منزلة اجملاهدين عند تنظيم الدولة
إبراهيم بن عمر السكران
@iosakran

احلمد هلل وبعد،،

رابطة ذهنية:سبق أن استعرضنا يف احللقة املاضية ،ضمن سلسلة هذه الدراسة ،أن تنظيم الدولة يكرر
املطالبة ابلرجوع لواثئقه الرمسية كقوله (فمن أراد اإلنصاف فليت ِ
َّق هللا فينا ،وليحكم علينا من
خالل بياانتنا وإصداراتنا وخطاابتنا)[العدانين ،بيان بعنوان :لك هللا أيتها الدولة املظلومة ،مؤسسة
الفرقان ،الدقيقة]13 :
ويف بيان رمسي آخر يقول( :ومن أراد أن يعرف منهج الدولة وسياستها وفتاويها فلريجع إىل قادهتا
وبياانهتا وخطاابهتا ومصادرها)[العدانين ،بيان بعنوان :إمنا أعظكم بواحدة ،مؤسسة الفرقان،
الدقيقة.]30 :

وهذا معىن رائج بني أتباع التنظيم حىت كان بعضهم يردد شعار "امسعوا منا وال تسمعوا عنا".
وملا كان هذا مطلب موضوعي وعلمي ال يسوغ رده ،فقد التزمنا يف هذه الدراسة أن يكون
املصدر األساس احلجة هو واثئق التنظيم نفسها ،واستخلصنا يف احللقة السابقة موقف تنظيم

الصفحة 1

الدولة يف التنصيص على تكفري قطاع واسع من عوام املسلمني وعلمائهم ،وسنكمل يف هذه
احللقة موقف تنظيم الدولة من احلركات اجلهادية.

ظهور جبهات املقاومة وتش ّكل احلركات اجلهادية يف العامل اإلسالمي:مع االحتالل اإلسرائيلي لفلسطني ظهرت حركة املقاومة اإلسالمية (محاس) وذراعها
العسكري كتائب القسام ،مث مع االحتالل األمريكي ألفغانستان والعراق ظهرت عدة
حركات مقاومة يف هذين البلدين ،مث مع الثورات العربية يف الشام وليبيا واليمن ظهرت
كتائب ثورية وفصائل جهادية كثرية أيضاً ،وخيتلف الراصدون والدارسون يف تقييم وقراءة أداء
هذه احلركات اجلهادية اختالفاً عريضاً ،وقد سلخت من هذه الدراسة أي وجهة نظر
شخصية يل يف تقييم وقراءة هذه احلركات اجلهادية ،لئال يشوش الغرض الرئيس من هذه
الورقة وهو "فهم واستيعاب موقف تنظيم الدولة من احلركات اجلهادية اإلسالمية" ،بل إنين
اجتهدت قدر الطاقة واإلمكان أن أقف من كل هذه احلركات اجلهادية أثناء عرضها نفس
املسافة ،دون فتح ابب مفاضلة حلركة على األخرى ،كل هذا لئال ينعطف البحث عن هدفه
األساس وهو سؤال :كيف ينظر ويتعامل تنظيم الدولة مع احلركات اجلهادية يف العامل
اإلسالمي من خالل واثئقه الرمسية؟
وسنعرض فيما يلي تفصيالً موقف تنظيم الدولة من اجملاهدين واحلركات اجلهادية يف العامل
اإلسالمي ،يف الشام وأفغانستان وليبيا وفلسطني وغريها ،وعمدتنا األساسية هي "واثئق
تنظيم الدولة الرمسية" فقط كما سبقت اإلشارة ،فال نعتمد على كالم خصم ومناوئ ،بل وال
مشايع ومناصر هلم ،وإمنا بياانهتم وإصداراهتم الرمسية ال غري ،مع التأكيد جمدداً على الوقوف
الصفحة 2

مبسافة متساوية من كل هذه احلركات اجلهادية وعزل أي تقييم شخصي هلا هنا ،وأما ترتيب
أمر فرضه اعتبارات تسلسل العرض الفين فقط:
استعراضها فهو ٌ

استباحة دماء وأموال جماهدي أحرار الشام:أحرار الشام فصيل جهادي إسالمي معروف ختلّق يف ظروف الثورة الشامية ،وقد أعلن تنظيم
الدولة مراراً ردة جماهدي أحرار الشام وخروجهم من اإلسالم واستحالل دمائهم وأمواهلم،
ومن الالفت أن تنظيم الدولة ال يعترب تكفري جماهدي أحرار الشام مسألة اجتهادية سائغة،
بل ردة أحرار الشام عند تنظيم الدولة من املسائل اليت يغلّظ فيها اإلنكار على املخالف،
ومن ذلك أنه يف شهر ذي القعدة لعام 1435هـ وقع انفجار غامض استهدف اجتماعاً
لقيادات احلركة أسفر عن مقتلهم بصورة مجاعية تفطرت هلا قلوب احملبني للجهاد الشامي
على اختالف أطيافهم ،فنشر تنظيم القاعدة يف اليمن بياانً وعرض فيه لذكر قيادات أحرار
ترحم على
وترحم عليهم ،فغضب تنظيم الدولة من هذا املوقف ،واعتربه ّ
الشام املقتولني ّ
مرتدين ،وجعله من مجلة املآخذ على تنظيم القاعدة يف اليمن ،كما يقول تنظيم الدولة يف
الرتحم على مرتدي الصحوات السلولية،
سياق نقده لقاعدة اليمن( :ويف بعضها –أي بياانهتمّ -
قادة أحرار الشام)[جملة دابق ،العدد السادس ،ربيع األول1436 ،هـ ،ص]23

فأنت تالحظ هنا أن تنظيم الدولة يعترب جماهدي أحرار الشام مرتدين ،ولذلك ينزل عليهم
أحكام املرتدين الكفار اخلارجني من اإلسالم ،ومنها عدم جواز الرتحم على امليت الكافر
ِ ِ
ِ
كما قال هللا (ما َكا َن لِلنِ ِ َّ ِ
ني).
آمنُوا أَن يَستَـغف ُروا لل ُمش ِرك َ
ين َ
َ
َّب َوالذ َ
ّ

ويذكر النص السابق أيضاً الوصف الذي بسببه حكم بردهتم ،وهو وصف الصحوات ،وهو
الوصف الكفري األكثر تداوالً يف خطاب تنظيم الدولة كما سبقت اإلشارة يف اجلزء األول
الصفحة 3

من الدراسة ،فكل من مت تصنيفه عندهم أبنه صحوات فهو مرتد خارج عن اإلسالم مباح
الدم واملال ،ولذلك يكثر يف خطاب تنظيم الدولة وصف جماهدي أحرار الشام أبهنم
صحوات ،كما يقول تنظيم الدولة مثالً (جيش اإلسالم ،وأحرار الشام ،اثنان من فصائل

الصحوات الرئيسية يف الساحة الشامية)[جملة دابق ،العدد التاسع ،شعبان1436 ،هـ ،ص. ]36
وسيأيت مناذج وشواهد أخرى لذلك أيضاً.

استباحة دماء وأموال جماهدي جيش اإلسالم:جيش اإلسالم من الفصائل اجلهادية اإلسالمية الكبرية ،وهو حصيلة اندماجات متوالية لعدد
كبري من فصائل اجملاهدين الصغرية ،يق ّدرها بعضهم خبمسني فصيل ،ويذكر بعض أهل اخلربة
من أشهر أعماله عملية "خلية األزمة" اليت قتِل فيها قيادات النظام األمين النصريي دفعة
واحدة ،وزعيمه هو القائد زهران علوش.
وقد الحظت أن تنظيم الدولة شديد التوتر والتشنج ضد هذا الفصيل وقائده بصورة خاصة،
ويعترب ردة هؤالء اجملاهدين وخروجهم من اإلسالم واستباحة دمائهم وأمواهلم من املسائل
املفروغ منها أصالً اليت ال حتتاج عنده لكثرة إيضاح.
وال يقتصر األمر عند تنظيم الدولة على احلكم على جيش اإلسالم وقائده زهران علوش
ابلردة فقط ،بل حيرصون أيضاً على أن يسبقوا امسه بوصف املرتد إذا عرضوا له ،وهذا له
مناذج ،ومنها مثالً قول التنظيم:
(املرتد زهران علوش ،قائد جيش اإلسالم)[جملة دابق ،العدد التاسع ،شعبان1436 ،هـ،

ص.]71

ويف موضع آخر يقولون أيضاً (املرتد زهران علوش)[جملة دابق ،العدد العاشر ،رمضان،
1436هـ ،ص.]6
الصفحة 4

والوصف الكفري املتكرر الذي يرون أن زهران علوش وجماهدي جيش اإلسالم وقعوا فيه هو
أهنم عندهم "صحوات" ،كما يقول التنظيم (جيش اإلسالم ،وأحرار الشام ،اثنان من فصائل

الصحوات الرئيسية يف الساحة الشامية)[جملة دابق ،العدد التاسع ،شعبان1436 ،هـ ،ص،]36
ومثل هذا كثري عندهم ،والصحوات من أشنع نواقض اإلسالم لدى تنظيم الدولة كما سبق
بيانه مراراً ،وسيأيت شواهد أخرى أيضاً.

استباحة دماء وأموال جماهدي اجليش احلر:اجليش احلر مظلة عامة يدخل حتتها طيف متنوع ومتفاوت من األفراد والتشكيالت اليت
دخلت الثورة مع اندالعها وتسلحت وواجهت النظام ،وعصبهم آنذاك املنشقون عن النظام
األسدي ،وهو الواجهة العسكرية األوىل للثورة ،وهؤالء املقاتلون بعيدون عن الغوص يف
التفاصيل العقدية والفقهية اليت ختتلف حوهلا الفصائل اجلهادية املنتسبة للسلفية ،ويذكر أهل
اخلربة ابلشأن الشامي أنه يغلب على مقاتلي اجليش احلر روح النخوة ألهل بلدهم واحلمية
اإلسالمية العامة ،ومههم األساس "إسقاط النظام األسدي الظامل" وكف عدوانه على
شوهوا
الشعب ،وبسبب كون اجليش احلر مظلة عامة فقد دخل فيها بعض املرتزقة الذين ّ

جزءاً من صورته ،وختتلف عامة الفصائل يف تقييم اجليش احلر وتشكيالته شرعياً وسياسياً
وعسكريً ،مع التأكيد على التفاوت الشديد بني املنتسبني للجيش احلر ،أفراداً وكتائب.
وأما تنظيم الدولة فقد حسم أمره مبكراً ،واعترب اجليش احلر طائفة مرتدة وخارجة عن اإلسالم
إبطالق ،ومقاتلوه تستباح دماؤهم وأمواهلم ،وتصرحيهم بردة اجليش احلر كثري ،ومنها على
سبيل املثال يف سياق نقدهم ألحد الفصائل قالوا عنهم (مث بعد ذلك هو وكبار قادته يتعاونون
مع اجليش احلر املرتد)[جملة دابق ،العدد العاشر ،رمضان1436 ،هـ ،ص]75

ويف موضع آخر ذكروا أنه ال شك يف ردة بعض الكياانت وذكروا منها "اجليش احلر" ،وذكروا
أن "هؤالء املرتدين مقرهم تركيا" [جملة دابق ،العدد الثامن ،مجادى اآلخرة1436 ،هـ ،ص.]53
الصفحة 5

ووصفوهم ابلردة أيضاً يف حمل آخر (مرتدو اجليش احلر يقاتلون يف سبيل الدميقراطية)[جملة دابق،
العدد العاشر ،رمضان1436 ،هـ ،ص]44

ويرى تنظيم الدولة أن ردة اجليش احلر ليست ردة أفراد فقط ،بل هي أيضاً ردة الطائفة
احملاربة ،والطائفة املرتدة احملاربة هلا أحكام أغلظ من املرتد املنفرد ،وقد سبقت اإلشارة هلذا
التمييز عند الفقهاء ،كما يقول تنظيم الدولة( :الطوائف املمتنعة كاجليش احلر وحلفائه الذين
يقاومون الشريعة وأحكامها)[جملة دابق ،العدد العاشر ،رمضان1436 ،هـ ،ص]51

وينقل أحد منسوبيهم عن نفسه وعن بعض الرموز أهنم كانوا قد اعتادوا تكفري اجليش احلر،
كما يقول (حيث كنا يف جمالسه مجيعا نك ّفر اجليش احلر املرتد)[جملة دابق ،العدد العاشر،

رمضان1436 ،هـ ،ص.]75

وموضع الشاهد هنا هو " إقراره" على نفسه ابستمراء تكفري اجليش احلر ،وأما دعواه على
غريه فهي شهادة مردودة ملا عارضها من موانع قبول الشهادة.
وأمثال هذه اإلشارات ل ردة اجليش احلر وخروج مقاتليه من اإلسالم واستحالل دمائهم
وأمواهلم كثرية يف إصدارات تنظيم الدولة ،وهم ي ّدعون أن اجليش احلر "صحوات" ،وهو
الوصف األكثر تردداً يف أدبيات التنظيم ،وأهنم ممتنعون ابلشوكة عن حتكيم الشريعة ،وكل
هذه أسباب للردة ،بل الردة املغلظة ،طبقاً لتنزيلهم وتكييفهم.

