مسائؿ التكفير بغير حؽ ،كالقتؿ
بغير حؽ ،كالكذب ،كمسائؿ كثيرة متعمقة بالسياسة الشرعية ،كأساس ذلؾ كمو تأمير

الجيمة األحداث ،أصحاب األىكاء في المسائؿ الشرعية ،فأصكؿ خالفنا معيـ خمسة
أمكر :التكفير بغير حؽ ،كالقتؿ بغػير حػؽ ،كالكذب ،كالجيؿ ،كعدـ مراعاة السياسة

 -1انظر :تقرير ببعض جرائـ تنظيـ العراؽ كالشاـ ،الصفحة الشخصية لو عمى "اإلنترنت"

 -2انظر أحداث العراؽ األخيرة كمشاركة تنظيـ الدكلة فييا :الدكتكر عماد الدم خيتي
.http://islamsyria.com/portal/article/show/5541
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الشرعيػة في العمؿ الجيادم" (1(.كقاؿ" :القيادة الحالية لما يسمى زك نار بدكلة العراؽ

اإلسالمية ،فال شؾ عندم أنيـ كقعكا في كثير مما كقع بو الخكارج مف الغمك في
()2

التكفير كالقتؿ بغير حؽ.

إف مذىب أىؿ السنة كسط بيف مف يقكؿ :ال نكفٍّر مف أىؿ القبمة أحدنا ،كبيف
مف يكفٍّر المسمـ بكؿ ذنب دكف النظر إلى تكفر شركط التكفير كانتفاء مكانعو،
كيتمخص مذىب أىؿ السنة في أنيـ يطمقكف التكفير عمى العمكـ ،مثؿ قكليـ :مف

استحؿ ما ىك معمكـ مف الديف بالضركرة كفر ،كمف قاؿ إف القرآف مخمكؽ ،أك إف

 -1الدكلة اإلسالمية بيف الحقيقة كالكىـ :أبك عبد اهلل محمد المنصكر ص.3

 -2الدكلة اإلسالمية بيف الحقيقة كالكىـ :أبك عبد اهلل محمد المنصكر ص .7يقكؿ صاحب
الكتاب" :أقكؿ ذلؾ كأنا خبير بقياداتيـ ،فالزرقاكم رحمو اهلل بقي في بيتي مدة ليست بالقصيرة،
فردا في جماعتنا ،كدرس
كما يسمى اآلف نا
زكر بأمير المؤمنيف –عميو مف اهلل ما يستحؽ -كاف ن
شيئا قميالن مف "زاد المستقنع" ،ثـ قي ٍّدر لي االعتقاؿ ،كترؾ جماعتنا بعد اعتقالي ألسباب
عندم ن

ظاىرىا إدارم ،كباطنيا كما أظف – كالعمـ عند اهلل -اليكل كحب الظيكر .كمف خالؿ معرفتي

زكر بأمير المؤمنيف سيء
أبدا .فما يسمى نا
الدقيقة بالشخصيف ،أقكؿ :ليس بينيما أفعؿ تفضيؿ ن
كثير إلى الجياد في العراؽ ،كاليكـ ينقؿ أىكاءه كجيمو إلى
الخمؽ جاىؿ كمف أىؿ األىكاء ،أساء نا
الشاـ .أما الزرقاكم رحمو اهلل فنختمؼ معو في بعض مسائؿ التكفير كفي كثير مف مسائؿ
السياسة الشرعية ،لكنو رحمو اهلل كاف أفضؿ ممف سمى نفسو بالبغدادم ،كليس عندم مف شؾ

أف ىذه الدكلة المكىكمة ال تدار مف قبؿ أبي بكر البغدادم؛ ألنو – كمف خالؿ معرفتي الدقيقة
أبدا،
بو كبغض النظر عف االنحراؼ الفكرم كالعقدم لديو -محدكد الذكاء ،ال يصمح لمقيادة ن

كلمفائدة أقكؿ إف عمره في نياية الثالثينيات".
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اهلل ال يرل في اآلخرة كفر ،كلكف تحقُّؽ التكفير عمى المعيف البد لو مف تكفر
شركط ،كانتفاء مكانع ،فال يككف جاىالن كال متأكالن كال مكرىان ..الخ.

()1

قاؿ شيخ اإلسالـ ابف تيمية رحمو اهلل" :فقد يككف الفعؿ أك المقالة كف نار ،كيطمؽ

القكؿ بتكفير مف قاؿ تمؾ المقالة ،أك فعؿ ذلؾ الفعؿ ،كيقاؿ :مف قاؿ كذا ،فيك

كافر ،أك مف فعؿ ذلؾ ،فيك كافر .لكف الشخص المعيف الذم قاؿ ذلؾ القكؿ ،أك

فعؿ ذلؾ الفعؿ ،ال يحكـ بكفره حتى تقكـ عميو الحجة التي يكفر تاركيا ،كىذا األمر
مطرد في نصكص الكعيد عند أىؿ السنة كالجماعة ،فال يشيد عمى معيف مف أىؿ
()2

القبمة بأنو مف أىؿ النار ،لجكاز أف ال يمحقو ،لفكات شرط أك لثبكت مانع".

لقد تناسى جماعة داعش أف ىناؾ عددنا مف األحاديث المحذرة مف تكفير

المسمـ ،كمنيا:

ً
مع النبي صمى اهلل عميو كسمـ ىيقك يؿ :ى"ال
 -1ىع ٍف أىبى ىذر رضي اهلل عنو أىنوي ىس ى
ً
ً
ؽ ،كالى يرًم ً
يو بًاٍل يك ٍف ًر؛ ًإال ٍارتىد ٍ
صاح يبوي
ت ىعمى ٍيو ًإ ٍف لى ٍـ ىي يك ٍف ى
ىي ٍرًمي ىر يج هؿ ىر يجالن بًاٍلفي ي
سك ً ى ى ٍ
()3
ً
ً
و
نذر فيما ال
ىك ىذل ىؾ" -2 .قكؿ رسك يؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ :ى
"ليس ىعمى رجؿ ه
و
ًً
ً ًً
ذؼ مؤمننا و
بشيء
عف
يمم ي
كمف ىق ى
نفسوي
ؾ ،كلى ي
كمف ىقت ىؿ ى
بكفر فيك كقتمو ،ى
المؤمف كقتمو ،ى
()4
حمؼ و
ً
ً
في ُّ
قاؿ".
بممة ًسكل
اإلسالـ كاذبان فيك كما ى
كمف ى
الدنيا يع ى
يكـ القيامة ،ى
ذب بو ى

 -1التكفير حكمو كضكابطو كالغمك فيو :فيد عبد اهلل ص .45
 -2مجمكع الفتاكم :شيخ اإلسالـ ابف تيمية .165/35

 -3أخرجو البخارم رقـ  ،6045 ،5585كمسمـ رقـ .61

 -4أخرجو البخارم رقـ  ،6652 ،6105 ،1363،6047كمسمـ رقـ .110
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 -3قكلو صمى اهلل عميو كسمـ" :إذا قاؿ الرجؿ ألخيو يا كافر فقد باء بيا
()1

أحدىما".

قاؿ الحافظ ابف حجر في فتح البارم" :كالتحقيؽ أف الحديث سيؽ لزجر

المسمـ مف أف يقكؿ ذلؾ ألخيو المسمـ… كقيؿ :معناه رجعت عميو نقيصتو ألخيو
كمعصية تكفيره… كمعنى الحديث فقد رجع عميو تكفيره ،فالراجع التكفير ال الكفر،

فكأنو كفر نفسو لككنو كفر مف ىك مثمو" )2(.كقاؿ القرطبي رحمو اهلل" :كالحاصؿ أف

إف كاف كاف نار كف نار شرعينا فقد صدؽ القائؿ ،كذىب بيا المقكؿ لو ،كا ٍف لـ
المقكؿ لو ٍ
()3
يكف رجعت لمقائؿ معرة ذلؾ القكؿ ،كاثمو".

إف الخطر العظيـ الذم نشأ عف تمؾ العقيدة ىك تحكيؿ جيش داعش إلى جيش

أسيؿ ذلؾ عمى عقكؿ سمٌـ
تد ،كما
ى
مف ى
كافر أك مر ه
الق ىتمة ،بمجرد إقناعيـ بأف الخصـ ه
قيادىا ألمرائيـ ،كقد عزلكىا عف التمقي مف غيرىـ .كمثاؿ ذلؾ :تكفير لكاء
أصحابيا ى
ي
عاصفة الشماؿ بناء عمى صكرة مع جكف مكيف ،الذم زار شماؿ حمب يكـ  29أيار

بأم دليؿ يثبت حصكؿ خيانة داخؿ المقاء ،كىذه شبية ال تجيز
2013ـ ،كلـ يأتكا ٍّ
القتاؿ ،كسفؾ دماء المسمميف ،فقد اجتمع صمى اهلل عميو كسمـ بعدد مف الكفار كالتقى
بيـ .كىذا ظاىر في بياناتيـ الصكتية كالمكتكبة .كقد ثبت كجكد لقاءات كثيرة بيف

فصيؿ تنظيـ الدكلة كعاصفة الشماؿ بعد الصكرة.

 -1أخرجو أحمد  ،44/2كالبخارم رقـ  ،6103كمسمـ  ،79/1رقـ.60

 -2فتح البارم شرح صحيح البخارم :أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقالني الشافعي،
دار المعرفة  -بيركت1379 ،ق.466/10،

 -3فتح البارم شرح صحيح البخارم .466/10
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عدم تفريق داعش في التكفير بين الطائفة واألعيان:
لقد نشر التنظيـ بحثنا في مجمة دابؽ نقدكا فيو بعض المقاالت الخاطئة في
التكفير ،كمنيا :أنيـ رفضكا قكؿ مف يفرؽ بيف الطائفة كاألعياف ،فمف يقكؿ" :الجية
الفالنية طائفة ردة ،لكني ال أكفٍّر كؿ أعيانيا" ،فإف جماعة الدكلة ترل أف ىذا القكؿ
خطأ ،كأنو ال فرؽ بيف الطائفة كاألعياف ،كاذا كقعت الطائفة في الكفر انسحب اسـ
ال ٍّردة عمى كؿ أعيانيا ،كما يذكر جماعة الدكلة ،فقد جاء في مجمة دابؽ ،العدد
فرؽ بيف الطائفة كأعيانيا في اسـ الكفر
(.ي ٍّ
السادس ،ربيع األكؿ1436 ،ىػ ،ص  20ي
كبعض أحكامو ،كىذا التفريؽ مخالؼ إلجماع السمؼ في حؽ الطكائؼ التي
اجتمعت عمى كفر ،كنصرة القباب كالقانكف) كيذكر تنظيـ الدكلة أف ىذا التفريؽ بيف
الطائفة كاألعياف يسبٍّب مشكالت عممية مزعجة ليـ ،حيث سيقكد جنكد الدكلة إلى
بالردة ،كفي ذكر العراقيؿ
التكرع كاالحتياط أثناء مقاتمة مف حكـ عميو شرعيي الدكلة ٍّ
غير المريحة الذم يسببيا ىذا القكؿ :جاء في مجمة دابؽ ،العدد السادس ،ربيع
قدر كجكد "مسمميف" في صفكؼ
األكؿ1436/ىػ ،ص ( :21فإف المرء إذا كاف يي ٌ
الطائفة ،كيكسع ليـ دائرة العذر ليشمؿ الجيؿ بأصؿ الديف ،فسيضطر ،مف حيث
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يشعر أك ال يشعر ،عاجالن أك آجالن ،إلى أف يتكرع كيحتاط ،فال يستيدؼ المر ٍّ
تديف
()1

خشية أف يقتؿ "مسمميف متأكليف)".

تكفير داعش لمرئيس المصري الدكتور محمد مرسي:
ىاجـ أبك محمد العدناني المتحدث باسـ الدكلة اإلسالمية بالعراؽ كالشاـ زعيـ
و
انتقادات الذعةن ،كبيف مكقؼ جماعة
تنظيـ القاعدة د .أيمف الظكاىرم ،مكجيان لو

الدكلة مف الرئيس المصرم الدكتكر محمد مرسي ،فقاؿ :ندعكؾ لتصحيح منيجؾ،
كتصدع بردة الجيش الباكستاني ،كالمصرم ،كاألفغاني ،كالتكنسي ،كالميبي ،كاليمني،
كغيرىـ مف جنكد الطكاغيت كأنصارىـ ،كعدـ التالعب باألحكاـ كاأللفاظ الشرعية،
كقكلؾ الحكـ الفاسد كالدستكر الباطؿ ،كالعسكر المتأمريكيف ،كالدعكة صراحة لقتاؿ

جيش مصر جيش السيسي الفرعكني الجديد ،كالى التبرؤ مف الرئيس مرسي كحزبو،

كالصدع بردتو ككفاؾ تمبيسا عمى المسمميف ...نعـ مرسي المرتد ،الذم خرج إلى

سيناء بجيشو ال لمحاربة الييكد بؿ لمحاربة المكحديف ىناؾ ،فدؾ بطائراتو كدباباتو

بيكتيـ ،كبيكت المسمميف.

كفي العدد السابع مف مجمتو الرسمية "دابؽ" الناطقة باإلنجميزية ،كالتي تداكليا

أنصار التنظيـ عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي أعادت المجمة نشر نص رسالة
صكتية سابقة ،كجييا أيمف الظكاىرم زعيـ تنظيـ القاعدة إلى الرئيس مرسي في

 -1انظر بحث قتؿ األىؿ كاألقارب عند تنظيـ الدكلة -قراءة في الكثائؽ الرسمية لمتنظيـ:-
إبراىيـ بف عمر السكراف ،ص .10-9
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يناير2014ـ بعنكاف "التحرر مف دائرة العبث كالفشؿ" .كعنكنت المجمة نص الرسالة

الخمىؼ إلى الطكاغيت ،مف الظكاىرم إلى
عمى صفحاتيا بػ"نداء ضعيؼ مف ى
الطاغكت مرسي" ،كما أرفقت مجمة "دابؽ" بالرسالة التي نشرت نصيا عمى صفحتيف
مف صفحاتيا الػ 82صكرة لمرئيس المصرم األسبؽ كعنكنتيا بػ"مرسي الطاغكت".

كذيمت المجمة الرسالة بتعميؽ قالت فيو" :أيف ما يسمى بالحكمة في إرساؿ ىذا النداء
الضعيؼ لممسجكف المرتد؟ كحتى األسكأ ،أيف ما يسمى بالحكمة في إسناد اإلسالـ

لمطاغكت ،الذم حكـ بالقكانيف الكضعية.

تكفير الدولة اإلسالمية لمعاممين في الجيوش في العالم العربي واإلسالمي:
كمف مغاالة الدكلة اإلسالمية تكفيرىـ لعكاـ المسمميف العامميف في الجيكش

في العالـ العربي كاإلسالمي كموٍّ ،
كعدىـ جميعنا مرتدكف خارجكف عف اإلسالـ،
كمستباحكف الدـ ألنيـ يحمكف الطاغكت كيتكلكنو .فقد جاء في البياف الرسمي لتنظيـ
الدكلة ما يمي(:البد لنا أف نصدع بحقيقة مرة لطالما كتميا العمماء كاكتفى بالتمميح
ليا الفقياء أال كىي :كفر الجيكش الحامية ألنظمة الطكاغيت ،..البد لنا أف نصرح
الم ٌرة كنصدع بيا ،لييمؾ مف ىمؾ عف بينة كيحيى مف حيي عف بينة،
بيذه الحقيقة ي

إف جيكش الطكاغيت مف حكاـ ديار المسمميف ىي بعمكميا جيكش ردة ككفر ،كاف
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ليك
القكؿ اليكـ بكفر ىذه الجيكش كردتيا كخركجيا مف الديف بؿ ككجكب قتاليا ى
()1

القكؿ الذم ال يصح في ديف اهلل خالفو".

كفي بياف رسمي لو يدعك أنصاره كيستحثيـ عمى قتاؿ العساكر في الجيكش
تفكتنؾ ىذه المعركة أينما كنت،
العربية كاإلسالمية ،جاء فيو" :فييا أييا المكحد ،ال
ٌ

عميؾ بجنكد كأنصار الطكاغيت كعسكرىـ ،ك يش ىر ًطيـ ،كعناصر أمنيـ ،كمباحثيـ".
كتكاتر النقؿ عف عناصر مف فصيؿ لتنظيـ الدكلة في سكريا تكفير الجيش
()2

الحر بالجممة ،بؿ كتكفير أىؿ بالد الشاـ جممة ،بدعكل أنيـ عباد قبكر .كقد كجيت

جبية عمماء حمب لقيادات ىذا الفصيؿ عدةى مرات بإخراج بياف يحرـ تكفير الجيش
الحر ،أك تكفير المسمميف بالجممة ،كلـ يستجيبكا لذلؾ ،كىذا يجعؿ جماعة الدكلة
مسؤكليف عف تصرفات أفرادىـ مسؤكلية كاممة ،كىذا ظاىر في مقطع تكسير قكارير

الخمر التي ادعكا كذبنا أنيا لمقاتمي لعاصفة الشماؿ ،كلك صح أنيا لعاصفة الشماؿ

فال يجكز تكفير المسمـ بالكبيرة .كأيضان ثبت تكفير جماعة الدكلة كؿ مف يعمؿ في

 -1انظر أبك محمد العدناني ،بياف بعنكاف :السممية ديف مف؟! ،مؤسسة الفرقاف لإلنتاج
اإلعالمي ،الدقيقة.15 :
 -2انظر أبك محمد العدناني ،بياف بعنكاف :إف ربؾ لبالمرصاد ،مؤسسة الفرقاف ،الدقيقة.35 :
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المنظمات المدنية جممة ،تحت دعكل أنو تابع لإلتالؼ ،كعدـ إيراد أم دليؿ ُّ
يدؿ
()1

عمى ىذه التبعية المدعاة.

كما ذىبت إليو جماعة الدكلة مف عدـ التفريؽ في التكفير بيف الطائفة

صكص
كالمعيف مخالؼ لما ذىب لو سمؼ األمة ،قاؿ شيخ اإلسالـ ابف تيمية" :ني ي

الكعيد التي في الكتاب كالسنة ،كنصكص األئمة بالتكفير كالتفسيؽ كنحك ذلؾ ال
()2
يستمزـ ثبكت مكجبيا في حؽ المعيف؛ إال إذا ك ًج ىد ًت الشركط ،ك ً
انتفت المكانع".
ي
فيمف قاؿ ببعض مقاالت الباطنية الكفرية" :فيذه المقاالت
كقاؿ شيخ اإلسالـ كذلؾ ى

ىي يكفر؛ لكف ثبكت التكفير في ٍّ
مكقكؼ عمى قياـ الحجة التي
حؽ الشخص المعيف،
ه
ىي ٍكفير تاركيا ،كا ٍف أطمؽ القكؿ بتكفير ىمف يقكؿ ذلؾ ،فيك مثؿ إطالؽ القكؿ
صكص الكعيد ،مع أف ثيبيكت حكـ الكعيد في ٍّ
مكقكؼ عمى
حؽ الشخص المعيف،
ه
بني ي
ثبكت شركطو ،كانتفاء مكانعو؛ كليذا أطمؽ األئمة القكؿ بالتكفير ،مع أنيـ لـ يحكمكا
()3
كؿ و
في عيف ٍّ
قائؿ بً يحكـ الكفار".

 -1انظر بياف صادر مف جبية عمماء حمب بخصكص الجرائـ التي اقترفتيا داعش خالؿ فترة
عمميـ داخؿ سكريا .كمقاؿ داعش ،كالسياسة الشرعية في مراعاة المصالح :محمد عبد الرازؽ،
مكقع اإلخكاف المسمميف ،سكريا.

 -2مجمكع الفتاكل ،166-165 /35 ،372 /10 :كالمسائؿ الماردينية؛ كالىما لشيخ اإلسالـ
ابف تيمية ص .71

" -3بغية المرتاد في الرد عمى المتفمسفة كالقرامطة كالباطنية"؛ لشيخ اإلسالـ ابف تيمية ص
أيضا؛ كما في "مجمكع الفتاكل" " :330 ،329 /10لى ٍعف
 ،354 ،353كقاؿ شيخ اإلسالـ ن
الم ىعيف الذم قاـ بو ما يمنع لي يحكؽ المعنة بو ،ككذلؾ التكفير المطمؽ
المطمؽ ال يستمزـ لى ٍعف ي
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كقاؿ ابف أبي ً
الع ٍّز الحنفي في "شرح الطحاكية" ،عند كالمو عمى تكفير
ً
أف
مخطنئا
أف
ان
يككف مجتيدان
مغفكر لو ،أك يمكف ٍ
الم ىعيف" :الشخص المعيف يمكف ٍ
ى
ي
يككف لو إيماف عظيـ،
أف
يككف ممف لـ ٍ
مف النصكص ،كيمكف ٍ
ى
يبمغو ما كراء ذلؾ ى
ى
ً
كفرا ،قيؿ :إنو كفر،
كحسنات
ٍ
أكجبت لو رحمة اهلل ...ثـ إذا ى
كاف القكؿ في نفسو ن
()1
كالقائؿ لو ىي ٍكفير بشركط ،كانتفاء مكانع".
كقاؿ العالمة محمد بف عمي الشككاني" :اعمـ أف الحكـ عمى الرجؿ المسمـ
بخركجو مف ديف اإلسالـ ،كدخكلو في الكفر ال ينبغي لمسمـ يؤمف باهلل كاليكـ اآلخر

يقدـ عميو ،إال ببر و
أكضح مف شمس النيار؛ فإنو قد ثبت في األحاديث
ىاف
ى
ٍ
أف ى
الصحيحة المركية مف طريؽ جماعة مف الصحابة رضي اهلل عنيـ أف " :ىمف قاؿ
ألخيو يا كافر ،فقد باء بيا أحدىما ،فإف كاف كما قاؿ ،كاال رجعت عميو"( ،)2كفي

()3

حار عميو"
لفظ آخر " :ىمف دعا رج ن
ال بالكفر ،أك قاؿ :عدك اهلل ،كليس كذلؾ ،إال ى

طمىؽ في الكتاب كالسنة مشركطنا بثبكت شركط كانتفاء
الم ٍ
كالكعيد المطمؽ ،كليذا كاف الكعيد ي
مكانع" ،كينظر" :بغية المرتاد" ص .313

 -1شرح العقيدة الطحاكية :تحقيؽ جماعة مف العمماء ،تخريج :ناصر الديف األلباني ،دار
السالـ لمطباعة كالنشر التكزيع كالترجمة ،الطبعة المصرية األكلى1426 ،ىػ2005 -ـ

.319/1،

 -2صحيح البخارم  ،514/10كمسمـ رقـ .1892
 -3البخارم رقـ  ،6045مسمـ رقـ .215
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أم رجع ،كفي لفظ في الصحيح" :فقد كفر أحدىما" ،ففي ىذه األحاديث كما كرد
()1

أعظـ زاجر ،كأكبر كاعظ عف التسرع في التكفير.
مكردىا
ي
من أسباب ظيور األفكار التكفيرية:

 -1محاربة األنظمة المستبدة في العالـ اإلسالمي لمدعاة المخمصيف كالحركات
اإلسالمية المعتدلة ،كزجيـ في السجكف كتعذيبيـ ،كشعكر الشباب المسمـ بغربة

اإلسالـ في ديار اإلسالـ.

 -2االضطياد كالظمـ كاالستبداد السياسي ،كالسجكف كالمعتقالت ،كما فييا مف

معاممة سيئة ،كتعذيب شديد ،كاستشياد الشباب المسمـ تحت التعذيب.

 -3الفساد المالي كاألخالقي ،كخاصة مف أفراد السمطة الحاكمة.
 -4عدـ القياـ بفريضة األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر.

 -5الجيؿ كقمة الكعي الديني ،كعدـ فيـ اإلسالـ عمى حقيقتو.
 - 6الفتاكل المضممة مف مشايخ السمطة الظالمة.

 -7شعكر بعض الشباب المسمـ باالستعالء عمي الغير -نتيجة الجيؿ -بالعبادة
التي يمارسيا.

 -8انتشار مظاىر الرذيمة ،كالتي يشاىدىا المسمـ في المجتمعات اإلسالمية.

 - 9السخرية مف اإلسالـ عقيدة كشريعة عبر المنابر اإلعالمية الرسمية مف قبؿ
اإلعالمييف كالكتاب المناصريف لألنظمة الظالمة ،كتشجيع ىذه األنظمة ليـ.

 -1السيؿ الجرار المتدفؽ عمى حدائؽ األزىار :محمد بف عمي الشككاني ،دار ابف حزـ ،الطبعة
األكلى ص .978
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االستيانة بالدماء المسممة:
إف مما يدؿ عمى استيانة جماعة داعش بالدماء المسممة ،سكاء دماء

المنتميف لداعش ،أك غير المنتميف ليا ،شيادة الشيخ عبد اهلل المحيسني ،حيث
بأـ عينيو عدةى حكادث ُّ
تدؿ عمى ىذه االستيانة ،كاستعد أف يباىؿ جماعة
شاىد ٍّ
داعش عمييا .كذكر مف ذلؾ" :حادثة دارككش" ،فقاؿ" :كنت في الساحؿ عند أبي
أيمف العراقي أمير الدكلة ىناؾ ،فكنت أنصحو أف ال يستخدـ المفخخات حتى ال
يستطير الخالؼ ،فقاؿ لي :اليكـ بعثنا مفخخة لدارككش .ككاف ذلؾ يكـ الخميس،

ككاف ىنالؾ أفراد مف الجيش الحر(سيئيف) ،فانطمقت فكصمت بعد تفجيرىا بساعات،

فاعترضني أفراد الجيش الحر كاعتقمكني ،كأقسمت ليـ ٍّأني لست طرفان في النزاع،

أشالءه ،كعجبت مف مكاف
فكصمت لمكاف الحادث فرأيت عظاـ منفذ العممية ك ى
التفجير! فميس ىنالؾ ثكنة ليفجرىا! ..فإذا بو قد نفذه بجكار محطة مياه تقع قبؿ
الحاجز بمائتي متر ،قى ىت ىؿ فييا نفسو ،كقيؿ :كقتيا أنو قتؿ حارس المحطة ،فسجمت
شيادتي كنشرتيا .ثـ تبيف أف الرجؿ الحارس لـ يستشيد ،بؿ أيصيب إصابات بميغة،
كمازاؿ حيان إلى ىذه المحظة ،كمسكنو اآلف في عزماريف".

كذكر الشيخ عبد اهلل المحيسني حادثة أخرل ،فقاؿ" :أرسمكا ثالث مفخخات
كقفت عمييا عمى مقر مدرسة المشاة ،كمُّيا خارج المدرسة ،كثالث نة في أكرـ استيدفكا
ي
حاج انز لمزنكي فقيتً ىؿ شاب عمره  ٧١عامان ،ال عالقة لو باألمر ،ىنا انطمقت إلى
األنبارم الرجؿ الثاني في الدكلة ،كقمت لو :يا شيخ أدرؾ الساحة ،اتؽ اهلل في أمة
محمد صمى اهلل عميو كسمـ! قاؿ :نحف جربنا الحركب .قمت :لكـ سياسة الحركب،

كلنا كطالب عمـ أمر الفتيا! ىذه المفخخات ال تجكز كىي تقتؿ أبرياء! فذكرت لو

األخبار التي شاىدتيا ،فقاؿ كممة تيتز ليا الجباؿ ،كأباىؿ عمييا ،قاؿ" :مفخخة تقت يؿ
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عشريف فيرتعب البقية!!" .قمت :رجالؾ يقتمكف أنفسيـ ،كال يضركف ،حتى مف
تسمكنيـ مرتديف ،قاؿ :يكفي الرعب!! كحيف اقترب انفجار آخر ،قمت :يا شيخ أنقذ
ىؤالء الذيف معؾ ،ىكىك ًاف ٍؽ عمى محكمة بينكـ تحكـ بشرع اهلل ..فاألخكة سيقتمكف،
فقاؿ :ىـ جاءكا ليمكتكا!!

ثـ ذكر الشيخ عبد اهلل المحيسني حادثة أخرل تبيف استيانتيـ بالدماء ،فقاؿ:

"أكقفني رجؿ في الطريؽ يرتجؼ ،قمت :ما بؾ؟ ،قاؿ :حاجز الدكلة ىذا قتؿ سائؽ

سيارة قبؿ قميؿ أمامي ،فانطمقت لمحاجز ،كجدت شابان صغير السف ،فقمت لو :ىؿ

قتمت سائؽ السيارة قبؿ قميؿ؟ قاؿ :نعـ ،قمت :كيؼ ذاؾ؟ قاؿ :مرت السيارة بالحاجز
فأكقفتيا ،فسألت صاحبيا مف أيف أنت؟ قاؿ :مف األتارب مف فصيؿ كذا .فقمت:

غت األنبارم،
إنزؿ فرفض ،فرجعت لمكراء كدرزتو بالرصاص! أخذت اسمو كبم ي
فغضب مف الجندم القاتؿ ،كانتيى المكقؼ!
كأضاؼ :قمت لألنبارم :يا شيخ كنت في فضائية الجزيرة ُّ
أذب عنكـ أم

(الدكلة) ،ككنتـ تي ىشكىكف مف قبؿ اإلعالـ ،فحبذا لك أخرجتـ نفيان لكؿ عممية مفخخة

لـ تصدر منكـ! فغضب كقاؿ :نحف أعمـ بما نعمف كننفي!".

كعقب الشيخ عبد اهلل المحيسني عمى شيادة فيما رأل فقاؿ" :ما سبؽ نماذج

يسيرة مما شيدت في تياكنيـ في دماء المسمميف ،ككانت بالنسبة لي فيصالن ،كيؼ
كأنا اق أر قكلو صمى اهلل عميو كسمـ" :مف أعاف عمى قتؿ مسمـ كلك بشطر كممة ،جاء
()1

يكـ القيامة مكتكب بيف عينيو آيس مف رحمة اهلل".

 -1نشر حديث الشيخ عبد اهلل المحيسني في مكقع ""https://justpaste.it/jwvc
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كمف استيانة جماعة داعش بالدماء المسممة :المجازر التي ارتكبتيا داعش
()1

بحؽ عشيرة آؿ بك نمر السنية في العراؽ ،كبحؽ قبيمة الشعيطات في سكريا.

كقد قتمت داعش مف أفراد جبية النصرة ما يقرب مف سبعمائة شخص كما

ذكر أبك محمد الجكالني في برنامج بال حدكد الذم يقدمو اإلعالمي أحمد منصكر

عبر قناة الجزيرة.

ثالثا :الغدر الداعشي:
الغدر عند داعش يتمثل فيما يمي:

أوالً :منح األماف لمرسؿ كلعامة المجاىديف ،ثـ الغدر بيـ كاعتقاليـ ،كتعذيب كثير

أخبار ضحايا غدرىـ ،حتى صار يعرفيا القاصي كالداني
منيـ كقتميـ ،كقد ذاعت
ي
مف السكرييف ،كمف غير السكرييف.
ثانياً :الغدر بالكتائب التي تقاتميا ،كنقض العيكد التي تعقدىا معيا ،مف األمثمة
المشيكرة عمى ذلؾ :غدر داعش بمقاتمي أحرار الشاـ في مسكنة ،فعندما فشؿ

ىجكميا األكؿ عمى البمدة طمبت ىدنة ،فمـ يتردد أحرار الشاـ في االستجابة ليا ،ثـ
اتضح أنيا لـ تطمب اليدنة إال لمغدر بيـ ،فقد استغمتيا الستقداـ تعزيزات ضخمة،
كعندما كصمت تمؾ التعزيزات قصفت مقرات األحرار بالمدفعية ،ثـ حاصرتيا
()2

كسيطرت عمييا ،كبذلؾ سقطت مسكنةه في يد داعش نتيجة الغدر.

أيضنا-:

كمف ذلؾ

 -1تغريدات د محمد السعيدم حكؿ ماذا فعمت داعش؟
 -2الدكلة اإلسالمية في العراؽ كالشاـ :النشأة كالتكسع كالدكر المرسكـ ليا ضد الثكرة السكرية:
د .محمد عمي األحمد.
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 -1أنو إذا قيؿ لجماعة داعش :إف أحرار الشاـ ،أك صقكر الشاـ ،أك جيش اإلسالـ
صحكات ،فإنيـ يتحكلكف في طرفة عيف إلى أعداء ،يتقربكف إلى اهلل تعالى بقتاليـ

كقتميـ ،كاذا أراد قادتيـ احتالؿ قرية ما مف القرل التي تسيطر عمييا بعض الكتائب

أف يخبركىـ بأنيـ ذاىبكف إلى قرل النصيرية،
المقاتمة األخرل فما عمييـ إال ٍ
كالرافضة ،كقد تكاترت الركايات بحصكؿ ذلؾ في كثير مف االعتداءات التي شنتيا
داعش عمى المدف كالقرل المحررة.

 -2في منتصؼ أيمكؿ 2013ـ أطمقت داعش حممة عسكرية ضد كتائب الجيش

الحر في ريؼ حمب الشرقي تحت عنكاف "نفي الخبث" ،كقالت :إنيا تستيدؼ
عمالء النظاـ الذيف قامكا باالعتداء السافر عمى الدكلة اإلسالمية في العراؽ كالشاـ،
كفي مقدمتيـ :كتيبتا الفاركؽ كالنصر ،ككانت الذريعة السخيفة حسبما جاء في البياف

الداعشي" :محاكلة أتباع النظاـ السكرم اقتحاـ مقر الدكلة في مدينة الباب ،مف
خالؿ مظاىرة مسمحة خرجت أماـ المقر ،ثـ قياـ المتظاىريف باالعتداء عمى جنكدنا

بالسب كالشتـ كالضرب كاطالؽ النار ،كرمي القنابؿ كتحطيـ
مف أنصار كمياجريف
ٌ
المركبات" .كال شؾ أف ىذا كمو كذب كتضميؿ ،ت ٍّبرر داعش بو أفعاؿ مجرمييا،
كالعامميف معيا مف العصابات المجرمة.

 -3اليجكـ عمى لكاء عاصفة الشماؿ في إعزاز ،بذريعة مالحقة طبيب ألماني اتيـ

بالتجسس ،كتصكير مقر الدكلة الداعشية في المدينة ،كىذا مف أضاليميا كأباطيميا

أيضان ،التي تحاكؿ مف خاللو تمرير جرائميا ،فأبناء مدينة إعزاز كأطباء مستشفياتيا
ينفكف اتيامات داعش لمطبيب المذككر المتفاني في خدمة الشعب السكرم،

كالمضحي بحياتو لخدمة الثكرة ،كعالج الثكار ،إ ٍذ أجرل عشرات العمميات لمجرحى،
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يصدقكف أكاذيبيا ،كما
كلذلؾ تريد داعش االنتقاـ مف الثكرة كأنصارىا ،كالمغفمكف
ٌ
صدقكف إعالـ النظاـ السكرم ،بالرغـ مف كذبو المفضكح.
ي ٌ

 -4إعالف داعش الحرب عمى األتارب بحجة أف أحد أبناء المدينة قاـ برمي راية
الدكلة عمى األرض! كرغـ أف لكاء أمجاد اإلسالـ (الذم يسيطر عمى األتارب) أعمف
مكافقتو عمى التعاكف ،كتقديـ المتيـ إلى محكمة شرعية ،تختار ىيئةي النصرة قضاتيا،

ال مف مقاتمييا.
كسيرت إلييا أرتا ن
إال أف داعش أصرت عمى االعتداء عمى المدينةٌ ،
أليس ىذا الذم تفعمو ىك منطؽ الجيش األسدم نفسو؟ بؿ إف بطش داعش كفجكرىا
()1

تفكؽ عمى جيش بشار في كثير مف الممارسات.

 -5قتؿ عضك رابطة خطباء الشاـ الشيخ محمد أميف النجار عمى أحد جبيات
الجياد في الريؼ الشمالي مف حمص ،إثر غدر أفراد عصابة داعش بو بعد ُّ
تمكنيـ

منو كاعطائو األماف ،فقيتؿ غد نار ىك كصاحبو المجاىد البطؿ صالح العمكش.
كالشييد -بإذف اهلل -مف خيرة طمبة العمـ كالباحثيف الشرعييف ،كقد فاز مؤخ انر في

المركز الثالث في المسابقة السنكية األكلى لدراسات المنبر.

()2

 -6قتؿ داعش كغدرىا بقاضييا الشرعي السابؽ الشيخ محمد العيس كىك خريج

الثانكية الشرعية بالباب ،كخطيب جامع اليكف ببمدة قباسيف ،كحافظ لمقرآف الكريـ.

الشيخ تنظيـ العراؽ كالشاـ ظانان أف مشركعو في إنشاء الدكلة اإلسالمية
أحب
ي
إف اكتشؼ أمرىا ،كقتميا ،كتكفيرىا لممسمميف
صادقان ،كعيف قاضيان عندىا .كلكف ما ٍ
 -1انظر المصدر السابؽ.

 -2انظر بياف رابطة خطباء الشاـ "بياف تعزية باستشياد الشيخ محمد أميف النجار" :رابطة
خطباء

الشاـ،

الخميس

25

رجب

))http://shamkhotaba.org/news/273

1436ىػ

المكافؽ
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14

مايك

2015ـ،

كفض ىح أمرىا عمى منبر الجمعة؛ منبينا الناس عمى خطرىا ،ككاف مما
حتى تركيا،
ى
تحدث بو ككاف سببان في قتمو ،أنو تحدث عف انتصارات المجاىديف في معركة

الساحؿ ،كعف تفجير قبكر الصالحيف في منبج ،كتكفير الشرفاء مف مجاىدم الجيش

ال بتاريخ
الحر فأقدمت داعش عمى قتمو .كقد تـ العثكر عمى جثتو في الباب مقتك ن

2014 /4/7ـ.

()1

 -7كمف الغدر الداعشي كاالستيانة بالدماء المسممة أنيا أعدمت يكـ االثنيف
2015 /6/22ـ الدكتكر أحمد عمي صالح القيسي ،عميد كمية الفقو في جامعة
الرسكؿ األعظـ في مدينة بيجي العراقية ،بتيمة الردة ،كاالنتماء لقكات الحشد الشعبي
المساندة لمجيش العراقي في عممياتو ضد التنظيـ .كيي ُّ
عد أحمد القيسي أحد أبرز
عمماء المذىب الحنفي في العراؽ ،كاف مدرسان لمقرر أصكؿ الديف كالفقو اإلسالمي
في جامعتي اإلماـ األعظـ ،كتكريت ،كلقب بشيخ أحناؼ صالح الديف .كقد أيعدـ

بعد رفضو البيعة لمبغدادم ،بحسب إفادة بعض الناشطيف ،ككاف قبؿ إعدامو تمقى

عمى أيد أفراد تنظيـ داعش مختمؼ صنكؼ العذاب ،مما أدل إلى فقد عقمو مف شدة

السٌنية ،التي
التعذيب ،دكف أف يعترؼ لرجاؿ داعش بأم معمكمة تخص الجماعات ي
تقاتؿ خارج نطاؽ تنظيـ الدكلة.

صرح أحد المكاطنيف األردنييف الذم يعرفكف الشيخ لصحيفة أردنية ،أف
كقد ٌ
الشيخ أحمد القيسي مف خيرة العمماء ،كحافظ لكتاب اهلل بالكامؿ ،مبينان أنو الزمو
عماف ،خالؿ الفترة التي
لفترة طكيمة أثناء تردد األخير عمى أحد مساجد العاصمة ٌ
قضاىا فييا ،كمف خالؿ تصفُّح حساب الشيخ القيسي في الفيسبكؾ لكحظ ىجكمو

 -1انظر مكقع جبية عمماء حمب ).)https://joh7fais.wordpress.com/
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الشديد عمى رئيس النظاـ السكرم بشار األسد ،كالدعاء عميو بػاليالؾ ،كىك ما يثبت
()1

أنو عمى غير منيج الحشد الشعبي ،الذم يساند األسد.

قية:
اربعاً :ممارسة الكذب والتَّ ّ

األماف لمرسؿ كلألسرل ،ثـ قامت بقتميـ غيمة
أ -لقد كذبت داعش عندما منحت
ى
كغد نار كبدـ بارد.

ب -كذبت داعش عندما ٌادعت أنيا مف جبية النصرة ،كرفعت عمـ النصرة ،لتمر
عبر حكاجز لكاء التكحيد ،ككتائب الجيش الحر ،كفعمت ذلؾ مرات كمرات ،كاف منيا
حادثة تفجير مدرسة المشاة ،ككذبت فزعمت أنيا تفاكض لحقف الدـ ،فيما ىي تبيٍّت

الغدر ،كاىدار الدماء المسممة ،كما صنعت في التفجير الجباف الغادر في قيادة
عمميات الراعي.

منغ ،كزعمت أنيا ستكزعيا
ج -كذبت داعش حيف كضعت يدىا عمى غنائـ مطار ٌ
عمى الكتائب المشاركة ثـ لـ تفعؿ ،ككذبت في دعكل المشاركة في العمميات

يؽ المجمٌي في
العسكرية ضد النظاـ السكرم ،حتى ىكًى ىـ أنصارىا ذلؾ ،فظنكىا الفر ى
ٍّ
كؿ ميداف ،كما ليا في سكريا مشاركة تيذ ىكر إال في آحاد عمميات ،كلك سألتىيـ بعد
منغ ،كالساحؿ كمستكدعات الحم ار في
كؿ الصخب الذم تسمعو؟ فإنيـ يقكلكفٌ :
كصدقيا كثير مف الس ٌذج أنيا جماعة
حماة ،كلعؿ الكذبة الكبرل التي كذبتيا داعش
ٌ

 -1داعش يعدـ عميد كمية أصكؿ الفقو بجامعة صالح الديف :مكقع مفكرة اإلسالـ ،األربعاء
 24يكنيك 2015ـ.
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ال
مجاىدة جاءت إلى سكريا لقتاؿ النظاـ ،كلك لـ تكذب داعش إالٌ ىذه ،لكفى بيا دلي ن

عمى أنيا مف أكبر الك ٌذابيف!

()1

د -ذكػػر الشػػيخ عصػػاـ البرقػػاكم الممقػػب بػػأبي محمػػد المقدسػػي –أحػػد منظػػرم التيػػار

ال مػع تنظػيـ الدكلػة فػي محاكلػة لإلفػراج عػف
الجيادم السمفي -أنو تفاكض شي نار كػام ن

الطي ػػار األردن ػػي مع ػػاذ الكساس ػػبة ،مقاب ػػؿ إط ػػالؽ األردف لمعراقي ػػة س ػػاجدة الريش ػػاكم
كآخريف ،إال أف كؿ ىذه المحاكالت باءت بالفشؿ.

كقاؿ :إنو أرسؿ رسالة إلى زعيـ تنظيـ الدكلة أبي بكر البغدادم ،كما تكاصؿ
ؼ مف قبؿ البغدادم لمتفاكض" ،لكنني اكتشفت في
مع أبي محمد المكصمي الذم يكمٍّ ى

نياية المطاؼ أنيـ مراكغكف ككاذبكف "كأضاؼ" :كانكا يؤكدكف لي حرصيـ عمى

الريشاكم ،كأف الطيار األردني ال يزاؿ عمى قيد الحياة ،لكنني طمبت منيـ إرساؿ
مقطع فيديك يؤكد أف الطيار ال يزاؿ حينا ،لكنيـ ظمكا يسكفكف كيماطمكف ،إلى أف
()2

اكتشفت الحقان أف الطيار تـ إعدامو ،منذ األسبكع األكؿ العتقالو".

ق -يمجأ منظرك داعش إلى الكذب كالتيكيؿ فيما أحدثتو داعش مف تأثير في الكاقع،
كىي محاكلة لخداع الشباب المسمـ محاكلة منيـ لكسػبيـ كتعػاطفيـ مػع داعػش :فيػذا

الشيخ أبك عبيدة الشنقيطي مؤلؼ كتاب( :حػرؽ معػاذ الكساسػبة بػيف تػداعيات الشػرع
كالكاقع) ،يزعـ كذبنا أف داعش تركت آثا نار إيجابية كبيرة جدنا في العالـ اإلسػالمي ،بػؿ

كفي العالـ ،فيقكؿ في كتابو المذككر" :لقد كاف لدكلة الخالفة اإلسالمية أثر كبير في
 -1مشركع داعش :احتالؿ سكريا (القصة الكاممة)  :2/2مجاىد مأمكف ديرانية ،كاتب كناشط
سكرم2014-2-26 ،ـ.

 -2جاء ذلؾ في حكار أجراه معو مراسؿ قناة الجزيرة بعد اإلفراج عنو مف السجكف األردنية.
كنشر في عدة مكاقع منيا :مفكرة اإلسالـ غير قناة الجزيرة.
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تغيير كاقع أمػة اإلسػالـ ،بػؿ أمػة الكفػر؛ فمػف دكلػة فػي العػراؽ ،إلػى دكلػة فػي الشػاـ،

إل ػػى خالف ػػة تمت ػػد ف ػػي أص ػػقاع ال ػػدنيا بكاممي ػػا ،فص ػػدمت الع ػػالـ بالمفاج ػػآت ،كأيقظ ػػت
المس ػ ػػمميف م ػ ػػف الس ػ ػػبات ،فك ػ ػػاف مثاليا (:ىك ىش ػ ػػجروة ى و
ػت ىكفى ٍريعيى ػ ػػا ًف ػ ػػي
ىصػ ػ ػمييىا ثىابً ػ ػ ه
طي ىٍّب ػ ػػة أ ٍ
ىى
السػ ػ ىػماء) إب ػ ػراىيـ ،٤٢:فمػ ػػف ىزيمػ ػػة عمػ ػػى الػ ػػركافض الحاقػ ػػديف ،إلػ ػػى انتصػ ػػار عمػ ػػى
النصيرية المرتديف ،إلى كسح الصحكات كالعممانييف ،فكسركا الحدكد ،كسػيطركا عمػى

المطارات ،كأقامكا الحدكد ،كنشػركا العػدؿ بػيف النػاس ،ثػـ جػاء دكر التنكيػؿ بالمرتػديف
ً
امػا
(كلىك ىك ًرهى ال ىكاف ير ى
كف) التكبػة ،٢٤:فتتابعػت المفاجػآت ،كفػي كػؿ مفاجػأة يرفػع اهلل أقك ن
ى
تبديال ،كالغريب في األمر مالزمة سػنة التبػديؿ مػع
كيضع آخريف ،كلف تجد لسنة اهلل ن
مفاجآت الدكلة اإلسالمية ،فأثخنت في أقكاـ حتى كادت تمحقيـ ( :ىف ًتٍم ىؾ يب ييكتييي ٍـ ىخ ًاكىي نة
()1
ظمىمكا ًإف ًفي ىذًل ىؾ ى ٍّ
ً
كف) النمؿ."٢٤:
آليةن ل ىق ٍكوـ ىي ٍعمى يم ى
ب ىما ى ي
خامساً :ممارسة المكر والخديعة:
مف أسكأ األساليب القذرة التي استعممتيا داعش لمتمدد عبر المناطؽ المحررة

كاعادة احتالليا ،أف المدف التي احتمتيا داعش بالغزك العسكرم المباشر قميمة جدان،

كحزانك ،كقميؿ غيرىا ،أما الجزء األكبر مف
كإعزاز ،كالباب كمنبج ،كمسكنةٌ ،
المناطؽ التي احتمتيا فقد اعتمد احتاللييا عمى المكر كالخداع ،فكيؼ كاف ذلؾ؟
إنو بعد مضي نحك أربعة أشير عمى إعالف تأسيس التنظيـ الجديد (الدكلة

مقرات تحمؿ
اإلسالمية في العراؽ كالشاـ) بدأ سكاف المناطؽ المحررة يشاىدكف ٌ
اسمو كرايتو ،فمـ ييمقكا ليا باالن ،ثـ بدأكا يالحظكف الحكاجز الجديدة التي أقامتيا
ى
1
الف مشركع داعش :احتالؿ سكريا (القصة الكاممة)  :2/2األستاذ الناشط السكرم
 انظر :إع يمجاىد مأمكف ديرانية ،يكجد في عدة مكاقع عمى "اإلنترنت" منيا مكقع الزلزاؿ السكرم ،كمكقع

مجمة العصر اإلسالمية.
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داعش داخؿ المدف كالقرل السكرية ،كفي مداخميا كعمى الطرؽ المكصمة بينيا،

لما قيؿ ليـ إنيا لحفظ األمف ،ثـ تطكرت تمؾ الحكاجز إلى نقاط
فسكتكا عنياٌ ،
عسكرية ،تمكنت داعش بكاسطتيا مف حصار المدف كالقرل كاحتالليا ،كطرد الكتائب

المحمية منيا.

قكتو ،كممارسة سمكؾ استبدادم تحت غطاء ديني ،ككاف
ثـ بدأ التنظيـ بإظيار ٌ
أكائؿ ضحاياه مف اإلعالمييف كناشطي الحراؾ المدني ،فاعتقؿ أعضاء المجالس

المحمية في تؿ أبيض ،كمنبج ،كالباب ،كاستكلى عمى المحكمة الشرعية في تؿ
رفعت ،كطارد كاعتقؿ إعالميي الثكرة في الرقة ،كسراقب ،كحاس ،ككفر نبؿ ،كالدانا،

كحزانك.
ٌ
ثـ انتشرت تمؾ الممارسات حتى صارت ظاىرة مصاحبة لداعش في كؿ
مكاف تتمدد فيو ،كتسيطر عميو ،كصار ٌّ
كؿ مف يعمؿ في المؤسسات اإلعالمية
كاإلغاثية كالطبية كالدعكية كالحقكقية في خطر داىـ ،فقد اعتقمت داعش منيـ مئات،

كاضطر مئات آخركف إلى اليرب إلى تركيا ،خكفان مف المكت كاالعتقاؿ كالتعذيب

في سجكف داعش ،الذم لـ يق ٌؿ سكءنا عف التعذيب في سجكف النظاـ السكرم.

