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 اهلل الرحمن الرحيم بسم
 المقدمة:

هلل رب العالميف، كأشيد أف ال إلو إال اهلل كحد ال شريؾ لو، كأشيد أف  الحمد      
كرسكلو صمى اهلل عميو كسمـ كعمى آلو كصحبو كمف تبعيـ بإحساف  محمدان عبد اهلل
 إلى يـك الديف. 

 الدراسة: أهداف
ىذه الدراسة إلى كشؼ حقيقة ما يسمى بالدكلة اإلسالمية كالتي عرفت  تيدؼ     

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

الفكرية ككشؼ ما كقعت فيو مف أخطاء جسيمة، جعمت أىؿ العمـ يطمقكف 
عمييا)الخكارج(، ثـ بياف عدـ شرعية ىذه الدكلة، كمحاكلة معرفة مف كراءىا، 

عاقة سقكط النظاـ السكرم، كأخيرا بياف م ىؿ العمـ أ كاقؼكدكرىا في إثارة الفتف كا 
 منيا.

 الدراسة: مكونات
 تنظيـ ،الدراسة بياف عدة مكضكعات ميمة، كىي: النشأة كالتككيف تتناكؿ      

تنظيـ جبية  نشأة، القاعدة أساس دكلة العراؽ كالشاـ، ظيكر دكلة العراؽ اإلسالمية
 ،بيف أبي بكر البغدادم كزعيـ "جبية النصرة" أبي محمد الجكالني الصراع ،النصرة

الدكتكر أيمف الظكاىرم لمتكسط بيف  محاكلة ،اإلسالمية في العراؽ كالشاـ لدكلةا
محكمة  اقتراح ،المتنازعيف، الخالؼ بيف تنظيـ القاعدة كتنظيـ الدكلة اإلسالمية

 الجماعات شرعية مستقمة لمفصؿ بيف التنظيمات، مكقؼ تنظيـ الدكلة مف
 لماذا ،القيادة في سكريا تشكيمة ،قيادة تنظيـ الدكلة تشكيمة ،األخرل اإلسالمية

 معظـ قيادة داعش بعثية؟ مخالفات "داعش" في سكريا، ىؿ دكلة البغدادم شرعية؟
الفكرية  المرتكزات اختيار الخميفة، اإلعالف عف الكاليات بيف الفينة كاألخرل طريقة

عمى  مالحظات كالتغرير بالشباب داعش ،العامة لداعش، بيف داعش كالخكارج
 يامياأبي عمر البغدادم قيادة حماس كات تكفير ،ب الفقيي عند داعشالجان

يراف داعش كراء ما يسمى بداعش؟ مف ،بالخيانة استطاعت داعش  كيؼ ،كا 
 احتالؿ مساحة كاسعة مف سكريا في كقت قصير، مكقؼ أىؿ العمـ مف الدكلة.
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 والتكوين: النشأةاألول:  المطمب

 عراق والشام : القاعدة أساس دولة ال تنظيم: أوال
لقد ظير في مطمع التسعينيات مف القرف العشريف تيار فكرم إسالمي جديد        

ككاف ظيكر ىذا التيار عمى يد أسامة بف  ،بتيار الجياد أك قاعدة الجياد ؼعر 
الدف كمجمكعة مف الشباب اإلسالمييف مف بعض األقطار العربية كاإلسالمية، 

 قكاعد بإنشاءقامت أمريكا  إذ ،ـُُٗٗكيت عاـ ككاف ذلؾ كرد فعؿ بعد حرب الك
عسكرية ليا في بعض دكؿ العالـ اإلسالمي، فنيض حينذاؾ أسامة بف الدف كمف 

مف  طمقيفاإلسالمية، من مةمعو لمرد عمى ما اعتبركه امتياف األمريكاف لكرامة األ
ذا العمؿ مبدأ مجاىدة الكفار الذيف يعتدكف عمى ديار المسمميف كاستقالليا. فكاف ى

ظيكران ألكؿ مجمكعة جيادية أنشأىا أسامة بف الدف كدٌربيا في أفغانستاف، ثـ بدأت 
 قاعدةىذه المجمكعة تعمؿ عمنان في العديد مف بمداف العالـ اإلسالمي باسـ تنظيـ "

كقكفيا بشكؿ عمني ضد  عمنتأ قدأك باسـ تنظيـ القاعدة" اختصاران، ك  ،الجياد"
سالمية بعد االحتالؿ األمريكي لمعراؽ الكجكد األمريكي في ال منطقة العربية كاإلو

ـ، كالذم تـ بمساعدة إيرانية كبيرة، كبالتكاطؤ مع العناصر ََِّ افمطمع نيس
حيث أعمف محمد  (ُالشيعية المكالية ليا في بعض البمداف العربية كالعراؽ كلبناف.)

أف بالده  -حينئذ-لمانية عمى أبطحي نائب الرئيس اإليراني لمشؤكف القانكنية كالبر 
 لكال وقدمت الكثير مف العكف لألمريكييف في حربيـ ضد أفغانستاف كالعراؽ، كأكَّد أنَّ 

 (ِ)التعاكف اإليراني لما سقطت كابكؿ كبغداد بيذه السيكلة.
 دولة العراق اإلسالمية: ظهور: ثانيا

اد، ما تنظيـ الدكلة دكلة العراؽ اإلسالمية ىي سميمة تنظيـ القاعدة لمجي إفَّ       
 مفإال انشقاؽ، أك نتكء مف تنظيـ القاعدة مف كجو، لكنو حتمان تطكر طبيعي ليا 

كجو آخر، حتى لك اتخذت مف األسماء ما اتخذت ابتداء مف جماعة "التكحيد 

                                                 

الدكر المرسـك ليا ضد  –التكسع  -النشأة  -نظر: تنظيـ الدكلة اإلسالمية في العراؽ كالشاـ -ُ
، كتنظيـ القاعدة في العراؽ: مكقع بكابة الحركات ٓص  ،األحمد. محمد عمي دالثكرة السكرية 
(. كتنظيـ الدكلة النشأة http://www.islamist-movements.com/2602اإلسالمية )

 صمتب تذبح الرقة كمكقع. ٕ-ٓكاألفكار: مركز صناعة الفكر لمدراسات كاألبحاث ص 
(http://www.raqqa-sl.com/?p=429.) 

ختاـ مؤتمر الخميج كتحديات المستقبؿ الذم عيًقدى في أبك ظبي بتاريخ بذلؾ في  صرَّح -ِ
 ـ.ََِْ/ُ/ُّ
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كالجياد" التي أسسيا "أحمد فضيؿ نزاؿ الخاليمة" الشيير بػ "أبي مصعب الزرقاكم" 
د مباشرة مركرا بقاعدة الجياد في بالد الرافديف"، بعد كظيرت عقب سقكط بغدا

 (ََِْ/ُ/ٖمبايعة الزرقاكم لتنظيـ قاعدة الجياد بزعامة أسامة بف الدف )
ـ". كلقد بدأ بتككيف الدكلة اإلسالمية ََِٓك"مجمس شكرل المجاىديف أكتكبر سنة 

المسمحة ـ، قيؿ إثر اجتماع مجمكعة مف الفصائؿ ََِٔأكتكبر ُٓفي العراؽ في 
َـّ   خميؿ الزاكم" محمدداكد  حامد" المدعكاختيار  ضمف معاىدة حمؼ المطيبيف، كت
لو، كبعدىا تبنَّت العديد مف العمميات النكعية  كالمكنى بأبي عمر البغدادم زعيمان 

 ََُِ/ْ/ُٗداخؿ العراؽ آنذاؾ، كبعد مقتؿ أبك عمر البغدادم في يكـ االثنيف 
زعيمان  العراقي" عكاد إبراىيـ عمي البدرم السامرائي راىيـإبأصبح أبك بكر البغدادم "

 كعمميةليذا التنظيـ، كشيد عيد أبي بكر تكسعان في العمميات النكعية المتزامنة، 
( كقد نالت ُ).كالحكت البنؾ المركزم، ككزارة العدؿ، كاقتحاـ سجني أبك غريب

ذلؾ مكقؼ الدكتكر  الدكلة اإلسالمية في العراؽ مكافقة تنظيـ القاعدة، يكضح
" في العراؽ، كنفى كجكد القاعدة الدكلةعمى مرجعية " يضان أ الذم أٌكدى  الظكاىرم

ليس ىناؾ شيء اآلف في العراؽ أسمو  وأنَّ  حأف أكضَّ  فييا، كقاؿ ما نٌصو: "أكد  
تنظيـ قاعدة الجياد في بالد الرافديف اندمج بفضؿ اهلل مع غيره مف  القاعدة، كلكفَّ 

حفظيا اهلل، كىي إمارة شرعية تقـك  يةالجيادية في دكلة العراؽ اإلسالم الجماعات
كحازت عمى بيعة أغمب المجاىديف  ،كتأسست بالشكرل ،عمى منيج شرعي صحيح

 (ِ)كالقبائؿ في العراؽ".
 تنظيم جبهة النصرة: نشأة: ثالثا
 لحرا بعد األحداث الجارية في سكريا، كقتاؿ الجماعات الثكرية كالجيش      

َـّ تشكيؿ ـ، كسرعاف َُُِالشاـ أكاخر سنة  ألىؿ النصرة جبية لمنظاـ السكرم ت
لذا  ما نمت قدراتيا لتصبح في غضكف أشير مف أبرز القكل المقاتمة في سكريا.

أنظار عناصر دكلة العراؽ اإلسالمية إلى سكريا، لكف تخٌكؼ العقيد حجي  اتجيت
في  عان قد يسبب تصدَّ  اد في الشاـ، ممَّ بكر مف تسرب عناصر "دكلة العراؽ" لمجيا

"الدكلة"، كيعطي بعض القيادات كاألعضاء الذيف يفٌكركف في االنشقاؽ بابان لذلؾ 
أبك بكر البغدادم الذىاب إلى سكريا، كاعتبر كؿ مف يخالؼ  ـعبر سكريا. لذلؾ حرَّ 

                                                 

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

 .ـ، مؤسسة النخبةََِٕمف الظكاىرم، سنة الرابع لمؤسسة السحاب مع الشيخ أي المقاء -ِ
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كيجب  التعميمات منشقان، مبرران ذلؾ بأٌف األكضاع ال تزاؿ غير كاضحة المعالـ
 .ثالتري  
في ىذه األثناء عرض العقيد حجي بكر فكرة تشكيؿ مجمكعة مف غير        

العراقييف تتكٌجو إلى سكريا بقيادة سكرم، كبذلؾ يحاؿ دكف التحاؽ أم قيادم عراقي 
بالجبية السكرية مف دكف إذف مسبؽ، كبالتالي يتـ تأميف عدـ انشقاؽ عراقييف عف 

يادة الجديدة في الشاـ أف تنجح في استقطاب أعضاء غير "الدكلة"، فيما يمكف لمق
أبك بكر البغدادم زعيـ دكلة العراؽ اإلسالمية بإرساؿ أبك  قاـعراقييف مف الخارج. 

دكف  (ُ)محمد الجكالني مع سبعة أك ثمانية آخريف إلى سكريا، أغمبيـ سكريكف،
 الدكتكر أمره مف أتى أنَّو كيقاؿ ،إعالف رسمي لتأسيس قاعدة لمجياد في سكريا

رساليا لسكريا، كبذلؾ أنشئت جبية النصرة. بتشكيؿ أيمف الظكاىرم  (ِ)مجمكعة كا 
أينشئت "جبية النصرة" بقيادة أبك محمد الجكالني، كسرعاف ما طار  ىكذا      

اسميا عالميان، كباتت قبمة لكثير مف المجاىديف مف الخميج، كتكنس كليبيا 
بينيـ مف  ،ا كاليمف. تأسست النصرة مف زعماء سكرييفكالمغرب، كالجزائر، كأكركب

كاستفاد مف العفك العاـ، كبينيـ مف كاف يمارس  ،في السجكف السكرية كاف معتقالن 
كانكا منضكيف تحت لكاء  كفالدعكة سريان في سكريا قبيؿ اندالع األزمة، كآخر 

دكا مع بداية كعا ،القاعدة كقاتمك في بمداف أخرل كالعراؽ كأفغانستاف كالشيشاف
جبية النصرة أبك محمد الفاتح الجكالني  يرأم كمنيـ ،األزمة في سكريا لمقتاؿ فييا
قاتؿ في العراؽ كالشيشاف كبمداف أخرل، كما انضـ  ،كىك جامعي سكرم األصؿ

 .لجبية النصرة عدد كبير مف األجانب
تأييد الثكرة تأسيسيا أنَّيا دخمت سكرية ل أكَّؿلقد أعمنت جبية النصرة منذ      

السكرية، كقد أبدل السكريكف ثكاران كشعبان كقيادات سياسية، إسالمية كغير إسالمية، 
ىذا الترحيب، كيدافعكف عف  الـعترحيبيـ بيا، بؿ ككاف السكريكف يظيركف أماـ اإل

مكاقؼ ككجكد جبية النصرة في سكرية، كيرفضكف أيضان اتيامات الغرب ليا بأنيا 
أك أف تدخميا في سكرية غير مشركع، كغير ذلؾ مف  متطرفة أك متشددة،

االتيامات كاألباطيؿ التي ينسجيا الغرب ضد جبية النصرة كالمجاىديف الذيف 
جاءكا مف أنحاء العالـ لتأييد كنصرة الثكرة السكرية، كما يصرح قادة الثكرة السكرية 

                                                 
 .الجزيرة فضائية عمي عمكني تيسير مع الجكالني محمد أبا لقاء راجع -ُ

حكؿ داعش كما يذكر مجاىد خرساني: أبك أحمد ًمٍف ميجاىدم خيراساف كالعراؽ كالشاـ  انظر -ِ
 اآلف، ميراجعة كتعديؿ: أبك طمحػة مػالؾ إٍحساف العػيػتٍيػبي.
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تقاتؿ مع   أنياك  ،تناصر الشعب السكرم في ثكرتو العادلة جاءت صرةجبية الن   أفَّ 
بيا،  مرحب فيي لذاكمف معيا مف اإليرانييف  جراميالنظاـ اإل ضدالسكرم  الشعب

جبية النصرة تتمتع  كتشير األدلة كالقرائف أفَّ  كىي جزء مف فعاليات الثكرة السكرية.
صحيح لإلسالـ، كظير ذلؾ مف خالؿ المقابالت التي  فيـبفكر إسالمي متنكر ك 
النصرة أبك محمد الجكالني مع العديد مف القنكات الفضائية أجراىا زعيـ جبية 

كككاالت األنباء العالمية، كمف خالؿ الممارسات عمى أرض الكاقع التي يقكـ بيا 
  الكتائب المجاىدة عمى كباقي ،مقاتمك جبية النصرة في مؤازرة الجيش الحر

 (ُاألراضي السكرية.)
 يم "جبهة النصرة" أبي محمد الجوالني:بين أبي بكر البغدادي وزع الصراع: رابعا
أخاؼ الصعكد السريع كؿ مف العقيد بكر حجي كأبي بكر البغدادم، لككف  لقد    

الممتحقيف الجدد بػ"جبية النصرة" ال يدينكف بالكالء لدكلة العراؽ أك لمبغدادم، ىنا 
بأف  البغدادم عمى إعطاء أكامره لمجكالني ةالخميف (ِ)حجي أبا بكر العقيدحٌث 

يعمف عبر مقطع صكتي أف "جبية النصرة" تابعة رسميان لدكلة العراؽ بقيادة 
البغدادم. لقد كعد الجكالني بالتفكير في األمر، لكف مضت أياـ مف دكف أف 
يصدر شيئان، فأرسؿ البغدادم لو تكبيخان كتقريعان، فجدد األخير الكعد بالتفكير 

عمـ، قبؿ أف يبعث لمبغدادم برسالة كاستشارة مف حكلو مف المجاىديف كطالب ال
مستندان إلى رأم  ،مفادىا: أف ىذا اإلعالف ال يصب في صالح الثكرة السكرية

مجمس شكرل الجبية، ىنا ثارت ثائرة البغدادم كالعقيد حجي بكر، كزاد الطيف بمة 
إدراج الكاليات المتحدة "جبية النصرة" في قائمة اإلرىاب، لييصبح الجكالني 

األكؿ في سكريا، األمر الذم زاد مف منسكب القمؽ لدل البغدادم كالعقيد المطمكب 
 مف منافسة "جبية النصرة" لػتنظيـ "الدكلة".

كاف أبك محمد الجكالني سياسيان عقالنيان يحاكؿ إمساؾ العصا مف الكسط، لكف      
 خكؼ العقيد حجي كالبغدادم كاف أكبر مف تطمينات الجكالني، ممَّا دعا العقيد

                                                 
الدكر المرسـك ليا ضد الثكرة  –التكسع-الدكلة اإلسالمية في العراؽ كالشاـ النشأة  ـتنظي -ُ

 .. محمد عمي األحمددالسكرية: 

تبدك شخصية العقيد حجي بكر كمتنفذ كالخميفة البغدادم ىك مف يسمع لو كيطيع. كفي ىذا  -ِ
ميا إلى عصابة قتؿ بياف لدكر العقيد حجي في دكلة داعش كالتي تثار حكلو الشككؾ في تحكي

 كتكفير.
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إلى التفكير بخطكات متقدمة لضـ "جبية النصرة" إلى "الدكلة". لذا  (ُ)حجي بكر
طمب أبك بكر البغدادم مف الجكالني القياـ بعمؿ عسكرم ضد قيادات "الجيش 
الحر" أثناء أحد االجتماعات في تركيا، مبرران ذلؾ بأنَّو "استيداؼ لػ"صحكات 

ي الشاـ. عقد مجمس شكرل جبية المستقبؿ" العميمة ألمريكا قبؿ استفحاليـ ف
النصرة اجتماعان كرفض أمر البغدادم باإلجماع، فاعتبر البغدادم كالعقيد حجي 
ذلؾ خركجان صريحان عف الطاعة، عمى إثرىا أرسؿ البغدادم خطابان شديد الميجة 

جبية النصرة،  ؿٌ : أك حالثاني ،: تنفيذ األكامراألكؿييخٌير الجكالني بيف أمريف: 
 كياف جديد.كتشكيؿ 

الذم لـ يصؿ، بعدىا بعث البغدادم  الجكالنيمحمد  أبيطاؿ انتظارىما لرد      
الدكلة"  أميررسكالن لمقابمة الجكالني، لكف األخير اعتذر عف عدـ المقاء، ممَّا أشعر "

بالخطر ككف الجكالني بدأ يخرج عف السيطرة، بعدىا أرسؿ البغدادم قيادات عراقية 
اإلسالمية لمقابمة قيادات جبية النصرة لجس نبضيـ حكؿ تحقيؽ  دكلةال تنظيـمف 

َـّ تمٌمس  حمـ بدكلة إسالمية ممتدة مف العراؽ إلى الشاـ بقيادة مكٌحدة. كبالفعؿ ت
ميكؿ مؤيدة لدل ىؤالء، كمعظميـ مف المياجريف، لكف "جبية النصرة" سرعاف ما 

ف بينيـ: أبك رتاج زٌجت ببعض ىؤالء في السجف بتيمة إشاعة التكفير، ككا
السكسي، كأبك عمر العبادم )تكنسياف(، كأبك ضمضـ الحسني كأبك الحجاج 

األخير عيٌيف في  النكارم )مغربياف(، كأبك بكر عمر القحطاني )سعكدم(، عممان أفَّ 
 البغدادم حؿَّ  فالمنشقيف عندما أعم ؿما بعد أميران شرعيان لدكلة البغدادم، ككاف أكَّ 

 جبية النصرة.
االندماج، كاتٌفؽ مجمس قيادة الدكلة  فىكذا عقد البغدادم العـز عمى إعال     

 عمى ذىاب البغدادم إلى سكريا إلعطاء زخـ أكبر إلعالف الدكلة.
قابؿ أبك بكر البغدادم القيادات المؤثرة في جبية النصرة مكحيان بأفَّ ىدؼ      

مقابمتو، لكف األخير اإلعالف كحدة الصؼ الجيادم، كأرسؿ يطمب الجكالني ل
عندىا أرسؿ البغدادم إلى الجكالني ييعممو بضركرة إصدار بياف  ،اعتذر لدكاعو أمنية

يتكلى فيو إعالف حؿ جبية النصرة، كالتكٌحد  -حرصان عمى كحدة الصؼ-باسمو 
في كياف جديد، تحت مسمى "الدكلة اإلسالمية في العراؽ كالشاـ"، رٌد الجكالني 

                                                 
تبدك 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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فادحان ييمٌزؽ الشعبية التي بنتيا "جبية النصرة" بيف أىؿ سكريا. ىنا  معتبران ذلؾ خطأن 
كعدـ  سمو،اقترح العقيد بكر حجي عمى البغدادم إصدار بياف بحؿ "النصرة" با

عد الحؿ. جرل التكاصؿ مع إصدار بياف بعزؿ الجكالني، لعٌمو يعكد إلى رشده ب
تيـ لمبايعة البغدادم كجيان إلخطارىـ بمكعد اإلعالف، كتييئ جبية النصرة قيادات

الجكالني كاف  ككفأبك بكر البغدادم  استغؿو ككنو سيككف في سكريا. كبذلؾ لكج
يحتجب عف كبار القيادييف كالشرعييف في الجبية، كبالتالي فإفَّ ذلؾ سييشٌكؿ جاذبان 

 (ُ) لممجاىديف الذم سيحظكف بفرصة لقاء مف ىك أكبر منو.

 :ممية في العراق والشااإلسال الدولة: ظهور خامسا
 "شبكة شمكخ اإلسالـ" ـ بيثت رسالة صكتية عف طريؽَُِّ/ْ/ٗفي يكـ     
جبية النصرة في سكريا مع  تنظيـأبك بكر البغدادم دمج فرع  ليامف خال أعمف

 كأخذ "الدكلة اإلسالمية في العراؽ كالشاـ"، جديددكلة العراؽ اإلسالمية تحت مسمى 
 .الداخؿ السكرم يكمان بعد اليـك نفكذ الدكلة يتكسع في

بعد ىذا اإلعالف انقسمت "جبية النصرة" إلى ثالثة فرؽ: األكلى التحقت      
كقتيا بدأت  كمفبالبغدادم، كالثانية: اختارت الجكالني، فيما نأت الثالثة بنفسيا... ى

حرب التكفير كاالتيامات بشؽ الصؼ المسمـ بيف أيخكة الجياد، كفي ىذه الفترة 
بندر الشعالف، صار صمة الكصؿ بيف  ىظير عمى الساحة ضابط سعكدم ييدع

 البغدادم كقيادات "جبية النصرة" التي بايعت البغدادم الحقان.
في ىذه األثناء كصؿ إلى سمع العقيد حجي بكر كأبي بكر البغدادم أف      

ف برفض الجكالني لف ينصاع لدعكة حؿ "جبية النصرة"، كأنو ييحضٍّر إلصدار بيا
عمى أبي بكر البغدادم تشكيؿ فرؽ أمنية  (ِ)ذلؾ إعالميان، فاقترح العقيد حجي

االستيالء عمى جميع مخازف األسمحة التي في حكزة  :األولىلتنفيذ ميمتيف: 
"الجبية"، كتصفية كؿ مف يرفض تسميـ مخزنو فكران، كبذلؾ ال يبقى لدل "جبية 

ا، كيتشتتكف كيمتحقكف بػ"دكلة" البغدادم. النصرة" ذخيرة كأسمحة، فينفر الناس مني

                                                 
لمباحث مكسى : عدة حمقات ءداعش مف االلؼ الي اليا : ككاليس الثكرةانظر عدة حمقات  -ُ

 .http://justpaste.it/iwff يالغنام

تبدك 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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تتمٌثؿ بترٌصد الجكالني لتصفيتو، كتصفية القيادات التي معو،  الثانية: والمهمة
َـّ ذلؾ بكاسطة لكاصؽ متفٌجرة تكضع في أسفؿ سياراتيـ، ىكذا  كاتٌفؽ عمى أف يت

اني بعد استييدؼ أبرز قيادات "جبية النصرة"، كمنيـ المياجر القحطاني، الرجؿ الث
الجكالني، فقيتؿ معاكناه أبك حفص النجدم)عمر المحيسني(، كأبك عمر 

 أيمفالجزراكم)عبد العزيز العثماف(. عندىا لجأ الجكالني إلى زعيـ تنظيـ "القاعدة" 
 الظكاىرم لمبت في النزاع كلمحيمكلة دكف إحراج "تنظيـ القاعدة".

 ن المتنازعين:الدكتور أيمن الظواهري لمتوسط بي محاولة: سادسا
استدعى الظكاىرم شخصيات جيادية مف اليمف كالسعكدية لمتكسط بيف       

المتنازعيف، إال أف البغدادم تمٌمص مف مقابمتيـ. كزاد ذلؾ األمكر سكءان في ظؿ 
الخطر الداىـ الذم يتيدد الجكالني، عندىا عمد الجكالني إلى إصدار بياف ييعمف 

اضعان األمر في عيدة زعيـ القاعدة أيمف فيو رفض حؿ "جبية النصرة"، ك 
 الظكاىرم.

كمنيـ عبد المنعـ مصطفى  السمفية الجياديةغير كاحد مف منظرم  كقد طالب    
الدكتكر الظكاىرم بإصدار بياف يبيف  طكسيحميمة المشيكر بأبي بصير الطر 

 ـالشا مجاىدم ارتباط فؾ يعمف فيو فكأ -حسب قكلو –مكقفو مف الغالة السفياء 
 عمى األعداء مف مزيدان  ب كيؤؿ لمشاـ، الضرر يجمب محدىث حزبي مسمى أم مف
 (ُ.)كمجاىدييـ الشاـ أىؿ
الجبية لمدكلة،   ـكبالفعؿ قاـ الظكاىرم بإلقاء خطاب بصكتو يرفض فيو انضما    

لكفَّ رفض البغدادم بياف الظكاىرم، كما رفض مشركع الحٌؿ الذم قدمو جمع مف 
يع مف كؿ مف العقيد حجي بكر، كالقيادم الشرعي السعكدم أبك أىؿ العمـ، بتشج
 بكر القحطاني. 

فصار االسـ  ـ،َُِّكىكذا ظيرت جماعة تنظيـ الدكلة في  سكريا عاـ     
كالعراؽ" كىي أبعد كؿ البعد عف أىداؼ  ـالجديد "الدكلة اإلسالمية في بالد الشا

دأكا ثكرتيـ بثكرة غير مسمحة، كانتيى الثكرة السكرية، أك الثكار السكرييف الذيف ابت
بيـ المطاؼ إلى تأسيس الجيش السكرم الحر، كأصبحت المعارضة السكرية 

 معارضة مسمحة تكاجو النظاـ السكرم كقكات جيش األسد.

                                                 
المنعـ مصطفى حميمة المشيكر بأبي بصير الطرطكسي. بتاريخ انظر بياف أصدره عبد  -ُ

 .ـَُِْ/ُ/ُْ
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 وتنظيم الدولة اإلسالمية: القاعدة تنظيمبين  الخالف: سابعا
سالمية في العراؽ كالشاـ بعد أف أعمف أبك بكر البغدادم عف الدكلة اإل        

ال صمة ليا بجماعة الدكلة اإلسالمية في العراؽ  وجماعة قاعدة الجياد أنَّ  تأعمن
كالشاـ، كذكرت في بياف أصدرتو أنَّيا لـ تخطر بإنشائيا كلـ تستأمر فييا كلـ 
تستشر، كلـ ترضيا، بؿ أمرت بكقؼ العمؿ بيا، كأٌف قاعدة الجياد ال تربطيا بيا 

أفرع الجماعة ىي التي  ظيمية، كليست القاعدة مسؤكلة عف تصرفاتيا، فإفَّ عالقة تن
كبدأ منظرك القاعدة بإصدار البيانات  .تعمنيا القيادة العامة لمجماعة، كتعترؼ بيا

كمف  ،اإلسالمية في العراؽ كالشاـ الدكلةف مكقفيا مف إعالف قياـ كالفتاكل التي تبيٍّ 
مع التنظيمات كالجماعات الجيادية في سكريا. كقابؿ أفكارىا كتصرفاتيا، كعالقاتيا 

عف تنظيـ منظرك داعش القاعدة ببيانات كتصريحات يردكف فييا عما صدر 
 (ُالقاعدة، كغيرىا ممف أنكر عمييا.)

 بيان بمخالفات دولة داعش لقيادة تنظيم قاعد الجهاد: وهنا        
 التنظيـ، ىذا منيج مف ؤكاتبر  قد الجيادية السمفية تيار مشايخ أفَّ  ثبت -ُ

 كالذم الظكاىرم، أبرزىـ مف كلعؿ .بو اعترافيـ كسحبكا لو، بمخالفتيـ كصرَّحكا
 .بالشاـ المجاىديف دماء لحقف شيادة كممتو في ذلؾ ذكر
 .اإلسالميةً  العراؽً  دكلةً  قياـً  إعالفً  قبيؿى  تيستشٍر، كلـ تيستأمر، لـ القاعدة أفَّ  -ِ
 يستأذنيا فمـ ،ألكامرىا مستجيبنا لقاعدةتنظيـ ال مطيعنا يكف لـ الدكلة تنظيـ أفَّ  -ّ
ببطالف ذلؾ  المستمرة القاعدة لطمبات يرضخ كلـ الشاـ، لبالد التمد د إعالف في

 التمدد.
 إلييا، بالنسبة مجيكؿ كىك القاعدة، قيادات تعرفو ال شخص البغدادم بكر أبك ْ-
 .مضى فيما مرارنا بو يؼبالتعر  الدكلة تنظيـ القاعدة طالبت كقد
 مف الرغـ عمى كالعسكرية، السياسية األمكر في لمقاعدة الدكلة تنظيـ مخالفة -ٓ

 .الشأف ىذا في الرسائؿ تكرار
 رغـ سكريا في األخيرة األحداث في مستقمة محاكـ تأسيس الدكلة تنظيـ رفض -ٔ

 أبي مثؿ التيار تقيادا كافة مكقؼ ىكا كىذا .بذلؾ العديدة القاعدة تنظيـ مطالبات
 التيار مشايخ عامة أفَّ  كما .كغيرىـ الفمسطيني، قتادة كأبي المقدسي، محمد

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

                                                 
الجياد بجماعة الدكلة اإلسالمية في العراؽ  قاعدةبياف بشأف عالقة جماعة  -ُ

 (.https://ia802706.us.archive.org/26/items/Dwahari/9.pdfكالشاـ،)
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 األخرل، الجيادية الجماعات مف المكقؼ إلى الخالفة، إعالف مف بدءنا كتصرفاتو،
 ُ).)ذلؾ في ليـ مكافقنا الجيادية السمفية قيادات مف ادمقي يبؽ كلـ .ذلؾ كغير

 :تتهم الدولة بما يمي القاعدة
 المبالغة في التكفير، كعدـ أىميتو لتنزيؿ األحكاـ الشرعية مكضعيا، كأفَّ  -ُ

 ،عمى العيف النكع كفرتنزيؿ  فقيكفيقكدكنو حدثاء األسناف ال ي الذم"الشرعييف" 
 .األخرل المذاىب ؿ السنة أك مف أصحابسكاء في حؽ المسمميف مف أى

مخالفيو مف التنظيمات الجيادية األخرل بسبب  عمميًّايكفٍّر  وتتيمو بأنَّ  -ِ
 .كيستييف بالدماء كيبالغ في قتؿ كؿ مف خالفو مف المسمميف معيـ، االختالؼ

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

 أك أراضي عمى مطمقان  السيطرة بعدـ القاعدة استراتيجية الدكلة تنظيـ فارقةم -ْ
 ـ.َُِْ يكليك في الخالفة الدكلة أعمنت حيث الخالفة، إعالف
 يتهم القاعدة بما يمي: ""الدولة اإلسالمية تنظيم

قراره لمثكرات القبكؿ الظكاىرم عمميًّا بالدي -ُ  عربيةمقراطية التي ىي كفر بكاح، كا 
 .في التغيير، بزعـ نيج اإلخكاف يكنيجيا السمم

بعد دخكلو  -كقكؼ الظكاىرم إلى جانب "الطاغكت" الرئيس محمد مرسي -ِ
كعدـ تكفيره لو، ال بؿ شكره، أم: الظكاىرم،  بالديمقراطية، الذم قبؿ -السجف

خير عف عزمو العمؿ الستعادة الشيخ عمر عبد أعمف األعندما مرسي لمرئيس 
ال  -كما تزعـ الدكلة –الرحمف مف سجكف أميركا، كما أف القاعدة بقيادة الظكاىرم 

 .العممانييف شىرٌّ مفتكفٍّر كيبىراء اإلخكاف كىـ 
تمب س القاعدة بمذىب اإلرجاء كالجيمية، أم: إنيا ال تكفٍّر مف كجب تكفيره مف  -ّ

 .ذم اقترفكا أعماال تخرجيـ مف الديف"المسمميف" ال
" في معرض ذمٍّو لمقاعدة، أم: إنيا استحالت السركرية "كصؼاستعمؿ التنظيـ  -ْ

تشبو تيار محمد سركر زيف العابديف الذم جمع بيف "العمؿ السياسي" كمشركعيتو 
كفؽ المنطؽ اإلخكاني، إضافة إلى خصاليـ في التعامؿ مع المخالؼ، كيمتزمكف 

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

                                                 
العممي  المكتب : الدكتكر عماد خيتي،شبيات تنظيـ الدكلة اإلسالمية كأنصاره.. كالرد عمييا -ُ

 .ِْ-ِّـ، ص َُِٓىػ/ُّْٔبييئة الشاـ اإلسالمية، الطبعة األكلى 
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 :األخرى اإلسالمية الجماعات من الموقف
 :األخرى اإلسالمية الجماعات ": موقف تنظيم القاعدة منأوال
 - .فيو ختمفناا فيما بعضا بعضنا كينصح فيو، اتفقنا فيما نتعاكف -أ

 يخرجنا أف يجب كلذاؾ كخصكمو، اإلسالـ أعداء مع المكاجية في األكلكية -ب
 أعداء مكاجية عف االنصراؼ عف األخرل اإلسالمية الجماعات مع الخالؼ
 .كدعكيا كفكريا اك سياسيا عسكريا كخصكمو اإلسالـ

 ؿك في كننصحيـ منيـ، يصدر صحيح كقكؿ عمؿ كؿ عمى كنشكرىـ نؤيدىـ- ج
 عمى كالنصح الرد في الحرص مع بالعمف، كالعمف بالسر السر منيـ- يبدر خطأ
 القكة فإف كالمياترات، الشخصي التجريح عف بعيدا كقكر، عممي بمنيج األدلة بياف
 .اليجاء في كليست الدليؿ في
 الكافر، العدك مع القتاؿ في المشاركة في لإلسالـ تنتسب جماعة تكرطت إذا -د

 اإلضرار أك المسمميف، بيف الفتنة لباب سدان  عدكانيا، يكؼ قدر بأقؿ- عمييا فيرد
 (ُ).العدك يشارؾ لـ بمف

 محكمة شرعية مستقمة لمفصل بين التنظيمات:  اقتراح
كاف مكقؼ الدكلة مف التنظيمات العاممة في الساحة السكرية مكقفا  كلمَّا       

عية مستقمة عمنية لمفصؿ في سمبيا تداعى عدد مف العمماء إلى إنشاء محكمة شر 
النزاع الحاصؿ بيف الدكلة كغيرىا مف التنظيمات الجيادية كمنيا جبية النصرة. 
كلكف تنظيـ الدكلة رفض االحتكاـ ليذه المحكمة، إال بشركط خاصة يريد فرضيا 

 عمى الجميع. كقد أصدر مجمكعة مف العمماء بيانان، يكضحكف ىذا األمر.
: "إف الكاجب  -أحد المكقعيف عمى البياف –ألحمد يكسؼ ا الشيخ قاؿ     

الشرعي المتعيف عمى إخكاننا في الدكلة ىك القبكؿ العاجؿ بمحكمة شرعية مستقمة 
عمنية، ال سمطاف عمييا إال سمطاف الشريعة، يتفؽ عمى اختيار قضاتيا أىؿ الشككة 

كـ مف جميع الجماعات الجيادية، يخضع لحكميا الكبير قبؿ الص غير، كالحي
كالشريؼ قبؿ الكضيع، كاألمير كالقائد قبؿ غيره. أمَّا رفضيا أك الصمت عنيا، فيك 

بالشريعة كما ىك مشاىد؛ فإفَّ الحقكؽ في الدماء كاألمكاؿ  كـنكع مف تعطيؿ الح
البغدادم  كاألعراض تضيع أماـ الجميع بسبب رفض المحكمة المستقمة". كلكفَّ 

 .لدكلةا جماعةل اصرىاعن يو في حؿ الجبية كضٍـّ عمى رأ رفض ىذا االقتراح كأصرَّ 

                                                 
 .ُْٓ-ُّٓ صأبك عبد اهلل محمد المنصكر  انظر الدكلة اإلسالمية بيف الحقيقة كالكىـ: -ُ
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األمة"  مبادرة" :مبادرة بعنكاف يسنيأيضا الشيخ عبد اهلل المح كأطمؽ      
فييا أف  كاشترطنا ،)مبادرة األمة( فأطمقنالإلصالح كحقف الدماء المعصكمة، فقاؿ: "

يـ السيما في مسألًة تحكيـً شرًع اهللً   تعالى كالكفًر يككفى القضاةي ممف عيرؼ منيجي
بالطاغكًت كنبًذ كؿ ما يخالؼي المشركعى اإلسالميَّ فال يخفى أف الخمؿى في منيًج 

لقبكًؿ ىذه المبادرًة  كعرضنا مدةن  ،القضاًة سينسحبي عمى ما يىصدري عنيـ مف أحكاـ
كعمى رأسًيـ عمماءه كباره ابتيمكا في ذات اهلل بالءن  فإذا باألمًة كعمماًئيا يؤيدكنيا

عظيمان... ثـ أعمنًت الجماعاتي المختمفةي بصالًحيا كطالًحيا القبكؿى بشرًع اهلل حكمان 
كلنعكد لقتاؿ النظاـ النصيرم الذم قد بغى كطغى  ،بينيا؛ لينتيي الخالؼ في الشاـ

عمى المستضعفيف الذيف أردنا نصرتيـ، فكافقت كؿي الكتائًب عمى التحاكـً لشرًع 
فقد أصدركا بيانان مفاديه عدـي القبكًؿ بالتحاكـ ” ىداىـ اهللي “لدكلًة اهلل، أما إخكانينا في ا

 لشرًع اهلل إال بشركط فرضكىا عمى خصكميـ، كأقكؿي ميعمقان عمى ىذه الشركط: إفَّ 
 (ُ).ىذه الشركط ليست في كتاب اهلل كال في سنة رسكلو صمى اهلل عميو كسمـ"

 : كممة وهنا
دَّعى أنيا ما أعمنت عف نفسيا إالَّ لتحكيـ الشريعة إذا كانت الدكلة اإلسالمية ت   

لمحكمة  كالجمكساإلسالمية فمماذا ترفض النزكؿ عمى حكـ الشرع اإلسالمي، 
ةالتعمؿ ب كلماشرعية مستقمٍّة،  كىـ ليس مف  حجٍّ أفَّ الخصـ مرتد أك عميؿ، أك أفَّ الحى

تنازع ستقع فيما تحكـ "أىؿ المنيج". أكليس برفضيا تحكيـ الشرع عند االختالؼ كال
بو عمى غيرىا مف الكفر بحاكمية اهلل تعالى. أـ أفَّ دعكتيا بتحكيـ شرع اهلل مجرد 
شعار لجذب الشباب المسمـ كالتغرير بيـ. أليس مف أظير عالمات المنافقيف 

ا أىنقاؿ تعالى: تعالى،ب مف تحكيـ شرع اهلل ير تال ـٍ تىعىالىٍكٍا ًإلىى مى ذىا ًقيؿى لىيي زىؿى الٌموي )كىاً 
لىى الرَّسيكًؿ رىأىٍيتى اٍلمينىاًفقً  ديكدان كىاً  د كفى عىنؾى صي ذا كانت دكلة ، ُٔ:النساء( يفى يىصي كا 

 سيحكمو إذف.الذم الخالفة ترفض تحكيـ الشرع فمىف 

 :األخرى اإلسالمية الجماعات تنظيم الدولة من موقف
ف بغض النظر عف أصؿ عمى األتباع، كالبراءة مف جميع المخالفي كالءقصر ال -ُ

 .ديانتيـ، أك انتظاميـ في السمؾ السمفي" أك عدـ انتظاميـ

                                                 
الرحمة  بعنكاف "أال قد بمغت" شبكة األمة مبادرةانظر بياف عبد اهلل المحيسني الذم تضمف  -ُ

 اإلسالمية.
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تكفير المخالؼ كلك كاف سمفيان، كما ىك كاقع في مكقفيـ مف تنظيـ القاعدة  -ِ
. كتكفيرىـ لجماعة سكرياكجبية النصرة كغيرىا مف التنظيمات الجيادية في 

 اإلخكاف المسمميف.
تنظيـ دكلة العراؽ اإلسالمية خرج مف عباءة تنظيـ  سبؽ أف عرفنا أفَّ  :مالحظة

َـّ  َـّ  كأفَّ  ،مباركتو منو القاعدة، كت دكلة العراؽ  تنظيـ قبؿمف  ؤىاإنشا جبية النصرة ت
اإلسالمية، كلذا فمف حؽ المرء أف يتساءؿ: لما انقمبت الدكلة اإلسالمية بعد تمددىا 