استباحة دماء وأموال اجلبهة اإلسالمية:تكررت املطالبات يف الشام وخارجها الجتماع الفصائل يف وعاء جامع لتحقيق هدفها،
وكان من نتائج ذلك حدوث اندماجات كثرية لفصائل صغرية ضمن فصائل أكرب ،فالفصائل
الكربى كأحرار الشام وجبهة النصرة وجيش اإلسالم وأضراهبا سبق أن اندمج فيها مراراً
فصائل وجماميع صغرية ضمن اتريخ ُّ
تشكلها ،مث تطورت املساعي إىل حتقيق حتالفات
واندماجات أكرب ،وكان من أشهرها تشكيل "اجلبهة اإلسالمية" اليت أعلن عنها يف حمرم
1435هـ/نوفمرب 2013م ،وتضم هذه اجلبهة فصائل وتكتالت سابقة ،وهي كما جاء يف
الصفحة 6

ميثاقها :حركة أحرار الشام ،ألوية صقور الشام ،كتائب أنصار الشام ،جيش اإلسالم ،لواء
التوحيد ،لواء احلق[.ميثاق اجلبهة اإلسالمية1435/11/18 ،هـ املوافق 2013/11/22م،
ص.]7
وهذه الفصائل املوقِّعة على امليثاق هي أيضاً حصيلة تكتالت سابقة لفصائل صغرية أخرى
كما سبقت اإلشارة ،ويذكر أهل اخلربة أن عدد املقاتلني يف هذه "اجلبهة اإلسالمية" قوامه
يتجاوز عشرات اآلالف من اجلنود اجملاهدين.
ورئيس جملس الشورى يف هذه اجلبهة هو أبو عيسى أمحد الشيخ ،ورئيس املكتب السياسي
حال إعالهنا هو أبو عبد هللا احلموي ،ورئيس اجمللس الشرعي حال إعالهنا هو أبو عبد امللك
الشرعي –رمحهما هللا ،-والقائد العسكري العام للجبهة هو القائد زهران علوش.
وهذه اجلبهة بكل مكوانهتا ،وبكل عدد جماهديها الضخم؛ أعلن تنظيم الدولة أهنم مرتدون
خارجون عن اإلسالم مباحو الدم واملال ،واحلقيقة أن هذا املوقف كثري جداً يف إصدارات
التنظيم ،ومن هذه اإلشارات قوهلم:
(اجلبهة اإلسالمية املرتدة) [جملة دابق ،العدد العاشر ،رمضان1436 ،هـ ،ص]7

يف أحد احلوارات مع أحد منسوبيهم يروي استنكار املخالفني ملوقفهم يف تكفري اجلبهة
اإلسالمية فيقول (على سبيل املثال :كانوا ينكرون على الدولة اإلسالمية إلعالهنا تكفري "اجلبهة
اإلسالمية"[)..جملة دابق ،العدد العاشر ،رمضان1436 ،هـ ،ص]75

ويف موضع آخر ينكرون على القائد أيب حممد اجلوالين أن يتحالف مع اجلبهة اإلسالمية
ردة حلفاء
ألهنم "مرتدون" فيقول التنظيم (راجع سلسلة "حلفاء القاعدة يف الشام" لتقرأ عن ّ

جبهة اجلوالين ،فهل ستقيم جبهة اجلوالين الشريعة مع من حيتكم إىل رغبة الشعب ("اجلبهة

اإلسالمية" بقيادة زهران علوش)) [جملة دابق ،العدد العاشر ،رمضان1436 ،هـ ،ص.]58

ولذلك يطلق التنظيم يف خطابه الرمسي على "اجلبهة اإلسالمية" األلقاب اليت اعتاد إطالقها
على من يكفرهم ،كقول أيب حممد العدانين يف بيان رمسي مثالً (اجلبهة اإلسالمية ،جبهة
الصفحة 7

الضرار ،جبهة آل سلول)[أبو حممد العدانين ،بيان بعنوان :مث نبتهل فنجعل لعنت هللا على
الكاذبني ،مؤسسة الفرقان لإلنتاج اإلعالمي ،الدقيقة.]8 :

ومناط التكفري األساس هو طبعاً اعتبارهم أن "اجلبهة اإلسالمية" هي أحد صور وأشكال
"الصحوات" ،والصحوات يف قاموس التنظيم هي من أصرح صور الردة واخلروج من اإلسالم،
واإلشارة إىل أن "اجلبهة اإلسالمية" صحوات ،ويقومون بدور وأفعال الصحوات كثرية جدة
يف اخلطاب الرمسي للتنظيم ،وعلى سبيل املثال انظر املواضع التالية من جملتهم الرمسية:
[جملة دابق ،العدد الثامن ،مجادى اآلخرة1436 ،هـ ،ص.]8[جملة دابق ،العدد التاسع ،شعبان1436 ،هـ ،ص ،7ص ،22ص ،23ص ،59ص.]60[جملة دابق ،العدد العاشر ،رمضان1436 ،هـ ،ص ،6ص.]51وقد كنت وجدت أتباع تنظيم الدولة يروجون حبثاً يقع يف ( )32صفحة بعنوان (بيان اهليئة
الشرعية حول اجلبهة اإلسالمية وقياداهتا) موقّع ابسم (اهليئة الشرعية يف الدولة اإلسالمية يف
العراق والشام) مؤرخ يف 1435/6/16ه ،ومكرس لربهنة ردة اجلبهة اإلسالمية وقياداهتا
وميثاقها وفصائلها وجنودها ،وذكروا فيه من ألوان الغلو يف التكفري والطرائق البدعية احملدثة
شيئاً مفزعاً ،لكن مل أستطع االعتماد اإلضايف عليه هنا ألنين مل أستطع التحقق من إقرارهم
رمسياً بنسبة هذا البحث هلم ،حىت ولو كان أتباع التنظيم يتداولونه ،ملا سبق أن اشرتطت على
نفسي يف هذه الدراسة ،ولذلك اكتفيت أبحكام التكفري الصرحية للجبهة اإلسالمية اليت
ذكرها التنظيم يف واثئق أخرى.
حسناً ،لنسجل اآلن أن اجلبهة اإلسالمية تضم من فصائل اجملاهدين (حركة أحرار الشام،
ألوية صقور الشام ،كتائب أنصار الشام ،جيش اإلسالم ،لواء التوحيد ،لواء احلق) وأن تنظيم
الدولة يعلن رأيه بوضوح وبصورة متكررة أن كل هؤالء اجملاهدين "مرتدون" خارجون عن
اإلسالم مباحو الدم واملال.

الصفحة 8

واجلبهة عموماً حدث هلا تطورات يف تشكيلها وواقعها وهي ال تعنينا هنا ،وإمنا يعنينا تصور
تنظيم الدولة للفصائل اجملاهدة فيها.

استباحة دماء وأموال اجلبهة الشامية:ويف سياق املزيد من التكتالت والتحالفات للفصائل اجملاهدة ،ويف ظل ضغط الظروف يف
حلب والشمال السوري ،أعلنت بعض الفصائل اجملاهدة عن حتالف آخر يضم الفصائل
(اجلبهة اإلسالمية حبلب ،حركة نور الدين زنكي ،جيش اجملاهدين ،جبهة األصالة والتنمية،
جتمع "فاستقم كما أ ِمرت") ،حتت اسم "اجلبهة الشامية" ،مث انضمت هلا أيضاً فصائل أخرى
جديدة ،مث حدث هلا حتوالت جوهرية يف واقعها ووجودها وحول تعيني مستوى التنسيق بني
الفصائل األعضاء ليس هذا موضع عرضها.
وهذه "اجلبهة الشامية" وكل من تضمه من اجملاهدين من قيادات وأفراد أعلن تنظيم الدولة
عن موقفه الصريح الواضح جتاههم أبن جماهدي "اجلبهة الشامية" مرتدون خارجون عن
اإلسالم مباحو الدم واملال ،ومن ذلك أن تنظيم الدولة استعرض يف العدد الثامن من جملته
الرمسية خرب إعالن "اجلبهة الشامية" ،وعرض نص خطاب رئيس مكتبها السياسي ،ونص
على احلكم عليهم أبهنم (صحوات الردة)[جملة دابق ،العدد الثامن ،مجادى اآلخرة1436 ،هـ،

ص]9

وذكر تنظيم الدولة من االعتبارات اليت تؤكد ردهتا قوهلم (على سبيل املثال" :اجلبهة الشامية"
تنطق ب كلمة الكفر من خالل رئيس مكتبها السياسي واإلعالمي[)..جملة دابق ،العدد العاشر،

رمضان1436 ،هـ ،ص.]73

والعلة اليت يذكرها تنظيم الدولة مراراً هي أن اجلبهة الشامية أحد صور "الصحوات" كما
يقول التنظيم مثالً (فصائل الصحوات اليت شكلت الحقا "اجلبهة الشامية"[)..جملة دابق ،العدد

الثامن ،مجادى اآلخرة1436 ،هـ ،ص.]9

الصفحة 9

مث يف موضع آخر ذكروا "حتالف الصحوات" وذكروا منها نصاً "اجلبهة الشامية"[جملة دابق،

العدد العاشر ،رمضان1436 ،هـ ،ص .]58وتكررت هذه اإلشارة لكون اجلبهة الشامية
"صحوات" يف مواضع أخرى [انظر مثال :جملة دابق ،العدد التاسع ،شعبان1436 ،هـ،

ص.]28

قسمهم
وحني عرض تنظيم الدولة لـ"اجلبهة الشامية" ومشروعاهتا يف التحالف مع قوى الثورةّ ،
إىل فريقني :وطنيني إسالميني ،ووطنيني علمانيني ،مث قال (هذان الفريقان يتنافسان إلظهار

الردة أكثر وأكثر)[جملة دابق ،العدد الثامن ،مجادى اآلخرة1436 ،هـ ،ص.]9

ومن أساليب عرض التكفري ،أو أساليب برهنة التكفري ،اليت الحظتها لدى تنظيم الدولة أن
أيتوا جلهة أو حركة أو شخص يرون أن ردته من املعلوم ابلضرورة عندهم ،ويقيسوا عليه من
يريدوا برهنة تكفريه للقارئ ،ومن ذلك مثالً أن هذه الفصائل اجلهادية اليت سبقت اإلشارة
إليها واليت انضمت إىل اجلبهة الشامية قام تنظيم الدولة لربهنة ردهتم بنفي الفارق بينهم وبني
من ردته من املعلوم ابلضرورة عندهم وهو "جبهة ثوار سوري" ،فأمثال االئتالف الوطين
وجبهة ثوار سوري وحنوها تعترب عندهم – حبسب ما رأيت -الشاهد املثايل النهائي للردة
النموذجية ،فرتى تنظيم الدولة يقول مثالً:
(أخريا ،ما الفرق احلقيقي بني حركة حزم وجبهة ثوار سوراي ،وبني جيش اجملاهدين وكتائب زنكي

وجتمع فاستقم كما أمرت وجبهة األصالة والتنمية والفصائل املختلفة للجبهة اإلسالمية؟)[جملة

دابق ،العدد الثامن ،مجادى اآلخرة1436 ،هـ ،ص.]11

وهذا األسلوب يف خطاهبم إبثبات ردة اجملاهد بقياسه على مرتد آخر يف نظرهم له شواهد
أخرى سأعرضها الحقاً حبول هللا ،وإن كان هذا النص السابق له عالقة برهاانت سجالية
يتوخاها تنظيم الدولة مع جبهة النصرة.

الصفحة 10

استباحة دماء وأموال جماهدي جبهة النصرة:جبهة النصرة فصيل جهادي مشهور يف الشام ،وزعيمه القائد أبو حممد اجلوالين ،وقد
الحظت أن تنظيم الدولة يتعامل مع جبهة النصرة وأم ِريها أيب حممد اجلوالين ،وتنظيم القاعدة
وأمريه د.أمين الظواهري ،وحركة طالبان وأمريها املال عمر؛ ابعتبارهم كلهم منظومة مرتابطة،
وحرص التنظيم يف مواضع على استحضار هذه العالقة الوالئية وإبرازها ،حيث يؤكد تنظيم
الدولة مراراً أن أاب حممد اجلوالين أمري جبهة النصرة مبايع للظواهري أمري القاعدة،
ود.الظواهري أمري القاعدة مبايع بدوره للمال عمر أمري طالبان.
فأما عن استحضارهم لكون اجلوالين أمري جبهة النصرة مبايع للظواهري أمري القاعدة فانظر
مثالً [العدانين ،بيان بعنوان :عذرا أمري القاعدة ،مؤسسة الفرقان لإلنتاج اإلعالمي ،الدقيقة،12:
الدقيقة . ]15:ونشرت جملتهم الرمسية دابق على مدى ثالثة أعداد سلسلة تقارير مطولة يف
عنواهنا الرئيس (القاعدة يف الشام) يقصدون هبا جبهة النصرة وأمريها أاب حممد

اجلوالين[.انظر :جملة دابق ،العدد الثامن ،ص7؛ العدد التاسع ،ص6؛ العدد العاشر ،ص.]6

وأما عن استحضارهم لكون أمري القاعدة د.أمين الظواهري مبايع للمال عمر أمري طالبان
فمنها قول العدانين خماطباً الظواهري والقاعدة (أنتم اليوم جنود حتت سلطان املُالّ عمر)
[العدانين ،بيان بعنوان :عذرا أمري القاعدة ،مؤسسة الفرقان لإلنتاج اإلعالمي ،الدقيقة.]12:
ويف أحد الشهادات اليت نشرها التنظيم تقول (وخاصة أن أمري تنظيم القاعدة الظواهري كان

دائما يصرح أنه مبايع للمال حممد عمر)[جملة دابق ،العدد السادس ،ربيع األول1436 ،هـ،

ص.]46

ويقول تنظيم الدولة يف لغة تنديدية (ال ابرك هللا يف بيعة قاعدية مزعومة للمال عمر)[جملة دابق،

العدد السادس، ،ص.]24

وحنن هاهنا ال يعنينا بطبيعة احلال حتقيق مدى دقة تصور تنظيم الدولة عن طبيعة ومنط
العالقة العضوية بني هذه الكياانت الثالث ،وإمنا يعنينا بشكل أساس فهم تصور تنظيم
الدولة عن الكياانت القائمة وحكمه عليها ،فغرض الدراسة األساس هو الفهم والتصور.
الصفحة 11

فهذه املنظومة املرتابطة يف منظور تنظيم الدولة (جبهة النصرة ،تنظيم القاعدة ،طالبان) قد
أعلن تنظيم الدولة مراراً أهنم ولغوا يف نواقض اإلسالم وارتدوا وصاروا مستباحي الدم واملال،
وسنستعرض بعض شواهد هذه العقيدة اليت يعتقدها تنظيم الدولة.
فأما "جبهة النصرة" فالناقض األظهر الذي وقعوا فيه –حبسب عقيدة تنظيم الدولة -أهنم
تلبسوا بوصف "الصحوات" ،ووصف الصحوات هو من أغلظ مناطات الردة واخلروج من
يعرفه التنظيم (الصحوات مصطلح سبكته البيادق
اإلسالم يف أدبيات تنظيم الدولة ،كما ّ
األمريكية لتجميل مرتديهم)[جملة دابق ،العدد األول ،رمضان 1435هـ ،ص.]20

يتحدث تنظيم الدولة أبن جبهة النصرة مرتدة خارجة عن اإلسالم بدخوهلا يف "حتالف
الصحوات" حىت لو أظهرت خالف ذلك فيقول (االدعاء الظاهري ابالنتماء لإلسالم والنية

املزعومة بتحكيم الشريعة ،كما هو احلال يف جبهة اجلوالين وغريها يف هذا التحالف ،ال يؤثر
على هذا احلكم ،..فهؤالء بتحالفهم مع هذه الطوائف املمتنعة وبقتاهلم معها ضد الدولة
اإلسالمية؛ فهم يف احلقيقة يشنون احلرب على الشريعة القائمة مستبدلني هبا غريها ،وهذا كفر
وردة)[جملة دابق ،العدد العاشر ،رمضان1436 ،هـ ،ص.]54
ّ

ويرى تنظيم الدولة أن "جبهة النصرة" ليست جمرد متعاون من بعد مع "الصحوات املرتدين"،
بل جبهة النصرة يف نظرهم أحد رؤوس الصحوات وأعمدهتم ،كما يقول التنظيم مثالً (اجلوالين
دخل كالعب أساس يف مؤامرة الصحوات اخلبيثة)[جملة دابق ،العدد العاشر ،رمضان1436 ،هـ،