()1

سادسا :البغي والفجور في الخصومة واختالق الذرائع الكاذبة:

يقكؿ اإلعالمي عبد البارم عطكاف" :في العاصمة األردنية عماف التقيت

بشاب جاكر في سجف "بككا" العراقي السيد أبك بكر البغدادم الحسني القرشي حكالي

أربعة سنكات ،كأقاـ معو في زنزانة كاحدة ،كطمب ٍّ
مني عدـ ذكر اسمو إال بعد انتقالو

إعالف مشركع داعش :احتالؿ سكريا (القصة الكاممة)  ،2/2مصدر سابؽ .تنظيـ
 -1انظر:
ي
الدكلة اإلسالمية في العراؽ كالشاـ النشأة  -التكسع – الدكر المرسكـ ليا ضد الثكرة السكرية :د.
محمد عمي األحمد ص .23
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لي ىذا الشاب :إف المجاىرة بالتكحُّش سيككف
إلى جبيات القتاؿ أك استشياده ،قاؿ ى
المنيج الذم تتبعو الدكلة اإلسالمية ،لنشر الرعب كالخكؼ ،كاليمع ضد الخصكـ،
كغير الخصكـ ،كإلرساؿ رسالة مفادىا ،أف :كؿ مف يتعاكف مع أعدائيا سيكاجو القتؿ
()1

بأبشع الطرؽ ،كعميو االستسالـ."..

عندما تعجز داعش عف احتالؿ مدينة مف المدف بالمكر كالخديعة فإنيا تمجأ

إلى البغي كالفجكر في الخصكمة ،كاختالؽ الذرائع الكاذبة لتبرير غزك المناطؽ

المحررة ،فإذا كانت خصكمتيا مع فرد مف كتيبة عسكرية تابعة لتنظيـ مقاتؿ ضد
النظاـ فإنيا تستيدؼ الكتيبةى كميا ،كتحاربيا حتى تستأصميا مف جذكرىا ،كتعتقؿ أك

تقتؿ قادتيا ،كتشتٌت مقاتمييا ،كتستكلي عمى أسمحتيا ،كأمكاليا كمقراتيا ،كاذا أخطأ
فرد مف سكاف إحدل المدف فإنيا تعاقب المدينةى كميا ،فتجتاحيا كتحتميا،
بحقٌيا ه

كتقضي عمى ما فييا مف إدارات مدنية ،كىيئات شرعية ،كىي بيذا البغي كالظمـ ال
ُّ
تقؿ فجك انر كاجرامان عف النظاـ األسدم نفسو ،كمف األمثمة عمى ذلؾ ما يمي-:

أ -في منتصؼ أيمكؿ 2013ـ أطمقت داعش حممة عسكرية ضد كتائب الجيش

الحر في ريؼ حمب الشرقي تحت عنكاف "نفي الخبث" ،كقالت :إنيا تستيدؼ

عمالء النظاـ الذيف قامكا باالعتداء السافر عمى الدكلة اإلسالمية في العراؽ كالشاـ،

كفي مقدمتيـ كتيبتا الفاركؽ كالنصر ،ككانت الذريعة السخيفة حسبما جاء في بياف
داعش" :محاكلة أتباع النظاـ السكرم اقتحاـ مقر الدكلة في مدينة الباب ،مف خالؿ
مظاىرة مسمحة خرجت أماـ المقر ،ثـ قياـ المتظاىريف باالعتداء عمى جنكدنا مف

بالسب كالشتـ كالضرب كاطالؽ النار ،كرمي القنابؿ كتحطيـ
أنصار كمياجريف
ٌ
 -1الدكلة اإلسالمية الجذكر – التكحش -المستقبؿ :عبد البارم عطكاف ،دار الساقي ،بيركت،
الطبعة األكلى 2015ـ ص .18
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المركبات .كال شؾ أف ىذا كمو كذب كتضميؿ ،تبرر بو داعش أفعاؿ مجرمييا
كالعامميف معيا.

ب -كمف األمثمة المشيكرة أيضان اليجكـ عمى لكاء عاصفة الشماؿ في إعزاز
بذريعة مالحقة طبيب ألماني اتُّيـ بالتجسس كتصكير مقر الدكلة في المدينة ،كقد
أعمنت داعش الحرب عمى األتارب بحجة أف أحد أبناء المدينة رمى راية الدكلة عمى

األرض ،كرغـ أف لكاء أمجاد اإلسالـ (الذم يسيطر عمى األتارب) أعمف مكافقتو

عمى التعاكف كتقديـ المتيـ إلى محكمة شرعية تختار ىيئةي النصرة قضاتيا ،إال أف
()1

كسيرت إلييا األرتاؿ.
داعش أصرت عمى غزك المدينة ٌ
ج -ىركب المسؤكؿ الشرعي السعكدم في تنظيـ داعش أبك عمي الحربي ،حيث
تمكف مف الفرار إلى األراضي التركية؛ كسمـ نفسو لسفارة المممكة العربية السعكدية
ىناؾ ،كجاء ىركب الحربي بعد اكتشافو حقيقة عمالة تنظيـ داعش إليراف كركسيا،

كتمقييا الدعـ منيما لمفتؾ بالثكرة السكرية .كتغيير مسار الحراؾ العراقي.

د -نفذ تنظيـ داعش كثي انر مف اإلعدامات الميدانية بحؽ العناصر الذيف حاكلكا
االنشقاؽ عنو في ظؿ ارتفاع نسبة االنشقاقات التي لـ تقتصر عمى العناصر،
كطالت اإلعدامات مسؤكليف شرعييف كميدانييف كمالييف ،منيـ أبك طمحة الككيتي

الذم فر إلى تركيا بمميكف دكالر مف األمكاؿ التي جمعيا التنظيـ.

ق -الدعكة إلى منع كصكؿ السالح لكتائب القساـ كغيرىا مف التنظيمات المجاىدة

في قطاع غزة :يقكؿ القيادم في داعش أبك مصعب المقدسي" :نكجٍّو إخكاننا

المجاىديف في سيناء  ،كخاصة أنصار بيت المقدس إلى اعتراض شاحنات األسمحة

 -1انظر :تنظيـ الدكلة اإلسالمية في العراؽ كالشاـ النشأة  -التكسع – الدكر المرسكـ ليا ضد
الثكرة السكرية :د .محمد عمي األحمد ص .24-23
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كالصكاريخ كالمتفجرات التي تعبر مف سيناء إلى غزة ،لتصؿ إلى أيدم الفصائؿ

الفمسطينية ،كأضاؼ كذبان كزك انر فقاؿ :ىذا السالح قد أذاؽ المسمميف كيالتو كأكثر
مف الييكد ،كلكـ سرقت حككمة حماس كحركتيا مف سالح إخكانكـ المجاىديف في

أف تعممكا أف ىذه الفصائؿ غير مستأمنة عمي حياة أىالي غزة ،فضالن
غزة ،كيكفي ٍ
عف دينيـ كجيادىـ ،كمسمسؿ خياناتيـ لدماء كتضحيات المسمميف أشير مف نار
()1

عمي عمـ  -ليس ىذا ما أنا بصدده االف -لكف ىذا األمر مفركغ منو.

ك -كمف أمثمة الغدر الداعشي :مقتؿ القيادم في الجيش الحر عرابة إدريس الذم

اختطفو التنظيـ كقتمو ،يقكؿ شرعي داعش أبك الكليد المقدسي :إف مقاتمي داعش

أخبركه أف عرابة إدريس ىك مف ىاجـ مقار التنظيـ ،كأنيـ اعتقمكه ،ثـ تبيف لو عكس
ذلؾ ،فحكـ المقدسي ببراءة إدريس كحكـ عمى نفسو بالجمد ،ألنو ضرب إدريس قبؿ

محاكمتو ،إال أف األمر لـ يينفذ كتـ قتؿ إدريس ،بحجة أنو سيياجـ التنظيـ إف أطمؽ
سراحو .كأيضان مقتؿ القيادم في حركة "حزـ" كيدعى المقنع ،الذم لـ يأمر المقدسي

باعتقالو ،ثـ سمع باعتقالو كمقتمو عمى يد مقاتميف في صفكؼ التنظيـ ،كاستشيد
()2
و
بشخصيات بارزة في منطقة القممكف.
عمى كالمو

سابعا :السرقة والسطو عمى المال العام:

مف الكسائؿ التي تستعيف بيا داعش لتعزيز مكاردىا أخ يذ كؿ ماؿ عاـ في

سكريا ،باعتباره حقنا ليا ،كربما مدت يدىا أيضنا إلى الماؿ الخاص ،كمتى شاءت
 -1نصائح لمجاىدم مصر ،أبك مصعب المقدسي ،مؤسسة الكغى اإلعالمي ،انظر مكقعيا
عمى "اإلنترنت".

 -2نشرت شيادة أبي الكليد المقدسي عدة مكقع إخبارية عمى "اإلنترنت" ،منيا ككالة سيـ
اإلخبارية ،كاإلخبارية المبنانية.
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ألؼ تبرير كلـ يردعيا شرع كال قانكف ،اسألكا
استالبو مف صاحبو ،كضعت لنفسيا ى
ى
سكاف المناطؽ المحررة كـ مف المصانع كالمتاجر ،كالمساكف نييبت؟ ،بحجة أف
ذمةى ليـ كال أماف ،ككـ مف
أصحابيا ٌ
شبيحة ،أك مكالكف سابقكف ،أك نصارل ال ٌ
خربتيا ،كأتمفت ما فييا مف مكاد
المنشآت اإلغاثية كالطبية صادرتيا داعش أك ٌ
كتجييزات؟ ،ألف الييئات القائمة عمييا ليا صمةن بالدكؿ الكافرة ،أك باالئتالؼ

السكرم المرتد.

كال يعرؼ ًل ىـ ىـ مغرمكف بتدمير كتعطيؿ المستشفيات عمى الخصكص! ،فما
أكثر ما احتمٌكه كحكلكه إلى
أكثر ما ٌ
خربكه منيا ،أك سمبكا أجيزتو كمعداتو ،كما ى
ى
مقرات! ،إنيـ يترككف األبنية التي بناىا الناس لمتجارة كالسكف ،كيستكلكف عمى البناء

كيحكلكنو
كجيٍّز ليككف مستشفى يعالج الناس ،كيخفؼ معاناتيـ ،فيعطٌمكنو
الذم يبني ي
ٌ
بأم ذريعة سخيفة ،كاالختالط بيف الرجاؿ
إلى مقر عسكرم ليـ ،أك يياجمكنو ٍّ
كالنساء ،أك االستعانة بأطباء جكاسيس مف الكفار!

قد ال يصدؽ أحد لك عرؼ عدد المستشفيات التي خربتيا داعش تخريبان

متعمدنا ،ككأنيا مككمة بزيادة معاناة الناس ليسارعكا إلى االستسالـ! إف عدد

كخربت في األياـ العشرة األخيرة مف شير كانكف 2013ـ
المستشفيات التي ىكجمت ي
ىي ثالثة مستشفيات :مستشفى اليمضية في جبؿ األكراد ،كقد تكقؼ عف العمؿ،

نجاه مسكنة اهلل منيـ بفضؿ اهلل تعالى ،ثـ بفضؿ
كمستشفى الزرزكر في حمب ،كقد ٌ
الكتائب التي سارعت إلنقاذه ،كمستشفى الذم استغرؽ إنشاؤه عشرةى أشير ككمؼ

فخربتو داعش في عشرة أياـ ،كسرقت محتكياتو كتجييزاتو،
عشرةى مالييف ليرة سكريةٌ ،
فمـ تيب ً
ؽ فيو شيئان ييستفاد منو ،فضالن عف الحقكؿ النفطية ،كصكامع الغالؿ التي
يفعمكف بمكاردىا عمى كجو التحقيؽ،
استكلت عمييا في الرقة ،كال يعرؼ ه
أحد ما ى
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ككذلؾ المخابز كالمطاحف كالمصانع ،كالصيدليات ،كمستكدعات الغاز التي استكلت

يفركف مف جماعة داعش
عمييا في حمب ،كغيرىا مف المناطؽ ،حتى صار الناس ُّ
يفركف مف جيش النظاـ األسدم ،كحتى صار السكريكف
بأمكاليـ كأمالكيـ ،كما ُّ
()1
المساكيف تحت سيطرتيا كمف خرج مف تحت الدٍلؼ فانتيى أمره تحت ً
المزراب!.
ى
ثامنا :قتال التنظيمات الجيادية في سوريا ،وسجنيم واعداميم:
لقد ارتكبت داعش عشرات المجازر الدمكية بحؽ التنظيمات العسكرية ،التي

تقاتؿ النظاـ السكرم ،كقتمت غد نار كبكحشية عددان مف قادة ىذه التنظيمات ،ككمما
ارتكبكا مجزرة أصدركا بيانات تكفٍّر مف قتمكىـ ،كالحكـ عمييـ بالردة أك العمالة
لألمريكاف ،أك القكؿ بأنيـ صحكات ،كغير ذلؾ مف التيـ الباطمة ،لتبرير جرائميـ
التي ال عالقة ليا بديف أك خمؽ ،كقد كثؽ بعض جرائميـ الدكتكر إبراىيـ عبد اهلل
()2

سمقيني في صفحتو الشخصية عمى "اإلنترنت".

كمما كقعت فيو داعش مف

إعدامات لمقاتمي المعارضيف لنظاـ بشار األسد ما يمي:
و
إعداـ في الساحات العامة ،كاف معظميا
أحكاـ
أ -نف ىذ تنظيـ الدكلة اإلسالمية
ى
لمقاتميف مف الجيش الحر ،كالفصائؿ اإلسالمية.

ب -أصدرت جبية النصرة بيانان يكـ األحد 2014/5/6ـ جاء فيو "فبعد بمكغنا كممة
الشيخ الدكتكر أيمف الظكاىرم حفظو اهلل ،كشيادتو لحقف الدماء ،كاالقتتاؿ الدائر في

الشاـ عامة ،كالمنطقة الشرقية خاصة ،أصدرت جبية النصرة بياننا أكضحت فيو
مف الظكاىرم ،كأنيا جاىزة لكقؼ القتاؿ الدائر بشرط ٍّ
امتثاليا ً
كؼ
ألمر الشيخ ٍأي ى
إعالف مشركع داعش :احتالؿ سكريا (القصة الكاممة)  :2/2األستاذ الناشط السكرم
 -1انظر:
ي
مجاىد مأمكف ديرانية.
 -2صفحة الدكتكر إبراىيـ عبد اهلل سمقيني (.)/http://isalkini.com
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كلكف كرغـ ذلؾ كمو استمر عدكاف جماعة "الدكلة" عمى
جماعة الدكلة العتداءاتيا،
ٍ
الريؼ الشرقي بدير الزكر ،قاطعيف بذلؾ الطريؽ المؤدم إلى مدينة دير الزكر
كالمرابطيف المكجكديف فييا ،كقامكا باألمس بتجييز عشرات المقاتميف في مدينة

حيث
لف تتكقؼ ،كقد صدؽ ظنُّنا ،ي
اتضح جمينا أف اعتداءاتيـ المتكررة ٍ
معداف ،فباف ك ى
أغاركا صباح اليكـ عمى جبية النصرة في قرل :جزرة البكحميد ،كالكبر ،كاليرمكشية

في الخط الغربي لريؼ دير الزكر ،مما أدل إلى استشياد مف المجاىديف السكرييف
كاصابة كأسر العديد منيـ.

م لقادة الجيش اإلسالمي كككادره بعممية انتحارية
طر ٍّ
ج -استيداؼ داعش الجتماع قي ٍ
أسفرت عف مقتؿ  ٢٢قائدنا كشرعينا!!

د -مف اختراؽ داعش لمكتائب :أف أبا سميماف الخالدم شرعي النصرة في حمص
كاف يمنع الجيش الحر مف الفتؾ بخكارج داعش بؿ ييدد بالكقكؼ معيـ ،فكاف جزاؤه

أف قتؿ ببشاعة مف داعش ،كتـ اعتقاؿ مجمكعتو كىـ أحد عشر مجاىدان ،كسمبت

أسمحتيـ كأمكاليـ!!

ق -إلقاء القبض عمى أبي سعد الحضرمي الذم نيصبكه أمي نار لمدكلة في الرقة بعد
بياف البغدادم تحت كالية أبي لقماف ،ألنو التزـ بالسمع كالطاعة لمدكتكر الظكاىرم
أمير القاعدة ،الذم رفض فيو تمدد "الدكلة" في سكريا ،كألف أبا سعد الحضرمي

صرح لمشباب المجاىد أنو سيمتزـ ببياف الدكتكر الظكاىرم ،يقكؿ أحد مجاىدم جبية

النصرة :إف أمير جبية النصرة في الرقة قيتؿ غد انر كلـ يرضكا أف نحاكمو ،أك يحاكـ
أماـ محكمة مشتركة.

ك -قياـ داعش بقتؿ الطبيب الدكتكر أبي رياف حسيف السميماف أحد قادة أحرار الشاـ

اإلسالمية ،كقد تعرضت جثتو عمى أيدم داعش إلى كثير مف التشكيو كالتمثيؿ؛
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حيث أطمقكا عميو رصاصة متفجرة في رأسو ،كعدة طمقات في الكؼ كاألقداـ ،كقياـ

داعش بقطع أذنو بأداة حادة ،كما قتمت داعش المقاتؿ محمد فارس مف أحرار الشاـ،

حيث قامت داعش بقطع رأسو كامالن ،كفصمو عف جسده ،ثـ قامت بالتنقؿ بو داخؿ
القرية مفاخريف بقتميـ أحد الركافض .كقد طالب الشيخ يكسؼ عبد اهلل األحمد تنظيـ

دكلة العراؽ كالشاـ "داعش" بالقبكؿ العاجؿ بمحكمة شرعية مستقمة عمنية ،لمتحقيؽ

في مقتؿ الطبيب الدكتكر أبي رياف حسيف السميماف أحد قادة أحرار الشاـ .كمما جاء

فإف كاف حقان كجب قبكلو،
إف كاف لإلخكة رأم آخر يبٍّيف بالدليؿ الشرعيٍ ،
في البيافٍ " :
كا ٍف جانب الحؽ تـ مناقشتو عمميان ،أما لزكـ الصمت أك االكتفاء بالبيانات غير
الرسمية فميس شأف صاحب الحؽ ،خصكصنا كأف تعطيؿ إقامة المحكمة الشرعية

المستقمة أصبح خط انر كبي نار ،ييدد مشركع األمة في الجياد ،كتحكيـ الشريعة في

الشاـ".

()1

ز -قياـ القيادم في تنظيـ الدكلة بريؼ دمشؽ خالد العبداكم الممقب بػ"أبك حيدرة
التكنسي" بذبح الشاب عمر التكـ أحد أفراد جيش اإلسالـ ،كقد منعو مف أداء الصالة

قبؿ ذبحو ،مما القى ردكد فعؿ مستيجنة ،حتى مف بعض أنصار تنظيـ الدكلة في
مكقع "تكيتر" .كبعدىا بفترة قتؿ المدعك "أبك حيدرة التكنسي" مع مجمكعة مف مرافقيو
()2

إثر ىجكـ ىشنو ما يعرؼ "جيش أسكد الشرقية" عمى مكاقع التنظيـ في المنطقة.
كعقيب ىذا الحادث اإلجرامي أصدر منظٍّر التيار السمفي الجيادم عمر
محمكد عثماف الممقب بأبي قتادة الفمسطيني فتكل بػتكفير عناصر تنظيـ الدكلة،

 -1مكقع مفكرة اإلسالـ عمى "اإلنترنت"
 -2المصدر السابؽ.
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الذيف منعكا أحد أفراد جيش اإلسالـ مف أداء الصالة قبؿ إعدامو ذبحنا في ريؼ

دمشؽ.

ح -كمف أمثمة ذلؾ أيضان :مقتؿ عضك رابطة خطباء الشاـ الشيخ محمد أميف

النجار ،عمى أحد جبيات الجياد في الريؼ الشمالي مف حمص ،إثر غدر أفراد
عصابة داعش بو ،بعد تمكنيـ منو ،كاعطائو األماف ،فقيتؿ غد انر ىك كصاحبو
المجاىد البطؿ صالح العمكش .كالشييد -بإذف اهلل -مف خيرة طمبة العمـ كالباحثيف
الشرعييف ،كقد فاز مؤخ انر في المركز الثالث في المسابقة السنكية األكلى لدراسات
()1

المنبر.

ط -قتاؿ داعش لتنظيـ جماعة أنصار اإلسالـ في العراؽ ،كقد صدرت عدة بيانات

عف جماعة أنصار اإلسالـ في العراؽ ،تشكك فييا مف تصرفات كمكاقؼ جماعة

الدكلة اإلسالمية في العراؽ ،كجاء في كاحد منيا" :إف اإلشكاليات في الساحة
المشتركة لمعمؿ في العراؽ مع مجاىدم دكلة العراؽ اإلسالمية كصمت إلى حد ال
نراه صالحان أك مرضيان ،كقد دفعتنا الضغكطات المتكالية إلى ىحود ال يحتممو حميـ ،مما
ال مف العفك
أكجب عمينا تبديؿ تعاممنا كخطابنا إلى صفة العدؿ كأسمكب المكافأة ،بد ن

كالمسامحة ،مع االلتزاـ بالقضاء الشرعي ،كااللتزاـ بالثكابت .كتتمثؿ ىذه اإلشكاالت:

 -1محاربة مجاىدم جماعة أنصار اإلسالـ إلى حد إىدار دمائيـ المعصكمة ،كقد
كقع ذلؾ ،ككصؿ األمر في اآلكنة األخيرة إلى استيداؼ قياداتنا الميدانية.

 -1انظر بياف رابطة خطباء الشاـ "بياف تعزية باستشياد الشيخ محمد أميف النجار" ،مصدر
سابؽ.
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 -2الضغط كاالضطياد عمى المعتقميف مف جماعة أنصار اإلسالـ في السجكف

األمريكية سابقا كالعراقية حاليا مف قبؿ أفراد دكلة العراؽ اإلسالمية ضغطان يصؿ إلى
حد التيديد بالقتؿ كالتكفير كالعزؿ كالمنع مف إعطاء الدركس الشرعية كغير ذلؾ.

 -3إكراه مجاىدم جماعة أنصار اإلسالـ عمى نقض بيعتيـ ،كعقد بيعة لجماعة

الدكلة ،أك قعكد مجاىدم األنصار عف القتاؿ ،كاال فالتيديد بالقتؿ.

 -4الضغط كالمحاربة االقتصادية الدائمة ،كاستحالؿ ممتمكات األنصار ،كاستباحة
()1

أمكاليا ،كىذا مف الظمـ بحؽ جماعة أنصار اإلسالـ.
كمف ىنا نفيـ ما قالو منظٍّر الجيادية السمفية عبد المنعـ مصطفى حميمة
"فإف لـ تمسؾ جماعة الدكلة المسماة بداعش عف
المشيكر بأبي بصير الطرطكسيٍ :
بغييا كظمميا كعدكانيا ،كتكؼ أذاىا كشرىا عف الشاـ كأىؿ كمجاىدم الشاـ،

كتيصغي إلى خطاب النقؿ كالعقؿ ،الذم كجيو إلييا بعض العقالء كالفضالء ،فإنو
يجب شرعان عمى جميع مجاىدم أىؿ الشاـ قتاليـ ،كرد عدكانيـ ،كىك مف الجياد في
و
حينئذ شيادة عامة جازميف كمستيقنيف أف قتمى مجاىدم أىؿ
سبيؿ اهلل ،كنشيد

الشاـ مأجكركف ،كىـ شيداء بإذف اهلل ..كقتمى داعش آثمكف ،كىـ في النار ،بؿ
كمف كالب أىؿ النار .كىـ في قتاليـ ألىؿ كجند الشاـ ،قد كقفكا في صؼ

ٍّ
كنردد ما قالو الحبيب صمى اهلل
الطاغكت بشار األسد في قتالو كحربو ألىؿ الشاـ،
عميو كسمـ" :طكبى لمف قتميـ كقتمكه".

()2

 -1انظر بيانات جماعة أنصار اإلسالـ في العراؽ :مكقع عريف المجاىديف https://al-
aren.com/vb/showthread.php?t=955

 -2انظر بياف أصدره عبد المنعـ مصطفى حميمة المشيكر بأبي بصير الطرطكسي .بتاريخ
2014/1/14ـ.
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تاسعا :انفكاك جية التأصيل عن جية التنـزيل:

لقد أصدرت "ك ازرة الييئات الشرعية في دكلة العراؽ اإلسالمية" كتابان تحت

عنكاف "إعالم األنام بميالد دولة اإلسالم" أعده "مسؤكؿ الييئة الشرعية" ،بيف فيو
النظرية التي اعتمدىا المجاىدكف في إقامة دكلتيـ اإلسالمية في الكاقع ،ككشؼ

األسباب كالدكاعي التي كفرت الظركؼ المناسبة لبركز ىذه الدكلة .كمف خالؿ
دراسة الكتاب تبيف احتكاؤه عمى عدة مغالطات فقيية كفكرية.

فعند مقارنة األدلة التأصيمية في البحث بالمكضكع الذم سيقت ألجمو ىن ً
صؿ إلى
نتيجة كاحدة ،ىي أف األدلة التي استدلكا بيا في جية كالدكلة في جية أخرل! كأمثمة
ذلؾ-:
أ -مف ذا الذم يخالؼ في كجكب إقامة الدكلة التي يحكـ فييا بكتاب اهلل كسنة
رسكلو صمى اهلل عميو كسمـ ،لكف أىذه ىي الدكلة التي دلت عمييا تمؾ األدلة؟ كىؿ
أركانيا المؤصمة في مراجع أئمة أىؿ العمـ الشرعي ىي أركانيا المكجكدة عمى
األرض اليكـ؟ ال أحد يخالؼ في كجكب كجكد أىؿ الحؿ كالعقد ،لكف ًل ىـ تيىن ٍّزؿ
صفات أىؿ الحؿ كالعقد عمى صحبؾ ىؤالء الذيف زعمت أنيـ بايعكا البغدادم خميفة
()1
لممسمميف؟.
لقد بشرنا المصطفى صمى اهلل عميو كسمـ بعكدة دكلة العدؿ اإلسالمية
ً
صمى
كاقامة دكلة الخالفة في بيت المقدس ،فعف عبد اهلل بف ىح ىكالىةى عف ىر يسكؿ المو ى
ض اٍل يمقىد ىسةى ،فىقى ٍد
الموي ىعمى ٍي ًو ىك ىسم ىـ قى ى
ت اٍل ًخ ىالفىةى قى ٍد ىن ىزلى ٍ
اؿ :ى"يا ٍاب ىف ىح ىكالىةى ًإ ىذا ىأرٍىي ى
ت ٍاأل ٍىر ى

 -1انظر الدكلة اإلسالمية بيف الحقيقة كالكىـ ص .16-15
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ًو
ب ًإىلى الن ً
اسً ،م ٍف ىي ىدم ىىًذ ًه
كر اٍل ًع ى
ىد ىن وت ى
اعةي ىي ٍك ىمئذ أى ٍق ىر ي
اـ ،ىكالس ى
يم ي
الزال ًز يؿ ىكاٍل ىب ىال ىيا ىك ٍاأل ي
ظي
()1
ًمف أر ً
ٍس ىؾ".
ٍ ى
ً
ً
صمى الموي ىعمى ٍي ًو ىك ىسم ىـ ىال تىىاز يؿ
اؿ :قى ى
امةى قى ى
اؿ ىر يسك يؿ المو ى
يم ى
كفي الحديث ىع ٍف أىبي أ ى
ً
ؽ ى ً
طائً ىفةه ًم ٍف أيم ًتي ىعىمى اٍل ىح ٍّ
ض ُّريى ٍـ ىم ٍف ىخاىلفىيي ٍـ ًإال ىما
ى
يف ىال ىي ي
يف ىل ىع يد ٍّكًى ٍـ ىقاى ًر ى
ظاى ًر ى
ً
ً
ىم ير الم ًو ىك يى ٍـ ىك ىذًل ىؾ قىاليكا ىيا ىر يسك ىؿ الم ًو ىكأ ٍىي ىف يى ٍـ قىا ىؿ
ىص ىابيي ٍـ م ٍف ىأل ىٍك ى
أ ى
اء ىحتى ىيأٍت ىييي ٍـ أ ٍ
()2
س كأى ٍك ىن ً
ً ً
اؼ ىب ٍي ًت اٍل ىم ٍقًد ً
ً ً
س".
ب ىب ٍيت اٍل ىم ٍقد ى
يقكؿ شيخ اإلسالـ ابف تيمية -بعد أف ذكر أحاديث فضؿ الشاـ كبيت

السنة كما ركل عف األنبياء المتقدميف عمييـ السالـ ،مع
المقدس" : -كقد دؿ الكتاب ك ي
ما عمـ بالحس كالعقؿ ككشكفات العارفيف أف الخمؽ كاألمر ابتدآ مف مكة أـ القرل،
فيي ٌأـ الخمؽ ،كفييا ابتدأت الرسالة المحمدية ،التي طبؽ نكرىا األرض ،كىى التي
جعميا اهلل قيامنا لمناس إلييا ،يصمكف كيحجكف ،كيقكـ بيا ما شاء اهلل ،مف مصالح
دينيـ كدنياىـ ،فكاف اإلسالـ في الزماف األكؿ ظيكره بالحجاز أعظـ ،كدلت الدالئؿ

المذككرة عمى أف ممؾ النبكة بالشاـ ،كالحشر إلييا ،فإلى بيت المقدس كما حكلو يعكد
الخمؽ كاألمر ،كىناؾ يحشر الخمؽ ،كاإلسالـ في آخر الزماف يككف أظير بالشاـ،

فأكؿ األمة خير مف آخرىا ،ككما ٌأنو في آخر
ككما أف مكة أفضؿ مف بيت المقدسٌ ،
الزماف يعكد األمر إلى الشاـ ،كما أسرل بالنبي مف المسجد الحراـ إلى المسجد

 -1ركاه أحمد بسنده ( ،)288/5كصححو الحاكـ كاأللباني في صحيح الجامع .7838
 -2ركاه اإلماـ أحمد في المسند  ،269/5كانظر سمسمة األحاديث الصحيحة :محمد ناصر
الديف األلباني .456/4
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األقصى ،فخيار أىؿ األرض في آخر الزماف ألزميـ مياجر إبراىيـ عميو السالـ،
()1

كىك بالشاـ".

ب -تحدث كتاب شرعيي داعش "إعالـ األناـ بميالد دكلة اإلسالـ" عف الطائفة
لكف ًل ىـ تثبت أف طائفتؾ ىذه ىي
المنصكرة ،كال شؾ أف ثمة طائفة منصكرةٍ ،
تحديدا في األحاديث الصحيحة ،كىؿ الطكائؼ األخرل ليست بمنصكرة ما
المقصكدة
ن
لـ تنضـ لجماعتؾ!؟
جً -ل ىما ذىب صاحب كتاب "إعالـ األناـ بميالد دكلة اإلسالـ" إلى أف البيعة كاجبة
لكـ عمى جميع الفصائؿ؟ فأيف ٍّ
األدلة الشرعية التي تكجب ذلؾ؟!
يحكؿ الكجكب ليـ؟ كيثبت حكـ
د -إنو يثبت حكـ السمع كالطاعة باألدلة ،ثـ ٍّ
كيحكؿ كجكب اليجرة ليـ...
يحكؿ كجكب أدائيا ليـ؟ كيثبت حكـ اليجرة،
ٍّ
الزكاة ،ثـ ٍّ
كمف ال يرل ىذا الرأم ،كيمتزـ بمقتضاه ،فيزعمكف أنو البد أف تجرم عميو األحكاـ
الشرعية الدنيكية متى قدركا عميو ،بينما األحكاـ األخركية عند اهلل تعالى ...كىكذا
فيذا كأمثالو مف شرعيي الدكلة يستدلكف بالكتاب كالسنة ،كيذكركف أقكاؿ العمماء،
()2
لكنيـ ينزلكنيا في غير محميا.

 -1مجمكع الفتاكل .44-43/27

 -2انظر الدكلة اإلسالمية بيف الحقيقة كالكىـ ص .16-15
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المطمب الخامس

بين داعش والخوارج
عف عمي رضي اهلل عنو قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ" :يأتي في

آخر الزماف قكـ حدثاء األسناف سفياء األحالـ ،يقكلكف مف خير قكؿ البرية ،يمرقكف
مف اإلسالـ كما يمرؽ السيـ مف الرمية ،ال يجاكز إيمانيـ حناجرىـ ،فأينما لقيتمكىـ

فاقتمكىـ ،فإف قتميـ أجر لمف قتميـ يكـ القيامة"( ،)1كعف عبد اهلل بف مسعكد رضي
اهلل عنو قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ :يخرج قكـ في آخر الزماف سفياء

األحالـ ،أحداث أك حدثاء األسناف ،يقكلكف مف خير قكؿ الناس ،يقرأكف القرآف

بألسنتيـ ال يعدكا تراقييـ ،يمرقكف مف اإلسالـ كما يمرؽ السيـ مف الرمية ،فمف
()2

أدركيـ فميقتميـ ،فإف في قتميـ أج نار عظيمنا عند اهلل لمف قتميـ".

لقد تميز الخكارج بصفات قؿ أف تكجد في سكاىـ ،كىذه الصفات يتميز بيا

أتباع داعش ىذه األياـ كما سبؽ أف ذكرناىا ،كمنيا ىذا الخصاؿ الخمس-:

 -1التكفيػػر بالمعاصػػي غيػػر المكفٍّػرة ،كخاصػػة لممخػػالفيف ليػػـ كلمخصػػكـ .كاسػػتحالؿ

الدماء لمف يكفػركنيـ ،كلػك كػانكا عمػى مػنيجيـ السػمفي ،كمػا فعمػكا مػع تنظػيـ القاعػدة

كجبية النصرة ،كمف يرجع إلػى تػاريخ الخػكارج القػدامى كيقػ أر عقيػدة مػف بايعػو ىػؤالء

الخ ػكارج خميفػػة ،كىػػك عبػػد اهلل بػػف كىػػب ال ارسػػبي ،يأخػػذه العجػػب كيػػؼ يكفػػر أقػػرب

المسػػمميف إليػػوٌ! فقػػد قػػاؿ" :فأشػػيد عمػػى أىػػؿ دعكتنػػا مػػف أىػػؿ قبمتنػػا أنيػػـ قػػد اتبع ػكا
 -1ركاه البخارم رقـ  ،3611كمسمـ .1066

 -2سنف الترمذم رقـ  ،4138قاؿ الترمذم :ىذا حديث حسف صحيح .كسنف أبي داكد رقـ
.4767
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اليػػكل ،كنب ػػذكا حك ػػـ الكت ػػاب ،كج ػػاركا ف ػػي الق ػػكؿ كاألعم ػػاؿ ،كأف جي ػػادىـ ح ػػؽ عم ػػى

المؤمنيف".

()1

 -2الجيؿ بأحكاـ الشريعة ،كالسطحية في فيـ النصكص القرآنية ،كأخذىا عمى
ظاىرىا.

ُّ
التشدد في العبادة كالمبالغة فييا ،كبيذا الكرع كبيذا اإليماف ال يتيمكف في دينيـ
-3

كاخالصيـ ،فقد كانكا مخمصيف لديف اهلل تعالى ،ساعيف لخير اإلسالـ ،لكنيـ قد
ضمكا الطريؽ مف حيث ال يعممكف ،كقد كصفيـ عمر بف عبد العزيز رضي اهلل عنو
()2

أحسف كصؼ ،حيف قاؿ ليـ" :إنكـ أردتـ اآلخرة فأخطأتيـ سبيميا".

ُّ -4
حب الفداء كالرغبة في المكت ،كاالستيداؼ لممخاطر مف غير رادع قكل ،كربما
كاف منشؤه ىكسان عند بعضيـ ،ال مجرد الشجاعة ،كاذا لـ يكف الخكارج متيميف في

دينيـ كمقاصدىـ ،كأنيـ لـ يككنكا أعداء مباشريف لإلسالـ كالمسمميف بطريؽ مباشرة،
فإنيـ بتمسكيـ الشديد بآرائيـ ،كسطحيتيـ في فيـ تعاليـ الديف ،قد آؿ أمرىـ

أعداء خطريف لإلسالـ كالمسمميف ،إذ ابتدعكا في الديف ما ليس منو،
ليصبحكا
ن
كاستباحكا دماء المسمميف كأمكاليـ ،كأعاقكا نشاط الدكلة اإلسالمية ردحنا مف الزمف،
كتسببكا في ىدر الكثير مف الجيكد كالطاقات ،التي كاف مف الممكف االستفادة منيا

في الجيد العاـ في بناء الدكلة كالمجتمع اإلسالمي المنشكد.

()3

 -1البداية كالنياية :ابف كثير القرشي البصرم الدمشقي ،دار إحياء التراث العربي ،الطبعة
األكلى 1408ىػ1988 -ـ.316/7 ،

 -2سيرة عمر بف عبد العزيز عمى ما ركاه اإلماـ مالؾ بف أنس كأصحابو :أبك محمد عبد اهلل
بف عبد الحكـ ،تحقيؽ أحمد عبيد1404 ،ىػ1984 -ـ ،بيركت – لبناف ص .113

 -3مكسكعة التاريخ االسالمي :د .أحمد شمبي.266/2 :
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 -5كمف صفات الخكارج ما ذكره اإلماـ ابف كثير رحمو اهلل" :ثـ خرجكا يتسممكف
كحدانان ،لئال يعمـ أحد بيـ ،فيمنعكىـ مف الخركج ،فخرجكا مف بيف اآلباء كاالميات،
كاالخكاؿ كالخاالت ،كفارقكا سائر القرابات ،يعتقدكف بجيميـ كقمة عمميـ كعقميـ أف

ىذا األمر يرضي رب األرض كالسمكات ،كلـ يعممكا أنو مف أكبر الكبائر المكبقات،
كالعظائـ كالخطيئات ،كأنو مما زينو ليـ إبميس الشيطاف الرجيـ المطركد عف

السمكات الذم نصب العداكة ألبينا آدـ ،ثـ لذريتو ما دامت أركاحيـ في أجسادىـ
مترددات ،كاهلل المسؤكؿ أف يعصمنا منو بحكلو كقكتو ،إنو مجيب الدعكات ،كقد

تدارؾ جماعة مف الناس بعض أكالدىـ كاخكانيـ ُّ
فردكىـ كأنبكىـ ككبخكىـ ،فمنيـ مف

استمر عمى االستقامة ،كمنيـ مف فر بعد ذلؾ فمحؽ بالخكارج ،فخسر إلى يكـ
()1

القيامة".

يقكؿ الخميفة البغدادم في تسجيؿ صكتي بث عمى اإلنترنت" :ىممكا إلى

دكلتكـ أيُّيا المسمميف ،نعـ دكلتكـ ،ىممكا ،فميست سكريا لمسكرييف ،كليس العراؽ

لمعراقييف ،إف األرض هلل يكرثيا مف يشاء ،كالعاقبة لممتقيف ،الدكلة دكلة المسمميف،
كاألرض أرض المسمميف ،كؿ المسمميف ،فيا أييا المسمميف في كؿ مكاف ،مف

استطاع اليجرة إلى الدكلة اإلسالمية فميياجر ،فإف اليجرة إلى دار اإلسالـ ىي
كاجبة ،ففركا أيًّيا المسمميف بدينكـ إلى اهلل مياجريف ،كمف يياجر في سبيؿ اهلل يجد

مياجر إلى اهلل كرسكلو ،ثـ يدركو
سعةن كبيرةن في أرض اهلل ،كمف يخرج مف بيتو
ان
خص بدعكتنا
المكت ،فقد كقع أجره عمى اهلل ،ككاف اهلل غفك انر رحيمان" ،كأضاؼ" :ن ًّ

طمبة العمـ ،كالعمماء كالفقياء ،كعمى رأسيـ القضاة ،كأصحاب الكفاءات العسكرية،

 -1البداية كالنياية :أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير ،تحقيؽ عمي شيرم ،دار إحياء
التراث العربي ،الطبعة األكلى 1408ىػ1988 -ـ .317/7
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كاإلدارية كالخدمية ،كاألطباء ،كالميندسيف في ٍّ
كؿ التخصصات كالمجاالت،

كجكبا عينيان ،لحاجة
كنستنفرىـ ،كنذكرىـ بتقكل اهلل ،فإف النفير كاجب عمييـ
ن
المسمميف الماسة إلييـ ،فإف الناس يجيمكف دينيـ ،كمتعطشكف لمف يعمميـ كيفقييـ".

قمت سبحاف اهلل فكأف ابف كثير يعيش في عالمنا المعاصر ،كرأل بأـ عينو خكارج
اليكـ ،الذيف خرجكا يتسممكف مف دكليـ ،دكف أف يشعر بيـ آباؤىـ كأمياتيـ ،كي
يمحقكا بدكلة إسالمية ،أعمنت عف نفسيا كخميفة بايعو مف بايع ،دكف أف يككف لدييـ

فقو كعمـ ،كتبصر كبصيرة بحاؿ الخميفة ،كحاؿ مف بايعو ،كمما ىك معمكـ أنو لـ
يستجب لدعكتو باليجرة لدكلة الخالفة العمماء كالفقياء كالميندسكف إنما خرج يتسمؿ

إليو الشباب حدثاء األسناف المغرر بيـ ،كفييـ المتحمس لدينو لكف ينقصو الفقو
كالبصيرة.

كقد أكرد ابف كثير رحمو اهلل قصة خركج جماعة مف الناس ممف كلكا عمييـ

أمي انر مطاعان كىك زيد بف حصف الطائي ،كذكر خطبتو فييـ فقاؿ" :كالمقصكد أف
ىؤالء الجيمة الضالؿ ،كاألشقياء في األقكاؿ كاألفعاؿ ،اجتمع رأييـ عمى الخركج مف

بيف أظير المسمميف ،كتكاطأكا عمى المسير إلى المدائف ،ليممككىا عمى الناس،

كيتحصنكا بيا ،كيبعثكا إلى إخكانيـ كأضرابيـ  -ممف ىك عمى رأييـ كمذىبيـ ،مف

أىؿ البصرة كغيرىا -فيكافكىـ إلييا .كيككف اجتماعيـ عمييا ،فقاؿ ليـ زيد بف

حصف الطائي :إف المدائف ال تقدركف عمييا ،فإف بيا جيشان ال تطيقكنو كسيمنعكنيا
منكـ ،كلكف كاعدكا إخكانكـ إلى جسر نير جكخى ،كال تخرجكا مف الككفة جماعات،
()1

كلكف اخرجكا كحداننا ،لئال يفطف بكـ".
ٍ
 -1البداية كالنياية :ابف كثير .317/7
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داعش وصفات الخوارج:
األصؿ الجامع لمخكارج ىك التكفير بال مكفٍّر ،كتكفير مف ال يستحؽ التكفير،

كبالتالي استحالؿ قتؿ مف ال يستحؽ القتؿ ،حيث أنيـ يأصمكف أصكالن معينة،
كيعتبركف مف خالفيا كاف انر مرتدان ،كيختمط األمر عندىـ بيف جماعتيـ كاإلسالـ نفسو،

فيعتبركف مف خالفيـ قد خالؼ اإلسالـ ،كمف عاداىـ فقد عادل اإلسالـ ،كمف رفض

بيعتيـ فقد رفض اإلسالـ كديف ،كبالتالي ىك كافر ،فيغالكف في قاعدة" :من لم يكفر

ال مطردنا مطمقان ،دكف التفصيؿ المعركؼ ،فتنطمؽ
الكافر فيو كافر" كيعتبركنيا أص ن
عندىـ سمسمة التكفير لممخالؼ دكف ىكادة ،كالتكفير بال مكفٍّر ،كتكفير المخالؼ
()1

ليـ.

بؿ إنيـ ال يقبمكف مف أحد إيماف حتى يتكب عمى طريقة الخكارج؛ في اإلقرار

عمى النفس بالردة كالكفر؛ كتكفير النفس ،كتكفير كؿ مف تكفره الدكلة ،كال يقبمكف في

ذلؾ كساطة أك تكرية ،تمامان كما فعمت الخكارج قديما مع الخميفة عمي بف أبي طالب

رضي اهلل عنو ،لقد ذكر العالمة ابف كثير عف صنيع الخكارج مع الخميفة الرابع:

"فكتبكا إليو :أما بعد فإنؾ لـ تغضب لربؾ ،كانما غضبت لنفسؾ ،كا ٍف شيدت عمى
نفسؾ بالكفر كاستقبمت التكبة نظرنا فيما بيننا كبينؾ ،كاال فقد نابذناؾ عمى سكاء (إف

عمي كتابيـ يئس منيـ ،كعزـ عمى
اهلل ال يحب الخائنيف) األنفاؿ ،58 :فمما ق أر ٌّ
()2
الذىاب إلى أىؿ الشاـ ليناجزىـ".

 -1العالمات الفارقة في كشؼ ديف المارقة  -بحث تأصيمي يكشؼ حقيقة جماعة الدكلة شرنعا
اقعا :-لمشيخ د .مظير الكيس ص.52
كك ن
 -2العالمات الفارقة في كشؼ ديف المارقة ص .77-76البداية كالنياية :ابف كثير .318/7
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إف مف يطالع مسيرة الخكارج عبر التاريخ سيالحظ سمات عامة يتصفكف بيا،

كبيا يعرفكف ،كأىميا تسع صفات ،ىي(-:)1

 -1األلقاب البراقة التي يتسمى بيا الخكارج ،ككميا تزكية لمنفس كتمكيو عمى الخمؽ
كما تسمى الخارجي بطالب الحؽ.

 -2إعالف الخكارج لمخالفة ظاىرة متكررة ،كتسمية زعمائيـ بأمير المؤمنيف

 -3الخطب الرنانة كاثارة المشاعر كدغدغة العكاطؼ بالشعارات الرنانة كدعاكل
اإلصالح كالدعكة إلى تحكيـ الشريعة.

 -4اإلكثار مف الرايات السكد بشكؿ مييب كممفت لمنظر كىذا ديدف الغالة اليكـ

فالسكاد شعارىـ.

 -5حقيقة مذىب الخكارج ليس التكفير بالكبيرة ،بؿ تكفير المخالؼ فمف شؾ في مف
كفركه فيك عندىـ كافر.

 -6الطبيعة البشرية لمخكارج أنيـ الحدثاء كاألجالؼ كالمعجبكف بجنكدىـ.

 -7جباية األمكاؿ كالتمكيف الذم كصؿ إليو الخكارج حتى سيطركا عمى مكة

كالمدينة فضال عف اليمف ،كرغـ ذلؾ لـ ترؽ لمعمماء خالفتيـ كلـ ينخدعكا بتمكينيـ.
 -8التقية عند الخكارج بمداراة يمخالفييـ كبذليـ األمكاؿ لشراء الذمـ حتى يتمكنكا.
 -9نياية الخكارج ىك التفرؽ كالتشرذـ بمقتؿ قادتيـ.

إف مف يطالع األقكاؿ كالممارسات الفعمية لتنظيـ داعش ،كيشاىد الكـ الكبير

مف الفيديكىات التي يقكـ اإلعالـ الداعشي بتنزيميا عبر صفحات التكاصؿ
االجتماعي ،كاليكتيكب الصادرة عف إعالـ داعش كأتباعيـ يالحظ أكجو الشبو بيف

 -1المصدر السابؽ ص .199
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بالردة ،كاستحالؿ الدماء
خكارج األمس كخكارج اليكـ ،كيستمع لعبارات التكفير كالحكـ ٍّ

المسممة ،التي تخرج مف أفكاه شباب صغار حدثاء أسناف ،التحقكا بالدكلة اإلسالمية،

كيعرض لما يقكمكف بو مف أفعاؿ،
كمنيـ مف يكفٍّر حتى مف ينتقد سمككيـ،
ٍّ
كيحاكرىـ بالحجة كالتي ىي أحسف ،فال يتكرعكف عف تكفيره كالطعف في دينو ،كقد
سبؽ أف عرضنا طائفة مف الغمك الداعشي ،كمف ذلؾ تكفيرىـ لمعظـ التنظيمات

اإلسالمية المقاتمة ضد النظاـ السكرم ،كجبية النصرة ،كأحرار الشاـ ،بؿ تكفير
حركة اإلخكاف المسمميف كبرل الحركات اإلسالمية في العالـ المعاصر ،كتكفير

حركة المقاكمة اإلسالمية "حماس" .ككفرت داعش فصائؿ المجمس السياسي

لممقاكمة العراقية التي(تضـ الجيش اإلسالمي في العراؽ ،كجماعة أنصار السنة -
الييئة الشرعية ،كالجبية اإلسالمية لممقاكمة العراقية ،كحركة المقاكمة اإلسالمية

الردة .ومن ممارسات داعش
حماس-العراؽ) ،بؿ ككصؼ داعش المجمس بالعمالة ك ٍّ

المشابية لمخوارج:

 -1الحكـ عمى بالد المسمميف بأنيا بالد و
كفر كردة ،ككجكب اليجرة منيا إلى مناطؽ
سيطرة كنفكذ دكلة الخالفة.