ياد التي انبثقت عنو، ككانت تسير قاعدة الج تنظيـفي سكريا لتككف خصمان عنيدان ل
كفؽ منيجو الفكرم، كال تخرج عف رأم قيادتو المتمثمة في الدكتكر أيمف الظكاىرم 

كلما انقمبت عمى جبية النصرة التي قامت  ،!؟معو مف القيادات الفكرية لمقاعدة فٍ كمى 
كخضت داعش معيا معارؾ ضارية كقتمت مف جبية النصرة أعددان  ،بإنشائيا

التي تدعك إلى عدـ  كالفتاكم!! ممَّا حدا بمنظرم القاعدة بإصدار البيانات ؟كبيرة
ىك كجماعتو ىـ مف الخكارج الذيف  وباطمة، كأنَّ  بيعتو أفَّ مبايعة الخميفة البغدادم، ك 

 مفقتالىـ في المعارؾ مع التنظيمات األخرل ىـ في النار، بؿ  فَّ يجب قتاليـ، كأ
 أبي بصير الطرطكسي.أىؿ النار عمى حد كالـ  كالب
َـّ        َـّ  أفَّ  عمىىذا دليؿ  أليسث اختراقيا عمى مستكل  الدكلة اإلسالمية قد ت

مف الغرب الصميبي المعادم  نعةالقيادة مف أجيزة مخابرات معادية، أـ ىي مصط
خدمة  ىكتكجيو الدكلة اإلسالمية لتقكـ بدكرىا التي أنشئت مف أجمو، ك  لإلسالـ، كتَـّ 
عز كجؿ، كالحيمكلة دكف سقكط النظاـ السكرم  المعادية لديف اهلل المخططات

، فأخذت تكفر قي ليا، كتستحؿ دماءىـ  ميفالقاعدة كجبية النصرة كالمنت ادةالمجـر
 كمطاردة، كما ىك كاقع الحاؿ خاصة في سكريا. ان كتقع فييـ قتالن كتعذيب

 قيادة تنظيم الدولة: تشكيمةالثاني:  المطمب
، مشيران إلى ةعراقيمف شخصيات  عظموجمس قيادة "داعش" يتألؼ مإفَّ م     

ال يثؽ بأحد. كيشير إلى أف عدد  ككنوالبغدادم أنو ال يقبؿ أم جنسية أخرل 
شخصان، كأف  ُّأعضاء المجمس العسكرم يزيد كينقص، كيتراكح بيف ثمانية ك

اقي في عيد الجيش العر  قيادة المجمس العسكرية يتكالىا ثالثة ضباط سابقيف في
سابؽ في الجيش العراقي ييدعى حجي الركف العقيد الكىـ تحت إمرة  ،صداـ حسيف

مر البغدادم الذم بكر، انضَـّ إلى دكلة العراؽ اإلسالمية عندما كانت بقيادة أبي ع
 ـ.َُِْ، كقد قتؿ في سكريا ـََُِقيتؿ عاـ 
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ف القيادة لمدكلة مالحظة: القيادة لمدكلة اإلسالمية ليست ثابتة، فما أذكره ع
اإلسالمية منيـ ما قتؿ، كمنيـ ما زاؿ عمى قيد الحياة، كنشير أحيانان إلى القائد 

 الجديد الذم يحتؿ مكاف القائد الذم قتؿ.
، ىـر كطبيعة التشكيمة القيادية بقطر الدكحةفي  كشؼ مركز برككينغزكقد        

ا العراقيكف، كخاصة بعض التي تسير داعش، في العراؽ كسكريا، التي يييمف عميي
كقاؿ تشارلز ليستر الذم كضع القائمة التي ، الضباط كالعسكرييف العراقييف السابقيف

القيادة الكاممة لمتنظيـ الخاضع لمبغدادم، تقكـ عمى  اسمان، إفَّ  ْٓتضـ حكالي 
مجمكعة كبيرة مف العراقييف كبعض األجانب، مف دكؿ عربية كغربية مختمفة، كذلؾ 

 .كرقة عمؿ تحمؿ عنكاف "تحميؿ معالـ" التنظيـ في إطار
 تنقسم الى قسمين: ورأس الهرم فيها أبو بكر البغدادي    

كاسمو  ،كىك المتحدث الرسمي أبك محمد العدناني سكرمأوال: القيادة الشرعية: األول: 
 في الزرقاكم مصعب ألبك الكالء أعمف إدلب مف سكرم، فالحة صبحي طو الحقيقي

 في األمريكية القكات سجنتوحديثو،  كأمير عسكريان  ميدٌربان  كافـ،  2003 - 2002
حاصؿ عمى كالثاني عثماف آؿ نازح سعكدم  .الحالي القرف مف األكؿ العقد أكاسط

في داعش مثؿ  يحتؿ مركزان في أصكؿ الفقو في جامعة الممؾ خالد بأبيا  الماجستير
اعش آؿ نازح في مخادعة كقد استغمت د  كزير األكقاؼ، كىك شخصية ضعيفة،

الشخص ك  السعكدييف لمتأثير فييـ، كضماف استمرارىـ في الكتائب لمقتاؿ داخؿ سكرية،
ككاف ، سنة ِٕالثالث: عمر القحطاني سعكدم شاب صغير، كعمر ال يزيد عف 

السعكدم أبك عمي الحربي أحد المسؤكليف الشرعييف في تنظيـ داعش قد ىرب إلى 
َـّ  مسفارة السعكدية ىناؾ.تركيا، كتسميـ نفسو ل كضع السعكدييف في القيادة الشرعية  كت

 (ُ)لجذب الشباب السعكدم لدكلتيـ.
ثالثة أشخاص، كانكا مف القيادات العاممة  مف نالعسكرية: وتتكو   القيادة :ثانيا

 ترأسلحزب البعث، كقد  فكمنتمك  صداـالعراقي السابؽ  الرئيسسابقان في جيش 
 السابؽ في جيش صداـ البعثي. الضابطميد ركف حجي بكر ىؤالء الثالثة الع

 كنذكر ىنا أىـ الشخصيات القيادات كخاصة العسكرية لداعش.
كاسمو الحقيقي )إبراىيـ عكاد إبراىيـ عبد  القائد العام: أبو بكر البغدادي: -1

المؤمف عمي البدرم( "أبك دعاء"، خميفة كأمير ما يسمى دكلة العراؽ كالشاـ 

                                                 
لمباحث مكسى : داعش مف االلؼ الي الياء : ككاليس الثكرةحمقات الحمقة الثالثة مف  انظر -ُ

 ، حيث تحدث عف معظـ قيادات داعش.http://justpaste.it/iwff)) يالغنام



16 

 

العراقي إماـ جامع أحمد بف حنبؿ في سامراء،  ـية، كاف في زمف النظااإلسالم
كعمؿ إمامان كخطيبا لجامع الكبيسي في منطقة الطكبجي في بغداد، كأيضان إمامان 

ـ، اعتقمتو قكات التحالؼ بتاريخ ََِّكخطيبان ألحد المساجد في الفمكجة عاـ 
 (ُ).ـََِٔ ـ، كأطمؽ سراحو في شير كانكف األكؿ عاـََِْ/َُ/َْ

أتباعو أنَّو حاصؿ عمى شيادة الدكتكراه في العمكـ اإلسالمية، كما زعمكا  زعـ      
درجة  يحصؿ لـ أنَّو  بأنو كاف أستاذان جامعيان في جامعة تكريت، كالصكاب:

لظركؼ الغزك  ،يىنىٍميا أصالن  كلىـٍ  ،التجكيد عمـ قٌدـ رسالة دكتكراه في بؿ ،الدكتكراه
اإلسالمية كما  شريعةفي ال متخصصدكتكر  ليس إذف فىييك العراؽ.األمريكي عمى 

زعـ مركجك داعش الشرعييف. كممَّا يدؿ عمى عدـ حصكلو عمى درجة الدكتكراه في 
كال مكضكعيا  لرسالتو، ان عنكان كرمف ذكر ذلؾ ممف كتب عنو منيـ لـ يذ الفقو أفَّ 
 (ِ)الرئيس.
 بف بكر ىماـ أبيب كالمشيكر لبنعميا تركي الشرعي داعش مفتي أصدر لقد      
 ان اخترع فيو نسب ،البغدادم( لمبايعة األيادم )مدكا:أسماه كتيبان  األثرم العزيز عبد

يمتد إلى النبي صمى اهلل عميو كسمـ، دكف أف يذكر  جعمو البغدادم مخميفةشريفاَّ ل
 مف وأنَّ  زعـف ىذا النسب الشريؼ، دكتب التاريخ أك األنساب يؤكَّ  مف كاحدان مصدران 
 عبد بف حسيف بف خميؿ بف الديف بدر بف بدرم بف عيد بف عمي بف عرمكش أحفاد
 بف ماجد بف بشير الشريؼ بف الديف عز يحيى الشريؼ بف األكاه إبراىيـ بف اهلل

 بف إدريس الشريؼ بف قاسـ بف الرحمف عبد بف ماجد بف دكيد بف يعمى بف عطية
 بف الكاظـ مكسى بف الرضا عمي بف الجكاد مدمح بف اليادم عمي بف الزكي جعفر
 أبي بف عمي بف الحسيف بف العابديف زيف عمي بف الباقر محمد بف الصادؽ جعفر
أثبت  مف كجدنالذا  .كسمـ كآلو عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ محمد بنت كفاطمة طالب

غدادم، لمب والبنعمي سرؽ نسب الشيخ صبحي السامرائي كادعى أنَّ  تركيبالدليؿ أفَّ 
الحسيف بف عمي رضي اهلل  فالخميفة أبك بكر ليس مف نسب الحسف كال

                                                 

-http://www.islamistانظر: تنظيـ القاعدة في العراؽ: مكقع بكابة الحركات اإلسالمية ) -ُ
movements.com/2602 كتنظيـ الدكلة النشأة كاألفكار: مركز صناعة الفكر لمدراسات .)

 (.http://www.raqqa-sl.com/?p=429) بصمت تذبح لرقةا كمكقع. ٗكاألبحاث ص

 .ّص  األثرم العزيز عبد بف بكر ىماـ أبي :إعداد مد األيادم لبيعة البغدادم: انظر -ِ
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ممَّا كىذا فيما ادعكه،  داعشكمفتي  شرعيكذب  يظير بيذاك  (1)!.،عنيما
صمى اهلل  لمنَّبيباالحتراـ كالتقدير  بو الشباب المسمـ، الذم يكفَّ  يغرركفيخدعكف ك 

شباب المسمـ يحفظ حديث النبي صمى عميو كسمـ كآؿ بيتو رضي اهلل عنيـ، كألفن ال
   (2)عميو كسمـ "األمراء مف قريش". اهلل

 أفَّ إلى أبك قتادة الفمسطيني  عمر محمكد أبي عمر الشيير كقد ذىب الشيخ     
 مف الكثيرى  فَّ : "إالبغدادم شخصية ضعيفة يقاد مف غيره مف قيادات داعش فقاؿ

 )الميدم القحطاني اهلل عبد بف محمد كحاؿ غيره مع حاليو الرجؿى  أفَّ  تدؿ   اإلشارات
)  لمثؿ القيادة سالسةى  يحقؽي  الذم النفسي   الضعؼي  حيث جييماف، مع المزعـك
 قتادة: أبك كيضيؼ كمعانييا.. األخباري  ىذه عنيـ كصمني ممف ،كغيره العدنانيٍّ 

 مف عنو بدالن  يقكـي  إذ كالرد، اإلجابة عمى يقدري  ال شتكم   سباتو  حالة في "كالبغدادم  
ـى  يتقفي  ". الشت  (3)كالرجـى

أبك عبد اهلل محمد  :اإلسالمية بيف الحقيقة كالكىـ" الدكلة"كقاؿ صاحب كتاب       
: "أقكؿ -أبا بكر البغدادم عف قرب يعرؼ ىكصديقا لمزرقاكم، ك  ككاف -المنصكر

قصيرة، كما ذلؾ كأنا خبير بقياداتيـ فالزرقاكم رحمو اهلل بقي في بيتي مدة ليست بال
المؤمنيف كاف فردنا في جماعتنا كدرس عندم شيئنا قميالن مف  بأميريسمى اآلف زكرنا 

"زاد المستقنع"، ثـ قيدٍّر لي االعتقاؿ، كترؾ جماعتنا بعد اعتقالي ألسباب ظاىرىا 
اليكل كحب الظيكر. كمف خالؿ  -عند اهلل كالعمـ –إدارم، كباطنيا كما أظف 

صيف، أقكؿ: ليس بينيما أفعؿ تفضيؿ أبدنا. فما يسمى زكرنا معرفتي الدقيقة بالشخ
كمف أىؿ األىكاء، أساء كثيرنا إلى الجياد في  اىؿبأمير المؤمنيف سيء الخمؽ ج

العراؽ، كاليكـ ينقؿ أىكاءه كجيمو إلى الشاـ. أمَّا الزرقاكم رحمو اهلل فنختمؼ معو 
لشرعية، لكنو رحمو اهلل في بعض مسائؿ التكفير كفي كثير مف مسائؿ السياسة ا

عندم مف شؾ أفَّ ىذه الدكلة  كليسكاف أفضؿ ممف سمى نفسو بالبغدادم، 
كمف خالؿ معرفتي الدقيقة بو  –المكىكمة ال تدار مف قبؿ أبي بكر البغدادم؛ ألنو 

                                                 
نسب  في مجيكؿ، ستو: مدكا األيادم لصفع البغدادم كـ أبعامر في درا إبراىيـ الميندس -ُ

 ـ.َُِْ/َُ/ٖ-قُّْٓ /ُِ/ُْالبغدادم المنحكؿ؟ كقد أصدرىا يـك األربعاء 

 .  6720باب األمراء مف قريش، رقـ  -كتاب األحكاـ  -البخارم  صحيح -ِ
 -ُّْٓ مسطيني، رمضافثياب الخميفة: كتبيا الشػػػػيخ عمر بف محمكد أبك عمر أبك قػػػتػادة الف -3

 ، منشكر في عدة مكاقع عمى "اإلنترنت".ـَُِْيكليك 
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لمقيادة  صمحمحدكد الذكاء، ال ي -كبغض النظر عف االنحراؼ الفكرم كالعقدم لديو
 (1كؿ إفَّ عمره في نياية الثالثينيات".)أبدنا، كلمفائدة أق

كاف ناشطان بعثيان، كمسئكؿ فرقة حزبية في عيد النظاـ  أبو عمي األنباري: -ِ
العراقي السابؽ، كيعرؼ أيضا بكؿ مف أبك جاسـ العراقي كأبك عمر قرداش، كيعد 

كىك اآلف مسئكؿ  كمانيمف أىـ قيادات التنظيـ، كاسمو الحقيقي عالء قرداش التر 
شرعي في التنظيـ يعيش بمدينة الرقة كيقكـ بإعطاء دركس ديف بيف صالة المغرب 

بعد مقتمو في  كالعشاء في جامع اإلماـ النككم، كىك اآلف احتؿ مكاف حجي بكر
 .سكريا

 العسكرية العقيد الركف طيار مف جيش صداـ، كىك الشخصية حجي بكر: -ّ
أبا كىك مف نصب  ى عمى البغدادم،، كالشخصية الفعَّالة، كتأثيره قكم حتاألكلى
البغدادم خميفة، كىك اليد اليمنى ألبي بكر البغدادم المعركؼ بأبي بالؿ بكر 

المشيداني، كاسمو الحقيقي: "سمير عبد محمد نايؿ الخميفاكم نايؿ سمير"، عمؿ 
في إنتاج السالح الكيماكم كتطكير األسمحة في التنظيـ، عضك سابؽ في قيادة 

كاف ضابطان في الجيش العراقي سابقان، تسمـ مسؤكلية المجمس حزب البعث، 
غادر إلى  .ـ كزارة التصنيع العسكرم لمتنظيـَُِِالعسكرم لمتنظيـ كتسمـ عاـ 

سكريا لتطكير األسمحة حيث كاف ضابطان طياران، عمؿ في بدايات عممو العسكرم 
ير كانكف مع الجيش اإلسالمي، كاعتقؿ في سجف بككا، كقتؿ في سكريا في ش

بكر مستشاريف سماىـ "مجمس شكرل  جيـ. كقد كضع العقيد حَُِْالثاني عاـ 
ليس فييـ شخص غير عراقي خكؼ االختراؽ. ككاف  ،ُّإلى  ٕدكلة العراؽ" مف 

  -أخطر رجاؿ داعش العقيد حجي بكر، كبياف ذلؾ:
دم، ضمف قياده التنظيـ حتى مصرع أبك عمر البغدا بكر جيح العقيدلـ يكف      

ككاف يعيش في محافظة االنبار كتحديدا في الفمكجة. كفي تمؾ الفترة الساخنة 
الدامية مف المكاجية بيف التنظيمات المسمحة كالقكات األمريكية كالعراقية تقدـ 
كسطاء باسـ شخصيو غامضة إلى أبي عمر البغدادم ىك المكنى العقيد الحاج 

ـ البغدادم لالستفادة مف خبرتو بكر، كالذم عرض خدماتو العسكرية عمى تنظي
الفعمييف أبك عمر البغدادم  يفالسابقة في الجيش. كقاـ ىؤالء بتزكيتو أماـ القائد

َـّ قبكلو دكف أف يمتقي الطرفاف بشرط تعريفيـ بقيادات  كأبك حفص المياجر، كت
كمعمكمات مفيدة حكؿ ضباط لجيش العراقي الذيف يمكف ضميـ لمتنظيـ، كلـ يكف 

                                                 
  .ٕىامش ص أبك عبد اهلل محمد المنصكر :اإلسالمية بيف الحقيقة كالكىـ الدكلة -ُ
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معرفة سابقة بيف البغدادم كالعقيد السابؽ، كلكف كسطاء نجحكا في  ىناؾ أم
إيصالو إلى أبي عمر كتحقؽ المقاء بينيما بعد شيكر، ككاف مقدمة لتغيير نكعي 

َـّ  في العمميات اإلرىابية. تقريب العقيد بكر تدريجيا مف قيادة دكلة العراؽ  ت
ة ىزت بغداد كالعديد مف كمستشار عسكرم في البداية بعد أف خطط لعمميات نكعي

المحافظات كأغرقتيا بالدماء كاألشالء، كنجح التنظيـ في اغتياؿ شخصيات سياسية 
كعسكرية في الدكلة. كأظير الحاج بكر تمسكو بفكر القاعدة الجيادم، كأعمف 
كتكبتو مف حزب البعث، كقاـ الحقان بتزكيد قيادة التنظيـ بمعمكمات عسكرية خطيرة، 

ائؿ االتصاؿ بقيادات عسكرية سابقة تابعة لفمكؿ حزب البعث، كربطيـ عبر كس
 لمقكات األمنية. دكبعضيا عا

قاد دىاء العقيد كحنكتو كخبرتو المذىمة إلى تقريبو سريعان مف قيادة دكلة العراؽ      
في غضكف أسابيع قميمة مف انضمامو ليـ، بحيث شعرت أنَّيا كسبت كنزان عسكريان 

ميعان في شؤكف اإلرىاب كاالغتياالت كجمع اإلتاكات لمحزب التي كقياديان متميزان ض
كصمت خالؿ أشير إلى مالييف الدكالرات. كانت الفرصة سانحة لمعقيد بعد مصرع 
المياجر كابك عمر البغدادم بعد خمسيف يكمان فقط مف تكميؼ الحاج بكر بميمة 

فو في ككرىما الممكه التخطيط كالقيادة الميدانية لمعمميات حيف سقطت عمييما قذي
أذل، كصرع  مفي الصحراء قرب )الرزازة(، دكف أف يتعرض العقيد حجي بكر أل

القيادييف المذاف كانا مف أكبر كأبرز قيادات القاعدة بمحظة كاحدة، ليصبح العقيد 
بكر القائد الميداني الفعمي لمتنظيـ كعقمو المدبر، رغـ عدـ تسممو قياده الدكلة 

مؾ الفترة التي تعرض فييا التنظيـ لنكسو قكيو كادت أف تقصـ اإلسالمية، في ت
ظيره لـ يسأؿ أحد مف ككادر الدكلة اإلسالمية كخالياه النائمة المنتشرة في العديد 
مف المحافظات العراقية كيؼ نجي العقيد بكر مف تمؾ الغارة بأعجكبة! كلماذا لـ 

الكبير في تنفيذ ما عرؼ باألياـ تطارده األجيزة األمنية العراقية التي عرفت دكره 
ـ؟، كلـ يتعرض ألم أذل في تمؾ الغارة المباغتة رغـ ََِٗالدامية في بغداد عاـ 

أنو كاف مالزما دكما لقائدم التنظيـ!!؟ كقد كشفت زكجو البغدادم الكثير مف 
بكر حجي؟؟ كلعؿ مف األسرار ما كشفتو مجمة دير  لمعقيدأسرار الدكر الخطير 

مانية، أمس األحد، أف ضابطا سابقا في جيش الرئيس العراقي السابؽ شبيغؿ األل
 خيرصداـ حسيف كاف "أىـ استراتيجي" في تنظيـ "داعش" عندما سيطر ىذا األ

 .عمى شماؿ سكرية التي حررىا الثكار مف سيطرة قكات الرئيس السكرم بشار األسد
المعركؼ باسـ "حجي الضابط ىك سمير عبد محمد الخميفاكم  المجمة: إفَّ  كقالت

بكر"، كىك عضك سابؽ في المجمس العسكرم لتنظيـ "داعش"، كالذم عمى ما يبدك 
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ـ، كيتيـ َُِْقتمو الجيش السكرم الحر في تؿ رفعت بشماؿ سكرية في يناير 
الثكار السكريكف تنظيـ "داعش" بمساعدة النظاـ السكرم في القضاء عمى الثكرة مف 

رة كالعمؿ عمى إزاحة الثكار منيا كفرض حكـ دمكم خالؿ اجتياح المناطؽ المحر 
 .معارضة سكرية بمقتمو ائؿمتشدد، كيـك قتؿ حجي بكر احتفت فص

الكاقع غرب المكصؿ، كاسمو  فرىك مف مكاليد قضاء تمع :مسمم التركماني أبو -ْ
الحقيقي فاضؿ عبد اهلل أحمد الحيالي، كىك ضابط سابؽ في الحرس الجميكرم 

 ََِّحصكلو عمى رتبة عقيد، لكف األحداث التي حصمت بعد ككاف عمى كشؾ 
كيصؼ مقربكف مف  .كدخكؿ القكات األمريكية إلى العراؽ حالت دكف ذلؾ
السابؽ صداـ حسيف،  قيالتركماني أنو كاف مف أكثر الضباط كالءن لمرئيس العرا

في  كأنو رجؿ حرب كلو ثقافة عسكرية كاسعة، إال أف فكر التركماني بدأ بالتغير
السنكات األخيرة ما قبؿ االحتالؿ، حيث بدأ يميؿ الى الفكر السمفي، كلكف دكف 

يقكد العمميات العسكرية في التنظيـ ىك  الذم اإلفصاح عف ذلؾ بشكؿ عمني، كىك
. كقيؿ إف التركماني أقنع البغدادم بعدـ فتح جبية مالتركماني كليس الخميفة البغداد

 مع تركيا.
: كاسمو الحقيقي "عدناف إسماعيؿ نجـ"، كالممقب البيالويأبو عبد الرحمن  -5

 بأبػي عبد الرحمف البيالكم، رئيس المجمس العسكرم، كعضك مجمس الشكرل
ـ، ََِٓ/َُ/ِٕـ، يمقب أيضا بػػػػأبي أسامة البيالكم، اعتقؿ بتاريخ ُُٕٗ مكاليد

 يشغؿ  دم،ككاف معتقال في سجف بككا السجف نفسو الذم حيبس فيو أبك بكر البغدا
حاليا منصب رئيس مجمس شكرل الدكلة، كعضك المجمس العسكرم العاـ التابع 

َـّ قتمو في العراؽ في منطقة الخالدية.  إلمارة التنظيـ، ت
أبي   م ـتىس بعدأبك ميند السكيداكم مف السجف  خرج:  أبو مهند السويداوي -ٔ

ميند  كأبك الدكلة. تنظيـ بايع قدجنو قىٍبؿ س ككاف ة،بػفىتٍػرة قميم لمخالفة بكرو البغدادم
لصمتو بػعٌزت  اٍعتيػًقؿقد  ككاف صداـ، جيش في سابؽبعثي  عميد السكيداكم

عسكريًّا  قائدنا بكر حجي احتٌج عمى تعييف السجف الدكرم. كعند خركجو مف
قناع إلى بكر أبكفػىعىمىد  ،لمتنظيـ بكر بًػتىٍرؾ المنصب لو، كتـٌ  حجي إرضائو كا 
بمنطقة الرماَّنة  غارة جكية لطيراف التحالؼ الدكليقتؿ بكقد  .لفترة بكر حجي تجميد

 الحدكدية مع سكرية.
كاف ناشطان بعثيان، كمسئكؿ فرقة حزبية في عيد النظاـ  أبو عمي األنباري: -ٕ

العراقي السابؽ، كيعرؼ أيضا بكؿ مف أبك جاسـ العراقي كأبك عمر قرداش، كيعد 
كىك اآلف مسئكؿ  كمانيعالء قرداش التر  :ـ، كاسمو الحقيقيمف أىـ قيادات التنظي
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كيقكـ بإعطاء دركس ديف بيف صالة  ،شرعي في التنظيـ يعيش بمدينة الرقة
 المغرب كالعشاء في جامع اإلماـ النككم، كىك اآلف احتؿ مكاف حجي بكر.

 عراقي، عقيد ركف قائد لكاء في الحرس الجميكرم الخاص عاصي العبيدي: -8
 كىذا يدؿ عمى أف داعش تدار بعقمية المخابرات القمعية، اـ كىك بعثي أيضان.بصد

 كفي كاف في سجف أبي غريب عنده جكاؿ كتمفزيكف، كخرج مف السجف إلى سكريان.
 ُالعراؽ مئات مف القادة البعثييف. كخاصة مف الكالة.

 القيادة في سوريا: تشكيمة: ثالثا
 بعضهم قتل في سوريا: ،مبية عراقيةأغ منفي سوريا  القيادة تتكون     
 كاف ىك أحد القادة كاسمو عمي أسكد الجبكرم، ،أبك أيمف العراقي المقدـ -ُ

سابقا  ىك يحمؿ(، كعضك في المجمس العسكرم لمتنظيـ، ك شالرئيسييف لتنظيـ )داع
 في زمف صداـ حسيف. في استخبارات الدفاع الجكم رتبة مقدـ

عمي مكسى الشكاخ، خريج حقكؽ، كىك كالي الرقة  أبك لقماف: اسمو الحقيقية -ِ
كالمسؤكؿ عف عمميات اإلعداـ التي جرت في الرقة، كأىميا إعداـ أبك سعد 

 .الحضرمي أمير جبية النصرة في الرقة
خمؼ الذياب الحمكس: اسمو داخؿ التنظيـ "أبك مصعب الحمكس"، كاسمو بيف  -ّ

  .ية گنيطرة إحدل قرل بمدة سمكؾأبناء قريتو كعمكمتو "أبك ذياب"، مكاليد قر 
أبك عمر قرداش: اسمو داخؿ التنظيـ "المدمر"، أصمو تركماني مف تؿ أعفر،  -ْ

كىك ضابط سابؽ في الجيش العراقي، كمف المخمصيف آنذاؾ، كىك المسؤكؿ 
األمني العاـ لداعش في سكريا كالعراؽ، يشرؼ شخصيان عمى العمميات االنتحارية 

 .يفكاختيار االنتحاري
أبك عمر المالكـ: عراقي الجنسية، ككاف ضابطا كعمؿ مخبرا سابقا بالمكصؿ،  -ٓ

العراؽ، دخؿ األراضي السكرية بطمب مف -يتىرب مف سجف تسفيرات في تكر 
 الخميفة البغدادم ليككف المراقب األكؿ عمى الجبية آنذاؾ. 

كاألخر مع  يظير بيف الحيف كافحجي بكر، لالعقيد مازف نيير: كاف صديقان  -ٔ
صديقو حجي بكر كيحضر معو بعض المقاءات مع أبي عمر البغدادم كالمياجر 

كعضك غير رسمي، ككاف دكره اختراؽ النظاـ  ،بصفتو متعاكف مع التنظيـ

                                                 
داعش مف االلؼ الي الياء: لمباحث مكسى  : انظر الحمقة الثالثة مف حمقات ككاليس الثكرة -ُ

 ، حيث تحدث عف معظـ قيادات داعش. http://justpaste.it/iwff)الغنامي )
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كالمؤسسة األمنيَّة الحككمية، ككاف حريصان عمى أف ال يظير مع قيادة التنظيـ كال 
 . المقربيف مف أبي عمر البغدادم مجالسة، كيتجنب أف يراه الكثيركف حتى مف

محمكد الخضر: اسمو داخؿ التنظيـ "أبك ناصر األمني"، أحد أىـ ثالث  -ٕ
مجرميف في الرقة، كلديو كؿ الكثائؽ حكؿ االغتياالت كالمعمكمات األمنية، كتصب 
عنده كؿ الخيكط دائمان، يمبس قناعان، كعمى القناع قناع آخر شفاؼ كي ال يعرؼ 

ائـ الحرص عمى عدـ التكمـ، لكي ال ييعرؼ مف صكتو كيرتدم كفكفان مف عيكنو، د
 .لكي ال يعرؼ مف لكف جسده

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

  امة بالرقة.الكر  بمدةأبك عمي الشرعي: كاسمو فكاز العمي مف  -ٗ
 أنس العراقي: كىك المسؤكؿ العسكرم لتنظيـ داعش في سكريا، أبك -11
 تتكافر عنو معمكمات. ال

 معظم قيادة داعش بعثية ؟ لماذا: رابعا
معظـ قيادة تنظيـ داعش مف العراقييف المنتميف لحزب البعث  لكحظ أفَّ  لقدك     

لجيش أك جياز االستخبارات العراقي كفي نفس الكقت مف القادة العسكرييف في ا
العراقية زمف الرئيس السابؽ صداـ حسيف، كمعمكـ أف حزب البعث كاف يحارب أم 
نشاط إسالمي ألم جماعة إسالمية حتى العمماء كانكا يتعرضكف لممالحقة 
كالسجكف كيتعرض الدعاة لالعتقاؿ كالتعذيب، كمف ىنا فكيؼ كصؿ ىؤالء لسمـ 

و لو عدد مف مشايخ تنظيـ الدكلة، فيذا أبك ذا ما تنبَّ القيادة في تنظيـ الدكلة، ى
ريتاج العراقي ككاف أشد المحذريف منيـ، ككاف يقكؿ عف ضباط البعث المعتقميف 

( كيذكر أفَّ تنظيـ ُ)معو: "ال تزاؿ أقالـ البعث تقطر مف دمائنا فكيؼ يقكدكننا".
نَّما داعش يضع في الكاجية أمراء مف أىالي المنطقة، إال أنَّيـ  ال يممككف القرار، كا 

بشكؿ خاص مف قبؿ قيادة الدكلة  اقييفالقرارات كاألكامر تأتي مف األمراء العر 
 اإلسالمية المركزية.

 الدكلة إعالف بعد: " -المجاىديف الذيف ترككا داعش أحد -أبك أحمد  يقكؿ    
ؿ في منيـ  ككثير .العراؽ كتائب كالسميف كبايع كثير مف الغثٌ  الدكلة كبيعتيا، دىخى

مكا منصبنا أك ليىٍختًرقيكا ؿى في كىـ الدكلة دخمكا لييحصٍّ مف  كىثيره  الدكلة األىـ، فػىدىخى
                                                 

 داعش كما يذكر مجاىد خرساني: أبك أحمد ًمٍف ميجاىدم خيراساف كالعراؽ كالشاـ اآلف. حكؿ -ُ
 (.https://justpaste.it/da3shtrueكتعديؿ: أبك طمحػة مػالؾ إٍحساف العػيػتٍيػبي) ميراجعة
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ٌباط كقيؿ أنيـ  عف الجيش العراقي الحالي، المنشقٍّػيف العراقي البعثي الجيش ضي
بىقػيىٍت فييـ  لذلؾ مع أنَّيـ لـ يتبرأكا عالنية مف حزب البعث، أظيركا التكبة،

 (ُيدركف أك ال يدركف".) حيث مف البعث ةعقمي

 سوريا في "داعش" مخالفات :خامسا
االفتئات عمى الشعب السكرم بإعالف الدكلة مف غير كجكد حقيقي ألم مف  1-

 .أك الكاقعية، أك مشكرة ألىؿ الحؿ كالعقد في البالد عيةمككناتيا الشر 
 .كالحط مف شأنيـ احتكار صحة المنيج، كتسفيو رأم المخالفيف ليـ ادعاء2- 

الغمك في إطالؽ أحكاـ التكفير، كامتحاف الناس عمييا، حتى أصبحت ألفاظ  -3
 .التكفير كالتخكيف مع التيديد كالتكعد بالقتؿ شائعة لدل منسكبييـ دكف إنكار

ف كاف مف أىؿ الفضؿ  لجياد،رمي مف يخالفيـ بالعمالة كخيانة ا -4 حتى كا 
 .كسابقة العمـ أك الجياد

ض التحاكـ لممحاكـ الشرعية عند التنازع أك الخالؼ، إال ما كاف خاضعنا رف -5
 .ليا كتابعنا لقراراتيا

الكتائب المجاىدة بمكاجيات تيدؼ إلى تكسيع رقعة "دكلتيـ" كأخذ  إشغاؿ6- 
البيعة ليا، كاالنشغاؿ عف مجاىدة العدك المشترؾ، كمحاكلة السيطرة عمى المفاصؿ 

 .ي المناطؽ المحررة بعد سمبيا مف المجاىديفف لعسكريةاالقتصادية كا
التحرش كاالصطداـ بمختمؼ الفصائؿ، كالتكرط في سفؾ الدماء  تعم د7- 

 .المعصكمة، كاالستيانة بذلؾ
عاقة  -8 اعتقاؿ المجاىديف كالدعاة كاإلعالمييف كالناشطيف، كالتحقيؽ معيـ، كا 

 .ك االتياـ بالعمالة كالخيانةاألعماؿ اإلغاثية كالدعكية، بزعـ الشؾ في المنيج، أ
في بث الفتنة كشؽ  بالخالفات كنقميا إلى جبيات القتاؿ، مما يتسبَّ  افتعاؿ9- 

 (ِ).الصؼ
 قبمة السكرم النظاـ كأعطت السكرية الثكرة ظير داعش قصمت كىكذا      
 أصبحكا النظاـ يحاصركف الثكار كاف بعدما اآلية؛ انقمبت مثالن  حمب ففي الحياة،

                                                 
: داعش مف االلؼ الي الياء : ككاليس الثكرةات حمقكالحمقة الثالثة مف  ،المصدر السابؽ انظر -ُ

 ي، مصدر سابؽ.لمباحث مكسى الغنام
بياف الركابط العممية كالييئات اإلسالمية السكرية حكؿ تصرفات تنظيـ )الدكلة اإلسالمية في  -ِ

 المجمس ىػ، كفتكل بشأف تنظيـ "دكلة العراؽ كالشاـ" في سكرية:ُّْٓ-ِ-ُٖ العراؽ كالشاـ(
 . لو مكقع عمى "اإلنترنت"السكرم اإلسالمي
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 في جدان  اقتصدت بينما الثكار، جميع عمى النار داعش فتحت لمحاصريف.ا ىـ
 مجمكعة مجرد داعش كانت عندما كحتى األسد. نظاـ نحك المصكب سالحيا
 سيطرت كمما كانت سكريا، أرض عمى المتكاجدة األخرل القتالية المجمكعات ضمف
 حكاجزىا تكنصب جديدة شرعية كمحاكـ جديدان  نظامان  فييا أعمنت منطقة عمى

 مكعاتيـ،كمج الثكار كؿ استيدؼ الذم كجيشو األسد نظاـ أما نظاميا. كفرضت
 سيؤس فيما قادتيا، استيدؼ كال األسد مع معركة أم في بداعش أبدان  يصطدـ فمـ
 المجمكعات كؿ عمى داعش بمكجبو تقضي األسد كنظاـ داعش بيف صامت لعقد

 لمثكرة. ضرباتو كيكثؼ عنيا طرؼال األسد جيش يغض بينما كتستيمكيا الثكرية
 الرؤية كفؽ لمجميع استنزاؼ مصيرة إلى سكريةال الثكرة تحكلت داعش كبفضؿ 

  (ُ)األمريكية".

 اإلعالمي لداعش: الجهاز: سادسا
تطكرا كبيرا بالشكؿ كالمحتكل، كتتمتع  داعشالييئة اإلعالمية لتنظيـ  شيدت      

سناد كبير، كتعتبر مؤسسة "الف رقاف" اإلعالمية األقدـ كاألىـ، كمف بدعـ كا 
مؤسسات اإلعالمية لمتنظيـ: مؤسسة "االعتصاـ"، كمركز "الحياة"، كمؤسسة 
أعماؽ، كمؤسسة البتار، كمؤسسة دابؽ اإلعالمية، كمؤسسة الخالفة، كمؤسسة 

كمؤسسة االسراء لإلنتاج  ـ،أجناد لإلنتاج اإلعالمي، كمؤسسة، كالغرباء لإلعال
سسة الصقيؿ، كمؤسسة الكفاء، كمجمكعة مف الككاالت التي تتبع االعالمي، كمؤ 

 الكاليات كالمناطؽ التي تسيطر عمييا، كككالة أنباء "البركة" ك"الخير" كغيرىا.
صدر عدد مف المجالت بالعربية كاإلنجميزية أمثاؿ: "دابؽ"  وأنَّ  كما     

اف" في مدينة المكصؿ ك"الشامخة"، كأنشأت الييئة إذاعات محمية، مثؿ إذاعة "البي
ذاعة أخرل في مدينة الرقة في سكرية، كىك عمى كشؾ إطالؽ قناة  في العراؽ، كا 

 الخالفة التمفزيكنية.
كيسعى التنظيـ إلى مف خال جيازه اإلعالمي إلى تثبيت صكرة مقاتميو      

ظيار  الجيادية التي ال تقير، كيحرص عمى تصكير تكتيكاتو القتالية العنيفة، كا 
رات مقاتميو المرعبة، فقد أصدر سمسمة مف األفالـ المتقنة، أطمؽ عمييا "صميؿ ميا

( "، بدءا مف صميؿ الصكاـر )َُِِ يكليك(، ُالصكاـر ( ِ، كصميؿ الصكاـر

                                                 
 أكتكبر ِّنت، الجزيرة. الشنقيطي، المختار محمد كاحتسابا: إيمانا األميركييف تخدـ ال تركيا -ُ

 .ـَُِْ
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( أمايك ْ)الصكاـر ، ثـ صميؿَُِِ( يناير ّ، كصميؿ الصكاـر )َُِِأغسطس 
 . ـَُِْ
، قاـ بنشر َُِْيكنيك  َُالمكصؿ في  عمى داعش تنظيـسيطرة  كبعد     

سمسمة مف األشرطة الترىيبية تختص بعمميات "قطع الرؤكس"، بدأىا بشريط مصكر 
 نةبعنكاف "رسالة إلى أمريكا"، يقكـ فيو عضك ينتمي إلى التنظيـ بقطع رأس رىي

 ـ،َُِْأسبتمبر  ِأميركي ييدعى جيمس فكلي، ثـ قاـ التنظيـ بعد أياـ قميمة في 
ؿ العنكاف نفسو يتضمف قطع رأس رىينة أميركي ثافو يدعى بنشر شريط آخر يحم

ستيفف سكتمكؼ، ككال الرىينتيف صحافييف أميركييف، ثـ بث التنظيـ شريطا مصكرا 
يقكـ فيو أعضاؤه  ـ،َُِْسبتمبر  ُْآخر بعنكف "رسالة إلى حمفاء أمريكا" في 

ـ َُِْكتكبر أ ّبقطع رأس رىينة بريطاني لدل التنظيـ، يدعى ديفيد ىينز، كفي 
بث التنظيـ شريطا يقـك فيو بقطع رأس رىينة بريطاني آخر يدعى ألف ىينينغ، كفي 

بث التنظيـ شريطا يقكـ فيو بقطع رأس رىينة أميركي يدعى  ـَُِْنكفمبر  ُٔ
التنظيـ شريطا بصكت الرىينة الياباني  بث ـَُِٓيناير  ِٕبيتر كاسيغ، كفي 

قطع رأس ىاركنا يككاكا، ثـ أتبعو بشريط يقـك  كينجي غكتك يبيف فيو تنفيذ عممية
 .ـَُِٓيناير  َّفيو التنظيـ بقطع رأس الرىينة الياباني كينجي غكتك في 

 دولة البغدادي شرعية؟ هلالثالث:  المطمب
ممَّا يدؿ عمى بطالف كفساد فكر منظرم تنظيـ الدكلة اإلسالمية التناقض      

فقد أشار صاحب كتاب )إعالـ  .دادم خميفةالكبير بينيـ في كيفية اختيار البغ
إماميـ قد تـ تعيينو بطريقة القير كالغمبة،  األناـ بميالد دكلة اإلسالـ(: إلى أفَّ 

(  كجاء في كتاب )مد األيادم لبيعة البغدادم( ُ).كبطريقة بيعة أىؿ الحؿ كالعقد
سالمية بمبايعة ألبي ىماـ بكر بف عبد العزيز األثرم: "ثـ أميران لدكلة العراؽ اإل

كجاء في كتاب )مكجبات االنضماـ لمدكلة  ."مجمس شكرتيا كأىؿ الحؿ كالعقد فييا
 ال صحيحا منشأ شرعيان  كاف قد العراؽ في اإلسالمية الدكلة منشأ اإلسالمية(: "أف

 المجاىديف فصائؿ أغمب إجماع بعد اإلسالمية العراؽ دكلة تأسَّست فقد فيو شائبة
 في اهلل تقبمو البغدادم عمر أبا الشييد الشيخ المشكرة بعد عيَّنكاك  المطيبيف حمؼ في

عؿ  الدكلة قامت كقد كسكادىـ الناس جميكر كبايعو اإلسالمية لمدكلة أميرا عمييف
 أىؿ جميكر باختيار إمامة بيعةي  ألميرىا كانعقدت العراؽ أرض مف كاسعة أجزاء

 مجمس انعقد اهلل تقبمو لبغدادما عمر أبي الشيخ استشياد ( كبعدِالحؿ كالعقد".)