ص.]51
بل األمر أغلظ من ذلك أيضاً ،حيث يرى تنظيم الدولة أن "جبهة النصرة" متثل اجلهاز
األمين للصحوات املرتدين ،فحني تعرض تنظيم الدولة ملا يراه انكشاف أعمال جبهة النصرة
يف حلب قال:

الصفحة 12

(احملققون يف سجون الصحوات كانوا من املسؤولني األمنيني يف جبهة اجلوالين ،وإذا أراد املهاجر
األمان لنفسه فإن حتالف الصحوات أيمرونه بتسليم نفسه جلبهة اجلوالين ،وكل هذا يتم ابلتعاون مع

الفصائل األخرى يف حتالف الصحوات[)..جملة دابق ،العدد العاشر ،رمضان1436 ،هـ ،ص.]51
والذي نفهمه من هذا التصوير أن تنظيم الدولة يعتقد أن جبهة النصرة هي قلب اجلهاز
األمين لتحالف الصحوات املرتد ،حيث تقوم جبهة النصرة بدور القبض والتحقيق يف سجون
الصحوات ،أي أن جبهة النصرة –حبسب اعتقاد تنظيم الدولة -هي وزارة الداخلية لتحالف
الصحوات املرتد.
ولذلك فقد صار تنظيم الدولة حيرص يف خطابه على إبراز أن "جبهة النصرة" هي أحد
مكوانت "الصحوات" املرتدة ،ومن ذلك مثالً هذه الشواهد:
(يف البداية ،حتالف الصحوات اخلبيث يف الشام يتألف من جيش اجملاهدين واجلبهة اإلسالمية

وجبهة ثوار سوراي واجليش السوري احلر وجبهة اجلوالين)[جملة دابق ،العدد العاشر ،رمضان،

1436هـ ،ص.]51

ويقول التنظيم كذلك (وأيضا ،فإن حتالف الصحوات يتألف من اجليش السوري احلر واجلبهة

الشامية وفيلق الشام وجيش اإلسالم وجبهة اجلوالين) [جملة دابق ،العدد العاشر ،رمضان،

1436هـ ،ص.]58

وهذه الفصائل اليت تشري هلا هذه الشواهد أبهنا مشاركة جلبهة النصرة يف الصحوات سبق أن
اطلعنا سويً على حكم تنظيم الدولة عليهم ابلردة واخلروج من اإلسالم.
ولذلك يعرض تنظيم الدولة جلبهة النصرة ابعتبارها أحد مكوانت "الصحوات" ضد أهل
اإلسالم فيقول مثالً (فصائل الصحوات مبا فيها جبهة اجلوالين حتركت ضد جماهدي درعا[)..جملة
دابق ،العدد التاسع ،شعبان1436 ،هـ ،ص ،]58وكرروا ذات هذا التعبري التأكيدي يف نفس
الصفحة مرًة أخرى (فصائل الصحوات مبا فيها جبهة اجلوالين).

الصفحة 13

ويعرض تنظيم الدولة صورة لشباب ميتطون مدرعة عليهم سيماء التيارات اجلهادية ويرفعون
بريق جبهة النصرة ويعلق عليهم تنظيم الدولة ابلقول (مقاتلون من فرع اجلوالين يف
الصحوات)[جملة دابق ،العدد العاشر ،رمضان1436 ،هـ ،ص.]72

وألجل كون "جبهة النصرة" من رؤوس الصحوات فإن تنظيم الدولة يعتقد أن الطريان
األمريكي الصلييب من ضمن مهامه يعمل على محاية ومساندة جبهة النصرة ،كما يقول
تنظيم الدولة (طائرات الكفار الفجار أتيت لتقصف وحتمي حتالف الصحوات مبا فيها جبهة

اجلوالين[)..جملة دابق ،العدد العاشر ،رمضان1436 ،هـ ،ص.]66

وعرض تنظيم الدولة مرًة لشخص وذكروا أنه اتب وذكروا شيئاً من حسن إسالمه بعد توبته
حيث يقولون ( هذا الرجل قد اتب مما كان عليه من قبل ،وانضم للدولة اإلسالمية ،وصرح بتكفري
اجلوالين لعدة قضااي شهدها بنفسه قبل مغادرته إايه)[جملة دابق ،العدد العاشر ،رمضان،
1436هـ ،ص.]76

وهذا يعين لدى تنظيم الدولة أن تكفري الرجل جلبهة النصرة أو للجماعات اجلهادية من
ينوه هبا.
عالمات حسن إسالمه بعد توبته وصدعه ابحلق ومن األعمال الصاحلة اليت ّ

ومن االعرتاضات اليت كان يواجهها تنظيم الدولة أن جبهة النصرة ليست متحالفة مع
الصحوات املرتدين ألهنا مل توقع رمسياً مع اجلبهة اإلسالمية واجلبهة الشامية وحنوها من
التحالفات ،ويرى تنظيم الدولة أن هذه شبهة جيب الرد عليها ،وجواهبم عنها أن "تويل
الكفار واملرتدين والتحالف معهم" ال يشرتط أن يكون مكتوابً أو رمسياً ،بل يكفي وجوده
الفعلي على األرض ،كما يقول التنظيم يف عرض جوابه على هذه الشبهة:
(الدخول يف حتالف يكون ابلتعاون معه على هدفه ،وليس شرطا أن توقّع الطائفة على ورقة عضوية

لالنضمام هلذا التحالف .وبعض أدعياء اجلهاد يصرون على الكذب البواح إذ ي ّدعون أن "جبهة
اجلوالين مل تشرتك يف الصحوات")[جملة دابق ،العدد العاشر ،رمضان1436 ،هـ ،ص.]51

وقد وظّف تنظيم الدولة هاهنا ذات األسلوب الذي أشران له سابقاً ،وهو نفي الفارق بني
من يريد تنظيم الدولة عرض وبرهنة ردته وبني من ردته عندهم ،أو عند القارئ املفرتض
ابلنسبة هلم ،ابتت شديدة الوضوح ،ومن ذلك مثالً أن تنظيم الدولة سبق أن أعلن أن
الصفحة 14

"اجلبهة اإلسالمية مرت ّدة" وقد سبق نقل نصوصه قريباً يف هذا الشأن ،مث جاء جلبهة النصرة
ونفى الفارق بني ردة اجلبهة اإلسالمية وردة جبهة النصرة ،حيث يقول التنظيم:
(وأما الواقع اليوم ،فإن حال جنود اجلبهة اإلسالمية ال تختلف عن حال جبهة اجلوالين ،فكالمها

يتنافسان يف قتال الدولة اإلسالمية دفاعا عن الفصائل املمتنعة عن الشريعة)[جملة دابق ،العدد

العاشر ،رمضان1436 ،هـ ،ص.]73

وهاهنا يشري تنظيم الدولة إىل صورة أخرى من صور نواقض اإلسالم اليت ولغت فيها جبهة
النصرة حبسب نظرهم ،وهو "القتال نصرة للطوائف املمتنعة عن الشريعة" ،وهذا الناقض من
أغلظ نواقض اإلسالم ،إذ يرتتب عليه من اآلاثر أشد مما يرتتب على الردة اجملردة واملنفردة.
وقد الحظت أن الشواهد والتنبيهات يف خطاب تنظيم الدولة على أن "جبهة النصرة"
صحوات أغزر من نصوصهم عن غريها من الفصائل ،واستغرق عرض هذه القضية من تنظيم
الدولة مساحة أكثر من غريها ،حىت أن تنظيم الدولة عقد هلذا األمر سلسلة ملفات خاصة
بلغت اآلن ثالثة ملفات ن ِشرت على مدى ثالثة أعداد من جملتهم الرمسية دابق ،بعنوان
(حلفاء القاعدة يف الشام) ن ِشرت حلقاته تباعاً يف العدد الثامن (ص ،)7والعدد التاسع
(ص )6والعدد العاشر (ص .)6كما يفردون يف جملتهم الرمسية زاوية بعنوان (من أفواه
األعداء) وقد خصصوا بعض أعدادها لنقل نصوص من املقاالت الغربية يف السياسة اخلارجية
تستهدف أن توحي للقارئ وتقذف يف روعه أن جبهة النصرة صحوات موالني للقوى الغربية
وأن بينهم وبني األمريكان صفقة ضد الشريعة ،وكتبوا أيضاً مواد أخرى كلها تسري هبذا
االجتاه.
وهذا االهتمام والغزارة يف النصوص عن صحوية جبهة النصرة ال ميكن أن يكون حكماً
عابراً ،أو تفاوت اهتمام عشوائي ،والبد له من تفسري ،وحبث يف بواعثه وحمركاته ،والذي
يبدو يل اآلن أن غرض تنظيم الدولة من تكثيف عرض وبرهنة صحوية جبهة النصرة حتقيق
هدفني:

الصفحة 15

اهلدف األول :هو احلرص على استقطاب واستمالة الشرحية اليت مازالت مرتددة بني اجلبهة
والدولة ،وهو خط من الغالة مل حيسم أمره بعد ،حبيث يتم إغالق الشكوك واالرتياابت لكل
التيار اجلهادي حمل اخلطاب يف أن جبهة النصرة والقاعدة مرتدون ،ذلك أنين ملست يف
خطاب تنظيم الدولة شعورهم أن جبهة النصرة هي اليت تنافسهم يف استقطاب كوادر التيار
اجلهادي التقليدي.
واهلدف الثاين :تقوية قلوب جنود تنظيم الدولة يف قتال جبهة النصرة وتنفيذ العمليات
االنتحارية بني صفوفهم ،واإلمعان يف تكفري املخالف واستحضار شناعاته لتقوية قلوب
األتباع يف قتاله من مسالكهم اليت أشاروا هلا يف موضع آخر يف بعض وصاي أمرائهم وسيأيت
بيانه إبذن هللا.
وأما استقطاب األعضاء املنتمني جلبهة النصرة فالذي يظهر يل اآلن أن تنظيم الدولة مل يعد
يعنيه هذا األمر كثرياً ،فقد طلّق مداراة أتباع جبهة النصرة منذ انطفاء حلظة االنقسام ،ومن
ذلك مثالً قول التنظيم:

(أما بعد أن تركهم -أي جبهة اجلوالين -من كان يف قلبه حبة خردل من خري ِمن اجلنود ،والتحقوا
بصف الدولة اإلسالمية ،فلم يبق من جنودهم إال أولئك الذين أُش ِربت قلوهبم عجل اإلرجاء
واحلزبية ،بل مواالة املرتدين ضد املسلمني)[جملة دابق ،العدد العاشر ،رمضان1436 ،هـ،

ص.]72

فمثل هذا الثلب وال قدح من تنظيم الدولة يف جنود جبهة النصرة احلاليني ،واحلكم عليهم أبن
قلوب جنود جبهة النصرة أشربت مواالة املرتدين ضد املسلمني ،ال أظنه يعلنه من اليزال
أيمل يف استقطاهبم واالستحواذ عليهم ،وإمنا يقوله من لبس ألمته لقتلهم.
ومن املؤكد أن القارئ مل يفته يف هذا الشاهد االنتباه إىل احرتاز تنظيم الدولة يف احلد التارخيي
لتكفري جبهة النصرة ،فقبل إعالن تنظيم الدولة كانت جبهة النصرة غري مرتدة ،وبعد إعالن
تنظيم الدولة واالنفصال بني الدولة واجلبهة وانتهاء مرحلة هجرة بعض منسويب النصرة للدولة،
ابتدأت مرحلة الردة لدى النصرة ،وصار كل من فيها مرتدين ،ابعتبارهم وقعوا يف الناقض
الصفحة 16

الثامن وهو تويل الكفار ضد املسلمني ،بل "أش ِربت قلوهبم مواالة املرتدين ضد املسلمني"
على حد تعبري التنظيم.
هذه بعض الشواهد حول األوصاف الكفرية اليت وصف هبا تنظيم الدولة جبهة النصرة،
وسيأيت شواهد أخرى إضافية إبذن هللا يف سياقات أخرى.

استباحة دماء وأموال جماهدي "جيش الفتح":جيش الفتح هو أحد مظاهر التكتالت والتوحدات بني بعض الفصائل اجملاهدة يف الشام،
ومنطلقه من إدلب ،ويضم جيش الفتح عدة فصائل منها (جبهة النصرة ،أحرار الشام ،جند
صرح تنظيم الدولة أن
األقصى ،جيش السنة ،فيلق الشام ،لواء احلق ،أجناد الشام) ،وقد ّ
هذا التحالف بكل مكوانته هو صورة من صور "الصحوات" املرتدة ،وأنه ممن يتوىل الكافرين
ويظاهرهم على املسلمني ،وأنه حيكم بغري ما أنزل هللا ،ومن ذلك مثالً:
يتحدث تنظيم الدولة عن "جيش الفتح" وأنه وقع يف هذين الناقضني من نواقض اإلسالم:
تويل الكافرين واحلكم بغري ما أنزل هللا ،فيقول:
(هذا "جيش الفتح" الذي مت تشكيله مؤخرا ،واملدعوم من قبل طواغيت قطر وتركيا وآل سلول،

والذي تغلّب مؤخرا على بعض املناطق من والية إدلب :فهل حكمها ابلشريعة؟ أم أهنم ما يزالون
ممتنعني عن الكثري من أحكام الشريعة ،..وواقع والييت إدلب وحلب ،ومها املنطقتان اللتان يسيطر

عليهما حتالف الصحوات ،أهنا غاابت وحشية حتكمها قوانني الفصائل ،..وحىت لو حكموا يف بعض
املسائل ابلشريعة ،فما تزال كثري من األحكام القطعية الظاهرة خارجة عن شريعتها)[جملة دابق،

العدد العاشر ،رمضان1436 ،هـ ،ص]55-54
ويوضح تنظيم الدولة بعض سياقات كون "جيش الفتح" جزء من الصحوات فيقول (اثلوث

سربوا معوانت إىل "جيش الفتح" وهو التحالف املشكل حديثا
الردة ،وهم تركيا وآل سلول وقطرّ ،

من فصائل أدمنت معوانت الطاغوت[)..جملة دابق ،العدد التاسع ،شعبان1436 ،هـ ،ص.]58

الصفحة 17

ويشرح تنظيم الدولة يف موضع آخر اآللية اليت توزع هبا معوانت الطاغوت –كما يصفها-
على جيش الفتح الذي ميثل أحد صور الصحوات ،وكيف تصل املعوانت إىل الفصائل
املكونة هلذا اجليش ،فيقول:
(طواغيت تركيا وقطر وآل سلول يدعمون فصائل "جيش الفتح" ابلدعم املشروط ،..مث يوزع هذا

الدعم بني كل الفصائل املشاركة يف "جيش الفتح" مبا فيها جبهة اجلوالين)[جملة دابق ،العدد
العاشر ،رمضان1436 ،هـ ،ص.]66