 -2الحكـ عمى مف خالفيـ بالكفر كالردة ،ككصفيـ بالصحكات ،كرمييـ بالخيانة

كالعمالة لمكفارُّ ،
ال ،كالتعامؿ مع الحككمات كاألنظمة
بالشبو ،كبما ليس نا
كفر أص ن
األخرل كالمقاء بمسؤكلييا .يقكؿ شيخ اإلسالـ ابف تيمية" :كالخكارج ىـ أكؿ مف كفر
المسمميف ،يكفركف بالذنكب ،كيكفركف مف خالفيـ في بدعتيـ كيستحمكف دمو كمالو،
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كىذه حاؿ أىؿ البدع يبتدعكف بدعة كيكفركف مف خالفيـ فييا .كأىؿ السنة كالجماعة
()1

يتبعكف الكتاب كالسنة كيطيعكف اهلل كرسكلو فيتبعكف الحؽ كيرحمكف الخمؽ".

 -3استحالليـ قتاؿ مف خالفيـ في منيجيـ ،أك رفض الخضكع لدكلتيـ المكىكمة،

ال ،كتعذيبنا ،كأرسمكا مفخخاتيـ
فأعممكا في المسمميف خطفان ،كغد نار ،كسجننا ،كقت ن
لمقرات المجاىديف ،فقتمكا مف رؤكس الثكار مف المجاىديف ،كالدعاة ،كاإلعالمييف،

كالنشطاء ما لـ يستطع النظاماف الطائفياف في العراؽ كسكريا فعمو ،كقاتمكا المسمميف

بما لـ يقاتمكا

كف
كسمـ " :ىي ٍقتيمي ى
 -4اسػػتحالؿ

بو األعداء ،كجميع ذلؾ يصدؽ فيو قكؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو
()2
ىى ىؿ ً ً
ىى ىؿ األ ٍىكثى ً
اف".
كف أ ٍ
أٍ
اإل ٍسالىـ ىكىي ىد يع ى
أخػػذ أم ػكاؿ المسػػمميف ،بحجػػة قتػػاؿ الجماعػػات المنحرفػػة ،كمصػػادرتيا

دكف كجو حؽ ،كاحتكار مكارد الػدخؿ العامػة مػف آبػار نفػط ،كصػكامع غػالؿ كغيرىػا،
كالتصرؼ فييا كتصرؼ الحاكـ المتمكف.

 -5الخركج عف جماعة المسمميف ،كحصر الحؽ في منيجيـ ،كالحكـ عمى جميع
مف يخالفيـ في الفكر أك المشركع بالعداء لمديف ،كآخر ذلؾ ادعاؤىـ "الخالفة"،

كايجاب بيعتيـ عمى جميع المسمميف.

 -6ليس فييـ عمماء معركفكف مشيكد ليـ عند المسمميف ،كما قاؿ ابف عباس رضي
بي صمى اهلل ً
ً
عميو كسم ىـ،
صح ىاب ًة الن ٍّ
اهلل عنو ألسالفيـ مف الخكارج" :أتيتي يكـ مف عند ى
ي
ً
األنصار ،كفي ًيـ أ ً
ً
أح هد" )3(.فغالبيـ مف صغار
يف ك
ًم ىف
يس في يكـ منييـ ى
المياجر ى
ينز ىؿ ،كلى ى
 -1مجمكع الفتاكل :شيخ اإلسالـ ابف تيمية .279/3
 -2ركاه البخارم  ،460/4كمسمـ .111-110/3

 -3سنف النسائي الكبرل  ،166/5المستدرؾ عمى الصحيحيف  ،164/2سنف البييقي الكبرل
 ،179/8االعتصاـ لمشاطبي .188/2
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السف الذيف تغمب عمييـ ً
ٍّ
الخفة كاالستعجاؿ ،كالحماس ،كقصر النظر كاإلدراؾ ،مع

اء
ضيؽ األفؽ كعدـ البصيرة ،فيـ كما قاؿ عنيـ النبي صمى اهلل عميو كسمـ " :يح ىدثى ي
ىس ىن ً
ىح ىالًـ" )1(.كقد أثر غياب أىؿ العمـ كالحكمة عنيـ عمى تصرفاتيـ
اء ٍاأل ٍ
ٍاأل ٍ
اف ،يسفىيى ي
فكقعكا في السفاىة كالطيش ،كعدـ النظر لمآالت األمكر كعكاقبيا ،كما تجره عمى
المسمميف مف كيالت كدمار ،بزعـ الصدع بكممة الحؽ أك التككؿ عمى اهلل تعالى.

كقد قاؿ شيخ اإلسالـ ابف تيمية عف الخكارج" :أم أنيـ شر عمى المسمميف مف

غيرىـ ،فإنيـ لـ يكف أحد ش انر عمى المسمميف منيـ :ال الييكد كال النصارل ؛ فإنيـ
كانكا مجتيديف في قتؿ كؿ مسمـ لـ يكافقيـ ،مستحميف لدماء المسمميف كأمكاليـ كقتؿ
()2

أكالدىـ ،مكفريف ليـ ،ككانكا متدينيف بذلؾ لعظـ جيميـ كبدعتيـ المضمة".

 -7جميع ما اتصفكا بو سابقان دفعيـ إلى الغركر كالتعالي عمى المسمميف ،فقد زعمكا

أنيـ كحدىـ المجاىدكف في سبيؿ اهلل ،كالعارفكف لسنف اهلل في الجياد؛ لذا فإنيـ
ييكثركف مف التفاخر بما قدمكه كما فعمكه ،مف خالؿ ظيكرىـ عمى كسائؿ التكاصؿ
()3
االجتماعي كعبر اليكتيكب!!
كممف أطمؽ عمى تنظيـ داعش اسـ الخكارج ،كبيف انطباؽ أكصاؼ الخكارج

عمييـ ،عدد مف منظرم السمفية الجيادية كتنظيـ القاعدة التي خرج تنظيـ داعش مف

 -1جزء مف حديث ركاه البخارم  ،281/2مسمـ .747-746/2

 -2منياج السنة النبكية :شيخ اإلسالـ بف تيمية ،تحقيؽ د .محمد رشاد سالـ ،مؤسسة قرطبة،
الطبعة ألكلى 1406ق.248/5 ،

 -3ىؿ تنظيـ الدكلة اإلسالمية مف الخكارج؟ المكتب العممي :ىيئة الشاـ اإلسالمية
(.)http://islamicsham.org/fatawa/1945
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عباءتيـ التنظيمية كالفكرية ،كعدد كبير مف العمماء كالمشايخ ،بؿ مف منظرم السمفية

الذيف تربى المكفٍّرة عمى كتبيـ كبياناتيـ ،نذكر منيـ ما يمي-:

 -1أكد الشيخ عبد المنعـ مصطفى حميمة أبك بصير الطرطكسي – أحد منظرم

السمفية الجيادية -أف تنظيـ داعش ىك مف الخكارج الغالة ،فقاؿ" :جماعة الدكلة

المعركفة بمسمى داعش مف الخكارج الغالة ،بؿ قد فاقكا  -بأفعاليـ كأخالقيـ -

الخكارج األكائؿ في كثير مف الصفات كاألفعاؿ ،فجمعكا بيف الغمك ،كالبغي كالعدكاف،

صح عف النبي صمى اهلل
حمؿ ما ى
كسفؾ الدـ الحراـ ،عمييـ  -كعمى أمثاليـ  -يي ى
عميو كسمـ في الخكارج ،كما في قكلو صمى اهلل عميو كسمـ" :الخكارج كالب أىؿ

النار".

()1

كقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ" :سيخرج قكـ في آخر الزماف ،أحداث األسناف

أم صغار السف -سفياء األحالـ ،يقكلكف مف خير قكؿ البرية ،ال ييجاكز إيمانييـحناجرىـ يمرقكف مف الديف كما يمرؽ السيـ مف الرمية ،فأينما لقيتمكىـ فاقتمكىـ ،فإف
()2

في قتميـ أج انر لمف قتميـ يكـ القيامة".

 -2الدكتكر عبد اهلل محمد سمقيني رئيس جبية عمماء حمب المؤقت ،كذلؾ في بياف
بعنكاف(:أحكاـ التعامؿ مع مقاتمي الخكارج1435/3/4 ،ـ) ،كىك مكجكد في عدة

مكاقع عمى شبكة المعمكمات الدكلية.

 -1صححو الشيخ ناصر الديف األلباني في :صحيح سنف ابف ماجو ،143 :المشكاة ،3554
كالركض النضير .908 ،906

 -2بياف حكؿ ما يجرم مف اقتتاؿ بيف جماعة الدكلة كمجاىدم الشاـ :عبد المنعـ مصطفى
حميمة أبك بصير الطرطكسي1435/3/13 ،ىػ2014/1/15-ـ .كأطمؽ عمييـ اسـ الخكارج
الدكاعش كما في بيانو" :خالفة عمى أنقاض المسمميف كالمجاىديف!" .كالحديث ركاه البخارم
 ،281/2مسمـ .747-746/2
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 -3الشيخ محمد المنجد في محاضرة لو بعنكاف(:منيج الخكارج كأصكليـ الفكرية
كالعقائدية) مكجكد عمى اليكتيكب.

ً
ضالؿ الرك ً
افض
 -4أبك قتادة الفمسطيني حيث قاؿ :إف طريقتيـ تجمعي بيف
كالخكارًج...كىـ يشبيكف الخكارج في تكفير المخالؼ ليـ ،كتكفير ىمف لـ يبايع
()1

خميفتىيـ.
 -5ىيئة الشاـ اإلسالمية في بياف بعنكاف(:بياف ىيئة الشاـ اإلسالمية حكؿ إعالف
خالفة البغدادم) ،كبياف آخر بعنكاف(:ىؿ تنظيـ الدكلة اإلسالمية مف الخكارج؟).

 -6الدكتكر يحيى خيتي حيث قاؿ" :فشابيت أفعاليـ كمعتقداتيـ الخكارج األكليف،
بؿ فاقكىـ في الغدر كالخيانة كالكذب ،ترككا العدك النصيرم الصائؿ ،كانشغمكا بقتاؿ

المجاىديف ،حتى رماىـ عامةي المسمميف باالنحراؼ ،كحكمكا عمييـ بالضالؿ ،كأفتكا
((2

بقتاليـ ...حتى ممف كاف يعطييـ الشرعية ،كيعترؼ بيـ قبؿ مدة يسيرة.

 -7أبك عبد اهلل محمد المنصكر ،قاؿ :إف مما ال شؾ فيو عندم كعند المعتبريف مف
أىؿ العمـ في العراؽ ممف عرفيـ ،ككذلؾ كاقعيـ العممي يثبت ذلؾ دكف أدنى شؾ،

أنيـ في مسائؿ التكفير أقرب إلى منيج الخكارج ،كاذا كاف الخكارج ييكفٍّركف بكبائر
و
مختمؼ فييا بيف العمماء ىؿ
الذنكب ،فإف جماعة داعش ييكفٍّركف األعياف بمسائؿ
كيكفٍّركف بالظنكف كاألكىاـ ،كما كفركا بعض ىمف مف اهلل عمييـ
ىي مشركعة أـ ال! ي
أف يخرجكا مف
بالخركج مف سجكف الصميبييف؛ معمٍّميف ذلؾ بأف ىؤالء ال يمكف ٍ

 -1رد أبي قتادة الفمسطيني عمى خالفة داعش ثياب الخميفة2014/7/11 ،ـ.
 -2أحداث العراؽ األخيرة كمشاركة تنظيـ (الدكلة) فييا :الدكتكر يحيى خيتي.
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سجكف الصميبييف دكف أف يبيعكا دينيـ ،كيكالكا الصميبييف ،كىذا الحكـ مخصكص
()1

بمف كاف مف غير تنظيميـ!.

 -8الشيخ عبد العزيز الطريفي :حيث كصؼ جماعة داعش بالخكارج ألنيـ كفركا
المجاىديف في سكريا كقاتمكىـ ،كلـ يعظٍّمكا حرمات المسمميف ،كقد نشر عدة مقاالت
كتغريدات في ذلؾ عبر صفحتيو في الفيسبكؾ كالتكتير ،كفي لقاءات تمفزيكنية تكجد
عمى اليكتيكب ،كمما قالو فييـ" :مف قاتؿ المجاىديف في الشاـ ككفرىـ فمف ٍّ
يعظـ

حارب مف عدك ال يريده كمو ،كممف يريده،
حرمات بقية المسمميف ،فالجياد اليكـ يي ى
كلكف يسيء تطبيقو ،الخكارج أخطر عمى األم ة مف الكفار في اإلفساد ،ال في
الضالؿ ،كمما ظيركا في زمف كفركا المسمميف كقاتمكىـ ،ألف قتاؿ المرتد أكلى
()2

مف قتاؿ الكافر األصمي".

 -9الدكتكر محمد العريفي :لقد كصفيـ بالخكارج ككنيـ يكفٍّركف ،كيحكمكف بالردة
عمى المسمميف ،كال يجالسكف العمماء لتمقي العمـ الشرعي ،كرفضكا نصائح أىؿ العمـ

ليـ ،كقد اخترقتيـ أجيزة مخابرات أظيرت ليـ التٌديف ،ثـ سمطكىـ عمى اإلسالـ،
سكء عمميـ ،كلـ يقبمكا نصيحة عالـ ،ال يقبؿ
كمما قالو" :خكارج اليكـ يزيٍّف ليـ ي
التديف ،فسمطكىـ عمى
أحدىـ إال مف أصحابو ،خالطيـ مكظفك استخبارات أظيركا ٌ

بالردة عمييـ،
اإلسالـ  ،خكارج اليكـ كخكارج األمس ،يكفٍّركف المسمميف ،يحكمكف ٍّ

ييرقكف الدماء ،ما طمبكا عممان ،كال جالسكا عمماء ،يخترقيـ األعداء ،يحاربكف بيـ
()3

المسمميف".

 -1الدكلة اإلسالمية بيف الحقيقة كالكىـ :أبك عبد اهلل محمد المنصكر ص.7،142

 -2انظر صفحتو عمى التكتيرhttps://twitter.com/abdulaziztarefe :

 -3انظر صفحتو عمى التكتيرhttps://twitter.com/MohamadAlarefe :
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المطمب السادس

داعش والتغرير بالشباب
إف جذب تنظيـ داعش لممقاتميف العرب كاألجانب يعكد لمجمكعة مف

العكامؿ ،تستند بالدرجة األكلى إلى أزمة الشرعية التي تعاني منيا معظـ األنظمة
العربية ،كاستغالؿ الشحف الطائفي ،كانقالب بعض القكل المدعكمة مف دكؿ عربية

كأكربية عمى ثكرات الربيع العربي ،كعكدة الحكـ الديكتاتكرم في بعض البمداف

العربية ،كانتشار الحركب الطائفية في المنطقة ،كاضطياد أىؿ السنة كالجماعة في

العراؽ كسكريا كاليمف كايراف ،كالتدخؿ اإليراني في المنطقة ،كالتحكـ بالق اررات

السيادية في بعض البمداف العربية ،كما تعرض لو مشركع الحداثة في بعض الدكؿ
العربية مف فشؿ كتراجع في مياديف القضاء ،كالتنمية ،كالعدالة االجتماعية ،كممؼ

حقكؽ اإلنساف القاتـ بالمالحقة لمدعاة كسجنيـ كتعذيبيـ ،مما أكجد في داعش مالذان
()1

لعدد مف الشباب العربي ،كغيرىـ مف أبناء اإلسالـ.

كمف الكسائؿ التي لجئت إلييا داعش في جذب الشباب المسمـ كتجنيدىـ في

صفكفيا مجمكعة منيا :إتقاف داعش لمدعاية اإلعالمية ،مستخدمةن ترسانة إعالمية

قكية ،كاستخداـ االتصاؿ الحديثة ،مف خالؿ جيش متفرغ لبث الدعاية لصالح
الخالفة اإلسالمية كمياجمة المخالفيف بقكة كعنؼ ،كأبيف ما اعتمدتو داعش في

جذب الشباب المسمـ مف خالؿ خمسة أكجو ،ىي-:
-1

انظر

سر

جاذبية

داعش

الدعاية

كالتجنيد؟،

صحيفة

السكسنة

( .)https://www.assawsana.comناقش مختصكف كباحثكف أردنيكف كعرب سر جاذبية
داعش -الدعاية كالتجنيد ،ضمف مؤتمر عقد في العاصمة عماف ،نظمتو مؤسسة فريدريش
إيبرت األلمانية (غير حككمية تأسست عاـ 1925ـ كتعنى بقيـ الديمقراطية).
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 -6التغرير بتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية:
تغرير بيا داعش زعميـ أنيـ يطبقكف أحكاـ
إف مف أكثر القضايا التي ٍّ
الشريعة اإلسالمية ،كمما يركجكنو أنيـ يقيمكف الحدكد الشرعية ،كيفرضكف الحجاب

عمى النساء ،كيغمقكف المحالت أثناء الصالة ،كأظيركا عبر كسائؿ إعالميـ صك نار
كأفالمان لتطبيؽ الحدكد عمى بعض الرجاؿ كالنساء ،ممف كقعكا في جرائـ الزنا،
كشرب الخمر ،كقد استغمت داعش ما أظيرتو في تغرير الشباب المسمـ ،بدعكل أنيا

تطبؽ الشريعة اإلسالمية ،ككأف الشريعة اإلسالمية انحصرت في الحدكد كالتعزيرات

فقط ال غير .كمف المعمكـ أف مف كظيفة الخميفة المسمـ الدعكة إلى اهلل ،كاألمر
بالمعركؼ ،كالنيي عف المنكر ،قاؿ اهلل تعالىٍ ):ادعي ًإىلى سبً ً
ٍّؾ بًاٍل ًح ٍك ىم ًة
يؿ ىرب ى
ى
ىعىمـ بًمف ضؿ عف سبً ًيموً
ىكاٍل ىم ٍك ًع ى
ظ ًة اٍل ىح ىس ىن ًة ىك ىج ًادٍليي ٍـ بًالتًي ًى ىي أ ٍ
ىح ىس يف ًإف ىرب ىؾ يى ىك أ ٍ ي ى ٍ ى ى ٍ ى
ً
يف) النحؿ .125:كمف كظائؼ الخميفة :رعاية مصالح األمة
ىك يى ىك أ ٍ
ىعمى يـ بًاٍل يم ٍيتىد ى
يز ىعىم ٍي ًو ىما
اء يك ٍـ ىر يسك هؿ ًم ٍف أ ٍىنفي ًس يك ٍـ ىع ًز ه
الداخمية كالخارجية ،قاؿ اهلل تعالى) :ىل ىق ٍد ىج ى
عنًتُّـ ح ًريص عمى ٍي يكـ بًاٍلمؤ ًمنًيف رء ه ً
يـ) التكبة ،128:فيؿ قامت الدكلة المزعكمة
ى ٍ ى ه ى ٍ يٍ ى ىي
كؼ ىرح ه
كخميفتيا بيذه الكظائؼ الشرعية ،أـ كظيفتيا فقط إقامة الحدكد الشرعية ،دكف تطبيؽ

شرع اهلل تعالى في كؿ جكانب الحياة ،فمف المعمكـ أف اإلسالـ منيج متكامؿ،
كتشريع شامؿ لكؿ مجاالت الحياة اإلنسانية ،فيك إيماف كعمؿ ،عقيدة كشريعة،

عبادة كمعاممة ،فكر كعاطفة ،أخالؽ كعمراف ،كالشريعة اإلسالمية شاممة لجميع
شئكف الحياة الدنيا كاآلخرة ،كشاممة لمتطمبات الفرد كالجماعة ،كشاممة لكؿ متطمبات

الجكانب البشرية .فاإلسالـ منيج شمكلي يغطي مناحي الحياة المختمفة ،فيك ديف

عبادة ،كىك أيضان منظكمة مف الشرائع األخالقية كاالجتماعية ،كاالقتصادية
كالسياسية التي تحقؽ سعادة الفرد كالمجتمع في الدنيا ثـ اآلخرة .إنو البد أف تككف
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تعاليـ اإلسالـ ىي المكجية لكؿ نكاحي الحياة اإلنسانية ،كالقائد لكؿ مؤسسات

المجتمع.

كلقد بيف سيد قطب شمكؿ الشريعة اإلسالمية لكؿ مناحي كجكانب الحياة،

فيقكؿ رحمو اهلل" :إف مدلكؿ "الحاكمية" في التصكر اإلسالمي ال ينحصر في تمقي

الشرائع القانكنية مف اهلل كحده ،كالتحاكـ إلييا كحدىا .كالحكـ بيا دكف سكاىا ،إف
مدلكؿ "الشريعة" في اإلسالـ ال ينحصر في التشريعات القانكنية ،كال حتى في أصكؿ

الحكـ كنظامو كأكضاعو .إف ىذا المدلكؿ الضيؽ ال يمثؿ مدلكؿ "الشريعة" كالتصكر
اإلسالمي! إف "شريعة اهلل" تعني كؿ ما شرعو اهلل لتنظيـ الحياة البشرية ،كىذا يتمثؿ

في أصكؿ االعتقاد ،كأصكؿ الحكـ ،كأصكؿ األخالؽ ،كأصكؿ السمكؾ ،كأصكؿ

المعرفة أيضان .يتمثؿ في االعتقاد كالتصكر  -بكؿ مقكمات ىذا التصكر -تصكر
حقيقة األلكىية ،كحقيقة الككف ،غيبو كشيكده ،كحقيقة الحياة ،غيبيا كشيكدىا،

كحقيقة اإلنساف ،كاالرتباطات بيف ىذه الحقائؽ كميا ،كتعامؿ اإلنساف معيا ،كيتمثؿ

في األكضاع السياسية ،كاالجتماعية ،كاالقتصادية ،كاألصكؿ التي تقكـ عمييا،

لتتمثؿ فييا العبكدية الكاممة هلل كحده ،كيتمثؿ في التشريعات القانكنية ،التي تنظـ

ىذه األكضاع ،كىك ما يطمؽ عميو اسـ "الشريعة" غالبان بمعناىا الضيؽ الذم ال يمثؿ

حقيقة مدلكليا في التصكر اإلسالمي ،كيتمثؿ في قكاعد األخالؽ كالسمكؾ ،في القيـ
كالمكازيف التي تسكد المجتمع  ،كيقكـ بيا األشخاص ،كاألشياء كاألحداث في الحياة

االجتماعية .ثـ يتمثؿ في "المعرفة " بكؿ جكانبيا ،كفي أصكؿ النشاط الفكرم،
()1

كالفني جممة".

 -1ىم ىعالًـ في الطىريؽ :سيد قطب ص .115
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كيقكؿ الدكتكر يكسؼ القرضاكم" :إف الجانب التشريعي أك القانكني ليس ىك

ك ٌؿ ٌّ اإلسالـ كال جمو ،كما يتصكر بعض الناس أك يصكركف ،فاإلسالـ عقيدة تالئـ
الفطرة ،كعبادة تغذم الركح ،كخمؽ تزكك بو النفس ،كأدب تجمؿ بو الحياة ،كعمؿ

ينفع الناس ،كيمكث في األرض ،كدعكة ليداية العالـ إلى اهلل ،كجياد في سبيؿ الحؽ

كالخير ،كتكاص بالصبر كالمرحمة ،كما أنو في الكقت نفسو .تشريع يضبط سير
الحياة ،كينظـ عالقة اإلنساف بربو ،كعالقتو بأسرتو ،كعالقتو بمجتمعو ،كعالقتو

بدكلتو ،كعالقة دكلتو بو ،كعالقتيا بالدكؿ األخرل مسالمة كمحاربة ،إف اإلسالـ

تكجيو كتربية ،كتككيف لمفرد الصالح ،كلممجتمع الصالح ،قبؿ أف يككف قانكنا

كتشريعا...إف الحدكد كالقصاص كالعقكبات جزء محدكد في التشريع اإلسالمي
الكاسع ،كآيات الحدكد كالقصاص في القرآف ال تتجاكز عشر آيات مف نحك ستة

آالؼ آية أك تزيد ،كما ىك معمكـ .ثـ إف العقاب لممنحرفيف مف الناس ،كىؤالء ليسكا
ىـ األكثريف ،كليسكا ىـ القاعدة ،بؿ ىـ الشكاذ عف القاعدة .كاإلسالـ لـ يجئ لعالج

المنحرفيف أساسا ،بؿ لتكجيو األسكياء ككقايتيـ أف ينحرفكا ،كالعقكبة ليست ىي
العامؿ األكبر في معالجة الجريمة في نظر اإلسالـ ،بؿ الكقاية منيا بمنع أسبابيا

ىك العامؿ األكبر ،فالكقاية دائما خير مف العالج".

()1

لقد غررت داعش بالشباب المسمـ الذم يتطمع إلى إقامة ديف اهلل في األرض

كتحكيـ شرع اهلل في كاقع الحياة ،كفي غمرة الحماس الديني كتأجيج العكاطؼ تجاىؿ

مشرعك داعش عف عمد ،كجعمكا الشباب المسمـ الذم يتابعكنيـ يجيمكف" :أف

التشريع في اإلسالـ ليس محصك نار في الحدكد كالعقكبات كما يتصكر أكلئؾ أك
 -1مكانة الحدكد في التشريع :مكقع الدكتكر يكسؼ القرضاكم.
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يصكركف ،فالحدكد ليست إال كسيمة مف كسائؿ الضبط االجتماعي ،التي ينبغي أف
تسبقيا تييئة صحيحة لألمة مف خالؿ نشر الفكرة اإلسالمية ،حتى تؤثر في كؿ

األكضاع كتصبغيا بصبغة اإلسالـ ،كحتى تفكر األمة تفكي ار استقالليان يعتمد عمى

أساس اإلسالـ العظيـ ال عمى أساس التقيد بنظريات الغرب كاتجاىاتو في كؿ شيء،

بؿ تتميز بمقكماتيا كأمة عظيمة مجيدة تجر كراءىا أفضؿ ما عرؼ التاريخ مف

دالئؿ الحضارة كالتقدـ كمظاىر الفخار كالمجد .كمف ثـ فيي تستخدـ كؿ المنابر
الدينية كالتعميمية كاإلعالمية كالفنية ،ككؿ كسائؿ صناعة الرأم كالتكجيو لتعمؿ عمى:

إيجاد الفرد المسمـ الحر ،ثـ إيجاد المجتمع المسمـ الذم يطبؽ القيـ كاألخالؽ
اإلسالمية ،كقكاعد الحياة االجتماعية السعيدة ،ثـ إقامة الحككمة العادلة التي تنشر

العدؿ ،كتحفظ الحريات كتحرس القيـ ،كتنظـ العالقات ،كتعتمد عمى الكفاءات،
كتسعى لتحقيؽ الكفاية ،كتحرس كحدة األمة ،كتقبؿ رقابتيا ،كتحترـ إرادتيا عمى كؿ

المستكيات .ثـ يأتي بعد ذلؾ الحدكد التي ىي الضكابط التي تحمي ذلؾ المجتمع
كتمؾ األخالؽ؛ إذ ال يمكف لممجتمع أم مجتمع أف تنتظـ أمكره دكف ضبط

اجتماعي".

()1

كاذا كنت داعش تزعـ أنيا أكؿ تنظيـ أك دكلة تقيـ أحكاـ الشريعة اإلسالمية،

فيك قكؿ مجانب لمصكاب ،كبياف ذلؾ مع ٍّ
الرد عمى شبيتيـ فمف كجييف:

الوجو األول :تنظيمات مقاتمة أخرى سبقت داعش في تطبيق أحكام الشريعة:

إنو لما "سيطرت الفصائؿ كالكتائب عمى عدد مف المناطؽ كحررتيا في سكريا

كاف مف أكؿ األعماؿ التي قامت بيا تأسيس محاكـ شرعية عديدة ،كالتي قامت
 -1الشمكلية في اإلسالـ – خطبة جمعة -الشيخ محمد كامؿ السيد رباح ،مكقع األلككة.
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بدكرىا بتسيير أمكر الناس كالفصؿ بينيـ ،فحازت عمى رضى الناس كثقتيـ ،ككانت

ىذه المحاكـ مثا نؿ يحتذل بو ،كىي أسبؽ مف محاكـ التنظيـ في الكجكد ،كأكسع
انتشار .كلـ ىيخ يؿ عمؿ ىذه المحاكـ مف الضعؼ أك كجكًد بعض األخطاء ،كما ىك
نا
حاؿ سائر المؤسسات الثكرية؛ نتيجة لظركؼ الثكرة ،كنقص الككادر كاإلمكانات،

لكنيا قائمة عمى أساس تطبيؽ الشريعة اإلسالمية .كأف تطبيؽ الشريعة في المناطؽ
المحررة جرل بطر و
يقة صحيحة كفؽ فتاكل لجيات الشرعية المعركفة بمنيجيا
كعممائيا ،حيث:

 -1أيشيعت حرية الدعكة إلى اهلل في المساجد كغيرىا ،كافتتحت الدكرات الشرعية،
كحمقات تعميـ القرآف الكريـ؛ لرفع الجيؿ عف الناس المفركض عمييـ منذ عقكد.

 -2أيقيـ األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر ،بعد أف كاف مف الجرائـ عند النظاـ؛

فعكمؿ الناس بالتدرج ،كأيخذكا بالرفؽ ،كالتعميـ ،كأيشيعت بينيـ الفتاكل التي تتعمؽ
بالنكازؿ.

 -3أيقيمت دكرات كمعاىد لتأىيؿ كتخري ًج الدعاة ،كالقضاة ،كفؽ مناىج معركفة،
كمف عمماء كطمبة عمـ ثقات معركفكف؛ لمؿء الفراغ الحاصؿ في المناطؽ المحررة.

كمنعت الرشكة ،كاستغالؿ الناس ،كقيضي عمى ما
 -4يحكرب الفساد بجميع صكره ،ي
أمكف القضاء عميو مف عصابات السمب كالنيب.
 -5يح ٍّكـ شرع اهلل تعالى في المحاكـ بدالن مف القكانيف الكضعية الظالمة المفركضة
مف النظاـ.

المتعمٍّقة بحقكؽ اآلدمييف ،كالقصاصٍّ ،
كحد الحرابة،
 -6طيٍّبقت العقكبات كالحدكد ي
كجرل تأجيؿ تطبيؽ العقكبات المتعمقة بحؽ اهلل تعالى ،مع إيقاع عقكبات بديمة،
كاالستمرار بالتعميـ .كقد سعت الييئات الشرعية لمتنسيؽ فيما بينيا في الجيكد
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الدعكية ،كالشرعية ،كسعت المحاكـ لمتنسيؽ فيما بينيا في األمكر القضائية ،ك يكمٍّفت

الفصائؿ العسكرية بتأميف الحماية ليا ،كأيخذ عمييا التعيد بتنفيذ أحكاميا .كىذا كمو
مف إقامة شرع اهلل تعالى في األرض".

()1

الوجو الثاني :تطبيق داعش لمحدود إساءة لمشرع وتنفير من الدين:
لقد تحدث الدكتكر عبد اهلل المحيسني – عما شاىده بعينو ،حيث كاف مقاتالن

في سكريا -عف االنتياكات التي ارتكبتيا جماعة الدكلة ككثرة مظالميا ،كالمشتكيف
مف تعسفيا بتفسير الشريعة اإلسالمية كالغمك في الديف الذم تمارسو بحؽ الناس في

ً
ً
األماكف التي تسيطر عمييا فقاؿ" :فمف التغر ً
الخصكـ دلي هؿ
ير
عـ بأف كثرةى
بالناس الز ي
المظالـ ك ً
ً
ً
الشدة عمى الناس ،وىو
ال عمى كث ًرة
صحة
عمى
ً
المنيج ،بؿ قد يككف دلي ن
خطبت
سأل عنو أمام اهلل ،كلف أنسى ذلؾ اليكـ حينما
ي
والذي نفسي بيده رأيتو وسأ ْ
كقعت
الناس حكلي يشككف لي
جامع األتارب قب ىؿ األحداث ،فاحتشد
في
ً
مظالـ كبيرةن
ٍ
ي
ى
الدكلة ،كال أ ً
ً
يشيب
مظالـ
أيت
عمييـ مف
ىمم ي
ؾ ليـ حكالن كال قكة ،واني ألقسم باهلل لقد ر ي
ي
ى
ً
ً
الشاـ ،ككانت سببان لما كصمنا لو اليكـ ،كاهلل
الدكلة في
كبت ًمف ًقىب ًؿ
ليا
الكلداف ،ارتي ٍ
ي
المستعاف".

()2

إف تطبيؽ تنظيـ الدكلة لألحكاـ الشرعية ال يخمك مف العديد مف األخطاء التي

تسيء لمشريعة اإلسالمية ،كتجعؿ المسمميف أنفسيـ ينظركف إلييا بازدراء ،فكيؼ
بغير المسمميف ،كمف أىميا:

()3

 -1شبيات تنظيـ الدكلة اإلسالمية كأنصاره ..كالرد عمييا :الدكتكر عماد خيتي ص.68-66

 -2عبد اهلل المحيسني :شاىدت جرائـ داعش بأـ عيني ..كالصمح معيا غير يم ٍجد .نشر في
عدة مكاقع ،منيا :مكقع صحيفة عاجؿ اإللكتركنية (.(www.ajel.sa/local/1236811
 -3شبيات تنظيـ الدكلة اإلسالمية كأنصاره ..كالرد عمييا :الدكتكر عماد خيتي ص.71-68
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 -1حصر مسألة إقامة الشريعة بتطبيؽ بعض الحدكد الشرعية ،كتضخيـ الحديث

عنيا ،كالمبالغة في تصكيرىا ،كنشرىا بيف الناس ،كجعميا دليالن عمى إقامتيـ لمشرع،

أعـ مف إقامة بعض الحدكد كالعقكبات ،بؿ قد يككف مف الشرع
بينما إقامة الشريعة ٌ
عدـ تطبيؽ بعض الحدكد في بعض الظركؼ.

 -2قياـ تنظيـ الدكلة بإقامة الحدكد -التي ىي مف حؽ اهلل تعالىٍّ ،
كحد السرقة-

تنص عمى عدـ إقامة
فيو مخالفة لألحاديث النبكية الشريفة ،كلفتاكل أىؿ العمـ ،التي ُّ

الحدكد في أرض الحرب ،فعف جنادة بف أبي أمية عف بسر بف أرطاة قاؿ سمعت
النبي صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ" :ال تقطع األيدم في الغزك" ،قاؿ أبك عيسى
الترمذم :ىذا حديث غريب ،كقد ركل غير ابف لييعة بيذا اإلسناد نحك ىذا ،كالعمؿ

عمى ىذا عند بعض أىؿ العمـ ،منيـ األكزاعي ،حيث ال يركف أف يقاـ ُّ
الحد في

الغزك بحضرة العدك ،مخافة أف يمحؽ مف يقاـ عميو الحد بالعدك ،فإذا خرج اإلماـ
مف أرض الحرب كرجع إلى دار اإلسالـ أقاـ الحد عمى مف أصابو ،كذلؾ قاؿ
()1

األكزاعي" .قاؿ الشيخ األلباني :صحيح.

كعف األحكص بف حكيـ ،عف أبيو أف

أمير جيش كال سرية رجالن مف المسمميف حدان
عمر كتب إلى الناس" :أف ال يجمدف ي
()2
كىك و
غاز ،حتى يقطع الدرب قافال ،لئال تحممو حمية الشيطاف فيمحؽ بالكفار".

 -1سنف الترمذم :رقـ  ،1450باب  20ما جاء أف ال تقطع األيدم في الغزك ،تحقيؽ أحمد
محمد شاكر كآخركف ،دار إحياء التراث العربي – بيركت .كمشكاة المصابيح :محمد بف عبد

اهلل الخطيب العمرم التبريزم ،تحقيؽ محمد ناصر الديف األلباني ،المكتب اإلسالمي –

بيركت -الطبعة الثالثة1985 ،ـ.319/2 ،

 -2سنف سعيد بف منصكر :أبك عثماف سعيد بف منصكر بف شعبة الخراساني الجكزجاني،
تحقيؽ حبيب الرحمف األعظمي ،الدار السمفية باليند ،الطبعة األكلى1403 ،ىػ1982-ـ،
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كقد اكتفى الصحابي سعد بف أبي كقاص قائد معركة القادسية بحبس أبي محجف

رضي اهلل عنو لما شرب الخمر في القادسية ،كلـ يجمده ،قاؿ ابف القيـ رحمو اهلل ":

فيذا ُّ
حد مف حدكد اهلل تعالى ،كقد نيى عف إقامتو في الغزك خشيةى أف يترتب عميو
ما ىك أبغض إلى اهلل مف تعطيمو أك تأخيره ،مف لحكؽ صاحبو بالمشركيف ىح ًميةن
كغضبا ،كما قالو عمر ،كأبك الدرداء ،كحذيفة كغيرىـ ،كقد نص أحمد كاسحاؽ بف
ن

راىكيو ،كاألكزاعي ،كغيرىـ مف عمماء اإلسالـ ،عمى أف الحدكد ال تقاـ في أرض
العدك ،كذكرىا أبك القاسـ ً
الخ ٍرًق ٍّي في مختصره فقاؿ :ال يقاـ ُّ
الحد عمى مسمـ في
()1
أرض العدك".
 -3ثبت بالبرىاف كالدليؿ القاطع عدـ أىمية قضاة محاكـ تنظيـ الدكلة "داعش"

لمقضاء؛ كذلؾ ألنيـ مجاىيؿ الحاؿ ،كلـ يشيد ليـ أىؿ العمـ بالعمـ الشرعي ،كالقدرة

كثير منيـ قميؿ العمـ ،بداللة
عمى القضاء كتحكيـ شرع اهلل تعالى ،بؿ ثبت أف نا
تطبيؽ األحكاـ الشرعية بطر و
يقة غير صحيحة ،كمف ذلؾ-:

حد السرقة في حاؿ المجاعة ،كمف المعمكـ أنو ال يقاـ ُّ
أ -تطبيؽ ٍّ
حد السرقة في

المجاعة ،كال تخفى شدة الحاجة كالفقر الشديد التي يعيشيا الناس في سكريا ،بسبب

ظركؼ الحرب كالحصار ،حيث رأينا في بعض المناطؽ السكرية الناس يأكمكف
العشب كأكراؽ الشجر ،جاء في إعالـ المكقعيف البف القيـ" :أف عمر بف الخطاب

رضي اهلل عنو أسقط القطع عف السارؽ في عاـ المجاعة ،فعف حساف بف زاىر أف

صنؼ :أبك بكر عبد اهلل بف محمد بف أبي شيبة ،رقـ  ،29464تحقيؽ محمد
الم ى
 ،235/2ك ي
عكامة ،دار القبمة.557/14 ،

 -1إعالـ المكقعيف :ابف قيـ الجكزية .13/3
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بف حدير حدثو عف عمر رضي اهلل عنو قاؿ" :ال تقطع اليد في عذؽ كال عاـ سنة".

قاؿ السعدم" :سألت أحمد بف حنبؿ عف ىذا الحديث ،فقاؿ :العذؽ النخمة ،كعاـ

إف سرؽ في مجاعة ال
سنة المجاعة ،فقمت ألحمد تقكؿ بو فقاؿ :إم لعمرم ،قمتٍ :
()1
تقطعو؟ فقاؿ :ال إذا حممتو الحاجة عمى ذلؾ ،كالناس في مجاعة كشدة".
ب -تنفيذ قطع يد السارؽ بالساطكر ،كما فيو مف و
تعد عمى الحد المشركع بتيشيـ
عظـ الساعد ،بينما الطريقة الشرعية ىي قطع اليد بالسكيف مف المفصؿ.

ج -التعذيب الشديد لمكثير مف المعتقميف بما يشابو أفعاؿ النظاـ النصيرم المجرـ،
مما أدل لمكت العديد منيـ.

د -الجكر الشديد كالظمـ في األحكاـ الشرعية ،كالحكـ عمى العديد مف المسمميف ،بؿ
شبو ال تي ُّ
عد مف الكفر،
كعمى قادة المجاىديف ٍّ
بالردة كالكفر ،كتعذيبيـ كقتميـ بذلؾ ،ب ي
كالتعامؿ مع الكتائب األخرل ،أك مكاالة الكفار ،كنحك ذلؾ ،كالحكـ بمصادرة أمكاؿ
النصارل كممتمكاتيـ.

و
بصكر تأنؼ منيا النفكس السكية ،كتسيء إلى اإلسالـ كالشريعة
ق -تطبيؽ الحدكد
اإلسالمية ،بؿ تجعؿ بعض المسمميف ينفركف مف دينيـ ،كاتخاذ الذبح عادة في

إعداـ الكثير ممف حكـ عمييـ باإلعداـ ،كادعاء أف ذلؾ سنة نبكية ،مع جمع الناس

ليا ،كتصكير ذلؾ كنشره عبر اليكتيكب ،كالتباىي بو ،كالعبث بالرؤكس كالجثث ،مع

فالقتؿ
نص شرعي،
أف األدلة الشرعية تنيى عف ىذا الفعؿ القبيح ،فمـ يثبت في ذلؾ ٌّ
ى
ذبحان طريقةه لـ تيعيد عف المسمميف منذ عيد النبي صمى اهلل عميو كسمـ كصحابتو
رضي اهلل عنيـ ،كمف بعدىـ مف أىؿ العمـ كأىؿ القضاء؛ ً
فنسبة ىذا األمر إلى
 -1إعالـ المكقعيف :ابف قيـ الجكزية .11/3
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كزكر ،ك ٍّادعاء بال عمـ كال فقو ،كانما يعرفت ىذه
السنة النبكية منكهر مف القكؿ
ه
الطريقة في القتؿ عف الخكارج األكليف ،كما جاء في كتب التاريخ كالسٍّير أنيـ ىذ ىب يحكا
ىع ٍب ىد الم ًو ٍب ىف ىخب و
ذب يح الشاةي ثيـ قىربكا أيـ كلده فبقى يركىا ىعما في بطنًيىا )1(.فيي
اب ىكما تي ى
سنة خارجية ،ال سنةه نبكية ،كلـ يتكقؼ األمر عند مجرد الذبح ،بؿ رافقو تعذيب
المقتكليف ،كتيديدىـ بالذبح ،كالسخرية منيـ قبؿ ذلؾ ،كحمؿ الرؤكس كالعبث بيا،

فأم شرع
كنصبيا ،كالتباىي بيا ،كتصكيرىا ،كركميا باألقداـ ،كالسخرية بيا ،كحرقياُّ ،

ىذا الذم يقاـ؟؟ كأسكأ ما في األمر أنو كاف مف ضمف المذبكحيف  -ردة كما زعمكا-
خيرة المجاىديف كالدعاة اإلسالمييف.

 -4عطؿ تنظيـ الدكلة تطبيؽ أحكاـ العقكبات عمى العديد مف المجرميف كقطاع

الطرؽ ،بمجرد مبايعتيـ لمتنظيـ ،فقد ثبت انضماـ كثير مف المجرميف لجماعة

الدكلة ،بيدؼ حماية أنفسيـ مف محاسبة الفصائؿ األخرل ،كقد قدـ ليـ التنظيـ

الحماية مقابؿ البيعة ،فتعطمت بذلؾ األحكاـ ،كضاعت حقكؽ العباد ،ثـ تسمط ىؤالء
()2

عمى الشعب مرة أخرل باألساليب كاألفعاؿ نفسيا باسـ الديف كالشرع!

 -5تغرير الشباب المسمم بقرب معركة دابق:

يعتمد تنظيـ داعش في جذب الشباب المسمـ لصفكفو مف خالؿ التغرير بيـ

فكريان ،كاستغالؿ حماسيـ الديني مف خالؿ عدة كسائؿ ،كمف ذلؾ نشر كثير مف
 -1انظر قصة مقتؿ عبد اهلل بف خباب كمف معو كتاب المحف :محمد بف أحمد بف تميـ

التميمي المغربي األفريقي ،أبك العرب المحقؽ د عمر سميماف العقيمي ،دار العمكـ  -الرياض–
السعكدية ،الطبعة األكلى1404 ،ى ػ1984 -ـ ،ص .145-144

 -2شبيات تنظيـ الدكلة اإلسالمية كأنصاره ..كالرد عمييا :الدكتكر عماد خيتي ص.71-68
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تحرض الشباب ،كصغار السف عمى الخركج إلى الجياد في
مقاطع الفيديك التي ٌ
سكريا ،كاستخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي ،لتجييش العكاطؼ الدينية ،ككذلؾ

استغالؿ أحاديث الفتف ،كمف ذلؾ التبشير بقرب مكقعة دابؽ ،حيث بمدة دابؽ التي
تقع في ريؼ حمب السكرية ،كأنيا ستككف أرضنا لمعركة منتظرة بيف المسمميف

كالنصارل ،كقد كرد ذكرىا في الحديث النبكم الشريؼ ،كانيا بداية لتمدد تنظيـ الدكلة

إلى باقي المناطؽ العربية كتركيا كصكالن إلى ركما العاصمة اإليطالية ،كال تقكـ ىذه

المعركة إال بنزكؿ الجيكش النصرانية عمى األرض السكرية ،ك ًّ
أف ىذا زمانيا ،لذا

لمبر في
أخذكا مف خالؿ كسائؿ إعالميـ يعمنكف التحدم بنزكؿ القكات األمريكية ٍّ

سكريا.

لقد لجأت داعش إلى التغرير بالشباب المسمـ كايياميـ بقرب معركة دابؽ التي

أخبر بيا النبي صمى اهلل عميو كسمـ ،زاعميف أنيا ستقع بيف جنكد الدكلة اإلسالمية

(داعش) كالنصارل ..دكف أف يتحدثكا عف المعركة األكلى التي سبقتيا كمقدمة ليا،

كما جاء في األحاديث الصحيحة عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ التي ىذ ىكرت

المكقعتيف .كبياف ذلؾ :أنو لما صرح "جكف آالف" منسؽ التحالؼ الدكلي ضد داعش

كمستشار الرئيس األمريكي أف ىجكمان عمى األرض سيبدأ ضد داعش قريبا ،كأف
قكات التحالؼ تجيز  12لكاء عراقيا تدريبنا كتسميحنا تمييدنا لحممة برية كاسعة ضد

أف سمع تنظيـ الدكلة ىذا التصريح قاـ أنصاره عمى مكاقع التكاصؿ
داعش ،فبمجرد ٍ
االجتماعي ،كفي ساحات الحكار كغيرىا ،يكتبكف" :دابؽ مكعدنا" ،كنشركا عشرات

الحسابات المنسكبة ألنصار الدكلة تحت اسـ "دابؽ مكعدنا" ،ك"ىاشتاغات" تحمؿ

االسـ نفسو عمى الشبكات نفسيا ،كتيدؼ جميعيا لمتذكير بأف التنظيـ يترقب لقاء

قكات التحالؼ البرية في دابؽ ،كأنو بدأ فعميان بالتحضيرات لممعركة الفاصمة مع
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أعدائو ،كؿ ىذا تغرير بالشباب المسمـ ،كمحاكلة لجذب عدد أكبر إلى صفكفيـ ،كقد
استندكا إلى عدة ركايات كردت في كتب الحديث ،منيا ما كرد في صحيح مسمـ

عف أبي ىريرة أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ" :ال تقكـ الساعة حتى ينزؿ
الركـ باألعماؽ أك بدابؽ فيخرج إلييـ جيش مف المدينة مف خيار أىؿ األرض

يكمئذ ،فإذا تصافكا قالت الركـ :خمكا بيننا كبيف الذيف ٌس يبكا منا نقاتميـ ،فيقكؿ
المسممكف :ال كاهلل ال نخمي بينكـ كبيف إخكاننا ،فيقاتمكنيـ ،فينيزـ ثمث ال يتكب اهلل
عمييـ أبدان ،كيي ٍق ىتؿ ثمثيـ أفضؿ الشيداء عند اهلل ،كيفتتح الثمث ،ال يفتنكف أبدا،
فيفتتحكف قسطنطينية ،فبينما ىـ يقتسمكف الغنائـ قد عمقكا سيكفيـ بالزيتكف ،إذ صاح
فييـ الشيطاف :إف المسيح – أم الدجاؿ -قد خمفكـ في أىميكـ ،فيخرجكف كذلؾ
باطؿ ،فإذا جاءكا الشاـ خرج ،فبينما ىـ يعدكف لمقتاؿ يسككف الصفكؼ ،إذ أقيمت

الصالة ،فينزؿ عيسى بف مريـ صمى اهلل عميو كسمـ فأميـ ،فإذا رآه عدك اهلل ذاب
كما يذكب الممح في الماء ،فمك تركو النذاب حتى ييمؾ ،كلكف يقتمو اهلل بيده ،فيرييـ
()1

دمو في حربتو".