                                                 
األناـ بميالد دكلة اإلسالـ: أعدت بإشراؼ عثماف بف عبد الرحمف التميمي، مسئكؿ  إعالـ -ُ

 مي، كقد ذكر ذلؾ أكثر مف مرة في ىذا الكتاب.الييئة الشرعية، مؤسسة الفرقاف لإلنتاج اإلعال

 .ٔمكجبات االنضماـ لمدكلة اإلسالمية: الشيخ أبك الحسف األزدم ص  -ِ
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 بكرو البغدادم أبا الشيخ العراؽ في اإلسالمية لمدكلة أميران  كاختاركا الدكلة، شكرل
 عمر أبي لسمفو انعقدت كما كمشكرة باختيارو  البيعة لو فانعقدت كنصره، اهلل حفظو
 (ُ)".اهلل تقبمو
لـ يحصؿ في  كاحد، كىك ما كقتىذا ىك الجمع بيف النقيضيف في  :أقول   

كتككف بنفس الكقت  ،كيؼ تككف الخالفة ببيعة أىؿ الحؿ كالعقد إذالتاريخ كمو، 
نعـ يجكز عند مف ال يفقو،  !معنا؟ كاإلكراهأيضان قيرنا كغمبة؟! أيجتمع االختيار 

 .!!عمـ شرعي وأف تتقبؿ عدـ الفقو عمى أنَّ  اسكيريد مف النَّ 
االنضماـ لمدكلة  مكجباتألزدم في كتابو "كقد اعترؼ الشيخ أبك الحسف ا         

 لمدكلة البغدادم أميران  بكرو  أبا مف اختار كى الدكلة شكرل مجمس أفَّ اإلسالمية" 
. أم لـ يختره أىؿ الحؿ كالعقد في العراؽ، كال في غيرىا، بؿ العراؽ في اإلسالمية

زف نيير باغتا ما كرفيقوالعقيد حجي بكر  اختاره جماعة تنظيمو فقط. كقد قيؿ: إفَّ 
التنظيـ سران بأنَّو بايع أبا بكر البغدادم   خالؿ اجتماع عقدتو قياده  الجميع بقرارىما

أميران جديد لقيادة دكلة العراؽ، ككاف ىذا المكقؼ كفيال بأف يحث اآلخريف أك 
 يضطرىـ لمبايعو أبي بكر البغدادم ما داـ العقيد بكر كاثقان منو.

كؿ متابع لميالد دكلة العراؽ اإلسالمية أنَّيا نالت الشرعية ىك معمكـ ل كممَّا      
مف زعيـ تنظيـ قاعدة الجياد الدكتكر أيمف الظكاىرم باعتباره األمير الشرعي 
لمتنظيـ الذم يجب طاعتو كالسمع لو، كأفَّ كؿ منظرم داعش الشرعييف يستشيدكف 

ة، لجذب شباب بأقكاؿ كتصريحات الظكاىرم لالستدالؿ بصحة منشأ ىذه الدكل
تسقط شرعية  ( فالسؤاؿ: فيالِكالمؤيديف ليا.) صارالقاعدة لدكلتيـ، كتكثير األن

الدكلة بعد أف صرَّح الظكاىرم ببطالف الدكلة اإلسالمية في العراؽ كالشاـ، كقياـ 
منظرم القاعدة بإصدار الفتاكم كالبيانات التي تبيٍّف بكؿ ظيكر المكقؼ المعادم 

بطالنيا، كطالبكا بحمٍّيا، كأنَّيا اتصفت بصفات الخكارج،  كاأعمن ليذه الدكلة، حيث
كدعكا فصائؿ المجاىديف في سكريا بقتاؿ جماعة داعش، كعدٍّ قتالىـ مف كالب 

 (ّأىؿ النار، كما سيأتي معنا في نياية ىذه الدراسة.)
: تضمف الكتاب عدة فصكؿ، حمؿ الفصؿ (ْ)يقكؿ المفكر الشيخ غازم التكبة     

لثاني عنكاف "مشركعية قياـ دكلة العراؽ اإلسالمية"، كقد احتكل ذلؾ الفصؿ فقرة ا

                                                 
 .ٖالمصدر السابؽ ص   -ُ

 .ُِانظر إعالـ األناـ بميالد دكلة اإلسالـ  ص  -ِ

 كما جاء في بيانات أبي بصير الطرطكسي كأبي محمد المقدسي. -ّ

 عية: المفكر الشيخ غازم  التكبة، مكقع االتحاد العالمي لعمماء المسمميف.الخالفة رؤية شر  -ْ
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( كقد جاء ُتحمؿ عنكاف "نبذة مختصرة عف الطريقة الشرعية في تنصيب اإلمارة".)
 -:أهل العمم عمى أن اإلمامة تنصب وفقا لطرق ثالثة اتفق :فييا

رجؿ يختاركنو اكتممت في عف طريؽ بيعة أىؿ الحؿ كالعقد مف المسمميف ل :األول
 .حقو صفات األىمية المطمكبة لإلمامة

عف طريؽ عيد اإلماـ لرجؿ مف المسمميف مف بعده، أك لعدد منيـ يختار  :الثاني
 .منيـ أىؿ الحؿ كالعقد إماما

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

كبيعتو  طاعتو كدعا لمبيعة كأظير الشككة كاألتباع أف يصير أميرا لممؤمنيف، تجب
أف الطريؽ الثالث  فكجد ثـ كازف الكاتب بيف الطرؽ الثالثة، .توكال يحؿ ألحد منازع

امتالؾ "مجمس شكرل  ىك المناسب إلقامة "دكلة العراؽ اإلسالمية"، فاعتبر أف
في محافظة  العراؽ مساحة كاسعة مف أرض ىالمجاىديف" القكة كسيطرتو عم

 ."األنبار كغيرىا أٌىمو إلعالف "دكلة العراؽ اإلسالمية
 نقميا عف كتاب التيفي تحديد طرؽ تنصيب اإلماـ،  أصابالكاتب  نعـ أفَّ     

 العراؽ في إنزاليا عمى كاقع "دكلة السمطانية" لمماكردم كغيره، كلكنَّو أخطأ األحكاـ"
 -:كىي ،(ِ)اإلسالمية"، كقد برزت عدة أخطاء في كالـ الكاتب

 اختيار الخميفة: طريقةاألول:  الخطأ
المعمكـ أف مف ٍشركط إقامة الخالفة كتعييف الخميفة المسمـ المشكرة  مف        
ؿٍّ كالعىٍقد مشكرةي  :بالمشورة والمقصود .كالتمكيف كالشككة مف العمماء  أىؿ الحى

مٍّيا، الذيف  الرأم كالكجياء، كالقادة كأىؿ ٍقد األمكر كحى كالمشكرة، القاًدريف عمى عى
ؿ كالعىقد مجمكعةن مف مف يككف الناس  أىؿ الدٍّيف كالدنيا تبعنا ليـ، كليس أىؿي الحى

 ثـ تختارىـ جماعةه مف جماعات المسمميف، جياديَّة كانت أك غير جياديَّة، الناس
ؿ كالعىقد، ثـ ييقاؿ ليـ: ىؿ تيبايعكف  خميفةن عمى  فالنناييطمقكف عمييـ مسمَّى أىؿ الحى

المسمميف؟ فيقكلكف: نعـ! كىذا لـ يتحقؽ في دكلة البغدادم فميس كؿ  مف أيطمؽ 
ؿ  كعىقد؛ فاألسماء ال مسمَّى عمييـ ؿٍّ كالعىقد يككنكف ًفعالن أىؿى حى مف  تيغيٍّر أىؿ الحى

تنظيميـ العسكرم الذم  مفأفَّ أىؿ الحؿ كالعقد  تبيفي كبيذا سمَّيات شيئنا.حقيقة الم
                                                 

انظر صفحات متعددة مف: إعالـ األناـ بميالد دكلة اإلسالـ، مكجبات االنضماـ لمبغدادم،  -ُ
 كمد األيادم لبيعة البغدادم كغيرىا.

 الشيخ غازم التكبة. المفكر: عيةالخالفة رؤية شر  -ِ
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أحد مف  عوحكلكه إلى دكلة، ىـ فقط مف بايعكا مف اختاركه خميفة لممسمميف، فمـ يباي
 الٌشكرل مجمس خارج التنظيـ، كىذا ما اعترؼ بو شرعي داعش حيث قاؿ: "كظؿٌ 

 الحؿٌ  كأىؿ ككالتيا الٌدكلة كزراء لمقاء اضيةالم الفترة طيمة مستمرٌ  انعقادو  حاؿ في
 مجاىدة، اؿ طميعتيا منيـ كنخٌص  اإلسالـ أٌمة كنبٌشر فييا، الرأم كأصحاب كالعقد
 عمى اجتمعت قد الكممة بأفٌ  مكاف، كؿٌ  في الجياد كقادة األٌمة شيكخ مقٌدمتيـ كفي
 ( ُ".)البغدادمٌ  بكر أبي المجاىد الٌشيخ بيعةً 
ة دير شبيغؿ األلمانية تقريران بعنكاف "ممفات سرية تكشؼ ىيكؿ كنشرت مجم     

ـ، كمعو ََُِتنظيـ الدكلة" استند إلى كثائؽ كشفت عنيا إف حجي بكر، في عاـ 
مجمكعة صغيرة مف ضباط المخابرات العراقية ىـ الذيف جعمكا أبا بكر البغدادم 

 (ِ)يان.الزعيـ الرسمي لتنظيـ الدكلة بيدؼ منح التنظيـ كجيان دين
ال يجكز شرعا تنصيبو خميفة عمى عمـك  ،ىك خميفة عمى تنظيمو فقط إذف      

لـ تحصؿ لو البيعة العامة مف عمماء األمة كأىؿ الرأم فييا. كىؿ  والمسمميف، ألنَّ 
مميكف مسمـ! مع  مائةمف في التنظيـ ىـ الممثمكف ألمة المسمميف المميار كالثماف 

ادكف يجمعكف عمى مكقؼ كاحد مف ىذا الدكلة، كىك مالحظة أف عمماء األمة يك
اإلنكار عمييا، كبطالف قياميا، ككجكب عدـ طاعة خميفتيا، كلمَّا استحمت دماء 

 المسمميف ككفرت كثيرا منيـ، طالب العمماء بضركرة قتاليا.
 "كىنا: الدف ابف أسامة الشيخ منظرم داعش الشرعييف عف الراحؿ أحدكنقؿ      
 فمقد لو، أىؿ ىـ بما كاالجتماع الكحدة باب في السابقيف الفضؿ ىؿأ ذكر ينبغي
 مع عدد مع اهلل سبيؿ في المقاتمة الجماعات أمراء مف عدد تسابؽ المسمميف سر

 الشيخ فبايعكا التكحيد، كممة تحت الكممة لتكحيد المجاىدة المرابطة العشائر شيكخ
 باطؿ( كىذا الزعـ ّ".)اإلسالمية ؽالعرا دكلة عمى أميران  البغدادم عمر أبا الفاضؿ

فأيف ىي الجماعات المقاتمة التي بايعت كمف ىـ أمراؤىا الذيف تسابقكا في المبايعة 
بايعكا  المقاتمة الجماعات أمراء مف شيكخ العشائر كعدد أفَّ لمبغدادم، كما نرل 

كرية العس تنظيماتيـ ىك قكؿ بال دليؿ، بدليؿ أفَّ العشائر ليـ ،البغدادم خميفة
 الخاصة بيـ كما رأينا.

                                                 
 .ْم لبيعة البغدادم صكتاب مد األياد -ُ

المجمة أنيا حصمت عمى األكراؽ بعد مفاكضات مطكلة مع مقاتميف في مدينة حمب  ذكرت -ِ
 .ـَُِْالسكرية، كانكا قد استكلكا عمييا عندما اضطر التنظيـ لمتخمي عف مقره ىناؾ في أكائؿ 

كابات: أبك الحسف اإلسالمية في العراؽ كالشاـ اعتراضات كج لمدكلة كتاب مكجبات االنضماـ -ّ
 . كىك مف كتب منظرم داعش الشرعييف.ٖاألزدم ص
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كذب مزاعـ منظرم الدكلة في  المعتصـ باهلل أبك سميماف العتيبيكقد كشؼ      
مف خالؿ الشكرل كأىؿ الحؿ كالعقد،  طريقة تكلية البغدادم خميفة، كبيَّف أنيا لـ تتـ

بؿ بايع زعماء بعض التنظيمات العسكرم طمعا في مناصب في الدكلة التي 
يظف الناس أف قياـ الدكلة كاف بعد مبايعة جماعات مجمس فقاؿ: "سيعمف عنيا، 

شكرل المجاىديف لتنظيـ القاعدة ثـ مبايعة شيكخ العشائر بحمؼ المطيبيف، كليس 
نما بايع رؤكس ىذه الجماعات كسرايا الجياد كسرايا الغرباء  األمر كذلؾ ألبتة، كا 

كىـ أناس كأضاؼ: " "،كرةكجيش أىؿ السنة ككتائب األىكاؿ كجيش الطائفة المنص
ال عالقة ليـ بالجياد الحقيقي في الساحة بؿ منيـ مف لـ يحمؿ السالح في حياتو 
نما ىي أسماء مجردة، فبايعكا كاشترطكا إما  كميا كمنيـ مف ليس لو أتباع أصالن كا 
بمساف الحاؿ أك المقاؿ أف يتكلكا مناصب في ىذه الدكلة التي ستعمف، ككقع األمر 

كا كأنا أشيد باهلل العظيـ عمى ذلؾ بحكـ قربي مف أبي حمزة المياجر، كلـ كما أراد
 (ُ.)"يتدخؿ شيكخ العشائر المعركفكف

سمَّمنا جدالن بصحة بماء جاء في كتاب "إعالـ األناـ بميالد دكلة اإلسالـ"  كلك     
الذم اعتبر "أف حمؼ المطيبيف الذم دخؿ فيو مجمس شكرل المجاىديف كىك 

 رأسيا سبع جماعات جيادية كمنيا قاعدة الجياد في بالد الرافديف التيمشكؿ مف 
كىي فرع القاعدة في العراؽ التي امتمكت الشككة، كحققت  زرقاكم،أبك مصعب ال

في  الثالث جاءت عف الطريؽ ياالغمبة في األنبار كغيرىا، فجاء حكميا شرعيا، ألنَّ 
ىذا  ( فإفَّ ِ.)"ي حكـ المتغٌمبالطرؽ التي قننتيا كتب األحكاـ السمطانية، كى

 -الطريؽ ال يصح كيرد عميو بما يمي:
عند التدقيؽ نجد أف الحاكـ المتغمب كاف يزيؿ الحاكـ المتغمب عميو، فعندما  -ُ

الغمبة، أزالكا  طريؽ ىػ، كاستممكا الحكـ عفَْٓجاء السمجكقيكف إلى بغداد عاـ 
كيقاس عمى ذلؾ المرابطكف  دكلتيـ، لكانيائيا حكـ البكييييف الذيف كانكا قبميـ، كأدا

كالمكحدكف، فالمكحدكف عندما حكمكا المغرب أزالكا نيائيا دكلة المرابطيف، ككذلؾ 
الشأف في العباسييف، كالحمدانييف، كاألخشيدييف، كالطكلكنييف كالطاىرييف، 

عميو  لمتغمبكاألدارسة.. الخ، فحتى يتحقؽ حكـ المتغمب يجب أف يزيؿ حكـ ا
ؽ، كيبعده عف الحكـ نيائيا، كيقضي عميو، كيزيؿ كؿ معالـ سيطرتو عمى الساب

                                                 
كأبك  (.https://justpaste.it/do3r)رسالة الشيخ أبي سميماف العتيبي لمقيادة في خراساف -ُ

 ة قبؿ عزلو.سابقان كقاضي الدكل "تنظيـ القاعدة في بالد الرافديف" قاضي الجماعة فيىك سميماف:
 .ُِميالد دكلة اإلسالـ صانظر إعالـ األناـ ب -ِ
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كبالنظر فيما يخص دكلة العراؽ اإلسالمية، فيي لـ تتغمب عمى نكرم  .الدكلة
كالمحتؿ األميركي لمعراؽ، كلـ تزؿ حكميما، كتتغمب  السابؽ، المالكي الحاكـ
مجمس شكرل المجاىديف  مف حكـ المتغمب"، لذلؾ نعتقد أف المقصكد عمييما، كىك

الثالثة مف طرؽ الحكـ الشرعي، كلـ يحقؽ  ريقةفي الط المقصكد لـ يحقؽ
حكـ المتغمب عميو كالقضاء عميو، بؿ احتمكا فضاءن مف  إزالة مضمكنيا، كىي

عالف دكلتيـ اإلسالمية يعد عمالن غير شرعي حكميـ األرض، لذلؾ فإفَّ   (ُ).كا 
إذف ألمٍّ ًجية أف تيعمف  يصح  فال  :الفةالتمكين من شروط قيام الخ إن -ِ

ا ًخالفتىيا عمى كافَّة المسمميف، كتينصٍّب َـّ  إمامن تطميب مف جميع  مف عندىا، ث
خميفةن لممسمميف، كىي لـ تتمكَّف بعدي، كال  تيبايعىو المسمميف في كؿٍّ أنحاء األرض أف

عبثه كحماقة؛ فإقامة منيا، فضالن عف البعيد عنيا، فيذا  القريب تستطيع أف تىحميى 
 بمجرَّد االدٍّعاًء كاإلعالف؛ فأم  ًقيمة إلعالف ليس لو حقيقةه في تككف الخالفة ال
  !الكجكد؟
 أك عمى مدينة رعمى البمد كمو، ال يسيطٍّ  رالمتغمب ىك مف يسيطٍّ  الخميفة إفَّ        

 قاتؿأكثر كيسيطر غيره عمى بقية المدف األخرل، مع كجكد تنظيمات متعددة ت
المقاتمة في سكريا مكجكدة قبؿ تنظيـ الدكلة  التنظيماتفإفَّ  أيضاالسائد، ك  النظاـ

نزيؼ دـ المسمميف، ال يزيدىا نزيفان  قاؼبسنكات، فأيف ىذا المتغمب الذم جاء إلي
مف دماء المكحديف الذيف يقاتمكف النظاـ المجـر الذم يسفؾ دماء الشعب السكرم، 

م فتنة كتشكيشا لجياد المجاىديف، بؿ إساءة لمجياد في كزادىا الخميفة البغداد
 (ِ).اإلسالـ

المسمميف أك جزء مف قطر أقطار المسمميف،  أقطارتغمَّب عمى أحًد  مفإفَّ  ثَـّ  -ّ
جميع أقطار المسمميف،  عمى نفسو خميفةن لممسمميف، فكأنَّما زعـ أنَّو تغمَّب سمَّىك 

 عمىقاـ بو  مالمشرع، بؿ يدؿ   مخالؼه  ف ثىَـّ ىككىذا أمره مخالؼه لمحسٍّ كالكاقع، كمً 
 البخارم  فقد ركىل  .يمحؽ بيا كما ،خمؿو كبيرو في تصك ًر أحكاـ اإلمامة في الشرع

ناد، عف األعرج، عف أبي يرةى  كمسمـ في صحيحييما مف حديث أبي الزٍّ رضي  ىيرى
نَّة، ييقاتىؿ ؿيقك  اهلل عنو، أنَّو سًمع رسكؿى اهلل صمَّى اهلل عميو كسمَّـ ـي جي : "إنَّما اإلما

صمى اهلل عميو كسمـ  قكلوالنككم  رحمو اهلل:  الحافظ قاؿ ."ًمف كرائو، كييتقَّى بو
"اإلماـ جنة" أم: كالستر ألنو يمنع العدك مف أذل المسمميف، كيمنع الناس بعضيـ 

                                                 
 الشيخ غازم التكبة، مكقع الجزيرة نت. المفكرالخالفة رؤية شرعية:  -ُ

 مقاؿ المكقؼ مف إعالف جماعة البغدادم الخالفة: الشيخ عبداهلل المحيسني. -ِ
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مف مف بعض، كيحمي بيضة اإلسالـ كيتقيو الناس كيخافكف سطكتو كمعنى يقاتؿ 
 ،ُكرائو أم يقاتؿ معو الكفار كالبغاة كالخكارج كسائر أىؿ الفساد كالظمـ مطمقا"

رجؿه مف  ييبايىع فكيؼ .كبقيَّة شيرَّاح الحديث الفتح، كبمثمو قاؿ ابفي حجرو في
حقكؽ ككاجبات؛ فمىف  فمإلمامة !المسمميف إمامنا عمييـ كىك ال يستطيع أف يحمييـ؟

 .فال ييطالبيـ بأداء حقٍّو عمييـ رىعيَّتو، بو اهلل عميو تيجاهكاف عاجزنا عف أداء ما أكج
الخالفة، مف  ىذه الرَّجيؿ خميفةن عمى المسمميف إالَّ إذا تحقَّؽ لو بالفعؿ مناطي  ييعد   كال

فإمامتيو ليسٍت  كذلؾ، جميكر المسمميف؛ فمىف لـ يكف مىحيث القدرةي كالس مطاف ع
عمييا؛ فالًعبرة بالحقائؽ  ييسيطر ارة عمى البيقعة التيعيظمى، كأحسف أحكاليا أنَّيا إم

 (ِ).المبانيكالمعاني، ال باألسماء ك 
صحة خالفة البغدادم لعدـ تكفر  عدـ إلىعبداهلل المحيسني  الشيخ كذىب    

لمبغدادم تمكيف في غالب مناطؽ الشاـ كحمب كالساحؿ  ليسشرط التمكيف فقاؿ: "
كيؼ يعمف خالفة عمى األمة كميا؟؟ إنو كاهلل كحمص كدمشؽ كالغكطة كغيرىا، ف

عمى  خطأ فادح كفتنة عمياء. إف الذم تجب لو البيعة باإلمامة ىك مف يككف قادران 
مف  بسط سمطانو عمى جميع بالد المسمميف، فعندئذ تجب بيعتو عمى الجميع، إفَّ 
 يـركاتال قدرة لو كال سمطاف عمى أكثر المسمميف كأرضيـ كسمائيـ كبحرىـ كث

فالتغمب الذم تحدث عنيا الفقياء  (ّ)كخدماتيـ، فميس لو مف الخالفة إال االسـ".
التي يتـ فييا استيالء أحد األمراء عمى الممؾ  لحالةىي حالة الضركرة، كىي ا

% منيا، ُالجامع لألمة )اإلمامة( بالقكة كاستقراره لو، كليس عمى قطعة ال تتجاكز 
 ، في تفسيره عف ابف خكيز منداد قكلو: "كلك كثب  يالقرطبكحاؿ خميفة داعش اليـك

عمى األمر مف يصمح لو مف غير مشكرة كال اختيار كبايع لو الناس تمت لو البيعة 
لـ يكف كافيا لمنع الخركج عميو  دهفالكاضح مف كالميـ أٌف تغٌمبو كح (ْ)كاهلل أعمـ".

ضفاء صفة "اإلماـ" عميو، بؿ كاف إقرار األمة كمبايعتيا لو شرط أساسي؛ فصفتو  كا 

                                                 
دار  :أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم  :شرح صحيح مسمـ بف الحجاج المنياج -ُ

 .َِّ/ُِق،ُِّٗبيركت، الطبعة الثانية، –العربي إحياء التراث

 مقاؿ: إعالفي الًخالفًة اإلسالميًَّة رؤيةه شرعيَّةه كاقعيَّةه: الشيخ عمكم بف عبد القادر السقاؼ. -ِ

 مقاؿ المكقؼ مف إعالف جماعة البغدادم الخالفة: الشيخ عبداهلل المحيسني. -ّ

د بف أحمد بف أبي بكر القرطبي، المحقؽ : ىشاـ الجامع ألحكاـ القرآف: أبك عبد اهلل محم -ْ
سمير البخارم، دار عالـ الكتب، الرياض، المممكة العربية السعكدية، طبعة  

 .ِٗٔ/ُـ،ََِّىػ/ُِّْ
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في ركاية أحمد: "الذم ييجمع المسممكف عميو كميـ يقكؿ ىذا اإلماـ"، كفي ركاية 
 (ُ)الاللكائي: "كقد اجتمع عميو الناس فأقٌركا لو بالخالفة".

كالـ فقياء األمة في إقرار شرعية التغٌمب كاف خطابا فقييا عف حكـ  إفَّ  ثـ     
تقرار أمر اإلمامة لو، كىي حالة ضركرة، كليس تعامؿ األمة مع المتغٌمب بعد اس

كنسبتيا إلى الشرع كالسنة... كىك  حكـتأصيالن لطريقة مف طرؽ الكصكؿ إلى ال
ككاف قبكؿ خالفة المتغٌمب بعد  ،بياف لحكـ التعامؿ في حالة ضركرة، خيار شرعي

ج بعض استقرار األمر لو متعٌمقنا بذلؾ الظرؼ بيدؼ حقف دماء المسمميف؛ ألٌف خرك 
األمة عمى مف تغٌمب كتمٌكف كإماـ لجميع المسمميف سيجمب المزيد مف القتاؿ 
كالدماء ألمة أنيكتيا الفتف، فأيف كاقع داعش اليكـ مف ىذا األمر، فأيف دماء األمة 
التي حفظت مع خالفتيـ، مع تكفيرىا لمجماعات اإلسالمية التي تقاتؿ الطغاة، 

رأل األئمة أف المتغمب شخص مستعؿ مبتغ لمعمك  لذا ،(ِ)دماء أبنائيا. ؿكاستحال
الذم ينتيض ليذا  لذا فيك فاسؽ، يجب عقكبتو. قاؿ الجكيني في "الغياثي": "إفَّ 

الشأف لك بادره مف غير بيعة كحاجة مستفزة أشعر ذلؾ باجترائو كغمكه في استيالئو 
كقاؿ ابف  (ّ)".كتشكفو إلى استعالئو كذلؾ يسميو بابتغاء العمٌك في األرض بالفساد

حجر الييتمي في "الصكاعؽ المحرقة: "المتغمب فاسؽ معاقب ال يستحؽ أف يبشر 
تغمب عميو بؿ إنما يستحؽ الزجر كالمقت كاإلعالـ بقبيح  فيماكال يؤمر باإلحساف 
 (ْ)أفعالو كفساد أحكالو".

عميه المقارنة بين دولة العراق اإلسالمية ودولة الرسول صمى اهلل  الثاني: الخطأ
 :وسمم

عقد منظرك داعش مقارنة بيف دكلة العراؽ اإلسالمية التي أعمنكا عنيا  دلق        
األرض  أفَّ  كدكلة المدينة المنكرة التي أسسيا الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، فكجدكا

                                                 

شرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة: أبك القاسـ ىبة اهلل بف الحسف بف منصكر الطبرم  -ُ
 التغٌمب، بحث ُٖٔ/ُق، َُِْ ض،الريا -دار طيبة الاللكائي، تحقيؽ : د. أحمد سعد حمداف، 

 محمد جاب. شريؼ: المبطميف كشبيات كالشكرل كاألمة

 المصدر السابؽ. -ِ

غياث األمـ في التياث الظمـ أبك المعالي عبد الممؾ بف عبد اهلل الجكيني، تحقيؽ الدكتكر  -ّ
 .ُٔٓالديب، ص 

ندقة: أحمد بف محمد بف عمي بف حجر الصكاعؽ المحرقة عمى أىؿ الرفض كالضالؿ كالز  -ْ
كامؿ محمد الخراط،  -: عبد الرحمف بف عبد اهلل التركي المحقؽالييتمي السعدم األنصارم، 

 .ِٕٔ/ِـ، ُٕٗٗ -ىػُُْٕاألكلى،  الطبعةلبناف  –مؤسسة الرسالة 
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التي احتمكىا في األنبار كغيرىا مف األرض في العراؽ أكسع مف دكلة المدينة كقد 
أكردىا  :األولىمرتيف،  المعنى كقد أشاركا إلى ىذا .ر إعالف الدكلةاعتبركا ىذا يبر 

في العراؽ اليـك  كالمجاىدكف": ِٔ"إعالـ األناـ" حيث قاؿ في صفحة  اتبك
البقعة التي أقاـ  أضعاؼ يسيطركف عمى بقاع مف األرض ىي بفضؿ اهلل أضعاؼ

رعي في قياـ الدكلة الش فالمناطكسمـ دكلتو األكلى،  يوعمييا النبي صمى اهلل عم
كىك التمكيف عمى بقاع ىي  األكلى، متحقؽ لكجكد المعنى الذم قامت عميو الدكلة

: أكردىا د. أيمف والثانية ."األكلى الدكلة عميياأكبر مف تمؾ التي ترعرعت 
في أكثر مف مناسبة. كقد  اإلسالمية الظكاىرم في حديثو عف قياـ دكلة العراؽ

في المقارنة بيف "دكلة العراؽ  الظكاىرم األناـ" كأيمف أخطأ كؿ مف كاتب "إعالـ
الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، كقد تبيف  أقاميا اإلسالمية" ك"دكلة المدينة" التي

في الجزيرة العربية: فمـ تكف السمطة متمثمة  السمطة الخطأ في عدـ إدراكيـ لكاقع
بية، حيث كانت تقكـ "دكلة تقع في جكار الجزيرة العر  التي بدكلة، كما ىك في الدكؿ

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

 كعائمي كأبي جيؿ كأبي ليب كأبي طالب كالكليد بف المغيرة، كلـ تكف اجتماعي
أك جيشا أك كزراء، لذلؾ عندما ىاجر الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ  شرطة تممؾ
 إلى المدينة لـ يستطع أبك جيؿ أف يالحؽ الرسكؿ ألنو ال يممؾ شرطة أك مكة مف

 (ُ)كألف سمطتو انتيت عند حدكد مكة المكرمة. جيشا،
عمى -أنشأ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ سمطة في المدينة، كانت  كعندما       

مكافئة لسمطة أبي جيؿ في مكة إف لـ تكف أرقى، ككانت مشركعا لدكلة  -قؿاأل
 .كاجيت بعد ذلؾ دكلتي فارس كالرـك

 "لذلؾ عندما أجرل أيمف الظكاىرم ككاتب "إعالـ األناـ بميالد دكلة اإلسالـ     
 مساحة ركزا عمى عامؿ يمامقارنة بيف "دكلة العراؽ اإلسالمية" ك"دكلة المدينة" فإنَّ 

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

السمطة في  مثؿ مكافئة في سمطتيا لكؿ الكيانات القائمة في الجزيرة العربية
كما مصير دكلة داعش مف الناحية  ،الطائؼ كاليمامة، كتيماء، كتبكؾ... الخ

 الشرعية بعد أف تبرأ منيا زعيـ قاعدة الجياد بعد أف تمددت داخؿ سكريا.

                                                 
 الشيخ غازم التكبة. المفكرمقاؿ الخالفة رؤية شرعية:  -ُ
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أكثر جالء عند المقارنة بيف حالتي الرسكليف الكريميف  الصكرة كيمكف أف تككف    
محمد صمى اهلل عميو كسمـ كالمسيح عيسى بف مريـ عميو السالـ، فقد لكحؽ 

كركما، كعندما خرج األكؿ مف مكة كىاجر إلى  مكةبؿ سمطتي الرسكالف مف ق
ألبي جيؿ، أما عيسى عميو السالـ، فعندما الحقو  مكافئة المدينة أصبح في سمطة

قيصر ركما أرسؿ شرطتو كعسكره، فالحقكه في كؿ فمسطيف، ثـ قرركا اعتقالو، 
في حالتي الرسكليف اهلل رفعو إليو، كاختالؼ النتائج  لكف ككانكا يريدكف أف يقتمكه

في اختالؼ نكع السمطتيف المتيف الحقتيما،  -أخرل عكامؿ مف -الكريميف ىي 
  (ُ): مسؤكؿ الييئة الشرعية كأيمف الظكاىرم.الكاتباف كىذا ما لـ يتنبو لو

 الثالث: إسقاط مصطمح دار الحرب ودار اإلسالم: الخطأ
دار الحرب كدار اإلسالـ" كاتب "إعالـ األناـ" في إسقاط مصطمح " أخطأ       

في الرد عمى مف اشترط كجكد "دار  صطمحكقد استخدـ ىذا الم العراؽ، عمى كاقع
تنصيب إماـ في مجاؿ تفنيده لمشبية الثانية التي أثارىا خصـك  أجؿإسالـ" مف 

 نياألَّ  لمشرعيةكالتي بدأىا بقكلو "سيقاؿ: دكلتكـ المعمنة تفتقر  اإلسالمية، الدكلة
كجكد محتؿ غاز لألرض، فمك أنكـ انتظرتـ حاؿ خركجو مف العراؽ، ثـ  معأقيمت 

 (ِ) ."!قمتـ بإنفاذ مرادكـ لكاف أحرل كأليؽ بالقبكؿ
كقد استيخًدـ بكؿ أسؼ مصطمح "دار الحرب كدار اإلسالـ" في الساحات      

كبير لدل معظـ الفصائؿ الجيادية في نصؼ القرف الماضي،  بشكؿ الجيادية
نتائج كارثية في بمبمة مسيرة األمة، كمف الكاضح أف المصطمح ىك ككانت لو 

في قرآف كال سنة، كلكنو نشأ لتكصيؼ كاقع تاريخي  أصؿ مصطمح فقيي كليس لو
تضبط مسار األمة، كتسدد مسيرتيا في مجاؿ  فقيية معيف، كإلصدار أحكاـ
 .التعامؿ مع أعداء األمة

 ـ"، يقاـ فييا شرع اهلل، ىك الذم يحددالجمي أيضا أف كجكد "دار اإلسال كمف     
 إسطنبكؿ الدار األخرل "دار حرب"، لذلؾ فإف إلغاء "الخالفة اإلسالمية" في ككف
"، كبالتالي اإلسالـ ، كىي آخر دكلة تطبؽ الشريعة اإلسالمية ألغى "دارُِْٗعاـ 

ال يطبؽ لـ يعد ىناؾ كجكد لػ"دار الحرب"، كلذا فإفَّ اعتبار ديار المسمميف التي 
فييا شرع اهلل "دار حرب" خطأ فقيي، ألفَّ كجكد "دار الحرب" مرىكف بكجكد "دار 

                                                 
 .المصدر السابؽ -ُ

 ..ُٔاألناـ ص  إعالـ -ِ
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"دار حرب"، كال يجكز  مصطمح ىناؾ "دار إسالـ" فقد انتفى تكفاإلسالـ"، فمما لـ 
المسمميف، فعمينا أف نكجد أكال  عمى إسقاط األحكاـ الفقيية المرتبطة بيذا المصطمح

 ."ؾ "دار حرب"دار إسالـ" لتككف ىنا
ذا         إسقاط ىذا المصطمح عمى كاقعنا الحالي، فبماذا نصؼ  خطأن  كافكا 

 أف الجمي مف ىذه البمداف التي لـ تعد محككمة بشريعة اهلل اآلف؟ في المسمميف
 دار" كجكد "دار اإلسالـ" يقاـ فييا شرع اهلل، ىك الذم يحدد ككف الدار األخرل

 دار"ألغى  ُِْٗفة اإلسالمية" في إسطنبكؿ عاـ حرب"، لذلؾ فإف إلغاء "الخال
 ."اإلسالـ"، كبالتالي لـ يعد ىناؾ كجكد لػ "دار الحرب

كالحقيقة أف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ بنى في حياتو ثالثة أمكر: المسمـ        
 .أكال، كاألمة. ثانيا، كالدكلة ثالثا، فعندما سقطت الدكلة بقي أمراف: المسمـ كاألمة

 جزء ـنصؼ المسمميف المكجكديف اآلف في أية أرض مف ديار المسمميف بأني لؾلذ
 "األمة اإلسالمية" التي كانت مكجكدة عمى مدار التاريخ مف حيف أنشأىا مف

 صمى اهلل عميو كسمـ إلى الكقت الحاضر، مع قياـ عشرات الدكؿ كسقكطيا الرسكؿ
كالسمجكقييف، كالزنكييف،  مثؿ: دكلة األمكييف، كالعباسييف، كالبكييييف، مف

كاأليكبييف، كالمماليؾ كالمكحديف، كالمرابطيف... الخ، التي لـ تؤثر في كحدتيا رغـ 
 (ُ).قياـ كؿ تمؾ الدكؿ كسقكطيا

 : عدم التوثق النعدام التوثيق:الرابع الخطأ
في  ؾالمرءي مسممنا أك يشكٍّ  بكذٍّ مف أصعب األمكر عمى النفس أف يي  إفَّ 

كف ما ىك أصعب منو أف يعرؼ الناصحي الحؽَّ ثـ ال يبينو في أمر مصداقيتو. كل
األمر تحكؿ مف ككنو شخصيًّا إلى شرعي، كمف  إفَّ  حيثعاـ قد شاع بيف الناس، 

أف ينصح إخكانو المسمميف، فالغيرة عمى العمـ كالديف ينبغي أف تككف  مسمـحؽ أمٍّ 
يو أف يينصح في منع الناس عظيمة. كمف كاف محبًّا لمحؽ كاف أعظـ ما يييدل إل

 (ِ)مف تقميده في باطؿ.
مف الكالـ أفَّ المجمس قد دعا  كالشاىد" صاحب إعالـ األناـ: يقكؿ

الكجياء كمف يصمحكا أف يككنكا في مكضع الشكرل مف أىؿ العراؽ لالنضماـ 
كالتكحد، ككاف آخر الخطكات المباركة اإلعالف عف تشكيؿ حمؼ المطيبيف، كالذم 

ياء كالفضالء مف أىؿ العراؽ مف العمماء كرؤساء العشائر كقادة الجياد، دعا الكج
كاستجاب مف استجاب ككانكا خيرنا كبركة، كمف لـ يفعؿ فكزره بيف كتفيو ليس لو 

                                                 
 الشيخ غازم التكبة. المفكرالخالفة رؤية شرعية:  -ُ

 .ُٓانظر الدكلة اإلسالمية بيف الحقيقة كالكىـ ص  -ِ



36 

 

مف الحمؿ نصيب، كليس لو مساغ مقبكؿ في تأخره كانكفائو عف االجتماع كالتآلؼ 
ما يمكف أف يككف رابطة يمتحـ  الذم يطمبو الشرع كيحث عميو بكؿ سبيؿ، مع كجكد

 (ُ)صفكفيـ". كتمتئـ كالعقد ؿمف خالليا أىؿ الح
إفَّ الذم يعرؼ كاقع العراؽ يعمـ جيدنا أفَّ معظـ أىؿ العمـ كرؤساء العشائر    

كيعتقدكف أنو السبب األكبر في  ،كقادة الجياد كالكجياء كالفضالء يرفضكف الغمك
كذلؾ  !ية التي أثمرت قمة العمميات الجياديةفقداف المجاىديف حاضنتيـ االجتماع

بسبب أفعاؿ ىؤالء الغالة السيئة التي كلَّدت ردكد أفعاؿ أسكأ كصمت إلى أف يقع 
كثير مف العكاـ في أمكر خطيرة، كال حكؿ كال قكة إال باهلل. عممنا أفَّ أكثر 

إال مف  الجماعات اإلسالمية الجيادية الكبرل لـ تسمع بما أسمكه بحمؼ المطيبيف
  (ِ)كسائؿ اإلعالـ.

ليس من حق تنظيم خاص أن يطالب كل المسممين بمبايعة خميفة  إذن    
 .لتنظيم ليكون خميفة لكل مسممي العالم

 قاؿ الحافظ ابف حجر رحمو اهلل فقاؿ: "كقد أجمع الفقياء عمى كجكب طاعة      
 ميو، لما في ذلؾالمتغمب، كالجياد معو، كأٌف طاعتو خير مف الخركج ع السمطاف

 كلـ دهػحقف الدماء، كتسكيف الدىماء، كحجتيـ ىذا الخبر كغيره مما يساع مف
 طاعتو في ذلؾ كزػفال تج حػالصري رػالكف افػمف ذلؾ إال إذا كقع مف السمط يستثنكا

  (ّ) . .."دهػػعػالذم ب ديثػتجب مجاىدتو لمف قدر عمييا كما في الح بؿ
ة البغدادم أنَّيا إعالف مف طرؼ كاحد دكف باقي يبف بطالف خالف اكممَّ      

طكائؼ الحؽ إنَّما يؤكٍّد باطؿ ىذه الجماعة كتعدييا عمى حؽ المسمميف، إفَّ 
قامة الٌديف  ـ  الشمؿ، كا  المقصكد مف نصب اإلماـ األعظـ ىك اجتماع الكممة كل

اجتمعت الكممة كتنفيذي أحكاـ اهلل، كرفع الٌظمـ كنشر العدؿ، فباهلل عميؾ ىؿ بفعمكـ 
 أـ تمزقت. 