وحتدثوا أيضاً عن هذا الدعم يف مواضع أخرى.
حسناً ،دعنا نسجل اآلن هذه النتيجة ،حيث أعلن تنظيم الدولة أن "جيش الفتح" أحد
صور الص حوات ،وأنه يتوىل الكافرين ويتلقى دعمهم وحيكم بغري ما أنزل هللا ،وأن هذا الدعم
الطاغويت يصل لكل الفصائل املشاركة يف جيش الفتح ،وبعض الفصائل املشاركة يف "جيش
الفتح" سبق أن حكم عليها تنظيم الدولة ابلردة بعينها مثل أحرار الشام وجبهة النصرة ،كما
سبق عرض شواهده ،وهذه الشواهد تفيد أتكيداً جديداً على تلك األحكام السابقة.
وحنن هاهنا إزاء حكم إضايف ضمين على الفصائل املشاركة يف جيش الفتح ،مثل "جند
األقصى" ،فمادام أن تنظيم الدولة حكم على جيش الفتح بكل فصائله أبنه يتلقى الدعم
من الطواغيت وأنه تغلب على إدلب وحكم بغري ما أنزل هللا ،فهذا يعين أن "جند األقصى"
حبسب قواعد تنظيم الدولة هو أحد فصائل "الصحوات".
وهذا احلكم طبعاً ينسحب أيضاً على بقية الفصائل املشاركة يف جيش الفتح (جيش السنة،
فيلق الشام ،لواء احلق ،أجناد الشام).
ومن الشخصيات القريبة من جيش الفتح د.عبد هللا احمليسين ،رئيس مركز دعاة اجلهاد يف
سوري ،وله عالقة مشاركة مع جيش الفتح وعالقة جيدة مع بقية الفصائل ،وقد ع ِرف من
خالل مساعيه يف حسم النزاع بني الفصائل ابحملكمة الشرعية املستقلة ،وقد لفت انتباهي
تصريح تنظيم الدولة أبن د.عبد هللا احمليسين هو أيضاً من رؤوس الصحوات يف الشام ،كما

الصفحة 18

يقول التنظيم (داعم الصحوات عبد هللا احمليسين)[جملة دابق ،العدد التاسع ،شعبان1436 ،هـ،

ص.]59

استباحة دماء وأموال تنظيم القاعدة:أفصح تنظيم الدولة مراراً عن اعتقاده أن تنظيم القاعدة وأمريها د.أمين الظواهري وقعوا يف
نواقض اإلسالم ،وحتديداً الناقضني األكثر دوراانً يف خطاب تنظيم الدولة ومها :تويل الكافرين
واحلكم بغري ما أنزل هللا.
يتحدث تنظيم الدولة يف سياق عرض أن د.أمين الظواهري أمري تنظيم القاعدة وقع يف هذين
الناقضني "تويل الكفار" و "احلكم بغري ما أنزل هللا" ،فواىل الصليبيني والطواغيت واملرتدين
والرافضة ،وترك احلكم ابلشريعة ،فيقول:
( الظواهري تبىن سياسات جديدة معارضة لسياسات اجملاهد الشيخ أسامة بن الدن ،لذلك فإن
الظواهري جعل أراضي الصليبيني يف أمان ،وجعل الطواغيت يف أمان ،وجعل طواغيت ما بعد الربيع
العريب يف أمان ،وجعل طواغيت مجاعة اإلخوان يف أمان ،وجعل جيوش الردة يف أمان ،وجعل عوام

الرافضة ومهجهم يف أمان ،..بل جتاوز األمر ذلك إىل أن صارت املصلحة الظاهرة هي يف ترك

تطبيق الشريعة)[جملة دابق ،العدد العاشر ،رمضان1436 ،هـ ،ص.]67

حتتوي هذه اإلدانة على حماولة إلثبات انقضني من نواقض اإلسالم طبقاً ألدبيات تنظيم
الدولة ،وقاموسهم ومنط تفكريهم  ،األول أن د.أمين الظواهري أمري تنظيم القاعدة ظاهر
الصليبيني والطواغيت وجيوشهم واملرتدين والربملانيني والرافضة ،أي كل أنواع الكفار املعاصرين
حبسب خطاهبم ،والناقض الثاين أنه ترك احلكم مبا أنزل هللا حتت ذريعة املصلحة.
صرح التنظيم بعدة نواقض لإلسالم وقع
ويف بيان رمسي لتنظيم الدولة يتلوه أبو حممد العدانين ّ
فيها تنظيم القاعدة وأمريها د.الظواهري ،منها عدم الكفر ابلطاغوت ،وعدم تكفري املشركني،
وحاكمية األكثرية بدالً من احلكم مبا أنزل هللا ،ومواالة النصارى وأهل األواثن ،كما يقول
تنظيم الدولة:
الصفحة 19

وتغريت ،إن اخلالف بني الدولة والقاعدة ليس على قتل فالن أو بيعة
(القاعدة احنرفت وتب ّدلت ّ
اعوج ومنهج احنرف ،منهج استبدل الصدع
فالن أو قتال صحوات ،..ولكن القضية قضية دين ّ

وجهادهم؛ مبنهج يؤمن ابلسلمية وجيري خلف
مبلة إبراهيم والكفر ابلطاغوت والرباءة من أتباعه
َ
األكثرية ،منهج يستحي من ذكر اجلهاد والصدع ابلتوحيد ،ويستبدل ألفاظه ابلثورة والشعبية
واالنتفاضة ،..وأن الرافضة املشركني األجناس فيهم أقوال وهم موطن دعوة ال قتال ،لقد أصبحت

وتسميهم األمة فتداهنهم على حساب الدين ،وأصبح طاغوت
القاعدة جتري خلف ركب األكثرية ّ
اإلخوان احملارب للمجاهدين احلاكم بغري شريعة الرمحن يُدعى له ويُرتفَّق به ،ويُوصف أبنه أمل األمة
وبطل من أبطاهلا ،..وأصبح النصارى احملاربون وأهل األواثن من السيخ واهلندوس وغريهم :شركاء

ودعة ،كال وهللا!) [أبو حممد العدانين ،بيان بعنوان:
الوطن؛ جيب العيش معهم فيه بسالم واستقرار َ
ما كان هذا منهجنا ولن يكون ،مؤسسة الفرقان لإلنتاج اإلعالمي ،الدقيقة.]11:

فتنظيم الدولة يف هذا البيان الرمسي يؤكد قضية وقوع تنظيم القاعدة يف تويل الوثنيني وأهل
الكتاب احملاربني والتعايش معهم ،وترك الكفر ابلطاغوت ،وحتكيم األكثرية بدالً من حتكيم
الشريعة ،وتعظيم الطواغيت احلاكمني بغري الشرع ،وعدم تكفري املشركني ،وواحد من هذه
النواقض فقط مسوغ لتكفري تنظيم القاعدة ،فكيف ابجتماعها؟!
ومثة إشارة يف هذا البيان ال أظنها إشارة عابرة ،ذلك أن العدانين بعد أن فرغ من عرض هذه
النواقض اليت وقع فيها تنظيم القاعدة ،والتنديد هبا وبيان أهنم سيخالفوهنا قال:
(هذا منهجنا الذي لن حنيد عنه إن شاء هللا ،حىت ولو قاتلتنا القاعدة عليه)[ أبو حممد العدانين،
بيان بعنوان :ما كان هذا منهجنا ولن يكون ،مؤسسة الفرقان لإلنتاج اإلعالمي ،الدقيقة.]14:

واحلقيقة أن اإلشارة لالستعداد لقتال "القاعدة" ابعتبار وقوعها يف نواقض اإلسالم وردهتا
وكفرها يبعد أن حي َمل على القتال بني القاعدة والدولة يف الشام ،ألن هذا سبق له أحداث
ووقائع يف الشام أصالً ،فإذا كان ذلك كذلك ،فالذي أتوقّعه أن هذه اإلشارة من تنظيم
الدولة إمنا هي متهيد إلعالن مقاتلة "تنظيم القاعدة" يف كل بلدان العامل اليت سيصلوهنا ،أو
اليت يكون لتنظيم القاعدة فرع فيها.

الصفحة 20

ومما يعزز أن هذه اإلشارة هي متهيد لقتال تنظيم القاعدة يف كل فروعه يف العامل أن تنظيم
الدولة بعد هذه اإلشارة ببضعة أسابيع أصدر بياانً جديداً تضمن رسالة هتديدية لفروع
القاعدة يف العامل لكي حتدد موقفها وإال فإهنا ستدخل يف هذا احلكم ،ففي بيان رمسي لتنظيم
الدولة ذكروا فيه ملز د.الظواهري هلم أبهنم خوارج أحفاد ابن ملجم ،مث قالوا:
رمسي وموقف واضح صريح :ما هو اعتقاد ُكم يف
(نُطالب مجيع أفرع القاعدة يف كل األقاليم ببيان ّ

هي من اخلوارج احلروريّة بل أ َش ّر؟ تنافق
منهج الدولة اإلسالمية؟ وما هو حكمكم عليها؟ هل َ
واملناصب وحاهلُا مع قادة اجلهاد كحال ابن م ِ
ِ
لجم؟
الناس وتستخدم التقيّة وتُقاتل ألجل احلُكم
ُ
َ
ِ
َّ
تب فيه شهادت ُكم،..
وأن َ
منهجها ظالمي واجب على املسلمني حربه واستئصاله من ال ّشام؟ بياان تُك ُ
واعلَموا َّ
أن صمتكم كالم)[.أبو حممد العدانين ،بيان بعنوان :عذرا أمري القاعدة ،مؤسسة الفرقان
لإلنتاج اإلعالمي ،الدقيقة.]29:

هذا يعين أن فروع تنظيم القاعدة يف العامل ليس هلا أمام هذا املطالبة التهديدية من تنظيم
الدولة إال ثالثة أحوال :أن تعارض موقف د.الظواهري علناً فتسلم ،أو أن تؤيد موقف
الظواهري فينسحب عليها احلكم ابلردة ،أو أن تصمت فال تصرح مبوافقة وال خمالفة ،ويف
هذه احلالة الثالثة فإن تنظيم الدولة مل يعذر الصامت ،بل أحلق الصامت ابملوقف الرمسي
للقاعدة ،ونص صراحة بلغة فيها شيء من اإلنذار االستعالئي بقوله "واعلموا أن صمتكم
كالم"! أي أن من صمت من فروع القاعدة يف العامل فإن تنظيم الدولة سيعامله معاملة املرتد
طبقاً لنواقض اإلسالم اليت ذكر أن د.الظواهري أمري القاعدة وقع فيها ،أي سيعاملهم معاملة
من ظاهر الكفار على املسلمني وحكم بغري ما أنزل هللا.
وقد أكثر تنظيم الدولة من اإلشارة إىل أن منهج د.أمين الظواهري أمري تنظيم القاعدة يؤدي
إىل متكني الكفار والطواغيت ومواالهتم وعدم الرباءة منهم ،واحلكم بغري ما أنزل هللا ،ومن
مناذج هذه اإلشارات:
يف شهادة ألحد منسوبيهم نشروها يف جملتهم الرمسية يقول فيها (أوقع الظواهري الكثري من
الناس يف حبائل فكره املعوج املضاد للجهاد ومحل السالح ،ودعوته إىل منهج السلمية واتباع

الصفحة 21

احلاضنة الشعبية ،واليت أدت إىل تويل فراعنة جدد لبالد الكنانة وغريها من البلدان)[جملة دابق،

العدد السادس ،ربيع األول1436 ،هـ ،ص]51

ويف ذات هذه الشهادة أيضاً (ممارسني سياسة جديدة يدعو إليها الظواهري ومن هم على
شاكلته ،..فلم يعد يرى احلق من الباطل ،فأصبح يثىن على الطاغوت ويدعى له ،ويذم احلق وأهله،
مدمرا بذلك تنظيم القاعدة) [جملة دابق ،العدد السادس ،ربيع األول1436 ،هـ ،ص.]51
ّ

وذكر هذا املنتسب لتنظيم الدولة أنه كان مبايعاً للدكتور الظواهري أمري القاعدة إال أن البيعة
انتقضت ألن الظواهري حيكم بغري ما أنزل هللا وألسباب مماثلة ،كما يقول يف شهادته (كنت

مبايعا للدكتور الظواهري ،ولكن النتقاض شروط البيعة ،..أما الظواهري فربفضه إلقامة األحكام

الشرعية ،حبجج واهية كاملصلحة املزعومة[ )..جملة دابق ،العدد السادس ،ربيع األول1436 ،هـ،

ص.]53

وقد ذكر هذا الشاهد –أيضاً -أن القاعدة ال تنكر احلكم ابلطاغوت "اجلرقا"
(العدد6ص )44وأن القاعدة تعمل ابملصلحة الشرعية يف نواقض التوحيد (العدد6ص.)45
ويف تعليق آخر لتنظيم الدولة ينقلون فيها شهادة أخرى ألحد منتسبيهم يذكرون فيها أن
الظواهري سبق أن أمر اجلوالين اباللتحاق ابملرتدين ،واألمر ابالنضمام للمرتدين ردة يف
ذاهتا ،حيث يقول التنظيم يف نقل هذه الشهادة (الظواهري أمر اجلوالين ابالنضمام إىل اجلبهة

اإلسالمية املرتدة)[جملة دابق ،العدد العاشر ،رمضان1436 ،هـ ،ص.]7

وهذه األمور اليت ينسبوهنا للدكتور الظواهري أمري تنظيم القاعدة كلها تقريباً تدور حول هذين
الناقضني من نواقض اإلسالم :تويل الكفار ،واحلكم بغري ما أنزل هللا.
وكثرة هذه اإلشارات تدل على إرادة جادة وواعية لدى تنظيم الدولة حلسم االعتقاد لدى
شرحيته حمل اخلطاب أبن تنظيم القاعدة تنظيم مرتد خارج عن اإلسالم مباح الدم واملال.