كجاء في ركاية أخرل لمسمـ عف يسير بف جابر قاؿ :ىاجت ريح حمراء

بالككفة ،فجاء رجؿ ليس لو ىجيرل :أال يا عبد اهلل بف مسعكد جاءت الساعة ،قاؿ،

فقعد ككاف متكئنا ،فقاؿ :إف الساعة ال تقكـ حتى ال يقسـ ميراث ،كال يفرح بغنيمة ،ثـ
قاؿ بيده ىكذا ،كنحاىا نحك الشاـ ،فقاؿ :عدك يجمعكف ألىؿ اإلسالـ ،كيجمع ليـ
أىؿ اإلسالـ ،قمت :الركـ تعني؟ قاؿ :نعـ ،كتككف عند ذاكـ القتاؿ ردة شديدة،

فيشترط المسممكف شرطة لممكت ،ال ترجع إال غالبة ،فيقتتمكف حتى يحجز بينيـ
 -1أخرجو مسمـ  ،2221/4رقـ  .2897كأخرجو أيضا :الحاكـ  ،529/4رقـ  ،8486كقاؿ :
صحيح عمى شرط مسمـ.
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الميؿ ،فيفيء ىؤالء كىؤالء كؿ غير غالب ،كتفنى الشرطة ،ثـ يشترط المسممكف

شرطة لممكت ،ال ترجع إال غالبة ،فيقتتمكف حتى يحجز بينيـ الميؿ ،فيفيء ىؤالء
كىؤالء كؿ غير غالب ،كتفنى الشرطة ،ثـ يشترط المسممكف شرطة لممكت ال ترجع

إال غالبة ،فيقتتمكف حتى يمسكا ،فيفيء ىؤالء كىؤالء كؿ غير غالب كتفنى الشرطة،
فإذا كاف يكـ الرابع نيد إلييـ بقية أىؿ اإلسالـ ،فيجعؿ اهلل الدبرة عمييـ ،فيقتمكف

مقتمة ،إما قاؿ ال يرل مثميا ،كاما قاؿ لـ ير مثميا ،حتى إف الطائر ليمر بجنباتيـ

فما يخمفيـ حتى يخر ميتان ،فيتعاد بنك األب كانكا مائة ،فال يجدكنو بقي منيـ إال
الرجؿ الكاحد ،فبأم غنيمة يفرح ،أك أم ميراث يقاسـ ،فبينما ىـ كذلؾ إذ سمعكا

ببأس ىك أكبر مف ذلؾ ،فجاءىـ الصريخ :إف الدجاؿ قد خمفيـ في ذ اررييـ،
فيرفضكف ما في أيدييـ كيقبمكف ،فيبعثكف عشرة فكارس طميعة ،قاؿ رسكؿ اهلل صمى

اهلل عميو كسمـ :إني ألعرؼ أسماءىـ كأسماء آبائيـ كألكاف خيكليـ ،ىـ خير فكارس
()1

عمى ظير األرض يكمئذ ،أك مف خير فكارس عمى ظير األرض يكمئذ".

كفي ركاية عف ذم مخمر -رجؿ مف أصحاب النبي صمى اهلل عميو كسمـ كىك

ابف أخي النجاشي -أنو سمع رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ،يقكؿ" :تصالحكف

الركـ صمحان آمنان ،حتى تغزكف أنتـ كىـ عدكان مف كرائيـ ،فتنصركف كتغنمكف
كتنصرفكف ،حتى تنزلكا بمرج ذم تمكؿ ،فيقكؿ قائؿ مف الركـ :غمب الصميب ،كيقكؿ
قائؿ مف المسمميف :بؿ اهلل غمب ،فيتداكالنيا بينيـ ،فيثكر المسمـ إلى صميبيـ كىـ

منيـ غير بعيد فيدقو ،كيثكر الركـ إلى كاسر صميبيـ فيقتمكنو ،كيثكر المسممكف إلى

أسمحتيـ فيقتمكف ،فيكرـ اهلل عز كجؿ تمؾ العصابة مف المسمميف بالشيادة ،فيقكؿ

 -1أخرجو مسمـ رقـ  ،2899كأحمد في المسند  .4146كركاه الحاكـ رقـ ،8471كقاؿ :ىذا
حديث صحيح عمى شرط الشيخيف ،كقاؿ الذىبي :عمى شرط البخارم كمسمـ.
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الركـ لصاحب الركـ :كفيناؾ جد العرب ،فيغدركف ،فيجتمعكف لمممحمة ،فيأتكنكـ
()1

تحت ثمانيف غاية ،تحت كؿ غاية اثنا عشر ألفا".

إف المعركة التي تحدث عنيا النبي صمى اهلل عميو كسمـ كالتي سيقاتؿ فييا

المسممكف النصارل بمرج ذم تمكؿ  -كالتي قيؿ :إف المنطقة ىي دابؽ بريؼ

سكريا -مسبكقة بمعركة كبرل مشتركة ،يقاتؿ فييا المسممكف مع النصارل عدكان آخر
مف دكنيـ ،كينتصر فييا المسممكف كيغنمكف ،كىذه لـ تتحقؽ بعد ،كالذم يخرج إلى

قتاؿ الركـ كىـ النصارل  -كىـ بدابؽ بالشاـ" -جيش مف أىؿ المدينة ،ىـ خيار

أىؿ األرض يكمئذ" ،كما أخبر الصادؽ المصدكؽ ،كليس مف العراؽ كما يزعـ
منظرك داعش اليكـ ،كما أف ىذه المعركة ستككف في آخر الزماف قبؿ نزكؿ عيسى

عميو السالـ ،كظيكر المسيح الدجاؿ بعده بفترة كجيزة جدان ،كستككف ىذه المعركة
بالسيكؼ ال باألسمحة النارية ،فقد كرد في كصفيا مف النبي صمى اهلل عميو كسمـ

قكلو" :قد عمقكا سيكفيـ بالزيتكف" ،كما أنيا مسبكقة بالمعركة الكبرل التي يتـ فييا
تحرير فمسطيف ،كالقضاء عمى الييكد ،حتى ال يبقى فييا ييكدم كاحد.

كما أف الخالفة الراشدة ميدىا الشاـ ،كمدينتيا الرئيس ىي بيت المقدس ال بالد

العراؽ كال سكريا ،فيذا يعني البد مف تحرير مدينة القدس مف الغاصبيف الصياينة

قبؿ ظيكر الخالفة الراشدة ،فعف عبد اهلل بف حكالة األزدم قاؿ :ثـ إف رسكؿ اهلل

صمى اهلل عميو كسمـ كضع يده عمى رأسي ،أك ىامتي ،فقاؿ" :يا ابف حكالة ،إذا

 -1ركاه الحاكـ كقاؿ" :ىذا حديث صحيح اإلسناد ،كلـ يخرجاه" ،كقاؿ الذىبي :صحيح .كركاه
أحمد في المسند ،كركاه الترمذم كأبك داكد كغيرىـ.
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رأيت الخالفة قد نزلت األرض المقدسة فقد دنت الزالزؿ ،كالباليا كاألمكر العظاـ،
()1

كالساعة يكمئذ أقرب إلى الناس مف يدم ىذه مف رأسؾ".

 -4إباحة سبي النساء:

أصدرت داعش كتيبنا مف عدة صفحات داعش تبيح لمقاتمييا سبي النساء ،كىك

مف إعداد ديكاف البحكث كاإلفتاء التابع لمتنظيـ ،كصدر في شير محرـ 1436ىػ،
كيتضمف السماح ألتباعيـ بسبي األسيرة غير المسممة ،في إشارة إلى المسيحييف

كالييكد ،كما ينصح بمعاممة غير المسممات عمى أنيف إماء ،كيتضمف الكتيب بعض

الفتاكل األخرل ،مثؿ :نكاح النساء المرتدات الالئي كلدف مسممات ،كغيرف دينيف.

ؼ الكتيب السبي ،بأنو" :ما أخذه المسممكف مف نساء أىؿ الحرب" ،كيقكؿ إف:
كيي ٍّ
عر ي
"مبيح السبي الكفر ،فتباح لنا الككافر بتقسيـ اإلماـ ليف بعد كضع اليد عمييف،
كاحضارىف إلى دار اإلسالـ" ،كقد أجاب الكتيب عف سؤاؿ "ىؿ يجكز جماع أسيرة

لـ تبمغ سف البمكغ؟" ،كيرد كتيب التنظيـ" :يجكز جماع التي لـ تبمغ سف البمكغ إذا
كانت صالحة لمجماع ،كلكف إذا لـ تكف صالحة ،يكفي مداعبتيا كالتمتع بيا دكف

جماع" .كقد تحققت ىذه الصفات ،كما يرل أئمةي داعش فيما غنمكه مف النساء
اليزيديات كغيرىفٍّ .
كيؤكد الكتيب عمى االمتالؾ كتجريد السبايا مف صفة اإلنسانية،

إذ يجكز بيع كشراء السبايا كاإلماء كىبتيـ ،ألنيف محض ماؿ ،يستطاع أف يتصرؼ
بو مف غير مفسدة أك إضرار.

 -1ركاه أحمد بف حنبؿ في المسند ،288/5،رقـ  .22540كأبك داكد ،كالطبراني ،كالحاكـ،
كالبييقي ،كىك حديث صحيح.
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إف الكتيب كما ىك كاضح عبارة عف رسالة مكجية لمشباب المسمـ ،لدغدغة

مشاعرىـ ،كلجذب مزيد مف المقاتميف األجانب إلى داعش ،كدعكة لمشباب المراىؽ

لالنضماـ إلييـ ،باعتبار أنو سيقاتؿ ،كسيحصؿ عمى مآرب شخصية ،ككذلؾ ُّ
يعد
تنفيسنا لشيكاتو.

كلقد اعترؼ تنظيـ الدكلة أف مقاتميو الذيف شارككا في عمميات سنجار قامكا

بتقسيـ نساء اليزيدييف كأطفاليـ بينيـ ،بعد نقؿ السبي إلى سمطة الدكلة ،بحسب ما
جاء في العدد الرابع مف مجمة "دابؽ" التابعة لمتنظيـ ،كالصادرة بالمغة اإلنجميزية،

كذكرت المجمة في سياؽ بيانيا لرؤية التنظيـ الفقيية في كيفية التعامؿ مع نساء

اليزيدييف كأطفاليـ أف :طالب العمـ الشرعي في الدكلة يكمفكا بالقياـ بالبحث في أمر
اليزيدييف ،ليتـ تحديد ىؿ يجب معاممتيـ كطائفة شركية في األصؿ ،أـ أنيا جماعة
مف المسمميف ارتدكا ،نظ ار لمعديد مف األحكاـ اإلسالمية المتعمقة بيـ ،كالتي مف

شأنيا أف تطبؽ عمى الطائفة كأفرادىا ،كعائالتيـ.

كقد يزعـ بعض أنصار داعش أف السبي مباح شرعان ،كىذا صحيح ،كلكف

بشركطو الشرعية ،كمنيا :أف يككف السبي في حالة حرب معمنة بيف المسمميف كمف
ً
يف لى ٍـ ييقىاتًميك يك ٍـ ًفي ٍّ
الد ً
يف
آذاىـ مف غير المسمميف ،قاؿ تعالى( :ال ىي ٍنيىا يك يـ الموي ىع ًف الذ ى
ً ً
كى ٍـ ىكتيٍق ًسطيكا ًإىل ٍي ًي ٍـ ًإف الم ىو يي ًح ُّ
يف) سكرة
ىكىل ٍـ يي ٍخ ًر يجك يكـ ٍّمف ًد ىي ًاريك ٍـ أىف تىىب ُّر ي
ب اٍل يم ٍقسط ى
الممتحنة ،8 :فيؿ كاف بيف اليزيديكف كبيف المسمميف حرب أك إيذاء ،حتى يفعؿ بيـ

الدكاعش ما فعمكا!! كلماذا لـ يمارسكا السبي مع الشيعة في العراؽ ،أك النصيرية في
سكريا؟! ،كىـ الذيف يقاتمكف المسمميف كبطريقة كحشية.؟! كمف شركط إباحة السبي

أف ال يؤدم ىذا المباح إلى مفسدة أك حراـ ،فينقمب ىذا المباح إلى حراـ ،فقد قيؿ
ٍ
بأف الشباب اليزيدم قاـ بسبي نساء أىؿ السنة في الع ارؽ كرد فعؿ عمى ما أقدمت
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أف يسد
عميو داعش .فاألكلى عمى الحاكـ المسمـ ،أك مف تكلى أمكر المسمميف ٍ
أف يكازف بيف المصالح كالمفاسد ،كال يعتمد عمى مجرد اليكل
الذرائع الجالبة لمفساد ،ك ٍ
كالتشيي في إصدار الفتاكم ،لتغرير الشباب المسمـ باالنضماـ إلى داعش ،ثـ ىؿ

طبقت الخالفة البغدادية كؿ أحكاـ الشريعة اإلسالمية ،كقامت بنشر اإلسالـ كالدعكة
إليو بكؿ الطرؽ المرغبة لغير المسمميف لمدخكؿ فيو ،كمنيـ اليزيديكف؟!! ،كاخي انر إف
خالفة البغدادم ليست خمفة شرعية كما بينا سابقنا لتقكـ بأعماؿ مسيئة لإلسالـ

كلمدعكة اإلسالمية.

كحيف قاـ تنظيـ الدكلة بسبي النساء اليزيديات ،كأثيرت المسألة في اإلعالـ
بكثير مف التشنيع ،قاـ التنظيـ بإعداد بحث فقيي في المكضكع بعنكاف (إحياء الرؽ)
كنشره في مجمتو الرسمية دابؽ ،كجاء فيو" :فإنو يجكز سبي نسائيـ ،بخالؼ نساء
المرتديف ،الذيف قاؿ :أغمب الفقياء إنو ال يجكز سبييف" ،ثـ عمقكا عمى ىذا المكضع
فقالكا" :إف استرقاؽ النساء المرتدات المنتميات لفرؽ مرتدة كالرافضة كالنصيرية،..
كلكف
مف األمكر التي اختمؼ فييا الفقياء ،فأغمب الفقياء قالكا :إف نساءىـ ال ييسبيف ٍ
يي ٍستتبف ،..لكف بعض العمماء كشيخ اإلسالـ ابف تيمية كاألحناؼ قالكا :إنيف ييسبيف،
سبكا النساء المرتدات ،كىذا الرأم
قياسان إلى أفعاؿ الصحابة في حركب الردة ،حيث ى
()1

تدعمو األدلة الظاىرة أيضان".

 -1مجمة دابؽ ،العدد الرابع ،ذك الحجة1435 ،ىػ ،ص.15
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كا ٍف قيؿ ليـ :ال يجكز سبي نساء المرتديف؟! فسيقكلكف لؾ :خالفت األدلة
الظاىرة ،كعمؿ الصحابة رضي اهلل عنيـ ،كاختيار المحققيف ،كما قرر ذلؾ تنظيـ
الدكلة في بحثو ،كاف قمت ليـ :إف زعماء التنظيـ لـ يأمرككـ بذلؾ بعد! ،فسيقكلكف
لؾ :ىذا تعطيؿ لمحكـ بالشريعة ،كاألدلة الظاىرة ،كعمؿ الصحابة رضي اهلل عنيـ،
كنحف ال نرضى بتعطيؿ الشريعة ،كاذا كانت جماعة الدكلة ال يريد تطبيؽ الشريعة
()1

خجالن مف تشنيع الناس فنحف سنطبقيا.

كنشرت جماعة الدكلة في مجمة دابؽ الناطقة باسمو بالمغة اإلنجميزية مقاالن

إلحدل عناصر التنظيـ ،كتدعى أـ سمية المياجرة – زكجة أحد شرعيي داعش-
تحت عنكاف(:سبايا أـ عاىرات؟) ،كصفت خاللو السبي بأنو سنة نبكية عظيمة –
بحسب زعميا ،-كما أعربت عف انزعاجيا مف أنصار التنظيـ الذيف ىاجمكا السبي،

أف عددنا مف أنصار التنظيـ بمجرد أف
كاعتبركه اغتصابنا لمنساء ،حيث أشارت إلى ن
ركزت كسائؿ اإلعالـ عمى حادثة سبى اليزيديات ىاجمكا ىذا الفعؿ كأنكره ،كما
أم عالقة بيف عناصر جبية النصرة كالصحكات مع
ذىبت ُّأـ سمية المياجرة إلى أف ٌ
زكجاتيـ ُّ
تعد (زنا) ،ألف األزكاج كما زعمت ارتدكا عف ديف اهلل ،كبالتالي عقكد
زكجات جنكدىا مفسكخة ،كعالقتيف بأزكاجيف زنا.

ككصفت الداعشية ُّأـ سمية المياجرة مشاعرىا تجاه سبى مف أسمتيـ بالكفار
فقالت" :قمنا بالفعؿ بالقبض عمى نساء الكفار ،كسقناىـ ٍّ
بحد السيؼ كالغنـ ،كالعزة
 -1انظر بحث "قتؿ األىؿ كاألقارب عند تنظيـ الدكلة -قراءة في الكثائؽ الرسمية لمتنظيـ:"-
إبراىيـ بف عمر السكراف .ص .33-32
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هلل كرسكلو كالمؤمنيف ،لكف المنافقيف ال يعممكف" ،كما زعمت أف بعض السيدات
االتي تعرضف لمسبي عمى يد داعش أصبحف حكامؿ ،كبعضيف أصبحف حرائر في

سبيؿ اهلل ،كتزكجف في المحاكـ الخاصة بتنظيـ الدكلة اإلسالمية ،بعد أف أشيرف
()1

إسالميف.

كلقد ىاجـ العديد مف المنظريف الجيادييف ،كقادة الفصائؿ اإلسالمية في

سكريا ،كغيرىـ مف الباحثيف الشرعييف ،دعكة جماعة الدكلة نساء عناصر جبية

النصرة كغيرىا مف الفصائؿ ،إلى ترؾ أزكاجيف ،كااللتحاؽ بػأرض الخالفة ،فقاؿ
منظر التيار السمفي الجيادم عاصـ البرقاكم" :الغمك ينخر األعراض كما ينحر

الرقاب؛ إبطاؿ نكاح المجاىديف بعد صحكنتيـ كاعتبار زكجاتيـ زانيات خسة،
كقذارة ،كمقدمة لتكفير النساء ،كقتميف ،أك فتح باب سبييف" ،كقاؿ المنظر أبك قتادة

ٍّ
الحؽ عمى مف عنده مسكة عقؿ ،أك عمـ تقاـ بأف طائفة
الفمسطيني" :ىا ىي حجج

الدكاعش أىؿ ضالؿ كفساد ،كيميٍّد دىاقنة الشر فييـ لسبي نساء المجاىديف ،ىكفركا
خصكميـ ،كاآلف يميدكف لسبي نسائيـ" ،كأضاؼ أبك قتادة" :قالكا نحف ال نكفٍّر

المخالؼ ،لكف كؿ مف قاتمنا في الشاـ مرتد! ،قالكا نحف ال نسبي نساء المخالؼ،
لكف ُّ
كؿ امرأة تقبؿ البقاء مع زكجيا المخالؼ زانية! ...كقاؿ إف تنظيـ الدكلة جمعت
ٍ
ىمجية الخكارج في الدماء ،كدجؿ الركافض في المقاالت كأصكليا ،كخسة األخالؽ

في األلفاظ كالكممات ،ككذب البعثييف كالشيكعييف في الدعاية! ،كسيدىـ إبميس في
()2

تمرير المقاالت".

 -1انظر صحيفة السبيؿ األردنية ،األربعاء  15تمكز/يكليك 2015ـ.
 -2المصدر السابؽ نفسو.
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 -3الرواتب الشيرية:
إف مما تغرم بو داعش الشباب المسمـ لالنضماـ ليا أنيا تقدـ ليـ ركاتب

مغرية بالنسبة لكاقع الحياة ،فالمقاتؿ السكرم غير المتزكج يتقاضى راتبان شيريان مقداره
 400دك و
الر ،كالمقاتؿ السكرم المتزكج يتقاضى مبمغنا قدره  50دكالر عف كؿ طفؿ،
يتـ
ك 100دكالر عف كؿ زكجة ،إضافة لمراتب الشيرم األساسي 400دكالر ،كما ُّ
تأميف مسكف لو إذا لـ يكف يممؾ مكانان لمسكف ،باإلضافة لتأميف كقكد لسيارتو مف
محطات الكقكد التي يديرىا تنظيـ داعش ،باإلضافة لحصكلو عمى كقكد لمتدفئة،

كيحصؿ المقاتؿ مف جنسيات غير سكرية عمى نفس الراتب ،كاإلضافات
كالتعكيضات ،باإلضافة لبدؿ ىجرة مقداره  400دكالر شيرينا ،كتقدـ داعش منحة

لكؿ مف يرغب مف عناصر التنظيـ بالزكاج ،كتشمؿ منزالن إضافة إلى تجييز المنزؿ،

كمبمغ  1200دكالر.

()1

يقكؿ اإلعالمي البارز عبد البارم عطكاف أنو سمع مف مصادر مطمعة أف

الراتب المعتاد لمجندم في صفكؼ داعش ىك  600دكالر ،بينما المقاتؿ المتمرس
كأصحاب التخصصات ،كالضباط السابقيف في جيش صداـ يتمقكف ركاتب أعمى مف

ذلؾ.

()2

 -1انظر المرصد السكرم لحقكؽ اإلنساف ،كالخبر منشكر في عدة مكاقع إخبارية عمى شبكة
اإلنترنت.

 -2الدكلة اإلسالمية الجذكر – التكحش -المستقبؿ :عبد البارم عطكاف ،دار الساقي ،بيركت،
الطبعة األكلى 2015ـ ص .182
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 -2المبالغة في تعظيم الخميفة أبي بكر البغدادي:
إف مما يغ ٍّرر بو شرعيك داعش الشباب المسمـ :المبالغة في إطراء قيادة داعش
كتعظيميا ،كخاصة أبي بكر البغدادم ،فأطمقكا عميو األكصاؼ التي ال تميؽ إال
بكبار العمماء مف كبار التابعيف الذيف حازكا السبؽ في العمـ كالفقو ،كالفضؿ ،كاشتير

أمرىـ عمى الناس بما ال يخفى عمى طمبة العمـ ،فضالن عف صغار العمماء ،فنسبكا

لخميفتيـ البغدادم ما ال يمكف أف يتصؼ بو ،ليكبر في عيكف األتباع المغرر بيـ،
كمف ذلؾ ما جاء في كتاب( :مد األيادم لبيعة البغدادم)" :كلقد اجتمع في الشيخ
أبي بكر ما تفرؽ في غيره ،عمـ ينتيي إلى النبي صمى اهلل عميو كسمـ ،)1(."...كلكي

تستمر مسرحية التغرير بالشباب المسمـ أصدر مجمس شكرل داعش بياننا يزعمكف

فيو أف كممة المسمميف قد اجتمعت عمى بيعة البغدادم ،كأف نائبو كرئيس كزرائو ليما

مف قدـ الرسكخ في العمـ ،كالسابقة في الدعكة اإلسالمية ،فقد جاء في بياف مجمس
شكراىـ" :الكممة قد اجتمعت عمى بي ً
سيني
عة ال ٌشيخ المجاىد أبي بكر
البغدادم ي
ٌ
الح ٌ
اإلسالمية ،ككذا عمى تكلية الشيخ المجاىد أبي
القرشي أمي انر لممؤمنيف بدكلة العراؽ
ٌ
ٌ
الحسني القيرشي كزي نار أكال كنائبنا لو ،كال ٌشيخاف الفاضالف مف ً
أىؿ القدـ
ٌ
ٌ
عبد اهلل ى ٌ
ً
الدعكة لدي ًف اهلل ،كالجياد في سبيمو ،نحسبيما كذلؾ،
السابقة في ٌ
الراسخة في العمـ ك ٌ
()2

كأضاؼ معظمان البغدادم بما يشبو مدح الشيعة الركافض في

كاهلل حسيبييما".
أئمتيـ ،فقاؿ" :كلقد اجتمع في الشيخ أبي بكر ما تفرؽ في غيره؛ عمـ ينتيي إلى

النبي صمى اهلل عميو كآلو كسمـ ،كنسب ينتيي إلى النبي صمى اهلل عميو كآلو

 -1مد األيادم لبيعة البغدادم :إعداد أبك ىماـ بكر بف عبد العزيز األثرم ص.4
 -2المصدر نفسو ص .5
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()1
عمي بف الحسيف
كسمـ!" .كذكر فيو مف الشعر ما قالو الشاعر الفرزدؽ مدحنا في ٌ
عمي بف أبي طالب:
بف ٌ
ً
ً ً ً
ً
العمى يـ
قي ٌ
ىذا ي
قي الطٌاى ير ى
الن ٌ
ابف ىخير عباد اهلل يكمٌي يـ  .....ىذا التٌ ٌ
()2
ً
ى ً
اء اهلل ىقد يختً يمكا.
فاطم وة إف
ابف
ىذا ي
كنت جاىىمو …..بً ىج ٌده أنبً ىي ي
ى

كما قاـ المتحدث الرسمي باسـ الدكلة االسالمية -أبك محمد العدناني طو

بأف يتقرب إلى اهلل
صبحي فالحة -بإطراء أبي بكر البغدادم ،فقاؿ" :بأنو حر ُّ
م ٍ
بغسؿ قدميو كتقبيميما ،ككأنو نبي مف األنبياء عمييـ السالـ ،فقاؿ" :كاننا كالحمد هلل

ال نتمقى ضربةن إال كنزداد بيا قكة ،كصالبة ،كلما تجندؿ أبك عمر ،قمنا :أنى لنا
بأمير كأبي عمر ،فعال في إثره أبك بكر ،كما أدراكـ مف أبك بكر؟! إف كنتـ

تتساءلكف عنو؛ فإنو حسيني قرشي مف ساللة آؿ البيت األطيار ،عالـ عامؿ عابد

أيت فيو عقيدة كجمد كاقداـ كطمكح أبي مصعب ،مع حمـ كعدؿ كرشد
مجاىد ،ر ي
كتكاضع أبي عمر ،مع ذكاء كدىاء كاصرار كصبر أبي حمزة ،كقد عركتو المحف،
كصقمتو الفتف ،في ثمػاف سنيف جياد يسقى مف تمؾ البحار ،حتى غدا جذيميا

أف يتقرب إلى اهلل بالغسؿ عف قدميو كتقبيميما،
المحؾ ،كعذيقيا المرجب ،حرم بو ٍ
()3
كدعكتو أمير المؤمنيف ،كفداؤه بالماؿ كالنفس كالكلد ،كاهلل عمى ما شيػدت شييػد".

شيادة شرعيي داعش كاذبة:

لقد تعقب أحد أساتذة البغدادم – كىك ممف تمقي الخميفة البغدادم عنو الفقو-

كذب شرعيي داعش ككشؼ خداعيـ لمشباب المسمـ كتضميميـ ،كتغريرىـ بذكر
 -1مد األيادم لبيعة البغدادم :إعداد أبك ىماـ بكر بف عبد العزيز األثرم ص.4
 -2المصدر السابؽ.

 -3المصدر السابؽ ص.8
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مناقب مصطنعة لخميفتيـ البغدادم ،قاؿ أبك عبد اهلل محمد المنصكرٍّ :
"إني أشيد اهلل

الذم ال إلو إال ىك بما أعرؼ عف و
الدعي ،الذم سمى نفسو أبا بكر
قرب ىذا
ٍّ
شيئا قميالن مف كتاب زاد
البغدادم ،كقد درس عندم مع مجمكعة مف الفضالء ن
المستقنع في سنة 2005ـ ،ثـ انقطع الدرس بسبب اعتقالي ،كقد عرفتو معرفة
دقيقة ،كقد كاف محدكد الذكاء ،بطيء االستيعاب ،باىت البديية ،فميس ىك مف طمبة

العمـ المتكسطيف ،كدراستو دراسة أكاديمية في الجامعات الحككمية ،كمستكاىا ىزيؿ

جدا ،كالتي ال عالقة ليا بتككيف طالب عمـ فضالن عف عالـ ،ثـ إنو كاف إلى نياية
ن
2005ـ معنا مف ضمف جنكد جيشنا ،كلـ يكف مف المبرزيف في الميداف ،بؿ كال مف
أىؿ الصكلة كالجكلة ،كال الميمات الكبار ،كال نذكر لو كاقعة مشيكدة ،ال في

ابتميت بدخكؿ المعتقؿ ،عندىا تغير الرجؿ عمى
اإلمداد ،كال في المكاجية ،حتى
ي
أسا عمى عقب" )1(.كأضاؼ:
اإلخكة كتنمر ،كبدأ يثير المشاكؿ في الجماعة ،كانقمب ر ن
" ٍّ
اسخا في العمـ ،بؿ كال طالب
فإني أؤكد حالفان باهلل غير حانث أف أبا بكر ىذا ليس ر ن
أبدا ،كاخكاننا
احدا
معتمدا في العقيدة أك الفقو ن
ن
كتابا ك ن
عمـ متمكف فحسب ،إنما ال يتقف ن

جيدا ،كيعممكف
مف طمبة العمـ العراقييف مف جميع الجماعات كالتكجيات يعرفكف ىذا ن
جدا لمعمـ الشرعي الذم
أنو ليس بينو كبيف العمـ نسب ،كيدرككف المستكل اليزيؿ ن
()2

تقدمو الجامعات الحككمية".

كأضاؼ أبك عبد اهلل محمد المنصكر" :إف إطراء العدناني لمبغدادم ىك مثؿ

إطراء الشيعة الرافضة ألئمتيـ كميدييـ الخرافة ،ككخزعبالت غالة الصكفية في

كصؼ أكليائيـ ،ككاهلل ما عممنا ذلؾ عنو رغـ معرفتنا الدقيقة بو ،كىؤالء القكـ مف
 -1الدكلة اإلسالمية بيف الحقيقة كالكىـ ص .132
 -2المصدر السابؽ نفسو.

-168-

أشد الناس كلكغنا في الدماء ،كأشدىـ جرأة في التكفير ،كمف ينظر في تزكية أبي بكر
الصديؽ رضي اهلل عنو في كصيتو لعمر رضي اهلل عنو بالخالفة ،أك تزكية عمر

مثؿ
يجد ى
رضي اهلل عنو لمستة الذيف أكصى أف تككف فييـ الخالفة مف بعده ،فإنو ال ي
()1
التزكيات التي ذكرىا العدناني إلمامو أبي بكر"!

 -1المصدر السابؽ نفسو.
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المطمب السابع
مالحظات عمى الجانب الفقيي عند داعش
مما الحظو أىؿ العمـ في المنيج كالتفكير الفقيي الذم يسمكو قادة داعش
مف خالؿ اطٍّالعيـ عمى إصدارات شرعيي الدكلة كمفتييا ،كمف خالؿ مناقشتيـ في

ىـ عف العمـ
بعض القضايا الفقيية ،كمناقشة بعض إنتاجيـ الفقيي ،كتصرفاتيـ يب ٍع يد ي
الشرعي ،كتخبطيـ كعدـ تبصرىـ؛ كأنيا ليست صادرة عف عمـ كفقو ،كال يخفى أف
ىذه األمكر العظيمة البد أف تككف مبنية عمى فقو عميؽ كنظر دقيؽ ،كىـ في
()1

الحقيقة ليسكا كذلؾ ،فضعفيـ العممي ظاىر.

فيما يمي-:

كأبرز مظاىر الضعؼ الفقيي نبي يٍّنوي

 -1القراءة االنتقائية كالمتجزئة لمنصكص الشرعية ،كاختيار األشد مف األقكاؿ
كاألعماؿ.

 -2تجييؿ اآلخريف ،كالتقميؿ مف شأنيـ ،كتضميؿ المجتمعات المسممة.

تصنيفا فكرنيا ،يقكـ عمى إساءة ٍّ
الظف كالتشكيؾ.
 -3تصنيؼ الناس
ن
 -4الجيؿ بمنزلة االجتياد ،كقكاعده ،كشركط المجتيد ،كمف الطريؼ أنيـ ال
يستطيعكف أف يذكركا مرجعية شرعية معركفة عندىـ ،بؿ يعتمدكف عمى بيانات

أف يذكركه نصكص عامة أك مطمقة ،أك شبية ىنا أك
كنقكالت ،كأقصى ما يمكف ٍ
ىناؾ.

 -1انظر :بياف الشيخ المحدث عبد اهلل السعد في تنظيـ الدكلة االسالمية في العراؽ كالشاـ.
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 -5الجيؿ الكبير بقكاعد السياسة الشرعية ،كمف ذلؾ قكاعد المكازنة بيف المصالح
كالمفاسد ،كاعتبار المآالت ،كالخمط بيف الثكابت كالمتغيرات ،كمقاـ السعة كالضركرة،

كمقاـ الدعكة كمقاـ الجياد.

 -6الغفمة عف عظـ حقكؽ الخمؽ ،كىك ما قرره األصكليكف في الكميات الخمس:
الديف ،كالنفس ،كالعقؿ ،كالنسؿ ،كالماؿ.

 -7السطحية في فقو الكاقع ،كفي تقدير حجـ األعداء كمكرىـ ،كتجاىؿ كاجب

المرحمة ،كىك اإلعداد العممي كالعممي في زمف االستضعاؼ.

 -8مكابرة السنف اإلليية .فالعجمة كالعاطفة ال تقدـ كال تأخر في حقيقة ىذه السنف.

ألف سنف اهلل تعالى في النصر كاليزيمة ،كالتمكيف كىالؾ الظالميف ،ال تحابي أحدنا،

بؿ ليا أجميا كدكرتيا المعمكمة ،كانما يأخذ المسمـ باألسباب الشرعية ،كالمشركعة في

المدافعة ،كالبناء ألف ىذا الذم تعبده اهلل بو.

 -9ضحالة الثقافة التاريخية فيما جرل في التاريخ اإلسالمي مف كقائع ،سكاء في

التاريخ القديـ أك المعاصر ،كمف أسباب ذلؾ أف غالب مف يمارس الفتكل مف أتباع
السف الذيف تغمب عمييـ ً
تنظيـ الدكلة أنيـ مف صغار ٍّ
الخفة كاالستعجاؿ كالحماس،
)1).

كقصر النظر كاإلدراؾ ،مع ضيؽ األفؽ كعدـ البصيرة

وأمثمة ذلك أمران:

األول :الترويج لمدولة مع اإلساءة لرسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم :يقكؿ خطيب

جماعة دكلة البغدادم" :لك حضر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يكمنا كدخؿ إلييـ
لصار مف أتباع دكلتيـ الباطمة" ،كىذا القكؿ ُّ
يدؿ عمى غركر ىؤالء الجيمة كفجكرىـ

 -1تجربتي البسيطة في مناقشة المتأثريف بفكر داعش الخكارج  :سعد مقبؿ العنزم.
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في القكؿ ،كىذا القكؿ لك صدر مف آحادىـ العكاـ لكاف ُّ
الرد ىك طمب التأديب،
أف يصدر مف مقدـ فييـ كمتبكع فييـ فال يدرم
كصرؼ األمر ،كعدـ القياـ لو ،لكنو ٍ
المرء ما يقكلو في شرىـ ،كسعارىـ ،كخبث ما ىـ عميو ،كالنظر الصحيح ليذا القكؿ
ليس فقط إطالؽ الحكـ الشرعي فيو مع أنو ُّ
يح يستتاب قائمو ،كلك
قكؿ كفر ُّ
م صر ه

أجرينا طريقة ىؤالء الغالة في األحكاـ لقمنا بردة جماعة البغدادم كمٍّيا ،كأنيا طائفة
()1
كفر و
و
كردة عمى طريقتيـ في تكفير خصكميـ.

الثاني -جاء في كتابيم (إعالم األنام بميالد دولة اإلسالم) :البد من وجود إمام
إلقامة فروض الدين:

جاء في كتاب (إعالـ األناـ بميالد دكلة اإلسالـ :ص" :)39كالشاىد أف الزكاة

ُّ
تصح إال بجماعة كاماـ ،ككذلؾ الصكـ ال بد فيو مف إماـ
كالحج كالصالة عبادة ال
يحدد بدء الشيكر كنيايتيا ،كيجب عمى المسمـ أف يمتزـ برأم اإلماـ كجميكر الناس،

كأال يشذ عنيـ في فطر أك صكـ ،كما قاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ" :الصكـ يكـ

تصكمكف ،كالفطر يكـ تفطركف ،كاألضحى يكـ تضحكف" .أخرجو الترمذم عف أبي
ىريرة رضي اهلل عنو ،كىذا كمُّو يدؿ عمى أف ىذه العبادات العظيمة أركاف اإلسالـ ال

و
بجماعة كالتزًاـ رأم اإلماـ ،كالعمؿ فييا بنظاـ ،كأف الشذكذ في شيء منيا
تصح إال

بعيدا عف السمطاف القائـ فال زكاة
مع قدرتو عمييا فال صالة لو ،كمف أخرج زكاتو ن
لو ،كمف شذ عف صكـ الناس فصاـ كحده كأفطر كحده فقد شذ كأثـ ،كمف حج كحده

يكما يقؼ بعرفة دكف الناس فال حج لو ،كىكذا نعمـ أف الجماعة الزمة
فجعؿ لنفسو ن
في ىذه األركاف".
 -1الرد القاصـ عمى مف احتار في قكؿ خطيب الغالة اآلثـ :الشيخ أبك قتادة،
(.)https://justpaste.it/jh65
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مغالطات مكشوفة ،ومنيا:
أن الزكاة كالحج والصالة عبادة ال تصح إال بجماعة وامام":
 -1قولو" :والشاىد َّ

قمت :إف أم مبتدئ في الفقو ،بؿ إف أم مسمـ عامي يعمـ جكاز الصالة كصحتيا
مف غير جماعة ،فكيؼ يزعـ صاحب الكتاب كىك مف شرعيي "داعش" أف الصالة

ُّ
تصح إال بجماعة ،ثـ كيؼ يصدر فتكل بيذا األمر دكف دليؿ شرعي! ربما لعممو
ال
أف أحدان مف جماعتو لف يراجعو لجيميـ ،كاعتقادىـ أف مف يتصدركف الفتكل كالكتابة
عبد ً
في القضايا الشرعية ىـ مف أىؿ العمـ كاالختصاص الشرعي ،فقد صح عف ً
اهلل

بف عمر أف رسك ىؿ ً
ً
تفض يؿ صالةى ٍّ
الفذ
اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ى
قاؿ" :صالةي الجماعة ي
ي ىى
()1
بع كعشريف درجة" .فمك كانت صالةي الفرد كحده باطمةن لما فيضٍّمت عمييا صالة
بس و
ى
الجماعة بسبع كعشريف درجةُّ ،
ككؿ ما يمكف أف يقاؿ أف صالة الجماعة إما أف
تككف فرض عيف لممستطيع ،أك كاجبان مف الكاجبات الشرعية ،كال يقاؿ ببطالف صالة

الفرد إال بجماعة ،كىب أف الجماعة مطمكبة في الصالة! فما عالقة خميفتكـ

بذلؾ؟! ،فالمقصكد جماعة المسجد الذيف يصمكف خمؼ شخص تتكفر فيو شركط
إمامة الناس في الصالة .كمف الذم قاؿ :بأف الصياـ ال يصح إال بجماعة ،بؿ ك ُّ
يدؿ
عمى فساد ىذا القكؿ ما ركم عف كريب أف أـ الفضؿ ابنة الحارث بعثتو إلى معاكية
بالشاـ ،قاؿ :فقدمت الشاـ ،فقضيت حاجتيا ،فاستيؿ رمضاف كأنا بالشاـ ،فرأينا
اليالؿ ليمة الجمعة ،ثـ قدمت المدينة في آخر الشير ،فسألني ابف عباس ،ثـ ذكر

اليالؿ ،فقاؿ :متى رأيتـ اليالؿ؟ قمت :رأيتو ليمة الجمعة ،قاؿ :أنت رأيتو؟ قمت:

نعـ ،كرآه الناس ،كصامكا كصاـ معاكية ،قاؿ :لكنا رأيناه ليمة السبت ،فال نزاؿ

 -1ركاه البخارم  ،158/1كمسمـ.450/1
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نصكمو حتى نكمؿ الثالثيف أك نراه ،فقمت :أفال تكتفي برؤية معاكية كصيامو؟ قاؿ:

ال ،ىكذا أمرنا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ".

()1

بعيدا عن السمطان فال زكاة لو" .ال عالقة لو
الثانيةَّ :
إن قولو" :ومن أخرج زكاتو ً

أم طالب عمـ شرعي مبتدئ سيسخر منو،
بالفقو اإلسالمي مف بعيد أك قريب ،ك ُّ

فالمسممكف يخرجكف زكاة أمكاليـ مف مئات السنيف مع عدـ كجكد السمطاف الذم ذكره

في ديار المسمميف ،ثـ ماذا عف زكاة مالييف المسمميف الذيف يعيشكف في الدكؿ
األكربية كاألمريكية كغيرىا مف الدكؿ النصرانية كالكثنية ،كفي بالد اليند كاستراليا...

كغيرىا مما السمطاف فييا يككف لمكفار ،فكيؼ يجعمو حكمان شرعيان مف تمقاء نفسو،

لكف قد يقاؿ :لماذا ال
ٍّ
يغرر بو عمى مف ال فقو عنده ،كما بينا في الفقرة السابقةٍ ،
ٌّ
تصح الزكاة بعيدان عف السمطاف؟! أليس ىذا مثار شبية تعني استيالء جماعة الدكلة

عمى زككات الناس بحيؿ باسـ الشرع اإلسالمي ،كالتصرؼ فييا كما يشاء خميفتيـ

الذم يطالبكف البيعة لو!!.

 -1أخرجو مسمـ رقـ  ،1087كأحمد في المسند رقـ  ،2789قاؿ محققو أحمد شاكر :إسناده
صحيح ،كالترمذم رقـ  ،702كالنسائي في الكبرل رقـ  ،2432مف طرؽ عف إسماعيؿ بف
جعفر ،بيذا اإلسناد .كقاؿ الترمذم :حديث حسف صحيح غريب.
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المطمب الثامن
تكفير أبي عمر البغدادي قيادة حماس واتياميا بالخيانة
 -1إف اتيامات أبي عمر البغدادم – الخميفة السابؽ -جاءت منسجمة مع منيجيـ
الذم يقكـ عمى تكفير الجماعات الجيادية بشكؿ عاـ ،كخاصة التي تحقؽ انتصارات

كانجازات عسكرية كبطكلية أدت إلى التفاؼ الشعكب المسممة حكليا ،كخاصة فئة
الشباب ،فأبك بكر البغدادم كجماعتو يغيظيـ مثؿ ذلؾ االنتصار ،لذا يسارعكف

أم مراقب كىك
باتياـ ىذه الجماعات كقياداتيا بالخيانة كالكفر ،كىذا ما يالحظو ُّ
يتابع مكقؼ جماعة داعش التكفيرم مف الجماعات الجيادية في سكريا .كىـ بيذا

المنيج التكفيرم يخدمكف أعداء اإلسالـ كالمسمميف.

 -2مف المعمكـ أف الخميفة المسمـ ليس مف كظيفتو إصدار الفتاكل ضد العامميف
كلـ شمميـ كتكحيد صفكفيـ ،ال
لإلسالـ ،بؿ ميمتو تبني قضايا المسمميف كىمكميـٍّ ،

تفريقيـ ،كبث عكامؿ الكىف كالضعؼ بينيـ ،بتكفير قياداتيـ المخمصيف ،فالخميفة

يترؾ أمر اإلفتاء كالقضاء ألىؿ االختصاص في دكلتو ،كاذا تيقف مف كجكد أخطاء

أك مخالفات عند جماعة مسممة ما فعميو أف ٍّ
يقدـ ليا النصيحة بأسمكب منسجـ تمامان
(ادعي ًإلىى سبً ً
ظ ًة اٍل ىح ىس ىن ًة ىك ىج ًادٍليي ٍـ بًالتًي ًى ىي
ؾ بًاٍل ًح ٍك ىم ًة ىكاٍل ىم ٍك ًع ى
يؿ ىرٍّب ى
مع قكلو تعالىٍ :
ى
ً
يف) سكرة
ضؿ ىع ٍف ىسبً ًيم ًو ىك يى ىك أ ٍ
ىح ىس يف ًإف ىرب ىؾ يى ىك أ ٍ
أٍ
ىعىم يـ بً ىم ٍف ى
ىعىم يـ بًاٍل يم ٍيتىد ى

النحؿ ،125:فالحكمة تتطمب القكؿ الميف الرقيؽ مف غير غمظة ،كال تعنيؼ ،كما

ضر
فأيف ىذا مف تكفير عباد اهلل تعالى ،ككيؿ االتيامات التي ال ت ُّ
قاؿ أىؿ العمـ ،ى
سكل قائميا.
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 -3كضمف فيما سماه زك نار كبيتاننا( :الدين النصيحة( في البند السادس قال أبو

عمر البغدادي" :سادسان :إف المنظمات المسمحة التابعة لجماعة اإلخكاف المسمميف

كخاصة في ىذه الحقبة ،كعمى رأسيا حماس -حاشا المخمصيف مف أبناء القساـ-
ً
خيانات قياداتيـ
ىـ في الحقيقة خانكا الممة كاألمة ،كتنكركا لدماء الشيداء ،فمسمسؿ
السياسية مستمر كمنذ سنيف ،فجميع أبناء الساحة الفمسطينية يعممكف قصة الحصار

المادم الجائر الخانؽ الذم ضربتو تمؾ القيادة عمى كتائب القساـ كلفترة طكيمة ،كمف

قبؿ االنتفاضة الفمسطينية الثانية ،حتى يذعف المخمصكف مف أبناء القساـ إلى قرارىـ

السياسي المشؤكـ ،فكانت النتيجة قتؿ كاعتقاؿ ،معظـ المخمصيف مف حممة السالح،

عمى أيدم الييكد ،كعمالئيـ مف سمطة الخيانة.

أقكؿ :إف أم مسمـ يرل أف في كالمو السابؽ جممة مف المياترات ،كالمبالغات
في االتيامات كاألكاذيب ،التي اخترعيا مف نسج خيالو ،الذم ُّ
يدؿ عمى سكء
معتقده ،كمف ذلؾ:

األمة ،وتنكروا لدماء
أ -قول أبي عمر البغدادي" :ىم في الحقيقة خانوا الممَّة و َّ
الشيداء ،فمسمسل خيانات قياداتيم السياسية مستمر ومنذ سنين".

 -1أيف الحقيقة المدعاة في الخيانة المزعكمة ،كالتنكر لدماء الشيداء ،أال يعمـ ىذا

المسكيف أف عددنا مف قيادة حماس قد نالكا الشيادة ،كالشيخ أحمد ياسيف كالدكتكر
عبد العزيز الرنتيسي كالدكتكر إبراىيـ المقادمة ،كالميندس إسماعيؿ أبك شنب ،كقائد
كتائب القساـ صالح شحادة ،كجماؿ منصكر كجماؿ سميـ ،كالكزير سعيد صياـ،

كالدكتكر نزار رياف ،كالقافمة طكيمة ،كأف عددنا مف القيادة الحالية تعرضكا لمحاكلة
اغتياؿ ،كمنيـ مف استشيد أبناؤه ،كىدـ بيتو أكثر مف مرة ،فيؿ تنكركا لدمائيـ

كدماء أبنائيـ ،كما ىك التنكر المزعكـ ،أىك عدـ تنازليـ عف ثكابت المسمميف في
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أرض فمسطيف المسممة ،كرفضيـ لشركط الرباعية الدكلية ،كقيادتيـ لحركة جاىدت
العدك الصييكني ،كحققت انتصارات لـ تحققيا عدة جيكش عربية ،أـ التنكر ىك

كتعرض قيادة حماس مع الشعب
تعرض قادة حماس لمسجكف كالمعتقالت كاإلبعادُّ ،
ُّ

الفمسطيني لمعدكاف الصييكني أكثر مف مرة ،كالشتداد الحصار عمييـ.

بناء عمى ىذا التفكير التكفيرم ،فإف الخميفة السابؽ أبا عمر البغدادم يكفٍّر
 -2ن
قيادة حماس ،كمعظـ أبنائيا ،فيقكؿ في "الديف النصيحة"" :إف المنظمات المسمحة
التابعة لجماعة اإلخكاف المسمميف ،كخاصة في ىذه الحقبة ،كعمى رأسيا حماس-

حاشا المخمصيف مف أبناء القساـ -ىـ في الحقيقة خانكا الممة كاألمة ،كتنكركا لدماء
ً
خيانات قادتيـ السياسية مستمر ،كمنذ سنيف".
الشيداء ،فمسمسؿ
إف الخطر العظيـ الذم نشأ عف تمؾ العقيدة ىك :تحكيؿ أبناء داعش إلى جيش

مف المكفٍّريف لممجاىديف في فمسطيف كقيادتيـ -كىذا ما لمسناه عبر مكاقع التكاصؿ

االجتماعي في الفيس كالتكيتر -كفي ىذا خدمة لممحتؿ الصييكني ،كفيو نشر لمفتف

كاألراجيؼ ،كتحكيميـ إلى جيش مف القىتىمة ،بمجرد إقناعيـ بأف الخصـ كافر أك مرتد،
قيادىا ألمرائيـ الذيف عزلكىا عف التمقي مف
كما أسي ىؿ ذلؾ عمى عقكؿ سمـ
أصحابيا ى
ي

غيرىـ مف أىؿ العمـ الثقات.