 عن الواليات بين الفينة واألخرى: اإلعالنالخامس:  الخطأ
ليا  عالقةال  كأفَّ  ،"بداعشيبيف بطالف الدكلة اإلسالمية المعركفة " اممَّ  إفَّ       

الكاليات  ظيكرالمفاجئ عف  اإلعالفبمفيكـ الخالفة اإلسالمية كنظاميا كحقيقتيا 
كؿ كالية البد فييا  الدكؿ العربية كاإلسالمية. كمعمكـ أفَّ في أكثر مف منطقة في 

                                                 
 .ِٗاألناـ ص إعالـ -ُ

 .ُٕ-ُٔاإلسالمية بيف الحقيقة كالكىـ ص  ةانظر الدكل -ِ

بيركت،  -معرفة فتح البارم شرح صحيح البخارم: أحمد بف عمي بف حجر العسقالني، دار ال -ّ
 .ٕ/ُّق، ُّٕٗ
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مف كاؿ يتـ اختياره مف الخميفة، كلو صالحية الحكـ كاإلشراؼ عمى أعماؿ الدكائر 
في كاليتو نيابة عف الخميفة، كلو اإلمارة عمى أىؿ كاليتو، كالنظر في جميع ما 

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

كأف يككف شديد المراقبة ليـ، كلذا يمزمو أف يرسؿ مف يطمئنو عمى أحكاؿ الرعية 
في الكالية، كيتحسس أحكاليـ. فالسؤاؿ الذم يطرح نفسو: ىؿ الكاليات التي تعمف 

دارات الكالية التي تمكف الكالي مف القياـ داعش عف  كجكدىا تتكفر فييا مؤسسات كا 
بميمتو كنائب عف الخميفة، أـ كاقع الحاؿ ىي أبعد عف ذلؾ بكثير. كبياف ذلؾ 

 بكالية سينا.
بعد مبايعة  سيناداعش" عف قياـ كالية  -"الدكلة اإلسالمية أعمنت لقد سينا: والية

 جماعةأفَّ  معمكـك  المية،اإلس لدكلةيسمى با ماالجماعة "أنصار بيت المقدس" 
البغيض عمى  االنقالب عقب-صيتيا في مصر  ذاعتنظيـ أنصار بيت المقدس 

أىداؼ  كمياجمة تفجير عممياتب قيامياخالؿ  مف -مرسي دالرئيس الشرعي محم
أنَّيا  يقاؿ مسمحة عسكرية جماعة كىي ،كمنشآت عسكرية كشرطية مصرية

 ،الصييكني العدك تحارب كيأنشئت  ياكأعمنت أنَّ  مؤخرا، ءسينا في استكطنت
كلكف بعد انقالب مؤسسة الجيش المصرم عمى حكـ الرئيس محمد مرسي أعمنت 

 .فاألم كقكات المصرم الجيش تحارب يابكضكح أنَّ 
مسمح قد غيَّر اسمو إلى "كالية سيناء"، كىذا  تنظيـ إالَّ  ىي مافكالية سينا إذف       

استطاع  ما قتؿب قكـي ،مطارد مف الجيش المصرم في جباؿ ككدياف سيناءالتنظيـ 
فإفَّ  الكقتنفس  فيك  ،مف أفراده كيعتقؿبجراحات  يصيبيـ أكمف الجيش المصرم 

 ،عددان مف ىذا التنظيـ يقتؿ كيعتقؿ مف الجيش المصرم، فأيف الكالية المزعكمة!؟
كأيف المؤسسات اإلدارية  ،ة سيناءكالي في داعش خميفة مثٍّؿكمف ىك الكالي الذم يي 

الكالية كفؽ أحكاـ الشريعة، إنيَّا  فكغيرىا لمكالية التي تتكلى تصريؼ حياة سكا
 ،شبكة المعمكمات الدكلية في إعالمية مكاقعكليا  عالـ،فقط في كسائؿ اإل ةكالي

تقـك مف خالليا بإصدار البيانات حكؿ ما تقكـ بو مف عمميات عسكرية ضد 
 مصرم. الجيش ال

 الدكلةالكاليات األخرل التي أعمنت " بقيت أفالغريب بؿ مف العجائب  كمف     
" عف قياميا مقتصرة فقط عمى قبكؿ الخميفة البغدادم بيعات داعش -اإلسالمية 

الكالي نائب الخميفة مف أىؿ  معرفة دكفمجمكعات جيادية صغيرة فييا،  فم
 مجمكعة أفَّ  يعني كىذا .معمنة صكرةك  اإلدارية يابأعمال قيامياالكالية، كدكف 
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تمؾ البمد  في عةالمجمك  ىذهجيادية ما في بمد ما تبايع البغدادم بالخالفة تصبح 
التاريخ اإلسالمي كمٍّو،  في كمستيجفكالية تابعة لدكلة داعش. كىذا أمر غريب 

نشئت الدكلة اإلسالمية ما أ أفَّ  عمىكضكح  كبكؿيدؿ   كىذاكمخالؼ لمشرع كالعقؿ. 
إال لإلساءة لمنظاـ السياسي في اإلسالـ، كلتقطع الطريؽ عمى دعاة المشركع 
اإلسالمي مف الحركات اإلسالمية المعتدلة التي تسعى إليجاد الخالفة الراشدة عمى 

 منياج النبكة.

 السادس: المبالغة في الكذب: الخطأ
الحسف  أبكداعش  شرعيداعش"  لدكلةمارس الكذب لمتركيج " ممَّف إفَّ      

 حيثاألزدم في كتابو: "مكجبات االنضماـ لمدكلة اإلسالمية في العراؽ كالشاـ" 
شركط اإلمامة قد  أفَّ أبي بكر البغدادم:  خميفتيـتعييف  طريقةكذب عندما قاؿ في 

عندما  ككذببما ال يضارعو فيو مضارع، أك يعتمي فييا عميو منازع.  وفي قتتحقَّ 
 العراؽعاقؿ يعمـ يقينان أفَّ  ككؿ ،"تحريرهفي العراؽ بعد قامت  الخالفة" أفَّ زعـ 
: ؿلو أف يقك  فأنَّى ،الركافض العراقية كاإليرانية الشيعةيسيطر عميو  نظاـمف  محتؿ

ترل في كاقع اليكـ أفَّ الدكلة اإلسالمية قد قامت في العراؽ بعد تحريره، كلـ  كأنت"
 (ُالطكاغيت".)يكف شيءه جاكرىا في البالد محررنا مف ربقة 

 لداعش: العامة الفكرية لمرتكزاتالرابع:  المطمب
التي تتبناىا التنظيمات الجيادية  -تنظيـ داعش نفس األفكار الجيادية يتبنى   

التي تقكـ عمى الجياد كتكفير المجتمع، كتتمثؿ  -التكفيرية، المنتسبة لمفكر القاعدم
  -:ىذه األفكار فيما يمي

 والبراء عند داعش:: عقيدة الوالء أوال
يتابع خطابات قادة داعش كالكاقع العممي لداعش يجد تضخميـ لعقيدة  مف        

 -كنتج عف ذلؾ: .الكالء كالبراء كالمغاالة في تطبيقو
إساءة الظف بعمكـ الناس، حتى مف المسمميف، ممف يخافكنيـ لدرجة تكفيرىـ  -ُ

ات، العقدية كالعممية، أك الكبيرة كالحكـ بردتيـ، نتيجة عدـ التمييز بيف المخالف
 .كالصغيرة، أك القطعية كالظنية

                                                 

مكجبات االنضماـ لمدكلة اإلسالمية في العراؽ كالشاـ: أبك الحسف األزدم، مؤسسة المأسدة  -ُ
 ـ.َُِّ-قُّْْاإلعالمية، 
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الحدة كالغمظة في اإلنكار كالرد عمى المخالؼ باألسمكب العنيؼ، كلك كاف  -ِ
المخالؼ سمفينا، كعدـ التفكير في مآالت األمكر، كما قد يترتب عمى التصرؼ مف 

 .مفاسد عظيمة كفساد عريض
أينا كاف بكؿ الكسائؿ الممكنة، كمف ذلؾ قتاه كأسره محاكلة النيؿ مف الخصـ  -ّ

 كتعذيبو. كقد طبقتو داعش في قتاليا لمتنظيمات العسكرية المقاتمة لمنظاـ السكرم.

 : الغمو في التكفير والقتل بغير حق:ثانيا
مبدأ "الحكـ بما أنزؿ اهلل"، كعنو يتفرع  إفَّ أساس التكفير عند الدكلة يقكـ عمى     

حكاـ الذيف يحكمكف بالقكانيف الكضعية، كتكفير الراضيف بذلؾ، كتكفير مف تكفير ال
لـ يكفٍّر ىؤالء جميعنا، كما أف البمداف التي تيحكـ بالقكانيف تصبح كميا دار كفر، 

" سيرتيا األكلى كيجب الجياد الذم يتحكؿ دةفيعكد اإلسالـ غريبنا كتعكد "حركب الر 
 معيـ إلى ركف مف أركاف اإلسالـ. 

لـ يكف ليستقيـ عمى ىذه الصكرة دكف الطعف في عامة العمماء  كىذا      
كالمؤسسات كمصادر العمـ اإلسالمي، كالعكدة المشكىة كاالنتقائية إلى الكتب، 
كاتخاذ فقياء مخصكصيف مف خارج النظاـ الفقيي، كبما أف المنظكمة الفقيية 

عمى الكتابة في فقو الجياد اإلسالمية ال تيسعفيـ في ىذا البناء تجدىـ حريصيف 
بصكرة مختمفة كبطريقة شديدة االنتقائية، حتى جعؿ أبك عبد اهلل المياجر تقسيـ 

". كمف ثـ يكفٍّر ةالعالـ إلى دار إسالـ كدار كفر "مف المعمكـ مف الديف بالضركر 
 ٍممىٍتيامف يخالفو، في حيف نرل عامة الفقياء يركف أف ىذا التقسيـ ىك مسألة أ

عمى منيج داعش التكفيرم تكفيرىا لمعظـ  كبناء اريخية قد تىغىير.ظركؼ ت
التنظيمات اإلسالمية المقالة ضد النظاـ السكرم، كجبية النصرة كأحرار الشاـ، بؿ 

حركة اإلخكاف المسمميف كبرل الحركات اإلسالمية في العالـ المعاصر،  يرتكف
عش فصائؿ المجمس كتكفير حركة المقاكمة اإلسالمية "حماس". ككفَّرت دا

العراؽ، كجماعة  فيالسياسي لممقاكمة العراقية كالتي تضـ الجيش اإلسالمي 
الشرعية، كالجبية اإلسالمية لممقاكمة العراقية )جامع(، كحركة  الييئةأنصار السنة ك 

 .داعش المجمس بالعمالة كالرٌدة ككصؼالعراؽ(، بؿ -المقاكمة اإلسالمية )حماس
كىذا يفسٍّر ما  ،المرتدين مقد م عمى قتال الكفار" قتال" فإن  تصنيفيـ  كحسب    

يشاىىد مف شدتيـ عمى مخالفييـ مف الفصائؿ الجيادية األخرل، ألنيـ ليقٍّنكا أتباعيـ 
ًنعت عمى عيف الغرب الكافر لقتاليـ  أف تمؾ الجماعات مرتدة، كأنيا صحكات صي

كمف ذلؾ  .ف أجميا كما يظنكفكالقضاء عمى مشركع "دكلة التكحيد" التي يقاتمكف م
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تكفيرىـ ألحد قادتيـ الذم انشؽ عنيـ كانضـ إلى جبية النصرة الشيخ أبي سعد 
 الحضرمي كالذم تـ تعيينو أميرا لجبية النصرة في الرقة.

كلقد رفضت داعش الدعكات المتكررة الشفيية كالرسمية مف الشرعييف        
ماء سكريا باإلعالف صراحة بعدـ كفر عم كمفكالعسكرييف مف الفصائؿ العسكرية 

العممية كالييئات  الركابطغيرىـ مف المجاىديف كتحريـ تكفيرىـ، كمف ذلؾ: 
 (ُعمماء حمب.) كجبيةاإلسالمية السكرية، 

 كأصدر الشيخ المحدٍّث عبد اهلل بف عبد الرحمف بف محمد آؿ سعد المطيرم       
في كقكع ما يسمى بػػػػ"دكلة اإلسالـ في بيانان ذكر فيو أنَّو قد استفاضت األخبار 

في تكفير المسمميف بغير  يامنيا: كقكع كثيرة العراؽ كالشاـ" في مخالفات شرعية 
نما بالشبية، ممَّا أدل إلى  حؽ، كحكميـ بالردَّة عمى مف ال يستحؽ ذلؾ، كا 

 (ِ)استباحتيـ دماء بعض مف حكمكا عميو بالكفر أك الردة.
كر إبراىيـ عبد اهلل سمقيني قياـ داعش بتكفير المخالفيف ليا مف الدكت أكدَّ  كقد     

جميع  شيادات: بمستدالن كغيرىـ مف أبناء اإلسالـ،  ،التنظيمات اإلسالمية المقاتمة
مف قابمكىـ كجمسكا معيـ في  شياداتك  ،المعتقميف المفرج عنيـ كىـ بالمئات

 ،رات مف طمبة العمـالحكارات كالمناظرات كالمفاكضات، كقد جمس معيـ العش
  (ّ.)اليكتيكبعمى  يبثكنيامف الفيديك التي  كبمقاطع
 أفَّ يحي خيتي، حيث ذكر  الدكتكرمعتقد تكفير داعش لغيرىـ  دأكَّ  كقد      
مجاالن لمشؾ انحراؼ تنظيـ "الدكلة" فكرينا  تدعكقعت في سكريا ال  التي ثاألحدا

كالفصائؿ المجاىدة، كترتب عمى  اعاتالجمالعقائد الغالية في تكفير  كتبنيوكعقدينا، 
ذلؾ قتؿ كاغتياؿ كتعذيب قادة الجياد كالحراؾ الثكرم كالدعكم كاإلعالمي كالطبي 

 (ْبأبشع الصكر.)

                                                 
صادر عف جبية عمماء حمب بحظر فصيؿ العراؽ كالشاـ كفتكل بكجكب انتقاؿ  بيافانظر:  -ُ

لجبية عمماء حمب بخصكص الحكـ الشرعي لما يقـك  كبياف ،عناصره شرعان لفصائؿ مجاىدة أخرل
بو فصيؿ العراؽ كالشاـ بسكريا. كبياف الركابط العممية كالييئات اإلسالمية السكرية حكؿ تصرفات 

ـ(. كبياف َُِّ/ُِ/ُِ –ىػُّْٓ/ِ/ُٖتنظيـ )الدكلة اإلسالمية في العراؽ كالشاـ(، بتاريخ )
كالشاـ، بتاريخ  لعراؽمية حكؿ التصرفات اآلثمة لتنظيـ دكلة اكفتكل الركابط العممية كالييئات اإلسال

 ـ.َُِْ/ُ/ٓ –ىػُّْٓ/ّ/ّ

 انظر: بياف الشيخ المحدث عبد اهلل السعد في تنظيـ الدكلة االسالمية في العراؽ كالشاـ. -ِ

 الصفحة الشخصية لو عمى "اإلنترنت" كالشاـ، انظر: تقرير ببعض جرائـ تنظيـ العراؽ -ّ

 الدكلة فييا: د عماد الدم خيتي نظيـحداث العراؽ األخيرة كمشاركة تانظر أ -ْ
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ىدفيـ ليس إسقاط النظاـ بؿ إقامة دكلتيـ المزعكمة عمى المناطؽ  أفَّ  كتبيَّف       
المجاىدكف، كأنيـ  كحدىـنيـ المنيج الكحيد الصحيح، كأ يـالمحررة، فزعمكا أنَّ 

ال فإنيـ  الدكلة األحؽ بحكـ جميع سكريا، كأف عمى الجميع االنضكاء تحت رايتيـ كا 
المجاىدكف خالؿ  رهالثركات، كاستكلكا عمى ما حر  فسرقكا...عاصكفخارجكف 

 الشيكر الماضية.
كاف صديقا لمزرقاكم كيعرؼ أبا بكر  -أبك عبد اهلل محمد المنصكر قاؿ      

: "إنما  -كتاب "الدكلة اإلسالمية بيف الحقيقة كالكىـ" صاحب ،البغدادم عف قرب
خالفنا األكبر معيـ في مسائؿ التكفير بغير حؽ، كالقتؿ بغير حؽ، كالكذب، 
كمسائؿ كثيرة متعمقة بالسياسة الشرعية، كأساس ذلؾ كمو تأمير الجيمة األحداث 

خالفنا معيـ خمسة أمكر: التكفير فأصكؿ  أصحاب األىكاء في المسائؿ الشرعية،
بغير حؽ، كالقتؿ بغػير حػؽ، كالكذب، كالجيؿ، كعدـ مراعاة السياسة الشرعيػة في 

الحالية لما يسمى زكرنا بدكلة العراؽ اإلسالمية،  القيادة: "كقاؿُ) )".العمؿ الجيادم
ير كالقتؿ كقعكا في كثير مما كقع بو الخكارج مف الغمك في التكف يـفال شؾ عندم أنَّ 

 (ِ)بغير حؽ.
مذىب أىؿ السنة كسط بيف مف يقكؿ: ال نكفر مف أىؿ القبمة أحدان،  إفَّ        

كبيف مف يكفر المسمـ بكؿ ذنب دكف النظر إلى تكفر شركط التكفير كانتفاء 
يطمقكف التكفير عمى العمكـ مثؿ  يـمكانعو، كيتمخص مذىب أىؿ السنة في أنَّ 

عمكـ مف الديف بالضركرة كفر، كمف قاؿ القرآف مخمكؽ، قكليـ: مف استحؿ ما ىك م
                                                                                                                             

( http://islamsyria.com/portal/article/show/5541.) 

 .ّص أبك عبد اهلل محمد المنصكر :اإلسالمية بيف الحقيقة كالكىـ الدكلة -ُ

قكؿ صاحب الكتاب: ي .ٕص أبك عبد اهلل محمد المنصكر :الدكلة اإلسالمية بيف الحقيقة كالكىـ -ِ
"أقكؿ ذلؾ كأنا خبير بقياداتيـ فالزرقاكم رحمو اهلل بقي في بيتي مدة ليست بالقصيرة، كما يسمى 

كاف فردنا في جماعتنا كدرس عندم شيئنا قميالن  -مف اهلل ما يستحؽ عميو– منيفاآلف زكرنا بأمير المؤ 
بعد اعتقالي ألسباب ظاىرىا إدارم، مف "زاد المستقنع"، ثـ قيدٍّر لي االعتقاؿ، كترؾ جماعتنا 

اليكل كحب الظيكر. كمف خالؿ معرفتي الدقيقة بالشخصيف،  -عند اهلل كالعمـ–كباطنيا كما أظف 
أقكؿ: ليس بينيما أفعؿ تفضيؿ أبدنا. فما يسمى زكرنا بأمير المؤمنيف سيء الخمؽ جاىؿ كمف أىؿ 

ينقؿ أىكاءه كجيمو إلى الشاـ. أمَّا الزرقاكم رحمو  األىكاء، أساء كثيرنا إلى الجياد في العراؽ، كاليـك
السياسة الشرعية، لكنو رحمو اهلل  ئؿاهلل فنختمؼ معو في بعض مسائؿ التكفير كفي كثير مف مسا

عندم مف شؾ أفَّ ىذه الدكلة المكىكمة ال تدار مف  كليسكاف أفضؿ ممف سمى نفسو بالبغدادم، 
الؿ معرفتي الدقيقة بو كبغض النظر عف االنحراؼ الفكرم كمف خ –قبؿ أبي بكر البغدادم؛ ألنو 

 محدكد الذكاء، ال يصمح لمقيادة أبدنا، كلمفائدة أقكؿ إفَّ عمره في نياية الثالثينيات". -كالعقدم لديو
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اهلل ال يرل في اآلخرة كفر، كلكف تحقؽ التكفير عمى المعيف البد لو مف  أك أفَّ 
 .تكفر شركط، كانتفاء مكانع، فال يككف جاىالن كال متأكالن كال مكرىان.. الخ

ك المقالة كفران، شيخ اإلسالـ ابف تيميو رحمو اهلل: "فقد يككف الفعؿ أ قاؿ     
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 

الكعيد عند أىؿ السنة كالجماعة، فال يشيد عمى معيف  األمر مطرد في نصكص
مف أىؿ القبمة بأنو مف أىؿ النار، لجكاز أف ال يمحقو، لفكات شرط أك لثبكت 

 ( ُمانع".)
ىناؾ عددان مف األحاديث المحذرة مف تكفير المسمـ،  كتناست داعش أفَّ      
ا كافر فقد باء بو "إذا قاؿ الرجؿ ألخيو ي : قكلو صمى اهلل عميو كسمـ:نياكم

الحافظ ابف حجر في فتح البارم: "كالتحقيؽ أف الحديث سيؽ  قاؿ ،(ِ)"أحدىما
كقيؿ معناه رجعت عميو نقيصتو …لزجر المسمـ مف أف يقكؿ ذلؾ ألخيو المسمـ

ال  رالحديث فقد رجع عميو تكفيره، فالراجع التكفي فمعنى…كفيرهألخيو كمعصية ت
القرطبي رحمو اهلل:  كقاؿ (ّكفر مف ىك مثمو".) الكفر، فكأنو كفر نفسو لككنو

"كالحاصؿ أف المقكؿ لو إف كاف كافران كفران شرعيان فقد صدؽ القائؿ كذىب بيا 
ثمو ف لـ يكف رجعت لمقائؿ معرة ذلؾ القكؿ كا   (ْ)."المقكؿ لو، كا 

تمؾ العقيدة ىك تحكيؿ جيش داعش إلى  عفإفَّ الخطر العظيـ الذم نشأ       
لقىتىمة، بمجرد إقناعيـ بأفَّ الخصـ كافر أك مرتد، كما أسيؿى ذلؾ عمى جيش مف ا

 عقكؿ سٌمـ أصحابييا قيادىىا ألمرائيـ كقد عزلكىا عف التمقي مف غيرىـ. كمثاؿ ذلؾ:
ذلؾ تكفير لكاء عاصفة الشماؿ بناء عمى صكرة مع جكف مكيف، كلـ يأتكا  كمف

شبية ال تجيز القتاؿ كسفؾ دماء  بأم دليؿ يثبت حصكؿ خيانة داخؿ المقاء، كىذه
المسمميف، فقد اجتمع صمى اهلل عميو كسمـ بعدد مف الكفار كالتقى بيـ. كىذا ظاىر 
في بياناتيـ الصكتية كالمكتكبة. كقد ثبت كجكد لقاءات كثيرة بيف الفصيؿ كالعاصفة 

                                                 
  .ُٓٔ/ّٓالفتاكم: شيخ اإلسالـ ابف تيمية  مجمكع -ُ

 .َٔرقـ ،ٕٗ/ُ، كمسمـ َُّٔ، كالبخارم رقـ ْْ/ِأخرجو أحمد  -ِ

فتح البارم شرح صحيح البخارم: أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقالني الشافعي، دار  -ّ
 .ْٔٔ/َُق،ُّٕٗبيركت،  -المعرفة 

 .ْٔٔ/َُ فتح البارم شرح صحيح البخارم -ْ
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كؿ مف يعمؿ في المنظمات المدنية جممة، تحت دعكل أنو  تكفيرك بعد الصكرة، 
 ع لإلتالؼ، كعدـ إيراد أم دليؿ يدؿ عمى ىذه التبعية المدعاة.تاب
 :أسباب ظهور األفكار التكفيرية من
كشعكر الشباب المسمـ  محاربة الدعاة المخمصيف كالحركات اإلسالمية المعتدلة، -

 .بغربة اإلسالـ في ديار اإلسالـ
ما فييا مف ، ك تالستبداد السياسي كالسجكف كالمعتقكالظمـ كاال االضطياد - 

 .معاممة سيئة، كتعذيب شديد، كاستشياد الشباب المسمـ تحت التعذيب
 .المالي كاألخالقي، كخاصة مف أفراد السمطة الحاكمة الفساد - 
 .األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر عدـ- 

 .عدـ فيـ اإلسالـ عمى حقيقتوك ، الجيؿ كقمة الكعي الديني - 
 .السمطة الظالمةالمضممة مف مشايخ  الفتاكل - 
 التي يمارسيا. الستعالء عمي الغير بالعبادةابشعكر بعض الشباب المسمـ  -
   .ظاىر الرذيمة التي يشاىدىا المسمـ خاصة في المجتمعات اإلسالميةانتشار م -

 : الغدر: ثالثا
  عند داعش يتمثل فيما يمي: الغدر
َـّ الغ منح :أوالً  در بيـ كاعتقاليـ كتعذيب كقتؿ األماف لمرسؿ كلعامة المجاىديف، ث

كثير منيـ، كقد ذاعت أخبار ضحايا غدرىـ حتى صار يعرفيا القاصي كالداني مف 
 .السكرييف كمف غير السكرييف

األمثمة  مف بالكتائب التي تقاتميا كنقض العيكد التي تعقدىا معيا، الغدر :ثانياً 
ندما فشؿ ىجكميا المشيكرة عمى ذلؾ: غدر داعش بأحرار الشاـ في مسكنة، فع

األكؿ عمى البمدة طمبت ىدنة لـ يتردد األحرار 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، ثَـّ حاصرتيا كسيطرت عمييا، 

 -ذلؾ: ف( كمُ)في يد داعش الغادرة. كبذلؾ سقطت مسكنة
فإنَّيـ  صحكات،إف قيؿ ليـ إفَّ أحرار الشاـ أك صقكر الشاـ أك جيش اإلسالـ  -ُ

ذا أراد  يتحكلكف في طرفة عيف إلى أعداء يتقربكف إلى اهلل تعالى بقتاليـ كقتميـ، كا 

                                                 

. دالدكلة اإلسالمية في العراؽ كالشاـ: النشأة كالتكسع كالدكر المرسـك ليا ضد الثكرة السكرية:  -ُ
 مي األحمد.محمد ع
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خرل فما قادتيـ احتالؿ قرية مف القرل التي تسيطر عمييا بعض الكتائب المقاتمة األ
عمييـ إال أف يخبركىـ بأنَّيـ ذاىبكف إلى قرل النصيرية كالرافضة، كقد تكاترت 
الركايات بحصكؿ ذلؾ في كثير مف الغزكات التي شٌنتيا داعش عمى المدف كالقرل 

 .المحررة
ـ أطمقت داعش حممة عسكرية ضد كتائب الجيش َُِّمنتصؼ أيمكؿ  في -ِ

تستيدؼ   يااف "نفي الخبث"، كقالت: إنَّ الحر في ريؼ حمب الشرقي تحت عنك 
عمالء النظاـ الذيف قامكا باالعتداء السافر عمى الدكلة اإلسالمية في العراؽ 
كالشاـ، كفي مقدمتيـ كتيبتا الفاركؽ كالنصر، ككانت الذريعة السخيفة حسبما جاء 

ينة في البياف الداعشي: "محاكلة أتباع النظاـ السكرم اقتحاـ مقر الدكلة في مد
َـّ  قياـ المتظاىريف باالعتداء  الباب، مف خالؿ مظاىرة مسمحة خرجت أماـ المقر، ث

طالؽ النار، كرمي  عمى جنكدنا مف أنصار كمياجريف بالسٌب كالشتـ كالضرب كا 
القنابؿ كتحطيـ المركبات". كال شؾ أفَّ ىذا كمَّو كذب كتضميؿ، تبرر بو داعش 

 ابات مجرمة.أفعاؿ مجرمييا كالعامميف معيا مف عص
عمى لكاء عاصفة الشماؿ في إعزاز، بذريعة مالحقة طبيب ألماني اتيـ  اليجكـ -ّ

بالتجسس كتصكير مقر الدكلة الداعشية في المدينة، كىذا مف أضاليميا كأباطيميا 
أيضان، تحاكؿ مف خاللو تمرير جرائميا، فأبناء مدينة إعزاز كأطباء مستشفياتيا 

يب المذككر الذم المتفاني في خدمة الشعب السكرم، ينفكف اتيامات داعش لمطب
كالمضحي بحياتو لخدمة الثكرة كعالج الثكار، إذ أجرل عشرات العمميات لمجرحى، 

أكاذيبيا، كما  فكلذلؾ تريد داعش االنتقاـ مف الثكرة كأنصارىا، كالمغفمكف يصٌدقك 
 يصٌدقكف إعالـ النظاـ السكرم بالرغـ مف كذبو المفضكح.

داعش الحرب عمى األتارب بحجة أف أحد أبناء المدينة "رمى راية  فإعال -ْ
الدكلة عمى األرض"! كرغـ أف لكاء أمجاد اإلسالـ )الذم يسيطر عمى األتارب( 
أعمف مكافقتو عمى التعاكف كتقديـ المتيـ إلى محكمة شرعية تختار ىيئةي النصرة 

ييا األرتاؿ. أليس ىذا المدينة كسٌيرت إل زكقضاتيا، إال أف داعش أصرت عمى غ
ىك منطؽ الجيش األسدم نفسو؟ بؿ إف بطش داعش كفجكرىا تفكؽ عمى جيش 

 (ُالقرمطي بشار المقيط في كثير مف الممارسات.)

                                                 
 .انظر المصدر السابؽ  -ُ
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 الكذب والت قّية: ممارسة :رابعاً 
لقد كذبت داعش عندما منحت األمافى لرسؿ كأسرم ثـ قتمتيـ غيمة كغدران بدـ  -أ

 بارد. 
ش عندما اٌدعت أنَّيا مف جبية النصرة كرفعت عمـ النصرة،  لتمر داع بتكذَّ  -ب

عبر حكاجز لكاء التكحيد ككتائب الجيش الحر، كفعمت ذلؾ مرات كمرات، كاف 
منيا في حادثة تفجير مدرسة المشاة. ككذبت فزعمت أنيا تفاكض لحقف الدـ فيما 

ىدار الدماء المسممة، كما صنعت في التفجي ر الجباف الغادر في ىي تبٌيت الغدر كا 
 قيادة عمميات الراعي.

كضعت يدىا عمى غنائـ مطار مٌنغ، كزعمت أنَّيا ستكزعيا  حيف داعش بتكذَّ  -ج
َـّ لـ تفعؿ، ككذبت في دعكل المشاركة في العمميات  عمى الكتائب المشاركة ث
ـى أنصارىا ذلؾ فظنكىا الفريؽى المجٌمي في  العسكرية ضد النظاـ السكرم حتى كىًى
كؿ ميداف، كما ليا في سكريا مشاركة تيذكىر إال في آحاد عمميات، كلك سألتىيـ بعد 
كؿ الصخب الذم تسمعو فإنَّيـ يقكلكف: مٌنغ، كالساحؿ كمستكدعات الحمرا في 
حماة، كلعؿ الكذبة الكبرل التي كذبتيا داعش كصٌدقيا كثير مف السٌذج أنيا جماعة 

تكذب داعش إاٌل ىذه لكفى بيا دليالن  ــ، كلك لمجاىدة جاءت إلى سكريا لقتاؿ النظا
 !عمى أنَّيا مف أكبر الكٌذابيف

المقدسي ذكػر إنػو تفػاكض شػيرا كػامال مػع   مدعصاـ البرقاكم الممقب بػأبي مح -د
تنظػػػػػػػػيـ الدكلػػػػػػػػة فػػػػػػػػي محاكلػػػػػػػػة لإلفػػػػػػػػراج عػػػػػػػػف الطيػػػػػػػػار معػػػػػػػػاذ الكساسػػػػػػػػبة مقابػػػػػػػػؿ  

    الريشاكم كآخريف، إال أف كؿ ىذه المحاكالت باءت بالفشؿ. ساجدة األردف إطالؽ
كما تكاصؿ  ،بكر البغدادم أبك إنو أرسؿ رسالة إلى زعيـ تنظيـ الدكلة كقاؿ     

مع أبي محمد المكصمي الذم كمؼ مف قبؿ البغدادم لمتفاكض "لكنني اكتشفت في 
رصيـ عمى "كانكا يؤكدكف لي ح كأضاؼ. "نياية المطاؼ أنيـ مراكغكف ككاذبكف

الريشاكم كأف الطيار األردني ال يزاؿ عمى قيد الحياة، لكنني طمبت منيـ إرساؿ 
يؤكد أف الطيار ال يزاؿ حيا، لكنيـ ظمكا يسكفكف كيماطمكف، إلى أف  ديكمقطع في

 ."اكتشفت الحقا أف الطيار تـ إعدامو منذ األسبكع األكؿ العتقالو
فيمػػػا أحدثتػػػو داعػػػش مػػػف تػػػأثير فػػػي  يمجػػػا منظػػػرك داعػػػش إلػػػى الكػػػذب كالتيكيػػػؿ -ق

الكاقػػػع، كىػػػي محاكلػػػة لخػػػداع الشػػػباب المسػػػمـ محاكلػػػة مػػػنيـ لكسػػػبيـ كتعػػػاطفيـ مػػػع 
معػػاذ الكساسػػبة بػػيف  ؽعبيػػدة الشػػنقيطي مؤلػػؼ كتػػاب:)حر  أبػػك داعػػش: فيػػذا الشػػيخ

تػػداعيات الشػػرع كالكاقػػع(، يػػزعـ كػػذبان أفَّ داعػػش تركػػت آثػػاران إيجابيػػة كبيػػرة جػػدان فػػي 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/984401c2-9fa4-4e8d-8390-3ef2aceb49e3
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/984401c2-9fa4-4e8d-8390-3ef2aceb49e3
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/a27d727b-5b69-45da-ae94-b4e17e44cdf7
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/a27d727b-5b69-45da-ae94-b4e17e44cdf7
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فيقكؿ في كتابػو المػذككر: "لقػد كػاف لدكلػة الخالفػة  ،إلسالمي، بؿ كفي العالـالعالـ ا
اإلسالمية أثر كبير في تغير كاقع أمة اإلسالـ، بؿ أمة الكفر؛ فمف دكلة في العراؽ 

العػػػالـ  تإلػػػى دكلػػػة فػػػي الشػػػاـ إلػػػى خالفػػػة تمتػػػد فػػػي أصػػػقاع الػػػدنيا بكامميػػػا، فصػػػدم
رىةو فكػاف مثاليا:  بالمفاجآت كأيقظػت المسػمميف مػف السػبات، طىيٍّبىػةو أىٍصػمييىا ثىابًػته  كىشىػجى

فىٍرعييىا ًفي السَّمىاء{ فمف ىزيمة عمػى الػركافض الحاقػديف، إلػى انتصػار  ،ِْ:إبراىيـ كى
عمػػػػػى النصػػػػػيرية المرتػػػػػديف، إلػػػػػى كسػػػػػح الصػػػػػحكات كالعممػػػػػانييف، فكسػػػػػركا الحػػػػػدكد، 

َـّ جػػاء دكر  كسػػيطركا عمػػى المطػػارات، كأقػػامكا الحػػدكد، كنشػػركا العػػدؿ بػػيف النػػاس، ثػػ
لىػػػكالتنكيػػػؿ بالمرتػػػديف ) ( كى كفى ػػػاًفري ػػػًرهى الكى فتتابعػػػت المفاجػػػآت، كفػػػي كػػػؿ  ،ِّ:التكبػػػة كى

. كالغريػب فػي األمػر  مفاجأة يرفع اهلل أقكامنا كيضع آخريف، كلف تجد لسنة اهلل تبػديالن
مالزمػػة سػػنة التبػػديؿ مػػع مفاجػػآت الدكلػػة اإلسػػالمية، فأثخنػػت فػػي أقػػكاـ حتػػى كػػادت 

( فىًتٍمػػػؾى تمحقيػػـ ) ػػػكفى ًلػػػؾى آليىػػػةن لٍّقىػػٍكـو يىٍعمىمي ػػػكا ًإفَّ ًفػػي ذى ػػػا ظىمىمي اًكيىػػةن ًبمى ـٍ خى : النمػػػؿ َبيييػػػكتييي
ِٓ." 

 : ممارسة المكر والخديعة: خامساً 
عبر المناطؽ المحررة  ددمف أسكأ األساليب القذرة التي استعممتيا داعش لمتم      

عادة احتالليا، إف المدف التي اح تمتيا داعش بالغزك العسكرم المباشر قميمة جدان، كا 
كإعزاز، كالباب كمنبج، كمسكنة، كحٌزانك، كقميؿ غيرىا، أمَّا الجزء األكبر مف 
المناطؽ التي احتمتيا فقد اعتمد احتاللييا عمى المكر كالخداع. فكيؼ كاف ذلؾ؟ 

اإلسالمية  كبعد مضي نحك أربعة أشير عمى إعالف تأسيس التنظيـ الجديد )الدكلة
في العراؽ كالشاـ( بدأ سكاف المناطؽ المحررة يشاىدكف مقٌرات تحمؿ اسمىو كرايتو، 
فمـ ييمقكا ليا باالن، ثـ بدأكا يالحظكف الحكاجز الجديدة التي أقامتيا داعش داخؿ 

كعمى الطرؽ المكصمة بينيا، فسكتكا عنيا لٌما قيؿ ليـ  مياالمدف كالقرل، كفي مداخ
َـّ تطكرت تمؾ الحكاجز إلى نقاط عسكرية، تمكنت داعش إنيا لحفظ األ مف، ث

 .بكاسطتيا مف حصار المدف كالقرل كاحتالليا، كطرد الكتائب المحمية منيا
َـّ       بدأ التنظيـ بإظيار قٌكتو كممارسة سمكؾ استبدادم تحت غطاء ديني،  ث

أعضاء ككاف أكائؿ ضحاياه مف اإلعالمييف كناشطي الحراؾ المدني، فاعتقؿ 
المجالس المحمية في تؿ أبيض، كمنبج، كالباب كاستكلى عمى المحكمة الشرعية في 
تؿ رفعت، كطارد كاعتقؿ إعالميي الثكرة في الرقة، كسراقب، كحاس، ككفرنبؿ، 

 كالدانا، كحٌزانك. 
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َـّ         انتشرت تمؾ الممارسات حتى صارت ظاىرة مصاحبة لداعش في كؿ  ث
عميو، كصار كؿٌّ مف يعمؿ في المؤسسات اإلعالمية  مكاف تتمدد فيو كتسيطر

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 يقٌؿ سكءان عف التعذيب في سجكف النظاـ 

 .سكرمال

 : البغي والفجور في الخصومة واختالق الذرائع الكاذبة:سادسا
عندما تعجز داعش عف احتالؿ مدينة مف المدف بالمكر كالخديعة فإنيا تمجأ      

إلى البغي كالفجكر في الخصكمة، كاختالؽ الذرائع الكاذبة لتبرير غزك المناطؽ 
يا تستيدؼ الكتيبةى كميا المحررة. فإذا كانت خصكمتيا مع فرد مف كتيبة فإنَّ 

كتحاربيا حتى تستأصميا مف جذكرىا، كتعتقؿ أك تقتؿ قادتيا كتشٌتت مقاتمييا، 
ذا أخطأ بحٌقيا فرده مف سكاف إحدل  كتستكلي عمى أسمحتيا كأمكاليا كمقراتيا، كا 
المدف فإنيا تعاقب المدينةى كميا فتجتاحيا كتحتميا، كتقضي عمى ما فييا مف إدارات 

جرامان عف النظاـ  ىيئات شرعية، كىي بيذا البغي كالظمـ ال تقؿ  مدنية ك  فجكران كا 
  -األمثمة عمى ذلؾ: كمفاألسدم نفسو، 

ـ أطمقت داعش حممة عسكرية ضد كتائب الجيش َُِّفي منتصؼ أيمكؿ  -أ
تستيدؼ   الحر في ريؼ حمب الشرقي تحت عنكاف "نفي الخبث"، كقالت: إنيا

كا باالعتداء السافر عمى الدكلة اإلسالمية في العراؽ عمالء النظاـ الذيف قام
كالشاـ، كفي مقدمتيـ كتيبتا الفاركؽ كالنصر. ككانت الذريعة السخيفة حسبما جاء 
في البياف داعش: "محاكلة أتباع النظاـ السكرم اقتحاـ مقر الدكلة في مدينة الباب، 

ىريف باالعتداء عمى مف خالؿ مظاىرة مسمحة خرجت أماـ المقر، ثـ قياـ المتظا
طالؽ النار، كرمي القنابؿ  جنكدنا مف أنصار كمياجريف بالسٌب كالشتـ كالضرب كا 
كتحطيـ المركبات. كال شؾ أف ىذا كمو كذب كتضميؿ، تبرر بو داعش أفعاؿ 

 مجرمييا كالعامميف معيا.
عمى لكاء عاصفة الشماؿ في إعزاز، بذريعة مالحقة طبيب ألماني  اليجكـ  -ب

بالتجسس كتصكير مقر الدكلة في المدينة، كىذا مف أضاليميا كأباطيميا أيضان، اتيـ 
تحاكؿ مف خاللو تمرير جرائميا، فأبناء مدينة إعزاز كأطباء مستشفياتيا ينفكف 
اتيامات داعش لمطبيب المذككر الذم المتفاني في خدمة الشعب السكرم، 

رل عشرات العمميات لمجرحى، كالمضحي بحياتو لخدمة الثكرة كعالج الثكار، إذ أج
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كلذلؾ تريد داعش االنتقاـ مف الثكرة كأنصارىا، كالمغفمكف يصٌدقكف أكاذيبيا، كما 
 يصٌدقكف إعالـ النظاـ بالرغـ مف كذبو المفضكح. 