الصفحة 22

استباحة دماء وأموال طالبان واملال عمر:طالبان حركة جهادية معروفة ظهرت يف أفغانستان عام 1994م ،وحكمت كابول عام
1996م ،مث شنّت الواليت املتحدة األمريكية الغزو عليها عام 2001م ،يف أحداث
مشهورة ذائعة ،وانسحبت احلركة إىل مواقع حمدودة ،مث سعت الستعادة املناطق وتقع هلا
بعض االشتباكات ،وتقوم احلركة ببعض األدوار السياسية الدبلوماسية حالياً.
وقد نشر تنظيم الدولة أن طالبان وقعت يف انقضني من نواقض اإلسالم ،ومها تويل الكافرين
واحلكم بغري ما أنزل هللا.
يصف التنظيم مواالة طالبان للطواغيت بقوله (املال عمر الذي دعا حلمد ومتيم آل اثين ،ونصح
"احلكام املسلمني" الطواغيت ،بلسانه ولسان إمارته[)..جملة دابق ،العدد السادس ، ،ص]24
وعرض تنظيم الدولة مشهد افتتاح املكتب السياسي لطالبان يف الدوحة وعلّق قائالً (طالبان

حتت ظالل الطواغيت)[جملة دابق ،العدد التاسع ،شعبان1436 ،هـ ،ص.]62

ويف شهادة ألحد منسوبيهم أوردها التنظيم فيها أن املال عمر أمري طالبان حيرتم املواثيق
الطاغوتية ويتبىن الوطنية والقومية الوثنية ،كما ورد فيها (أصدرت جملة الصمود الناطقة ابلعربية

على لسان األمري املال حممد عمر بياان تخاطب األمة مبناسبة عيد الفطر 1433هـ ،..وينادي بلهجة
وطنية قومية ،وكذلك احرتام املواثيق الدولية واحلدود)[جملة دابق ،العدد السادس ،ربيع األول،

1436هـ ،ص.]46

واحلقيقة أن وصف املال عمر أمري طالبان أبن قتاهلم هو قتال وطين وقومي ،وهذا القتال رايته
كفرية عندهم ،فإن هذا كثري يف اخلطاب الرمسي للتنظيم[.انظر مثال :جملة دابق ،العدد

السادس ،ص.]25-24

ويف ذات هذه الشهادة عن "القاعدة يف وزيرستان" ينقل شاهدهم أن األحكام املطبقة
ليست هي أحكام الشريعة بل األحكام اجلاهلية الطاغوتية كما ورد يف جملتهم (ولألسف
أصحاب األرض ،على حساب
القوم
َ
سوس َ
الشديد فقد كانت األحكام العشائرية هي السائدة ،تَ ُ
األحكام الشرعية)[جملة دابق ،العدد السادس ،ربيع األول1436 ،هـ ،ص]43

الصفحة 23

ويف ربيع الثاين 1436هـ/يناير 2015م أعلن تنظيم الدولة متدده إىل أفغانستان وإنشاء
وعني عليها حافظ سعيد خان والياً ،وانئبه أاب طلحة عبد الرؤوف خادم ،مث
"والية خراسان" ّ
بعد أسبوعني ابلضبط من هذا اإلعالن قتِل عبد الرؤوف خادم أبو طلحة هذا ،وكان قبل
االلتحاق بتنظيم الدولة زعيماً يف حركة طالبان ،فنشر تنظيم الدولة ترمجة تفخيمية له ذكروا
فيها شيئاً من سريته وعرضوا فيها بعض املثالب والطعون يف عقيدة طالبان ،حيث يقول
تنظيم الدولة:
(بعد أن أفرج عن أيب طلحة عبد الرؤوف خادم من سجنه يف كابل التحق جمددا حبركة طالبان

وأصبح عضوا يف جملس شوراهم ،ومت تعيينه واليا على أربع عشرة والية أفغانية ،وكان نشيطا يف

الدعوة إىل هللا ،يدعو الناس إىل عقيدة التوحيد ،ونتيجة لذلك مت فصله الحقا من منصبه كوال
ابعتبار أن عقيدة التوحيد تتعارض مع العقيدة الديوبندية اليت تتبناها أغلبية القيادة
الطالبانية[)..جملة دابق ،العدد الثامن ،مجادى اآلخرة1436 ،هـ ،ص.]30

هذه طبعاً رواية تنظيم الدولة ،وهي أن عبد الرؤوف خادم مت فصله من حركة طالبان برغم أنه

ذو وزن فيهم بسبب دعوته إىل عقيدة التوحيد ،وأن عقيدة التوحيد تتعارض مع عقيدة
طالبان ،بينما متابعون آخرون ذكروا أنه سبق أن اثر نزاع بني عبد الرؤوف خادم وقيادة
طالبان بسبب هتميشه وتقليص مناصبه ،فانشق عنهم وبدأ بتشكيل كتلة جديدة واتصل
بتنظيم الدولة واتفق معهم أن يكون انئباً يف الوالية املزمع إنشاؤها وكان أكثرهم فاعلية يف
استقطاب األعضاء ملبايعة تنظيم الدولة ،وحنن ال يهمنا هاهنا البتة حتقيق بواعث أيب طلحة
عبد الرؤوف خادم يف عالقته مع طالبان ،وإمنا يعنينا هنا فهم موقف تنظيم الدولة من
طالبان ،وأهنم يعرضوهنم ابعتبار أن "عقيدة طالبان تتصادم مع عقيدة التوحيد".
وينقل تنظيم الدولة يف هذه الشهادة أيضاً أن أفراد طالبان واقعون يف الشركيات ،وأن حركة
طالبان ال تعتين بتصحيح ذلك ،وأن هذه احلالة ماتزال موجودة إىل اآلن ،كما ورد يف هذه
مقصرين يف تعليم أفرادهم التوحيد ،ووقوع الكثري
الشهادة (كنا نرى مجاعة الطلبة يف أفغانستان ّ
منهم يف مسائل شركية ،كالطواف ابلقبور والتمائم والتعويذات ،واليت مازالت موجودة إىل

اآلن)[جملة دابق ،العدد السادس ،ربيع األول1436 ،هـ ،ص.]41

الصفحة 24

وملا أعلن تنظيم الدولة واليته يف أفغانستان وكان بعض املائلني هلم يف أفغانستان يرغب يف
بيعتهم لكنه استشكل أن يبايعهم ومثة إمارة وبيعة للمال عمر يف نفس البلد ،فبعثوا جمللة دابق
ضمنه ما يراه أتصيالً شرعياً النتقاض بيعة وإمارة
ابلسؤال ،فكتب أحد منسويب التنظيم جواابً ّ
املال عمر ،ووجوب بيعة من يرونه اخلليفة أاب بكر البغدادي يف أفغانستان ،ومسى هذا اجلواب
"الفتوى اخلراسانية" ،ون ِشر يف جملتهم الرمسية دابق يف العدد العاشر منها ،وجعل املجيب

االعتبار األساس يف انتقاض هذه البيعة عدة أمور منها :أن املال عمر ليس قرشي والبغدادي
َ
قرشي ومن شرط اخلالفة القرشية ،وأعاد اجمليب
الكالم حول أمهية هذا الشرط ،وذكر أيضاً
َ
أن إمارة املال عمر قطْريّة يف بلد خاص وإمامة البغدادي عامة لكل األرض ،وأن إمارة املال
عمر إمارة اضطرارية مؤقتة لغياب اإلمامة العظمى ،وأشار اجمليب إشارة عابرة إىل أن بياانت
املال عمر اليت يصرح فيها بقطريّة مشروعهم تعارض الرباءة من املشركني والتصريح بعداوهتم
وجهادهم.
واحلقيقة أنه ابلرغم من أن اجمللة نشرت هذا اجلواب إال أن الفريق العلمي املشرف على حترير
اجمللة مل يرق له هذا اجلواب متاماً ،حيث رآه تقصرياً يف عرض األولويت إذ حتدث املجيب
بشكل مركزي عن شرط القرشية وهو شرط فروعي ،وترك القضاي الكربى وهي ردة طالبان

واملال عمر ووقوعهم يف نواقض اإلسالم ،ولذلك فإن الفريق املشرف على التحرير علّق على
موضع اإلشارة إىل الرباءة من املشركني والتصريح بعداوهتم بقوله (احلقيقة أن هذه القضااي أعظم
أمهية من كون إمارة املال عمر قُطريّة أو غري قرشية) ،مث أحالوا القارئ إىل مصدر إضايف لتوضيح
هذه النواقض الكربى إلمارة املال عمر فقالوا (للقراءة اإلضافية انظر مقالة :فاضحة الشام وكسر
األصنام)[جملة دابق ،العدد العاشر ،رمضان1436 ،هـ ،ص.]20

ال أخفي القارئ الفاضل أنين تلهفت كثرياً لالطالع على هذه املقالة اليت أحالنا إليها تنظيم
الدولة لالطالع على هذه النواقض الكربى يف إمارة املال عمر وطالبان اليت يروهنا ،وقد
رجعت إىل هذه املقالة احملال هلا ،واحلقيقة أنين مل أجد فيها معىن جديداً ،وإمنا زيدة تفصيل
ملا س بق أن عرضه التنظيم عن ردة وكفر طالبان وتنظيم القاعدة ،حيث اعترب كاتب املقالة
الصفحة 25

املحال هلا أن أمراء طالبان يتولون املرتدين وأن جنود طالبان مشركون شركاً أكرب ،وحيكمون
بغري ما أنزل هللا ،كما يقول الكاتب:
(وأكثر أمرائهم –أي طالبان -هلم عالقات مع طوائف التجسس املرتدة يف ابكستان (الـ "آي إس

آي") ،وكثري من جنودهم على شرك أكرب خمرج من امللة بدعاء األموات واالستشفاع هبم والنذر
والذبح هلم والسجود لقبورهم ،وكثري من طوائفهم حيكمون اآلن ابلفصول القبلية دون األحكام
الشرعية يف مناطق ي ّدعون فيها التمكني[)..مقالة "فاضحة الشام" ،احملال هلا يف جملة دابق ،العدد

العاشر ،ص.]20

واعترب الكاتب أن بعض أنصار تنظيم الدولة خيطئون حني ينتقدون إمارة وبيعة املال عمر
وطالبان مبسألة القرشية والقطريّة وموت األمري ابعتبارها مسائل فقهية فروعية ،وأن األصل
واألساس يف انتقاض بيعة وإمارة املال عمر وطالبان هو ردهتم وكفرهم وخروجهم من اإلسالم،
وقاس الكاتب خطأ بعض أنصار تنظيم الدولة هاهنا على رجل مسلم يريد أن يتزوج امرأة
مرتدة وهلا شبهة رضاع به ،فأخذ املفيت يبحث شبهة الرضاع وترك األعظم وهو كون املرأة
مرتدة أصالً ،كما يقول الكاتب:
(من اخلطأ املكرر بني أنصار الدولة اإلسالمية أن يطعنوا يف شرعية "إمارة" طالبان أبمور فرعية

ويرتكون األصول! فيذكرون حقا أن املال عمر غري قرشي ،..وأن املال عمر مل ي ّد ِع اإلمامة
العظمى ،..وأنه مقتول والكالم املنسوب إليه مكذوب عليه ،..فهذه األمور كلها فرعية ،كما لو
قيل :هل جيوز للرجل أن يتزوج امرأة مرتدة من قريته علما أن أمه تشهد أهنا قد أرضعت امرأة من

القرية مخس رضعات ،وال تعرف إن كانت هي الرضيعة أو غريها ،وال تذكر إن كانت الرضعات
مشبعات أو ال ،فيتكلم املفيت ويدخل يف مسائل فرعية حول عدد الرضعات والشك والظن وغلبة

الظن واليقني وشهادة املرأة وشهادة األم وصفات القرية وصفات الرضاعة إخل ...ويرتك أهم ما يف

السؤال وهو أن املرأة مرتدة!) [مقالة "فاضحة الشام" ،احملال هلا يف جملة دابق ،العدد العاشر،

ص.]20

مث قاس الكاتب استعدادهم ملقاتلة تنظيم القاعدة وطالبان يف أفغانستان على قتال تنظيم
الدولة للصحوات ،كما يقول الكاتب:
الصفحة 26

عارض بني قتال الصليبيني وقتال املوالني للطواغيت ،فكما أن الدولة اإلسالمية قاتلت
(ال تَ ُ
الصليبيني يف العراق وقاتلت الصحوات ،..كذلك ستقاتل الصليبيني يف خراسان وتقاتل طوائف

طالبان) [مقالة "فاضحة الشام" ،احملال هلا يف جملة دابق ،العدد العاشر ،ص.]20

ومع أن تنظيم الدولة أشار مراراً إىل احتمال موت مبكر وغري معلن للمال عمر ،إال أنه
استدرك أنه حىت على فرض موته "فإن األقوال املنسوبة إليه أخريا هلا أصل يف رسائله القدمية
ولكن ليس ابلدرجة اليت نراها اليوم"[جملة دابق ،العدد السادس ،ص.]25

هل بقي فصيل جماهد يف الشام يُستثىن من احلكم ابلردة واستباحة الدمواملال؟
مع كثرة أحكام تنظيم الدولة بكفر اجملاهدين يف الشام وردهتم واستباحة دمائهم وأمواهلم إال
أهنا أحكام على أعيان من الفصائل والتكتالت ،فلذا قد يتساءل الباحث :هل هناك فصائل
جهادية يف الشام خارجة عن هذه األحكام؟ هل هناك مشروعات جهادية يف الشام
استطاعت النجاة من نواقض اإلسالم طبقاً لرأي تنظيم الدولة؟
احلقيقة أن تنظيم الدولة مل يدع األمر لالستنتاج والتوقع ،بل أعلن أحكاماً عامة تشمل "كل"
املشروعات اجلهادية يف الشام ،وكل الفصائل يف الشام ،وأن كل اجملاهدين يف الشام من غري
تنظيم الدولة واقعون إما يف تويل الطواغيت أو احلكم ابلطاغوت ،أو جيمعوهنما ،وهلذا شواهد
متعددة وإشارات كثرية ،ومن ذلك مثالً أن تنظيم الدولة حيصر كل اجملاهدين املخالفني له يف
الشام يف أحد مشروعني :إما مشروع علماين كافر أو مشروع استخبارايت مرتد ،كما يقول
التنظيم يف بيان رمسي يتلوه أبو حممد العدانين:
(إن مشروعنا هذا يقابله مشروعان ،األول  :مشروع دولة مدنية دميقراطية  ،مشروع علماين تدعمه
مجيع ملل الكفر قاطبة ،..ونقول ألهل هذا املشروع ..لتعلموا أن بينكم وبني دولة ال حتكم بشرع
هللا يف الشام حبار من الدماء وجبال من اجلماجم واألشالء ،..وأما املشروع الثاين :فمشروع دولة
الصفحة 27

وهتندس
حملية وطنية تسمى إسالمية  ،تدعمها أموال وفتاوى علماء آل سلول وحكومات اخلليج ،
ُ
ات ،وال ضري أن تكون حكومتها طويلة اللحى قصرية الثوب ،..إن هذا املشروع
مشروعها املخابر ُ
َ

ظاهره إسالمي  ،وحقيقته مشروع دولة وطنية ،ختضع للطواغيت يف الغرب وتتبع هلم يف الشرق)
ُ
[أبو حممد العدانين ،بيان بعنوان :لن يضروكم إال أذى ،مؤسسة الفرقان ،الدقيقة.]22 :

والنتيجة اليت نستخلصها من هذا التوصيف الذي يذكره تنظيم الدولة يف بيانه الرمسي أن كل
املشروعات اجلهادية يف الشام هي مشروعات ردة وكفر وخروج عن اإلسالم ،إما جهاد
علماين صريح يدعمه الغرب الكافر ،أو جهاد علماين غري صريح يظ ِهر اللحية ويضمر حكم
االستخبارات املرتدة ،وهذا توصيف مشويل ال خيرج منه أي مشروع جهادي يف الشام.
وهذا التقسيم الثنائي ألصناف الدول املرتدة إىل :دولة دميقراطية صرحية يف علمانيتها ،ودولة
وطنية تظهر احلكم ابلشريعة وتبطن الردة عن اإلسالم؛ ليس توصيفاً عابراً ،بل رأيته يتكرر
يف اخلطاب الرمسي للتنظيم ،ففي بيان رمسي آخر للتنظيم يتلوه أبو حممد العدانين يقول:
(إن أمريكا واليهود حياربونكم بورقتني ،إذا ما احرتقتا ستجدون أنفسكم يف مواجهة اليهود
والصليبني بال وكالء؛ األوىل :دولة مدينة دميقراطية على غرار دول الطواغيت يف بالد املسلمني،