 -3بناء عمى مكقؼ الخميفة التكفيرم قاـ أتباع داعش كنشطاؤىا عبر مكاقع التكاصؿ
االجتماعي بحممة مكثفة ضد حركة حماس ،كاتياميا بالكفر كالحكـ بردتيا ،كلـ يسمـ

شرىـ كىمجيتيـ الشيخ المجاىد أحمد ياسيف رحمو اهلل ،حيث أنزلكا مقطع فيديك
مف ٍّ

يظير فيو مصرم نصراني قبطي معمكـ بأنو مف تيار سمطة أكسمك التي ضيعت
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فمسطيف ،كىك سمير الغطاس

()1

يتيـ الشيخ المجاىد أحمد ياسيف رحمو اهلل بالعمالة

لييكد ،كأنو صنيع المخابرات الصييكنية ،فإذا كاف ىذا ىك مصدر تكفير داعش

ٍّ
المستدؿ كالمستدؿ بو كالداؿ ،كبئس منيج
لمشيخ أحمد ياسيف رحمو اهلل ،فبئس
تكفيرم يكفٍّر المسمميف كيخكنيـ مستعينان بقكؿ صميبي فاجر حاقد خبيث.

 -4نتيجة لمتربية الداعشية القائمة عمى تكفير المسمميف المكحديف ،شاىدنا يكـ

الثالثاء المكافؽ  30يكنيك 2015ـ فيديك بعنكاف "رسالة إلى أىمنا في بيت المقدس"

لشباب  -مف سفياء األحالـ كحدثاء األسناف ،يدعى أحدىـ عيسى المقطة مف حي

الشيخ رضكاف بغزة ،ترؾ غزة كالتحؽ بداعش -كىك يمقي كممة مكجية لغزة يكفٍّ ير
الردة ،كيتكعدىا كيتكعد أىؿ غزة كبا نار
فييا حركة حماس ،كيحكـ عمييا بالكفر ك ٍّ
كصغا انر بالقتؿ كالذبح ،كيحمفكف األيماف المغمظة لجعؿ غزة مميئة بالجثث كاألشالء
()2

كالدماء.

 -5قاـ مسمحك داعش بقطع رؤكس عدد مف الشباب الفمسطيني المسمـ في مخيـ

اليرمكؾ بدمشؽ عندما اقتحمكه ،ككتبكا بجكارىا" :ىذه رؤكس مرتدم حماس" .كمما

 -1سمير غطاس :نصراني مصرم ،صديؽ محمد دحالف ،مدير مركز مقدس لمدراسات
االستراتيجية ،كاف غطاس مستشا انر لخميؿ الكزير ،كرئيس تحرير المجمة العسكرية الفمسطينية،
كىك عضك في فريؽ تحرير المكسكعة الفمسطينية في راـ اهلل ،عمؿ في مركز األىراـ لمدراسات

االستراتيجية ،يستخدـ في كثير مف كتاباتو االسـ الحركي محمد حمزة ،مف أبكاؽ دعاة التطبيع
مع العدك المحتؿ.

 -2لقد نشر لو فيديك كىك عمى شاطئ بحر غزة يظير فيو كىك ال يستطيع رككب ظير جمؿ
بارؾ عمى األرض ،كرفاقو يتيكمكف عميو كيتيمكنو بالجبف.
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كتبكه أيضنا" :سنذكر كقائع كأحداث كأسماء شيداء تدلؿ عمى تكرط مرتدم جياز

األمف الداخمي التابع لمداخمية التابع لحماس في غزة".

()1

 -6زعـ منظرك داعش عمى التكيتر -كبكؿ حماقة ككقاحة" -أف العدكاف الصييكني
عمى قطاع غزة كانت باتفاؽ مع حماس لتفريغ القطاع".

 -7تكفير أحد قادة داعش كىك "أبك الكليد المقدسي" أفراد حركة حماس عمى التعييف،

فردنا عمى سؤاؿ حكؿ األجيزة األمنية في غزة التابعة لحركة حماس ،أجاب بقكلو:
"األجيزة األمنية التابعة لحككمة حماس المرتدة أفرادىا كفار عمى التعييف كال ييعذركف

ابتداء ،بدكف أف نقيـ
بالجيؿ ألمكر مثؿ ىذه الطائفة المرتدة ،نحكـ عمييـ بالتكفير
ن
عمييـ الحجة ،لتعذر ذلؾ ،فاألصؿ الذم نعامؿ بو أفراد الشرطة المرتدة ىك الكفر،

إال مف عممنا في حقو مانعا معتبران مف مكانع التكفير ،كىذا بخالؼ الطائفة المسممة
كفر".
التي نعامؿ أفرادىا معاممة المسمميف إال مف ثبت أنو ارتكب نا

 -8اتياـ داعش حماس بأنيا تقاتؿ تحت راية جاىمية ،فتحت عنكاف" :مف مات فييا
فميتتو جاىمية" ،قاؿ الشيخ الداعشي اليمني عبد المجيد اليتارم الريمي في تعميؽ

عمى صفحتو بمكقع "فيسبكؾ"" :الحرب كالدماء التي تساؿ تحت راية عمية جاىمية،

سكاء مف أجؿ المدنية كالدكلة الديمقراطية ،أك مف أجؿ الحياة الدنيا كالعيش ،كما
يعيش الكفار تحت قكانيف األمـ المتحدة ،كقكانيف حقكؽ اإلنساف ،أك مف أجؿ التكسع

كالتمدد الجاىمي ،أك مف أجؿ تحرير األرض مف عدك أجنبي ييكدم أك نصراني،

ليحؿ محميا طاغكت عربي يحكـ بقكانيف الجاىمية ،سكاء كاف إسالميان مف جنس
عقائد الصكفية ،كالشيعة ،كعقيدة اإلخكاف المسمميف ،أك كاف عممانيان بحتنا ".كتابع

 -1كقد رأيت ذلؾ بنفسي في تغريداتيـ في مكقع التكاصؿ االجتماعي "تكيتر".
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الداعشي اليتارم الريمي بالقكؿ" :ىذا ما يسعى إليو اإلخكاف المسممكف ،كمنيـ

فأم حرب في ىذا اإلطار فيي حرب جاىمية ،تستنزؼ
حماس في حربيا مع الييكدُّ ،

العرب فييا :قتالىا في نار جينـ ،كمف مات فييا فميتتو جاىمية ،شأنيا شأف
الحركب مع الييكد ،التي قامت تحت شعارات القكمية تحت قيادة الناصرييف
كالبعثييف السكرييف ،كمثؿ الحرب اإليرانية العراقية ،كالحرب الصميبية البعثية
()1

الصدامية ،القاتؿ كالمقتكؿ في النار إال مف ليس مكمفنا ،أك كاف مغمكبنا عمى أمره".

ب -من مزاعم أبي عمر البغدادي الباطمة" :فجميع أبناء الساحة الفمسطينية يعممكف
قصة الحصار المادم الجائر الخانؽ الذم ضربتو تمؾ القيادة عمى كتائب القساـ

كلفترة طكيمة ،كمف قبؿ االنتفاضة الفمسطينية الثانية ،حتى يذعف المخمصكف مف

أبناء القساـ إلى قرارىـ السياسي المشؤكـ".

ال عف أبناء حماس يعتقد جازمنا أف
قمت :إف أم شخص مف أبناء فمسطيف فض ن

ىذا الكالـ مجرد أكاذيب كتخرصات ،ال يمكف أف تصدر عف شخص في قمبو ذرة

مف إيماف ،أك لديو مسكة مف عقؿ ،فكيؼ يدعي أف جميع أبناء الساحة الفمسطينية

أف ما زعمو مف أكاذيب ،كلعؿ الخميفة المكىكـ أرخى سمعو لبعض الحاقديف
يعممكف ٌ
الدجاليف ،ممف أبمغكه ىذا اليراء - ،كىك الذم يعيش مختبئان في العراؽ -بمعمكمات
مغمكطة كممفقة ،جعمتو يصدر مثؿ ىذه الترىات كاألكاذيب.

إف ما يبيٍّف ىراء ما ادعاه البغدادم االلتفاؼ الشعبي الكبير حكؿ قيادة

حماس ،كما ظير في فكزىا بنسبة ستيف في المائة في االنتخابات التشريعية التي

جرت في الخامس كالعشريف مف يناير 2006ـ ،كخركج عشرات اآلالؼ مف الشعب
 -1كقد نشرتو عدة مكاقع صحفية كاخبارية مقالتو في مكاقعيا عمى "اإلنترنت".
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الفمسطيني في االحتفاالت الكطنية التي تقيميا ،كفي المناسبات الخاصة بالحركة،

كمشاركة مئات اآلالؼ في المسيرات التي تدعك حماس الجماىير لممشاركة فييا .ثـ

التفاؼ أبناء حركة حماس كجنكد كتائب القساـ حكؿ قيادة الحركة ،بشكؿ لـ تعرفو

حركة إسالمية ،أك غير إسالمية في ىذا الزماف ،فكيؼ يزعـ كيفترم الخميفة أبك

عمر البغدادم أف جميع أبناء الساحة الفمسطينية ...إلخ ،الميـ إال إذا كاف يقصد
اليسارييف كالعممانييف ،كنحكىـ ممف يعادم المشركع اإلسالمي.

مف حقٍّنا أف نسأؿ الخميفة كجماعتو ما ىي "قصة الحصار المادم الجائر
ثـ ٍ
الخانؽ الذم ضربتو تمؾ القيادة عمى كتائب القساـ كلفترة طكيمة ،كمف قبؿ

االنتفاضة الفمسطينية الثانية"؟!! ،التي ادعاىا في نصيحتو المفخخة باألكاذيب التي

ال عالقة ليا بالديف ،كال باألخالؽ ،ال مف قريب أك بعيد ،مع العمـ أف معظـ قيادة
حركة حماس كانت في السجكف ،ثـ تـ إبعاد مف بقي خارج السجكف الييكدية إلى
مرج الزىكر في جنكب لبناف عاـ 1413ىػ1992/ـ ،كالذم اتضح مف خالؿ

الدراسات العممية أف  %81مف المبعديف كانكا يمارسكف تكعية الجماىير كارشادىـ
بشكؿ منظـ ،كبالتالي فيـ يحتمكف مكاقع تكجييية في المجتمع الفمسطيني ،كلعؿ ىذا

االعتبار أخذه صانع القرار اإلسرائيمي في محاكلة منو لتنفيذ مخطط اإلبعاد.

أف
أف يبث الفتنة كالفرقة في صفكؼ أبناء حماس ،ك ٍ
ج -لقد أراد أبك عمر البغدادم ٍ
يضع الحكاجز النفسية بيف قيادة حماس ككتائب القساـ ،لكف محاكلتو البائسة كانت
فاشمة بامتياز ارتدت عميو ،فيذا أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام
يمقٍّ يف الخميفة أبا عمر البغدادم درسانُّ ،
فيرد عميو بقكلو" :إف العالقة مع الجناح
السياسي لحركة حماس ىي عالقة تكاممية ،فحركة حماس جسـ كاحد مككف مف عدة
مؤسسات ،ىي القيادة السياسية كالجناح العسكرم ،كجميعيا يندرج تحت تنظيـ كاحد.
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كبيف أبو عبيدة أف الدعكات التي أطمقيا أبك عمر البغدادم أمير تنظيـ القاعدة في

العراؽ كالتي يدعك فييا لالنفصاؿ عف القيادة السياسية بأنيا دعكة غير منطقية عمى

اإلطالؽ ،كأف القيادة السياسية لحركة حماس ىي التي قامت بتربية المجاىديف،

كقامت بتنظيـ صفكؼ المجاىديف ،كأنيا قدمت تضحيات كثيرة في سبيؿ اهلل تعالى،

كأف كتائب القساـ تستميـ بفضؿ اهلل تعالى القكة كالعزيمة كاإلرادة مف ىذه القيادة

الصامدة كالمرابطة" ..كقد كجو أبك عبيدة صفعة لمبغدادم عندما قاؿ لو" :ليس كؿ

مف قاتؿ عدكان ،أك تعمـ شيئان مف الديف يمقب نفسو أمي انر لممؤمنيف ،نحف نرفض ىذا
النيج مف التطرؼ كالغمك في الديف ،كالحكـ عمى المسمميف بيذا الشكؿ ،فنحف

نختمؼ مع تنظيـ القاعدة في المنيج ،كا ٍف كانكا يرفضكف العمؿ السياسي فيذا
شأنيـ ،كالتسرع كالحكـ عمى األمكر بيذا الشكؿ ىك منيج أبعد ما يككف عف ركح

ال ،داعيان إياه كجماعتو
اإلسالـ ،كىذا النكع مف الغمك كالتطرؼ مرفكض جممةن كتفصي ن
()1

لمتعقؿ".

د -إن قول أبي عمر البغدادي" :حاشا المخمصين من أبناء القسام" يتضمف طعنان
في كتائب القساـ ،حيث قسميـ إلى مخمصيف كغير مخمصيف ،كىذا في حد ذاتو

محاكلة بائسة تنبئ عف نفسية ليست سكية ،تتطمع إلى تحقيؽ أىداؼ رخيصة،

أىميا :إحداث التنازع كالفتنة كالخالفات في صفكؼ حركة حماس ،كاحداث شرخ بيف
الجنكد مف جية كقيادتيـ مف جية أخرل ،كأنو يريد أف يكسب بعض أبناء القساـ

كلف
كلـ ٍ
لجماعتو .ثـ إف اإلخالص عبادة قمبية اختص اهلل تعالى نفسو بالعمـ بياٍ ،
 -1كقد نشرت كممة الناطؽ باسـ كتائب القساـ في عدة مكاقع صحفية كاخبارية في مكاقعيا
عمى "اإلنترنت" ،منيا :مكقع فمسطيف اآلف.
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يطمع اهلل تعالى عمييا البغدادم أك غيره .قاؿ اإلماـ القرطبي رحمو اهلل" :فإف

اإلخالص مف عمؿ القمب ،كىك الذم يراد بو كجو اهلل تعالى ال غيره".

()1

ذكر بعض مالمح خيانة قيادة حماس كما زعم البغدادي:

ذكر البغدادم بعض مالمح خيانة قيادة حماس ،دكف أف يذكر أدلة كبراىيف

قطعية ،كمعمكـ أف اتياـ المسمـ أك المسمميف بالخيانة أك الكفر ليست باألمر الييف،

لذا احتاط الشرع في إطالقيا احتياطان شديدان فأكجب التثبت ،حتى ال يتيـ مسمـ
ؼ ىما ىل ٍي ىس
بكفر ،بال عمـ يقيني ،بؿ بمجرد الظف كاليكل ،يقكؿ اهلل تعالى ( :ىكىال تى ٍق ي
ً ً
اف ىع ٍنوي ىم ٍس يئكنال).اإلسراء.36:
ص ىر ىكاٍلفي ىؤ ىاد يك ُّؿ أيكلىئً ى
ؾ ىك ى
لى ىؾ بًو عٍم هـ ًإف الس ٍم ىع ىكاٍل ىب ى

كأكتفي ىنا بذكر نماذج مف مالمح خيانة حماس التي زعميا أبك عمر البغدادم،
كأذكر مستنده في تكفير قادة حماس ،ليظير لمقارئ المسمـ مدل جنايتو فيما أصدره
مف حكـ ،بؿ مدل جيمو كحقده عمى حركة ربانية مجاىدة ،سجمت في صحائؼ
المجد كالعز ما لـ تسجمو عدة جيكش عربية ،كاعترؼ المنصفكف مف العمماء كالدعاة

بمكانتيا كدكرىا الجيادم ،كتغنى ببطكلة أبنائيا الشعراء كاألدباء.

وأشير مزاعم أبي عمر البغدادي أربعة ،وىي:

أ" -دخوليم العممية السياسية في ظل دستور وضعي عمماني ،وعمى أساس
اتفاقيات أوسمو ،والتي َّ
تخمت عن أكثر من ثالثة أرباع أرض فمسطين".

الرد عمى ىذا الزعم:

 -1الجامع ألحكاـ القرآف :أبك عبد اهلل محمد بف أحمد األنصارم القرطبي ،دار الشعب القاىرة،
.144/20
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إلغاء أك تضييعنا لمبدأ الكالء كالبراء،
إف المشاركة في المجالس النيابية ،ليس
ن
بؿ ىي ميداف لبياف ىذه القضية كالصدع بيا ،حسب مقتضيات المصمحة الشرعية،

إذ إف السعي لمكصكؿ إلى ىذه المجالس ىك لتبميغ دعكة اهلل كالتمكيف لمشرع

اإلسالمي ،ككجكد النائب المسمـ في ىذه المجالس يمنع عديدنا مف المفاسد ،كيجمب
كثي انر مف المصالح ،كفي كجكده يطرح البديؿ اإلسالمي ،كيقكـ بكاجب التغيير
كاإلصالح ،كفي المقابؿ يجابو المخالفيف ،كيدحض أقكاليـ ،كينكر باطميـ ،كيعترض

عمى كؿ ما يخالؼ الديف ،متمتعان في ذلؾ بالحصانة البرلمانية التي تجعمو فكؽ
المساءلة عف كمماتو ،ليصؿ صكت اإلسالـ إلى ىذه المجالس ،كتصدع كممة الحؽ

في مكطف القرار ،كىذا ىك جكىر الكالء لإلسالـ ،كالبراء مما دكنو.

إف كثي انر مف أىؿ العمـ الشرعي ،كمف الدعاة المصمحيف ،ممف يشار إلييـ

يرك ىف أف كاقع الحركات اإلسالمية يتطمب منيا حسف االستفادة مف النظـ
بالبناف ٍ
القائمة؛ لتحقيؽ بعض المنجزات لدعكة اإلسالـ كدعاتو ،أك حماية الدعكة مف الفناء
كاليالؾ ،اقتداء برسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ،كال يسمى ىذا العمؿ مف قبؿ النبي

صمى اهلل عميو كسمـ رضان بأحكاـ الكفر ،أك رضان بما يشرعكنو مف دكف اهلل ،أك

رككنان كمساندةن لمذيف ظممكا ،كاف دخكؿ المجالس التشريعية ال يخرج عف ىذا المعنى،
فال يقاؿ لمف عمد إلى االستفادة مف نظـ ال تحكـ باإلسالـ ،دكف الرضا بيا :إنو
رضي بالكفر كقكانيف الكفر ،كأف ىذا كفر ،كيبني المجيزكف مكقفيـ عمى أساس أف
االنتخابات جزء مف دائرة الشكرل كالنصيحة ،كتقكـ قكاعد اإلسالـ عمى األمر

بالمعركؼ كالنيي عف المنكر ،كالنصيحة لمف كاله اهلل أم نار مف أمكر المسمميف،
كمراقبة الحككمات كمحاسبتيا ،كيدخؿ في ذلؾ قكؿ كممة الحؽ ،كمراقبة التشريع
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الذم يؤدم إلى درء مفسدة تشريع القكانيف التي تخالؼ الشريعة اإلسالمية ،كتضر
بمصمحة الكطف كالمكاطنيف ،كتفكيت الفرصة عمى مف ال يصمح لشغؿ ىذه المكاقع.

كقد حققت حركة المقاكمة اإلسالمية "حماس" مف كراء دخكؿ المجمس

التشريعي بعض المكاسب السياسية ،منيا :كسب كد الشعب فازدادت شعبيتيا

كخاصو بالضفة الغربية كقطاع غزة ،كحماية المقاكمة كالمجاىديف ،كخاصة في

بأف زادت
قطاع غزة ،مف تغكؿ األجيزة األمنية التابعة لمسمطة ،كاستغمت ذلؾ ٍ
القدرات القتالية لكتائب القساـ بعد دخكليا في االنتخابات ،كالدليؿ عمى ذلؾ ىك أسر
الجندم الييكدم جمعاد شميط ،كما أعقبو مف إطالؽ عدة مئات مف األسرل ،كتحقيؽ
عدة انتصارات خاضتيا كتائب القساـ في عدة معارؾ مع العدك المحتؿ ،كما

استطاعت فضح سياسة التنازؿ كالتفريط في الثكابت كالحقكؽ الفمسطينية التي اتبعيا

رئيس السمطة محمكد عباس كمف معو ،كما استطاعت كقؼ مسمسؿ التشريعات

الفاسدة التي كاف المجمس التشريعي السابؽ عاكفان عمى إعدادىا كمنيا :قانكف

العقكبات الذم يبيح بعض المنكرات بحجة الحرية الشخصية ،كمف المكاسب -

خاصة في غزة  -تشكيؿ قكة شرطية مخمصة كأمينة ،تربت عمى األخالؽ كمكائد

الفضيمة ،قؿ أف يكجد نظيرىا في العالـ اإلسالمي ،كلكال شدة الحصار الظالـ،
كسياسة التجكيع التي فرضيا العدك الصييكني ،كعمالؤه عمى قطاع غزة لجنى

الشعب الفمسطيني مكاسب أكثر مف ذلؾ ،كأيضان أظير فكز حماس في االنتخابات
التشريعية الكجو القبيح ألمريكا ،كدعكل حمايتيا لمديمقراطية في العالـ ،فقد ذكرت
صحيفة "كاشنطف تايمز" المحافظة في مقاليا االفتتاحي أف فكز "حماس" يمثؿ

"مشكمة خطيرة" بالنسبة لبكش" ألنو يضع الحركة التي تريد تدمير إسرائيؿ عمى رأس

الحككمة الفمسطينية الجديدة ،كحذر مايكؿ ميتشؿ المبعكث األمريكي السابؽ لمشرؽ
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ال" :ينبغي عمى المرء تكخي الحذر مما يتمناه"..
األكسط في تصريحات تمفزيكنية قائ ن
كلكف ليس بالطريقة التي
مضيفان أف الديمقراطية تنتشر بالفعؿ في الشرؽ األكسط،
ٍ
()1
كاف البيت األبيض يتصكرىا.

دخول االنتخابات البرلمانية جائز شرعاً:

إف مسألة دخكؿ االنتخابات البرلمانية مف مكارد االجتياد المعاصر ،فقد

تتحقؽ المصمحة الشرعية في بمد ما مف دخكؿ الحركة اإلسالمية البرلمانات ،كال
تتحقؽ في بمد آخر ،فعمى المسمميف في كؿ بمد المكازنة بيف المصالح كالمفاسد،

كترجيح ما يركنو مناسبان ،كال يجكز أف ييتخذ الخالؼ في حكـ االنتخابات ،كدخكؿ
البرلمانات خالفان في األصكؿ ،فإنيا مف المسائؿ االجتيادية التي ليس في منعيا
قطعي ،حتى نجعميا مف مسائؿ األصكؿ ،مع تفريقنا بيف ىذه المسألة ،كبيف
نص
ٌّ
ي
()2
حكـ النظاـ الديمقراطي.

فقد قاؿ شيخ اإلسالـ ابف تيمية رحمو اهلل" :فالكاجب عمى المسمـ أف يجتيد
يم ًكنو مف دينو
في ذلؾ حسب الكسع ،فمف يكلي كالية يقصد بيا طاعة اهلل ،كاقامة ما ٍ
يم ًكنو مف
كمصالح المسمميف ،كأقاـ فييا ما يمكنو مف الكاجبات ،كاجتناب ما ٍ

المحرمات ال يؤاخذ بما يعجز عنو ،فإف تكلية األبرار خير لألمة مف تكلية الفجار،

 -1فكز "حماس" في االنتخابات الفمسطينية يضع بكش في مكقؼ حرج ،صحيفة االقتصادية،
السبت

المكافؽ

28

يناير

2006

العدد

(.)http://www.aleqt.com/2006/01/28/article_24595.html

:4492

 -2انظر فتاكل الشبكة اإلسالمية ( )640/1حكـ الدخكؿ في االنتخابات بنية تحقيؽ المصمحة
الشرعية 16 ،محرـ 1422ق.
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كمف كاف عاج ناز عف إقامة الديف بالسمطاف كالجياد ففعؿ ما يقدر عميو مف الخير ،لـ
()1

يكمؼ ما يعجز عنو ،فإف قكاـ الديف بالكتاب اليادم ،كالحديد الناصر".

كىذا العالمة الشيخ عبد الرحمف بف ناصر السعدم -المتكفي سنة 1376ىػ

إماـ نجد كفي زمانو -يقكؿ" :إف اهلل يدفع عف المؤمنيف بأسباب كثيرة ،منيا :أف اهلل

يدفع عف المؤمنيف بأسباب كثيرة ،كقد يعممكف بعضيا ،كقد ال يعممكف شيئان منيا،
كربما دفع عنيـ ،بسبب قبيمتيـ ،كأىؿ كطنيـ الكفار ،كما دفع اهلل عف شعيب رجـ

قكمو ،بسبب رىطو .كأف ىذه الركابط التي يحصؿ بيا الدفع عف اإلسالـ كالمسمميف،

ال بأس بالسعي فييا ،بؿ ربما تعيف ذلؾ ،ألف اإلصالح مطمكب ،حسب القدرة
كاإلمكاف ،فعمى ىذا لك سعى المسممكف الذيف تحت كالية الكفار ،كعممكا عمى جعؿ
الكالية جميكرية ،يتمكف فييا األفراد كالشعكب مف حقكقيـ الدينية كالدنيكية لكاف

أكلى ،مف استسالميـ لدكلة تقضي عمى حقكقيـ الدينية كالدنيكية ،كتحرص عمى
تككف الدكلة لممسمميف ،كىـ
أف
إف
إبادتيا ،كجعميـ ىع ىممىةن ى
أمكف ٍ
نعـ ٍ
ى
ى
كخ ىدمان ليـٍ ،
الحكاـ فيك المتعيف ،كلكف لعدـ إمكاف ىذه المرتبة ،فالمرتبة التي فييا دفع ككقاية
لمديف كالدنيا مقدمة ،كاهلل أعمـ".

()2

كقد أفتى عدد كبير مف العمماء المعاصريف بجكاز المشاركة في االنتخابات

البرلمانية ،كمنيـ مف ىك معركؼ باتباعو لمنيج السمؼ الصالح ،منيـ :الشيخ عبد
()3

العزيز بف باز رحمو اهلل،

كمما قاؿ رحمو اهلل" :إف النبي صمى اهلل عميو كسمـ

 -1مجمكع الفتاكل .396-390/28

 -2تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كالـ المناف :عبد الرحمف بف ناصر بف السعدم ،تحقيؽ
عبد الرحمف بف معال المكيحؽ ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األكلى 1420ىػ2000-ـ .289/2

 -3نشرت بمجمة المجتمع الككيتية الصادرة بتاريخ 1989/5/23ـ.
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قاؿ" :إنما األعماؿ بالنيات ،كانما لكؿ امرئ ما نكل" ،لذا فال حرج في االلتحاؽ
بمجمس الشعب إذا كاف المقصكد مف ذلؾ تأييد الحؽ ،كعدـ المكافقة عمى الباطؿ،

الدعاة إلى اهلل .كما إنو ال ىح ىرىج كذلؾ
لما في ذلؾ مف نصر الحؽ ،كاالنضماـ إلى ي
الدعاة الصالحيف ،كتأييد الحؽ
في استخراج البطاقة التي يستعاف بيا عمى انتخاب ي
()1

كأىمو ،كاهلل المكفؽ".

كالشيخ محمد بف صالح العثيميف رحمو اهلل الذم أفتى

بكجكب المشاركة في االنتخابات البرلمانية .كالشيخ عبد الرحمف بف ناصر البراؾ قد

أفتى بالجكاز لتحقيؽ مصمحة راجحة ،كىذا ما ذىب إليو عدد مف العمماء ،ككذلؾ

أفتى بالجكاز الشيخ السمفي عبد الرحمف عبد الخالؽ الذم أجاب مف سألو عف الحكـ
الشرعي بقكلو" :ال بأس بذلؾ ،كاق أر كتابنا :حكـ تكلي الكاليات العامة في ظؿ

الحككمات المعاصرة ،كىك عمى الشبكة السمفية" .كمما قالو" :أقكؿ كمما يدؿ كذلؾ

عمى مشركعية تكلي الكاليات العامة عف طريؽ االنتخابات البرلمانية ،أف ىذا ىك

قكؿ كثير مف قادة الدعكة السمفية كأئمتيا ،كقد أفتكا بذلؾ مع عمميـ بكاقع حاؿ األمة
المعاصرة ،ككاقع الدكؿ اإلسالمية ،التي ابتميت بيذه األنظمة الكضعية (الديمقراطية
كغيرىا)"( .)2كالباحث الشيخ عمي بف نايؼ الشحكد( ،)3كالشيخ محمد المنجد الذم
قاؿ" :فيذا محؿ اجتياد ،حسب المصمحة المتكقعة مف ذلؾ ،بؿ يرل بعض العمماء

 -1معكقات تطبيؽ الشريعة اإلسالمية :الشيخ مناع القطاف ،مكتبة كىبة بالقاىرة ،الطبعة األكلى
1411ق1991-ـ ص.166

 -2مشركعية الدخكؿ إلى المجالس التشريعية كقبكؿ الكاليات العامة في ظؿ األنظمة المعاصرة:
عبد الرحمف عبد الخالؽ ص .24

 -3صاحب كتاب "مشركعية المشاركة في المجالس التشريعية كالتنفيذية المعاصرة" ،الطبعة
األكلى1432 ،ق2011-ـ.
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أف الدخكؿ في ىذه االنتخابات كاجب" .كقد أفتي مجمع الفقو اإلسالمي التابع لرابطة
العالـ اإلسالمي لممسمميف في الدكؿ األجنبية بالمشاركة في دخكؿ االنتخابات في
()1

بالدىـ.

كممف أفتى بالجكاز الدكتكر الشييد عبد اهلل عزاـ ،كعده مف القضايا المترككة

لتقدير المصمحة في الدخكؿ مف عدمو ،فما ترجحو المصمحة .فقاؿ الدكتكر عبد اهلل

عزاـ ":البرلماف مجمس تشريعي ،كالتشريع بغير ما أنزؿ اهلل كفر يخرج عف الممة،

فإذا كافؽ المجمس عمى ىذا التشريع فيذا أمر خطير جدا عمى دينيـ كعقيدتيـ ،أما

إذا كاف دخكليـ في البرلماف بنية معارضة القكانيف الكضعية الكافرة ،كالكقكؼ
ضدىا ،كالكقكؼ في كجو الظمـ ،فيذا أمر ٍّ
ترجحو المصمحة العامة ،كاإلسالـ في

مثؿ ىذه الظركؼ ينظر إلى المصالح كالمفاسد ،فينظر أييما أرجح في ىذا األمر

المصمحة أـ المفسدة ،كلكف بشرط أف ال يقعكا أك يتعرضكا لمحراـ" ...كقاؿ أيضا:
"ال بأس مف الدخكؿ في البرلمانات إف كنا نريد أف ننصر ديننا كدعكتنا مف خاللو،

بخالؼ مجمس الكزراء ،ألف مجمس الكزراء تنفيذم كال يجكز الدخكؿ فيو ،بينما

مجمس النكاب ىك عبارة عف مراقبة الدكلة ،كبإمكانؾ أف تقكؿ فيو ما تشاء ،فيذا ال

بأس ،بعكس مجمس الكزراء الذم ينفذ ما يؤمر بو .فإف قبمت الدكلة أف يككف لنا

مراقبكف داخؿ مجمس النكاب يعارضكف كيفضحكف الدكلة بأنيا سرقت كفعمت كذا،
كالكزير الفالني فعؿ كذا كسرؽ كذا ،كيفضح الخيانات كالرشكة كيطالبكف بتنفيذ الحكـ
()2

بالمجرميف ،فيذا ال بأس إف شاء اهلل".

 -1مكقع المجمع الفقيي اإلسالمي (.)/http://ar.themwl.org

 -2كتاب ىدـ الخالفة كبناؤىا لمشيخ عبد اهلل عزاـ ،شريط ( )56في ظالؿ سكرة التكبة لمشيخ
عبد اهلل عزاـ.
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تحريم دخول البرلمانات قد يكون خدمة ألعداء المشروع اإلسالمي:
يقكؿ الشيخ السمفي عبد الرحمف عبد الخالؽ" :إف الذيف يمتنعكف عف الكالية

العامة ،كالنيابة التشريعية يقدمكف أعظـ خدمة لممفسديف ،كينفٍّذكف عمى الحقيقة
مرادىـ ،بؿ ىذا ما يسعى إليو المفسدكف بكؿ سبيؿ ،فيـ يريدكف بؿ كيعممكف عمى

ٍّ
أف يككنكا نكابا في البرلماف ،حتى يعزلكىـ عف الناس،
سد جميع المنافذ أماـ الدعاة ٍ
كيقتمكا دعكتيـ ،كيميتكا رسالتيـ ،حتى استحدثت بعض الدكؿ العربية التي تطبؽ

رـ بيا المسممكف مف الدخكؿ إلى المجالس التشريعية كتحريـ
ديمقراطيات زائفة يي ٍح ي
تككيف حزب سياسي عمى أساس ديني ،ككجكب عرض أسماء المتقدميف عمى
المخابرات العامة!! كتحريـ مف ينزؿ إلى االنتخابات بصكرة مستقمة!! كنحك ذلؾ مف

أف يدخؿ إلى مجمسيـ
التشريعات ،التي مؤداىا في النياية منع أم رجؿ عنده ديف ٍ
التشريعي ،حتى ال ينكر عمييـ في أمر ،كال يعترض معترض عمى باطؿ ،كينفردكف
كح ٍكًـ الناس ،كينفذكا قكانينيـ الباطمة في دماء المسمميف كأعراضيـ
ىـ بالسمطة ي
كأمكاليـ ،فمينظر المفتكف بعدـ جكاز الدخكؿ إلى المجالس التشريعية ىؿ صنعكا في
()1
أنفسيـ كأم ًتيـ إال ما يريد أعداء األمة كأعداؤىـ؟!"
أقول :إذا كاف عدد مف أىؿ العمـ قد أفتى بعضيـ بكجكب المشاركة في

االنتخابات البرلمانية ،كبعضيـ أفتى بالجكاز ،فيؿ يجكز لمسمـ أف يكفٍّر مف أخذ

بفتاكييـ؟! ،كمف حقنٍّا أف نسأؿ أبا عمر البغدادم كأنصاره ىؿ ىؤالء العمماء يي ىكفركف
بيذه الفتاكل في جكاز دخكؿ البرلمانات!؟ ،كىؿ ىـ مف عبدة الطاغكت!؟ ،كىؿ

 -1مشركعية الدخكؿ إلى المجالس التشريعية كقبكؿ الكاليات العامة في ظؿ األنظمة المعاصرة:
عبد الرحمف عبد الخالؽ ص .32
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ُّ
أف يكفٍّر المسمميف الذيف ال يأخذكف بكجية نظره ،أك رأيو في أمر
يحؽ لممسمـ ٍ
نصكص شرعيةه قطعيةه فيو!!؟.
ترد
مختمؼ فيو ،لـ ٍ
ه

حكومة حماس وتطبيق الحدود الشرعية:

إف الحككمة التي تكلى رئاستيا األسػتاذ إسػماعيؿ ىنيػة – فيمػا يعػرؼ بالحككمػة

العاش ػرة -كانػػت حككمػػة لقطػػاع غ ػزة كالضػػفة الغربيػػة مع ػان ،كقػػد تػػـ سػػحب كثيػػر مػػف
صػػالحياتيا مػػف قبػػؿ رئػػيس السػػمطة محم ػػكد عبػػاس ،كلػػـ تيمكػػف مػػف القيػػاـ بعممي ػػا،

فحكصػػرت مالي ػنا كسياسػػينا ،كحاصػػرىا داخمي ػنا رئػػيس السػػمطة محمػػكد عبػػاس كأجيزتػػو
األمنيػػة التػػي رفضػػت االنصػػياع لتعميمػػات كتكجييػػات كزيػػر الداخميػػة يكمئػػذ األسػػتاذ

س ػػعيد ص ػػياـ رحم ػػو اهلل تع ػػالى .ب ػػؿ كان ػػت تق ػػكـ بمس ػػيرات كمظ ػػاىرات مس ػػمحة ض ػػد

الحككمػػة ،كقػػد سػػحب عبػػاس األمػكاؿ مػػف خزينػػة الحككمػػة ،فاسػػتممت حككمػػة األسػػتاذ
إس ػػماعيؿ ىني ػػة الحككم ػػة فارغ ػػة الخزين ػػة أم ب ػػال أمػ ػكاؿ ،ب ػػؿ كمثقم ػػة بال ػػديكف ،حت ػػى

كاجي ػػت عجػ ػ ناز ف ػػي ت ػػكفير ركات ػػب الم ػػكظفيف ،كم ػػنيـ ال ػػذيف يرفض ػػكف تنفي ػػذ تعميم ػػات

الحككمة مف األجيزة األمنية .يضاؼ إلى ذلؾ الكاقع السياسي الذم يعيشو أبنػاء ىػذا
الشعب ،كمػا فيػو مػف تجاذبػات سياسػية بػيف التنظيمػات الفمسػطينية – أكثرىػا عممػاني

كيسارم التكجو كالمعتقد -أدت إليو ىذه التجاذبات إلى قياـ بعض ىػذه التنظيمػات -
كمني ػػا تنظ ػػيـ ف ػػتح ال ػػذم يق ػػكده رئ ػػيس الس ػػمطة عب ػػاس -بالتش ػػكيؾ ف ػػي فك ػػر حم ػػاس

كعقيػدتيا ،بػؿ اتي ًي ىمػت فػي نياتيػػا ،كمػا تػدعك إليػو ،فاتي ًي ىمػت أنيػػا تريػد تحكيػؿ غػزة إلػػى
إمارة إسالمية.
ثبت كبػال أدنػى ريػب أف تطبيػؽ الحػدكد الشػرعية يحتػاج لكجػكد دكلػة،
كىذا كمُّو يي ي
ليا كامؿ السيادة كالمنعة ،فكيؼ تطبؽ الحككمة في قطاع غزة أحكاـ الشريعة ،كمنيا
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الحػ ػػدكد!؟ كغ ػ ػزة اليػ ػػكـ تقػ ػػكد األمػ ػػة اإلس ػ ػالمية فػ ػػي مشػ ػػركع جيػ ػػادم تحػ ػػررم ألرض
فمسطيف المسممة كافة ،كما أف قطاع غزة يفقد أعظـ مقكمات تطبيؽ الشريعة.

تطبيق الحدود الشرعية وغيرىا يحتاج إلى القوة والمنعة واإلمارة

إف تطبيؽ الحدكد الشرعية كغيرىا يحتاج إلى القكة كالمنعة كاإلمارة ،يقكؿ شػيخ

اإلسػػالـ ابػػف تيميػػة رحمػػو اهلل تعػػالى" :إف اهلل تعػػالى أكجػػب األمػػر بػػالمعركؼ كالنيػػي

يتـ ذلؾ إال بقكة كامارة ،ككذلؾ سػائر مػا أكجبػو مػف الجيػاد ،كالعػدؿ،
عف المنكر ،كال ُّ
ػتـ إال ب ػػالقكة
الج ىم ػ ًػع ،كاألعي ػػاد ،كنص ػػر المظم ػػكـ ،كاقام ػػة الح ػػدكد ال ت ػ ُّ
كاقام ػػة الح ػػج ،ك ي
()1
أيضػػا" :مػػا يشػػترط فػػي القضػػاة كال ػكالة مػػف الشػػركط يجػػب فعمػػو
كاإلمػػارة" .كيقػػكؿ ن

بحسب اإلمكاف ،بؿ كسائر شركط العبادات مف الصالة كالجياد كغير ذلؾ ،كؿ ذلؾ
()2

فػأيف المنعػة

نفسػا إال كسػعيا".
كاجب مع القػدرة ،فأمػا مػع العجػز فػإف اهلل ال يكمػؼ ن
كالقكة كالدكلة اإلسالمية بالنسبة لمكاقػع الفمسػطيني اليػكـ! ،ففمسػطيف المسػممة محتمػة،
كقطاع غزة مسيطر عميو مػف العػدك الصػييكني بحػ نار كجػكنا ،كىػك محاصػر مػف جميػع
الجيات مف العدك الصييكني كعمالئو مف الفمسطينييف كالعرب.
كمما ُّ
يدؿ عمى الرغبة القكية لحماس في تطبيؽ الشريعة اإلسالمية أنيا كقفت

كبق ػػكة س ػػدنا منيعػ ػنا ف ػػي كج ػػو المجم ػػس التشػ ػريعي الس ػػابؽ ،عن ػػدما أراد أف يق ػػر ق ػػانكف

العقكبػػات المخػػالؼ فػػي كثيػػر مػػف م ػكاده لمش ػريعة اإلسػػالمية ،بػػؿ يشػػجٍّع عمػػى شػػيكع
الفاحشػػة فػػي المجتمػػع الفمسػػطيني .مػػع العمػػـ أف قػػانكف العقكبػػات تػػـ تمري ػره بػػالقراءة

 -1السياسة الشرعية في إصالح الراعي كالرعية :لشيخ اإلسالـ تقي الديف ابف تيمية ،دار
المعرفة لمطباعة كالنشر ،طبعة 1969ـ ،ص.162-161

 -2المصدر السابؽ ص.159
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األكلػػى كتػػـ اإلعػػداد لمق ػراءة الثانيػػة فػػي المجمػػس التش ػريعي الفمسػػطيني ،ككػػاف ىنػػاؾ

تكجو لتقديمو لمقراءة الثالثة أيضان ،عمى أف يرفع ذلؾ لمرئيس ياسر عرفػات لممصػادقة
ٌ
عميو.
كمما يدؿ عمى الرغبة الحقيقة لحركة حماس في تطبيؽ الحدكد كغيرىا مف أحكاـ
ٌ
الش ػ ػريعة اإلسػ ػػالمية أف المجمػ ػػس التش ػ ػريعي الحػ ػػالي جيػ ػػز مشػ ػػركع قػ ػػانكف العقكبػ ػػات

المعدؿ ،الذم استكحيت مكاده مف الشػريعة اإلسػالمية ،لكػف الظػركؼ المحميػة كالكاقػع
السياسي الفمسطيني لـ يسمح بإق ارره.

ب -زعم أبي عمر البغدادي اعتراف حماس بدولة العدو ،فقاؿ" :االعتراؼ الضمني
بإسرائيؿ باعترافيـ بشرعية السمطة الكطنية التي قامت عمى أساس اتفاقيات أكسمك،

كاعترافيـ بشرعية رئيسيا العمماني المرتد عميؿ الييكد المخمص".

ُّ
الرد عمى الزعم :مف المعمكـ بداىة أف الحصار المفركض عمى حماس مف العدك
الصييكني كبعض الدكؿ العربية كالسمطة الفمسطينية ىك بسبب رفض حماس

االعتراؼ بشرعية العدك المحتؿ ،ألف االعتراؼ كما ترل حماس خيانة هلل كلرسكلو
كلممؤمنيف .كقد رفضت كما ىك معمكـ شركط المجنة الرباعية الدكلية( ،)1التي حددتيا
لمتعامؿ مع حككمتيا ،كنبذ المقاكمة كاالعتراؼ بشرعية االحتالؿ ،كلك اعترفت حركة

حماس بذلؾ ألغدقت عمييا األمكاؿ كتـ استقباؿ قادتيا في عكاصـ الدكؿ الغربية،

كلكنيا آثرت المحافظة عمى عقيدتيا اإلسالمية كثكابت القضية الفمسطينية .فكيؼ

 -1المجنة الرباعية الدكلية ىي لجنة دكلية فكقية في عممية السالـ في الصراع العربي
اإلسرائيمي .كالمجنة الرباعية تتشكؿ مف الكاليات المتحدة كركسيا كاالتحاد األكركبي كاألمـ
المتحدة ،أنشئت في مدريد عاـ2002ـ ،مف قبؿ رئيس الكزراء اإلسباني خكسيو ماريا أثنار
نتيجة لتصاعد الصراع في الشرؽ األكسط ،كالمكفد الحالي لمجنة ىك تكني بمير.
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يتيميا البغدادم باتيامات زائفة ال رصيد ليا مف البرىاف ،سكل الحقد عمى جماعة

مجاىدة مخمصة.

إف االعتراؼ بالسمطة القائمة ىك اعتراؼ بأمر كاقع ،كليس ىك اعتراؼ

بمشركعيا السياسي ،ألـ يتابع البغدادم كأنصاره مدل الخالؼ بيف السمطة

الفمسطينية كحركة المقاكمة اإلسالمية حماس في الجانب السياسي ،كال أظف أف
مكقؼ حماس مف السمطة كاتفاقية أسمك ال يعرفو أحد مف مسممي العالـ ،فقد سجنت

السمطة الفمسطينية كاعتقمت مئات مف قادة حركة حماس كأبنائيا ،بؿ كقتمت عددان
أف ما يزيد عف ثالثيف حالة كفاة
مف أبناء القساـ في الضفة الغربية ،كييشار إلى ٌ
كقعت في سجكف سمطة أكسؿ .،كمازالت ىذه السمطة تطارد أبناء حماس في الضفة

الغربية كتسجنيـ ،ألـ يق أر البغدادم عشرات البيانات الصادرة عف حركة حماس التي
تصرح كبكؿ كضكح برفضيا لمشركع أسمك ،بؿ إف حماس دخمت البرلماف مف أجؿ
ٍّ

كشؼ سكءات اتفاقية أكسمك كفضحيا ،كلذا عطمت السمطة كمف كرائيا عمؿ المجمس

التشريعي الحالي .كما أف المسمميف في بالد الغرب يعترفكف بشرعية المؤسسات

الحككمية في بمدانيـ كيتعاممكف معيا كأمر كاقع ،ال إيمانان منيـ بأنظمة كقكانيف تمؾ

البالد المخالفة لديف اهلل تعالى.

كاذا كاف ثمة أخطاء في تعامؿ حركة حماس مع السمطة القائمة في أمر ما،

فكاجب أىؿ العمـ كالدعاة إبداء النصح كاإلرشاد ،ال إصدار الفتاكل أك األحكاـ

التكفيرية التي ال تخدـ ىمكـ المسمميف ،كال قضاياىـ الرئيسة ،كمنيا قضية فمسطيف

المسممة.
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ج -قول أبي عمر البغدادي" :تصريحيـ باحتراـ الق اررات الدكلية الصادرة عف األمـ

المتحدة ،كمجرد االعتراؼ باألمـ المتحدة ىك اعتراؼ بقانكنيا الكضعي ،كبدكلة

إسرائيؿ العضك فييا".

الــرد عمى ىذا الزعم :إف حركة حماس تؤمف بأف األمـ المتحدة لف تتخذ ق اررات

ممزمة لمعدك الصييكني بإنياء احتاللو ألرض فمسطيف المسممة ،وقد انتقدت حركة

المقاكمة اإلسالمية "حماس" أكثر مف مرة مكاقؼ األمـ المتحدة مف القضية

الفمسطينية ،كمف مشكالت الشعب الفمسطيني كىمكمو ،كاتيمت أميف عاـ األمـ

المتحدة كنكابو في كثير مف التصريحات الصحفية باالنحياز لالحتالؿ اإلسرائيمي،
كأكضحت في أكثر مف مناسبة أف مكاقؼ األمـ المتحدة ٍّ
تؤكد عمى فشؿ الرىاف
عمييا ،كعمى المجتمع الدكلي في إنصاؼ كحماية الشعب الفمسطيني مف القتؿ

كالعدكاف .ثـ إف األمـ المتحدة قد اتخذت كثي نار مف الق اررات لصالح الشعب

كلكف ٍلـ يينفذ منيا شيء ،نتيجة ضعؼ الزعامات العربية كالفمسطينية،
الفمسطيني،
ٍ
ككقكؼ القكل الغربية العالمية مع دكلة العدك المحتؿ ،فالتصريح باالحتراـ لمقكانيف ال
يترتب عميو شيء بالنسبة لحركة إسالمية مجاىدة ،كال يمزميا بشيء مف ناحية

القانكف الدكلي ،أك مف جية األمـ المتحدة ،كىك تصريح سياسي ييدؼ إلى عدـ ىج ٍّر
ً
عداء العالـ كمٍّو لحركة حماس المجاىدة ،خاصة كاف قكانيف األمـ المتحدة ،ككافة
القكانيف الدكلية ،تجيز جياد الشعكب ضد العدك الذم يحتؿ أرضيا ،فاألمـ المتحدة
في ميثاقيا كخاصة المادتاف ،)51،55(:كاتفاقيات مؤتمر الىام 1907ـ،
كاالتفاقيات الدكلية الخاصة بحقكؽ اإلنساف ،كاتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ 1949ـ،
كالقانكف الدكلي ،كالقانكف الدكلي اإلنساني ،كؿ ىذه االتفاقيات تجيز لمشعكب المحتمة
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أف تدافع عف نفسيا مف أجؿ تقرير مصيرىا كاستقالليا ،فيؿ ىناؾ عاقؿ يطالب

حركة مجاىدة أال تحترـ ىذه القكانيف الصادرة عف األمـ المتحدة؟!.

د -قول أبي عمر البغدادي" :عداؤىـ المفرط لمسمفية الجيادية ،كخاصة في الكقت

الحاضر ،كمحاكلتيـ الجادة كالمستمرة إلجياض أم مشركع ،قائـ عمى أساس سمفي،
كحكايتيـ مع "جيش اإلسالـ" معركفة ،كقصة الصحفي البريطاني أشير مف أف

تعرؼ ،كبمغنا أف جيش اإلسالـ كاف عمى كشؾ الحصكؿ عمى مكاسب جيدة مف
بريطانيا ،قبؿ تدخؿ حماس في المسألة".