األمثمة المشيكرة أيضان اليجكـ عمى لكاء عاصفة الشماؿ في إعزاز  كمف -ج
س كتصكير مقر الدكلة في المدينة، فقد بذريعة مالحقة طبيب ألماني ات يـ بالتجس

أعمنت داعش الحرب عمى األتارب بحجة أف أحد أبناء المدينة رمى راية الدكلة 
أف لكاء أمجاد اإلسالـ )الذم يسيطر عمى األتارب( أعمف  كرغـ عمى األرض،

مكافقتو عمى التعاكف كتقديـ المتيـ إلى محكمة شرعية تختار ىيئةي النصرة قضاتيا، 
 أصرت عمى غزك المدينة كسٌيرت إلييا األرتاؿ. شداع أفَّ إال 
ىركب المسؤكؿ الشرعي في تنظيـ داعش، السعكدم أبك عمي الحربي، إلى  -د

األراضي التركية؛  لىتركيا كتسميـ نفسو لسفارة المممكة. حيث تمكف مف الفرار إ
يقة عمالة كجاء ىركبو الحربي بعد اكتشافو حق .كسمـ نفسو لسفارة المممكة ىناؾ

تنظيـ داعش إليراف كركسيا، كتمقيو الدعـ منيما لمفتؾ بالثكرة السكرية. كتغيير 
 مسار الحراؾ العراقي. 

نفذ تنظيـ داعش كثير مف اإلعدامات الميدانية بحؽ العناصر الذيف يحاكلكف  -ق
االنشقاؽ عنو، في ظؿ ارتفاع نسبة االنشقاقات التي لـ تقتصر عمى العناصر، بؿ 

مسؤكليف شرعييف كميدانييف كمالييف، منيـ أبك طمحة الككيتي الذم فرَّ إلى  طالت
 .تركيا بمميكف دكالر مف األمكاؿ التي جمعيا التنظيـ

 يقكؿ الدعكة إلى منع كصكؿ السالح لمقساـ كغيرىا مف التنظيمات المجاىدة: -ك
ناء القيادم في داعش أبك مصعب المقدسي: "نكجو إخكاننا المجاىديف في سي

كخاصة أنصار بيت المقدس إلى اعتراض شاحنات األسمحة كالصكاريخ كالمتفجرات 
التي تعبر مف سيناء إلى غزة لتصؿ إلى أيدم الفصائؿ الفمسطينية، فيذا السالح 
قد أذاؽ المسمميف كيالتو كأكثر مف الييكد، كلكـ سرقت حككمة حماس كحركتيا مف 

أف تعممكا أف ىذه الفصائؿ غير مستأمنة  سالح إخكانكـ المجاىديف في غزة، كيكفي
عمي حياة أىالي غزة فضال عف دينيـ كجيادىـ، كمسمسؿ خياناتيـ لدماء 

لكف  -ما أنا بصدده االف ىذاليس  -كتضحيات المسمميف أشير مف نار عمي عمـ 
 (ُىذا األمر مفركغ منو.)

                                                 
انظر مكقعيا عمى  ،الكغى اإلعالمي مؤسسةنصائح لمجاىدم مصر، أبك مصعب المقدسي،  -ُ

 ."اإلنترنت"
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 : السرقة والسطو عمى المال العام: سابعا
تستعيف بيا داعش لتعزيز مكاردىا، فيي تعتبر أفَّ كؿ ماؿ مف الكسائؿ التي      

عاـ في سكريا حؽٌّ ليا، كربما مدت يدىا أيضان إلى الماؿ الخاص، كمتى شاءت 
استالبىو مف صاحبو كضعت لنفسيا ألؼى تبرير كلـ يردعيا شرع كال قانكف. اسألكا 

يبت بحجة أف سكاف المناطؽ المحررة كـ: مف المصانع كالمتاجر، كالمساكف ني 
أك مكالكف سابقكف، أك نصارل ال ذٌمةى ليـ كال أماف، ككـ مف  ة،أصحابيا شٌبيح

المنشآت اإلغاثية كالطبية صادرتيا داعش أك خٌربتيا كأتمفت ما فييا مف مكاد 
كتجييزات، ألٌف الييئات القائمة عمييا ليا صمةن بالدكؿ الكافرة أك باالئتالؼ السكرم 

 .المرتد
ـى ىـ مغرمكف بتدمير كتعطيؿ المستشفيات عمى الخصكص، فما  رؼيع كال        ًل

أكثرى ما خٌربكه منيا أك سمبكا أجيزتو كمعداتو، كما أكثرى ما احتٌمكه كحكلكه إلى 
مقرات. إنَّيـ يترككف األبنية التي بناىا النَّاس لمتجارة كالسكف، كيستكلكف عمى البناء 

يٍّز ليككف مستشفى ي عالج الناس، كيخفؼ معاناتيـ، فيعٌطمكنو الذم بيني كجي
كيحٌكلكنو إلى مقر عسكرم ليـ، أك يياجمكنو بأمٍّ ذريعة سخيفة، كاالختالط بيف 

 !الرجاؿ كالنساء أك االستعانة بأطباء "جكاسيس" مف الكفار
قد ال يصدؽ أحد لك عرؼ عدد المستشفيات التي خربتيا داعش تخريبان     

زيادة معاناة الناس ليسارعكا إلى االستسالـ! إفَّ عدد متعمدان، ككأنيا مككمة ب
المستشفيات التي ىكجمت كخيربت في األياـ العشرة األخيرة مف شير كانكف 

ـ )أم قبؿ بداية االشتباكات األخيرة مباشرة( ىي ثالثة مستشفيات: مستشفى َُِّ
ب، كقد العمؿ، كمستشفى الزرزكر في حم عفاليمضية في جبؿ األكراد، كقد تكقؼ 

نٌجاه اهلل منيـ بفضؿ اهلل تعالى، ثـ بفضؿ الكتائب التي سارعت إلنقاذه، كمستشفى 
مسكنة الذم استغرؽ إنشاؤه عشرةى أشير ككمؼ عشرةى مالييف ليرة سكرية، فخٌربتو 

 .داعش في عشرة أياـ، كسرقت محتكياتو كتجييزاتو، فمـ تيبًؽ فيو شيئان ييستفاد منو
كؿ النفطية كصكامع الغالؿ التي استكلت عمييا في الرقة، كال عف الحق ناىيكـ      

يعرؼ أحده ما يفعىمكف بمكاردىا عمى كجو التحقيؽ، ككذلؾ المخابز كالمطاحف 
كالمصانع كالصيدليات كمستكدعات الغاز التي استكلت عمييا في حمب، كغيرىا مف 

يفركف مف جيش المناطؽ، حتى صار الناس يفٌركف منيـ بأمكاليـ كأمالكيـ كما 
االحتالؿ األسدم، كحتى صار السكريكف المساكيف تحت سيطرتيا كمىف خرج مف 

 !لًمزرابتحت الدٍَّلؼ فانتيى أمره تحت ا
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كرغـ ذلؾ كمو فما يزاؿ فريؽ مف المخدكعيف يظف أنَّيا دكلة اإلسالـ ألنَّيا      
دع الشعاراتي رفعت راية التكحيد، كسٌمت نفسيا دكلة اإلسالـ! ما أسيؿى ما تخ

 !كاألسماءي السٌذجى المغفَّميف

عدامهم:ثامنا  : قتال التنظيمات الجهادية في سوريا، وسجنهم وا 
لقد ارتكبت داعش عشرات المجازر الدمكية بحؽ التنظيمات العسكرية  التي     

كبكحشية عددان مف قادة ىذه التنظيمات، ككمما  تقاتؿ النظاـ السكرم، كقتمت غدران 
مف قتمكىـ كالحكـ عمييـ بالردة أك العمالة  رمجزرة أصدركا بيانات تكفَّ ارتكبكا 

صحكات كغير ذلؾ التيـ الباطمة لتبرير جرائميـ التي ال  يـلألمريكاف، أك القكؿ بأنَّ 
عالقة ليا بديف أك خمؽ، كقد كثَّؽ بعض جرائميـ  الدكتكر إبراىيـ عبد اهلل سمقيني 

 (ُ".)رنتفي صفحتو الشخصية عمى "اإلنت
نفذ تنظيـ الدكلة اإلسالمية أحكاـ إعداـ في الساحات العامة كاف معظميا  -أ

 .لمقاتميف مف الجيش الحر كالفصائؿ اإلسالمية
ـ جاء فيو "فبعد بمكغنا َُِْ/ٓ/ٔأصدرت جبية النصرة بيانان يكـ األحد  -ب

قتتاؿ كممة الشيخ الدكتكر أيمف الظكاىرم حفظو اهلل كشيادتو لحقف الدماء كاال
الدائر في الشاـ عامة كالمنطقة الشرقية خاصة، أصدرت جبية النصرة بياننا 

أٍيمفى الظكاىرم، كأنيا جاىزة لكقؼ القتاؿ الدائر  يخأكضحت فيو امتثاليا ألمًر الش
بشرط كؼ جماعة الدكلة العتداءاتيا، كلكف كرغـ ذلؾ كمو استمر عدكاف جماعة 

لزكر قاطعيف بذلؾ الطريؽ المؤدم إلى مدينة "الدكلة" عمى الريؼ الشرقي بدير ا
دير الزكر كالمرابطيف المكجكديف فييا، كقامكا باألمس بتجييز عشرات المقاتميف في 
مدينة معداف فباف كاتضحى جميا أف اعتداءاتيـ المتكررة لف تتكقؼ، كقد صدؽ ظننا 

الكبر، حيثي أغاركا صباح اليـك عمى جبية النصرة في قرل: جزرة البكحميد، ك 
صابة كأسر  كاليرمكشية في الخط الغربي لريؼ دير الزكر، ممَّا أدل إلى استشياد كا 

 مف المجاىديف السكرييف. العديد
داعش الجتماع قطرم لقادة كككادر الجيش اإلسالمي بعممية  استيداؼ -ج

  !!قائدا كشرعي ْٓانتحارية اسفرت عف مقتؿ 
اف الخالدم شرعي النصرة في حمص أف أبا سميم :اختراؽ داعش لمكتائب مف -د

 فكاف كاف يمنع الجيش الحر مف الفتؾ بخكارج داعش بؿ ييدد بالكقكؼ معيـ،

                                                 
 /(.http://isalkini.comصفحة الدكتكر إبراىيـ عبد اهلل سمقيني ) -ُ
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مجاىدا كسمبت  ُُجزاؤه أف قتؿ ببشاعة مف داعش كتـ اعتقاؿ مجمكعتو كىـ 
 !! أسمحتيـ كأمكاليـ

عد دكلة في الرقة بلم اميران  كهنيصبالذم سعد الحضرمي  يأبإلقاء القبض عمى  -ق
 لظكاىرمألنَّو التـز بالسمع كالطاعة  لمدكتكر اتحت كالية ابك لقماف   بياف البغدادم

 الحضرمي با سعدكلككف أ، أمير القاعدة الذم رفض فيو تمدد "الدكلة" في سكريا
، يقكؿ أحد مجاىدم الظكاىرم و سيمتـز ببياف الدكتكرأنَّ  المجاىد لمشبابح صرَّ 

 ،ة النصرة في الرقة، قيتؿ غدران كلـ يرضكا أف نحاكموأفَّ أمير جبي: جبية النصرة
 .محكمةن مشتركةيحاكـ أماـ أك 

ىنا نفيـ ما قالو منظر الجيادية السمفية عبد المنعـ مصطفى حميمة  كمف       
 بداعش، المسماة الدكلة جماعة تمسؾ لـ المشيكر بأبي بصير الطرسكسي: "فإفَّ 

 الشاـ، كمجاىدم كأىؿ الشاـ عف كشرىا اىاأذ كتكؼ كعدكانيا كظمميا بغييا عف
 فإنو كالفضالء، العقالء بعض إلييا كجيو الذم كالعقؿ النقؿ خطاب إلى كتيصغي

 الجياد مف كىك عدكانيـ، كرد قتاليـ، الشاـ أىؿ مجاىدم جميع عمى شرعا يجب
 مجاىدم قتمى أف كمستيقنيف جازميف عامة شيادة  حينئذو  كنشيد اهلل، سبيؿ في
 النار، في كىـ آثمكف، داعش كقتمى ..اهلل بإذف شيداء كىـ مأجكركف، الشاـ أىؿ
 صؼ في كقفكا قد الشاـ، كجند ألىؿ قتاليـ في كىـ .النار أىؿ كالب كمف بؿ

 صمى الحبيب قالو ما كنردد  الشاـ، ألىؿ كحربو قتالو في األسد بشار الطاغكت
 (ُ.)"كقتمكه قتميـ لمف "طكبى: كسمـ عميو اهلل
 جهة التأصيل عن جهة التنـزيل: انفكاك: سعاتا

أصدرت "كزارة الييئات الشرعية في دكلة العراؽ اإلسالمية" كتابان تحت  لقد   
فيو  بيَّف ،"يةأعده "مسؤكؿ الييئة الشرع "إعالم األنام بميالد دولة اإلسالم"عنكاف 

كاقع، ككشؼ النظرية التي اعتمدىا المجاىدكف في إقامة دكلتيـ اإلسالمية في ال
كمف خالؿ  .األسباب كالدكاعي التي كفرت الظركؼ المناسبة لبركز ىذه الدكلة

 دراسة الكتاب تبيف احتكاءه عمى عدة مغالطات فقيية كفكرية، نذكر بعضا منيان:
عند مقارنة األدلة التأصيمية في البحث بالمكضكع الذم سيقت ألجمو نىًصؿ      

األدلة التي استدلكا بيا في جية كالدكلة في جية  إلى نتيجة كاحدة، تمؾ ىي: أفَّ 
 -أخرل! كأمثمة ذلؾ:

                                                 
كسي. بتاريخ انظر بياف أصدره عبد المنعـ مصطفى حميمة المشيكر بأبي بصير الطرس -ُ

 .ـَُِْ/ُ/ُْ
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مف ذا الذم يخالؼ في كجكب إقامة الدكلة التي يحكـ فييا بكتاب اهلل كسنة  -أ
رسكلو صمى اهلل عميو كسمـ، لكف أىذه ىي الدكلة التي دلَّت عمييا تمؾ األدلة؟ كىؿ 

الشرعي ىي أركانيا المكجكدة عمى أركانيا المؤصمة في مراجع أئمة أىؿ العمـ 
ـى تينىزٍّؿ  ؟ ال أحد يخالؼ في كجكب كجكد أىؿ الحؿ كالعقد، لكف ًل األرض اليـك
صفات أىؿ الحؿ كالعقد عمى صحبؾ ىؤالء الذيف زعمت أنيـ بايعكا البغدادم 

 (ُخميفة لممسمميف؟.)
أخبر بأف  ذلؾ إقامة الخالفة اإلسالمية: فالنبي صمى اهلل عميو كسمـ كمف     

بشرنا المصطفى صمى  فمقد ظيكر الخالفة في آخر الزماف ستككف ببيت المقدس:
قامة دكلة الخالفة في بيت المقدس،  اهلل عميو كسمـ بعكدة دكلة العدؿ اإلسالمية كا 

كىالىةى  : "يىا اٍبفى حى مَّـى قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى كىالىةى عف رىسيكؿي المًَّو صى ًإذىا رىأىٍيتى  فعف اٍبفي حى
ـي،  يىا كىاأٍليميكري اٍلًعظىا ًزؿي كىاٍلبىالى لىٍت اأٍلىٍرضى اٍلميقىدَّسىةى، فىقىٍد دىنىٍت الزَّالى فىةى قىٍد نىزى اٍلًخالى

." ًئذو أىٍقرىبي ًإلىى النَّاًس، ًمٍف يىدىمَّ ىىًذًه ًمٍف رىٍأًسؾى كىالسَّاعىةي يىٍكمى
(ِ) 

: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى كفي الحديث عىٍف أىًبي أيمىامىةى   مَّـى الى تىزىاؿي  مَّىقىاؿى سى مىٍيًو كى المَّوي عى
الىفىييـٍ ًإالَّ مىا  ـٍ مىٍف خى ر ىي ـٍ قىاًىًريفى الى يىضي مىى اٍلحىؽٍّ ظىاًىًريفى لىعىديكًٍّى طىاًئفىةه ًمٍف أيمًَّتي عى

ـٍ أىٍمري المًَّو  تَّى يىٍأًتيىيي ٍكىاءى حى ـٍ ًمٍف ألى ابىيي ـٍ قىاؿى أىصى ـٍ كىذىًلؾى قىاليكا يىا رىسيكؿى المًَّو كىأىٍيفى ىي كىىي
ٍقًدًس". ٍقًدًس كىأىٍكنىاًؼ بىٍيًت اٍلمى  (ّ)ًببىٍيًت اٍلمى

أحاديث فضؿ الشاـ كبيت  كرأف ذ بعد -يقكؿ شيخ اإلسالـ ابف تيمية      
يـ السالـ، مع كما ركل عف األنبياء المتقدميف عمي نَّةالكتاب كالسي  المقدس: "كقد دؿَّ 

أـ القرل،  ةالخمؽ كاألمر ابتدآ مف مكَّ  ما عمـ بالحس كالعقؿ ككشكفات العارفيف إفَّ 
ـٌ الخمؽ، كفييا ابتدأت الرسالة المحمدية التي طبؽ نكرىا األرض، كىى جعميا  فيي أ
اهلل قياما لمناس إلييا، يصمكف كيحجكف، كيقكـ بيا ما شاء اهلل، مف مصالح دينيـ 

فكاف اإلسالـ في الزماف األكؿ ظيكره بالحجاز أعظـ، كدٌلت الدالئؿ كدنياىـ، 
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، 

خير مف آخرىا، ككما أٌنو في  أفضؿ مف بيت المقدس، فأٌكؿ األمة مكة ككما أف
آخر الزماف يعكد األمر إلى لشاـ، كما أسرل بالنبي مف المسجد الحراـ إلى المسجد 

                                                 
 .ُٔ-ُٓانظر الدكلة اإلسالمية بيف الحقيقة كالكىـ ص  -ُ

 .ّٖٖٕ(، كصححو الحاكـ كاأللباني في صحيح الجامع ِٖٖ/ٓركاه أحمد بسنده ) -ِ

الصحيحة: محمد ناصر الديف  اديث، كانظر سمسمة األحِٗٔ/ٓاإلماـ أحمد في المسند  ركاه -ّ
 .ْٔٓ/ْاأللباني 
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األقصى، فخيار أىؿ األرض في آخر الزماف ألزميـ مياجر إبراىيـ عميو السالـ 
 (ُكىك بالشاـ".)

صكرة، كال الطائفة المن عف"إعالـ األناـ بميالد دكلة اإلسالـ"  كتابتحدَّث  -ب
ـى تثبت أفَّ طائفتؾ ىذه ىي المقصكدة تح  ديدناشؾ أفَّ ثمَّة طائفة منصكرة، لكف ًل

في األحاديث الصحيحة، كىؿ الطكائؼ األخرل ليست بمنصكرة ما لـ تنضـ 
 لجماعتؾ؟

 ًلـ تثبت أفَّ البيعة كاجبة لكـ عمى جميع الفصائؿ؟ -ج
كلكف كجكب السمع ليـ حكـ السمع كالطاعة يثبت باألدلة الشرعية،  -د فمما يحٍّ

ؿ  ؿ كجكب أدائيا ليـ؟ كتثبت حكـ اليجرة، كتحكٍّ فقط؟ كتثبت حكـ الزكاة، كلما يحكٍّ
أف  بدكجكب اليجرة ليـ... كمف ال يرل ىذا الرأم، كيمتـز بمقتضاه، فيزعمكف أنَّو ال
كية عند تجرم عميو األحكاـ الشرعية الدنيكية متى قدركا عميو، بينما األحكاـ األخر 

 (ِاهلل تعالى.)

 والخوارج: داعش بينالخامس:  المطمب
في  يأتيعف عمي رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: "     

آخر الزماف قكـ حدثاء األسناف سفياء األحالـ، يقكلكف مف خير قكؿ البرية، 
انيـ حناجرىـ، فأينما يمرقكف مف اإلسالـ كما يمرؽ السيـ مف الرمية، ال يجاكز إيم
بف  اهللكعف عبد  ،(ّلقيتمكىـ فاقتمكىـ، فإف قتميـ أجر لمف قتميـ يكـ القيامة")

مسعكد  رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: يخرج قـك في 
يقكلكف مف خير قكؿ  ،آخر الزماف سفياء األحالـ، أحداث أك حدثاء األسناف

يمرقكف مف اإلسالـ كما يمرؽ  ،بألسنتيـ ال يعدكا تراقييـ يقرأكف القرآف ،الناس
فإف في قتميـ أجران عظيمان عند اهلل لمف  ،فمف أدركيـ فميقتميـ ميَّة،السيـ مف الرَّ 

 ( ْقتميـ".)
الخكارج بصفات قؿ أف تكجد في سكاىـ، كىذه الصفات يتميز بيا  زتميَّ  لقد     

 -رناىا، كمنيا:أتباع داعش ىذه األياـ كما سبؽ أف ذك

                                                 

 .ْْٔ-ْْٓ/ْ اكلالفت مجمكع -ُ

 .ُٔ-ُٓانظر الدكلة اإلسالمية بيف الحقيقة كالكىـ ص  -ِ

 .َُٔٔ، كمسمـ ُُّٔالبخارم رقـ  ركاه -ّ

 .ْٕٕٔأبي داكد رقـ  سنفك ، قاؿ الترمذم: ىذا حديث حسف صحيح. ُّْٖسنف الترمذم رقـ  -ْ
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. كاستحالؿ  - التكفير بالمعاصي الغير مكفرة، كخاصة لممخالفيف ليـ كلمخصـك
كلك كانكا عمى منيجيـ السمفي كما فعمكا مع تنظيـ القاعدة  ،الدماء لمف يكفركنيـ

ىؤالء  وكجبية النصرة. كمف يرجع لتاريخ الخكارج القدامى كيقرأ عقيدة مف بايع
الخكارج خميفة، كىك عبد اهلل بف كىب الراسبي، يأخذه العجب كيؼ يكفَّر أقرب 
المسمميف إليو فقاؿ: "فأشيد عمى أىؿ دعكتنا مف أىؿ قبمتنا أنيـ قد اتبعكا اليكل، 
كنبذكا حكـ الكتاب، كجاركا في القكؿ كاألعماؿ، كأف جيادىـ حؽ عمى 

 (ُ)المؤمنيف".
كالسطحية في فيـ النصكص القرآنية، كأخذىا عمى  الجيؿ بأحكاـ الشريعة -

 ظاىرىا
ال يتيمكف في دينيـ  إليمافالتشدد في العبادة كالمبالغة فييا، كبيذا الكرع كبيذا ا -

خالصيـ، فقد كانكا مخمصيف لديف اهلل ساعيف لخير اإلسالـ لكنيـ قد ضمكا  كا 
ي اهلل عنو أحسف الطريؽ مف حيث ال يعممكف كقد كصفيـ عمر بف عبدالعزيز رض

 كصؼ حيف قاؿ ليـ: "إنكـ أردتـ اآلخرة فأخطأتيـ سبيميا".
حب الفداء كالرغبة في المكت كاالستيداؼ لممخاطر مف غير رادع قكل كربما  -

ذا ،ال مجرد الشجاعة يـكاف منشؤه ىكسان عند بعض لـ يككف الخكارج متيميف في  كا 
ريف لإلسالـ كالمسمميف بطريؽ مباشرة دينيـ كمقاصدىـ، كأنيـ لـ يككنكا أعداء مباش

فإنيـ بتمسكيـ الشديد بآرائيـ كسطحيتيـ في فيـ تعاليـ الديف قد آؿ أمرىـ ليصبحكا 
أعداء خطريف لإلسالـ كالمسمميف إذ ابتدعكا في الديف ما ليس منو كاستباحكا دماء 

ببكا في ىدر اإلسالمية ردحان مف الزمف، كتس لةالمسمميف كأمكاليـ كأعاقكا نشاط الدك 
الكثير مف الجيكد كالطاقات التي كاف مف الممكف االستفادة منيا في الجيد العاـ 

 (ِفي بناء الدكلة كالمجتمع اإلسالمي المنشكد.)
صفات الخكارج ما ذكره اإلماـ ابف كثير رحمو في كصؼ الخكارج:  كمف        

ف الخركج، فخرجكا مف بيف "ثـ خرجكا يتسممكف كحدانان لئال يعمـ أحد بيـ فيمنعكىـ م
اآلباء كاالميات كاالخكاؿ كالخاالت، كفارقكا سائر القرابات، يعتقدكف بجيميـ كقمة 
عمميـ كعقميـ أف ىذا االمر يرضي رب االرض كالسمكات، كلـ يعممكا أنَّو مف أكبر 
الكبائر المكبقات، كالعظائـ كالخطيئات، كأنَّو مما زينو ليـ إبميس الشيطاف الرجيـ 

                                                 
التراث العربي، الطبعة األكلى البداية كالنياية: ابف كثير القرشي البصرم الدمشقي، دار إحياء  -ُ

 .ُّٔ/ٕـ، ُٖٖٗ -ىػَُْٖ

 .ِٔٔ/ِالتاريخ االسالمي: د. أحمد شمبي:  مكسكعة -ِ
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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 

خك  فردكىـ كأنبكىـ  انيـالدعكات، كقد تدارؾ جماعة مف الناس بعض أكالدىـ كا 
ـ مف فرَّ بعد ذلؾ فمحؽ بالخكارج ككبخكىـ، فمنيـ مف استمر عمى االستقامة، كمني

 ( ُفخسر إلى يـك القيامة".)
إلى  ىممكا"يقكؿ الخميفة البغدادم في تسجيؿ صكتي بث عمى اإلنترنت:     

دكلتكـ أييا المسممكف، نعـ دكلتكـ، ىممكا، فميست سكريا لمسكرييف، كليس العراؽ 
المسمميف،  دكلةيف، الدكلة لمعراقييف، إف األرض هلل يكرثيا مف يشاء، كالعاقبة لممتق

كاألرض أرض المسمميف، كؿ المسمميف، فيا أييا المسممكف في كؿ مكاف مف 
استطاع اليجرة إلى الدكلة اإلسالمية فميياجر، فإفَّ اليجرة إلى دار اإلسالـ ىي 
كاجبة، ففركا أييا المسمميف بدينكـ إلى اهلل مياجريف، كمف يياجر في سبيؿ اهلل يجد 

في أرض اهلل، كمف يخرج مف بيتو مياجرنا إلى اهلل كرسكلو، ثـ يدركو  سعة كبيرة
كأضاؼ: "نخص بدعكتنا  ،"المكت، فقد كقع أجره عمى اهلل، ككاف اهلل غفكرنا رحيمنا

طمبة العمـ كالعمماء كالفقياء، كعمى رأسيـ القضاة كأصحاب الكفاءات العسكرية 
كؿ التخصصات كالمجاالت، كنستنفرىـ كاإلدارية كالخدمية كاألطباء كالميندسيف في 

كنذكرىـ بتقكل اهلل، فإف النفير كاجب عمييـ كجكبنا عينينا لحاجة المسمميف الماسة 
يجيمكف دينيـ، كمتعطشكف لمف يعمميـ كيفقييـ". قمت سبحاف اهلل  اسالنَّ  إلييـ، فإفَّ 

لذم خرجكا فكأف ابف كثير يعيش في عالمنا المعاصر كرأل بأـ عينو خكارج اليكـ، ا
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 

يستجب لدعكتو  لـ أنَّوىك معمكـ  كممَّابحاؿ الخميفة كحاؿ مف بايعو،  رةكبصي
خرج يتسمؿ إليو الشياب  ماكالفقياء كالميندسكف إنَّ  باليجرة لدكلة الخالفة العمماء

 حدثاء األسناف المغرر بيـ، كفييـ المتحمس لدينو لكف ينقصو الفقو كالبصيرة. 
أكرد ابف كثير رحمو اهلل قصة خركج جماعة مف الناس ممف كلكا عمييـ  كقد      

صكد أف ىؤالء أميرا مطاعنا زيد بف حصف الطائي، كذكر خطبتو فييـ فقاؿ: "كالمق
الجيمة الضالؿ، كاألشقياء في األقكاؿ كاألفعاؿ، اجتمع رأييـ عمى الخركج مف بيف 

عمى الناس كيتحصنكا  يممككىاأظير المسمميف، كتكاطأكا عمى المسير إلى المدائف ل

                                                 
البداية كالنياية: أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير، تحقيؽ عمي شيرم، دار إحياء التراث  -ُ

 .ُّٕ/ٕـ  ُٖٖٗ -ىػَُْٖالعربي، الطبعة األكلى 
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ممف ىك عمى رأييـ كمذىبيـ، مف أىؿ البصرة  -بيا كيبعثكا إلى إخكانيـ كأضرابيـ 
إلييا. كيككف اجتماعيـ عمييا. فقاؿ ليـ زيد بف حصف الطائي:  فيكافكىـ -كغيرىا 

إف المدائف ال تقدركف عمييا، فإف بيا جيشا ال تطيقكنو كسيمنعكىا منكـ، كلكف 
كاعدكا إخكانكـ إلى جسر نير جكخى، كال تخرجكا مف الككفة جماعات، كلكف 

 (ُاخرجكا كحدانا لئال يفطف بكـ".)

 :الخوارج صفاتو  داعش
 التكفير يستحؽ ال مف كتكفير مكفر بال التكفير ىك مخكارجل الجامع األصؿ
 أصكال مكفصيأ أنيـ حيث ،القتؿ يستحؽ ال مف قتؿ استحالؿ كبالتالي
 جماعتيـ بيف عندىـ األمر كيختمطتدا مر  ركاف خالفيا مف كيعتبركف معينة

 ـعاداى كمف نفسو اإلسالـ خالؼ فقد خالفيـ مف فيعتبركف نفسو كاإلسالـ
 كبالتالي كديف اإلسالـ رفض فقد بيعتيـ رفض كمف نفسو اإلسالـ عادل فقد
 كيعتبركنيا "مف لـ يكفر الكافر فيك كافر"  قاعدة في غالكف، فيكافر ىك

 التكفير سمسمة عندىـ فتنطمؽ المعركؼ التفصيؿ دكف قامطم مطردا أصمال
 (ِ).ـلي المخالؼ تكفير، ك مكفر بال التكفير، ك ىكادة دكف لممخالؼ

مف يطالع مسيرة الخكارج عبر التاريخ سيالحظ سمات عامة يتصفكف بيا، كبيا  إفَّ     
 -:(ّ)يعرفكف، كأىميا

 الخمؽ عمى لمنفس كتمكيو تزكية ككميا الخكارج، بيا يتسمى التي البراقة األلقاب -ُ
 .الحؽ بطالب تسمى الخارجي كما
  المؤمنيف بأمير زعمائيـ كتسمية متكررة ظاىرة لمخالفة الخكارج إعالف -ِ
ثارة الرنانة لخطبا -ّ  كدعاكل الرنانة بالشعارات العكاطؼ كدغدغة المشاعر كا 

 .الشريعة تحكيـ إلى اإلصالح كالدعكة
 اليـك الغالة ديدف كىذا لمنظر كممفت مييب بشكؿ السكد الرايات مف اإلكثار -ْ 

 .فالسكاد شعارىـ

                                                 
 .ُّٕ/ٕف كثير : ابايةالبداية كالني -ُ

 شرعنا الدكلة جماعة حقيقة يكشؼ تأصيمي بحث -المارقة  ديف الفارقة في كشؼ العالمات -ِ
 .ِٓلمشيخ د. مظير الكيس ص: -ككاقعنا

 .ُٗٗص المصدر السابؽ  -ّ
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 في شؾ فمف المخالؼ تكفير بؿ بالكبيرة يرالتكف ليس كىك الخكارج مذىب حقيقة -ٓ
 .كفركه كافر مف
عجاب كاألجالؼ الحدثاء أنيـ  لمخكارج البشرية الطبيعة -ٔ   .بجنكدىـ الخكارج كا 
 كالمدينة مكة عمى سيطركا حتى الخكارج إليو كصؿ الذم األمكاؿ كالتمكيف جباية -ٕ 

 .بتمكينيـ ينخدعكا كلـ بخالفتيـ العمماء يرؽ لـ ذلؾ كرغـ عف اليمف فضال
 .يتمكنكا حتى الذمـ لشراء األمكاؿ كبذليـ ميخالفييـ بمداراة الخكارج عند التقية -ٖ 
 .قادتيـ بمقتؿ كالتشرذـ التفرؽ ىك الخكارج نياية -ٗ 

كيشاىد الكـ الكبير  ،مف يطالع األقكاؿ كالممارسات الفعمية لتنظيـ داعش إفَّ       
التكاصؿ  صفحاتعالـ الداعشي بتنزيميا عبر الفيديكىات التي يقـك اإل مف

داعش كأتباعيـ يالحظ أكجو الشبو بيف  إعالـاالجتماعي، كاليكتيكب الصادرة عف 
 ، التكفير كالحكـ بالردة، كاستحالؿ  عباراتل كيستمعخكارج األمس كخكارج اليـك

دكلة الدماء المسممة، التي تخرج مف أفكاه شباب صغار حدثاء أسناف، التحقكا بال
يقكمكف بو مف  مااإلسالمية، كمنيـ مف يكفٍّر حتى مف ينتقد سمككيـ، كيعرٍّض ل

عف تكفيره كالطعف في  عكفىي أحسف، فال يتكرَّ  كالتيأفعاؿ، كيحاكرىـ بالحجة 
مف الغمك الداعشي، كمف ذلؾ تكفيرىـ لمعظـ  طائفة عرضنا أفدينو، كقد سبؽ 

السكرم، كجبية النصرة كأحرار الشاـ، بؿ  التنظيمات اإلسالمية المقالة ضد النظاـ
تكفير حركة اإلخكاف المسمميف كبرل الحركات اإلسالمية في العالـ المعاصر، 
كتكفير حركة المقاكمة اإلسالمية "حماس". ككفَّرت داعش فصائؿ المجمس 

العراؽ، كجماعة أنصار  فيالجيش اإلسالمي  تضـلممقاكمة العراقية التي) السياسي
المقاكمة  كحركة ،الشرعية، كالجبية اإلسالمية لممقاكمة العراقية لييئةا-السنة 

كمف  .العراؽ(، بؿ ككصؼ داعش المجمس بالعمالة كالرٌدة-حماساإلسالمية 
 -ممارسات داعش المشابية لمخكارج:

اليجرة منيا إلى  ككجكب عمى بالد المسمميف بأنيا بالد كفرو كردة، الحكـ -1
 .لة الخالفةمناطؽ سيطرة كنفكذ دك 

بالصحكات، كرمييـ بالخيانة  ككصفيـ عمى مف خالفيـ بالكفر كالردة، الحكـ -2
كالعمالة لمكفار، بالش بو، كبما ليس كفرنا أصالن، كالتعامؿ مع الحككمات كاألنظمة 

 .األخرل كالمقاء بمسؤكلييا
ة، رفض الخضكع لدكلتيـ المكىكم أك قتاؿ مف خالفيـ في منيجيـ، استحالليـ3- 

، كتعذيبنا، كأرسمكا مفخخاتيـ  فأعممكا في المسمميف خطفنا، كغدرنا، كسجننا، كقتالن
 مييف،لمقرات المجاىديف، فقتمكا مف رؤكس الثكار مف المجاىديف، كالدعاة، كاإلعال
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كالنشطاء ما لـ يستطع النظاماف الطائفياف في العراؽ كسكريا فعمو، كقاتمكا 
كجميع ذلؾ يصدؽ قكؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو  .ألعداءالمسمميف بما لـ يقاتمكا بو ا

يىدىعيكفى أىٍىؿى األىٍكثىاًف".) يىٍقتيميكفى  "كسمـ: أىٍىؿى اإًلٍسالىـً كى
ُ)  

 كمصادرتيا أخذ أمكاؿ المسمميف بحجة قتاؿ الجماعات المنحرفة، استحالؿ4- 
غيرىا، دكف كجو حؽ، كاحتكار مكارد الدخؿ العامة مف آبار نفط كصكامع غالؿ ك 

 .كالتصرؼ فييا كتصرؼ الحاكـ المتمكف
عمى جميع  كالحكـ الخركج عف جماعة المسمميف، كحصر الحؽ في منيجيـ، -5

مف يخالفيـ في الفكر أك المشركع بالعداء لمديف، كآخر ذلؾ ادعاؤىـ "الخالفة"، 
يجاب بيعتيـ عمى جميع المسمميف  .كا 

قاؿ ابف عباس  كما لمسمميف،ليس فييـ عمماء معركفكف مشيكد ليـ عند ا -6
ابىًة النَّبيٍّ صمَّى اهللي عميًو  أتيتيكيـرضي اهلل عنو ألسالفيـ مف الخكارج: " مف عنًد صحى

ده".) كفيًيـًمفى المياًجريفى كاألنصاًر،  ،كسمَّـى  ، كلىيسى فيكيـ منييـ أحى مف  فغالبيـ (ِأينًزؿى
النظر  كقصرؿ كالحماس، صغار السفٍّ الذيف تغمب عمييـ الًخفَّة كاالستعجا

كاإلدراؾ، مع ضيؽ األفؽ كعدـ البصيرة، فيـ كما قاؿ عنيـ النبي صمى اهلل عميو 
دىثىاءي : "كسمـ ".) حي ـً اأٍلىٍسنىاًف، سيفىيىاءي اأٍلىٍحالى

أثر غياب أىؿ العمـ كالحكمة عمى  كقد (ّ
يا، كما النظر لمآالت األمكر كعكاقب كعدـ تصرفاتيـ فكقعكا في السفاىة كالطيش،

كدمار، بزعـ الصدع بكممة الحؽ أك التككؿ عمى  التتجره عمى المسمميف مف كي
 .اهلل
 فقد إلى الغركر كالتَّعالي عمى المسمميف، دفعيـما اتصفكا بو سابقان  جميع -ٕ

الجياد؛ لذا  يكحدىـ المجاىدكف في سبيؿ اهلل، كالعارفكف لسنف اهلل ف يـزعمكا أنَّ 
 !!لتفاخر بما قدمكه كما فعمكهييكثركف مف ا يـفإنَّ 

انطباؽ أكصاؼ الخكارج  فالخكارج، كبيَّ  اسـ داعشأطمؽ عمى تنظيـ  فكممَّ        
التي خرج تنظيـ داعش مف عباءتيـ  مف منظرم تنظيـ القاعدة عددعمييـ، 

 -:منيـ نذكر ،العمماء كالمشايخ مف كبير عدد، ك التنظيمية كالفكرية
أحد منظرم  –طرطكسي ـ مصطفى حميمة أبك بصير الأكَّد الشيخ عبد المنع -ُ

الدكلة  ماعةفقاؿ: "ج ،تنظيـ داعش ىك مف الخكارج الغالة أفَّ  -السمفية الجيادية
                                                 

 .ُُُ-َُُ/ّكمسمـ  ،َْٔ/ْركاه البخارم   -ُ

ف البييقي الكبرل ، سنُْٔ/ِ، المستدرؾ عمى الصحيحيف ُٔٔ/ٓالنسائي الكبرل  سنف -ِ
 .ُٖٖ/ِ، االعتصاـ لمشاطبي ُٕٗ/ٖ

 .ْٕٕ-ْٕٔ/ِ، مسمـ ُِٖ/ِمف حديث ركاه البخارم  جزء -ّ
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 -كأخالقيـ بأفعاليـ-الخكارج الغالة، بؿ قد فاقكا  فالمعركفة بمسمى داعش م
بغي الصفات كاألفعاؿ، فجمعكا بيف الغمك، كال مفالخكارج األكائؿ في كثير 

حَّ عف النبي  -كعمى أمثاليـ-كالعدكاف، كسفؾ الدـ الحراـ، عمييـ  ييحمىؿ ما صى
صمى اهلل عميو كسمـ في الخكارج، كما في قكلو صمى اهلل عميو كسمـ: "الخكارج 

قكـ في آخر الزماف،  سيخرج( كقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ: "ُكالب أىؿ النار".)
خير قكؿ البرية،  فاألحالـ، يقكلكف مسفياء  -أم صغار السف-أحداث األسناف 

ال ييجاكز إيمانييـ حناجرىـ يمرقكف مف الديف كما يمرؽ السيـ مف الرمية، فأينما 
 ( ِأجران لمف قتميـ يكـ القيامة".) ـفي قتمي لقيتمكىـ فاقتمكىـ، فإفَّ 

كذلؾ في  سمقيني، محمد اهلل عبد الدكتكر المؤقت حمب عمماء جبية رئيس -ِ
ـ(، كىك مكجكد في ُّْٓ/ّ/ْاف:)أحكاـ التعامؿ مع مقاتمي الخكارج،بياف بعنك 

 عدة مكاقع عمى شبكة المعمكمات الدكلية.
 الفكرية كأصكليـ الخكارج منيج:)الشيخ محمد المنجد في محاضرة لو بعنكاف -ّ

 عمى اليكتيكب. مكجكد( كالعقائدية
 الركافضً  ضالؿً  بيف تجمعي  طريقتيـ إفَّ : قتادة الفمسطيني حيث قاؿ أبك -ْ

 يبايع لـ مىف كتكفيري  ليـ، المخالؼى  تكفير في الخكارج يشبيكف كىـ كالخكارًج...
 (ّخميفتىيـ.)

حكؿ إعالف  سالميةإلفي بياف بعنكاف)بياف ىيئة الشاـ ا سالميةإلىيئة الشاـ ا -ٓ
 خالفة البغدادم(، كبياف آخر بعنكاف)ىؿ تنظيـ الدكلة اإلسالمية مف الخكارج؟(.