والثانية :دولة وطنية تسمى إسالمية على غرار مملكة خائن احلرمني وآل سلول)[أبو حممد العدانين،
بيان بعنوان :والرائد ال يكذب أهله ،مؤسسة الفرقان ،الدقيقة.]5:

وهكذا عرضت اجمللة الرمسية للتنظيم "دابق" هلذين النمطني مراراً ،انظر مثالً [جملة دابق ،العدد

العاشر ،ص.]58

وقد اعرتض عليهم بعض املعرتضني أبن الفصائل اجلهادية اليت تسموهنا صحوات لديها
هيئات وحماكم شرعية ،فيجيب تنظيم الدولة أبن كل الفصائل حتكم ابلطاغوت ،حىت من
لديها هيئات شرعية ،كما يقول التنظيم (أراض فيها هيئات يطلقون عليها اسم "هيئات شرعية"

لإليهام بشرعيتها ،بينما هي يف احلقيقة هيئات مفتونة ال حتكم ابلشريعة إال يف أحكام قليلة[)..جملة
دابق ،العدد العاشر ،رمضان1436 ،هـ ،ص.]52

الصفحة 28

واخلال صة من هذا التوصيف أن تنظيم الدولة يعتقد أن كل اهليئات الشرعية واحملاكم الشرعية
اليت أقامتها الفصائل اجلهادية يف الشام أهنا كلها حتكم ابلطاغوت ،بال استثناء.
ويوضح تنظيم الدولة صراحة وبكل وضوح وشفافية مع القارئ أنه ال يوجد يف الشام أي
مجاعة جهادية سلمت من هذين الناقضني من نواقض اإلسالم ،ومها تويل الكفار ومظاهرهتم
على املسلمني ،واحلكم بغري ما أنزل هللا ،فكل اجلماعات والفصائل اجلهادية يف الشام إما
واقعة يف أحد هذين الناقضني أو جتمعهما ،كما يقول التنظيم على سبيل الفرض اجلديل:
(لو كان يوجد طائفة حتكم ابلشريعة ،وهي خارج حتالف الصحوات ،منعزلة عنه متربئة منه ،حتمل
العداوة جتاهه ،..وقاتلت الدولة اإلسالمية زاعمة أهنا دولة جائرة ،فإن هذه الطائفة حكمها من
جنس حكم البغاة ،ولكن هذه حالة افرتاضية ال توجد يف الشام)[جملة دابق ،العدد العاشر،
رمضان1436 ،هـ ،ص.]54

واملهم يف األمر أن تنظيم الدولة يعتقد أن كل الفصائل اجلهادية وكل املشروعات اجلهادية يف
الشام والغة يف نواقض اإلسالم ،إما يف تويل الطواغيت ،أو يف احلكم ابلطاغوت ،وال يستثىن
منها أية مجاعة جهادية.
أي ابختصار شديد :حبسب اعتقاد تنظيم الدولة فإن كل اجملاهدين يف الشام كفار.

استباحة دماء وأموال ثوار وجماهدي ليبيا:أعرف أن بعض القراء غري متابعني لتطورات األحداث األخرية يف ليبيا ،لذلك سأضطر
لعرض موجز مكثف للمشهد اإلمجايل القتايل والسياسي يف ليبيا ،مث سنستعرض سويً مواقف
تنظيم الدولة.
يف منتصف فرباير 2011م اندلعت الثورة يف ليبيا ،وتش ّكلت خالل ذلك كتائب للثوار كثرية
تتوزع يف مدن ليبيا ،وما زالت كتائب الثورة املنتشرة جتاهد النظام حىت أسقطته ،وقتل
القذايف يف أكتوبر 2011م ،ونشأت آنذاك أول مؤسسة سياسية للثوار وهي "اجمللس الوطين
الصفحة 29

االنتقايل" ،مث سلّم بدوره السلطة إىل "املؤمتر الوطين العام" يف أغسطس 2012م ،مث مت
تشكيل "جملس النواب اللييب" يف أغسطس 2014م ليكون خلفاً للمؤمتر الوطين العام ،مث يف
نوفمرب 2014م قضت "احملكمة العليا" يف ليبيا حبل جملس النواب ،فرفض جملس النواب قرار
احلل ،وعاد "املؤمتر الوطين العام" للحضور ،ودخلت ليبيا يف أزمة سياسية ما تزال عالقة
انقسمت فيها إىل سلطتني ،سلطة موالية للمؤمتر الوطين العام يف العاصمة طرابلس ،وسلطة
موالية جمللس النواب املنحل يعرتف هبا الغرب ومركزها طربق.
وخالل الثورة وما بعدها بدأت كتائب الثورة املنتشرة يف املدن تلتحم يف تكتالت أكرب وأعم،
ومنها :قوات (ثوار فجر ليبيا) وهو تكتل يضم كتيبة درع ليبيا الوسطى وغرفة ثوار ليبيا يف
طرابلس وثوار مصراتة وغريها ،ومنها كذلك :قوات (جملس شورى ثوار بنغازي) الذي جيمع
عدة فصائل مثل أنصار الشريعة ودرع ليبيا 1-وكتيبة السحايت وكتيبة شهداء  17فرباير،
ومنها أيضاً( :جملس شورى ثوار درنة) وهو حتالف يضم عدة كتائب ركنها األساس هو
"كتيبة شهداء أبو سليم".
ومن أقدم اجلماعات اجلهادية املشهورة يف ليبيا (اجلماعة اإلسالمية املقاتلة بليبيا) وهلا اتريخ
طويل قبل الثورة  ،حيث أتسست يف التسعينات مكونة من الشباب اللييب الذي قاتل يف
أفغانستان ،وس ِجن أكثرهم ،مث بعد سلسلة حوار مع السلطة أفرِج عنهم على دفعات ،وملا
قامت الثورة شاركت كوادر هذه اجلماعة يف الثورة بسبب خرباهتم القتالية ،بل إن أمري
"اجلماعة الليبية املقاتلة" عبد احلكيم بلحاج هو الذي كان قائد اجمللس العسكري يف طرابلس
أثناء الثورة حىت حتريرها ،وهو ممن قاتل يف أفغانستان ،وسجن يف ليبيا ست سنوات منذ
2004م إىل 2010م .
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وكل هذه الكتائب والتكتالت ذات طابع إسالمي ،وكتلتها الصلبة مرتبطة هبويت جهادية
وحركية معروفة ولسنا يف موضع تفصيلها وتقييمها.
وبتاريخ مايو 2014م أعلن اللواء خليفة حفرت –املوايل جمللس النواب اللييب املنحل -بدء
محلة أمسوها "عملية الكرامة" ،واليت أعلن أن هدفها تطهري البالد من املتطرفني واجلماعات
املسلحة ،فيما رأى خمالفوه أن هذه العملية هي حماولة انقالبية على الثورة من فلول النظام
السابق ،وأهنا حماولة لتكرار ما وقع يف دول الربيع العريب من طرف املهندسني التقليديني للثورة
املضادة.
وقد نشب القتال فعالً بني اللواء حفرت ،ومعه قوى اتبعة يرى خصومهم أهنم من فلول النظام
مثل (كتيبة القعقاع والصواعق وقاعدة بنينة) ،وبني هؤالء الثوار ،وعلى رأسهم ثوار "فجر
ليبيا" و"جملس شورى ثوار بنغازي" ،فأعلن مفيت الدير الليبية الشيخ د.الصادق الغريين
مساندته لقوى الثورة ضد اللواء خليفة حفرت والقوى اليت معه ،ونشر مقاالً مشهوراً يف موقعه
الشخصي (التناصح) وجاء يف املقال:
ثوار فجر ليبيا الشجعان ،وثوار شورى بنغازي األبطال ،..والقتال اجلاري بني القعقاع
(أحيّي َ

والصواعق وقوات حفرت من جهة ،وبني ثوار "فجر ليبيا" و"جملس شورى ثوار بنغازي" من جهة
أخرى؛ ليس صراعا على السلطة ،وال هو تناحر كما تسميه احلكومة ،..وإ ّمنا هو قتال بني الثوار،
ِ
أعداء الثورة ِمن االنقالبيني يف بنغازي وبقااي النظام السابق من كتائب القذايف[)..د.الصادق
وبني
الغرايين ،ال تسووا بني الفريقني يف ميدان القتال ،أغسطس 2014م].

ويف ثناي هذه األحداث كان تنظيم الدولة يسعى ليؤسس له وجوداً يف ليبيا ،واستقطب
موالني له ،وبدأ حياول فرض سيطرته على هذه املناطق احملررة من نظام القذايف ،مبتدائً مبدينة
درنة (مشال شرق ليبيا) ،فحدثت بينه وبني الثوار املوجودين مسبقاً يف هذه املناطق
الصفحة 31

مواجهات ،فبدأ تنظيم الدولة يعلن أن اجلماعات اجلهادية يف ليبيا هي أحد صور
"الصحوات" املرتدة ،وبدأ أنصار تنظيم الدولة يف ليبيا ينشرون على شبكات التواصل
مقاالت وموضوعات إلثبات أن جماهدي درنة "صحوات" ،ويستشهدون على ذلك بصور
ونقول حيتجون هبا على أن اجملاهدين هلم عالقات مع الطواغيت فهم موالون هلم وابلتايل هم
"صحوات".
يقول تنظيم الدولة مبيّناً أن قوات "فجر ليبيا" وجماهدو "اجلماعة اإلسالمية املقاتلة" الذين
كانوا مشاركني يف اجلهاد األفغاين ،أهنم كلهم ارتدوا عن اإلسالم ،بسبب عالقتهم

ابلدميقراطيني ،كما يقول التنظيم( :بعض الفصائل املنتمية لقوات "فجر ليبيا" هم أدعياء جهاد
سابقني ،مبا فيهم اإلسالمي الدميقراطي عبد احلكيم بلحاج وأعضاء آخرين سابقني من "اجلماعة
اإلسالمية املقاتلة" بليبيا ،أدعياء اجلهاد السابقني هؤالء ارتدوا ،والتحقوا بدين الدميقراطية)[جملة
دابق ،العدد الثامن ،مجادى اآلخرة1436 ،هـ ،ص.]26

بل يعترب تنظيم الدولة أن "ثوار فجر ليبيا" منوذج للردة يقاس عليهم بغرض التشنيع ،حىت أن
يعري جبهة النصرة أبهنا ستصبح مثل "ثوار فجر ليبيا" ،وهذا هو هناية طريق
تنظيم الدولة ّ
الردة عندهم ،كما يقول التنظيم:
(جبهة اجلوالين وأشباهها سيجدون أنفسهم ،عاجال أو آجال ،بني أحد خيارين :إما أن يندجموا يف
كيان واحد مع الفصائل املختلفة املدعومة من قبل الطواغيت أبسلوب مشابه لـ "فجر ليبيا" ،أو

ينتظروا الغدر على أيدي حلفائهم)[جملة دابق ،العدد التاسع ،شعبان1436 ،هـ ،ص.]64

ويشرح تنظيم الدولة كيف أن ظهورهم يف ليبيا ِمنّة من هللا سبحانه إنقاذاً ألهل اإلسالم ملا
اجتمعت فصائل الثوار على الردة واخلروج من الدين فيقول:

الصفحة 32

يسر ظهور
(مع تصاعد حدة األوضاع واستمرار فصائل الردة يف قتال بعضها ،فإن هللا سبحانه ّ
"الدولة اإلسالمية" يف املشهد الليب) [جملة دابق ،العدد الثامن ،مجادى اآلخرة1436 ،هـ،
ص.]26

وبعد أن عرض تنظيم الدولة لواقع القتال بني كتائب الثوار واللواء خليفة حفرت ،ذكر أن
تنظيم الدولة سيقاتل الفريقني كليهما ألهنما كليهما مرت ّدان عن اإلسالم:
(حتت راية اخلالفة اجملاهدون يف ليبيا كثّفوا محلتهم ضد كال فريقي الردة ،بعد أن خانت هذه
الفصائل دينها وأمتها ،وال حيتاج اجملاهدون أن مييّزوا بني أولئك الذين خانوا اإلسالم بتبين كفر
العلمانية ،وأولئك الذين خانوا اإلسالم بتبين كفر الدميقراطية ،ذلك أن كال الفصيلني دخلوا
ِ
ني َكافَّة َك َما يُـ َقاتِلُونَ ُكم َكافَّة")[جملة دابق ،العدد الثامن،
معسكر الكفر ،قال هللا " َوقَاتِلُوا ال ُمش ِرك َ
مجادى اآلخرة1436 ،هـ ،ص.]26

وعرض تنظيم الدولة لعبد احلكيم بلحاج أمري "اجلماعة اإلسالمية املقاتلة بليبيا" ،وقائد
اجمللس العسكري بطرابلس أثناء الثورة ،وقالوا عنه (املرتد عبد احلكيم بلحاج) [جملة دابق،
العدد الثامن ،مجادى اآلخرة1436 ،هـ ،ص.]25

ومبا أن العامل اليوم كله –ابلنسبة لتنظيم الدولة -هو أرض كفر وردة إال مناطق نفوذهم؛ فقد
اقرتح التنظيم على أولئك الذين ال يستطيعون اهلجرة إىل أرض اإلسالم يف الشام –أي مناطق
نفوذ التنظيم يف الشام -أن يهاجروا إىل مساحات نفوذهم اجلديدة يف ليبيا كما يقول
التنظيم( :ليبيا اليوم أصبحت أرضا مثالية للهجرة ألولئك الذين يواجهون صعوبة يف أن جيدوا
طريقهم إىل الشام ،وخصوصا إلخواننا وأخواتنا يف أفريقيا) [جملة دابق ،العدد الثامن ،مجادى
اآلخرة1436 ،هـ ،ص.]26

وختموا هذا العرض بدعاء جاء من ضمنه سؤاهلم هللا أن يضع املرتدين حتت أقدامهم.
الصفحة 33