إف التنظيمات السمفية التي يتحدث عنيا البغدادم ىي
الــرد عمى ىذا الزعمٌ :
مجرد مجمكعات قميمة العدد ،ال يمكف أف تشكؿ جماعة أك تنظيمنا بالمعنى التنظيمي

تدعي السمفية ،كيريدكف أف يجاىدكا ضد العدك الصييكني ،كلكنيـ ضمكا الطريؽ،

كاتبعكا أفكا نار ال تمت لإلسالـ بصمة ،كخاصة ما يتعمؽ بخطؼ األجانب الذيف

يزكركف غزة بطريقة رسمية مشركعة ،كمف المعمكـ أف اإلسالـ مف حيث المبدأ ينيى
فس أىك فى و
ً
ساد ًفي األ ٍىر ً
ض فىكأىن ىما قىتى ىؿ
ى
عف قتؿ النفس ،قاؿ
تعالى(:مف قىت ىؿ ىن ٍفسان ب ىغ ٍي ًر ىن و ٍ
ً
ال
(ك ى
اىا فى ىكأىن ىما أ ٍ
اس ىج ًميعان ىك ىم ٍف أ ٍ
ىح ىي ى
ىح ىيا الن ى
الن ى
اس ىجميعنا) المائدة ،32 :كقاؿ تعالى :ى
تى ٍقتيميكا الن ٍف ىس التًي ىحرىـ اهللي ًإال ًباٍل ىحؽ) اإلسراء ،33:كالنفس ىنا تشمؿ المسمـ كغير
ً
يف ىل ٍـ يي ىقاتًميك يك ٍـ ًفي ٍّ
الد ً
يف ىكىل ٍـ يي ٍخ ًر يجك يك ٍـ
المسمـ ،كقاؿ اهلل تعالى :ى
(ال ىي ٍنيىا يك يـ الموي ىع ًف الذ ى
ً ً
ً ً
كى ٍـ ىكتي ٍق ًسطيكا ًإىل ٍي ًي ٍـ ًإف الم ىو يي ًح ُّ
يف) سكرة الممتحنة،8:
ىف تىىب ُّر ي
م ٍف د ىي ًاريك ٍـ أ ٍ
ب اٍل يم ٍقسط ى
كمف األنفس المعصكمة في اإلسالـ أنفس المستأمنيف ،كىـ الذيف يدخمكف بالد
و
ً
ميمة ما ،ثـ يرجعكف إلى بمدانيـ بعد إنيائيا ،كىذا
ألداء
المسمميف بأماف منيـ،

البريطاني كأمثالو ممف يقدمكف لبالدنا كصحفييف كمتضامنيف ،كنحك ذلؾ ،كقتمو إنما

النعداـ العمـ الشرعي كتفشي الجيؿ ،كىذا مف أسباب كقكع الفتف كانتشارىا ،فال
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يجكز ألحد أف يعتدم عمى المستأمف ،كما ال يجكز لو أف يعتدم عمى أحد مف

المسمميف ،كاإلسالـ يكفؿ لو األمف عمى دمو كأمكالو كعرضو ،كمف اعتدل عميو فقد
ً
ً
يف
خاف اإلسالـ ،ك
ٌ
آم ينكا يك ي
استحؽ العقكبة الرادعة .قاؿ تعالى :ى
كنكا قىكام ى
(يا أىيُّيىا الذ ى
يف ى
ًلم ًو يشي ىداء بًاٍلًقس ًط كال ي ٍج ًرمن يكـ ىش ىنآف ىقكوـ عىمى أىال تىعًدليكا ٍ ً
ب ًلمت ٍق ىكل)
اعدليكا يى ىك أى ٍق ىر ي
ي ٍ ى
ٍ
ى ى
ٍ ى ى ى ٍ
المائدة .8:كجاء في صحيح البخارم قكؿ عبد اهلل بف عمر رضي اهلل عنيما" :إف
فؾ الدـ الحراـ بغير
مف كرطات األمكر التي ال مخرج لمف أكقع نفسو فييا س ى
أيضا تركيع المستأمنيف بخطفيـ أك رىنيـ ،أك تيديدىـ
حمٌو" )1(.ثـ مف الغدر
ن
قرر ذلؾ أىؿ العمـ.
بالسالح ،أك قتميـ ،كىك مناؼ ن
أيضا لتكريـ اهلل لإلنساف كما ٌ
أف تستجيب لمطالب الخاطفيف كما زعـ
أما ككف الحككمة البريطانية ى
كاد ٍ
ت ٍ

أبك عمر البغدادم فيذا مف ىراء القكؿ ،الذم لـ يحصؿ أبدان ،كلعؿ الجية الخاطفة
– باسـ اإلسالـ -ىي التي اخترعت ىذا الكىـ كصدرتو لمف يصدؽ أكىاميـ ،ككنيـ

يدعكف السمفية ،ثـ ما عالقة ىذا الخطؼ لألجنبي الذم دخؿ البمد بتصريح مف

السمطة الحاكمة ،بتركيع اآلمنيف بالمشركع اإلسالمي ،كما كصؼ البغدادم

الخاطفيف ،إف ىذا لشيء عجيب!! .فالمجكء إلى الخطؼ لمضغط عمى ُّ
الدكؿ التي
ينتمي إلييا المخطكفكف ىك مظير ضعؼ ،كسكء تدبير ،كاساءة بالغة إلى اإلسالـ،

كتشكيو لصكرة المسمميف ،كاظيارىـ بصكر قطاع الطرؽ اإلرىابييف.

الدي ً
ات ،باب قى ٍك ًؿ اهلل تى ىعالىى:
 -1قكؿ ابف عمر ذكره البخارم في صحيحو ،رقـ  2593كتاب ٍّ ى
تؿ يم ٍؤ ًمننا يمتى ىع ٍّمدان فى ىجز ياؤهي ىجيىن يـ).
(ك ىم ٍف ىي ٍق ٍ
ى
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المطمب التاسع

من وراء ما يسمى داعش؟
(كالى
قاؿ اهلل تعالى مخب انر عف كيد الكفار لديف اهلل ،كلممسمميف المتمسكيف بو :ى
ًً
اعكٍا ىك ىمف ىي ٍرتىًد ٍد ًمن يك ٍـ ىعف ًدينً ًو
استى ى
كف ييقىاتًمي ى
ط ي
ىي ىازلي ى
كن يك ٍـ ىحت ىى ىي يرُّدك يك ٍـ ىعف دين يك ٍـ ًإ ًف ٍ
الد ٍنيا ك ً
ً ُّ
اب الن ًار يى ٍـ
ؾ ىحبً ى
اآلخ ى ًرة ىكأ ٍيكىلػئً ى
ت ىك يى ىك ىك ًافهر ىفأ ٍيكىلػئً ى
طٍ
ىف ىي يم ٍ
ت أٍ
ىص ىح ي
ؾأ ٍ
ىع ىمالييي ٍـ في ى ى
ً
ً
ً
ً
ً
ص ُّدكٍا
يف ىكفى يركٍا يينفقي ى
كف) البقرة ،217 :كقاؿ اهلل تعالىً( :إف الذ ى
فييىا ىخال يد ى
ىم ىكالىيي ٍـ ل ىي ي
كف أ ٍ
ً
ىعف سبً ً
يف ىكفى يركٍا ًإىلى ىجيىن ىـ
يؿ المٌ ًو ىف ىس يي ًنفقي ى
كف ىكالذ ى
كف ىعىم ٍي ًي ٍـ ىح ٍس ىرةن ثيـ يي ٍغىم يب ى
كنيىا ثيـ تى يك ي
ى
كف) األنفاؿ.36:
يي ٍح ىش ير ى
كمما يبيٍّف أف جماعة الدكلة مخترقة مف جيات ال عالقة ليا بإقامة ديف اهلل

كتحكيـ الشريعة ،ما كشفو أبك الكليد المقدسي  -شرعي تنظيـ الدكلة في منطقة

القممكف السكرية  -عف تنظيـ الدكلة في القممكف ،فقاؿ" :مف ينتسب لمدكلة ىنا ىـ
تكتالت كأحزاب كعصابات لـ يككنكا عمى حاؿ قكيـ ،فحاكلت منذ قدكمي إصالح ما

استطعت ،لكف كجدت العجب العجاب؛ .كجدت أف األشخاص ال يكضعكف في
المكاف المناسب ،كال تكجد رقابة ،كىناؾ أشخاص يصعدكف إلى سمـ اإلمارة بشكؿ

سريع جدا ،كال تحصر المياـ كاالختصاصات ،كال ييستشار أىؿ الخبرة ،كأف تنظيـ
الدكلة في القممكف مخترؽ بشكؿ كاضح ،بسبب عدـ كضع شركط حازمة أماـ

المنضميف الجدد إليو ،كعدـ كجكد آلية لالنتساب ،مع ضعؼ في المستكل الشرعي،
فساد إداروم كسر و
و
قات داخؿ صفكؼ
الذم أدل إلى حالة الغمك ،كأشار إلى كجكد
التنظيـ ،حيث كانت تصؿ مف قيادة التنظيـ ركاتب كأجكر لػ  300مقاتؿ في

صفكفو ،بينما ال يتجاكز العدد الحقيقي 85مقاتالن ،إضاف نة إلى تفشي ظاىرة قطع
-198-

الطرؽ أك الحرابة ،كما يسمييا التنظيـ ،حيث يأخذكف أمكاؿ المسمميف كسياراتيـ و
بتيـ

مختمفة.

كشبو جماعة الدكلة في القممكف بػقطاع الطرؽ ،كالعصابات ،كأنيـ بعيدكف كؿ

البعد عف العمـ الشرعي ،كىـ يقكمكف بسرقة غنائـ الفصائؿ األخرل بحجة أنيـ

مرتدكف ،كبيف أبك الكليد المقدسي أف مقرات الدكلة في القممكف تنغؿ بالفساد

األخالقي ،كالمالي".

()1

كبعد أف فضح أبك الكليد المقدسي جماعة داعش قاـ عناصر مف تنظيـ

داعش باقتحاـ منزلو ،كقامكا بقتمو كقتؿ زكجتو ،دكف أف يعرضكه عمى محاكمة

شرعية.

ىل داعش مخترقة من المخابرات السورية:
يرل عدد مف عمماء سكريا الداعميف لمثكرة كالثكار ضد النظاـ األسدم أف

داعش مخترقة مف أجيزة النظاـ األمنية ،كمنيـ :رئيس جبية عمماء حمب المؤقت

الدكتكر عبد اهلل محمد سمقيني حيث قاؿ :إف أعدادان كبيرة مف عمالء النظاـ السكرم
مكجكدكف في صفكؼ داعش ،كطالب مسؤكلي داعش بطردىـ ،كىذا ينذر بسيطرة

النظاـ السكرم عمى الصفكؼ الخمفية في ظير المجاىديف ،كيشكؿ خطكرة كبيرة جدنا

عمى العمؿ الجيادم في بالد الشاـ.

 -1انظر شبكة أما المسمـ لمحكار اإلسالمي ،كجريدة النيار المبنانية ،كقد نشر حديثو عف
داعش بالصكت في ككالة نبأ اإلخبارية المستقمة كفي مكاقع أخرل ،قيادم في التيار السمفي

عيا في جبية النصرة ،ثـ
"الجيادم" في األردف ،أكد لصحيفة (الغد) أف أبا الكليد كاف
"قاضيا شر ن
ن
انشؽ عنيا ،كقاـ بتكفيرىا ،بعد أف التحؽ بػ(داعش) ،كبعد أف تسمـ الكالية الشرعية لمنطقة
القممكف ،انشؽ عف "داعش" كأصبح مف عكاـ المسمميف ىناؾ.
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كقد ذىب الشيخ عدناف العرعكر إلى أف ما يعرؼ باسـ "تنظيـ الدكلة اإلسالمية

بالعراؽ كالشاـ "داعش" ،يدار مف فركع مخابرات النظاـ السكرم ،كأيضان كثير مف

سرم لنظاـ بشار األسد خاصة
ناشطي الثكرة السكرية الذيف يركف أف "داعش" ذراع ٌ
لمقار
لمقارىا المالصقة
في المناطؽ المحررة ،مستدليف بعدـ قصؼ طيراف النظاـ
ٍّ
ٍّ
أم
الجيش الحر ،كالتي يقكـ الطيراف بتسكيتيا مع األرض ،كالى عدـ تحرير داعش ٍّ
أرض مف الجيش النظامي ،بينما في نفس الكقت يياجمكف المناطؽ المحررة مف قبؿ

التنظيمات المقاتمة التي سبقت كجكد داعش في األراضي السكرية.

كمما يؤكد كجكد عالقة ما بيف جماعة الدكلة "داعش" كالمخابرات السكرية ما

كشفتو صحيفة "ديمي صباح" التركية عف مصدر في االستخبارات الكطنية التركية

قكلو :إف اتفاقان تـ بيف تنظيـ الدكلة كنظاـ بشار األسد لمقضاء عمى الجيش السكرم
الحر في شماؿ البالد ،كلمكاصمة شرائو النفط مف التنظيـ ،باإلضافة إلى مناقشة
محاكلة اغتياؿ قائد جيش اإلسالـ محمد زىراف عمكش ،كاالنسحاب مف تدمر

كالسخنة .كتقكؿ الصحيفة :إنو بحسب المصدر فقد اجتمعت مجمكعة مف تنظيـ
الدكلة كقادة عسكرييف في النظاـ في محطة إنتاج الغاز الطبيعي في منطقة الشدادم

قرب الحسكة في  28مايك العاـ الجارم 2015ـ .كلـ يكف المقاء مف أجؿ كقؼ
الحرب ضد بعضيما ،كلكف لمتركيز عمى العدك المشترؾ .كيشير التقرير إلى أف

العدك المشترؾ ىك جماعات المعارضة ،خاصة الجماعة المسمحة المدعكمة مف
الغرب ،أم الجيش السكرم الحر ،الذم حقؽ مع تحالؼ الفصائؿ المسمحة مكاسب
ضد النظاـ في إدلب كحمب كدرعا .كقاؿ المسؤكؿ األمني التركي ،الذم امتنع عف

ذكر اسمو ،إف نظاـ األسد كتنظيـ الدكلة تكصال إلى اتفاؽ في ذلؾ اليكـ .كتبيف
الصحيفة أنو منذ مدة طكيمة ىناؾ حديث عف تعاكف تنظيـ الدكلة مع سكريا أك
-200-

إيراف ،إال أنو لـ يتكفر دليؿ يثبت نظرية المؤامرة ىذه ،مستدركة بأنو عند النظر إلى
ظركؼ الحرب المحمية كالمؤقتة ،فإف اتفاقات مثؿ ىذه ممكنة .فكؿ مف بشار األسد

كتنظيـ الدكلة يكرىاف جماعات المعارضة األخرل ،التي يعدىا النظاـ إرىابية ،كقد
دخؿ في حرب مميتة معيا .مف جيتو يرل تنظيـ الدكلة في ىذه الجماعات العقبة

الكبرل أمامو لبناء دكلة لو في كؿ مف العراؽ كسكريا .كيبرز التقرير أف المصدر
كشؼ عف أف االتفاؽ بيف النظاـ كتنظيـ الدكلة يتضمف التعاكف في عدد مف

المجاالت ،خاصة في المناطؽ التي يكاجو فييا النظاـ مشكالت مع جماعات

المعارضة في شماؿ حمب .كفي الكقت الذم سيركز فيو النظاـ غاراتو عمى الجيش

الحر ،سيقكـ تنظيـ الدكلة بتكثيؼ اليجمات عميو.

كقابمت الصحيفة التركية "ديمي صباح" شخصية مقربة مف المخابرات التركية،

اجتماعا ضـ طالؿ العمي كالمكاء أحمد عبد الكىاب ،رئيس فرع األمف
فأسر إلييا أف
ن
ٌ
العسكرم في مدينة القامشمي ،بأمر مف رئيس شعبة االستخبارات العامة عمي
مممكؾ ،ممثميف عف النظاـ ،كفيصؿ الغانـ أبك محمد كأبك رمزم كالمحامي فاضؿ

السميـ أبك مصطفى ،ممثميف عف التنظيـ ،فتكصؿ المجتمعكف إلى اتفاؽ مف أربعة

بنكد ىي:

ال :يسمـ النظاـ مدينتي تدمر كالسخنة لمتنظيـ.
أك ن

ثانيان :استمرار ضخ النفط كالغاز مف كسط كشرؽ سكرية لمناطؽ النظاـ في حمص

كدمشؽ.

ثالثنا :مياجمة تنظيـ الدكلة فصائؿ المعارضة شماؿ سكريا.

رابعان :التزاـ النظاـ تسميـ مدينة السممية ذات الغالبية اإلسماعيمية أك مدينة السكيداء
ذات الغالبية الدرزية لتنظيـ الدكلة.
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كقد تحقؽ البند األكؿ بسيطرة داعش عمى مدينة تدمر في مايك 2015ـ

بانسحاب النظاـ منيا مف دكف قتاؿ حقيقي ،كتركو أطنانا مف األسمحة في مخازف

المدينة ،ثـ انسحاب قكات النظاـ بعد أياـ مف معبر الكليد عمى الحدكد العراقية.
كتحقؽ ىذا البند يستدعي تنفيذ البند الثاني ،أم استمرار داعش في ضخ النفط

كالغاز لمعاصمة دمشؽ ،كما تحقؽ البند الثالث بيجكـ داعش عمى ألكية المعارضة

في بعض أحياء حمب ،ألف تكحدىا كتقدميا األخير في إدلب ،سيطرتيا عمى
مساحات كاسعة مف المحافظة ،كاستعدادىا لمسيطرة عمى محافظة حمب ،أقمؽ

النظاـ ،فكاف االتفاؽ أف يياجـ داعش ألكية جيش الفتح ،بينما يتكلى طيراف النظاـ
قصؼ ريؼ حمب الشمالي لتغطية تقدـ عناصر التنظيـ .كيبقى البند الرابع ،فيما

تشير صحيفة "ديمي صباح" إف ما يحصؿ في الجنكب السكرم مف محاكلة فتنة

درزية سنية ،كمحاكلة النظاـ سحب أسمحتو مف السكيداء ،بكادر تسميـ المدينة

خامسا ،كىك
بندا
لداعش .كتضيؼ صحيفة "ديمي صباح" عمى ما كرد مف البنكد ن
ن
اتفاؽ النظاـ كالتنظيـ عمى اغتياؿ زىراف عمكش ،قائد جيش اإلسالـ القكم بقكاتو

ال كبيرة المنتشرة قرب دمشؽ ،كالمعركؼ عنو تنفيذه عمميات ناجحة ككاسعة النطاؽ
()1

تقض مضاجع النظاـ كحزب اهلل في ريؼ العاصمة.

 -1اتفاؽ رسمي بيف داعش كاألسد لضرب فصائؿ كقتؿ عمكش :باسؿ دركيش ،لندف مكقع -
عربي 21عمى شبكة المعمكمات الدكلية ،االثنيف 29 ،يكنيك 2015ـ .كاتفاؽ مرحمي كىش مف
أربعة بنكد صفقة األسد -داعش -ضرب ثكار الشماؿ كاغتياؿ زىراف عمكش :مركاف شالال،
مكقع إيالؼ عمى شبكة المعمكمات الدكلية.
-202-

كمما يؤكد كجكد عالقة ما بيف جماعة الدكلة "داعش" كالمخابرات السكرية ما

كشفو "جيش اإلسالـ" الذم يقكده زاىر عمكش بعد أسره لعدد مف تنظيـ الدكلة في

الغكطة الشرقية" :إنو كبعد المتابعات كالتحقيؽ ،كاالعترافات تبيف أف أربعة مف قادة

داعش عقدكا اجتماعان سرينا مع أربعة مف قادة االستخبارات السكرية ،اتفقكا خالؿ
االجتماع عمى أف يقكـ النظاـ السكرم بفتح طريؽ لداعش لدخكؿ الغكطة الشرقية،

كاقامة كالية فييا بعد القضاء عمى الفصائؿ ،مقابؿ تسميميـ مناطؽ استراتيجية

لمنظاـ .كقاؿ أحد أمنيي تنظيـ الدكلة "كنا نمر أماـ نقاط لمنظاـ دكف أف يطمقكا النار

عمينا" ،كقاؿ أمير قاطع برزة التابع لتنظيـ الدكلة" :كنا نمر أماـ حكاجز النظاـ
كراياتنا ترفرؼ ،دكف أف نقاتميـ أك يقاتمكنا ،ألف قتاؿ المرتديف أكلى".

()1

داعش في قطاع غزة:

قد خرجت في قطاع غزة بعض المجمكعات المنفمتة أمنيان كالتي اتخذت مف

غطاء ،لمعبث في أمف قطاع غزة ،لإلضرار بالجياد،
الديف ستا نار ،كمف السمفية
ن
كاالعتداء عمى المجاىديف المكحديف ،كقد كشفت حقيقة معظـ ىؤالء كارتباطيـ
بأجيزة السمطة براـ اهلل ،كىذا يدؿ عمى أنيـ حالة أمنية ،كليسكا حالة فكرية سمفية.

فإف قيادات ىذه المجمكعات المنحرفة فكريان تربطيا عالقة مباشرة مع السمطة في راـ

حيث يتمقكف الدعـ المباشر كغير المباشر مف ىناؾ ،لمحاكلة زعزعة استقرار
اهلل
ي
غزة ،كايجاد حالة مف الفتنة الداخمية ،متمبسيف بستار الديف كثكب السمفية.
" -1جيش اإلسالـ" يبث فيديك إعداـ  18عنص ار مف تنظيـ الدكلة :مؤيد باجس ،مكقع -
عربي 21عمى شبكة المعمكمات الدكلية ،األربعاء 2015/6/1ـ.
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فأحدىـ مشبكه أخالقينا كمكث في دكلة مصر أكثر مف  9سنكات في التعميـ

بجامعة السادس مف أكتكبر بالقاىرة ،كلـ يفمح في الدراسة نظ انر الرتباطاتو غير

األخالقية .كآخر يعمؿ في جياز المخابرات العامة التابع لسمطة راـ اهلل كيتقاضى

راتبو منيا ،كىك مف أبناء حركة فتح برتبة "رائد" ،ككاف كاحدنا ممف يناؿ مف
المقاكميف الفمسطينييف ،كيتربص بيـ السكء ،كآخر يعمؿ في قكات الػ " 17أمف

الرئاسة" ،كيتقاضى راتبو مف سمطة راـ اهلل ،كرابع يعمؿ في جياز المخابرات العامة
كيتقاضى راتبو مف حككمة راـ اهلل ،كميمتو جمع المعمكمات عف المجاىديف ضمف

منظكمة التنسيؽ األمني مع العدك الصييكني ،كآخر يعمؿ في جياز المخابرات
العامة برتبة "رائد" ،كيتمقى راتبو مف سمطة راـ اهلل ،كىك كاحد مف الذم كانكا ٍّ
ينكمكف
بالمجاىديف ،كيقكمكف بحممة اعتقاالت إباف عيد الفمتاف األمني ،قبؿ الحسـ

العسكرم في قطاع غزة ،ككاف يتتبع مكاقع المجاىديف في سرايا القدس ،ككتائب

القساـ.

إف قيادات ىذه المجمكعة تعمؿ عمى إثارة عكاطؼ الشباب المنحرؼ فكريان

بغية تحقيؽ أىدافيـ التي يسعكف ليا مع قيادات السمطة ،كالعمؿ عمى إيجاد فتنة
ية متطر و
أفكار تكفير و
كزعزعة لألمف داخؿ القطاع مف خالؿ ٍّ
و
فة ،كقد ثبت أف
بث
بعض قيادات السمطة عمى تكاصؿ مع تمؾ المجمكعات ،لغرض القياـ ببعض
الجرائـ كالتفجيرات في مناطؽ قطاع غزة التي تستيدؼ المدنييف ،كىك ما اكتشفتو

ك ازرة الداخمية بغزة ،مف خالؿ التحقيقات مع ىؤالء المنفمتيف أمنيان ،ككشفت ارتباطيـ

الكثيؽ بالميرج الحاقد المدعك محمكد اليباش الذم ما انفؾ يحارب المقاكمة في
غزة ،كيياجـ حركة حماس ،كارتباطيـ بالمجرـ اليارب مدير مخابرات المحافظات

الجنكبية السابؽ الضابط سامي نسماف ،ككشفت التحقيقات أف أحدىـ لديو في جياز
-204-

الحاسكب الخاص بو مكاقع لمجاىدم كتائب القساـ ،كلعدد مف قادة حماس ،بيدؼ

كضع التفجيرات قرب بيكتيـ الغتياليـ ،كال يشؾ عاقؿ أف ىذا العمؿ الجباف يخدـ
مخطط العدك الصييكني ،كأزالمو في أجيزة أمف سمطة أسمك.

كمما يبيٍّف انحرافيـ العقدم أف أحد ىؤالء التكفيرييف الدكاعش مف قطاع غزة

لكف ال تيينكه،
قالت كالدتو لضابط األمف الداخمي الذم ذىب العتقالو :خذكا ابنيٍ ،
كال تضربكه ،لكف رٌبكه تربيةن صحيحة ،فيك عاؽ لكالديو ،فأبكه ذىب لمعالج في

أف يكدعو ،كلـ يقؿ لو مع السالمة .قمت :أيف ىذا المسكيف
الداخؿ الفمسطيني دكف ٍ
ؾ أىال تى ٍع يب يدكا ًإال ًإياهي ىكبًاٍل ىك ًال ىد ٍي ًف ًإ ٍح ىسانان ًإما
ضى ىرُّب ى
(كقى ى
كأمثالو مف قكؿ اهلل تعالى :ى
ً
ً
ال
الى ىما ىفال تىيق ٍؿ ىليي ىما أيؼ ىكال تىٍنيى ٍريى ىما ىكيق ٍؿ ىليي ىما ىق ٍك ن
ىح يد يى ىما أ ٍىك ًك ي
ىيٍبمي ىغف ع ٍن ىد ىؾ اٍلك ىب ىر أ ى
ً
ض لىيما ج ىناح ُّ
ىك ًريمان ك ٍ ً
الذ ٍّؿ ًم ىف الر ٍح ىم ًة ىكيق ٍؿ ىر ٍّ
ص ًغي انر)
اخف ٍ ي ى ى ى
ب ٍار ىح ٍميي ىما ىك ىما ىرب ىياني ى
ى

اإلسراء ،24:كمف حديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ" :أم العمؿ أفضؿ؟ قاؿ:
الصالة عمى كقتيا ،قيؿ :ثـ أم؟ قاؿ :بر الكالديف ،قيؿ :ثـ أم؟ قاؿ :الجياد في
سبيؿ اهلل" ،كمف قكلو صمى اهلل عميو كسمـ" :ىؿ أنبئكـ بأكبر الكبائر؟ قمنا بمى يا

رسكؿ اهلل ،قاؿ :اإلشراؾ باهلل ،كعقكؽ الكالديف ،ككاف متكئنا فجمس ،فقاؿ :أال كقكؿ

الزكر ،أال كشيادة الزكر" ،ركاه الشيخاف البخارم كمسمـ .كاذا كاف يكفرىما كفؽ
ً ً
منيج داعش التكفيرم فأيف ىك مف قكؿ اهلل تعالى( :ككص ٍي ىنا ًٍ
اف بً ىكال ىد ٍيو ىح ىمىمتٍوي
نس ى
اإل ى
ىى
ً
ً
ً
ً
ام ٍي ًف أ ً
ير ىكًاف
أ ُّ
يموي ىك ٍىننا ىعمى ٰى ىك ٍى وف ىكًف ى
ىف ا ٍش يك ٍر لي ىكًل ىكال ىد ٍي ىؾ ًإلىي اٍل ىمص ي
صاليوي في ىع ى
ؾ عمى ٰى أىف تي ٍش ًر ىؾ بًي ما لى ٍيس لى ىؾ بً ًو ًعٍمـ فى ىال تي ًطعيما كص ً
اح ٍبيي ىما ًفي ُّ
الد ٍن ىيا
ىج ى
اى ىدا ى ى
ٍ يى ى ى
ى ى
ه
كف) لقماف:
ىم ٍع يركنفا ىكاتبً ٍع ىسبًي ىؿ ىم ٍف أ ىىن ى
اب ًإىلي ثيـ ًإىلي ىم ٍرًج يع يك ٍـ ىفأ ىينبٍّئي يكـ بً ىما يكنتي ٍـ تى ٍع ىممي ى
.15-14
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كمعظـ ىؤالء قد تمقكا أكامر مف السمطة براـ اهلل باالستمرار في ىذا النيج

كطرؽ مختمفة ،كمنيا لبس ثكب السمفية كذبان كزك انر ،زرعان لمفتنة كالعبث في
بأساليب
ى
ى
و
و
أجندة مخابر و
ً
كدكلية لزعزعة
محمية،
ات
االستقرار الداخمي ،كقد رىنكا أنفسيـ لخدمة

األمف ،الذم ينعـ بو أىؿ قطاع غزة ،فاالستقرار األمني في القطاع يغيظ رجاالت
أمف السم طة في راـ اهلل ،فيسعكف بكؿ ما لدييـ مف إمكانيات كبشتى الطرؽ كالكسائؿ
لزعزعة االستقرار كاألمف في قطاع غزة( ،كيمكركف كيمكر اهلل كاهلل خير الماكريف)

األنفاؿ.30:

ىل داعش صناعة أمريكية إيرانية؟:
()1

أف داعش صناعة أمريكية إيرانية أسدية

يرل الدكتكر عبد اهلل فيد النفيسي
ُّ
كيستدؿ عمى قكلو بستة أمكر منيا-:
مالكية،

 -1إف معظـ قادة داعش شيعة رافضة ،أك ضباط مخابرات مف جنسيات مختمفة،

سر
دربتيـ دكليـ عمى إتقاف التطرؼ ،ككضعت بيدىـ الماؿ ،ليككنكا قادة ،كىذا ىك ُّ
تكافر الدعـ الجيد ليـ ،كأغمب الدعـ المالي يأتييـ مف إيراف.

 -2الغنى المادم كالبذخ سمة مف سمات تصرفاتيـ ،فال يأكمكف إال المشكيات،

حتى بعض الثكار صار يطمؽ النُّكت عمى ذلؾ ،كيصنؼ الثكار السكرييف أىؿ فالفؿ

كالمياجريف أىؿ لحـ؟.
ُّ -3
كؿ سمككيـ المكجو كاف ضد مصمحة الثكرة السكرية ،ألف مصدره قياداتيـ

المخابراتية ،كليس عناصرىـ المغرر بيـ.
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 -4أعمنكا عف دكلة العراؽ كالشاـ في أثناء اجتماع لمدكؿ الثماف الكبار بشأف

مناقشة األزمة السكرية ،مما أدل إلى ٍّ
فض االجتماع دكف اتخاذ أم إجراء بسبب ىذا

اإلعالف.

 -5تـ تكجيييـ الحتالؿ المناطؽ المحررة؟! ،كفي كثير مف األحياف كاف طريقيـ

يمر في مناطؽ خاضعة لسيطرة النظاـ ،فيميمكف عنيا كصكال لممناطؽ المحررة
ُّ

بحجج كاىية ،كيقتمكف دكف ضابط شرعي ،كيمارسكف فقيا متشددنا ،ينسب إلى

اإلسالـ زك انر كبيتانان.

 -6ممارساتيـ االستف اززية ،كاحتالؿ المقرات ،كمصادرة السالح ،كالخطؼ عند

الحكاجز ،كقطع الرؤكس ،كارىاب المكاطنيف ،كاالستيالء عمى المؤسسات التي بأيدم
الثكار ،بزعـ أنيـ ىـ دكلة اإلسالـ ،كالزكاج مف الفتيات السكريات بالترغيب
()1

كالترىيب.

كيرل الدكتكر عصاـ أحمد البشير رئيس مجمع الفقو اإلسالمي أنيا صنيعة

جيات معادية لإلسالـ ،فقاؿ :إنيا تستحؿ دماء المسمميف ،كتمارس أعماالن مجردة

مف اإلنسانية ناىيؾ عف اإلسالـ ،كقطع بأنيا صنيعة مف قبؿ جيات تريد النيؿ مف

اإلسالـ.

()2

 -1مقاؿ :حقيقة داعش ،كمف يمكليا ،كماىي أىداؼ قادتيا كلمف كالؤىا :د عبد اهلل فيد

النفيسي ،منتدل صفحة الدكتكر محمد العريفي .كشبكة أنا المسمـ لمحكار اإلسالمي

(.)http://www.muslm.org/vb/showthread.php?545749
 -2صحيفة الكطف السكدانية يكـ2014/8/30ـ ،كالدكتكر عصاـ أحمد البشير :عالـ كداعية
سكداني ،األميف العاـ السابؽ لممركز العالمي لمكسطية ،ككزير األكقاؼ السكداني سابقان ،حاصؿ
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كيرل عدد مف الكتاب كالدعاة كمنيـ عدد مف منظٍّرم السمفية الجيادية أف

الكاليات المتحدة األمريكية حريصة عمى أف تبقى داعش مكجكدة ،كقكية بالقدر الذم
يحقؽ ألمريكا أغراضيا كأىدافيا في المنطقة ،كأف أمريكا ليست حريصةن عمى

أف تبقى
الدخكؿ في معركة حقيقية مع جماعة الدكلة ،أك باألحرل فيي حريصة ٍ
جماعة الدكلة مكجكدة كقكية مرحميان ،كالى أف ينتيي دكرىا بالقدر الذم يحقؽ ألمريكا

أغراضيا كأىدافيا في المنطقة .كقد بيف الشيخ عبد المنعـ مصطفى حميمة أبك

بصير الطرطكسي منظر السمفية الجيادية أف مف أىداؼ أمريكا التي تحققيا مف

كجكد داعش تتمخص في ست مف النقاط ىي-:

 -1استغالؿ جماعة الدكلة "داعش" في ضرب محاربة جماعة القاعدة ،كالتي منيا
جبية النصرة ،كداعش قد لبت ألمريكا مطمبيا ىذا!

 -2استغالؿ جماعة الدكلة داعش في ضرب كمحاربة المجمكعات الجيادية كالثكرية

الشامية ذات المشركع اإلسالمي الراشد ،كالمعتدؿ ،كالتي تخرج عف السيطرة كاإلرادة

األمريكيتيف كتخرج عف التكجييات األمريكية .كداعش قد حققت ألمريكا رغبتيا ىذه!

 -3أف تبقى داعش الكرقة األخيرة التي تشغؿ كتنيؾ الثكرة الشامية بعد النصر،
كبعد سقكط النظاـ الطائفي األسدم المجرـ ،كأف تبقى عقبة كأداء تحكؿ بيف أىؿ
الشاـ كرغبتيـ في قياـ دكلة راشدة عادلة متحضرة ،ليا مؤسساتيا القكية كالمتماسكة،

كىذا مطمب أمريكي إسرائيمي!

كعيف في
عمى دكتكراه في عمـ الحديث ،كاألميف العاـ لمنتدل النيضة كالتكاصؿ الحضارمٌ ،
عاـ 2012ـ رئيسا لمجمع الفقو اإلسالمي بجميكرية السكداف.
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 -4إخافة دكؿ المنطقة كاإلقميـ بالكحش الصاعد اإلرىابي المدلؿ "جماعة داعش"،

مما يحمؿ تمؾ الدكؿ عمى مزيد مف الرضكخ كالتنازالت ألمريكا ،كالقبكؿ بابت اززاتيا

كشركطيا كمطالبيا ،مقابؿ أف تتدخؿ بطيرانيا كلك جزئيان ،لكقؼ زحؼ الكحش

اإلرىابي الصاعد! فإذا كانت إيراف ىي عصا أمريكا التي تخيؼ كتبتز بيا دكؿ
المنطقة كاإلقميـ ،فقد أصبحت ىذه العصا ىي إيراف كجماعة داعش.

 -5أف تبقى كرقة اإلرىاب فاعمة كحاضرة ،لتتمكف أمريكا ،كمعيا حمفاؤىا ،مف

التدخؿ في شؤكف المسمميف كبمدانيـ ،بؿ كمحاربة اإلسالـ بالطريقة التي تشاء ،كفي

الكقت الذم تشاء ،بذريعة محاربة كمالحقة كتطكيؽ اإلرىاب! .فاإلرىاب ىك

المسمار الذم يبرر ألمريكا مف الدخكؿ إلى كؿ بيت مف بيكت المسمميف ،فأنى ليا

أف تتخمى عف ىذا المسمار الغالي بسيكلة!

 -6تشكيو صكرة اإلسالـ العظيمة كالمشرقة في أذىاف الشعكب ،كبخاصة الشعكب
األمريكية كالغربية ،كتقديمو لمناس عمى أنو ىك داعش ،كداعش ىي اإلسالـ ،كىذا
ىاـ بالنسبة ألمريكا ،كقد تحقؽ ليـ شيء مف ذلؾ.
ه
مطمب ه

()1

داعـش وايـران:

وجود جوازات سفر إيرانية مع قيادات داعش :إف اإلثباتات كالكثائؽ الرسمية،

كمنيا :جكازات السفر -التي كجدىا الجيش الحر كالمجاىدكف في مقرات داعش ،بعد
اقتحاميا إثر دحرىـ لعناصر داعش في المعارؾ التي دارت بينيا كبيف الجيش الحر

كالمجاىديف في أكثر مف منطقة-

تؤكد أنيا جكازات ككثائؽ إيرانية ،يستعمميا

 -1مقاؿ أمريكا كجماعة الدكلة "داعش" :عبد المنعـ مصطفى حميمة أبك بصير الطرطكسي،
.www.abubaseer.bizland.com
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ضباط كعناصر داعش في العراؽ كسكريا ،كأف الكثير مف قيادات داعش مرتبطة

بالمخابرات اإليرانية ،كأنو يشرؼ عمييـ كيقكدىـ ضباط إيرانيكف كبار مف الحرس

الثكرم اإليراني ،كمف االستخبارات اإليرانية ،باإلضافة لمضباط النصيرييف ،الذيف
يعممكف في الجيش األسدم ،مف قادة المخابرات العسكرية السكرية الذيف ٍّ
يكجيكف

كيديركف معارؾ داعش مع الجيش الحر ،ككتائب المجاىديف ،كما أكرد الناشطكف
في الثكرة السكرية كثائؽ تثبت تكرط إيراف ،كدعميا لداعش ،مف خالؿ تسجيالت

مصكرة ،كصكر جكازات سفر إيرانية ،كجدت بحكزة بعض عناصر مف جماعة الدكلة

اإلسالمية في العراؽ كالشاـ ،كقد استندت صحيفة "اإلندبندنت" البريطانية إلى

التسجيالت إلثبات أف أصحاب ىذه الجكازات قد دخمكا إلى إيراف كركسيا ،خالؿ أياـ

الثكرة ،كأف لدييـ شرائح اتصاالت ايرانية كركسية ،كىذا ما يثبت عمالتيـ لممخابرات
اإليرانية كالركسية الذيف سبؽ ليـ استخداـ ىذا األسمكب في إجياض ثكرة
()1

الشيشاف.

كلعؿ االختراؽ اإليراني لصفكؼ داعش ىك مف أجؿ استغالؿ بعض قياداتيـ

في القياـ بأعماؿ كحشية في بعض المناطؽ الشيعية في العراؽ ،ثـ قياـ القكات

اإليرانية بارتكاب مجازر كبيرة ،كأعماؿ كحشية مكجية بعناية ،الجتثاث الكجكد
السني في عدد مف المدف العراقية ،كما الحظنا ذلؾ في مجازر الشيعة الركافض في
مدينة تكريت العراقية ،كما صاحبيا مف أعماؿ حرؽ كنيب لممحاؿ التجارية ،كمنازؿ

المدنييف ،أشبو بعممية تطيير عرقي ألىؿ السنة كالجماعة في العراؽ ،بعد دخكليا
بصحبة قكات الجيش العراقي الشيعي ،كمعيا مسمحكف مف عصائب أىؿ الحؽ

 -1الثكرة السكرية كحصاد داعش ..المخرج األخير :مينا الحبيؿ ،مكقع الجزيرة نت:
http://www.aljazeera.net/opinions/pages
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الشيعية ،بعد طرد تنظيـ "داعش" مف معظـ أجزائيا ،كقد قيؿ كقتيا :إنيا أعماؿ
انتقامية ضد جماعة الدكلة ،نتيجة ما فعمو ضد السكاف الشيعة.

كفي يناير 2014ـ نشرت جريدة التايمز البريطانية تقري انر يشير إلى نجاح

الرئيس السكرم بشار األسد في اختراؽ تنظيـ الدكلة اإلسالمية ،عبر السماح بمركر

مقاتميف شيعة لمقتاؿ بيف صفكفيا ،ككشؼ تقرير سكرم رسمي سربتو إحدل جماعات

المعارضة عمى مكقعيا ،يقكؿ" :إف األمف -أم السكرم -قاـ بتزكيد مقاتميف شيعة
مف العراؽ بأكراؽ ثبكتية شخصية مزكرة لتمكينيـ مف االنضماـ إلى داعش ،بحسب

الصحيفة ،كتدعي الكثيقة التي كتبت عف المكاء عمي مممكؾ ،مسؤكؿ أمني كبير،

ككقعيا العقيد حيدر حيدر رئيس المجنة األمنية في بمدة نبؿ في حمب ،كيشير إلى أف

حكالي  2500مقاتؿ عراقي شيعي سينضمكف إلى داعش ،كأضافت الكثيقة أف ىناؾ

 150عراقيا شيعيا مدربكف جيدنا قد انضمكا إلى التنظيـ ،باإلضافة إلى  600شخص
آخريف ذكم اختصاصات مختمفة ،كيقكؿ عمر أبك ليمى -المتحدث باسـ الجيش

الحر كالذم شارؾ في نشر العديد مف كثائؽ النظاـ المسربة" :-ال شؾ لدم بصحة

ىذه الكثائؽ ،كقد تـ الحصكؿ عمييا مف مكاتب النظاـ ،كأخذ األمر سنتيف كنصؼ
()1

لمحصكؿ عمييا".

كقد قاـ شيعة لبناف بتكجيو مف قيادة حزب اهلل ٍّ
ببث الفتنة مف خالؿ تشجيع

داعش إعالميان فيما تقكـ بو مف أعماؿ كحشية ،كمف ذلؾ ما قاـ بو ما يسمى بػ"لكاء

أحرار السنة" في بعمبؾ المبنانية الذم بايع خميفة اإلسالـ المزعكـ أبا بكر البغدادم،
إعالمي كبير ،كبياف ذلؾ اعتقاؿ السمطات المبنانية
شيعي
حيث اتضح أنو تنظيـ
ٌ
ٌ
 -1الدكلة اإلسالمية في العراؽ كالشاـ" ..داعش" كيؼ تأسست كمكقؼ الفصائؿ منيا ،مكقع
اإلسالميكف.http://islamion.com/news/show/14381
-211-

مجنس مف أصكؿ إيرانية،
لشخص
شيعي يدعى حسيف شاماف الحسيف ،كىك لبناني ٌ
ٌ
عمى خمفية تكرطو بإدارة حساب يحمؿ اسـ لكاء أحرار السنة – بعمبؾ ،كاف يزعـ

سنية كيبث بيانات باسميا ،كىذا االعتقاؿ أحدث ردة فعؿ في
التبعية لتنظيمات ٌ
األكساط السياسية ،إذ تكجيت االنتقادات إلى حزب اهلل ،كأمينو العاـ حسف نصر
اهلل ،الذم اعتبرت كالدة المكقكؼ حسيف شاماف الحسيف أف ما يجرم البنيا فداء لو.

كقد سبؽ أف أعمف جماعة "الدكلة اإلسالمية في العراؽ كالشاـ" :أنو لـ يشف
و
كدكؿ أخرل ،امتثاالن لتكجييات رمكز "القاعدة"،
ىجمات في إيراف ،كالسعكدية،
كحفاظان عمى كحدة المجاىديف .،كفي بياف ذلؾ قاؿ أبك محمد العدناني المتحدث

باسـ تنظيـ الدكلة اإلسالمية في العراؽ كالشاـ (داعش)" :ظمت الدكلة اإلسالمية

تمتزـ نصائح كتكجييات شيكخ الجياد كرمكزه ،كلذلؾ لـ تضرب الركافض في إيراف

منذ نشأتيا ،كتركتيـ آمنيف ،ككبحت جماح جنكدىا المستشيطيف غضبنا ،رغـ قدرتيا

آنذاؾ عمى تحكيؿ إيراف لبرؾ مف الدماء ".كأضاؼ "كظمت غيظيا كؿ ىذه السنيف،
ى
تتحمؿ التيـ بالعمالة أللىًد أعدائيا إيراف لعدـ استيدافيا ،تاركةن الركافض ينعمكف فييا

باألمف امتثاالن ألمر القاعدة لمحفاظ عمى مصالحيا كخطكط إمدادىا في إيراف".
كتابع" :ككبحت ًجماح جنكدىا ،ككظمت غيظيا عمى مدار سنيف حفاظان عمى كحدة

()1
أف تستغؿ ما تقكـ بو جماعة
كممة المجاىديف" .كىذا سيؿ لمحككمة اإليرانية ٍ
الدكلة مف أعماؿ عنؼ ضد الشيعة العرب في العراؽ ،لتسحؽ المناطؽ السنية

العراقية ،التي تخرج منيا جماعة الدكلة لمقياـ بأعمالو ضد المناطؽ الشيعية.

 -1نشر بياف العدناني في عدد مف المكاقع اإلخبارية ،منيا :بكابة الحركات اإلسالمية.
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سقوط الموصل السريع بيد تنظيم دولة العراق:
إف مما يغرر بو الشباب المسمـ بتنظيـ داعش سقكط منطقة المكصؿ
العراقية بيد التنظيـ ،كبشكؿ سريع ،كبدكف مقدمات ،كقد تـ تصكير سقكط المكصؿ
مف قبؿ كسائؿ إعالـ داعش عمى أنو فتح مبيف ،كانتصار باىر ،لدكلة اإلسالـ التي

نفسو ما
رفع
إعالميا كمناصركىا شعار "دولة اإلسالم باقية وتتمدد" ،كلـ يسأؿ ي
أحد ى
ي
ىك سر سقكط منطقة سنية كبرل بيد تنظيـ الدكلة بيذه السيكلة ،كبيذه السرعة،

سر ىركب جيش النظاـ العراقي ذم األغمبية الشيعية مف
كدكف مقدمات؟! ،كما ىك ُّ
المكصؿ! ،دكف أف تحرؾ إيراف ساكنان كرد و
يع تجاه اليزيمة الساحقة كما
فعؿ سر و

صكرتيا كسائؿ اإلعالـ!؟ ،ثـ ما دامت جماعة الدكلة قد ىزمت الجيش العراقي في

فمـ سمحت ليذا الجيش بالفرار دكف دكيـ بالقنابؿ كالصكاريخ ،كلقد شاىد
المكصؿ ،ى
الجميع أرتاليـ الياربة ،كما شاىد جنكد دكلة الخالفة يصرخكف كيشتمكنيـ ،دكف أ ٍف
يطمقكا الني ارف تجاىيـ ،كىذا المشيد تكرر بنفس الصكرة في سقكط منطقة الرمادم

في شير مايك 2015ـ ،إف مف شاىد األحداث في الميداف سكاء في العراؽ أـ في
سكريا ،كعاش مع قادة الجياد مف أىؿ السنة يدرؾ حقيقة ما يجرم ،كيعرؼ اإلجابة

لما طرحناه مف تساؤالت حكؿ "سقكط المكصؿ السريع بيد تنظيـ دكلة العراؽ".

كقد أكد مفتي الديار العراقية ألىؿ السنة العالمة الشيخ رافع الرفاعي :أف ما

جرل في المكصؿ كتكريت ،كغيرىا مف المناطؽ ىك ثكرة العشائر السنية ،كليس
مقاتمي داعش ،التي كاف ىدفيا تحرير العراؽ – خاصة أىؿ السنة -مف سيطرة

الطاغية نكرم المالكي ،كأكد الشيخ الرفاعي أف إقحاـ "داعش" في كؿ شيء ىك

شماعةن ،يعمؽ عمييا السياسيكف العراقيكف فشميـ في تحقيؽ األمف ،إضافة إلى أنيا
باتت مبر انر لالنقضاض عمى أىؿ السنة في األنبار ،كغيرىا مف المناطؽ األخرل،
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كتساءؿ مفتي الديار :ىؿ مف المعقكؿ أف ترفع داعش صكر صداـ حسيف كعزت

الدكرم في المكصؿ؟! ،كىؿ داعش تسمح لمجيش العراقي أف ينسحب بدكف إراقة أم

قطرة مف الدماء؟! ،مؤكدان أف انسحاب الجيش العراقي جاء بعد أف تدفؽ الثكار إلى
()1

المكصؿ ،كسمحكا لمجيش بالمغادرة دكف اعتداء.

كأيضان فإف نائبان في البرلماف العراقي ينقؿ عف القائد السابؽ لمقكات البرية

العراقية عمي غيداف اتيامو لرئيس الكزراء السابؽ نكرم المالكي بأنو ىك مف

أصدر األمر باالنسحاب مف مدينة المكصؿ قبؿ عاـ ،يقكؿ عادؿ النكرم عضك
لجنة النزاىة في البرلماف العرقي :إف عمي غيداف أكد  -في جمسة لمجنة التي شكميا

البرلماف لتحديد أسباب سقكط المكصؿ -أف نكر المالكي بصفتو القائد العاـ لمقكات

المسمحة ىك مف أمر بانسحاب القكات العراقية مف المكصؿ في يكنيك/حزيراف

2014ـ ،مما سمح لػجماعة الدكلة اإلسالمية بالسيطرة عمى المدينة ،كأضاؼ عادؿ
النكرم في تصريحات منفصمة لمجزيرة :أنو سمع مف عمي غيداف شخصيان بشأف
مسؤكلية نكر المالكي المباشرة عف انسحاب الجيش العراقي ،كالقكات األخرل مف

المدينة ،كقاؿ :إف المجنة التي شكميا البرلماف لتحديد أسباب سقكط المكصؿ لـ
()2

تتمكف مف استجكاب المالكي ،كتعرضت لمشمؿ بسبب التجاذبات السياسية.