أفعاليـ كمعتقداتيـ الخكارج األكليف،  فشابيتلدكتكر يحي خيتي، حيث قاؿ: "ا -ٔ
بقتاؿ  ابؿ فاقكىـ في الغدر كالخيانة الكذب، كترؾ العدك النصيرم الصائؿ كانشغمك 

المجاىديف، حتى رماىـ عامة المسمميف باالنحراؼ كحكمكا عمييـ بالضالؿ، كأفتكا 
 ْ) ة كيعترؼ بيـ قبؿ مدة يسيرة.)ممف كاف يعطييـ الشرعي حتى... بقتاليـ

                                                 
، ّْٓٓالمشكاة  ،ُّْصحَّحو الشيخ ناصر الديف األلباني في: صحيح سنف ابف ماجو:  -ُ

 .َٖٗ، َٔٗكالركض النضير 

الشاـ: عبد المنعـ مصطفى حميمة بياف حكؿ ما يجرم مف اقتتاؿ بيف جماعة الدكلة كمجاىدم  -ِ
 كما الدكاعش الخكارجـ. كأطمؽ عمييـ اسـ َُِْ/ُ/ُٓ-ىػُّْٓ/ّ/ُّأبك بصير الطرطكسي، 

، مسمـ ُِٖ/ِالبخارم  ركاه. كالحديث !"كالمجاىديف المسمميف أنقاض عمى خالفةفي بيانو: "
ِ/ْٕٔ-ْٕٕ. 

 ـ.َُِْ/ٕ/ُُ، رد أبي قتادة الفمسطيني عمى خالفة داعش ثياب الخميفة -ّ

 أحداث العراؽ األخيرة كمشاركة تنظيـ )الدكلة( فييا: الدكتكر يحي خيتي. -ْ
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مما ال شؾ فيو عندم كعند المعتبريف  إفَّ  عبد اهلل محمد المنصكر، قاؿ: أبك -7
ككذلؾ كاقعيـ العممي يثبت ذلؾ دكف أدنى  ،مف أىؿ العمـ في العراؽ ممف عرفكـ

ذا كاف  التكفيرفي مسائؿ  أنيـشؾ،  ييكفٍّركف  الخكارجأقرب إلى منيج الخكارج، كا 
مختمؼو فييا بيف  مسائؿجماعة داعش ييكفٍّركف األعياف ب فإفَّ  ،الذنكب بائربك

بمسائؿ  كييكفٍّركفالعمماء ىؿ ىي مشركعة أـ ال! كييكفٍّركف بالظنكف كاألكىاـ، 
بمسائؿ اتفؽ أىؿ العمـ عمى  كفٍّركفاختمؼ فييا العمماء ىؿ ىي مشركعة أك ال، كي

 بيا، اتيمكهلكنيا ال تثبت عمى مف بمسائؿ ىي كفر  يكفٍّركفمشركعيتيا، ك 
كييكفٍّركف بالظنكف كاألكىاـ، كما كفَّركا بعض مىف مفَّ اهلل عمييـ بالخركج مف سجكف 
الصميبييف؛ معمميف ذلؾ بأفَّ ىؤالء ال يمكف أف يخرجكا مف سجكف الصميبييف دكف 
أف يبيعكا دينيـ كيكالكا الصميبييف، كىذا الحكـ مخصكص بمف كاف مف غير 

 (ُنظيميـ!.)ت

 والتغرير بالشباب: داعشالسادس:  المطمب

 أتباع تنظيم الدولة اإلسالمية لمعركة دابق: ويجتر  -1
الدكلة اإلسالمية "داعش" لمعركة دابؽ حيث بمدة دابؽ التي  نظيـيركج أتباع ت     

تقع في ريؼ حمب السكرية، كأنيا ستككف أرضان لمعركة منتظرة بيف المسمميف 
نيا بداية لتمدد تنظيـ  كالنصارل، كقد كرد ذكرىا في الحديث النبكم الشريؼ، كا 

الدكلة إلى باقي المناطؽ العربية كتركيا كصكالن إلى ركما العاصمة اإليطالية. كال 
      .تقكـ ىذه المعركة إال بنزكؿ الجيكش النصرانية عمى األرض السكرية

 يـكفو مف خالؿ التغرير بيعتمد تنظيـ داعش في جذب الشباب المسمـ لصف     
مف  كبيركسائؿ، كمف ذلؾ نشر  ةفكريان، كاستغالؿ حماس الديني مف خالؿ عدَّ 

مقاطع الفيديك التي تحٌرض الشباب كصغار السف عمى الخركج إلى الجياد في 
ككذلؾ  .العكاطؼ الدينية تجييشسكريا، كاستخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي ل

ف ذلؾ التبشير بقرب مكقعة دابؽ، كأفًّ ىذا زمانيا، لذا كم استغالؿ أحاديث الفتف،
التحدم بنزكؿ القكات األمريكية لمبر في  يعمنكفأخذكا مف خالؿ كسائؿ إعالميـ 

 سكريا.

                                                 
 .ُِْ،ٕص أبك عبد اهلل محمد المنصكر :اإلسالمية بيف الحقيقة كالكىـ الدكلة -ُ
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 بقرب وقوع موقعة دابق:  التغرير
يياميـ بقرب معركة دابؽ لجأتلقد       التي  داعش إلى التغرير بالشباب المسمـ كا 

زاعميف أنَّيا ستقع بيف جنكد الدكلة  ،مى اهلل عميو كسمـأخبر بيا النبي ص
عف المعركة األكلى التي سبقتيا  ثكااإلسالمية)داعش( كالنصارل.. دكف أف يتحدَّ 

في األحاديث الصحيحة عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ التي  جاءكمقدمة لو، كما 
التحالؼ الدكلي  منسؽ آالف جكفصرَّح  لما أنَّو . كبياف ذلؾ:ذكرت فييا المكقعتيف

عمى األرض سيبدأ ضد  ىجكمان  ضد "داعش" كمستشار الرئيس األمريكي أفَّ 
لكاء عراقيا تدريبا كتسميحا تمييدا  ُِقكات التحالؼ تجيز  كأفَّ  "داعش" قريبا،

قاـ  تصريحأف سمع تنظيـ الدكلة ىذا ال بمجردلحممة برية كاسعة ضد داعش، ف
الجتماعي، كفي ساحات الحكار كغيرىا، يكتبكف: أنصاره عمى مكاقع التكاصؿ ا

كنشركا عشرات الحسابات المنسكبة ألنصار "الدكلة" تحت اسـ  "دابؽ مكعدنا"،
"دابؽ مكعدنا"، ك"ىاشتاغات" تحمؿ االسـ نفسو عمى الشبكات نفسيا، كتيدؼ 

بدأ  وكأنَّ  ،التنظيـ يترقب لقاء قكات التحالؼ البرية في دابؽ جميعيا لمتذكير بأفَّ 
بالتحضيرات لممعركة الفاصمة مع أعدائو، كؿ ىذا تغرير بالشباب المسمـ  فعميان 

استندكا إلى عدة ركايات كردت في  كمحاكلة لجذب عدد أكبر إلى صفكفيـ. كقد
أف رسكؿ اهلل صمى   ىريرة أبي كتب الحديث، منيا ما كرد في صحيح مسمـ عف

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 سبكا منا نقاتميـ فيقكؿ المسممكف ال كاهلل ال نخمي بينكـ كبيف
إخكاننا، فيقاتمكنيـ فينيـز ثمث ال يتكب اهلل عمييـ أبدا، كيقتؿ ثمثيـ أفضؿ الشيداء 
عند اهلل، كيفتتح الثمث ال يفتنكف أبدا، فيفتتحكف قسطنطينية، فبينما ىـ يقتسمكف 

 يالغنائـ قد عمقكا سيكفيـ بالزيتكف، إذ صاح فييـ الشيطاف إف المسيح قد خمفكـ ف
باطؿ، فإذا جاءكا الشأـ خرج، فبينما ىـ يعدكف لمقتاؿ أىميكـ، فيخرجكف كذلؾ 

يسككف الصفكؼ إذ أقيمت الصالة، فينزؿ عيسى ابف 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 دمو في حربتو".)

                                                 
، كقاؿ : ْٖٖٔرقـ  ،ِٗٓ/ْ. كأخرجو أيضا: الحاكـ ِٕٖٗ، رقـ ُِِِ/ْ ـمسم أخرجو -ُ

  صحيح عمى شرط مسمـ.

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3


62 

 

في ركاية أخرل لمسمـ عف يسير بف جابر قاؿ: ىاجت ريح حمراء  كجاء     
بالككفة، فجاء رجؿ ليس لو ىجيرل إال يا عبد اهلل بف مسعكد جاءت الساعة، قاؿ، 
فقعد ككاف متكئان، فقاؿ: إف الساعة ال تقكـ حتى ال يقسـ ميراث كال يفرح بغنيمة، ثـ 

كف ألىؿ اإلسالـ كيجمع ليـ قاؿ بيده ىكذا، كنحاىا نحك الشأـ فقاؿ: عدك يجمع
أىؿ اإلسالـ، قمت: الركـ تعني؟ قاؿ: نعـ، كتككف عند ذاكـ القتاؿ ردة شديدة، 

يحجز بينيـ  تىفيشترط المسممكف شرطة لممكت ال ترجع إال غالبة، فيقتتمكف ح
الميؿ، فيفيء ىؤالء كىؤالء كؿ غير غالب، كتفنى الشرطة، ثـ يشترط المسممكف 

جع إال غالبة، فيقتتمكف حتى يحجز بينيـ الميؿ، فيفيء ىؤالء شرطة لممكت ال تر 
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 

هلل الدبرة عمييـ، الشرطة، فإذا كاف يكـ الرابع نيد إلييـ بقية أىؿ اإلسالـ فيجعؿ ا
ما قاؿ لـ ير مثميا، حتى إف الطائر ليمر  فيقتمكف مقتمة، إما قاؿ ال يرل مثميا، كا 

كانكا مائة فال يجدكنو بقي  ألببجنباتيـ فما يخمفيـ حتى يخر ميتان، فيتعاد بنك ا
منيـ إال الرجؿ الكاحد، فبأم غنيمة يفرح أك أم ميراث يقاسـ، فبينما ىـ كذلؾ إذ 

بأس ىك أكبر مف ذلؾ، فجاءىـ الصريخ: إف الدجاؿ قد خمفيـ في ذرارييـ سمعكا ب
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 

 (  ُظير األرض يكمئذ".)فكارس عمى ظير األرض يكمئذ، أك مف خير فكارس عمى 
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 صمحا آمنا حتى تغزكف أنتـ كىـ عدكا مف كرائيـ، فتنصركف كتغنمكف 

: غمب الصميب،  كتنصرفكف، حتى تنزلكا بمرج ذم تمكؿ فيقكؿ قائؿ مف الرـك
كيقكؿ قائؿ مف المسمميف: بؿ اهلل غمب فيتداكالنيا بينيـ، فيثكر المسمـ إلى صميبيـ 

كيثكر الركـ إلى كاسر صميبيـ فيقتمكنو، كيثكر  يدقو،كىـ منيـ غير بعيد ف
ف المسممكف إلى أسمحتيـ فيقتمكف فيكـر اهلل عز كجؿ تمؾ العصابة مف المسممي

                                                 
، كقاؿ: ىذا حديث ُْٕٖ. كركاه الحاكـ رقـُْْٔ، كأحمد في المسند ِٖٗٗأخرجو مسمـ رقـ  -ُ

 حديث صحيح عمى شرط الشيخيف، كقاؿ الذىبي: عمى شرط البخارم كمسمـ.
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: كفيناؾ جد العرب فيغدركف فيجتمعكف  بالشيادة، فيقكؿ الركـ لصاحب الرـك
 ( ُلمممحمة فيأتكنكـ تحت ثمانيف غاية تحت كؿ غاية اثنا عشر ألفا".)

إفَّ المعركة التي تحدَّث عنيا النبي صمى اهلل عميو كسمـ كالتي سيقاتؿ فييا      
ف المنطقة ىي دابؽ بريؼ كالتي قيؿ أ -المسممكف النصارل بمرج ذم تمكؿ 

مسبكقة بمعركة كبرل مشتركة يقاتؿ فييا المسممكف مع النصارل عدكان آخر  -سكريا
كينتصر فييا المسممكف كيغنمكف، كىذه لـ تتحقؽ بعد، كالذم يخرج إلى  نيـ،مف دك 

"جيش مف أىؿ المدينة، ىـ خيار  -كىـ بدابؽ بالشاـ -قتاؿ الركـ كىـ النصارل 
ئذ" كما أخبر الصادؽ المصدكؽ، كليس مف العراؽ كما يزعـ أىؿ األرض يكم

. كما أف ىذه المعركة ستككف في آخر الزماف قبؿ نزكؿ عيسى  منظكرا داعش اليـك
عميو السالـ ثـ ظيكر المسيح الدجاؿ بفترة كجيزة جدان، كما أنيا مسبكقة بالمعركة 

حتى ال يبقى فييا الكبرل التي يتـ فييا تحرير فمسطيف كالقضاء عمى الييكد، 
 ييكدم كاحد. 

كما أف الخالفة الراشدة ميدىا كمدينتيا الرئيس ىي بيت المقدس ال بالد      
العراؽ كال سكريا، فيذا يعني البد مف تحرير مدينة القدس مف الغاصبيف الصياينة 

َـّ  رسكؿ اهلل  قبؿ ظيكر الخالفة الراشدة،  فعف عبد اهلل بف حكالة األزدم قاؿ: ث
اهلل عميو كسمـ كضع يده عمى رأسي، أك ىامتي، فقاؿ: "يا ابف حكالة، إذا  صمى

كالباليا كاألمكر العظاـ،  ،رأيت الخالفة قد نزلت األرض المقدسة فقد دنت الزالزؿ
 (  ِمف يدم ىذه مف رأسؾ".) اسكالساعة يكمئذ أقرب إلى النَّ 

 إباحة سبي النساء: -2
داعش تبيح لمقاتمييا سبي النساء،  اتأصدرت داعش كتيبا مف عدة صفح     

كصدر في شير محـر  إعداد ديكاف البحكث كاإلفتاء التابع لمتنظيـ كىك مف
في إشارة إلى المسيحييف  ممة،كيتضمف السماح بأخذ األسيرة غير المس ىػ،ُّْٔ

كالييكد، كما ينصح بمعاممة غير المسممات عمى أنيف إماء، كيتضمف الكتيب 
خرل مثؿ نكاح النساء المرتدات الالئي كلدف مسممات كغيرف بعض الفتاكل األ

دينيف. كيعرؼ الكتيب السبي، بأنَّو: "ما أخذه المسممكف مف نساء أىؿ الحرب"، 
                                                 

ركاه الحاكـ كقاؿ: "ىذا حديث صحيح اإلسناد، كلـ يخرجاه"، كقاؿ الذىبي: صحيح. كركاه  -ُ
 بك داكد كغيرىـ.أحمد في المسند، كركاه الترمذم كأ

. كأبك داكد، كالطبراني، كالحاكـ، َِِْٓ، رقـِٖٖ/ٓركاه أحمد ابف حنبؿ في المسند، -ِ
 كالبييقي، كىك حديث صحيح.
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كيقكؿ إف: "مبيح السبي الكفر، فتباح لنا الككافر بتقسيـ اإلماـ ليف بعد كضع اليد 
حضارىف إلى دار اإلسالـ"، سؤاؿ "ىؿ يجكز  أجاب الكتيب عف كقد عمييف كا 

جماع أسيرة لـ تبمغ سف البمكغ"، يرد كتيب التنظيـ: "يجكز جماع التي لـ تبمغ سف 
البمكغ إذا كانت صالحة لمجماع، كلكف إذا لـ تكف صالحة، يكفي مداعبتيا كالتمتع 

تحققت ىذه الصفات، كما يرل أئمة داعش فيما غنمكه مف  دكق .بيا دكف جماع"
كيؤكد الكتيب عمى االمتالؾ كتجريد السبايا مف صفة  .رىفالنساء اإليزيديات كغي

اإلنسانية، إذا يجكز بيع كشراء كىبة السبايا كاإلماء، إذ إنيف محض ماؿ، يستطاع 
 .أف يتصرؼ بو مف غير مفسدة أك إضرار

إفَّ الكتيب كما ىك كاضح عبارة عف رسالة مكجية لمشباب المسمـ لدغدغة        
ف المقاتميف األجانب إلى داعش، كدعكة لمشباب المراىؽ مشاعره كلجذب مزيد م

 الالنضماـ إلييـ، باعتبار أنَّو سيقاتؿ كسيحصؿ عمى مأرب ككذلؾ يعد تنفيس
 .لشيكاتو

كلقد اعترؼ تنظيـ الدكلة أف مقاتميو الذيف شارككا في عمميات سنجار، قامكا     
ي إلى سمطة الدكلة"، بحسب "بتقسيـ نساء اليزيدييف كأطفاليـ بينيـ، بعد نقؿ السب

ما جاء في العدد الرابع مف مجمة "دابؽ" التابعة لمتنظيـ، كالصادرة بالمغة 
المجمة في سياؽ بيانيا لرؤية التنظيـ الفقيية في كيفية التعامؿ  كذكرت .اإلنجميزية

: "طالب العمـ الشرعي في الدكلة كيمفكا بالقياـ  مع نساء اليزيدييف كأطفاليـ أفَّ
حث في أمر اليزيدييف، ليتـ تحديد ىؿ يجب معاممتيـ كطائفة شركية في بالب

األصؿ، أـ أنيا جماعة مف المسمميف ارتدكا، نظرا لمعديد مف األحكاـ اإلسالمية 
 المتعمقة، كالتي مف شأنيا أف تطبؽ عمى الطائفة كأفرادىا، كعائالتيـ".

 الرواتب الشهرية: -3
نضماـ ليا أنيا تقدـ ليـ ركاتب مغرية بالنسبة تغرم بو داعش الشباب لال كمما    

، كالمقاتؿ  ََْلكاقع الحياة فالمقاتؿ السكرم يتقاضى راتبان شيريان مقداره  دكالرو
دكالر عف كؿ  ََُدكالران عف كؿ طفؿ، ك َٓالسكرم المتزكج يتقاضى مبمغان قدره 

ـ  تأميف  ََْزكجة، إضافة لمراتب الشيرم األساسي مسكف لو إذا لـ دكالر، كما يت
لمسكف، باإلضافة لتأميف كقكد لسيارتو مف محطات الكقكد التي  كانان يكف يممؾ م

كيحصؿ المقاتؿ مف  .يديرىا تنظيـ داعش، باإلضافة لحصكلو عمى كقكد لمتدفئة
جنسيات غير سكرية عمى نفس الراتب كاإلضافات كالتعكيضات، باإلضافة لبدؿ 
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داعش منحة لكؿ مف يرغب مف عناصر  كتقدـ دكالر شيريان، ََْىجرة مقداره 
 .دكالر ََُِالتنظيـ بالزكاج، كتشمؿ منزالن إضافة إلى إكساء المنزؿ، كمبمغ 

 أبي بكر البغدادي داعش:  خميفةال تعظيمفي  المبالغة -4
 تعظيـقبؿ شرعي داعش المبالغة في إطراء ك  مفبو الشباب  غيررٍّ ممَّا  إفَّ       

طالؽقيادة داعش  األكصاؼ التي ال تميؽ إال بكبار العمماء مف كبار التابعيف  كا 
الذيف حازكا السبؽ في العمـ كالفقو، كالفضؿ، كاشتير أمرىـ عمى الناس بما ال 

عف صغار العمماء، فنسبكا لخميفتيـ البغدادم ما  يخفى عمى طمبة العمـ فضالن 
لؾ ما جاء في يمكف اف يتصؼ بو، ليكبر في عيكف األتباع المغرر بيـ، كمف ذ

"كلقد اجتمع في الشيخ أبي بكر ما تفرؽ في (: األيادم لبيعة البغدادم مد)كتاب
كلكي تستمر مسرحية  ،(ُ)غيره، عمـ ينتيي إلى النبي صمى اهلل عميو كسمـ...".

التغرير بالشباب المسمـ أصدر مجمس شكرل داعش بيانان يزعمكف فيو أف كممة 
 قدـمف  ليمانائبو كرئيس كزراءه  كأفَّ  لبغدادمالمسمميف قد اجتمعت عمى بيعة ا

في بياف مجمس شكراىـ:  جاء فقدفي العمـ كالسابقة في الدعكة اإلسالمية،  الرسكخ
سينٌي القرشٌي  الكممة" قد اجتمعت عمى بيعًة الٌشيخ المجاىد أبي بكر البغدادٌم الحي

أبي عبد اهلل  اىدلشيخ المجأميران لممؤمنيف بدكلة العراؽ اإلسالمٌية، ككذا عمى تكلية ا
سنٌي القيرشٌي كزيران أكال كنائبان لو، كالٌشيخاف الفاضالف مف أىًؿ القدـ الراسخة في  الحى
الًعمـ كالٌسابقة في الٌدعكة لديًف اهلل كالجياد في سبيمو نحسبيما كذلؾ كاهلل 

ئمتيـ، كأضاؼ معظمان البغدادم بما يشبو مدح الشيعة الركافض في أ (ِ)حسيبييما".
 النبي إلى ينتيي عمـ غيره؛ في تفرؽ ما بكر أبي الشيخ في اجتمع كلقدفقاؿ: "
 (ّ)".!كسمـ كآلو عميو اهلل صمى النبي إلى ينتيي كنسب كسمـ، كآلو عميو اهلل صمى

مدحان في عمٌي بف الحسيف بف عمٌي  الفرزدؽالشعر ما قالو الشاعر  مفكذكر فيو 
 بف أبي طالب 
يرً  ابفي  ىذا ـي  اهلل ًعبادً  خى ـي  الٌطاًىري  الٌنقيٌ  التٌقيٌ  ىذا ..... كيٌمًي  العىمى
ٌدهً ..…  جاًىمىو كنتى   إف فاطمىةو  ابفي  ىذا ًتميكا قىد اهلل أنًبيىاءي  ًبجى  (ْ).خي

                                                 
 .ْص األثرم العزيز عبد بف بكر ىماـ : إعداد أبكاأليادم لبيعة البغدادم مد -ُ

 . ٓالمصدر نفسو ص  ِ-

 .ْص األثرم العزيز عبد بف بكر ىماـ : إعداد أبكاأليادم لبيعة البغدادم مد -ّ

 المصدر السابؽ. -ْ
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طو صبحي فالحة المتحدث  محمد العدناني أبككما قاـ قاؿ الناطؽ         
البغدادم، ثـ زعـ بأنو حرم بأف  الرسمي باسـ الدكلة االسالمية، بإطراء أبا بكر

ننا كالحمد هلل  ،يتقرب إلى اهلل بغسؿ قدميو كتقبيميا، ككأنو نبي مف األنبياء فقاؿ: "كا 
ال نتمقى ضربة إال كنزداد بيا قكة كصالبة، كلما تجندؿ أبك عمر، قمنا أنٌى لنا 

تـ ، فعال في إثره أبك بكر، كما أدراكـ مف أبك بكر؟! إف كنعمربأمير كأبي 
تتساءلكف عنو؛ فإنو حسيني قرشي مف ساللة آؿ البيت األطيار، عالـ عامؿ عابد 
قداـ كطمكح أبي مصعب، مع حمـ كعدؿ كرشد  مجاىد، رأيت فيو عقيدة كجمد كا 
صرار كصبر أبي حمزة، كقد عركتو المحف،  كتكاضع أبي عمر، مع ذكاء كدىاء كا 

 جذيميالبحار، حتى غدل كصقمتو الفتف، في ثماف سنيف جياد يسقي مف تمؾ ا
، كعذيقيا المرجب، حرم بو أف يتقرب إلى اهلل بالغسؿ عف قدميو كتقبيميا، ؾالمح

 كدعكتو أمير المؤمنيف، كفدائو بالماؿ كالنفس كالكلد، كاهلل عمى ما شيدت شييد".
كذب  -تمقي البغدادم عنو الفقو كممف-أحد أساتذة البغدادم  بتعقَّ  كقد 

اعيـ كتظميميـ لمشباب المسمـ كتغريرىـ بذكر مناقب شرعي داعش ككشؼ خد
ال إلو إال  مأبك عبد اهلل محمد المنصكر: "إني أشيد اهلل الذ قاؿلخميفتيـ البغدادم، 

ىك بما أعرؼ عف قربو ىذا الدعيٍّ الذم سمى نفسو أبا بكر البغدادم، كقد درس 
تقنع في سنة عندم مع مجمكعة مف الفضالء شيئنا قميالن مف كتاب زاد المس

ـ، 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 جدنا كالتي ال 

َـّ إنَّو كاف إلى نياية عالقة ليا بتككيف طالب عمـ فض معنا  ـََِٓالن عف عالـ. ث
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 اإلمداد كال في 

ة كتنمر كبدأ المكاجية حتى ابتميت بدخكؿ المعتقؿ، عندىا تغير الرجؿ عمى اإلخك 
أؤكد حالفنا  فإني" :كأضاؼ (ُ)يثير المشاكؿ في الجماعة كانقمب رأسنا عمى عقب".

ا في العمـ بؿ كال طالب عمـ متمكف  ،باهلل غير حانث أفَّ أبا بكر ىذا ليس راسخن
خكاننا مف طمبة  فحسب، إنما ال يتقف كتابنا كاحدنا معتمدنا في العقيدة أك الفقو أبدنا، كا 

ليس  وعراقييف مف جميع الجماعات كالتكجيات يعرفكف ىذا جيدنا، كيعممكف أنَّ العمـ ال
بينو كبيف العمـ نسب، كيدرككف المستكل اليزيؿ جدنا لمعمـ الشرعي الذم تقدمو 

                                                 

 .ُِّص  اإلسالمية بيف الحقيقة كالكىـ الدكلة ُ-
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الجامعات الحككمية". كأضاؼ: إفَّ إطراء العدناني لمبغدادم ىك مثؿ إطراء الشيعة 
ككخزعبالت غالة الصكفية عف في كصؼ الرافضة ألئمتيـ كمف ميدييـ الخرافة، 

أكلياءىـ. ككاهلل ما عممنا ذلؾ عنو رغـ معرفتنا الدقيقة بو، كىؤالء القـك مف أشد 
بكر  أبيتزكية  في ينظرالناس كلكغان في الدماء كأشدىـ جرأة في التكفير، كمف 

أك تزكية عمر  ،اهلل عنو بالخالفة ضيرضي اهلل عنو في كصيتو لعمر ر  الصديؽ
بعده فإنو ال يجد مثؿ  مفي اهلل عنو لمستة الذيف أكصى أف تككف فييـ الخالفة رض
 (ُ)إلمامو أبي بكر! العدناني اذكرى التي تزكياتال

 عمى الجانب الفقهي عند داعش: مالحظاتالسابع:  المطمب
الذم يسمكو قادة داعش مف  الفقيي كالتفكير يجفي المن لعمـا أىؿ حظوممَّا ال    

عمى إصدارات شرعي الدكلة كمفتييا، كمف خالؿ مناقشتيـ في  عيـاطالخالؿ 
بيعدىـ عف العمـ  رفاتياكتص ،بعض إنتاجيـ الفقيي مناقشةبعض القضايا الفقيية، ك 

الشرعي كتخبطيـ كعدـ تبصرىـ؛ كأنَّيا ليست صادرة عف عمـ كفقو، كال يخفى أف 
كنظر دقيؽ، كىـ في  ىذه األمكر العظيمة البد أف تككف مبنية عمى فقو عميؽ

 ماكأبرز مظاىر الضعؼ الفقيي  (ِ)الحقيقة ليسكا كذلؾ فضعفيـ العممي ظاىر.
 -يمي:
كالمتجزئة لمنصكص الشرعية، كاختيار األشد مف األقكاؿ  قائيةالقراءة االنت -ُ

  .كاألعماؿ
 .كتضميؿ المجتمعات المسممة .تجييؿ اآلخريف كالتقميؿ مف شأنيـ -2
 .تصنيفنا فكرينا، يقكـ عمى إساءة الظف كالتشكيؾتصنيؼ الناس  -ّ
جيؿ منزلة االجتياد كخطكرتيا كشركط المجتيد، كمف الطريؼ أنيـ ال -ْ

بؿ يعتمدكف عمى بيانات  ،يستطيعكف أف يذكركا مرجعية شرعية معركفة عند داعش
كنقكالت، كأقصى ما يمكف أف يذكركنو نصكص عامة أك مطمقة، أك شبية ىنا أك 

 .ىناؾ
الجيؿ الكبير بقكاعد السياسة الشرعية، كمف ذلؾ قكاعد المكازنة بيف المصالح  -ٓ

كالمفاسد، كاعتبار المآالت، كالخمط بيف الثكابت كالمتغيرات، كمقاـ السعة 
 .كالضركرة، كمقاـ الدعكة كمقاـ الجياد

                                                 

 ُّّص  السابؽ المصدر ُ-

 انظر: بياف الشيخ المحدث عبد اهلل السعد في تنظيـ الدكلة االسالمية في العراؽ كالشاـ. ِ-
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الغفمة عف عظـ حقكؽ الخمؽ كىي ما قرره األصكليكف في الكميات الخمس:  -ٔ
 .كالنفس كالعقؿ كالنسؿ كالماؿالديف 

السطحية في فقو الكاقع، كتقدير حجـ األعداء كمكرىـ، كتجاىؿ كاجب المرحمة  -ٕ
 .كالعممي في زمف االستضعاؼ العمميكىك اإلعداد 

مكابرة السنف اإلليية. فالعجمة كالعاطفة ال تقدـ كال تأخر في حقيقة ىذه السنف.  -ٖ
ليزيمة كالتمكيف كىالؾ الظالميف ال تحابي أحدا ألف سنف اهلل تعالى في النصر كا

نما يأخذ المسمـ باألسباب الشرعية، كالمشركعة  بؿ ليا أجميا كدكرتيا المعمكمة، كا 
 .في المدافعة كالبناء ألف ىذا الذم تعبده اهلل بو

ضحالة الثقافة التاريخية فيما جرل في التاريخ اإلسالمي مف كقائع، سكاء في  -ٗ
يـ أك المعاصر. كمف أسباب ذلؾ أفَّ غالب مف يمارس الفتكل مف أتباع التاريخ القد

تنظيـ الدكلة أنَّيـ مف صغار السفٍّ الذيف تغمب عمييـ الًخفَّة كاالستعجاؿ كالحماس، 
 ( ُ.(كقصر النظر كاإلدراؾ، مع ضيؽ األفؽ كعدـ البصيرة.

 -ذلؾ: كأمثمة
خطيب  يقكؿ عميه وسمم: الترويج لمدولة مع اإلساءة رسول اهلل صمى اهلل -1

جماعة دكلة البغدادم: "لك حضر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يكمنا كدخؿ 
دكلتيـ الباطمة". كىذا القكؿ يدؿ عمى غركر ىؤالء الجيمة  تباعإلييـ لصار مف أ

كفجكرىـ في القكؿ، كىذا القكؿ لك صدر مف آحادىـ العكاـ لكاف الرد ىك طمب 
كعدـ القياـ لو، لكنو أف يصدر مف مقدـ فييـ كمتبكع فييـ التأديب كصرؼ األمر 

الصحيح  كالنظر  فال يدرم المرء ما يقكلو في شرىـ كسعارىـ كخبث ما ىـ عميو.
ليذا القكؿ ليس فقط اطالؽ الحكـ الشرعي فيو مع أنو قكؿ كفرم صريح يستتاب 

ماعة البغدادم كميا، قائمو، كلك أجرينا طريقة ىؤالء الغالة في األحكاـ لقمنا بردة ج
 ( ِكأنيا طائفة كفر كردة عمى طريقتيـ في تكفير خصكميـ.)

جاء في كتابيـ )إعالـ األناـ بميالد دكلة اإلسالـ(: البد مف كجكد إماـ إلقامة  -ِ
 -فركض الديف:

(: "كالشاىد أفَّ ّٗجاء في كتاب )إعالـ األناـ بميالد دكلة اإلسالـ: ص     
ماـ، ككذلؾ الصكـ ال بد فيو الزكاة كالحج كالصال ة عبادة ال تصح إال بجماعة كا 

                                                 
 لخكارج : سعد مقبؿ العتزم.تجربتي البسيطة في مناقشة المتأثريف بفكر داعش ا -ُ

الرد القاصـ عمى مف احتار في قكؿ خطيب الغالة اآلثـ: الشيخ أبك قتادة،  -ِ
(https://justpaste.it/jh65.) 



69 

 

مف إماـ يحدد بدء الشيكر كنيايتيا، كيجب عمى المسمـ أف يمتـز برأم اإلماـ 
كجميكر الناس، كأال يشذ عنيـ في فطر أك صكـ كما قاؿ النبي صمى اهلل عميو 

ف". كسمـ: "الصكـ يكـ تصكمكف، كالفطر يكـ تفطركف، كاألضحى يكـ تضحك 
العظيمة أركاف  داتأخرجو الترمذم عف أبي ىريرة، كىذا كمو يدؿ عمى أفَّ ىذه العبا

اإلسالـ ال تصح إال بجماعة كالتزاـ رأم اإلماـ كالعمؿ فييا بنظاـ، كأفَّ الشذكذ في 
شيء منيا مع قدرتو عمييا فال صالة لو، كمف أخرج زكاتو بعيدنا عف السمطاف 

ذَّ عف صـك الناس فصاـ كحده كأفطر كحده فقد شذَّ كأثـ، القائـ فال زكاة لو، كمف ش
كمف حج كحده فجعؿ لنفسو يكمنا يقؼ بعرفة دكف الناس فال حج لو، كىكذا نعمـ أفَّ 

 الجماعة الزمة في ىذه األركاف".

 مكشوفة: مغالطات
ماـ":  -ُ قكلو: "كالشاىد أفَّ الزكاة كالحج كالصالة عبادة ال تصح إال بجماعة كا 

إفَّ أم مبتدأ في الفقو، بؿ أم مسمـ عامي يعمـ صحة الصالة مف غير  قمت:
جماعة، فكيؼ يزعـ صاحب الكتاب كىك مف شرعي "داعش" أف الصالة ال تصح 

 ثـ كيؼ يصدر فتكل بيذا األمر دكف دليؿ شرعي! ربما لعممو أفَّ  اعة،إال بجم
الفتكل كالكتابة في  أحدان مف جماعتو لف يراجعو لجيميـ كاعتقادىـ أف مف يتصدركف

القضايا الشرعية ىـ مف أىؿ العمـ كاالختصاص الشرعي. فقد صح عف عبًد اهلًل 
: "صالةي الجماعًة تفضيؿي صالةى  بف عيمىرى أفَّ رسكؿى اهلًل  صمى اهلل عميو كسمـ قاؿى

كانت صالة الفرد كحده باطمة لما فضمت عمييا  فمك( ُالفذٍّ بسىبعو كعشريفى درجةى".)
الجماعة بسبع كعشريف درجة، ككؿ ما يمكف أف يقاؿ أف صالة الجماعة إمَّا  صالة

أف تككف فرض عيف لممستطيع، أـ كاجبان مف الكاجبات الشرعية، كال يقاؿ ببطالف 
صالة الفرد إال بجماعة، كىب أف الجماعة مطمكبة في الصالة فما عالقة خميفتكـ 

مؼ شخص تتكفر فيو شركط بذلؾ، فالمقصكد جماعة المسجد الذيف يصمكف خ
إمامة الناس في الصالة. كمف الذم قاؿ: بأف الصياـ ال يصح إال بجماعة، كيدؿ 

كريب أف أـ الفضؿ ابنة الحارث بعثتو إلى  عفعمى فساد ىذا القكؿ ما ركم 
معاكية بالشاـ، قاؿ: فقدمت الشاـ فقضيت حاجتيا، فاستيؿ رمضاف كأنا بالشاـ، 

فسألني ابف عباس، ثـ  ير،معة، ثـ قدمت المدينة في آخر الشفرأينا اليالؿ ليمة الج
ذكر اليالؿ، فقاؿ: متى رأيتـ اليالؿ؟ قمت: رأيتو ليمة الجمعة، قاؿ: أنت رأيتو؟ 

                                                 
 .َْٓ/ُ، كمسمـُٖٓ/ُركاه البخارم  -ُ
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قمت: نعـ، كرآه الناس، كصامكا كصاـ معاكية، قاؿ: لكنا رأيناه ليمة السبت، فال 
كتفي برؤية معاكية كصيامو؟ نزاؿ نصكمو حتى نكمؿ الثالثيف أك نراه، فقمت: أفال ت

 ( ُاهلل عميو كسمـ".) صمىقاؿ: ال، ىكذا أمرنا رسكؿ اهلل 
عالقة بالفقو  ال قكلو: "كمف أخرج زكاتو بعيدنا عف السمطاف فال زكاة لو"، إف -ِ 

 أمكاليـطالب عالـ مبتدئ يسخر منو، فالمسممكف يخرجكف زكاة  اإلسالمي، كأم  
مالييف  زكاةعف  ماذاكره في ديار المسمميف، ثَـّ عدـ كجكد السمطاف الذم ذ مع

المسمميف الذيف يعيشكف في الدكؿ األكربية كاألمريكية كغيرىا مف الدكؿ النصرانية 
السمطاف فييا لمكفار، فكيؼ يجعمو  اكالكثنية، كفي بالد اليند كاستراليا... كغيرىا ممَّ 

ر حكمان شرعيان مف تمقاء نفسو، في الفقرة  اقو عنده، كما بينَّ بو عمى مف ال ف يغرٍّ
السابقة، لكف قد يقاؿ: لماذا ال تصح الزكاة بعيدان عف السمطاف؟! أليس ىذا مثار 

أخذ زككات الناس، كالتصرؼ فييا كما يشاء خميفتكـ الذم يطالبكف  نيشبية تع
 .البيعة لو!!