يوجه فيه اخلطاب إىل الثوار يف ليبيا ويسميهم
ويف بيان رمسي لتنظيم الدولة يتلوه العدانين ّ
"صحوات" ويهددهم ابلقتل والتنكيل ،جامعاً يف هذا اخلطاب هتديد التيار اجلهادي يف
أفغانسان وهتديد الثوار يف ليبيا ،كليهما ،قائالً:
(أمل تعتربوا أيها الفصائل والصحوات؟ أمل تعتربوا بقتال سلفكم للدولة االسالمية منذ عشر سنني؟
وأين الفصائل اليت قاتلت الدولة؟ وأين الصحوات؟ أمل تعتربوا اي فصائل ليبيا؟ أمل تعتربوا اي
صحوات درنه؟ أمل تعتربوا اي فصائل خرسان؟ مالكم ولقتال الدولة؟ أيشتهي أحدكم حفر قربه بيده؟
أم يرغب بقطع رأسه أو هدم بيته؟  ..أتظنون أنكم أشد أبسا من صحوات العراق؟  ..أال تتعظون
بفصائل الشام وصحواهتا؟  ..كفوا عن قتال الدولة أيها الفصائل ىف كل مكان وتوبوا لربكم ..أما
يلومن إال نفسه)[أبو حممد العدانين ،بيان
يلطمن ،وال
يندبن بعدها وال
من يُ ّ
ّ
ّ
صر على قتالنا :فال ّ
بعنوان :اي قومنا أجيبوا داعي هللا ،مؤسسة الفرقان ،الدقيقة.]17 :

وكان قد أعلن تنظيم الدولة عن تنفيذه فعالً لبعض العمليات يف ليبيا ضد من يسميهم
"املرتدين" ،ونشبت بني تنظيم الدولة وبني كتائب الثوار قتال ودماء ،وخصوصاً يف درنة،
حيث أعلن "جملس شورى ثوار درنة" أن تنظيم الدولة اغتال عدداً من قياداته (انصر العكر،
وسامل دريب) ،مث تظاهر األهايل ضد تنظيم الدولة ،ومحل عليهم "جملس شورى ثوار درنة"
فأخرجهم من املدينة يف أيم معدودة بصورة لفتت انتباه املتابعني واملعلقني خبصوص ما يشاع
عن قوة وصالبة تنظيم الدولة.
وأعلن "جملس شورى ثوار درنة" عن تسمية املعركة مع تنظيم الدولة "معركة النهروان" إشارة
إىل االقتداء ابلصحابة يف قتال اخلوارج ،وأصدروا يف هذا بياانت متعددة منها على سبيل
املثال بيان أصدره جملس شورى درنة بعنوان "التحذير األخري لغالة التكفري" ،وكان من
أسباب صدور هذا البيان األحداث اليت جرت مبسجد فاطمة الزهراء يف درنة ،وهو بيان
وتضمن هذا البيان الرد على تنظيم الدولة أبهنم يبالغون يف مناقب
منشور على الشبكة،
ّ
أنفسهم كما يقول البيان (وادعى أهنم وحدهم احلافظون حلدود هللا ،وأن ما سواهم من اجلماعات
الصفحة 34

مل يوجدوا إال حلماية الطواغيت ،ومل يبق يف تزكيته جلماعته وازدرائه ابجملاهدين إال أن يتكلم بكلمة

اليهود "حنن أبناء هللا وأحباؤه" وهذا شأهنم يف كل ساحات اجلهاد).
وذكر البيان أن دعوى تنظيم الدولة أهنم يقومون بتحكيم الشريعة جمرد دعوى شعاراتية
وشبّهوها ابحلكومات العربية اليت ت ّدعي شعارات اإلسالم ،كما يقول البيان (أن دعواه إبقامة

حكم هللا دعوى كاذبة ابطلة  ،وأشبه ما تكون بتمسح طواغيت العرب ببعض شعارات اإلسالم،
ليستخ ّفوا هبا أقوامهم).

مث أخذ البيان يف سرد أمثلة وصور كثرية النتهاك تنظيم الدولة ألحكام الشريعة يف ليبيا،
فيمكن مراجعة البيان لقراءة هذه األمثلة .وأما خبصوص أحداث مسجد فاطمة الزهراء يف
"درنة" فقد كتب عنها بعض انقديهم مقاالت وأوراق مثل( :تسليط األضواء على ما فعله
تنظيم الدولة مبسجد فاطمة الزهراء) و (سل احلسام ملواجهة أهل البغي واإلجرام) وحنوها،
وكلها منشورة على الشبكة أيضاً ،وأجدد التنبيه أن مواقف الناقدين هذه ليست موضع
احلجة هنا ،فإن املستند الوحيد يف هذه الدراسة هو الواثئق الرمسية لتنظيم الدولة فقط ،دون
غريها ،وإمنا ذكران هذه املواقف جمللس شورى درنة كهامش إثرائي بغرض عرض منوذج من
موقف املخالفني والناقدين يف ليبيا.
انتهينا اآلن من تصور موقف "تنظيم الدولة" يف احلكم بردة وكفر كل الثوار واجملاهدين يف
ليبيا إال من ابيعهم ،وتشريع سفك دمائهم وسلب أمواهلم ،فلننتقل اآلن إىل دراسة موقف
تنظيم الدولة من اجملاهدين يف بلد مسلم آخر.

الصفحة 35

استباحة دماء وأموال حركة محاس وكتائب عز الدين القسام:حركة محاس وذراعها العسكري كتائب عز الدين القسام من أشهر احلركات اجلهادية
السياسية اإلسالمية العريقة ،وسبب تكفري تنظيم الدولة حلماس هو اعتقادهم أهنا وقعت يف
انقضني من نواقض اإلسالم :تويل الكفار واحلكم ابلطاغوت ،ومن الالفت يف الكتاابت
املنتسبة لتنظيم الدولة أن لديهم توتّراً ملموساً جتاه أي منتسب للجهاد ال جيزم بتكفري محاس،
بل يف بعض األحيان تصبح هذه املسألة كأهنا من مسائل االمتحان العقدي أو التعيري
والتهكم يف الداخل القتايل ،ووقعت مرًة أثناء البحث على بعض الردود والرتاشق املتبادل يف
الداخل القتايل فرأيت بعض املنتسبني لتنظيم الدولة يشددون النكري على بعض املنتسبني
لتنظيم القاعدة ويرون أهنم متميعون لعدم جزمهم بكفر وردة حركة املقاومة اإلسالمية
(محاس).
وقد عرض تنظيم الدولة ألحداث خميم الريموك وفصيل أكناف بيت املقدس ومشهد اجتماع
هنية خبامنئي وعلقوا ابلقول (قائد حركة محاس املرتد إمساعيل هنية)[جملة دابق ،العدد التاسع،

شعبان1436 ،هـ ،ص.]67

ويف العدد األول من جملة دابق شرحوا مراحل اخلالفة طبقاً لنظرهم ،وعرضوا ما يرونه احنرافات
دخلت التيارات اجلهادية ،وذكروا منها على سبيل التعريض (أحدهم أخريا اعترب الطواغيت مثل
حممد مرسي وإمساعيل هنية أهنم أمل جديد لألمة)[جملة دابق ،العدد األول ،رمضان1435 ،هـ،

ص.]20

كما عرضت اجمللة أيضاً مشهد اجتماع خلالد مشعل –رئيس املكتب السياسي حلركة
محاس -مع أمري قطر وحممود عباس ووصفتهم أبهنم (طواغيت فلسطني وقطر)[جملة دابق،
العدد التاسع ،ص ،]68أي أهنم كلهم يف مستوى واحد.
ويف أحد املواضع أشارت اجمللة على سبيل التوضيح عن قضية احلكم ابلطاغوت لدى حركة
محاس (منهج محاس وحكمهم ابلقوانني الوضعية)[جملة دابق ،العدد العاشر ،رمضان1436 ،هـ،

ص.]75

الصفحة 36

واحلقيقة أن هذا املوقف ليس جديداً ،بل إن تنظيم الدولة بدأ يعلن هذا املوقف رمسياً منذ
بداية تشكله ،حيث سبق أن عرضه تنظيم الدولة قبل سبع سنوات ،يف فرباير 2008م ،على
لسان أمريه السابق أيب عمر البغدادي ،حيث سردوا عدداً من نواقض اإلسالم اليت وقعت
فيها محاس ،وذكروا منها (دخول العملية السياسية يف ظل دستور وضعي ،واالعرتاف الضمين
إبسرائيل ،وإظهار احرتام قرارات األمم املتحدة ،والتحالف مع األنظمة العربية املرتدة ،وعدم احلكم

ابلشريعة بعد التمكني يف غزة ،وإطالق حرمة الدم الفلسطيين[)..،أبو عمر البغدادي ،بيان بعنوان:
الدين النصيحة ،مؤسسة الفرقان ،الدقيقة.]10 :

وملخص هذا أن تنظيم الدولة يعتقدون أن محاس وقعت يف تويل الكفار وهم إسرائيل وإيران
واألنظمة العربية املرتدة ،ووقعت يف احلكم ابلطاغوت وهو يف نظرهم الدخول يف العمل
الربملاين واحرتام قرارات األمم املتحدة وعدم احلكم مبا أنزل هللا يف غزة.
أعلم أن القارئ يف غاية االستغراب أن يقال أن محاس تتوىل إسرائيل ،لكين ملتزم بعرض ما
يرونه كما هو قبل أي نقاش وجواب.
وسلك البغدادي يف هذا البيان املب ّكر اسرتاتيجية حتريض بعض منتسيب كتائب عز الدين
القسام لالنقالب على قيادهتم ،فأظهر أنه يستثين املخلصني يف كتائب القسام لكنه يطالبهم
كما يقول ( ولوال ما وجدان من سوء هذه القيادة واحنرافها عن الشريعة؛ ما كنا لندعو املخلصني
من شباب القسام لالنقالب عليهم[)..البيان السابق ،الدقيقة ،]21:وبسبب هذا اإلشارة فقد
ردت كتائب عز الدين القسام يف حينه على بيان تنظيم الدولة ،ووصف انطق القسام
ّ
اإلعالمي كلمة البغدادي هذه بوصفني :أهنا غلو يف الدين ودعوة غبية.
واحلقيقة أن هذه احملاولة املبكرة من تنظيم الدولة للوقيعة بني مقاتلي كتائب القسام وإفساد
شرها بفضله سبحانه ،وهللا وحده
ذات بينهم كانت يف غاية اخلطورة ،لكن كفى هللا أهل غزة ّ
يعلم لو أن أحداً من مقاتلي القسام أتثر هبذا البيان كيف كانت ستؤول األمور للدماء بني
تتفرج.
املقاومني أنفسهم يف فلسطني بينما إسرائيل ّ

بل إن من أعجب أقدار هللا أن تثمر دسائس السعاية والوشاية أحياانً نقيض مقصود
صاحبها ،ذلك أن عدداً من املنتسبني لكتائب القسام يف محاس كانوا آنذاك ال يص ّدقون ما
الصفحة 37

يشاع إعالمياً من أن تنظيم الدولة يف العراق يقتل املخالفني له ،وأن عنده غلواً يف التكفري
واحلكم ابلردة على املناوئني ،وكانوا يظنون أن هذا من تشويه وسائل اإلعالم املألوف جتاه
احلركات اجلهادية ،فلما صدر بيان البغدادي هذا وهو يصف قياداهتم اجلهادية بصراحة
"ابخليانة" ووقوعهم يف أسباب الردة والكفر ونواقض اإلسالم ،ويزرع التحريش بينهم ،وكل
قياداهتم ال ختلو أصالً إما أن يكون قتِل هو أو أحد أبنائه حتت القصف الصهيوين ،فحينذاك
أيقنت القواعد الشبابية يف كتائب القسام بصدق مايروى عن الدماء الربيئة اليت سفكها
القسامية
تنظيم الدولة يف العراق ،وهذا اجلدل الداخلي يف كتائب القسام رواه أحد الكوادر ّ
بعيد صدور بيان تنظيم الدولة ،وهو األخ رائد سعد (أبو معاذ) والذي شغل قائد لواء غزة
يف كتائب القسام ،حيث كتب حينها "رسالة إىل دولة البغدادي" يف فرباير 2008م ،وهي
رسالة بليغة األسلوب.
وهذا املشهد بعينه وتفاصيله كاملة رأيته يتكرر مراراً يف مواطن خمتلفة ،فكم من رجل كان
حيسن الظن هبم ،ويتوهم أن ما ينسب هلم من قتل املخالفني أنه من هتويالت اإلعالم
املعتادة ،فلما وصل انر تنظيم الدولة إىل قدميه تفطر قلبه ورأى أنه قد ظلم الضحاي واخندع
للجناة ،وأما ملا تطورت وسائل االتصال والنقل الشبكي وصار احلدث يتواطأ اجلمهور على
نقله والكتابة عنه وحتليله يف ساعته ،ورأى الناس فظاعاهتم اليت ينشرون أكثرها هم أبنفسهم،
وزادوا يف االستعالن بعقائدهم يف التكفري والقتل ،فقد قرأت لعدد من املتابعني يدعو إىل
إعادة كشف واقع تنظيم الدولة يف العراق وظلمه وبغيه وعدوانه على اجلماعات اجلهادية
العراقية اليت شاركته القتال واملقاومة للمحتل مث اختلفت معه فك ّفرها ون ّكل هبا بصنوف
قصر يف بيان جرائمهم،
التقتيل ،بل صار بعض املتابعني اليوم يرى أن اإلعالم مل يشوههم بل ّ

وأحسب أن عموم املتابعني واملراقبني هم من أصحاب هذا املوقف ،وأما أهل اخلربة هبم قبل
التجربة الشامية فقد كانوا أقل من القليل.