كقد نشر اػمدكتكر حذيفة عبد اهلل عزاـ عدة تغريدات جمعيا في مقاؿ كاحد يكـ

األربعاء  8أبريؿ 2015ـ ،أكضح فييا الحقيقة لمف يبحث عنيا ،كيجيب عف تمؾ

التساؤالت ،كأذكر ىنا معظـ ما ذكره تبصرةن لمشباب المسمـ كتكعية ليـ ،حتى يككف
 -1ثكرة العراؽ :مكقع الشاىد (.)http://www.achahed.com
 -2نقال عف مكقع الجزيرة نت اإلخبارم.
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ً
يس قطف ،كما ىك عنكاف مقاؿ الدكتكر حذيفة عزاـ
الكاحد منيـ ىكيسنا فطننا ال ك ى
حفظو اهلل ،كمما جاء فيو" :مف الصعب عمى مف لـ يعش تجارب جيادية سابقة أف
يفيـ مجريات األمكر ،كأف يدرؾ المآالت ،كأف ىيعي خكاتيـ األحداث ،منذ انطالقاتيا
في ظؿ زخـ األحداث كتالطميا ،كحيف يخاطب المرء أرباب المراىقات الجيادية
كأصحاب المغامرات الثكرية الذيف ينظركف إلى الجياد عمى أنو ضرب مف أفالـ

(األكشف) التي تبرز شخصية البطؿ ،الذم يفعؿ كؿ شيء بال رقيب ،كال حسيب،
كيكسر كؿ القكانيف ،فيقتؿ كيحرؽ ،كيسرؽ كيسمب ،كينيب ،كيضرب ،كيرعب،

كيدمر كؿ شيء ليظير بطالن ال يكقفو أحد ،كمف اعتاد متابعة األفالـ القتالية يدرؾ
ٍّ

أف التركيز كمو يككف عمى شخص البطؿ ،كأنو بقدر ما يككف فيو مف مشاىد مثيرة
بقدر ما يجتذب إليو المشاىديف ،مع األسؼ ما تزاؿ العقميات الطفكلية ألرباب

المراىقات الجيادية تظف أف الجياد ىك عبارة عف إشباع غريزة ألفت تمؾ المشاىد،
فتمثمتيا بمعزؿ عف الغايات ،كسأغرد بكالـ ،ىك لكؿ مجاىد ( ىكٍّيس فطف) لف يفيمو
مف أبى عمى نفسو إال أف يككف (كيس قطف) ،أك مجرد ضاغط عمى الزنادٍّ ،
يسيره

أصحاب المشاريع خدمة ألىدافيـ.

كيضيؼ د .حذيفة عزاـ قائالن" :إف حراؾ أىؿ السنة في العراؽ كاف يقؼ كراءه

قادة الفصائؿ السنية التي جاىدت األمريكاف ،كقاتمتيـ دكلة اإلجراـ باغية – يقصد

جماعة الدكلة  -كفككتيـ فصيالن فصيالن ،كأنا ىنا أتحدث كشاىد أكشؾ الحراؾ

السني يؤتي أكمو ،كقد أرؽ نكرم المالكي كأقض مضجعو ،ككاف الحراؾ السني بدأ
بالزحؼ نحك بغداد مف الشماؿ ،كمف نينكل ،كمف محافظة األنبار ،ككاد الحراؾ

السني  -الذم ظير بصكرة ثكرة شعبية عمى الظمـ كالطائفية ،كتعاطؼ معو العالـ
كمو -أف تؤتى ثماره ،ككاف يقؼ كراءه قادة كشيكخ الفصائؿ الجيادية التي أخبرني
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أحد قادتيا ،حيف طمبت لقاءه كجاء إلي مشكك نار - ،كىك قائد سابؽ ألكبر فصيؿ

جيادم في العراؽ -أنيـ يقكدكف الحراؾ ،كال يريدكف أف يظيركا في الصكرة ،لئال

ىي ٍستى ٍعدكا العالـ ،كلتظير الثكرة عمى أنيا حراؾ شعبي سني مف طائفة ساميا المالكي
الطائفي سكء العذاب ،كقد بدأ النظاـ الطائفي في العراؽ يترنح كبدأ الزحؼ نحك
بغداد ،ككاف ال بد مف استخداـ الكرت الذىبي كالبطاقة السحرية الرابحة ،ال مف أجؿ

ضرب الحراؾ السني في العراؽ فحسب بؿ لضربة مزدكجة لمحراكيف السنييف معنا في
العراؽ كسكريا ،كفجأة كدكف سابؽ إنذار كبدكف مقدمات تسقط المكصؿ (بقدرة قادر)

بيد دكلة اإلجراـ باغية ،ككما أخبرني قيادات الفصائؿ السنية المجاىدة  -التي بقيت

ليا جيكب في العراؽ ،كالذيف اجتمعت إلييـ مشككريف بعد أحداث المكصؿ -قالكا
لي :كاف جند دكلة اإلجراـ يتٍّجيكف مباشرة إلى األماكف التي فييا الماؿ كالذىب

كالسالح ،دكف أف يتكمفكا عناء البحث ،فيـ يعممكف بدقة مكاف كؿ شيء ،كسقطت

المكصؿ دكف عناء قتاؿ ،كتالشى عشركف ألفان مف حاميتيا كذابكا ،كالغريب أنيـ

خرجكا عمى أقداميـ كترككا حتى سياراتيـ كسالحيـ الشخصي ،كالمذعكر الذم يركـ
الفرار كيبغي النجاة أسرع لو أف يفر بسيارتو ،لكف األكامر صدرت بعدـ اصطحاب

شيء.

و
تسجيالت مصكرةن مف قبؿ الجند كالضباط ،يتحدثكف فييا
كيضيؼ" :شاىدنا
صراحة أف األكامر صدرت ليـ بإخالء أماكنيـ ،كاالنسحاب دكف قتاؿ أك مقاكمة،
كذلؾ صدرت األكامر لحرس الحدكد في المعابر بيف العراؽ كسكريا ،كما تزاؿ تمكـ

التسجيالت مكجكدة ،لمف أراد مراجعتيا ،يبدم فييا الجند كضباط الصؼ استغرابيـ

ليذه األكامر ،التي تمقكىا باإلخالء كعدـ القتاؿ ،كترؾ السالح ،قمت لمشيخ الحمكم
يكميا ارتقب الميمة أك غدنا ،فإذا عبر ذلؾ السالح إلى سكريا ..فما ًّ
نظنو عيف
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الصكاب ،كىي أنيا طعنة مزدكجة كضربة لمحراكيف السنييف في آف معنا ،كلـ تغرب
شمس اليكـ التالي إال كعمر الشيشاني يستعرض بجانب اليمرات ،يكميا أيقنت

سقكط دير الزكر ،كالذم سيككف مقدمة لضرب الحراؾ السني في سكريا ،بعد أف

يجيٍّز عمى الحراؾ السني في العراؽ ،كزاد مف قناعتي بعدىا بأياـ ،حيف رأيت طو

فالحة البنشي – يقصد أبا محمد العدناني المتحدث الرسمي باسـ تنظيـ الدكلة-
عمى مرأل كمسمع مف العالـ كمٍّو يركب جراف نة مكشكف نة ،لييدـ منظكمة سايكس بيكك
بيف العراؽ كسكريا ،ككأف الفضاء كاألرض ليس فييا رقيب كال حسيب ،ككانت
أرتاليـ أثناء نقؿ الغنائـ الباردة مف العراؽ لسكريا تمخر عباب الطريؽ الدكلي بيف

يحرؾ إزاءىـ ساكننا ،كقفكا شيك نار عاجزيف أماـ دير الزكر حتى
البمديف ،كالعالـ ال ٍّ
جاؤكا بمدد العراؽ :ماؿ بمئات المالييف ،كذىب كسالح ،كأربعكف ألؼ مبايع جديد

مف حدثاء األسناف كسفياء األحالـ ،اغتر بيـ ىؤالء المبايعكف الجدد بعد أف شاىدكا

فمـ األكشف الشيير (سقكط المكصؿ) ،كسقطت دير الزكر ،كتبعيا سقكط مناطؽ
أخرل في الريؼ الشمالي لحمب ،كأقصد أختريف كتركماف بارح ،ككصمكا إلى أعتاب
مارع ،كؿ ذلؾ بفضؿ ماؿ كسالح كمبايعي العراؽ الجدد كالبطكالت اليالمية

كاالنتصارات الكىمية الدعائية .كبعد بضعة أياـ مف سقكط المكصؿ تكتب صحيفة
التايـ تحت عنكاف "ضربة معمـ يا سميماني" كتقصد قاسـ سميماني قائد فيمؽ القدس

في الحرس الثكرم اإليراني كالمان يشبو إلى حد كبير ما تحدثت بو كالشيخ الحمكم
رحمو اهلل كقيادات الفصائؿ السنية ،الذيف كقفكا كما أسمفنا خمؼ الحراؾ السني في

العراؽ ،كأفشمتو دكلة اإلجراـ باغية بفيمـ القرف (سقكط المكصؿ) ،كخالصة حديث
التايـ أنيا ضربة لمحراكيف السنييف بتخطيط رافضي مجكسي خبيث ،ككاف ليـ ما

أرادكا بفضؿ سكاعد جند دكلة اإلجراـ باغية التي قكضت الحراؾ السني في العراؽ،
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لتقكض
كأطالت عمر النظاـ الرافضي الطائفي في العراؽ ،كارتدت بالغنائـ الباردة ٍّ

حراؾ أىؿ السنة في الشاـ ،كىا ىي تمضي قدمان في تنفيذ المخطط عمى أكمؿ كجو

في البمديف ،كميمتيا دكمان حيث كجد تحرؾ ناجح ألىؿ السنة أف يقكضكه.

وخالصة القول في أحداث الموصل وما تالىا والحكم عمييا َّإنما يكون

جرتْو عمى أىل السنة في العراق والشام ،كسأكجزىا بنقاط مختصرة
بمآالتيا وما َّ
لئال يتشتت ذىف القارئ-:

 -1ضرب الحراكيف السنييف في العراؽ كالشاـ ،كالتمكيف لمركافض ،كالنصيرييف في
البمديف.

بعدتًيـ ،كعتادىـ،
 -2تييئة األرض لنزكؿ اإليرانييف المجكس كالعب رسمي ن
لضرب أىؿ السنة في البمديف ،كىي المرة األكلى التي يبارؾ فييا العالـ تدخؿ إيراف

المباشر عمى األرض.

سٍّني متماسؾ في العراؽ ،عجز الركافض عف تفكيكو،
 -3تقكيض آخر كياف ي
فالمكصؿ يقطنيا ثالثة مالييف سني خمص ،ككانت حجر عثرة أماـ المشركع
المجكسي الفارسي ،ككانت إيراف بمساعدة حككمتيا الطائفية في العراؽ قد نجحت

في تفتيت المدف السنية في األنبار ،كتشريد أىميا كتشتيتيـ ،لئال يظؿ ألىؿ السنة
كياف متماسؾ .كلف أضرب أمثمة عمى مدف محافظة األنبار كالمثمث السني جنكبا

اليكسفية كالمطيفية كالمحمكدية ككذلؾ بعقكبة كديالى كبغداد ،فقد فك ىكت ىذه المدف
السنية ،كفتت كشتت أىميا ،فتمزقكا كؿ ممزؽ ،بفعؿ مميشيات طيراف الطائفية في
العراؽ ،كلكف المكصؿ استعصت عمييـ ،حتى جاء جند دكلة اإلجراـ فمزقكىا كشردكا

أىميا.
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 -4تقديـ خدمة جميمة لمشركع الشرؽ األكسط الجديد ،كىك تقسيـ المقسـ ،كتجزئة

أ
المجز ،كالدليؿ عمى ىذا بيٍّف كاضح ،فقد اتجو جند دكلة اإلجراـ بعد المكصؿ شماالن
كلـ يتجيكا جنكبا نحك بغداد ،بؿ تكجيكا نحك مناطؽ األكراد ،كىنا بدأت تتمة

المسرحية ،بردىـ عف كردستاف ،فيي حسب المخطط كطف قكمي لألكراد.

 -5أخي انر سينسحب ىؤالء مف المكصؿ كما انسحبكا مف تكريت بعدتيـ كعتادىـ،
كسيرتدكف مع المبايعيف الجدد نحك الشاـ ،لإلجياز عمى ما تبقى مف المشركع السني

في الشاـ ،كىنا تككف ضربةي المعمـ قد تمت ،كيككف المشركع الفارسي قد جاكز

بأف ينجز الميمة لعدكه عمى
مرحمة الخطر بسكاعد سنية ،كاف
غباء أصحابيا كفيالن ٍ
ي
أكمؿ كجو.
كبقيت مالحظة أخيرة؛ فقد يسأؿ أحدىـ سؤاالن مشركعان كىك عف المعارؾ كمف

سقط فييا مف الركافض كىؿ يمكف أف يككف ىؤالء قد سقطكا مف أجؿ مسرحية؟!،
كىك سؤاؿ مشركع ،كجكابو :ىؤالء قرابيف المشركع الفارسي المجكسي ،كجمًّيـ مف

الشيعة العرب كالمرتزقة الذيف يجمبكا مف أفغانستاف ،كأقميـ بنسبة ال تكاد تذكر مف
إيراف ،كمشركع إيراف ىك :اليالؿ الفارسي المجكسي ،كليس اليالؿ الشيعي،

فمشركعيا قكمي بحت ،كىي ترل شرؼ العرؽ الفارسي كتفضمو عمى سائر األعراؽ،

ستار كمظمةه اتخذتو الجتذاب األنصار كاألعكاف كالجنكد لمشركعيا
كما التشيع إال ه
القكمي الفارسي ،كمف أجؿ حمميا في استعادة أمجاد اإلمبراطكرية الفارسية.
كفي سبيؿ ذلؾ تضحي بآالؼ الشيعة مف العرب كاألعراؽ األخرل غير العرؽ

الفارسي ،فيـ مطايا لمشركعيا ،كقرابيف دماؤىـ رخيصة قياسنا لمدـ الفارسي ،كاألمثمة
عمى ذلؾ كثيرة حتى في سكريا ،كالفصائؿ الجيادية تعرؼ ذلؾ جيدان ،فالنظاـ

السكرم ترؾ مناطؽ عديدة لدكلة اإلجراـ تستبيحيا ،كترؾ فييا جنكدنا سنة ،تركيـ
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قرابيف يذبحكف بيد دكلة اإلجراـ ،ككمُّيـ سنة إال ما ندر ،كىذا ال يتعمؽ بمف ضحت
بيـ الدكلة فحسب ،بؿ في المعارؾ األخيرة في حمب كاف ُّ
جؿ القتمى كاألسرل مف

أىؿ السنة ،فال بأس مف التضحية بآالؼ الشيعة مف األعراؽ األخرل سكل الفرس،
((1

تحبؾ المسرحي ىة ،كتخرج عمى أكمؿ كجو.
أف
ى
مف أجؿ تماـ المشركع ،كمف أجؿ ٍ
كما ذىب إليو الدكتكر حذيفة عبد اهلل عزاـ ذىب إليو الباحث الشرعي

السيء الحتالؿ جماعة
األثر
ى
السكرم الدكتكر عماد الديف عبد الكىاب يختي مبيننا ى
الدكلة لممكصؿ ،كأثره عمى أىؿ السنة في العراؽ كسكريا ،فقاؿ" :انطمؽ في مناطؽ
السنة في العراؽ حراؾ شعبي سممي عاـ ،لـ تستطع قكات النظاـ العراقي إنياءه أك

حقيقيا ،ككاف
تيديدا
اختراقو ،كبدأ بالزحؼ تجاه بغداد ،كأصبح ييدد سمطة المالكي
ن
ن
يقؼ كراءه الفصائؿ المجاىدة ،كلـ يكف لمتنظيـ دكر في ىذا الحراؾ ،بؿ إنو قد
خنكعا لمطكاغيت! ثـ ظير تنظيـ (الدكلة)
ىاجمو ألنو يرفع شعار (السممية) ،كاعتبره
ن
محصكر في بضع مناطؽ صحراكية،
نا
فجأة كسيطر عمى المكصؿ بعد أف كاف
كاختفى اآلالؼ مف قكات النظاـ العراقي ،كحرس الحدكد مع سكريا ،كسقط بيد

التنظيـ خالؿ ساعات كميات ضخمة مف األمكاؿ كاألسمحة الحديثة ،ككاف مف
المدىش معرفة أفراد التنظيـ بأماكف كجكد ىذه األسمحة كاألمكاؿ و
بدقة ،فاستكلى
عمييا بيسر دكف مقاكمة ،كالتي ما لبثت تنتقؿ عبر الطريؽ الدكلي نحك سكريا بأر و
تاؿ
طكيمة كبيرة دكف أف تمسيا طائرات أك صكاريخ .كمع كقع الصدمة كمفاجأتيا لـ

كتحسبا مف انتقاـ
تشارؾ الفصائؿ في القتاؿ بشكؿ كبير خشية مف مؤامروة ما،
ن
1
كيس فطف كليس كيس قطف :مجمكعة تغريدات لػمدكتكر حذيفة عبد اهلل عزاـ،
 المجاىد ٌاألربعاء  8أبريؿ 2015ـ ،مكقع نكر سكريةhttp://syrianoor.net/revto/12152 ،
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سابقا خالؿ سنكات الجياد ،ثـ ما لبث كثير منيا أف تكارل
التنظيـ كما تكرر منو ن
((1
عف الظيكر العاـ لذات األسباب.
وكان من نتائج سقوط الموصل ونقل ىذه األسمحة المصائب الثالث التالية:

 -1ضرب الحراؾ السني في العراؽ كانياؤه بما لـ يستطع النظاـ العراقي عمى مدل

عاـ فعمو.

 -2الطعف في خاصرة المجاىديف في سكريا ،كانياء كجكد الجماعات الجيادية في
المنطقة الشرقية.

 -3فتح الباب لدخكؿ القكات اإليرانية لممعركة عالنية دكف مكاربة عبر الحدكد التي
أسقطيا التنظيـ!

كقد كشفت األحداث الالحقة كجكد عدد مف اإلشارات الغريبة ،قبؿ اقتحاـ

التنظيـ لممكصؿ ،منيا ،امكر ثالثة:

 -1زيارة بعض المسؤكليف اإليرانييف لبعض مناطؽ المكصؿ ،كالحدكد العراقية
السكرية قبؿ األحداث.

 -2االنسحاب المتعمد لقيادات النظاـ العراقي ،كقطاعاتو العسكرية ،كالتشديد في
األكامر بترؾ األسمحة.

((2

 -3تركز غالبية الخسائر في صفكؼ قكات السنة المنتسبيف لمجيش العراقي.

 -1مف المكصؿ إلى تدمر ..الرىاف عمى حصاف داعش :الدكتكر عماد الديف يختي ،مكقع
المسمـ بإشراؼ أ .د ناصر العمر (.)http://www.almoslim.net/node/233952

 -2المصدر السابؽ.
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المطمب العاشر

مواقف أىل العمم وغيرىم من دولة العراق والشام

إننا ال ً
بصالحيـ
نجد مف العمماء الربانيٍّيف الراسخيف في العمـ ،المعركفيف ى
كتقكاىـ كبي ٍعدىـ عف مكاطف ُّ
الشبيات ىمف أيد ىذه الخالفة ،بؿ إف أشير المنظٍّريف
اضيـ عمييا ،كقبؿ بياف
لمحركات الجيادية المعاصرة كمرجعياتيـ العممية ٍ
أعىمنكا اعتر ى
أمر و
مكقؼ أىؿ العمـ مف جماعة الدكلة البد مف التنبيو عمى و
ميـ ،كىك أف جماعة

الدكلة ال يأخذكف الفتاكل عف أىؿ العمـ مف خارج جماعتيـ ،كىذا نتاج طبيعي

التياـ أىؿ العمـ بكتماف عمميـ ،كمكاالة الطكاغيت ،ويمكن ىنا أن نستحضر مثالين
مشيورين معمنين-:

األول :عند إعالف إنشاء (دكلة العراؽ اإلسالمية) ،أعمف غالبية أىؿ العمـ الشرعي
في العالـ اإلسالمي عدـ المكافقة عمى ىذا اإلعالف ،ليس مف باب الطعف في

المجاىديف ،كال الكقكؼ إلى جانب الطغاة كالصميبييف ،فقد كانكا مف الرافضيف ليذا

اإلعالف أكثر المفتيف القائميف بكجكب جياد الشيعة الركافض ،كاألمريكاف في العراؽ،

كالداعميف لممجاىديف بالقكؿ كالفعؿ كالماؿ ،كانما كاف الرفض لعدـ المكافقة عمى

إعالف الدكلة بتمؾ الطريقة ،ألسباب عديدة ،فكاف مكقؼ الدكلة الرفض التاـ لكؿ
تمؾ الفتاكل ،كاآلراء ،بؿ كالطعف فييا كتخكينيا.

والموقف الثاني :عندما أعمنت (الدكلة) تمددىا لسكريا كتغيير اسميا إلى (الدكلة
اإلسالمية في العراؽ كالشاـ) ،كالتي كقؼ فييا أىؿ العمـ كالفتكل في العالـ اإلسالمي

مكقؼ المعارض ال ارفض ليذا اإلعالف أكثر مما كقفكا مف إعالف التأسيس األكؿ،
بؿ تجاكز ذلؾ إلى ثمة كبيرة مف المحسكبيف عمى (التيار الجيادم العالمي) القريب
مف فكر (الدكلة) ،بؿ أعمى قيادة لما يعرؼ باسـ (الجياد العالمي) ،أعني
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الظكاىرم ،كىـ الذيف لـ يكتمكا عممنا ،كلـ يكالكا طغاة! فما كاف مف رمكز (الدكلة)
كأنصارىا إال رفض جميع ىذه اآلراء كالطعف فييا ،كاإلصرار عمى مكقفيـ .كقد

ترتب عمى مكقؼ جماعة الدكلة مف أىؿ العمـ غير المنتميف إلييـ ،أك كفؽ شركطيـ
الخاصة ألىؿ العمـ :إسقاط الرمكز الدينية ،كجميع المظاىر العممية في العالـ مف

آالؼ المختصيف بالعمكـ الشرعية ،كأساتذة الجامعات ،كالقضاة ،كالمفتيف ،كعشرات
المراكز البحثية ٍّ
بكؿ أشكاليا(!) ،كما يؤدم إليو ذلؾ مف مخاطر جسيمة ،تتمثؿ في
إذىاب ىيبة العالـ ،كاالستيانة بعممو ،كمف ثـ التجرؤ عمى القكؿ في ديف اهلل دكف
عمـ ،كذلؾ ىك الضالؿ المبيف.

()1

أوال :موقف االتحادات والروابط العممية:
مف المعمكـ كجكد عدة اتحادات كركابط عممية ينتمي إلييا مئات مف عمماء

العالـ اإلسالمي ،كمعظميا غير رسمية أم ال تتبع جيات حككمية ،كتصدر ىذه

االتحادات بيف الفينة كاألخرل الفتاكل التي تيـ المسمميف خاصة في األحداث

المعاصرة كالقضايا المستجدة .كقد أصدرت معظميا المكقؼ الشرعي مف جماعة

الدكلة "داعش" ،كحذرت المسمميف مف االنسياؽ لدعاكييا غير الشرعية ،كتعرضت
بعض الفتاكل لفكرة اإلعالف الدكلة اإلسالمية أك الخالفة

اإلسالمية ،كبعضيا

تعرض لمفكر الذم ال عالقة لو باإلسالـ ،أك سمكؾ كممارسات داعش المسيئة
لإلسالـ .كنذكر ىنا مكاقؼ بعض االتحادات كالركابط العممية.

 -1نقاش ىادئ حكؿ فكر دكلة اإلسالـ في العراؽ كالشاـ ( )3مكقؼ تنظيـ (الدكلة) مف أىؿ
العمـ :محتسب الشاـ ،مكقع نكر سكرية (.)http://syrianoor.net/revto/7855
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 -6االتحاد العالمي لعمماء المسممين :أصدر االتحاد بيانا يحدد فيو المكقؼ

الشرعي مف جماعة الدكلة كمما جاء فيو" :إف إعالف الخالفة اإلسالمية مف قبؿ
تنظيـ داعش باطؿ شرنعا ،كال يترتب عميو أية آثار شرعية ،بؿ يترتب عميو آثار
خطيرة عمى أىؿ السنة في العراؽ ،كالثكرة في سكريا ...الخالفة مف الناحية الشرعية

كالفقيية تعني اإلنابة ،فالخميفة – لغة كشرنعا – ىك نائب عف األمة اإلسالمية،
كعقال
كككيؿ عنيا مف خالؿ البيعة التي منحتيا لمخميفة ،كىذه النيابة ال تثبت شرنعا
ن

كعرنفا إال بأف تقكـ األمة جميعيا بمنحيا لمخميفة ،أك مف خالؿ ممثمييا الذيف سمكا
في السابؽ بأىؿ الحؿ كالعقد كأكلي األمر ،مف العمماء كاألكفاء كالمسؤكليف
كأصحاب القرار ،كالجماعات اإلسالمية ...مجرد أمر إعالف جماعة لمخالفة ليس

محذر مف أف ىذا
نا
كافيا إلقامة الخميفة ،كىك أمر مخالؼ ليذه الحقيقة الشرعية"،
ن
اإلعالف "يؤدم ذلؾ إلى تكحيد قكل األعداء بمختمؼ أصنافيـ لضرب الثكرتيف المتيف
تطالباف بالحقكؽ المشركعة ليما في سكريا كالعراؽ ..كمثؿ ىذه األمكر تفتح باب

الفكضى أماـ تنظيمات أك حتى دكؿ :أف تنصب نفسيا عمى أمر إسالمي جمؿ

كالخالفة اإلسالمية ،مف غير إعداد كال ترتيب كال تنسيؽ ،كال مشركع كاحد ،كمف ثـ

يفقد مفيكـ الخالفة اإلسالمية جاللو بيف الناس ،كىك خطر عظيـ ،ال يخدـ سكل

مخططات أعداء األمة اإلسالمية ...إف الخالفة اإلسالمية كعكدتيا مرة أخرل أمر
كؿ عقكلنا ،كتيفك لو ُّ
تفكر فيو ُّ
جمؿ ،تتكؽ إليو أنفسنا جميعانٍّ ..
كؿ أفئدتنا ،كلكف لو
ضكابطو الشرعية ،كلو مف اإلعداد الكبير كالعميؽ عمى كؿ المستكيات .كيجب اتفاؽ
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األمة عمى صياغة ذلؾ ،كشكمو ،كمضمكنو الذم ىك اجتماع كممة المسمميف في
()1

العالـ ،كليست مجرد إعالنات ىنا كىناؾ ،ال كاقع ليا كال شرعية ليا".

 -5الروابط العممية والييئات اإلسالمية السورية :أصدرت ىذه الركابط بيانان جاء
فيو :إف جماعة الدكلة يرمكف مف خالفيـ بالعمالة كخيانة الجياد ،حتى كاف كاف مف
أىؿ الفضؿ كسابقة العمـ أك الجياد ،كيشغمكف الكتائب المجاىدة بمكاجيات تيدؼ
إلى تكسيع رقعة "دكلتيـ" كأخذ البيعة ليا ،كاالنشغاؿ عف مجاىدة العدك المشترؾ،

كمحاكلة السيطرة عمى المفاصؿ االقتصادية كالعسكرية في المناطؽ المحررة بعد
سمبيا مف المجاىديف كيعتقمكف المجاىديف كالدعاة كاإلعالمييف كالناشطيف ،كالتحقيؽ

معيـ ،كاعاقة األعماؿ اإلغاثية كالدعكية ،بزعـ الشؾ في المنيج ،أك االتياـ بالعمالة

كالخيانة.

ٍّ
الحؽ ،كتستمع إلى الناصحيف
أف تفيء إلى
كدعت قيادات تنظيـ الدكلة إلى ٍ
المخمصيف ،كتصحٍّح ىذه المخالفات كاألخطاء ،كال ٌّ
يحؿ ألتباعيا كجنكدىا البقاء في
ىذا التنظيـ طالما بقيت ىذه األخطاء .كبينت أف ما يقكـ بو ىذا التنظيـ مف قتؿ
بغير حؽ ،كاعتداء عمى األمكاؿ كالممتمكات ،ليس مف الجياد اإلسالمي في شيء،

بؿ ىك عكف لمنظاـ المجرـ عمى المجاىديف ،كافساد في األرض ،كطعنة لمثكرة في

ظيرىا .كأفتى بتحريـ االنتساب إلى ىذا التنظيـ ،كالقتاؿ تحت رايتيـ ،ألنيا راية

عمية مشبكىة ،ال يعرؼ قادتيا كال ممكلكىا ،كال أىدافيا كال غاياتيا ،كاف كاف

 -1نشر البياف في مكقع االتحاد العالمي لعمماء المسمميف ،كمكقع مفكرة اإلسالـ ،كمكقع
بصائر ،كغيرىا مف المكاقع الدعكية كاإلخبارية.

-225-

الظاىر أنيـ يرفعكف شارة التكحيد ،كأعمف براءتو إلى اهلل عز كجؿ مف تنظيـ دكلة
()1

العراؽ كالشاـ ،كمف أفعاليـ التي يمارسكنيا ضد أىمنا مف المجاىديف كالمدنييف.
 -4ىيئة عمماء المسممين بالعراق :كىي الممثٍّؿ األبرز لعمماء العراؽ كألىؿ السنة

فييا بشكؿ عاـ ،كىي أعمى ىيئة عممية شرعية في العراؽ : -رأت الييئة أف إعالف
ُّ
يصب
أم جية قياـ دكلة أك إمارة إسالمية أك غير إسالمية في ظؿ ىذه الظركؼ ال

في صالح العراؽ ككحدتو ،مكضحة أف األمر "سييتخذ ذريعة لتقسيـ البمد ،كالحاؽ
األذل بالناس ،كىذا أمر مبني عمى قاعدة أساسية في فقو مقاصد الشريعة
اإلسالمية ،أال كىي قاعدة "جمب المصالح كدرء المفاسد" ،فإذا كاف إعالف الخالفة

اإلسالمية سيجمب الضرر ،كيمحؽ األذل بالبالد كالعباد ،كال يحقٍّؽ لممسمميف المنفعة

المأمكلة منو ،فيك ال يعدك أف يككف اسمان دكف حقيقة كمسمى ،كبالتالي فيك أمر ال
بناء عمى فقو المقاصد كالقكاعد الفقيية اإلسالمية ،كعدـ اكتماؿ عناصر
يجكز شرعنا ن
إقامة الخالفة اإلسالمية عمى أرض الكاقع ،كأف ىذه الخالفة قد أيعمنت في مناطؽ ما
مستمر فييا ،كأف القائميف عمييا في المناطؽ اآلمنة منيا عاجزكف عف
زاؿ القتاؿ
ان

تكفير الحدكد الدنيا مف كسائؿ العيش ألىميا ،كتبعنا لما سبؽ فقد أفتت الييئة أف
إعالف الخالفة غير ً
ممزمة شرعا ألحد ،كما نصحت بالتراجع عف ىذا اإلعالف خدمة
()2

لمثكرة ،كالثكار ،كمراعاة لمصالح العباد كالبالد.

 -1صدر البياف يكـ األحد  3ربيع األكؿ1435ىػػ 5 ،يناير 2014ـ عف كؿ مف الركابط

العممية كالييئات اإلسالمية التالية :رابطة العمماء السكرييف ،رابطة عمماء الشاـ ،رابطة خطباء
الشاـ ،الييئة الشرعية في محافظة حمب ،ىيئة الشاـ اإلسالمية ،ىيئة العمماء األحرار في

سكريا ،الممتقى اإلسالمي السكرم ،جمعية عمماء الكرد في سكريا.
 -2مكقع المسمـ :المشرؼ العاـ أ .د ناصر العمر.
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 -3المكتب العممي بييئة الشام اإلسالمية" :إف تنظيـ (الدكلة) قد كقع في العديد
مف المخالفات –كىي منشكرة مف أقكاليـ ،كمتكاترة مف أفعاليـ -التي تقتضي الحكـ

عمييـ بأنيـ خكارج منحرفكف عف المنيج النبكم ...كدفعيـ إلى الغركر كالتعالي عمى

المسمميف ،فقد زعمكا أنيـ كحدىـ المجاىدكف في سبيؿ اهلل ،كالعارفكف لسنف اهلل في
صمى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسم ىـ
الجياد؛ لذا فإنيـ ييكثركف مف التفاخر بما قدمكه كما فعمكه!! قاؿ ى
ً
اس ،ىكتي ٍع ًج ىبيي ٍـ
كف ،ىحتى يي ٍع ىج ى
كف ىكىي ٍدأ يىب ى
في الخكارج ً(:إف في يك ٍـ ىق ٍك نما ىي ٍع يب يد ى
ب بً ًي يـ الن ي
كف ًم ىف ٍّ
الد ً
كؽ الس ٍيًـ ًم ىف الرًمي ًة) ركاه أحمد ،كىذا الغركر ىك
يف يم ير ى
كسيي ٍـ ،ىي ٍم يرقي ى
ينفي ي
الذم يدفعيـ لمتطاكؿ عمى أىؿ العمـ كالحكمة ،كعدـ األخذ بكالميـ ،فيدعكف العمـ
كالفيـ ،كيكاجيكف األحداث الجساـ ،بال تجربة كال ىركية ،كيرفضكف التحاكـ لمحاكـ
مستقمة ،فيما شجر بينيـ كبيف الفصائؿ األخرل ،كما أنيـ ناصركا النظاـ المعتدم
ضد المجاىديف في القتاؿ كالحصار ،كأظيركا الفرح بانكسار المجاىديف أماـ النظاـ،

كاستيالئو عمى مقراتيـ ،حتى لـ يعد بعيدان ما يظف مف دخكؿ أعداء اإلسالـ،
كاستخبارات بعض الدكؿ في صفكفيـ ،يضربكف بيـ المجاىديف ،كيحققكف ما

عجزكا عف تحقيقو بالحرب المباشرة.

فاجتمع في تنظيـ (الدكلة) مف الشر ما لـ يجتمع في غيره مف الخكارج مف

قبؿ ،مف االجتماع عمى الباطؿ ،كاالمتناع مف االنقياد لمحؽ ،كالمحاكـ الشرعية،

كالكذب ،كالغدر ،كالخيانة ،كنقض العيكد ،كمماألة أعداء اإلسالـ ،حتى صاركا
أخطر عمى المسمميف كالمجاىديف مف النظاـ النصيرم الطائفي ،كفاقكا الخكارج

كحكمنا عمى تنظيـ الدكلة بأنو مف الخكارج ،ال يعني
األكليف ش نار
كسكءا كانحرافاي ،ي
ن
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بالضركرة الحكـ عمى كؿ فرد مف أفراده بذلؾ؛ إذ قد يككف فييـ مف ىك جاىؿ

مغرر بو ،إال أنيـ جميعان مف حيث حكـ التعامؿ معيـ
بحقيقة أقكاليـ كحاليـ ،أك ٍّ
()1

سكاء ،فعمينا دفع شركرىـ ،كحسابيـ عمى اهلل تعالى".

 -2الييئة الشرعية في مدينة الضمير :أصدرت ىذه الييئة يكـ الجمعة  26رجب
بيانا ،أفتى بقتاؿ تنظيـ داعػػش بعػد كثرة االعتداءات المرتكبة بحػؽ الثكار،
1436ىػ ن
ال مف الشيخ محمد راتب النابمسي ككريـ راجح ،كالشيخ أسامة
كجػاء في البياف بأف ك ن
الرفاعي ،كفايز العاتقي ،كالشيخ محمد عمي الصابكني أفتكا بجكاز قتاؿ ما يسمى

تنظيـ "داعش" ،كذلؾ بعد الرفض المتكرر لقيادات التنظيـ الخضكع لممحاكـ الشرعية
()2

كرفض دعكات الصمح التي قيدمت ليـ مف أكثر مف جية عممية شرعية.

ثانياً :موقف أىل العمم الشرعي(:)3
 -6الشيخ عبد العزيز الطريفي :قاؿ مكضحان طبيعة البيعات الحاصمة في جبيات
الجياد الشامي":ال يجكز و
قطب رحى الكالء كالعداء،
ألحد أف يجعؿ جماعتو كحزبو
ى
فال يرل البيعة إال لو كال يرل اإلمارة إال فيو ،كمف رأل في نفسو ذلؾ مف دكف بقية
-1ىؿ تنظيـ (الدكلة اإلسالمية) مف الخكارج؟ :المكتب العممي -ىيئة الشاـ اإلسالمية ،المكقع
()http://islamicsham.org/fatawa/1945
 -2الجزيرة نت ،برنامج لقاء اليكـ ،الجمعة 2014/11/14ـ.

 -3راجع مكاقؼ اىؿ العمـ الشرعي مف داعش :ىم ٍكقؼ أىؿ العمـ ك الجياد مف ًخالفة البغدادم
المزعكمة ،كتنظيـ "دكلة العراؽ كالشاـ" في ميزاف عمماء اإلسالـ! مكقع الدرر الشامية
( ،)http://eldorar.com/node/56282جماعة "داعش" في ميزاف عمماء اإلسالـ! :مكقع
انا المسمـ.
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ً
ت ًم ٍنيي ٍـ
يف ىفرقيكا ًد ىينيي ٍـ ىك ىك يانكا ًش ىي نعا ىل ٍس ى
المسمميف فيك مف الذيف قاؿ اهلل فييـ( :إف الذ ى
ً
و
ً
كف) األنعاـ ،129 :كقاؿ الشيخ
ىم يريى ٍـ ًإلىى المو ثيـ ييىنب يٍّئيي ٍـ بً ىما ىك يانكا ىي ٍف ىعمي ى
في ىش ٍيء ًإن ىما أ ٍ
ُّ
يصح فيكـ اليكـ كأنتـ في قتاؿ كجماعات أف ينفرد
عبد العزيز الطريفي أيضا" :ال

أحد ببيعة عامة يستأثر بيا كلكازميا عف غيره ،كانما ىي بيعة جياد كقتاؿ ،كثبات
ه
يصح مف و
ُّ
أحد أف ينفرد بجماعة منكـ فييسمى أمير
كصبر كاصالح كنػحك ذلؾ ،كال
مردىا إلى شكرل
المؤمنيف ،كانما أمير الجيش أك الجند أك الغزك ،فالكاليات العامة ٌ
المؤمنيف ال إلى و
آحاد منيـ ،كاأللقاب استئثار تفضي إلى نزاع كقتاؿ كفتنة كشر،
كانما صحت الكالية الكبرل مف النبي ألنو ليس في األرض مسمـ سكاه كمف معو،

كليس في األرض خير مف النبي ،كال أحؽ باألمر منو ،فمك استأثر فيك النبي الذم
()1
ال يرجع و
ألحد ،كيرجع إليو كؿ أحد".

 -5الشيخ سميمان بن ناصر العموان :قاؿ في ىذا الصدد" :البغدادم ليس خميفة

المسمميف حتى يفعؿ األفاعيؿ ،كانما ىك قائد جماعات ،أما إنو يطمب البيعة مف

اآلخريف ،كاذا ما بايعكا قاتميـ ،فيذا عمؿ البغاة ،كليس عمؿ أىؿ الخير كالصالح".

 -4الشيخ محمد بن صالح المنجد :قاؿ" :فإذا اعتقدت مجمكعة أنيا أقامت دكلة
أف تعتقد بأف لو السمع
اإلسالـ ،كأف قائدىا ىك أمير المؤمنيف ،فإف نتيجة ذلؾ ٍ
كالطاعة عمى الجميع ،كأف كؿ مف ليس تحت إمرتو فيك خارج عنو ،كأنيا تقيـ

كتنصب األمراء عمى البمداف ،كأف ليا التصرؼ في األمكاؿ العامة مف النفط
الحدكد،
ٌ
كالقمح كغيرىا ،كأف ليـ أف يخضعكا غيرىـ ليـ بالقكة ،كأف يكقفكا مف شاءكا ،كأف
ليـ تنصيب المحاكـ الشرعية كالقضاة ،كأف كؿ محكمة أخرل بغير إذنيـ ىي الغية

 -1رسالة إلى أىؿ الثغكر في الشاـ :الشيخ عبد العزيز الطريفي ،مكقع صيد
الفكائد(.)www.saaid.nett
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كىكذا ،كىذا االنحراؼ كالشؾ سيككف سببنا لمتنافس عمى المناطؽ كاألقاليـ ،كاالقتتاؿ

تبعان لذلؾ ،فيككف ىذا سببان عظيما لمفتنة ،كاراقة الدماء المعصكمة.

 -3الدكتور حسن بن صالح الحميد :قاؿ محذ انر مف االنضماـ لتنظيـ دكلة العراؽ
كالشاـ" :ال عذر لمف ذىب لمجياد بالشاـ أف يبقى لحظة كاحدة مع جماعة

البغدادم" .كبرر ىذه الدعكة بقكلو" :إنيـ جماعة فتنة؛ كمما يدعكا لمحكمة نكصكا،
ككمما يعًقدت ىدنةه أشعمكا الحرب جذعة.

 -2الشيخ المحدث عبد اهلل السعد :استفاضت األخبار في كقكع ىذه الجماعة
أىميا-:
"داعش") في مخالفات شرعية كثيرة مف ٍّ

أكال :عدـ قبكليا بالتحاكـ إلى محكمة شرعية مستقمة لفض النزاعات.

ثانيا :كقكعيـ في التكفير بغير حؽ ،كحكميـ بالردة عمى مف ال يستحؽ ذلؾ ،كانما
بالشبية ،فأدل بيـ ىذا إلى استباحة دماء بعض مف حكمكا عمييـ بذلؾ ،كال يخفى

خطكرة ىذا األمر.

ثالثا :أنو ييالحظ عمى تصرفات الجماعة المشار إلييا يبعدىـ عف العمـ الشرعي،
كتخبطيـ كعدـ تبصرىـ؛ كتأسيسان عمى ما تقدـ أقكؿ كباهلل تعالى التكفيؽ-:

 -1أدعك مف ينتسب إلى ىذه الجماعة إلى الخركج منيا ،كاالبتعاد عنيا.

 -2أدعك كبار ىذه الجماعة إلى الرجكع إلى الحؽ ،كالتكبة إلى اهلل ،مما جرل منيـ
مف أخطاء جسيمة ،كأمكر عظيمة تقدـ ذكر بعضيا.

()1

 -1الداعية الكويتي حجاج العجمي :كاف الشيخ حجاج العجمي أحد أبرز داعمي
التكجو الجيادم السمفي في الككيت ،فقد كجو كممة مف أرض الميداف في سكريا،
 -1يكجد بياف الشيخ المحدث عبد اهلل السعد في عدة مكاقع عمى "اإلنترنت" ،منيا مكقع مفكرة
اإلسالـ.
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كانت بمثابة الفصؿ في المكقؼ مف داعش بعد جرائميا الشنيعة ضد الثكرة

صرح في تغريدتو المدكنة عمى
كالمجاىديف كالجيش الحر عمى أرض سكريا ،إذ ٌ
حسابو في شبكة التكاصؿ االجتماعي "تكيتر"" :لست مع دكلة العراؽ كالشاـ ،ككؿ

الجمسات التي كانت لي مع ىؤالء لـ تكف سكل نصح كتقكيـ ،كلـ أكف داعمنا ليـ،
و
طرؼ يقاتؿ الشعب السكرم".
أك ألم

 -7الشيخ أسامة الرفاعي رئيس رابطة عمماء الشام :لقد بيف ليـ الطريؽ لمعكدة
لممسار الصحيح قائال :بأف عمييـ العكدة إلى العمماء األثبات الراسخيف ،كالى كتاب

اهلل كسنة رسكلو ،في تعظيـ دماء المسمميف كحرمتو .كبيف أنيـ ال يخافكف اهلل تبارؾ

كتعالى ،كيستبيحكف دماء المسمميف ،مكضحان أف استباحة دماء المسمميف تكصميـ

إلى الكفر ،مشددان عمى أف التنظيـ عنده تكفير كتطرؼ شديد ،كلكف البمية أنيـ
()1
اختيًرقيكا مف المخابرات السكرية ،كاإليرانية ،كالعراقية.
ٍ

 -8الشيخ عدنان العرعور يكشف حقيقة داعش :لقد كشؼ الشيخ عدناف العرعكر

عف حقيقة ما يعرؼ باسـ "تنظيـ الدكلة اإلسالمية بالعراؽ كالشاـ "داعش" ،فبيف أنيا

المغرر بيـ لالنشقاؽ
تيدار مف فركع مخابرات النظاـ ،كيبقى دعكتنا لممخمصيف ي
عنيـ" ،كأضاؼ الشيخ عدناف العرعكر في حكاره عمى قناة شذا الحرية" :أكبر دليؿ

عمى أف داعش لـ يكف ىدفيا مقاتمة نظاـ األسد :أنيا ما دخمت سكريا إال بعد تحرير
المناطؽ ،كما أنيا أكثر الفصائؿ أسمحة ،كلك قمنا ليا :فكي الحصار عف حمص لما

فعمت ،لكنيا تحاكؿ السيطرة عمى األماكف المحررة ككضعت الحكاجز كفعمكا مف

األفعاؿ المنكرة ،كلدينا كثائؽ كثيرة غاية في األىمية" .كأشار الشيخ العرعكر إلى أف
" -1فتاكم العمماء بشاف تنظيـ الدكلة اإلسالمية داعش" مكقع محيط عمى "اإلنترنت".
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"أحد العراقييف اعترؼ أف عممية خركج السجناء مف سجف أبي غريب كانت مدبرة
حيث خرج  500كاحد مف السجف ،رغـ أنو ُّ
أشدىا حراسةن ،كأدخمكىـ لسكريا".

كأكضح الشيخ العرعكر أف" :الكثير مف الشباب المخمصيف جاءكا إلى سكريا مف

الخارج كنيتيـ الجياد فتمقفتيـ داعش ،كغسمت أدمغتيـ ،كأدخمتيـ في التكفير ،حتى

كفركا مجتمعاتيـ ،كأىميـ" .كأضاؼ" :القاعدة لدييا اضطراب في قضايا التكفير ،أما

داعش فيي ثابتة الخطى ،فيي تحكـ مباشرة بالردة ،كتقتؿ!!" .كىناؾ "الكثير مف

الشباب في داعش يكدكف االنشقاؽ عنيا ،كلكنيـ ال يممككف جكازات سفر لمعكدة،
بالردة ،فتقتميـ "داعش"! لقد تمكنت "داعش"
كيخافكف االنشقاؽ حتى ال يحكـ عمييـ ٍّ

مف إحكاـ سيطرتيا عمى بعض المناطؽ السكرية ،التي حررىا الجيش السكرم الحر،

كغادرىا مف أجؿ القتاؿ في أماكف أخرل ،تقتضي الضركرة الميدانية إلى الحركة..
كما تمكنت مف ترىيب فصائؿ مسمحة أخرل.

 -9الدكتور عبد العزيز الفوزان :أكد الدكتكر عبد العزيز الفكزاف -أستاذ الفقو

المقارف بالسعكدية -أف تنظيـ الدكلة اإلسالمية في العراؽ كالشاـ ،كالمعركؼ بداعش
ى
مف صنيعة المخابرات السكرية كاإليرانية ،بيدؼ إجياض الثكرة السكرية ،كاف رئيس
الكزراء العراقي نكرم المالكي يرتكب جرائـ ضد السُّنة ،بحجة قتاؿ تنظيـ داعش.

كاف تنظيـ داعش نجح بجيازه اإلعالمي كشعاراتو الدينية التي تتركز حكؿ الجياد

في سكريا ،في خداع أناس مخمصيف ال يدرككف حقيقة ىذا التنظيـ.

كأكد أف "داعش" نصبت فخاخان تجتذب الشباب المخمصيف الذيف يريدكف الجياد

مف أجؿ دينيـ كأكطانيـ ،كاستطاع التنظيـ أف يتسمؿ في سكريا إلى المناطؽ التي

حررىا الثكار بالدماء ،كشرع يساكـ الجميع بالماؿ كالسالح ،كيحاكؿ السيطرة عمى
المعابر الحدكدية .كأف بعض العمميات المحدكدة التي نفذىا "داعش" ضد النظاـ
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ذر الرماد في العيكف ،كقاـ بيا أناس مخمصكف داخؿ
السكرم كاف اليدؼ منيا ٌ
التنظيـ يعممكف لكجو اهلل ،سعى التنظيـ لمتخمص منيـ مف أجؿ الزٌج بيـ في أتكف

المكاجيات .كأكضح أف قسمان مف أتباع "داعش" مف العمالء ،كقسمان آخر مف
المغرر بيـ كالجيمة كالحمقى ،الذيف ال يدرككف الحقيقة.

كحث الشيخ عبد العزيز الفكزاف كؿ المخمصيف في "داعش" عمى الفرار بدينيـ

كاالنضماـ إلى فصائؿ كطنية مجاىدة في سكريا ،مثؿ الجيش اإلسالمي ،كالجبية
()1

اإلسالمية كغيرىا.