 أبي عمر البغدادي قيادة حماس واتهامها بالخيانة: تكفيرالثامن:  المطمب
إف اتيامات البغدادم جاءت منسجمة مع منيجيـ الذم يقكـ عمى تكفير  -ُ

نجازات عسكرية  الجماعات الجيادية بشكؿ عاـ، كخاصة التي تحقؽ انتصارات كا 
الشعكب المسممة حكليا، كخاصة فئة الشباب، فالبغدادم  التفاؼكبطكلية أدت إلى 

ىذه الجماعات كقياداتيا كجماعتو يغيظيـ مثؿ ذلؾ لذا يسرعكف باتياـ قيادات 
بالخيانة كالكفر، كىذا ما يالحظو أم مراقب كىك يتابع مكقؼ جماعة البغدادم مف 
الجماعات الجيادية في سكريا. كىـ بيذا المنيج التكفيرم يخدمكف أعداء اإلسالـ 

 كالمسمميف.
ليس مف كظيفتو إصدار الفتاكل ضد العامميف  مسمـمف المعمكـ أف الخميفة ال -ِ
سالـ، بؿ ميمتو تبني قضايا كىمكـ المسمميف، كلـ شمميـ كتكحيد صفكفيـ، ال لإل

تفريقيـ كبث عكامؿ الكىف كالضعؼ بينيـ بتكفير قياداتيـ المخمصيف، كيترؾ أمر 
ذا تيقف مف كجكد أخطاء أك مخالفات عند  اإلفتاء ألىؿ االختصاص في دكلتو، كا 

مامان مع قكلو تعالى: "اٍدعي ًإلىى سىًبيًؿ جماعة ما فيقدـ ليا النصيحة بأسمكب منسجـ ت
بَّؾى ىيكى أىٍعمىـي ًبمىٍف  ـٍ ًبالًَّتي ًىيى أىٍحسىفي ًإفَّ رى اًدٍليي سىنىًة كىجى ًة كىاٍلمىٍكًعظىًة اٍلحى بٍّؾى ًباٍلًحٍكمى رى

                                                 
،قاؿ محققو أحمد شاكر: إسناده ِٖٕٗكأحمد في المسند رقـ  ،َُٕٖأخرجو مسمـ  رقـ  -ُ

، مف طرؽ عف إسماعيؿ بف جعفر، ِِّْ، كالنسائي في الكبرل رقـ َِٕـ كالترمذم رق صحيح،
 بيذا اإلسناد. كقاؿ الترمذم: حديث حسف صحيح غريب.
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ؿَّ عىٍف سىًبيًمًو كىىيكى أىعٍ  " فالحمة تتطمب القكؿ الميف الرقيؽ مف غ مىـي ضى ير ًباٍلميٍيتىًديفى
غمظة كال تعنيؼ كما قاؿ أىؿ العمـ. فأيف ىذا مف كيؿ االتيامات التي ال تضر 

 سكل قائميا.
في البند السادس قال أبو عمر  ):)الدين النصيحةكضمف فيما سماه  -ّ

: إف المنظمات المسمحة التابعة لجماعة اإلخكاف المسمميف سادسان البغدادي: "
 -حاشا المخمصيف مف أبناء القساـ-س كعمى رأسيا حما الحقبة، كخاصة في ىذه

ىـ في الحقيقة خانكا الممة كاألمة، كتنكركا لدماء الشيداء، فمسمسؿ خياناًت قياداتيـ 
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 

، فكانت النتيجة قتؿ كاعتقاؿ معظـ  المخمصيف القساـ إلى قرارىـ السياسي المشؤـك
 .مف حممة السالح، عمى أيدم الييكد كعمالئيـ مف سمطة الخيانة

ممة مف المبالغات في االتيامات في كالمو السابؽ ج مسمـ يرل أفَّ  أقكؿ: إفَّ أمَّ    
 كاألكاذيب التي اخترعيا مف نسج خيالو، كمف ذلؾ قكلو:

في الحقيقة خانوا الممة واألمة، وتنكروا لدماء الشهداء، فمسمسل خياناِت  هم" -أ
 قياداتهم السياسية مستمر ومنذ سنين"،

عمـ ىذا المسكيف أيف الحقيقة المدعاة في الخيانة كالتنكر لدماء الشيداء، أال ي -ُ 
كالدكتكر الرنتيسي  ياسيف أحمدأف عددان مف قيادة حماس قد نالكا الشيادة، كالشيخ 

شحادة، كجماؿ  الحكالدكتكر إبراىيـ المقادمة، كالميندس إسماعيؿ أبك شنب، كص
منصكر كجماؿ سميـ، كالكزير سعيد صياـ، كالقافمة طكيمة، كعدد مف القيادة الحالية 

كىدـ بيتو أكثر مف مرة، فيؿ  ،اغتياؿ، كمنيـ مف استشيد أبناؤه تعرضكا لمحاكلة
أىك عدـ تنازليـ عف ثكابت  ،تنكركا لدمائيـ كدماء أبناءىـ، كما ىك التنكر المزعكـ

المسمميف في فمسطيف، كرفضيـ لشركط الرباعية الدكلية، كتعرضيـ مع الشعب 
 حصار عمييـ.لمعدكاف الصييكني أكثر مف مرة، كاشتداد ال طينيالفمس

بناء عمى ىذا التفكير التكفيرم فإفَّ الخميفة السابؽ أبك عمر البغدادم يكفر  -ِ
المنظمات المسمحة  إف: "أبناءىا فيقكؿ في "الديف النصيحة" كمعظـ قيادة حماس

 -التابعة لجماعة اإلخكاف المسمميف كخاصة في ىذه الحقبة، كعمى رأسيا حماس
ىـ في الحقيقة خانكا الممَّة كاألمَّة، كتنكركا  -ساـ حاشا المخمصيف مف أبناء الق

 لدماء الشيداء، فمسمسؿ خياناًت قادتيـ السياسية مستمر، كمنذ سنيف".
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إلى جيش  داعش أبناءإف الخطر العظيـ الذم نشأ عف تمؾ العقيدة ىك تحكيؿ     
ييكني، لممجاىديف في فمسطيف كقيادتيـ، كفي ىذا خدمة لممحتؿ الص المكفٍّريفمف 

بمجرد إقناعيـ بأفَّ الخصـ  القىتىمة،كفيو نشر لمفتف كاألراجيؼ، كتحكيميـ إلى جيش 
أصحابييا قيادىىا ألمرائيـ الذيف  ـكافر أك مرتد، كما أسيؿى ذلؾ عمى عقكؿ سمَّ 

 عزلكىا عف التمقي مف غيرىـ مف أىؿ العمـ الثقات.
ش كنشطاؤىا عبر مكاقع كبناء عمى مكقؼ الخميفة التكفيرم قاـ أتباع داع -ّ

التكاصؿ االجتماعي بحممة مكثفة ضد حركة حماس كاتياميا بالكفر كالحكـ بردتيا، 
كلـ يسمـ مف شرىـ كىمجيتيـ الشيخ المجاىد أحمد ياسيف رحمو حيث أنزلكا مقطع 

 ،يظير فيو كاتب مصرم نصراني قبطي معمكـ بأنَّو مف تيار سمطة أكسمك فيديك
صنيع  وبالعمالة لييكد كأنَّ  ياسيفالشيخ المجاىد أحمد  يتيـ( ُكىك سمير الغطاس)

 فبئسكاف ىذا مصدر تكفيرىـ لمشيخ أحمد رحمو اهلل  فإذاالمخابرات الصييكنية. 
 كبئس منيج يكفر المسمميف مستعينان بقكؿ كافر خبيث. كالداؿ،المستدؿ 

مكؾ قاـ مسمحك داعش بقطع رؤكس عدد مف الشباب المسمـ في مخيـ الير  -ْ
حماس". كمما كتبكه  تدمرؤكس مر  ىذه" بجكارىاككتبكا  ،بدمشؽ عندما اقتحمكه

جياز األمف الداخمي  مرتديكقائع كأحداث كأسماء شيداء عمى تكرط  سنذكر أيضان:
 (ِغزة.) في حماسالتابع لمداخمية تبع 

زعـ منظرك داعش عمى التكيتر أف الحرب الصييكنية عمى غزة كانت باتفاؽ  -ٓ
 ماس لتفريغ القطاع. مع ح

حماس بأنيا تقاتؿ تحت راية جاىمية: فتحت عنكاف: "مف مات  داعشاتياـ  -ٔ
اليتارم الريمي في  المجيدفييا فميتتو جاىمية"، قاؿ الشيخ الداعشي اليمني عبد 

تعميؽ عمى صفحتو بمكقع "فيسبكؾ": "الحرب كالدماء التي تساؿ تحت راية عمية 
مدنية كالدكلة الديمقراطية، أك مف أجؿ الحياة الدنيا جاىمية، سكاء مف أجؿ ال

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 

                                                 
مقدس لمدراسات  مركز مدير ،غطاس: نصراني مصرم، صديؽ محمد دحالف سمير -ُ

سطينية، كىك العسكرية الفم المجمة الكزير، كرئيس تحرير خميؿ ان االستراتيجية، كاف غطاس مستشار 
 ساتاألىراـ لمدرا مركز اهلل، عمؿ في راـ تحرير المكسكعة الفمسطينية في ريؽعضك في ف

مف أبكاؽ دعاة التطبيع مع  ،حمزة محمد الحركي االسـ االستراتيجية، يستخدـ في كثير مف كتاباتو
 العدك المحتؿ.

 "تكيتر". كقد رأيت ذلؾ بنفسي في تغريداتيـ في مكقع التكاصؿ االجتماعي  -ِ
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اء كاف محميا طاغكت عربي يحكـ بقكانيف الجاىمية، سك  ؿييكدم أك نصراني، ليح
إسالميا مف جنس عقائد الصكفية كالشيعة كعقيدة اإلخكاف المسمميف، أك كاف 
عممانيا بحتا." كتابع الريمي بالقكؿ: "ىذا ما يسعى إليو اإلخكاف المسممكف، كمنيـ 
حماس في حربيا مع الييكد، فأم  حرب في ىذا اإلطار فيي حرب جاىمية تستنزؼ 

كمف مات فييا فميتتو جاىمية، شأنيا شأف  العرب فييا: قتالىا في نار جينـ،
الحركب مع الييكد، التي قامت تحت شعارات القكمية تحت قيادة الناصرييف 
كالبعثييف السكرييف، كمثؿ الحرب اإليرانية العراقية، كالحرب الصميبية البعثية 

في النار إالَّ مف ليس مكمفا، أك كاف مغمكبا عمى  لمقتكؿالصدامية، القاتؿ كا
 (ُ)ره".أم
أبناء الساحة الفمسطينية يعممون قصة  فجميعالباطمة: " البغدادي من مزاعم -ب

 ولفترة الحصار المادي الجائر الخانق الذي ضربته تمك القيادة عمى كتائب القسام
طويمة، ومن قبل االنتفاضة الفمسطينية الثانية، حتى يذعن المخمصون من أبناء 

أم شخص مف أبناء فمسطيف كأبناء  إفَّ  شؤوم".القسام إلى قرارهم السياسي الم
كتخرصات  ال يمكف أف تصدر  أكاذيبحماس يعتقد جازمان أفَّ ىذا الكالـ مجرد 

جميع أبناء  عف شخص في قمبو ذرة مف إيماف أك مسكة مف عقؿ، فكيؼ يدعي أفَّ 
سمعو الخميفة أرخى  زعمو مف أكاذيب، كلعؿَّ  ممَّاالساحة الفمسطينية يعممكف...الخ 

العراؽ  في مختبئاي الذم يعيش  كىكلبعض الحاقديف الدَّجاليف مَّمف أبمغكه، 
ذلؾ  يبيٍّفبمعمكمات مغمكطة كممفقة جعمتو يصدر مثؿ ىذه الترىات األكاذيب، ك 

االلتفاؼ الشعبي حكؿ قيادة حماس كما ظير في فكزىا بنسبة ستيف في المائة في 
كخركج  ـ،ََِٔامس كالعشريف مف يناير الخ االنتخابات التشريعية التي جرت في

 ،مئات اآلالؼ في االحتفاالت التي تقيميا في المناسبات الخاصة بالحركة
فييا.  لممشاركةالجماىير  حماسكمشاركة مئات اآلالؼ في المسيرات التي تدعك 

َـّ  التفاؼ أبناء حركة حماس كجنكد كتائب القساـ حكؿ قيادة الحركة بشكؿ لـ  ث
جميع  إسالمية أك غير إسالمية في ىذا الزماف. فكيؼ يزعـ كيفترم أفَّ تعرفو حركة 

ما ىي "قصة الحصار المادم الجائر الخانؽ  أبناء الساحة الفمسطينية... الخ، ثَـّ 
طكيمة، كمف قبؿ االنتفاضة  كلفترة الذم ضربتو تمؾ القيادة عمى كتائب القساـ

 كاألخالؽ لديفبا لياالتي ال عالقة التي ادعاىا في نصيحتو  ،الفمسطينية الثانية"
َـّ إبعاد مف  قريب أك بعيد، مع العمـ أفَّ  مف َـّ ت معظـ القيادة كانت في السجكف، ث

                                                 
خبارية مقالتو في مكاقعيا عمى "اإلنترنت".  -ُ  كقد نشرت رأيو عدة مكاقع صحفية كا 
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بقي خارج السجكف الييكدية إلى مرج الزىكر في جنكب لبناف عاـ 
% مف ُٖـ، كالذم اتضح مف خالؿ الدراسات العممية أف ُِٗٗىػ/ُُّْ

رشادىـ بالمبعديف كانكا يمارسكف تك  منظـ، كبالتالي فيـ  شكؿعية الجماىير كا 
يحتمكف مكاقع تكجييية في المجتمع الفمسطيني، كلعؿَّ ىذا االعتبار أخذه صانع 

 القرار اإلسرائيمي في محاكلة منو لتنفيذ مخطط اإلبعاد.
لقد أراد البغدادم أف يبث الفتنة كالفرقة في صفكؼ أبناء حماس، كأف يضع  -ج

يادة حماس ككتائب القساـ، لكف محاكلتو البائسة ارتدَّت عميو، فيذا الحكاجز بيف ق
باسـ كتائب القساـ يمقف الخميفة البغدادم درسان، فيرد  الرسميأبك عبيدة الناطؽ 

عميو بقكلو: "إفَّ العالقة مع الجناح السياسي لحركة حماس ىي عالقة تكاممية 
قيادة السياسية كالجناح فحركة حماس جسـ كاحد مككف مف عدة مؤسسات ىي ال

التي أطمقيا أبك عمر  كالدعكات العسكرية كجميعيا يندرج تحت تنظيـ كاحد.
القيادة  فالبغدادم أمير تنظيـ القاعدة في العراؽ التي يدعك فييا لالنفصاؿ ع

السياسية بأنيا دعكة غير منطقية عمى اإلطالؽ، كالقيادة السياسية لحركة حماس 
المجاىديف، كقامت بتنظيـ صفكؼ المجاىديف كأنيا قدمت  ىي التي قامت بتربية

تضحيات كثيرة في سبيؿ اهلل تعالى، كأف كتائب القساـ تستميـ بفضؿ اهلل تعالى 
القكة كالعزيمة كاإلرادة مف ىذه القيادة الصامدة كالمرابطة".. كجو لمبغدادم صفعة 

لديف يمقب نفسو أميران عندما قاؿ لو: "ليس كؿ مف قاتؿ عدكان أك تعمـ شيئان مف ا
لممؤمنيف، نحف نرفض ىذا النيج مف التطرؼ كالغمك في الديف، كالحكـ عمى 

ف كانكا  لمنيجالمسمميف بيذا الشكؿ، فنحف نختمؼ مع تنظيـ القاعدة في ا كا 
يرفضكف العمؿ السياسي فيذا شأنيـ، كالتسرع كالحكـ عمى األمكر بيذا الشكؿ ىك 

اإلسالـ، كىذا النكع مف الغمك كالتطرؼ مرفكض جممةن منيج أبعد ما يككف عف ركح 
 (ُ)كتفصيالن داعيان إياه كجماعتو لمتعقؿ".

يتضمف طعنان في  : "حاشا المخمصين من أبناء القسام"إف قكؿ البغدادم -د
كتائب القساـ حيث قسميـ إلى مخمصيف كغير مخمصيف، كىذا في حد ذاتو محاكلة 

تتطمع إلى تحقيؽ أىداؼ رخيصة أىمَّيا:  ،بائسة تنبئ عف نفسية ليست سكية
حداث شرخ بيف  إحداث التنازع كالفتنة كالخالفات في صفكؼ حركة حماس، كا 
الجنكد مف جية كقيادتيـ مف جية أخرل، كأنَّو يريد أف يكسب بعض أبناء القساـ 

                                                 
خبارية  في مكاقعيا عمى  عدة فينشرت كممة الناطؽ باسـ كتائب القساـ  كقد -ُ مكاقع صحفية كا 

 "اإلنترنت"، منيا: مكقع فمسطيف اآلف.
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َـّ إفَّ اإلخالص عبادة قمبية اختص اهلل تعالى  ف بيا، كلـ كل بالعمـ نفسولجماعتو. ث
اإلخالص مف  فإفيطمع عمييا البغدادم أك غيره. قاؿ اإلماـ القرطبي رحمو اهلل: "

 (ُ.)"كىك الذم يراد بو كجو اهلل تعالى ال غيره القمبعمؿ 

 :خيانة قيادة حماس كما زعم البغدادي مالمحبعض  ذكر
أدلة كبراىيف  ذكرالبغدادم بعض مالمح خيانة قيادة حماس، دكف أف ي ذكر    

 ،باألمر الييف ليست، كمعمكـ أفَّ اتياـ المسمـ أك المسمميف بالخيانة أك الكفر قطعية
الشرع في إطالقيا احتياطان شديدان فأكجب التثبت، حتى ال يتيـ مسمـ  احتاط لذا

تىٍقؼي مىا لىٍيسى  كىالى )يقكؿ اهلل تعالى:  ، الظف كاليكل بمجردعمـ يقيني بؿ  بال ،بكفر
ـه ًإفَّ  رى كىالٍ  لىؾى ًبًو ًعٍم ٍنوي مىٍسئيكالن كيؿ  أي  فيؤىادى السٍَّمعى كىاٍلبىصى  .ّٔ.اإلسراء:(كلىًئؾى كىافى عى

كاكتفي ىنا بنماذج مف مالمح خيانة حماس، كمستند البغدادم في تكفير قادة 
حماس، ليظير لمقارئ المسمـ مدل جنايتو فيما أصدره مف حكـ، بؿ مدل جيمو 

سجمت في صحائؼ المجد كالعز ما لـ تسجمو  كحقده عمى حركة ربانية مجاىدة،
عدة جيكش عربية، كاعترؼ بمكانتيا كدكرىا الجيادم، كرفع رؤكس المسمميف اليـك 

 المفكركف العمماء كالدعاة، كتغنى ببطكلة أبنائيا الشعراء كاألدباء.
العممية السياسية في ظؿ دستكر  دخكليـ " :زعمه الخميفة البغدادي مم او        
عمماني كعمى أساس اتفاقيات أكسمك، كالتي تخمت عف أكثر مف ثالثة  كضعي

 ".أرض فمسطيف اعأرب
 عمى هذا الزعم: الرد

إفَّ المشاركة في المجالس النيابية، ليس إلغاءن أك تضيعان لمبدأ الكالء كالبراء،       
بؿ ىي ميداف لبياف ىذه القضية كالصدع بيا، حسب مقتضيات المصمحة الشرعية، 

ذ أفَّ السعي لمكصكؿ إلى ىذه المجالس ىك لتبميغ دعكة اهلل كالتمكيف لمشرع، إ
ككجكد النائب المسمـ في ىذه المجالس يمنع عديدان مف المفاسد، كيجمب كثيران مف 
المصالح، كفي كجكده يطرح البديؿ اإلسالمي، كيقـك بكاجب التغيير كاإلصالح، 

باطميـ، كيعترض عمى كؿ  نكراليـ، كيكفي المقابؿ يجابو المخالفيف، كيدحض أقك 
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.
                                                 

حمد األنصارم القرطبي، دار الشعب القاىرة، ألحكاـ القرآف: أبك عبد اهلل محمد بف أ الجامع -ُ
َِ/ُْْ. 
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العمـ الشرعي كمف الدعاة المصمحيف ممف يشار إلييـ إفَّ كثيرا مف أىؿ      
بالبناف يركف أفَّ كاقع الحركات اإلسالمية يتطمب منيا حسف االستفادة مف النظـ 
القائمة؛ لتحقيؽ بعض المنجزات لدعكة اإلسالـ كدعاتو، أك حماية الدعكة مف الفناء 

ىذا العمؿ مف قبؿ كاليالؾ، اقتداء برسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، كال يسمى 
النبي صمى اهلل عميو كسمـ رضا بأحكاـ الكفر، أك رضا بما يشرعكنو مف دكف اهلل، 
ف دخكؿ المجالس التشريعية ال يخرج عف ىذا  أك رككننا كمساندة لمذيف ظممكا. كا 

تحكـ باإلسالـ دكف الرضا  الالمعنى، فال يقاؿ لمف عمد إلى االستفادة مف نظـ 
ر كقكانيف الكفر، كأف ىذا كفر. كيبني المجيزكف مكقفيـ عمى بيا: إنو رضي بالكف

أساس أف االنتخابات جزء مف دائرة الشكرل كالنصيحة، كتقكـ قكاعد اإلسالـ عمى 
األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر كالنصيحة لمف كاله اهلل مف أمكر المسمميف 

كمراقبة التشريع كمراقبة الحككمات كمحاسبتيا، كيدخؿ في ذلؾ قكؿ كممة الحؽ 
الذم يؤدم إلى درء مفسدة تشريع القكانيف التي تخالؼ الشريعة اإلسالمية كتضر 
 بمصمحة الكطف كالمكاطنيف كتفكيت الفرصة عمى مف ال يصمح لشغؿ ىذه المكاقع.

مف كراء دخكؿ المجمس التشريعي بعض المكاسب  حماس حركة قتكقد حقَّ        
ب فازدادت شعبيتيا كخاصو بالضفة الغربية كقطاع السياسية، منيا: كسب كد الشع

غزة، كحمت المقاكمة كالمجاىديف كخاصة في قطاع غزة مف تغكؿ األجيزة األمنية 
التابعة لمسمطة، كاستغمت ذلؾ بأف زادت القدرات القتالية لكتائب القساـ بعد دخكليا 

ميط، كما في االنتخابات، كالدليؿ عمى ذلؾ ىك أسر الجندم الييكدم جمعاد ش
مف إطالؽ عدة مئات مف األسرل، كتحقيؽ عدة انتصارات خاضتيا كتائب  عقبوأ

القساـ في عدة معارؾ مع العدك المحتؿ، كما استطاعت فضح سياسة التنازؿ 
كالتفريط في الثكابت كالحقكؽ الفمسطينية التي اتبعيا عباس كمف معو. كما 

ف المجمس التشريعي السابؽ استطاعت كقؼ مسمسؿ التشريعات الفاسدة التي كا
عاكفان عمى إعدادىا كمنيا: قانكف العقكبات الذم يبيح بعض المنكرات بحجة 

تشكيؿ قكة شرطية مخمصة  -خاصة في غزة-الحرية الشخصية، كمف المكاسب 
كأمينة تربت عمى األخالؽ كمكائد الفضيمة، قؿ أف يكجد نظيرىا في العالـ 

سياسة التجكيع التي فرضيا العدك الصييكني اإلسالمي. كرغـ الحصار الظالـ ك 
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 

فتتاحي أف فكز "حماس" يمثؿ "مشكمة خطيرة" بالنسبة لبكش ألنو يضع الحركة اال
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مايكؿ  كحذر التي تريد تدمير إسرائيؿ عمى رأس الحككمة الفمسطينية الجديدة.
ميتشؿ المبعكث األمريكي السابؽ لمشرؽ األكسط في تصريحات تمفزيكنية قائال 

ا أف الديمقراطية تنتشر بالفعؿ "ينبغي عمى المرء تكخي الحذر مما يتمناه".. مضيف
  في الشرؽ األكسط كلكف ليس بالطريقة التي كاف البيت األبيض يتصكرىا.

ىك معمكـ أفَّ مسألة دخكؿ االنتخابات البرلمانية مف مكارد االجتياد  اكممَّ       
المعاصر، فقد تتحقؽ المصمحة الشرعية في بمد ما مف دخكؿ البرلمانات، كال 

آخر، فعمى المسمميف في كؿ بمد المكازنة بيف المصالح كالمفاسد، تتحقؽ في بمد 
يجكز أف يتخذ الخالؼ في حكـ االنتخابات، كدخكؿ  كال كترجيح ما يركنو مناسبان.

البرلمانات خالفان في األصكؿ، فإنيا مف المسائؿ االجتيادية التي ليس في منعيا 
بيف ىذه المسألة، كبيف  نص قطعي، حتى نجعميا مف مسائؿ األصكؿ، مع تفريقنا

 حكـ النظاـ الديمقراطي.
فقد قاؿ شيخ اإلسالـ ابف تيمية رحمو اهلل: "فالكاجب عمى المسمـ أف يجتيد        

قامة ما يمكنو مف  ليٍّ كالية يقصد بيا طاعة اهلل كا  في ذلؾ حسب الكسع، فمف كي
ما يمكنو مف  دينو كمصالح المسمميف كأقاـ فييا ما يمكنو مف الكاجبات كاجتناب

المحرمات ال يؤاخذ بما يعجز عنو، فإف تكلية األبرار خير لألمة مف تكلية الفجار، 
كمف كاف عاجزان عف إقامة الديف بالسمطاف كالجياد ففعؿ ما يقدر عميو مف الخير 

 (ُلـ يكمؼ ما يعجز عنو فإف قكاـ الديف بالكتاب اليادم كالحديد الناصر".)
ر مف العمماء المعاصركف بجكاز المشاركة في االنتخابات، كقد افتى عدد كبي      

العزيز بف  عبد كمنيـ مف ىك معركؼ باتباعو لمنيج السمؼ الصالح، منيـ: الشيخ
اهلل الذم أفتى بكجكب المشاركة في  رحمو العثيميف محمد كالشيخ (ِ)،اهلل رحموباز 

ؾ قد أفتى بالجكاز لتحقيؽ االنتخابات البرلمانية، كالشيخ عبد الرحمف بف ناصر البرا
كالشيخ السمفي عبد الرحمف عبد الخالؽ الذم  مصمحة راجحة عدد مف العمماء،

تكلي  حكـبذلؾ، كاقرأ كتابنا:  سأجاب مف سألو عف الحكـ الشرعي بقكلو: "ال بأ
في ظؿ الحككمات المعاصرة، كىك عمى الشبكة السمفية". كالباحث  العامةالكاليات 

المجالس  في يؼ الشحكد، صاحب كتاب "مشركعية المشاركةالشيخ عمي بف نا
محمد  كالشيخـ، َُُِ-قُِّْالتشريعية كالتنفيذية المعاصرة"، الطبعة األكلى، 

يرل  بؿ المنجد الذم قاؿ: "فيذا محؿ اجتياد، حسب المصمحة المتكقعة مف ذلؾ،

                                                 
 .ّٔٗ-َّٗ/ِٖمجمكع الفتاكل  -ُ

 ـ. ُٖٗٗ/ٓ/ِّنشرت بمجمة المجتمع الككيتية الصادرة بتاريخ   -ِ
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فقو ال مجمعأفتي  كقد. بعض العمماء أف الدخكؿ في ىذه االنتخابات كاجب"
التابع لرابطة العالـ اإلسالمي لممسمميف في الدكؿ األجنبية بالمشاركة في  مياإلسال

كاف عدد مف أىؿ العمـ قد أفتى بعضيـ  فإذا( ُدخكؿ االنتخابات في بالدىـ.)
بكجكب المشاركة في االنتخابات البرلمانية كبعضيـ أفتى بالجكاز فيؿ يجكز لمسمـ 

حقنا أف نسأؿ البغدادم كأنصاره ىؿ ىؤالء العمماء  أف يكفر مف أخذ بفتاكييـ، كمف
يكفركف بيذه الفتكل كىـ مف عبدة الطاغكت، كىؿ يحؽ لممسمـ أف يكفٍّر المسمميف 
الذيف ال يأخذكف بكجية نظره أك رأيو في أمر مختمؼ فيو، لـ ترد نصكص قطعية 

 فيو.
ية السمطة الكطنية الضمني بإسرائيؿ باعترافيـ بشرع االعتراؼ زعـ البغدادم: " -ب

أساس اتفاقيات أكسمك، كاعترافيـ بشرعية رئيسيا العمماني المرتد  عمى التي قامت
 ."عميؿ الييكد المخمص

مف المعمكـ بداىة أفَّ الحصار المفركض عمى حماس مف العدك الصييكني  :الرد
كبعض الدكؿ العربية كالسمطة الفمسطينية ىك بسبب رفض حماس االعتراؼ 

لعدك المحتؿ، ألفَّ االعتراؼ كما ترل حماس خيانة هلل كلرسكلو بشرعية ا
حدَّدتيا لمتعامؿ مع  يكلممؤمنيف. كقد رفضت كما ىك معمكـ بشركط الرباعية الت

حككمتيا، كنبذ المقاكمة كاالعتراؼ بشرعية االحتالؿ، كلك اعترفت ألغدقت عمييا 
َـّ استقباؿ قادتيا في عكاصـ الدكؿ الغربي ة، كلكنَّيا أثرت المحافظة عمى األمكاؿ كت

عقيدتيا اإلسالمية كثكابت القضية الفمسطينية. فكيؼ يتيميا البغدادم باتيامات 
 زائفة ال رصيد ليا مف البرىاف، سكل الحقد عمى جماعة مجاىدة مخمصة.

إفَّ االعتراؼ بالسمطة القائمة ىك اعتراؼ بأمر كاقع، كليس ىك اعتراؼ       
، ألـ يتابع البغدادم كأنصاره مدل الخالؼ بيف السمطة بمشركعيا السياسي

 أفَّ  ، كال أظفَّ في الجانب السياسي الفمسطينية كحركة المقاكمة اإلسالمية حماس
مكقؼ حماس مف السمطة كاتفاقية أسمك ال يعرفو أحد مف مسممي العالـ. فقد 

ت عددان سجنت كاعتقمت سمطة أكسمك مئات مف قادة كأبناء حركة حماس، بؿ كقتم
مف أبناء القساـ في الضفة الغربية، كييشار إلى أٌف ما يزيد عف ثالثيف حالة كفاة 

كمازالت ىذه السمطة تعتقؿ أبناء حماس في الضفة  .كقعت في سجكف سمطة أكسمك
الغربية، ألـ يقرأ عشرات مف البينات الصادرة عف حركة حماس التي تصرٍّح كبكؿ 

إفَّ حماس دخمت البرلماف مف أجؿ فضح كضكح برفضيا لمشركع أسمك، بؿ 
                                                 

 /(. http://ar.themwl.orgمكقع المجمع الفقيي اإلسالمي ) -ُ
 



79 

 

اتفاقية أكسمك، كلذا عطمت السمطة عمؿ المجمس التشريعي.  اتككشؼ سكء
كالمسممكف في  بالد الغرب يعترفكف بشرعية المؤسسات الحككمية في بمدانيـ 
كيتعاممكف معيا كأمر كاقع، ال إيمانان منيـ بأنظمة كقكانيف البمد المخالفة لديف اهلل 

 تعالى.
ذا كاف ثمَّ        ،أخطاء في تعامؿ حركة حماس مع السمطة القائمة في أمر ما ةكا 

فكاجب أىؿ العمـ كالدعاة إبداء النصح كاإلرشاد، ال إصدار الفتاكل أك األحكاـ 
التكفيرية التي ال تخدـ ىمـك المسمميف كال قضاياىـ الرئيسة، كمنيا قضية فمسطيف 

 .ةالمسمم
ريحيـ باحتراـ القرارات الدكلية الصادرة عف األمـ : "تصالبغدادم قكؿك   -ج
، كمجرد االعتراؼ باألمـ المتحدة ىك اعتراؼ بقانكنيا الكضعي كبدكلة متحدةال

  ."فييا إسرائيؿ العضك
إفَّ حركة حماس تؤمف بأفَّ األمـ المتحدة لف تتخذ قرارات ممزمة لمعدك      

المقاكمة  حركةانتقدت  قدوة، ألرض فمسطيف المسمم والصييكني بإنياء احتالل
" أكثر مف مرة مكاقؼ األمـ المتحدة مف القضية الفمسطينية كمف حماس"اإلسالمية 

مشكالت كىمكـ الشعب الفمسطيني، كاتيمت أميف عاـ األمـ المتحدة كنكابو في 
كثير مف التصريحات الصحفية باالنحياز لالحتالؿ اإلسرائيمي، كأكضحت في أكثر 

مكاقؼ األمـ المتحدة تؤكد عمى فشؿ الرىاف عمييا، كعمى المجتمع  مف مناسبة أفَّ 
َـّ إفَّ األمـ  الدكلي في إنصاؼ كحماية الشعب الفمسطيني مف القتؿ كالعدكاف. ث
المتحدة قد اتخذت كثيران مف القرارات لصالح الشعب الفمسطيني، كلكف لـ ينفَّذ منيا 

ككقكؼ القكل الغربية العالمية  ية،نشيء نتيجة ضعؼ الزعامات العربية كالفمسطي
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 جر عداء العالـ كمو لمحركة 

ىدة، خاصة أفَّ قكانيف األمـ المتحدة، ككافة القكانيف الدكلية تجيز جياد المجا
في ميثاقيا كخاصة  ةأرضيا. فاألمـ المتحد يحتؿالشعكب ضد العدك الذم 

ـ، كاالتفاقيات الدكلية الخاصة َُٕٗكاتفاقيات مؤتمر الىام  ،(ٓٓ،ُٓالمادتيف:)
ـ، كالقانكف الدكلي، كالقانكف ُْٗٗبحقكؽ اإلنساف، كاتفاقية جينيؼ الرابعة لعاـ 

كؿ ىذه االتفاقيات تجيز لمشعكب المحتمة أف تدافع عف نفسيا  اإلنساني،الدكلي 
مف أجؿ تقرير مصيرىا كاستقالليا. فيؿ ىناؾ عاقؿ يطالب حركة مجاىدة أال 

 تحتـر ىذه القكانيف الصادرة عف األمـ المتحدة.         
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كخاصة في الكقت الحاضر  دية،لمسمفية الجيا المفرط عداؤىـقكؿ البغدادم: " - د
كالمستمرة إلجياض أم مشركع قائـ عمى أساس سمفي، كحكايتيـ  الجادة كمحاكلتيـ
كبمغنا  رؼ،" معركفة كقصة الصحفي البريطاني أشير مف أف تعاإلسالـ مع "جيش
كاف عمى كشؾ الحصكؿ عمى مكاسب جيدة مف بريطانيا، قبؿ  اإلسالـ أف جيش
 ".المسألة اس فيتدخؿ حم

مف حيث المبدأ ينيى عف  اإلسالـ الحنيؼ ديننا إفٌ  المعمـك مف :الرد   
ا نىٍفسان ًبغىٍيًر نىفسو أىٍك فىسادو ًفي األىٍرضً  قىتؿى قاؿ تعالى "مىف  النفس، قتؿ قىتىؿى  فىكأىنَّمى

ا أىٍحيىا مىٍف أىٍحيىاىىا فىكىأىنَّمى ًميعان كى ًميعان  النَّاسى  النَّاسى جى : "كىالى تىٍقتيميكا النٍَّفسى عالى"، كقاؿ تجى
ـى اهللي ًإالَّ  رَّ كقاؿ اهلل تعالى:  .ىنا تشمؿ المسمـ كغير المسمـ كالنفس ."ًباٍلحىؽ الًَّتي حى

ـٍ أىٍف تىبى  ـٍ ًمٍف ًديىاًركي ككي ـٍ ييٍخًرجي لى ـٍ ًفي الدٍّيًف كى ـٍ ييقىاًتميككي ـي المَّوي عىًف الًَّذيفى لى ـٍ "الى يىٍنيىاكي كىي ر 
". كمف األنفس المعصكمة في اإلسالـ أنفس  ـٍ ًإفَّ المَّوى ييًحب  اٍلميٍقًسًطيفى تيٍقًسطيكا ًإلىٍيًي كى
المستأمنيف كىـ الذم يدخمكف بالد المسمميف بأماف منيـ ألداء ميمة ثـ يرجعكف 

كأمثالو ممف يقدمكف لبالدنا كصحفييف  بمدىـ بعد إنيائيا، كىذا البريطانيإلى 
تضامنيف كنحك ذلؾ منيـ، كقتمو النعداـ العمـ الشرعي كتفشي الجيؿ، كىذا مف كم

أسباب كقكع الفتف كانتشارىا. فال يجكز ألحد أف يعتدم عميو، كما ال يجكز لو أف 
يعتدم عمى أحد مف المسمميف. كاإلسالـ يكفؿ لو األمف عمى دمو كأمكالو كعرضو، 

العقكبة الرادعة. قاؿ تعالى: "يىا أىي يىا  كمف اعتدل عميو فقد خاف اإلسالـ كاستحؽٌ 
مىى أىالَّ تىٍعًدلي  ـٍ شىنىآفي قىٍكـو عى كا الًَّذيفى آمىنيكا كيكنيكا قىكَّاًميفى ًلمًَّو شييىدىاءى ًباٍلًقٍسًط كىال يىٍجًرمىنَّكي

عمر  . كجاء في صحيح البخارم قكؿ عبد اهلل بفٖاٍعًدليكا ىيكى أىٍقرىبي ًلمتٍَّقكىل" المائدة:
مف كرطات األمكر التي ال مخرج لمف أكقع نفسو فييا سفؾى  رضي اهلل عنيما: "إفَّ 
ا تركيع المستأمنيف بخطفيـ أك رىنيـ أك  الدـ الحراـ بغير حٌمو". ثـ مف الغدر أيضن

ا لتكريـ اهلل لإلنساف كما قٌرر ذلؾ أىؿ  تيديدىـ بالسالح أك قتميـ، كىك مناؼ أيضن
 .العمـ

ف الحككمة البريطانية كادت أف تستجيب لمطالب الخاطفيف كما زعـ أمَّا كك      
باسـ  –البغدادم فيذا مف ىراء القكؿ الذم لـ يحصؿ أبدان، كربما الجية الخاطفة 

َـّ ما عالقة ىذا  -اإلسالـ ىي التي اخترعت ىذا الكىـ كصدرتو لمف يصدقيـ. ث
كمة، كتركيع اآلمنيف مف الخطؼ لألجنبي الذم دخؿ البمد بتصريح مف السمطة الحا

لمجكء فا، إفَّ ىذا لشيء عجيب. كما كصؼ البغدادم الخاطفيف المشركع اإلسالمي
 ف ىك مظير ضعؼ،إلى الخطؼ لمضغط عمى الدكؿ التي ينتمي إلييا المخطكفك 
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ساءة  ظيارىـ بصكر مسمميف، كتشكيو لصكرة الإلى اإلسالـبالغة كسكء تدبير، كا  ، كا 
 .فقطاع الطرؽ اإلرىابيي

 داعش؟يسمى ب ماوراء  منالتاسع:  المطمب
عف كيد الكفار لديف اهلل، كلممسمميف المتمسكيف بو: )كىالى  قاؿ اهلل تعالى مخبران       

ـٍ عىف ًديًنًو  مىف يىٍرتىًدٍد ًمنكي ـٍ ًإًف اٍستىطىاعيكٍا كى ـٍ عىف ًديًنكي تَّىى يىريد ككي ـٍ حى يىزىاليكفى ييقىاًتميكنىكي
ـٍ فىيىميٍت كىىي  ابي النَّاًر ىي ـٍ ًفي الد ٍنيىا كىاآلًخرىًة كىأيٍكلىػًئؾى أىٍصحى الييي ًبطىٍت أىٍعمى كى كىاًفره فىأيٍكلىػًئؾى حى

( البقرة:  اًلديكفى ـٍ  ًإفَّ اهلل تعالى: ) قاؿ، ك ًُِٕفييىا خى كٍا يينًفقيكفى أىٍمكىالىيي الًَّذيفى كىفىري
د كٍا عىف سىًبيًؿ الٌمًو فىسىيينفً  كٍا ًإلىى ًليىصي ٍسرىةن ثيَـّ ييٍغمىبيكفى كىالًَّذيفى كىفىري ـٍ حى مىٍيًي قيكنىيىا ثيَـّ تىكيكفي عى

 ) كفى ـى ييٍحشىري يىنَّ  . ّٔ:األنفاؿجى
داعش صناعة أمريكية إيرانية أسدية  . عبد اهلل فيد النفيسي أفَّ د يرل       

  -مالكية، كيستدؿ عمى قكلو بعدة أمكر منيا:
 ،ضباط مخابرات مف جنسيات مختمفة كدة الداعشييف رافضة أالقا معظـ أفَّ  -

دربتيـ دكليـ عمى اتقاف التطرؼ ككضعت بيدىـ الماؿ ليككنكا قادة ، كىذا ىك سر 
 تكافر الدعـ الجيد ليـ ، كأغمب الدعـ المالي يأتييـ مف إيراف.

 ،إال المشكيات يأكمكف، فال فاتيـالمادم كالبزخ سمة مف سمات تصر  الغنى - 
أىؿ  يفحتى بعض الثكار صار يطمؽ النكت عمى ذلؾ كيصنؼ الثكار السكري

 .؟فالفؿ كالمياجريف أىؿ لحـ
ألف مصدره قيادتيـ  ،السكرية لثكرةسمككيـ المكجو كاف ضد مصمحة ا كؿ  -

 . المخابراتية كليس عناصرىـ المغرر بيـ
كبار بشأف ف العف دكلة العراؽ كالشاـ في اثناء اجتماع لمدكؿ الثما أعمنكا  -

، مما أدل إلى فض االجتماع دكف اتخاذ أم اجراء بسبب مناقشة األزمة السكرية
  ىذا االعالف.

 يـكفي كثير مف األحياف كاف طريق ،المحررة؟! طؽتكجيييـ الحتالؿ المنا تـ - 
لممناطؽ المحررة  فيميمكف عنيا كصكال ،في مناطؽ خاضعة لسيطرة النظاـ مري

مكف دكف ضابط شرعي كيمارسكف فقيا متشددا ينسب إلى ، كيقتبحجج كاىية
  .االسالـ زكران 

كالخطؼ عمى  ،االستفزازية، كاحتالؿ المقرات كمصادرة السالح ممارساتيـ - 
رىاب المكاطنيف ،الحكاجز المؤسسات التي  عمىكاالستيالء  ،كقطع الرؤكس كا 



82 

 

يات السكريات بالترغيب كالزكاج مف الفت السالـ،بأيدم الثكار بزعـ أنيـ ىـ دكلة ا
 ( ُكالترىيب.)

تستحؿ  نَّياالدكتكر عصاـ أحمد البشير رئيس مجمع الفقو اإلسالمي: إ كقاؿ     
كقطع  ،كتمارس أعماالن مجردة مف اإلنسانية ناىيؾ عف اإلسالـ ،دماء المسمميف
 (ِقبؿ جيات ترد النيؿ مف اإلسالـ.) فبأنيا صنيعة م

سكريا الداعميف لمثكرة كالثكار ضد النظاـ األسدم أف كيرل عدد مف عمماء        
 المؤقت حمب عمماء جبية رئيس: كمنيـداعش مخترقة مف أجيزة النظاـ األمنية، 

السكرم  النظاـ : أفَّ أعدادان كبيرة مف عمالءسمقيني محمد اهلل عبد الدكتكر
 بسيطرة ينذر كطالب مسؤكلي داعش بطردىـ، ،صفكؼ داعش في مكجكدكف

 كبيرة خطكرة كيشكؿ المجاىديف، ظير في الخمفية الصفكؼ السكرم عمى ظاـالن
عدناف العرعكر أفَّ ما  الشيخ ذىبك  .الشاـ بالد في الجيادم العمؿ عمى جدان 

يعرؼ باسـ "تنظيـ الدكلة اإلسالمية بالعراؽ كالشاـ "داعش"، يدار مف فركع 
يركف أفَّ  الذيفالسكرية  مف ناشطي الثكرة كثير كأيضا السكرم،مخابرات النظاـ 

 بعدـ مستدليف"داعش" ذراع سٌرم لنظاـ بشار األسد خاصة في المناطؽ المحررة، 
 الطيراف يقكـ كالتيقصؼ طيراف النظاـ لمقارىا المالصقة لمقار الجيش الحر، 

لى عدـ تحرير داعش أم أرض مف الجيش النظامي، بينما  بتسكيتيا مع األرض، كا 
المناطؽ المحررة مف قبؿ التنظيمات المقاتمة التي سبقت  كفيياجمنفس الكقت  في

 .كجكد داعش في األراضي السكرية
عدد مف الكتاب كالدعاة كمنيـ منظرم تنظيـ القاعدة أف الكاليات المتحدة  كيرل    

األمريكية حريصة أف تبقى داعش مكجكدة كقكية ػبالقدر الذم يحقؽ ألمريكا 
ة، كأفَّ أمريكا ليست حريصة عمى الدخكؿ في معركة أغراضيا كأىدافيا في المنطق

حقيقية مع جماعة الدكلة أك باألحرل فيي حريصة أف تبقى جماعة الدكلة مكجكدة 
لى أف ينتيي دكرىا ػبالقدر الذم يحقؽ ألمريكا أغراضيا كأىدافيا  كقكية مرحميان كا 

  منظر رطكسيالط بصير أبك حميمة مصطفى المنعـ في المنطقة. كبيَّف الشيخ عبد
أف مف أىداؼ أمريكا التي تحققيا مف كجكد داعش التي تتمخص  السمفية الجيادية

 -:في جممة مف النقاط ىي

                                                 

عبد اهلل فيد النفيسي،  د :مقاؿ حقيقة داعش كمف يمكليا كماىي اىداؼ قادتيا كلمف كالئيا -ُ
 منتدل صفحة الدكتكر محمد العريفي.

 ـَُِْ/ٖ/َّصحيفة الكطف السكدانية يـك -ِ
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استغالؿ جماعة الدكلة "داعش" في ضرب محاربة جماعة القاعدة، كالتي منيا  -ُ
 !جبية النصرة. كداعش قد لبت ألمريكا مطمبيا ىذا

ضرب كمحاربة المجمكعات الجيادية جماعة الدكلة داعش في  استغالؿ -2
كالثكرية الشامية ذات المشركع اإلسالمي الراشد، كالمعتدؿ. كالتي تخرج عف 
السيطرة كاإلرادة األمريكيتيف كتخرج عف التكجييات األمريكية. كداعش قد حققت 

 !ىذه بتياألمريكا رغ
بعد النصر، تبقى داعش الكرقة األخيرة التي تشغؿ كتنيؾ الثكرة الشامية  أف3- 

، كأف تبقى عقبة كأداء تحيؿ بيف أىؿ  كبعد سقكط النظاـ الطائفي األسدم المجـر
الشاـ كرغبتيـ في قياـ دكلة راشدة عادلة متحضرة، ليا مؤسساتيا القكية 

 !كالمتماسكة، كىذا مطمب أمريكي إسرائيمي
 ،داعشدكؿ المنطقة كاإلقميـ بالكحش الصاعد اإلرىابي المدلؿ جماعة  إخافة4- 

مما يحمؿ تمؾ الدكؿ عمى مزيد مف الرضكخ كالتنازالت ألمريكا، كالقبكؿ بابتزازاتيا 
مقابؿ أف تتدخؿ بطيرانيا كلك جزئيان لكقؼ زحؼ الكحش  ،كشركطيا كمطالبيا
ىي عصا أمريكا التي تخيؼ كتبتز بيا دكؿ  إيرافكانت  فإذا !. اإلرىابي الصاعد

 صا ىي إيراف كجماعة داعش.المنطقة كاإلقميـ فأصبحت ىذه الع
فاعمة كحاضرة، لتتمكف أمريكا كمعيا حمفاؤىا مف  ابتبقى كرقة اإلرى أف 5- 

اإلسالـ بالطريقة التي تشاء كفي  محاربةبؿ ك  ،التدخؿ في شؤكف المسمميف كبمدانيـ
 بسمارفاإلرىاب ىك ال !.كتطكيؽ اإلرىاب كمالحقةالكقت التي تشاء بذريعة محاربة 

ألمريكا مف الدخكؿ إلى كؿ بيت مف بيكت المسمميف فأنَّى ليا أف تتخمى الذم يبرر 
 !الغالي بسيكلة بسمارعف ىذا ال

تشكيو صكرة اإلسالـ العظيمة كالمشرقة في أذىاف الشعكب، كبخاصة الشعكب  -6
األمريكية كالغربية، كتقديمو لمناس عمى أنو ىك داعش، كداعش ىك، كىذا مطمب 

 (ُ).، كقد تحقؽ ليـ شيء مف ذلؾىاـ بالنسبة ألمريكا

يران: داعش  وا 
تؤكد اإلثباتات كالكثائؽ الرسمية كجكازات السفر التي كجدىا الجيش الحر       

كالمجاىدكف في مقرات داعش، بعد اقتحاميا إثر دحرىـ لعناصر داعش في 
                                                 

 الطرطكسي، بصير أبك حميمة مصطفى المنعـ ": عبدداعش "الدكلة كجماعة مقاؿ أمريكا -ُ
www.abubaseer.bizland.com. 
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المعارؾ التي دارت بينيا كبيف الجيش الحر كالمجاىديف في أكثر مف منطقة، أف 
الجكازات كالكثائؽ ىي إيرانية يستعمميا ضباط كعناصر داعش في العراؽ  تمؾ

كسكرية، كأف الكثير مف قيادات داعش مرتبطة بالمخابرات اإليرانية، كيشرؼ عمييـ 
كيقكدىـ ضباط إيرانيكف كبار مف الحرس الثكرم اإليراني كمف االستخبارات 

مف قادة  دمكف في الجيش األساإليرانية، باإلضافة لمضباط النصيرييف الذيف يعمم
المخابرات العسكرية األسدية 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 

ظيـ الدكلة اإلسالمية في العراؽ كالشاـ، كقد استندت بحكزة بعض عناصر مف تن
أصحاب ىذه  " البريطانية عمى ىذه التسجيالت إلثبات أفَّ تصحيفة "اإلندبندن

لدييـ شرائح اتصاالت  الجكازات قد دخمكا إلى إيراف كركسيا خالؿ أياـ الثكرة، كأفَّ 
كالركسية الذيف سبؽ ليـ ايرانية كركسية، كىذا ما يثبت عمالتيـ لممخابرات اإليرانية 

 ( ُاستخداـ ىذا األسمكب في إجياض ثكرة الشيشاف.)
ـ نشرت جريدة التايمز البريطانية تقريران يشير إلى نجاح َُِْكفي يناير       

اإلسالمية، عبر السماح  لةالرئيس السكرم بشار األسد في اختراؽ تنظيـ الدك 
تقرير سكرم رسمي سربتو إحدل  بمركر مقاتميف شيعة لمقتاؿ بيف صفكفيا، ككشؼ

جماعات المعارضة عمى مكقعيا، يقكؿ: "إف األمف 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، 

ر حيدر رئيس المجنة األمنية في بمدة نبؿ في حمب أف حكالي ككقعيا العقيد حيد
مقاتؿ عراقي شيعي سينضمكف إلى داعش، كأضافت الكثيقة أف ىناؾ  ََِٓ
 ََٔعراقي شيعي مدربكف جيدان قد انضمكا إلى التنظيـ، باإلضافة إلى  َُٓ

آخريف ذكم اختصاصات مختمفة، كيقكؿ عمر أبك ليمى، المتحدث باسـ الجيش 
ال شؾ لدم بصحة “كالذم شارؾ في نشر العديد مف كثائؽ النظاـ المسربة  الحر

ىذه الكثائؽ، كقد تـ الحصكؿ عمييا مف مكاتب النظاـ كأخذنا األمر سنتيف كنصؼ 
 (ِلمحصكؿ عمييا".)

                                                 
 الجزيرة نت: مكقع ،لحبيؿالسكرية كحصاد داعش.. المخرج األخير: مينا ا الثكرة -ُ

http://www.aljazeera.net/opinions/pages 

 مكقعالدكلة اإلسالمية في العراؽ كالشاـ.. "داعش" كيؼ تأسَّست كمكقؼ الفصائؿ منيا،  -ِ
 (http://islamion.com/news/show/14381 اإلسالميكف)
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 تشجيع خالؿ مف الفتنة ببث اهلل حزب قيادة مف بتكجيو لبناف شيعة قاـ كقد     
 لكاء" يسمى ما بو قاـ ما ذلؾ كمف كحشية، أعماؿ مف وب تقـك فيما إعالميان  داعش
 بكر أبك المزعكـ ـاإلسال خميفة بايع الذم المبنانية بعمبؾ في السنة" أحرار

 السمطات اعتقاؿ أحدث فقد ،كبير إعالميٌ  شيعيٌ  تنظيـ وأنَّ  تضحا حيث البغدادم،
 مف سمجنٌ  لبناني كىك الحسيف، شاماف حسيف يدعى شيعيٌ  لشخص المبنانية
 – السنة أحرار لكاء  اسـ يحمؿ حساب بإدارة تكرطو خمفية عمى إيرانية، أصكؿ
 في فعؿ ردة باسميا، بيانات كيبث سنٌية لتنظيمات يةالتبع يزعـ كاف ،بعمبؾ

 نصر حسف العاـ كأمينو اهلل حزب إلى قاداتاالنت تكجيت إذ السياسية، األكساط
 .لو فداء البنيا يجرم ما أف المكقكؼ الدةك  اعتبرت الذم اهلل،
لـ يشف  أنوتنظيـ "الدكلة االسالمية في العراؽ كالشاـ"  عمفسبؽ أف أ كقد     

لتكجييات رمكز "القاعدة" كحفاظا  كالسعكدية كدكؿ اخرل، امتثاالن  إيرافىجمات في 
ابك محمد العدناني المتحدث باسـ تنظيـ  قاؿكفي بياف ذلؾ  .عمى كحدة المجاىديف

سالمية في العراؽ كالشاـ )داعش(: "ظمت الدكلة اإلسالمية تمتـز نصائح الدكلة اال
كتكجييات شيكخ الجياد كرمكزه، كلذلؾ لـ تضرب الركافض في إيراف منذ نشأتيا، 
كتركتيـ امنيف ككبحت جماح جنكدىا المستشيطيف غضبان، رغـ قدرتيا آنذاؾى عمى 

كؿ ىذه السنيف تتحمؿ  "كظمت غيظيا كاضاؼ ."تحكيؿ إيراف لبرؾ مف الدماء
التيـ بالعمالة أللىًد أعدائيا إيراف لعدـ استيدافيا، تاركةن الركافض ينعمكف فييا 
 ."باألمف امتثاالن ألمر القاعدة لمحفاظ عمى مصالحيا كخطكط إمدادىا في إيراف

"ككبحت ًجماح جنكدىا ككظمت غيظيا عمى مدار سنيف حفاظا عمى كحدة  كتابع
كىذا سيؿ لمحككمة اإليرانية أف تستغؿ ما يقكـ بو تنظيـ  (ُ)".فكممة المجاىدي

الدكلة مف أعماؿ عنؼ ضد الشيعة لتسحؽ المناطؽ السنية التي يخرج منيا تنظيـ 
 الدكلة لمقياـ بأعمالو ضد المناطؽ الشيعية.

 استطاعت داعش احتالل مساحة واسعة من سوريا في وقت قصير: كيف
الحربية عمى تجنب إىدار مكاردىا البشرية كالمادية،  أنشأت استراتيجيتيا قد      

كذلؾ بالتكسع عمى حساب األراضي المحررة مف الكتائب المجاىدة كالمكجكدة في 
فقامت داعش بالسيطرة  .سكريا قبؿ كجكد داعش، كتجنب الصداـ مع جيش النظاـ

ائيـ، عمى المناطؽ التي تمكف الثكار السكريكف مف تخميصيا مف نظاـ األسد بدم
                                                                                                                             

 

 اإلسالمية. الحركاتبة نشر بياف العدناني في عدد مف المكاقع اإلخبارية، منيا: بكا -ُ
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كحٌكلت داعش تمؾ المناطؽ إلى ثكنات قتاؿ كحرب، رفعت فييا رايتيا، كجعمتيا 
 لحرمناطؽ مضطربة كغير مستقرة، تفسد كتيدـ فييا كؿ ما بناه كأنجزه الجيش ا

كالمجاىدكف مف الكتائب األخرل، كحكلت المناطؽ المحررة إلى معترؾ لالقتتاؿ 
، بدؿ التكجو لقتاؿ عصابات النظاـ السكرم الداخمي، تقاتؿ فييا المجاىديف كالثكار

 كاإليرانييف كالمميشيات الطائفية الشيعية العاممة مع جيش النظاـ السكرم.
إلى تحقيؽ تمؾ االستراتيجية الخبيثة بعدد مف األساليب  اعشتكٌسمىت د كقد       

التي كاف أىميا: التسمؿ عبر الثغرات الضعيفة، كتجنب االشتباؾ مع األطراؼ 
القكية، كاستغالؿ نفسيات المجاىديف المتسامحة كنفكرىـ مف االشتباؾ مع جماعة 
تٌدعي الجياد كتقاتؿ تحت راية التكحيد، كاستثمار تقصير الكتائب األخرل كعجزىا 
عف محاربة لصكص الثكرة، كأخيران كقبؿ ذلؾ كم و كبعده: استعماؿ أساليب يعجز 

ا، أساليب تنطكم عمى كثير مف الكذب خصكمييا مف المجاىديف عف الرٌد بمثمي
 .كالغدر كالخيانة كالخداع

أنَّو خالؿ أسابيع قميمة أحكمت داعش سيطرتيا عمى محافظة  ذلك: وبيان      
باالنتشار في الحسكة  أتالرقة التي صارت قاعدتىيا الرئيسية في الشرؽ، ثـ بد

ية مف سكرية، قربيا كدير الزكر، كسبب ىذه السيطرة السريعة عمى المناطؽ الشرق
مف العراؽ مف أجؿ اإلمداد بالماؿ الكفير كالذخائر كاألسمحة الحديثة الفتاكة، التي 
دلب، إذ  يراف داعش. بعد ذلؾ بدأ اجتياحيا محافظتىي حمب كا  يزكد نظاـ المالكي كا 
ختريف كالمناطؽ  استكلت داعش عمى جرابمس كالباب، كعززت كجكدىا في منبج كا 

حمب الشرقي، ثـ اتجيت إلى ريؼ حمب الشمالي مثؿ تؿ رفعت األخرل في ريؼ 
كحريتاف كدارة عزة، كحاكلت احتالؿ مارع كعنداف، ثـ افتعمت حربان مع لكاء 

المكاء مف إعزاز، كىذا ما  ذاعاصفة الشماؿ انتيت بالسيطرة عمى إعزاز كطرد ى
تعمدىا اجتياح  يعزز الرأم القائؿ بصمتيا بإيراف كنظاـ ابف أسد القرمطي مف خالؿ

الريؼ الشمالي لحمب، خاصة إعزاز مركز لكاء عاصفة الشماؿ، كمما يقكم ىذا 
الرأم أيضان: ما أدلى بو أحد عناصر حزب اهلل الذيف كانكا أسرل عند لكاء عاصفة 
الشماؿ بعد مبادلتيـ بنساء أسيرات لدل النظاـ لألسدم، إذ قاؿ معمقان عمى سبب 

ف مف عناصر حزب اهلل : لقد انتيى لكاء عاصفة إخالء الجيش الحر لو كلم
الشماؿ!! ككاف يقصد أف داعش ىزمت لكاء عاصفة الشماؿ، كأنيا حررتو كمف 
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ارتباط داعش بإيراف  سكلمعو مف األسر لدل عاصفة الشماؿ! فما داللة ذلؾ 
 (ُكنظاـ ابف أسد كأنيا تعمؿ لصالحيما كبالتنسيؽ معيما.)

لك عثرنا  المحررة؟ األراضي ركت مناطق محتمة واحتمتصنعت ذلك؟ ولماذا ت لماذا
 .عمى الجكاب فسكؼ نحؿ قطعة ميمة مف األحجية

داعش في تطبيؽ استراتيجيتيا القائمة عمى احتالؿ األراضي  نجحتلقد       
المحررة باستعماؿ عدد مف األساليب )التكتيكات(، كاف أىٌميا اختراؽ الخكاصر 

الثكرم كعدـ إىدار مكاردىا البشرية المحدكدة في  كرمالرخكة في الجسـ العس
معارؾ جانبية مع األقكياء. فمثال فقدت داعش طريؽ الشماؿ الكاصؿ مف الرقة إلى 
ريؼ حمب الشرقي عبر عيف عيسى بعد معارؾ طاحنة خاضتيا مع عشيرة 
الفدعاف )كىي فرع مف قبائؿ عنزة( بيف تؿ السمف كعيف عيسى. كبما أنيا ال 

عف ربط قاعدتيا في الرقة بمناطؽ نفكذىا في الريؼ الحمبي، كلمَّا كانت تستغني 
السيطرة عمى الطريؽ الشمالي كانت صعبة بسبب كقكعو في مناطؽ نفكذ الفدعاف، 
فقد قامت داعش السيطرة عمى الطريؽ الجنكبي الذم يصؿ الرقة بالريؼ الحمبي 

سكنة، كاالشتباؾ مع اليجكـ عمى م سببالشرقي عبر مسكنة، ككاف ذلؾ ىك ال
 -ذلك سببان: ويفسركتائب أحرار الشاـ، 

يفسر استيداؼ داعش لمكتائب الصغيرة المستقمة، فيي ال تبمغ مف  األول: السبب
الحجـ ما يتيح ليا الدفاع عف النفس كال ترتبط بكيانات كبيرة يمكف أف تدافع عنيا، 

 عش البتالعيا.كمف ثىـٌ فال يكجد أم رادع يمكف أف ييضعؼ مف شيية دا
استطاعت داعش فعالن أف تبتمع عشرات مف الكتائب الصغيرة المستقمة في  لقد  

أقؿ مف ثالثة أشير، كما أنيا حطمت عشرات أخرل مف الكتائب الصغيرة التي لـ 
يعد ليا كجكد بعدما ترؾ مقاتمكىا السالحى كعادكا إلى بيكتيـ، أك انسحبكا إلى تركيا 

 .عشي الذم الحؽ كثيران مف القادة كالمقاتميففراران مف البطش الدا
فإنو يفسر استيداؼ داعش المستمر لحركة أحرار الشاـ، فيي  السبب الثاني: أما

أقؿ ضحايا  -ذاتو لكقتفي ا -المتضرر األكبر مف العدكاف الداعشي كلكنيا 
ف داعش دفاعان عف النفس كردان لمعدكاف. لقد راىنت داعش عمى أف قيادة األحرار ل

تستطيع قتاليا ألف كثيريف مف مقاتمي األحرار ينتمكف فكريان إلى المدرسة السمفية 
الجيادية، كىي المدرسة ذاتيا التي تعكد إلييا جذكر المنيج الداعشي، كيبدك أنيا 

                                                 
ٌناع  مف -ُ  ُ، األحد ْٕ، السنة ُِّٕٔكرعاتيا؟!: عريب الرنتاكم، العدد رقـ « داعش»ىـ صي

 ـ.َُِْشباط  ِ-ىػُّْٓربيع ثاني، 
 



88 

 

قد نجحت في الرىاف. إف قيادة األحرار تكاجو خياران صعبان في ىذه األياـ، فمك أنيا 
المشاركة العمنية في الحرب ضد داعش فسكؼ تخسر قررت الدفاع عف النفس ك 

جزءان مف جسميا العسكرم الذم ييتكقَّع أف ينشٌؽ كينحاز إلى الدكلة أك يقؼ عمى 
اتخاذ مكقؼ ميادف كثابرت عمى التمسؾ بالحياد  ىالحياد، أما لك صٌممت عم

غي الظاىر كعدـ رد العدكاف فاألرجح أف تخسر الكثير كأف تككف أكبر ضحايا الب
 .الداعشي

داعش التي تكسمت بيا إلى تطبيؽ استراتيجيتيا المذككرة  تيكاتثاني أىـ تك -3
ىي استغالؿ حالة الفكضى التي نشأت في بعض المناطؽ المحررة، كالظيكر 
بمظير المينقذ الذم يقدـ أفضؿى البدائؿ عف فصائؿ المجاىديف التي عجزت عف 

 .ص كقٌطاع الطرؽتكفير األمف كفشمت في ردع عصابات المصك 
شيغمت الكتائب المجاىدة المخمصة بقتاؿ النظاـ اضطرت إلى  عندما      

التغاضي عف مجمكعات المصكص التي انتشرت في كثير مف المناطؽ المحررة 
كأحالت حياة الناس إلى كابكس. لقد كثرت األصكات المنادية بالتفرغ لقتاؿ تمؾ 

ا، كلك تسبب ذلؾ في كقؼ القتاؿ مع العصابات كتخميص الناس مف شٌرىا كأذاى
النظاـ لبعض الكقت، كلكف النداءات الكثيرة ذىبت أدراج الرياح، حتى جاءت 
داعش فصنعت ما كاف ينبغي عمى الجماعات المجاىدة أف تصنعو، فالحقت 

كقضت عمييـ كأراحت منيـ الناس، فكسبت رضاىـ كحظيت بتأييدىـ  صكصالم
ا في بعض المناطؽ، فمما أدرؾ الناس أنيـ مٌما ساعدىا عمى تكريس كجكدى

قايضكا األمف بالحرية كالكرامة كأرادكا استرجاع ما فقدكه منيما كاف األكاف قد فات، 
 .فقد ضربت داعش جذكرىا عميقة في األرض كصار اقتالعيا مف األمكر العسيرة

لى يمكننا أف نعزك جزءان كبيران مف نجاح داعش العسكرم كتمددىا السريع إ -4
األساليب السابقة، غير أف العامؿ األىـ كسبب نجاحيا األكبر ىك "المنظكمة 
األخالقية" التي يحمميا مشركعيا، فقد نجحت في احتالؿ مناطؽ كاسعة في سكريا 
ألنيا استعممت أساليب يعجز عامة المجاىديف عف استعماليا، أساليب تقكـ عمى 

 .الكذب كالمكر كالخديعة كالغدر كالخيانة
 إن  مشروع داعش فصيل متوسط الحجم، أقل حجمًا وقوة من أي واحدة من     

الجماعات الكبرل، كحركة أحرار الشاـ، كألكية صقكر الشاـ، كجيش اإلسالـ. إذف 
كيؼ استطاعت إعادة احتالؿ نصؼ األراضي المحررة؟ لقد نجحت داعش في 

تنطكم عمى المكر  إنجاز تمؾ الميمة القذرة باستعماؿ أساليب قذرة، أساليب
 .كالخديعة كالظمـ كالبغي كالغىٍصب كالسرقة كالكذب كالغدر كالخيانة
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سكؼ يستغرب أنصار داعش كصفي إياىا بيذه الصفات كيقكلكف: ال          
جيادية أف تستعمؿ مثؿى تمؾ األساليب. أقكؿ: صحيح، كلكف  ةيمكف ألم جماع

ماعةي جياديةن بالمزاعـ كاألقكاؿ مىف قاؿ إف داعش جماعة جيادية؟ ىؿ تصبح الج
أـ باألفعاؿ كاألعماؿ؟ دكنكـ ما فعمتو داعش بنا ثـ احكمكا ليا أك عمييا يا أييا 

 .الميٍنصفكف
 أهل العمم من دولة العراق والشام: موقفالعاشر:  المطمب
بانيٍّيف إنَّنا        يـ في العمـ، المعركفيف بصىالح الراسخيف ال نًجد مف العمماء الرَّ

أيَّد ىذه الخالفة، بؿ إفَّ أشير  مىف - الش بيات كتقكاىـ كبيٍعدىـ عف مكاطف
يـ لمحركات المنظٍّريف  عمييا، الجياديَّة المعاصرة كمرجعياتيـ العمميَّة أٍعمىنكا اعتراضى

دثاءى األسناف كالمجاىيؿ  ىذه الخالفة؛  أيَّد مىف -إالَّ القميؿ منيـ  -في حيف نرىل حي
نكبو، لرأيتى  كًمف تى العالـ اإلسالميَّ مف شىٍرقو إلى غىٍربو،فمك استعرض شىمالو إلى جى

ب العمـ بما ييشبو اإلجماعى منيـ، يينكركف ىذه  كديعاتو، أفَّ كافَّة عمماًئو كطالَّ
كف أفَّ شركط الخالفة تحقَّقت فييا؛ أفال يكفي ىذا  كال الخالفةى، كال يرتضكنيا، يرى

 (ُ)!بيطالنيا؟ دليالن عمى
عبد اهلل المصرم ىك كاحد مف  أبك الشيخ :عبد اهلل المصري أبو الشيخ فتوى -1

 كقد قاؿ: "دىأىبى كثيره مف عناصًر كأمراًء تنظيـ دكلة الدكلة، تنظيـالذيف ترككا 
 في الشاـ كمجاىدم الشاـ، كاتياميـ بالضالؿ أىؿ كالشاـ عمى اإلساءة إلى العراؽ

يران ما يطمقكف القكؿ بكفر أىؿ الشاـ، ككفر الجيش "ككث المنيج كالعقيدة". كقاؿ:
 فركففإنيـ يك عمميان، ال يتبنكف مذىب الخكارج نظريان، كلكف أنَّيـ كذكر. الحر

 إٌنيـ قد يرمكف المؤمف بالكفر بؿ كىرىعو أك تثب ت مع خطكرة الٌتكفير، دكف المسمميف
، ك  اليكـ مخالفتو ليـ، كما يشاىده الناس بمجٌرد  األصؿ يعتقد كثيره منيـ أفٌ بكضكحو

إشيار  مف ثـ يكجدكف الٌذرائع لذلؾ، كيكثركف مرتدكف، في أىؿ الشاـ الكفر فيـ
 .منيـ كالرىبة األسباب كأتفو األمكر؛ لفرض سيطرتيـ ألدنى السالح عمى المسمميف

مف  يرمكف : أنيـحالهم من الروابط العممية والهيئات اإلسالمية السورية بيان -2
ف كاف مف أىؿ الفضؿ كسابقة حتى بالعمالة كخيانة الجياد، خالفيـ أك  العمـ كا 

"دكلتيـ"  بمكاجيات تيدؼ إلى تكسيع رقعة المجاىدة الجياد، كيشغمكف الكتائب
عمى  السيطرة عف مجاىدة العدك المشترؾ، كمحاكلة كاالنشغاؿ كأخذ البيعة ليا،

                                                 
إعػػػػػالفي الًخالفػػػػػًة اإلسػػػػػالميًَّة رؤيػػػػػةه شػػػػػرعيَّةه كاقعيَّػػػػػةه: الشػػػػػيخ عمػػػػػكم بػػػػػف عبػػػػػد القػػػػػادر السػػػػػقاؼ  -ُ

 .َُص 
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 المجاىديف بعد سمبيا مف كالعسكرية في المناطؽ المحررة االقتصادية المفاصؿ
عاقة معيـ، كيعتقمكف المجاىديف كالدعاة كاإلعالمييف كالناشطيف، كالتحقيؽ  كا 

 . كالخيانة بالعمالة اإلغاثية كالدعكية، بزعـ الشؾ في المنيج، أك االتياـ األعماؿ
كدعت قيادات تنظيـ الدكلة إلى "أف تفيء إلى الحؽ، كتستمع إلى الناصحيف       

ح ىذه المخالفات كاألخطاء، كال يحؿ ألتباعيا كجنكدىا البقاء المخمصي ف، كتصحٍّ
ما يقكـ بو ىذا التنظيـ مف  في ىذا التنظيـ طالما بقيت ىذه األخطاء. كبينت أفَّ 

قتؿ بغير حؽ، كاعتداء عمى األمكاؿ كالممتمكات، ليس مف الجياد اإلسالمي في 
فساد في األرض، كطعنة شيء، بؿ ىك عكف لمنظاـ المجـر عمى المجاىديف ، كا 

كأفتى بتحريـ االنتساب إلى ىذا التنظيـ، كالقتاؿ تحت رايتيـ،  .لمثكرة في ظيرىا
ف  ألنيا راية عمية مشبكىة، ال يعرؼ قادتيا كال ممكلكىا، كال أىدافيا كال غاياتيا، كا 

كأعمف نبرأ إلى اهلل عز كجؿ مف تنظيـ  .كاف الظاىر أنيـ يرفعكف شارة التكحيد
يمارسكنيا ضد أىمنا مف المجاىديف  يكلة العراؽ كالشاـ كمف أفعاليـ التد

 كالمدنييف.
مكضحا طبيعة البيعات الحاصمة في جبيات  قاؿالشيخ عبد العزيز الطريفي:  -3

كالعداء،  الكالء ألحدو أف يجعؿ جماعتو كحزبو قطبى رحى يجكز "ال:لشاميالجياد ا
 نفسو ذلؾ مف دكف بقية في مارة إال فيو، كمف رأللو كال يرل اإل إال فال يرل البيعة

منيـ  لست دينيـ ككانكا شيعنا فرقكا فيك مف الذيف قاؿ اهلل فييـ: "إف الذيف المسمميف
يصح فيكـ اليكـ كأنتـ في  ال :"أيضا الشيخ عبد العزيز الطريفي كقاؿ في شيء"،

نما ىييستأثر بيا كلكازمي عامة أف ينفرد أحده ببيعة كجماعات قتاؿ  ا عف غيره، كا 
صالح جياد كقتاؿ كثبات كصبر بيعة  أف ينفرد كنػحك ذلؾ، كال يصح مف أحدو  كا 

نما المؤمنيف، منكـ فييسمى أمير بجماعة الجيش أك الجند أك الغزك،  أمير كا 
إلى آحادو منيـ، كاأللقاب استئثار  ال فالكاليات العامة مرٌدىا إلى شكرل المؤمنيف

نما ؿ كفتنة كشر،تفضي إلى نزاع كقتا الكالية الكبرل مف النبي ألنو ليس  صحت كا 
األرض خير مف نبي كال أحؽ باألمر  في في األرض مسمـ سكاه كمف معو، كليس

 إليو كؿ أحد". كيرجع ألحدو  فمك استأثر فيك نبي ال يرجع و،من
ىذا الصدد: "البغدادم ليس خميفة  في قاؿ الشيخ سميمان بن ناصر العموان: -4
نما ىكالم جماعات، أما أنو يطمب البيعة مف  قائد سمميف حتى يفعؿ األفاعيؿ كا 

 عمؿ البغاة كليس عمؿ أىؿ الخير كالصالح". فيذا اآلخريف، إذا ما بايعكا قاتميـ
 قاؿ: "فإذا اعتقدت مجمكعة أنيا أقامت دكلة الشيخ محمد بن صالح المنجد: -5

 نتيجة ذلؾ أف تعتقد بأف لو السمعفإف  المؤمنيف، كأف قائدىا ىك أمير اإلسالـ
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 ليس تحت إمرتو فيك خارج عنو، كأنيا تقيـ مف عمى الجميع، كأف كؿ كالطاعة
 كأف ليا التصرؼ في األمكاؿ العامة مف البمداف كتنٌصب األمراء عمى الحدكد،
 شاءكا، يخضعكا غيرىـ ليـ بالقكة كأف يكقفكا مف أف كالقمح كغيرىا، كأف ليـ النفط

ىي  إذنيـ بغير لكالقضاة، كأف كؿ محكمة أخر  الشرعية تنصيب المحاكـ كأف ليـ
كاألقاليـ،  المناطؽ كالشؾ سيككف سببان لمتنافس عمى االنحراؼ الغية كىكذا، كىذا

راقة فيككف ىذا سببان عظيما لمفتنة، لذلؾ كاالقتتاؿ تبعا،  الدماء المعصكمة. كا 
مف االنضماـ لتنظيـ دكلة العراؽ  محذران  قاؿالدكتور حسن بن صالح الحميد:  -6

عذر لمف ذىب لمجياد بالشاـ أف يبقى لحظة كاحدة مع جماعة  ال:كالشاـ
كبرر ىذه الدعكة بقكلو: "إنيـ جماعة فتنة؛ كمما ديعكا لمحكمة نكصكا  .البغدادم"

 ككمما عيًقدت ىدنةه أشعمكا الحرب جذعة.
تنظيـ دكلة العراؽ كالشاـ في مخاطبان أفراد  قاؿ قتادة الفمسطيني: أبو صرح -7

سكريا: "كجب عميكـ الخركج مف سكريا، كالخركج عف قيادة تنظيمكـ، كمف يبقى 
 معيا فيك آثـ".

"تنظيـ دكلة العراؽ كالشاـ" مف الخكارج،  اعتبرالشيخ أبو بصير الطرطوسي:  -8
 اؽالعر  كذكر أكصاؼ الخكارج، فقاؿ: "جماعة الدكلة المعركفة بمسمى تنظيـ دكلة

بؿ قد فاقكا بأفعاليـ كأخالقيـ الخكارج األكائؿ في كثير  الغالة، كالشاـ مف الخكارج
 .كسفؾ الدـ الحراـ كالعدكاف، كاألفعاؿ.. فجمعكا بيف الغمك، كالبغي الصفات مف

: فإف لـ تمسؾ جماعة الدكلة المسماة بتنظيـ دكلة العراؽ كالشاـ، عف أيضا كقاؿ
 الشاـ، عف الشاـ كأىؿ كمجاىدم كشرىا أذاىاكؼ بغييا كظمميا كعدكانيا. كت

فإنو  كالفضالء، إلييا بعض العقالء كجيو كتيصغي إلى خطاب النقؿ كالعقؿ الذم
قتاليـ، كرد عدكانيـ، كىك مف الجياد  الشاـ يجب شرعان عمى جميع مجاىدم أىؿ

أىؿ  أف قتمى مجاىدم كمستيقنيف عامة جازميف شيادة في سبيؿ اهلل، كنشيد حينئذو 
الشاـ مأجكركف كىـ شيداء بإذف اهلل، كقتمى تنظيـ دكلة العراؽ كالشاـ آثمكف كىـ 

 ."النار بؿ كمف كالب أىؿ النار، في
 كؿالمحدث عبد اهلل السعد  الشيخطالب  لقدالشيخ المحدث عبد اهلل السعد:  -9

 مف ينتسب إلى ىذه الجماعة إلى الخركج منيا كاالبتعاد عنيا.
الشيخ حجاج العجمي أحد أبرز  كافالكويتي حجاج العجمي: الداعية  -11

كممة مف أرض الميداف في  جوفقد ك  ،الجيادم السمفي في الككيت التكجوداعمي 
كانت بمثابة الفصؿ في المكقؼ مف داعش بعد جرائميا الشنيعة ضد الثكرة  ،سكرية

كنة عمى أرض سكرية، إذ صٌرح في تغريدتو المد عمى كالمجاىديف كالجيش الحر
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العراؽ كالشاـ، ككؿ  كلةلست مع د": "تكيترفي شبكة التكاصؿ االجتماعي " سابوح
الجمسات التي كانت لي مع ىؤالء لـ تكف سكل نصح كتقكيـ كلـ أكف داعمان ليـ أك 

 ألم طرؼ يقاتؿ الشعب السكرم".
بيَّف ليـ الطريؽ  لقدرابطة عمماء الشام:  رئيس الشيخ أسامة الرفاعي -11
كدة لممسار الصحيح قائال: بأفَّ عمييـ العكدة إلى العمماء األثبات الراسخيف، لمع

لى كتاب اهلل كسنة رسكلو، في تعظيـ دماء المسمميف كحرمتو.  كا 
كشؼ الشيخ عدناف  لقدعدنان العرعور يكشف حقيقة داعش:  الشيخ -12

"داعش"،  ـالشاالعرعكر عف حقيقة ما يعرؼ باسـ "تنظيـ الدكلة اإلسالمية بالعراؽ ك 
تدار مف فركع مخابرات النظاـ، كيبقى دعكتنا لممخمصيف المغرر بيـ  وأنَّ  ففبيَّ 

الحرية: "أكبر دليؿ  ذالالنشقاؽ عنيـ". كأضاؼ العرعكر في حكاره عمى قناة ش
عمى أف داعش لـ يكف ىدفيا مقاتمة نظاـ األسد: أنيا ما دخمت سكريا إال بعد 

كثر الفصائؿ أسمحة، كلك قمنا ليا: فكي الحصار عف تحرير المناطؽ، كما أنيا أ
حمص لما فعمت، لكنيا تحاكؿ السيطرة عمى األماكف المحررة ككضعت الحكاجز 
كفعمكا مف األفعاؿ المنكرة، كلدينا كثائؽ كثيرة غاية في األىمية". كأشار العرعكر 

ريب كانت إلى أف "أحد العراقييف اعترؼ أف عممية خركج  السجناء مف سجف أبك غ
كاحد مف السجف، رغـ أنو أشدىا حراسة كأدخمكىـ لسكريا".  ََٓمدبرة حيث خرج 

جاءكا إلى سكريا مف  صيفكأكضح الشيخ العرعكر أف "الكثير مف الشباب المخم
الخارج كنيتو الجياد فتمقتيـ داعش، كغسمت أدمغتيـ كأدخمتيـ في التكفير حتى 

القاعدة لدييا اضطراب في قضايا التكفير، أما كفَّركا مجتمعاتيـ كأىميـ". كأضاؼ: "
داعش فيي ثابتة الخطى، فيي تحكـ مباشرة بالردة كتقتؿ!!". كىناؾ "الكثير مف 
الشباب في داعش يكدكف االنشقاؽ عف داعش، كلكنيـ ال يممككف جكازات لمعكدة، 

اعش" كيخافكف االنشقاؽ حتى ال يحكـ عمييـ بالردة، فتقتميـ داعش"! لقد تمكنت "د
مف إحكاـ سيطرتيا عمى بعض المناطؽ السكرية، التي حررىا الجيش السكرم الحر 

الضركرة الميدانية إلى الحركة..  تضيكغادرىا مف أجؿ القتاؿ في أماكف أخرل تق
 كما تمكنت مف ترىيب فصائؿ مسمحة أخرل.

ذ الفقو العزيز الفكزاف، أستا عبدالدكتكر  أكدَّ الدكتور عبد العزيز الفوزان:  -13
المقارىف بالسعكدية، أف تنظيـ الدكلة اإلسالمية في العراؽ كالشاـ، كالمعركؼ 

فَّ  .بداعش مف صنيعة المخابرات السكرية كاإليرانية بيدؼ إجياض الثكرة السكرية كا 
رئيس الكزراء العراقي نكرم المالكي يرتكب جرائـ ضد الس نة بحجة قتاؿ تنظيـ 
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فَّ تنظيـ داعش نج ح بجيازه اإلعالمي كشعاراتو الدينية التي تتركز حكؿ داعش. كا 
 .الجياد في سكريا، في خداع أناس مخمصيف ال يدرككف حقيقة ىذا التنظيـ

كأكدَّ أفَّ "داعش" نصب فخاخان تجتذب الشباب المخمصيف الذيف يريدكف الجياد     
ناطؽ التي مف أجؿ دينيـ كأكطانيـ، كاستطاع التنظيـ أف يتسمؿ في سكريا إلى الم

حررىا الثكار بالدماء، كشرع يساـك الجميع بالماؿ كالسالح، كيحاكؿ السيطرة عمى 
كأف بعض العمميات المحدكدة التي نفذىا "داعش" ضد النظاـ  .المعابر الحدكدية

السكرم كاف اليدؼ منيا ذٌر الرماد في العيكف، كقاـ بيا أناس مخمصكف داخؿ 
التنظيـ لمتخمص منيـ مف أجؿ الزٌج بيـ في أتكف  التنظيـ يعممكف لكجو اهلل، سعى

كأكضح أف قسمان مف أتباع "داعش" مف العمالء، كقسمان آخر مف  .المكاجيات
 المغرر بيـ كالجيمة كالحمقى الذيف ال يدرككف الحقيقة.

الفكزاف كؿ المخمصيف في "داعش" عمى الفرار بدينيـ كاالنضماـ إلى  كحث    
  .ي سكريا مثؿ الجيش اإلسالمي كالجبية اإلسالمية كغيرىافصائؿ كطنية مجاىدة ف

منظر التيار السمفي الجهادي عصام البرقاوي الشهير بـ"أبي محمد  -14
 : المقدسي"

الدكلة اإلسالمية، كأعاد  تنظيـ أعمف: كتشكيكو بإعالف قياـ "دكلة الخالفة" مف قبؿ 
رسالة المقدسي التي  شككت. ك لمخركج عميو دعكتوتأكيد مكقفو السابؽ مف التنظيـ ك 
بشدة في إعالف "دكلة  -المكقع الرسمي لممقدسي-نشرىا منبر التكحيد كالجياد 

الخالفة"، حيث استخدـ عبارة "مف تسمى بمسمى الخالفة". دعا فييا مسمحي تنظيـ 
الدكلة لمخركج عمى التنظيـ، كحٌممو مسؤكلية كؿ الدماء التي سفكت في سكريا 

في رسالتو  ينو كبيف جبية النصرة كفصائؿ أخرل. كقاؿ المقدسخالؿ القتاؿ بي
"كمنا يتمنى رجكع الخالفة ككسر الحدكد كرفع رايات التكحيد كتنكيس رايات التنديد 
كال يكره ذلؾ إال منافؽ، كالعبرة بمطابقة األسماء لمحقائؽ ككجكدىا كتطبيقيا حقا 

 عكقب بحرمانو".كفعال عمى أرض الكاقع، كمف تعجؿ شيئا قبؿ أكانو 
ىك ماذا سيرتب القكـ عمى ىذا اإلعالف كالمسمى  كتابع "الذم ييمني جدان       

ثـ إلى خالفة  ،إلى دكلة عراؽ ثـ إلى دكلة عراؽ كشاـ نظيـالذم طكركه مف ت
عامة، ىؿ ستككف ىذه الخالفة مالذا لكؿ مستضعؼ كممجأ لكؿ مسمـ؛ أـ سيتخذ 

لفييـ مف المسمميف، كلتشطب بو جميع اإلمارات ىذا المسمى سيفا مسمطا عمى مخا
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 

إف أميرىا المال في القكقاز، كتمؾ التي أعمنتيا طالباف بأفغانستاف، كالتي قاؿ عنيا 
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عمر "مازاؿ يقارع األعداء ىك كجنكده". كما تساءؿ عف مصير "سائر الجماعات 
المقاتمة المبايع ليا مف أفرادىا في العراؽ كالشاـ، كفي كافة بقاع األرض  ةالمسمم

."  كما ىك مصير دمائيـ عند مف تسمى بمسمى الخالفة اليـك
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