الدين اإلسالمي في
 -61ال ّ
شيخ عبد اهلل سعيد الكوردي رئيس اتّحاد عمماء ّ
كوردستان :أصدر الشيخ عبد اهلل بياننا بعنكاف" :المٌيـ إنا نب أر مما فعمو داعش(:ذبح
اإلنساف كحرقو)".

ً
جعمت الكلداف
ال
كمما جاء في البياف" :ىذه ىي أعماؿ داعش ،عممكا أعما ن

شيبان ،فقد مارسكا أعماالن إجرامية ،تحت اسـ اإلسالـ كشعار التكحيد!!! فقد شكىكا

صكرة اإلسالـ ،كقامكا بقطع الرؤكس ،كذبحيا كحرقيا ،عممكا جرائـ بكؿ ما تحممو

ال كحشي نة مجردةن مف اإلنسانية ،كال تمت لإلسالـ بصمة،
الكممة مف معنى ،أعما ن
كيشكىكف بأفعاليـ
فاإلسالـ برمء مف مثؿ ىذه األفعاؿ ،فيـ يتعصبكف لجيميـ،
ٌ

صكرة اإلسالـ الحقيقية ،كيجعمكف العالـ يظف أف أفعاليـ عبارة عف اإلسالـ،

مء منيـ كمف أفعاليـ ،فاإلسالـ لـ يحمؿ رسالةن لمتخريب كالدمار ،كاىانة
كاإلسالـ بر ه
اإلنساف ،كلكنو جاء لخدمة اإلنسانية ،كمف أجؿ تحقيؽ السالـ العالمي ،كالرحمة

أف نقكؿ :الميـ إنا نب أر إليؾ مما فعمو داعش ،كمما أساؤكا إلى
لمبشرية ،كال ىي ىس يعنا إال ٍ
 -1يكجد تصريحو عبر اليكتيكب عمى عدة مكاقع "اإلنترنت".
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اإلسالـ كالمسمميف!!! فيا مف أسأتـ إلى اإلسالـ كالمسمميف ،كأسأتـ تفسير اإلسالـ،
ككصفتمكه بأنو ديف القسكة كالكحشية كالتعذيب ،يا مف أخطأتـ في فيـ نصكص

و
كبطش ،كعذاب
ديف قسكوة
الكتاب كالسنة ،كأقكاؿ الفقياء ،لقد جعمتـ الديف اإلسالمي ى
كقتؿ ،راجعكا أعمالكـ ىذه كميا ،كانتيكا عنيا ،كتكبكا إلى ربكـ ،كارجعكا إلى رشدكـ،

يكـ ال ينفع ما هؿ كال بنكف،
كالى ديف الرحمة ،ك يكفكا األذل عف الناس ،قبؿ ٍ
أف يأتي ه
()1
إال مف أتى اهلل بقم وب سميـ".

مؤسسة الدُّرر
السقَّاف "المشرف العام عمى
َّ
 -66الشيخ عموي بن عبد القادر َّ

السنية" :قاؿ" :ليست العبرةي بمجرد االستشياد كالنقكؿ ،بؿ العبرة بـ ييستشيى يد؟ كما
َّ
ىي المنزلةي ً
ظ ٍرنا
العممية ليذا الذم ىيستشيد باآليات كاألحاديث كأقكاؿ العمماء؟ كلك ن ى
لمسألتنا ىذه ،فإننا ال ً
نجد مف العمماء الربانيٍّيف الراسخيف في العمـ ،المعركفيف
بصالحيـ كتقكاىـ كبي ٍعدىـ عف مكاطف ُّ
الشبيات ال ً
نجد منيـ ىمف أيد ىذه الخالفة،
ى
ٍّ
أعىمنكا
بؿ إف أشير المنظريف لمحركات الجيادية المعاصرة كمرجعياتيـ العممية ٍ

دثاء األسناف كالمجاىيؿ  -إال القميؿ منيـ  -ىمف
اعتر ى
اضيـ عمييا ،في حيف ىنرل يح ى
استعرضت العالـ اإلسالمي مف ىش ٍرقو إلى ىغ ٍربو ،ك ًمف ىشمالو
أيد ىذه الخالفة؛ فمك
ى
اإلجماع منيـ،
كدعاتو ،بما ييشبو
ى
أيت أف كؿ عممائًو كطالب العمـ ي
إلى ىجنكبو ،لر ى
يينكركف ىذه الخالف ىة ،كال يرتضكنيا ،كال ىيركف أف شركط الخالفة تحققت فييا؛ أفال
دليال عمى بيطالنيا؟! فالعمماء الربانيُّكف الراسخكف في العمـ يىـ المعيار
يكفي ىذا ن

 -1منشكر في مكاقع الرابطة العممية لخريجي األزىر عمى "اإلنترنت".
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الدقيؽ إذا ادليىمت الخطكب ،ككثرت الفتف ،كاضطربت األمكر ،كاحتار الناس ،كاف
()1
اهلل تعالى ال ىيجمعيـ عمى ضاللة".

 -65الشيخ الدكتور محمد راتب النابمسي :قاؿ إف الخالفة التي أعمنيا تنظيـ

الدكلة اإلسالمية طالبان المبايعة أمر فيو افتعاؿ ،كاقامة دكلة اإلسالـ حمـ أم مسمـ

عمى كجو األرض في ىذا العالـ المميء بالظمـ كالقير ،لكف ىذه الخالفة عمييا
عالمات استفياـ كثيرة ،كال يمكف أف تقكـ بيذه الطريقة بدكف إذف أك مشكرة ،كعبر

فرض األمر الكاقع دكف نظر إلى مقاصد الشريعة كفقو األكلكيات .كاقامة الدكلة
اإلسالمية يجب أف تتبع فيو قاعدة التدرج كطريقة بناء اليرـ ،أم قاعدة شعبية

كاسعة جدنا إلى أف نصؿ إلى رأس اليرـ ،كليس مف المقبكؿ بناء اليرـ مف األعمى،
()2

كليس مف المقبكؿ أف نكتفي بالقاعدة.

 -64الدكتور عبد اهلل سمقيني رئيس جبية عمماء حمب المؤقت :الذم بيف في
بياف -أصدره يكـ 1435/3/2ىػ المكافؽ 2014/1/4ـ -استمرار تنظيـ الدكلة في

عدة جرائـ تـ تحذيرىـ منيا سابقان عدة مرات ،لذلؾ تقرر جبية عمماء حمب ما يمي:

 -1عدـ االعتراؼ بفصيؿ العراؽ كالشاـ كبجميع ىياكمو كتنظيماتو.

 -2يعد الفصيؿ باغيان عمى قيادة التنظيـ الجيادم العالمي ،فيك مخالؼ بذلؾ لطرؽ
تنصيب اإلماـ المعتبرة عند أىؿ السنة كالجماعة مف كؿ الكجكه.

 -3يعد الفصيؿ خارجان عمى المسمميف برفعو السالح عمييـ صراحة.

 -4يجب عمى جميع عناصره تركو كاالنضماـ إلى المجمكعات الجيادية المعتبرة.
الخ ً
 -1إعالف ً
الفة اإلسالمي ًة  -رؤيةه شرعيةه كاقعيةه :ىعمىكم بف عبدالقادر السقاؼ ،المشرؼ
ي
العاـ عمى مؤسسة ُّ
الدرر السنية18 ،شكاؿ 1435ىػ.
 -2الجزيرة نت ،برنامج لقاء اليكـ ،الجمعة 2014/11/14ـ.
-235-

 -5يجب عمى أعضاء الفصيؿ ترؾ المدف كترؾ قتاؿ المسمميف كالتكجو لساحات

الجياد ضد العصابة األسدية ،كاال فتنطبؽ أحكاـ الخكارج الذيف بغكا عمى المسمميف
كالمجاىديف ،كيجب شرعان عمى جميع المجاىديف بكافة تنظيماتيـ كتياراتيـ
كاتجاىاتيـ أف يتخذكا جميع اإلجراءات الحاسمة الممكنة إلزالة ىذا التنظيـ (الذم

ترؾ قتاؿ الطاغكت كرفع سالحو عمى المجاىديف) كمنع فتنتو بيف المجاىديف كمنع
()1

إفساده لجياد بالد الشاـ.

ثالثاً :موقف منظري السمفية الجيادية:
مف المعمكـ أف ما يعرؼ بالسمفية الجيادية المعاصرة ينتمي إلييا عدد ممف

ينظر لفكرىا السمفي كالجيادم ،كأف عددنا كبي ار مف شرعيي داعش أك المنتميف ليا،

ىـ ممف تربكا عمى ىذا التنظير ،مف خالؿ ما يصدر عف ىؤالء المنظريف مف كتب

أك دراسات أك بيانات ،كمما أصبح معمكمان أف ما يعرؼ بجماعة الدكلة ىك امتداد
فكرم لتنظيـ قاعدة الجياد ،كأف دكلة العراؽ اإلسالمية التي أصبحت فيما بعد تسمي

نفسيا بدكلة الخالفة اإلسالمية عندما أعمنت عف نفسيا كاف بعضيـ ممف يناصرىا

كينافح عنيا ،كلعؿ مف أشيرىـ الدكتكر أيمف الظكاىرم زعيـ تنظيـ القاعدة ،كلكف

لما تمددت الدكلة لألراضي السكرية ،تغيرت المكاقؼ لمكثير منيـ ،كيضاؼ لذلؾ
ممارسات جماعة الدكلة ،كظيكر مكاقفيا التكفيرية مف التنظيمات المقاتمة في سكريا،

كقياميا باستباحة دماء المسمميف ،كمنيـ المجاىدكف في سكريا ،كنذكر ىنا طائفةن مف
مكاقؼ بعض منظرم التيار الجيادم السمفي مف جماعة الدكلة رغـ خالفنا معيـ في

 -1مكقع جبية عمماء حمب – مصدر سابؽ.-
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كثير مف المكاقؼ كالبيانات الصادرة منيـ بخصكص حركة المقاكمة اإلسالمية

حماس ككتائبيا المظفرة كتائب القساـ.

 -6أبو قتـادة الفمسـطيني :قػاؿ مخاطبػان أفػراد تنظػيـ دكلػة العػراؽ كالشػاـ فػي سػكريا:
"كجب عميكـ الخركج مف سػكريا ،كالخػركج عػف قيػادة تنظػيمكـ ،كمػف يبقػى معيػا فيػك
آثـ" .كمما قالو" :كقد كاف آخر و
يقكـ
ػت لػو :إف طػر ى
كالـ لي مع الخميفة المزعػكـ أف قم ي
ي
ً
ضالؿ الرك ً
افض كالخكارًج ،كأما أخذكـ عف الركافض فيك مف جي ًػة تسػمية
يجمعي بيف

المعػ ً
إمامػػا ،كقػػد فػػرغ أىػػؿ
دكـ ،كىػػك إمػػاميـ الثػػاني عشػػر محمػػد بػػف الحسػػف العسػػكرم ن
ػيخ اإلسػػالـ ابػ ًػف تيمي ػةى فػػي
ػالـ شػ ً
العمػػـ فػػي بيػػاف اخػػتالؿ ىػػذا المعنػػى ،كمػػف تأمػػؿ كػ ى
ً
ً
النبكية كفي مقدمة كالمػو عػف معنػى اإلمامػة عنػد العقػالء كأىػؿ السػنة،
السنة
منياج

كنت أقك يؿ ليـ :إف الحقيقػةى الككنيػةى ىػي التػي
رأل ى
فساد ىذا المعنى شرنعا كعقالن ،كقد ي
تي ً
اسـ لحقيقة ،كليست اسػمنا غيػر
كسب األلفا ى
ظ معانييا ،حتى الشرعي ىة منيا ،فالخالفةي ه
معقػػكؿ المعنػػى ،تضػػعو عمػػى الالشػػيء ،فتصػػبح لػػو الحقيقػةي الشػػرعيةي كمػػا تزعمػػكف...
أف يأخػػذكا منػػي تزكي ػةن ليػػـ عمػػى
ػالس كثي ػرةه ككػػاف جػ ُّػؿ كسػػعيـ ٍ
كقػػد جمعتنػػي بيػػـ مجػ ي
اعتقػ ػػادىـ ،ككػ ػػاف إص ػ ػرارم أنكػ ػػـ ال تعػ ػ ٌػدكف -إف أحسػ ػػنا بكػ ػػـ الظػ ػػف -جماع ػ ػ نة مػ ػػف

ػكىـ (صػػيغة الخالفػػة عنػػدىـ) اسػ نػما
المسػػمميف ال جماع ػةى المسػػمميف ،كحيػػث سػػميتيـ الػ ى
شػػرعيًّا مبارنكػػا (أم الخالفػػة) ،فػػأنتـ فػػي ىػػذا البػػاب عمػػى نيػػج الػػركافض ،كىػػـ أكثػ يػر
ٍّ
ػاـ
الناس ن
كىما في ىذا الباب ،حيث يسمكف الغائب المعدكـ إمامان ،كيعمقكف عميػو أحك ى
()1
اإلمامة ،بؿ كأكثر مف ذلؾ".

 -1رد أبي قتادة الفمسطيني عمى خالفة داعش ثياب الخميفة/11 ،يكليك 2014ـ ،يكجد ىذا
الرد عمى عدة مكاقع عمى "اإلنترنت".
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 -5الشيخ أبو بصير الطرطوسي :اعتبر "تنظيـ دكلة العراؽ كالشاـ" مف الخكارج،

كذكر أكصاؼ الخكارج ،فقاؿ" :جماعة الدكلة المعركفة بمسمى تنظيـ دكلة العراؽ

كالشاـ مف الخكارج الغالة ،بؿ قد فاقكا بأفعاليـ كأخالقيـ الخكارج األكائؿ في كثير

مف الصفات كاألفعاؿ ..فجمعكا بيف الغمك ،كالبغي كالعدكاف ،كسفؾ الدـ الحراـ .كقاؿ

تمسؾ جماعة الدكلة المسماة بتنظيـ دكلة العراؽ كالشاـ ،عف بغييا
فإف لـ
ٍ
أيضاٍ :
كظمميا كعدكانيا .كتكؼ أذاىا كشرىا عف الشاـ ،كأىؿ كمجاىدم الشاـ ،كتيصغي

إلى خطاب النقؿ كالعقؿ ،الذم كجيو إلييا بعض العقالء كالفضالء ،فإنو يجب شرعان
عمى جميع مجاىدم أىؿ الشاـ ًقتالهيـُّ ،
كرد عدكانيـ ،كىك مف الجياد في سبيؿ اهلل،
و
حينئذ شيادة عامة جازميف كمستيقنيف أف قتمى مجاىدم أىؿ الشاـ
كنشيد
مأجكركف ،كىـ شيداء بإذف اهلل ،كقتمى تنظيـ دكلة العراؽ كالشاـ آثمكف كىـ في

النار ،بؿ كمف كالب أىؿ النار".

()1

 -4عصام البرقاوي الشيير بـ"أبي محمد المقدسي" :أعمف تشكيكو بإعالف قياـ
"دكلة الخالفة" مف قبؿ تنظيـ الدكلة اإلسالمية ،كأعاد تأكيد مكقفو السابؽ مف

التنظيـ ،كدعكتو لمخركج عميو ،كشككت رسالةي المقدسي التي نشرىا منبر التكحيد
كالجياد -المكقع الرسمي لممقدسي -بشدة في إعالف "دكلة الخالفة" ،حيث استخدـ

عبارة "مف تسمى بمسمى الخالفة" .دعا فييا مسمحي تنظيـ الدكلة لمخركج عمى

التنظيـ ،كحممو مسؤكلية كؿ الدماء التي سفكت في سكريا خالؿ القتاؿ بينو كبيف
جبية النصرة كفصائؿ أخرل .كقاؿ المقدسي في رسالتو "كمنا يتمنى رجكع الخالفة،
ككسر الحدكد ،كرفع رايات التكحيد كتنكيس رايات التنديد ،كال يكره ذلؾ إال منافؽ،

 -1بياف حكؿ ما يجرم مف اقتتاؿ بيف جماعة الدكلة كمجاىدم الشاـ :عبد المنعـ مصطفى
حميمة أبك بصير الطرطكسي 1435/3/13ىػ2014/1/15-ـ.
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ال عمى أرض الكاقع،
كالعبرة بمطابقة األسماء لمحقائؽ ككجكدىا ،كتطبيقيا حقان كفع ن

كمف تعجؿ شيئان قبؿ أكانو عكقب بحرمانو".

كتابع "الذم ييمني جدان ىك ماذا سيرتب القكـ عمى ىذا اإلعالف كالمسمى

طكركه مف تنظيـ إلى دكلة عراؽ ،ثـ إلى دكلة العراؽ كالشاـ ،ثـ إلى خالفة
الذم ى
عامة ،ىؿ ستككف ىذه الخالفة مالذان لكؿ مستضعؼ ،كممجأ لكؿ مسمـ؛ أـ سيتخذ

ىذا المسمى سيفنا مسمطنا عمى مخالفييـ مف المسمميف ،كلتشطب بو جميع اإلمارات
التي سبقت دكلتيـ المعمنة ،كلتبطؿ بو كؿ الجماعات التي تجاىد في سبيؿ اهلل في

شتى المياديف قبميـ" .كتساءؿ المقدسي عف مصير اإلمارات اإلسالمية التي أعمنت

المال
في القكقاز ،كتمؾ التي أعمنتيا طالباف بأفغانستاف ،كالتي قاؿ عنيا :إف أميرىا ن

عمر" :مازاؿ يقارع األعداء ىك كجنكده" .كما تساءؿ عف مصير سائر الجماعات

المسممة المقاتمة المبايع ليا مف أفرادىا في العراؽ كالشاـ ،كفي ٍّ
كؿ بقاع األرض،

كما ىك مصير دمائيـ عند مف تسمى بمسمى الخالفة اليكـ.

()1

كفي رسالة أخرل كجييا لجماعة الدكلة" داعش" كصؼ المقدسي فييا إعالف

دكلة الخالفة مف قبؿ تنظيـ الدكلة اإلسالمية في العراؽ كالشاـ بػالمؤامرة الشنيعة

عمى التيار السمفي الجيادم ،كأضاؼ قائال" :إف تأتي جماعة يغمب عمييا الخطاب
المغالي ،كالنيج اإلقصائي االستئصالي لكؿ مخالؼ ،كعدـ االعتبار لعمماء األمة
ككبرائيا ،كتدعي رغبتيا بتحكيـ الشرع عمى األمة كلما تقبؿ ىي بالتحاكـ إليو في

الخصكمات كالدماء كاألمكاؿ مع اآلخريف ،ثـ تتغمب عمى بعض النكاحي مف ديار

المسمميف ،كقبؿ أف تستتب ليا األمكر كيجتمع عمييا الناس كالعمماء الفضالء حتى
 -1تكجد رسالة أبي محمد المقدسي في عدة مكاقع عمى "اإلنترنت" ،منيا مكقع منبر التكحيد
كالجياد – صفحة المقدسي -كمكقع صحيفة السبيؿ األردنية.
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في تمؾ البالد تعمف كجكب بيعة خميفتيا ،الذم سمتو عمى المسمميف في كافة أنحاء

العالـ ككجكب ىجرة المسمميف إليو كاثـ مف لـ يفعؿ ذلؾ" .كتابع" ،كاألخطر عندم
مف ىذا الطالؽ  -كىك ما دعاني لكتابة ىذه الكممات -ما رتبكه مف الطالؽ بيف

أفراد المجاىديف كجماعاتيـ كقياداتيـ كما سينشركنو مف بمبمة لمصفكؼ كزعزعة
لمبنياف حيف قاؿ ناطقيـ الرسمي (كأما أنتـ يا جنكد الفصائؿ كالتنظيمات ،فاعممكا أنو

بعد ىذا التمكيف كقياـ الخالفة ،بطمت شرعية جماعاتكـ كتنظيماتكـ ،كال يحؿ ألحد
()1

منكـ يؤمف باهلل أف يبيت كال يديف بالكالء لمخميفة)".

 -3الشيخ أبو عبد اهلل المصري إف الشيخ أبا عبد اهلل المصرم ىك كاحد مف الذيف
ىب كثي هػر
ترككا تنظيـ الدكلة بعد أف سمع كرأل مخالفاتيـ الشرعية ،يقػكؿ فػي ذلػؾ :ى
"دأ ى
عناصر كأمر ً
ً
اء تنظيـ دكلة العراؽ كالشاـ عمى اإلساءة إلػى أىػؿ الشػاـ كمجاىػدم
مف

الشاـ ،كاتياميـ بالضالؿ في المنيج كالعقيدة" .كقاؿ" :ككثيػ نار مػا يطمقػكف القػكؿ بكفػر

أىؿ الشاـ ،ككفر الجػيش الحػر .كذكػر أنيػـ ال يتبنػكف مػذىب الخػكارج نظريػان ،كلكػف

عمميػان ،فػإنيـ يكفػركف المسػمميف دكف ىكىروع أك ُّ
تثبػت مػع خطػكرة التٌكفيػر ،بػؿ ٌإنيػـ قػد
بمجرد مخالفتػو ليػـ ،كمػا يشػاىده النػاس اليػكـ بكضػك وح ،كيعتقػد
يرمكف المؤمف بالكفر
ٌ

أف األصػؿ فػي أىػؿ الشػاـ الكفػر فيػـ مرتػدكف ،ثػـ يكجػدكف الػ ٌذرائع لػذلؾ،
كثي هػر مػنيـ ٌ
كيكثػركف مػف إشػػيار السػالح عمػى المسػمميف ألدنػى األسػباب كأتفػو األمػكر؛ لفػػرض

سيطرتيـ كالرىبة منيـ.

-1

()2

المقدسي الخالفة مؤامرة شنيعة عمى التيار الجيادم :مكقع الجزيرة نت

(.)http://www.aljazeera.net/news/arabic
الخ ً
 -2إعالف ً
الفة اإلسالمي ًة رؤيةه شرعيةه كاقعيةه :الشيخ عمكم بف عبد القادر السقاؼ ص .10
ي
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مـراجـع الـدراسـة
 -القرآف الكريـ.

 صحيح البخارم. -صحيح مسمـ.

 -1أحداث العراؽ األخيرة كمشاركة تنظيـ الدكلة فييا :د .عماد الديف خيتي
.http://islamsyria.com/portal/article/show/5541

 -2أعالـ المدرسة الحديثية البغدادية المعاصرة ،بحث لمدكتكر عبد القادر بف

مصطفى المحمدم ،بحث مقدـ في المؤتمر العممي الثاني في جامعة األنبار 12

جمادم األكؿ 1433ىػ.

 -3إعالـ األناـ بميالد دكلة اإلسالـ :أعدت بإشراؼ عثماف بف عبد الرحمف
التميمي ،مسئكؿ الييئة الشرعية ،مؤسسة الفرقاف لإلنتاج اإلعالمي.

 -4إعالـ المكقعيف عف رب العالميف :محمد بف أبي بكر بف قيـ الجكزية :محمد

عبد السالـ إبراىيـ ،دار الكتب العممية – بيركت -الطبعة األكلى1411 ،ىػ-

1991ـ.
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الخ ً
 -5إعالف ً
الفة اإلسالمي ًة رؤيةه شرعيةه كاقعيةه :الشيخ عمكم بف عبد القادر
ي
السقاؼ.

إعالف مشركع داعش :احتالؿ سكريا (القصة الكاممة) :األستاذ الناشط السكرم
-6
ي
مجاىد مأمكف ديرانية ،يكجد في عدة مكاقع عمى "اإلنترنت" منيا مكقع الزلزاؿ
السكرم ،كمكقع مجمة العصر اإلسالمية.

 -7بحث التغمٌب كالشكرل كاألمة كشبيات المبطميف :شريؼ محمد جابر .مكقع
(.)http://ahlusunnah.org/node/298773

 -8البداية كالنياية :ابف كثير القرشي البصرم الدمشقي ،دار إحياء التراث العربي،
الطبعة األكلى 1408ىػ1988 -ـ.

 -9بيانات جماعة أنصار اإلسالـ في العراؽ :مكقع عريف المجاىديف
(.)https://al-aren.com/vb/showthread.php?t=955

 -10بياف إعالف قياـ "دكلة العراؽ اإلسالمية :منبر التكحيد كالجياد.

 -11بياف عبد اهلل المحيسني الذم تضمف مبادرة األمة بعنكاف "أال قد بمغت" شبكة
الرحمة اإلسالمية.

 -12بياف عبد المنعـ مصطفى حميمة المشيكر بأبي بصير الطرطكسي.
2014/1/14ـ.

 -13بياف بشأف عالقة جماعة قاعدة الجياد بجماعة الدكلة اإلسالمية في العراؽ
كالشاـ) https://ia802706.us.archive.org/26/items/Dwahari/9.pdf

 -14بياف حكؿ ما يجرم مف اقتتاؿ بيف جماعة الدكلة كمجاىدم الشاـ :عبد المنعـ
مصطفى حميمة أبك بصير الطرطكسي 1435/3/13ىػ2014/1/15-ـ.

-242-

 -15بياف الركابط العممية كالييئات اإلسالمية السكرية حكؿ تصرفات تنظيـ (الدكلة
اإلسالمية في العراؽ كالشاـ) ،بتاريخ 1435/2/18ىػ– 2013/12/21ـ.

 -16بياف رابطة خطباء الشاـ "بياف تعزية باستشياد الشيخ محمد أميف النجار":
مكقع رابطة خطباء الشاـ ،الخميس  25رجب 1436ىػ المكافؽ  14مايك 2015ـ.

 -17بياف صادر عف جبية عمماء حمب بحظر فصيؿ العراؽ كالشاـ.

 -18بياف جبية عمماء حمب بخصكص الحكـ الشرعي لما يقكـ بو فصيؿ العراؽ
كالشاـ بسكريا.

 -19بياف كفتكل الركابط العممية كالييئات اإلسالمية حكؿ التصرفات اآلثمة لتنظيـ
دكلة العراؽ كالشاـ ،بتاريخ 1435/3/3ىػ– 2014/1/5ـ.

 -20بياف في تنظيـ الدكلة اإلسالمية في العراؽ كالشاـ :الشيخ المحدث عبد اهلل
السعد.

 -21بياف االتحاد العالمي لعمماء المسمميف ،مكقع االتحاد العالمي لعمماء المسمميف
ومكقع مفكرة اإلسالـ ،كمكقع بصائر ،كغيرىا مف المكاقع الدعكية كاإلخبارية.

 -22بياف الييئة الشرعية لمدكلة اإلسالمية حكؿ تكفير الجبية اإلسالمية كالصادر
يكـ األربعاء  16جمادل اآلخر 1435ق.

 -23بياف يكـ األحد  3ربيع األكؿ1435ىػػ 5 ،يناير 2014ـ عف كؿ مف الركابط
العممية كالييئات اإلسالمية التالية :رابطة العمماء السكرييف ،رابطة عمماء الشاـ،

رابطة خطباء الشاـ ،الييئة الشرعية في محافظة حمب ،ىيئة الشاـ اإلسالمية ،ىيئة
العمماء األحرار في سكريا ،الممتقى اإلسالمي السكرم ،جمعية عمماء الكرد في

سكريا.
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 -24تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كالـ المناف :عبد الرحمف بف ناصر بف ،++

تحقيؽ عبد الرحمف بف معال المكيحؽ ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األكلى 1420ىػ-

2000ـ.

 -25تاريخ عمماء بغداد في القرف الرابع عشر :الشيخ يكنس السامرائي ،طبع سنة
1978ـ.

 -26تجربتي البسيطة في مناقشة المتأثريف بفكر داعش الخكارج  :سعد مقبؿ
العنزم ،مكقع صيد الفكائد.)saaid.net/ahdath/97.htm( :

 -27تركيا ال تخدـ األميركييف إيمانا كاحتسابا :محمد المختار الشنقيطي ،الجزيرة.
نت 23 ،أكتكبر2014/ـ.

 -28تغريدات د محمد السعيدم حكؿ ماذا فعمت داعش؟

 -29التكفير حكمو كضكابطو كالغمك فيو :فيد عبد اهلل ،بدكف معمكمات الطبع.

 -30تنظيـ الدكلة اإلسالمية في العراؽ كالشاـ -النشأة  -التكسع – الدكر المرسكـ
ليا ضد الثكرة السكرية د .محمد عمي األحمد ،بدكف معمكمات الطبع.
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تنظيـ

القاعدة

في

العراؽ:

مكقع

بكابة

(.)http://www.islamist-movements.com/2602

الحركات

اإلسالمية

 -32تنظيـ الدكلة النشأة كاألفكار :مركز صناعة الفكر لمدراسات كاألبحاث ،مكقع
الجزيرة نت.
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تنظيـ

القاعدة

في

العراؽ:

مكقع

بكابة

(.)http://www.islamist-movements.com/2602
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الحركات

اإلسالمية

 -34تنظيـ الدكلة اإلسالمية :النشأة ،التأثير ،المستقبؿ" الجذكر األيديكلكجية لتنظيـ
الدكلة اإلسالمية" :شفيؽ شقير ،باحث متخصص في المشرؽ العربي كالحركات

اإلسالمية ،مركز الجزيرة لمدراسات.)http://studies.aljazeera.net( ،

 -35ثياب الخميفة :الشػ ػػيخ عمر بف محمكد أبك عمر أبك قػ ػتػادة الفمسطيني ،رمضاف
 -1435يكليك 2014ـ ،منشكر في عدة مكاقع عمى "اإلنترنت".

 -36الثكرة السكرية كحصاد داعش ..المخرج األخير :مينا الحبيؿ ،مكقع الجزيرة
نت) http://www.aljazeera.net/opinions/pages):

 -37الجامع ألحكاـ القرآف :أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر القرطبي،
المحقؽ :ىشاـ سمير البخارم ،دار عالـ الكتب ،الرياض ،المممكة العربية السعكدية،

طبعة 1423ىػ2003/ـ.

 -38جماعة "داعش" في مي ازف عمماء اإلسالـ! مكقع شبكة أنا المسمـ.

 -39حمقات ككاليس الثكرة :داعش مف األلؼ إلى الياء :عدة حمقات لمباحث
مكسى الغنامي.)http://justpaste.it/iwff( ،

 -40حمية األكلياء كطبقات األصفياء :أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل األصبياني ،دار
الكتاب العربي – بيركت -الطبعة الرابعة1405 ،ـ.

 -41حكار الشيخ عبد اهلل المحيسني مع جماعة الدكلة ،كانظر بياف عبد اهلل

المحيسني الذم تضمف مبادرة األمة بعنكاف "أال قد بمغت" شبكة الرحمة اإلسالمية.
 -42ح ػ ػ ػػكؿ داع ػ ػ ػػش كم ػ ػ ػػا ي ػ ػ ػػذكر مجاى ػ ػ ػػد خرس ػ ػ ػػاني :أب ػ ػ ػػك أحم ػ ػ ػػد ًم ػ ػ ػ ٍػف يمجاى ػ ػ ػػدم
إحس ػ ػ ػػاف
يخ ارس ػ ػ ػػاف كالعػ ػ ػ ػراؽ كالش ػ ػ ػػاـ اآلف .يمراجع ػ ػ ػػة كتع ػ ػ ػػديؿ :أب ػ ػ ػػك طمحػ ػ ػ ػػة مػ ػ ػ ػػالؾ ٍ
ػتيػبي (.)https://justpaste.it/da3shtrue
العػي ٍ
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 -43الدكلة اإلسالمية بيف الحقيقة كالكىـ :أبك عبد اهلل محمد المنصكر ،بدكف
معمكمات الطبع.

 -44الدكلػ ػ ػػة اإلسػ ػ ػػالمية :النشػ ػ ػػأة ،التػ ػ ػػأثير ،المسػ ػ ػػتقبؿ :مركػ ػ ػػز الجزي ػ ػ ػرة لمد ارسػ ػ ػػات
http://securself.blogspot.com/2014/11/blog-po

).)st_24.html

 -45الدكلة اإلسػالمية فػي العػراؽ كالشػاـ" ..داعػش" كيػؼ تأسسػت كمكقػؼ الفصػائؿ
منيا ،مكقع اإلسالميكف(.)http://islamion.com/news/show/14381

 -46الرد القاصـ عمى مف احتار في قكؿ خطيب الغالة اآلثـ :الشيخ أبك قتادة،
(.)https://justpaste.it/jh65

 -47رسػػالة الشػػيخ أبػػي سػػميماف العتيبػػي لمقيػػادة فػػي خ ارسػػاف ،كقاضػػي الجماعػػة فػػي
"تنظ ػ ػ ػ ػػيـ القاع ػ ػ ػ ػػدة ف ػ ػ ػ ػػي ب ػ ػ ػ ػػالد ال ارف ػ ػ ػ ػػديف" س ػ ػ ػ ػػابقنا كقاض ػ ػ ػ ػػي الدكل ػ ػ ػ ػػة قب ػ ػ ػ ػػؿ عزل ػ ػ ػ ػػو.

(.)http://syrianoor.net/revto/8122

 -48رسالة أبي محمد المقدسي في عدة مكاقع عمى "اإلنترنت" ،منيا مكقع منبر
التكحيد كالجياد – صفحة المقدسي -كمكقع صحيفة السبيؿ األردنية.

 -49سمسمة األحاديث الصحيحة :محمد ناصر الديف األلباني .مكتبة المعارؼ
لمنشر كالتكزيع ،الرياض ،الطبعة األكلى ،مكتبة المعارؼ.

 -50سنف الترمذم :تحقيؽ أحمد محمد شاكر كآخركف ،دار إحياء التراث العربي –
بيركت.

 -51سنف سعيد بف منصكر :أبك عثماف سعيد بف منصكر بف شعبة الخراساني

الجكزجاني ،تحقيؽ حبيب الرحمف األعظمي ،الدار السمفية باليند ،الطبعة األكلى،

1403ىػ1982-ـ.
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 -52السياسة الشرعية في إصالح الراعي كالرعية :لشيخ اإلسالـ تقي الديف بف
تيمية ،دار المعرفة لمطباعة كالنشر ،طبعة 1969ـ.

 -53سيرة عمر بف عبد العزيز عمى ما ركاه اإلماـ مالؾ بف أنس كأصحابو :أبك

محمد عبد اهلل بف عبد الحكـ ،تحقيؽ أحمد عبيد1404 ،ىػ1984 -ـ ،بيركت –

لبناف.

 -54شبيات تنظيـ الدكلة اإلسالمية كأنصاره ..كالرد عمييا :الدكتكر عماد خيتي،
المكتب العممي بييئة الشاـ اإلسالمية ،الطبعة األكلى 1436ىػ2015/ـ.

 -55شرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة :أبك القاسـ ىبة اهلل بف الحسف بف

منصكر الطبرم الاللكائي ،تحقيؽ :د .أحمد سعد حمداف ،دار طيبة – الرياض-

1402ق.

 -56الشمكلية في اإلسالـ –خطبة جمعة :-الشيخ محمد كامؿ السيد رباح ،مكقع
األلككة عمى شبكة المعمكمات الدكلية.

 -57شيادة أبي الكليد المقدسي عدة مكاقع إخبارية عمى "اإلنترنت" ،منيا ككالة سيـ
اإلخبارية ،كاإلخبارية المبنانية.

 -58صحيفة الكطف السكدانية يكـ 2014/8/30ـ.

 -59الصكاعؽ المحرقة عمى أىؿ الرفض كالضالؿ كالزندقة :أحمد بف محمد بف
عمي بف حجر الييتمي السعدم األنصارم ،المحقؽ :عبد الرحمف بف عبد اهلل التركي

 -كامؿ محمد الخراط ،مؤسسة الرسالة – لبناف الطبعة األكلى1417 ،ىػ1997 -ـ.

 -60فتكل بشأف تنظيـ "دكلة العراؽ كالشاـ" في سكريا :المجمس اإلسالمي السكرم.

لو مكقع عمى "اإلنترنت".

 -61فتاكم العمماء بشاف تنظيـ الدكلة اإلسالمية :مكقع محيط عمى "اإلنترنت".
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 -62فتح البارم شرح صحيح البخارم :أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ
العسقالني الشافعي ،دار المعرفة  -بيركت1379 ،ق.

 -63العالمات الفارقة في كشؼ ديف المارقة -بحث تأصيمي يكشؼ حقيقة جماعة
اقعا :-رئيس الييئة الشرعية كعضك مجمس شكرل المجاىديف في
الدكلة شرنعا كك ن
المنطقة الشرقية الشيخ الدكتكر مظير الكيس.

 -64غياث األمـ في التياث الظمـ :أبك المعالي عبد الممؾ بف عبد اهلل الجكيني،
تحقيؽ د .فؤاد عبد المنعـ ،د .مصطفى حممي ،دار الدعكة ،اإلسكندرية1979 ،ـ.

 -65كتاب ىدـ الخالفة كبناؤىا لمشيخ عبد اهلل عزاـ ،شريط ( )56في ظالؿ سكرة
التكبة لمشيخ عبد اهلل عزاـ.

 -66المقاء الرابع لمؤسسة السحاب مع الشيخ أيمف الظكاىرم ،سنة 2007ـ،
مؤسسة النخبة.

 -67لقاء أبي محمد الجكالني مع تيسير عمكني عمي فضائية الجزيرة.

كيس فطف كليس كيس قطف :مجمكعة تغريدات لػمدكتكر حذيفة عبد
 -68المجاىد ٌ
اهلل عزاـ ،األربعاء  8أبريؿ 2015ـ ،مكقع نكر سكريا.

 -69مجمكع الفتاكل :شيخ اإلسالـ ابف تيمية ،المحقؽ :أنكر الباز -عامر الجزار،
دار الكفاء ،الطبعة الثالثة1426 ،ىػ2005-ـ.

 -70مد األيادم لبيعة البغدادم :إعداد  :أبك ىماـ بكر بف عبد العزيز األثرم3 ،
رمضاف 1434ىػ .بدكف معمكمات الطبع.

 -71مدكا األيادم لصفع البغدادم كـ أب مجيكؿ ،في نسب البغدادم المنحكؿ؟:
الميندس إبراىيـ عامر1435 /12/14 ،ق2014/10/8-ـ.
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 -72مشكاة المصابيح :محمد بف عبد اهلل الخطيب العمرم التبريزم ،تحقيؽ محمد
ناصر الديف األلباني ،المكتب اإلسالمي –بيركت -الطبعة الثالثة1985 ،ـ.

 -73مقاؿ أمريكا كجماعة الدكلة "داعش" :عبد المنعـ مصطفى حميمة أبك بصير
الطرطكسي.)www.abubaseer.bizland.com)،

 -74مقاؿ الخالفة رؤية شرعية :المفكر الشيخ غازم التكبة ،مكقع االتحاد العالمي
لعمماء المسمميف.

 -75مقاؿ داعش كالسياسة الشرعية في مراعاة المصالح :محمد عبد الرازؽ ،مكقع
اإلخكاف المسمميف ،سكريا.

 -76مقاؿ حقيقة داعش كمف يمكليا كما ىي أىداؼ قادتيا كلمف كالؤىا :د .عبد اهلل

فيد النفيسي ،منتدل صفحة الدكتكر محمد العريفي.
طريؽ :سيد قطب ،دار الشركؽ ،الطبعة السادسة 1979ـ.
 -77ىم ىع ًالـ في ال ى
 -78معكقات تطبيؽ الشريعة اإلسالمية :الشيخ مناع القطاف ،مكتبة كىبة ،القاىرة
1991ـ1411-ق.

 -79مشركعية الدخكؿ إلى المجالس التشريعية كقبكؿ الكاليات العامة في ظؿ
األنظمة المعاصرة :عبد الرحمف عبد الخالؽ.

 -80مشركعية المشاركة في المجالس التشريعية كالتنفيذية المعاصرة :جمع كاعداد
عمي بف نايؼ الشحكد ،الطبعة األكلى1432 ،ق2011-ـ.

 -81مكان ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدكد ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي التشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػريع :مكق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدكتكر يكس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ
القرضاكم)http://www.qaradawi.net( ،

 -82المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج :أبك زكريا محي الديف يحيى بف شرؼ
النككم :دار إحياء التراث العربي– بيركت ،الطبعة الثانية1392 ،ق230./12-
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صٌناع "داعش" كرعاتيا؟! :عريب الرنتاكم ،العدد رقـ  ،16723السنة
 -83مف ىـ ي
 ،47األحد  1ربيع ثاني1435 ،ىػ 2 -شباط 2014ـ.
 -84مكجبات االنضماـ لمدكلة اإلسالمية في العراؽ كالشاـ اعتراضات كجكابات:
أبك الحسف األزدم ،مف منظرم داعش الشرعييف .إصدار مؤسسة المأسدة

اإلعالمية1434 ،ق2013-ـ.

 -85المكقؼ مف إعالف جماعة البغدادم الخالفة :مقاؿ لمشيخ عبد اهلل المحيسني.

 -86مكسكعة التاريخ اإلسالمي :د .أحمد شمبي ،مكتبة النيضة المصرية -
القاىرة ،الطبعة الثامنة 1978ـ.

 -87نصائح لمجاىدم مصر :أبك مصعب المقدسي ،مكقع مؤسسة الكغى
اإلعالمي ،عمى "اإلنترنت".

 -88نعمة المناف في أسانيد شيخنا أبي عبد الرحمف -ثبت الشيخ صبحي
السامرائي :-محمد بف غازم بف داككد القرشي البغدادم ،بدكف معمكمات الطبع.

 -89نقػ ػ ػ ػ ػػاش ىػ ػ ػ ػ ػػادئ حػ ػ ػ ػ ػػكؿ فكػ ػ ػ ػ ػػر دكلػ ػ ػ ػ ػػة اإلسػ ػ ػ ػ ػػالـ فػ ػ ػ ػ ػػي الع ػ ػ ػ ػ ػراؽ كالشػ ػ ػ ػ ػػاـ ()3

مكق ػ ػ ػ ػػؼ تنظ ػ ػ ػ ػػيـ (الدكل ػ ػ ػ ػػة) م ػ ػ ػ ػػف أى ػ ػ ػ ػػؿ العم ػ ػ ػ ػػـ :محتس ػ ػ ػ ػػب الش ػ ػ ػ ػػاـ ،مكق ػ ػ ػ ػػع ن ػ ػ ػ ػػكر

سكريا (.)http://syrianoor.net/revto/7855

 -90كثائؽ خطيرة تكشؼ أسرار كحقيقة تنظيـ الدكلة اإلسالمية في العراؽ كالشاـ:

عزيز الدفاعي ،الثالثاء 18 ،شباط 2014ـ .مكقع كتابات :رئيس التحرير إياد
الزاممي.

-250-

الفـيـرســــت
المقدمة2 ........................................................................
أىداؼ الدراسة 5 ..................................................................
مككنات الدراسة 5 .................................................................
المطمب األكؿ :نشأة الدكلة اإلسالمية7 ...........................................
جماعة التكحيد كالجياد7 .........................................................
-251-

أكالن :ظيكر دكلة العراؽ اإلسالمية 8 ..............................................
ثانيان :نشأة تنظيـ جبية النصرة10 .................................................
ثالثان :الصراع بيف أبي بكر البغدادم كزعيـ جبية النصرة الجكالني 13 ..............
رابعان :محاكلة الدكتكر أيمف الظكاىرم لمتكسط بيف المتنازعيف 16 ...................
خامسان :ظيكر الدكلة اإلسالمية في العراؽ كالشاـ 19 ..............................
سادسان :الخالؼ بيف تنظيـ القاعدة كتنظيـ الدكلة اإلسالمية 20 .....................
اقتراح محكمة شرعية مستقمة لمفصؿ بيف التنظيمات26 ........................... :
كىنا البد مف كممة 27 ...........................................................
المطمب الثاني :تشكيمة قيادة تنظيـ الدكلة30 ......................................
أكال :القيادة الشرعية 31 ...........................................................
ثانيان :القيادة العسكرية 32 .........................................................
عدـ صحة نسب البغدادم لمنبي عميو السالـ34 ................................... .

البغدادم شخصية ضعيفة 36 .....................................................

 -4حجي بكر أخطر رجاؿ داعش 38 .............................................
ثالثان :تشكيمة القيادة في سكريا 43 .................................................
رابعا :لماذا نجد معظـ قيادة داعش بعثية!!؟45 .....................................
خامسا :مخالفات "داعش" في سكريا 49 ...........................................
-252-

سادسا :إعالـ داعش كدكره في التغرير بالناس كفي ٍّ
بث الرعب 51 ...................

المطمب الثالث :ىؿ دكلة البغدادم شرعية؟55 ......................................
أكال :الخميفة البغدادم كدكلتو لـ تحقؽ مياـ الخميفة55 .............................
ثانيان :التسرع في إعالف الخالفة كقياميا59 ........................................
ثالثا :إقامة الدكلة دكف أم تدروج أك مرحمية62 .....................................
رابعا :التناقض الكبير بيف شرعيي داعش في كيفية اختيار البغدادم خميفة 63 ......
خامسان :أبك بكر البغدادم لـ يبايعو إال أفراد تنظيمو 67 ............................
سادسا :أخطاء كقع فييا شرعيي داعش 80 ........................................
الخطأ األكؿ :المقارنة بيف دكلة العراؽ اإلسالمية كدكلة الرسكؿ عميو السالـ 80 .....
الخطأ الثاني :إسقاط مصطمح دار الحرب كدار اإلسالـ 85 ........................
الخطأ الثالث :عدـ التكثؽ النعداـ التكثيؽ86 ......................................
الخطأ الرابع :اإلعالف عف الكاليات بيف الفينة كاألخرل 88 .........................
الخطأ الخامس :المبالغة في الكذب 91 ............................................
الخطأ السادس :عدة مخالفات منيجية 93 .........................................
المطمب الرابع :المرتكزات الفكرية العامة لداعش94 ................................
أكال :عقيدة الكالء كالب ارء عند داعش94 ............................................
-253-

ثانيان :الغمك في التكفير كالقتؿ بغير حؽ 95 .........................................
عدـ تفريؽ داعش في التكفير بيف الطائفة كاألعياف 104.............................

تكفير داعش لمرئيس المصرم الدكتكر محمد مرسي 105............................
مف أسباب ظيكر األفكار التكفيرية110 ...........................................
االستيانة بالدماء المسممة111.....................................................
ثالثا :الغدر الداعشي 113.........................................................

قية117...................................................
رابعان :ممارسة الكذب كالت ٌ
خامسان :ممارسة المكر كالخديعة 119 .............................................
سادسا :البغي كالفجكر في الخصكمة كاختالؽ الذرائع الكاذبة120 ..................
سابعا :السرقة كالسطك عمى الماؿ العاـ 123 ......................................
ثامنا :قتاؿ التنظيمات الجيادية في سكريا ،كسجنيـ كاعداميـ 125 .................
تاسعا :انفكاؾ جية التأصيؿ عف جية التنػزيؿ130 ................................
المطمب الخامس :بيف داعش كالخكارج133 .......................................
داعش كصفات الخكارج137.......................................................
المطمب السادس :داعش كالتغرير بالشباب 145 ...................................
 -1التغرير بتطبيؽ أحكاـ الشريعة اإلسالمية 146 ................................
الكجو األكؿ :تنظيمات مقاتمة أخرل سبقت داعش في تطبيؽ أحكاـ الشريعة 149 ...
-254-

الكجو الثاني :تطبيؽ داعش لمحدكد إساءة لمشرع كتنفير مف الديف 151 .............
 -2تغرير الشباب المسمـ بقرب معركة دابؽ 155 .................................
 -3إباحة سبي النساء 160 ......................................................
 -4الركاتب الشيرية 165 ........................................................
 -5المبالغة في تعظيـ الخميفة أبي بكر البغدادم166 .............................
شيادة شرعيي داعش كاذبة167 ..................................................
المطمب السابع :مالحظات عمى الجانب الفقيي عند داعش 170.....................
المطمب الثامف :تكفير أبي عمر البغدادم قيادة حماس كاتياميا بالخيانة 175.........
ذكر بعض مالمح خيانة قيادة حماس كما زعـ البغدادم 183 ......................
دخكؿ االنتخابات البرلمانية جائز شرعان 186........................................
تحريـ دخكؿ البرلمانات قد يككف خدمة ألعداء المشركع اإلسالمي 190 ............
حككمة حماس كتطبيؽ الحدكد الشرعية 191 ......................................
تطبيؽ الحدكد الشرعية كغيرىا يحتاج إلى القكة كالمنعة كاإلمارة 192..................
المطمب التاسع مف كراء ما يسمى داعش؟ 198 ...................................
ىؿ داعش مخترقة مف المخابرات السكرية199......................................

داعش في قطاع غزة 203.........................................................
ىؿ داعش صناعة أمريكية إيرانية؟ 206............................................
-255-

داعػش كايػراف 209................................................................
سقكط المكصؿ السريع بيد تنظيـ دكلة العراؽ213 ................................
المطمب العاشر :مكاقؼ أىؿ العمـ كغيرىـ مف دكلة العراؽ كالشاـ 222 .............
أكال :مكقؼ االتحادات كالركابط العممية 223........................................
ثانيان :مكقؼ أىؿ العمـ الشرعي 228................................................
ثالثان :مكقؼ منظرم السمفية الجيادية 236..........................................
مػ ارجػع الػد ارسػة241 ..............................................................
الفػيػرسػ ػػت 251 ..................................................................

-256-