الصفحة 38

إنفاذ موجب احلكم ابلردة:هذه األكوام من أحكام الردة والتكفري للمجاهدين اليت يقذفها تنظيم الدولة ابجلرافات على
قارئه ومستمعه ،هل نفذوها فعالً على األرض ،أم هي جمرد خطاب نظري؟
فقد يقول قائل صحيح أن هذه أحكام تكفريية حرورية غالية وبشعة ،لكن لعلها جمرد لغة
خطابية شرسة فقط ،ومل ينفذوا مقتضى هذه األحكام التكفريية الغالية على األرض؟
واحلقيقة أن هذه احلاويت والصهاريج من أحكام الردة املفتوحة مل تكن كالماً يف اهلواء ،بل
سلّو سكاكينهم على أعناق اجملاهدين مبقتضاها ،وعمليات تنظيم الدولة يف قتل اجملاهدين
وسلب أمواهلم حتت بند الردة والصحوات ال حتصى كثرة ،وكثري من هذه العمليات ال خيفيها
تنظيم الدولة وال يستسّر هبا ،إال قليالً منها العتبارات خاصة ،وهي احلالة اليت خيشى فيها
من شدة تشنيع الشرحية اجلهادية حمل االستقطاب ،وأما أكثر هذه العمليات فيعلنها ويفخر
هبا ،وسأذكر بعض األمثلة لقتلهم للمجاهدين ليس من واقع روايت اخلصوم بل من واقع
واثئق تنظيم الدولة ذاهتا:
فمن ذلك أهنم نشروا يف جملتهم تقريراً عن قتلهم للمجاهدين ومل جيعلوا له عنواانً وصفياً
حمايداً ،أو عنواانً يوحي بتأملهم لوقوع القتال بني املنتسبني للجهاد ،بل وضعوا له عنواانً فخريً
يضج ابلبهجة لقتل اجملاهدين ،حيث كتبوا هذا العنوان (حصد الصحوات) ونشروا حتته

مروعة ن ّفذوها يف جماهدي "اجلبهة الشامية" واليت تضم من اجملاهدين (اجلبهة
تقريراً عن جمزرة ّ
اإلسالمية حبلب  ،حركة نور الدين زنكي ،جيش اجملاهدين ،جبهة األصالة والتنمية ،جتمع
"فاستقم كما أ ِمرت") ،وأشاروا أيضاً إىل جبهة النصرة ،حيث يقولون مبتهجني يف تقرير هذه
اجملزرة اليت ن ّفذوها يف اجملاهدين:
جراح الشامي وأبو بكر
(يف يوم  18من مجادي األخرة 1436-هـ -ن ّفذ استشهاداين ،ومها َّ
الكردي ،هجمات على الصحوات يف ريف حلب الشمايل ،مستهدفني بذلك مواقع مهمة يف مارع
وحوار كلس ،حيث اخرتقا مواقع الصحوات التابعة للجبهة الشامية ،واعملوا اخلراب بينهم ،هذه

اهلجمات وقعت خالل اجتماع للجبهة الشامية مع فصائل أخرى مبا يف ذلك جبهة اجلوالين،
الصفحة 39

لتوسيع حرهبم ضد الدولة اإلسالمية ،وهذه العمليات جنحت يف قتل ما يزيد على مثانني من أفراد

الصحوات وجرح العشرات منهم[)..جملة دابق ،العدد التاسع ،شعبان1436 ،هـ ،ص.]28

هذا منوذج واحد  ..واحد فقط  ..لكنه وهللا أليم وحمزن  ..ذهب للجهاد يريد أن ينصر
املسلمني ضد جمازر النصريية ..فأعاد تنظيم الدولة صياغة قناعاته ..فصار يسفك دماء خيار
الثوار واجملاهدين يف سوري ..ويفتخر بذلك ويكتب األرقام ببهجة ..لقد قتلنا مثانني جماهداً
يف سبيل هللا! وأيضاً عشرات آخرين يسهرون اآلن على أوجاع جراحاهتم!
أتتذكر صور أولئك الشباب يف الشام الذين كنا نراهم على الشاشات مهرولني إلخراج
األطفال من حتت األنقاض يرددون "ما لنا غريك ي هللا" ويتحدون نظام بشار وبراميله
املتفجرة ..هاهم ابلعشرات يزهو ويتبجح تنظيم الدولة يف بيانه الرمسي أبنه ألقاهم على
األرض جثثاً  ..أكثر من ( ) 80جماهد يف عملية واحدة فقط! والبقية أضعاف ذلك جرحى
يئنّون ليلهم ..واحر قلباه على تلك الدماء الزكية الربيئة ..ي رب أكرمهم وأنزل الصرب علينا
وعلى أهليهم..
ويف حادثة ٍ
قتل أخرى للمجاهدين يعلنها تنظيم الدولة ويتباهى هبا قائالً (الدولة اإلسالمية
جنحت يف قتل أمري جبهة النصرة ملنطقة شرق القلمون ،وأمري جيش اإلسالم لنفس املنطقة)[جملة
دابق ،العدد التاسع ،شعبان1436 ،هـ ،ص.]36

ي هللا  ..قتل جماهد يسمونه "جناح"! وينشر هذا "النجاح" يف واثئقهم الرمسية بلغة التم ّدح
وعرض املآثر..
ويف موضع آخر يتحدث تنظيم الدولة مبا يراه من مناقبه يف قتل اجملاهدين والثوار يف ليبيا
قائالً (ليبيا من البالد اليت ذُكِ رت يف التمدد الرمسي ،وفيها أقوى تواجد للدولة اإلسالمية ،حيث

توجد مدن كربى تُدار بقادة وجند فقط ،ليبيا استقبلت مهاجرين من بالد كثرية ،عدد منهم ن ّفذ
عمليات استشهادية ضد املرتدين ،لتقوية دولة اإلسالم ،..ومرة أخرى فإن الدولة اإلسالمية
اقتلعت املناهج يف ليبيا –كما فعلت مع األقطار املُبايعة األخرى -اليت تبيح التحالف مع املرتدين
–حلفاء الصليبيني -أبن أمرهتم ابستهدافهم مباشرة)[جملة دابق ،العدد اخلامس ،حمرم 1436هـ،

ص]31

الصفحة 40

وليس املثري هاهنا فخرهم أبهنم ن ّفذوا عمليات ضد اجملاهدين يف ليبيا ،بل املثري حقاً أن أكدوا
أن هذا منهجهم يف كل أرض يظهر هلم فيها مو ٍال ومبايع ،وهو قتل اجلماعات اجملاهدة
األخرى ،ابسم اقتالع املناهج املخالفة.
وال يكتفي تنظيم الدولة أبن يقوم هو بقتل اجملاهدين ،بل بدأ مبحاولة الوقيعة داخل الفصائل
اجلهادية نفسها ،وهتييج جنودهم على قتل أمرائهم ،بل وحتريض اجلنود على قتل اجلنود يف
اجلماعات اجلهادية ،كما يقول تنظيم الدولة يف عدده األخري يف ختام رمضان 1436هـ:
فجر حزامك الناسف يف مجوعهم ،واضرب
(اخرجوا على أمرائكم يف حتالف الصحوات واذحبوهمّ ..

برصاصك صدور جنودهم)[جملة دابق ،العدد العاشر ،ص]64

وقد سبق أن نقلنا أن تنظيم الدولة ال يفخر فقط بقتل اجملاهدين املخالفني الذين يسميهم
"صحوات" ،بل يعلن أهنم يتلذذون بذلك وجيدون مذاقه الشهي يف حلوقهم ،كما قال
التنظيم يف بيان رمسي يتلوه العدانين( :فاعلموا أن لنا جيوشا يف العراق وجيشا يف الشام من
األسود اجلياع شراهبم الدماء وأنيسهم األشالء ،ومل جيدوا فيما شربوا أشهى من دماء
الصحوات)[أبو حممد العدانين ،بيان بعنوان :والرائد ال يكذب أهله ،مؤسسة الفرقان لإلنتاج
اإلعالمي ،الدقيقة.]25 :

واحلقيقة أن مثل هذا املنهج يف التعامل مع "اجملاهد املخالف" ابهتامه ابلتحالف مع الكفار
ضد املسلمني وإظهار االبتهاج والفرحة بقتله بعبارات مقززة؛ ليس جديداً يف سلوك تنظيم
الدولة ،فقد قال أبو عمر البغدادي األمري السابق للتنظيم خماطباً اجلماعات اجلهادية اليت
شاركته قتال احملتل مث اختلفت معه:
(كلميت الثانية :إىل الذين كنا حنسبهم ظاهراي معنا يف امليدان يقاتلون احملتل الكافر فإذا هبم وبعد
إعالن "دولة اإلسالم" يتحالفون مع الصليب والرافضي لقتال رجال الدولة ويرتكون ُعبّاد
الصليب ،..فعودوا لنا فإننا لن ننسى أنكم كنتم أصدقاء األمس ،..فإن أبيتم التوبة قبل القدرة
إيل من مئة رأس صليبية)[أبو عمر البغدادي ،بيان بعنوان :وعد
عليكم :فوهللا لقتل املرتد أحب ّ
هللا ،مؤسسة الفرقان ،الدقيقة.]33 :
الصفحة 41

هكذا خياطب التنظيم كثرياً من اجملاهدين املخالفني يف العراق أبن "قتل واحد منهم أحب إىل
تنظيم الدولة من قتل مائة صلييب حمارب"! والتهمة اجلاهزة طبعاً أهنم "صحوات" مرت ّدون.

التطور والتجديد يف نواقض اإلسالم:من األمور اليت لفتت انتباهي كثرياً يف واثئق "تنظيم الدولة" أن لديهم شيئاً من التجديد
واالبتكار واإلبداع يف "نواقض اإلسالم" حبسب ما تفرضه احتياجاهتم والتحديت اليت
تغريت حبسب احلاجة:
يواجهوهنا ،لنشاهد سويً هذه النواقض الثالث وكيف ّ
كان تنظيم الدولة يف بدايت أمره يكرر كثرياً أنه من دخل مع األمريكان والروافض يف حرهبم
علينا فقد كفر وارتد وح ّل لنا دمه وماله ألنه ظاهر الكفار على املسلمني ،وكانوا يرددون أهنم

ما قاتلوا إال األمريكان والرافضة ومن حتالف معهم وظاهرهم صراحة ضد اجملاهدين ،هذه
كانت الدعوى اليت يظهرها تنظيم الدولة ،وشواهد هذا التصوير كثرية جداً ،ولكن نعرض
يلخص فيه التنظيم اترخيهم مع أسباب القتال ،حيث يقول التنظيم( :لقد
هذا الشاهد الذي ّ

قاتلنا بفضل هللا وحده الصليبينب ،والروافض ،وأذانهبم من الصحوات واجليش والشرط؛ عشر

سنني)[العدانين ،الرائد ال يكذب أهله ،مؤسسة الفرقان ،الدقيقة.]16 :
فتنظيم الدولة هنا يقول أننا طوال عشر سنني كنا نقاتل األمريكان والرافضة ومن ظاهرهم
وأعاهنم على احتالل العراق ويسميهم "الصحوات" ،ويصف كل من قاتله بذلك.
مث ملا جاءت األحداث الشامية وظهر "تنظيم الدولة" يف املسرح السوري ،بدأ يردد نفس
التأصيل وأن القضية ال تقف على النظام النصريي ولكن هناك صحوات يتحالفون مع
الطواغيت ضد اجملاهدين ،مث ظهر أيضاً يف ليبيا وكرر ذات الدعوى وأن القضية ليست يف
مقاومة فلول القذايف ،بل هناك "صحوات" يتحالفون مع الطواغيت.
الصفحة 42

ولكن احلقيقة أن هذه الدعوى يف الشام وليبيا برغم تكرارها يبدو أهنا مل تعد مقنعة متاماً
لشرحيتهم حمل االستقطاب ،وصارت بعض الفصائل يف الشام وليبيا تقاتل تنظيم الدولة وهي
تستثمر التطور يف وسائل االتصاالت والشبكات وتذب عن نفسها صراحة ضد أي دعوى
أبهنا متحالفة مع قوى خارجية ،وتتحاشى أي مظهر رمسي قد يستغله تنظيم الدولة يف
التشويش أبهنم صحوات يتحالفون مع الطواغيت ،أي أنه جاء من يقاتل تنظيم الدولة –يف
الشام وليبيا -وال ميكن للتنظيم إيهام الناس أنه صحوات يتحالف مع القوى اإلقليمية
والطواغيت والكفار ويظاهرهم على املسلمني.
ويف ظل هذا التحدي املزعج ابتكر تنظيم الدولة الناقض اجلديد ،وهو أنه :ال يشرتط فيمن
يقاتلنا أن يكون متحالفاً مع الطواغيت ومتولياً للكفار ومظاهراً هلم ،بل يكفي جمرد قتالنا
ليكون املقاتل مرتداً ،والسبب يف ذلك أننا الدولة الوحيدة اليت حتكم ابلشريعة ،فمن قاتلنا لزم
وآل انسحابنا عن أي شرب إىل أن حيكم بغري الشريعة ،وعليه فقد رفعوا شعار "من قاتلنا فقد
كفر" ،كما يقول العدانين يف إشارة واضحة إىل ورطة الشام وليبيا يف الدفع اببتكار هذا
الناقض:
(جندد دعوتنا جلنود الفصائل يف الشام وليبيا ،ندعوهم ليتفكروا مليّا قبل أن يقدموا على قتال
الدولة اإلسالمية اليت حتكم مبا أنزل هللا ،تذكر أيها املفتون قبل أن تُقدم على قتاهلا :أنه ال يوجد
على وجه االرض بقعة يطبق فيها شرع هللا واحلكم فيها كله هلل سوى أراضي الدولة اإلسالمية،
تذكر أنك إن استطعت أن أتخذ منها شربا أو قرية أو مدينة سيستبدل فيها حكم هللا حبكم البشر،
مث اسأل نفسك :ما حكم من يستبدل أو يتسبب ابستبدال حكم هللا حبكم البشر؟ نعم ،إنك تكفر
بذلك ،فاحذر فإنك بقتال الدولة اإلسالمية تقع ابلكفر ،من حيث تدري أو ال تدري)[العدانين،
بيان بعنوان :اي قومنا أجيبوا داعي هللا ،مؤسسة الفرقان ،الدقيقة.]14 :

الصفحة 43

وهذا الناقض رّكبه تنظيم الدولة من مقدمتني ،املقدمة األوىل :أن تنظيم الدولة حيكم ابلشريعة
كاملة ،واملقدمة الثانية :أن من يقاتلهم لن حيكم ابلشريعة ،واملخالفون لتنظيم الدولة ال
يسلمون بكال املقدمتني أصالً ،فريون أن تنظيم الدولة من أكثر الكياانت العسكرية املعاصرة
انتهاكاً ألحكام الشريعة ،ويرون أن من يقاتله من الفصائل أقرب منه أصالً الحرتام الشريعة
وتعظيم النصوص ومرجعية أهل الذكر ،بل ال نسبة بني تنظيم الدولة وخمالفيه يف توقري قواعد
الشريعة والتوقف أمام نصوص الوحي يف احلقوق الشرعية.
وهكذا حاول تنظيم الدولة أن يتخلص من الورطة اجلديدة يف ضعف قدرة التمويه بصحوجية
الفصائل اليت تقاتله يف ظل وسائل االتصاالت احلديثة ،فابتكر انقضاً جديداً وهو أنه "من
قاتلنا فقد كفر" حىت لو مل تكن له أية عالقة البتة ابلطواغيت ،يكفي فقط أن يقاتلنا ليقع يف
أحضان الردة واخلروج من اإلسالم ،وهذا الكالم مبين على الزم ومآل موهوم أصالً ،وليس
حىت الزماً معترباً لزومه ،وأهل السنة ال يكفرون ابلالزم واملآل املعترب ما مل يلتزمه صاحبه
فضالً عن الالزم واملآل املوهوم ،وكان العدانين سبق أن ابهل ولعن نفسه إن كان تنظيم
الدولة يكفر من قاتله أو يكفر ابلالزم واملآل ،وقد شرحت هذه القضية يف املقالة األوىل من
هذه السلسلة بعنوان (رسالة للمنتسب لتنظيم الدولة).
املهم أن تنظيم الدولة توقّع أن هذا الناقض املبتكر من نواقض اإلسالم سيكون مرحياً له يف
اسرتاتيجية متدده ،فمن قاومه من الفصائل وقاتله وله صلة ابلقوى السياسية رفع تنظيم الدولة
شعار "الصحوات" يف وجوههم ،ومن قاومه وقاتله وليس له عالقة ظاهرة ابلقوى السياسية
اإلقليمية رفع شعار "من قاتلنا فقد كفر ،ألن مقاتلتنا تفضي لتعطيل الشريعة".
ولكن بقي منطقة أخرى حتتاج ملعاجلة ،وهي الشرحية احملايدة واملستقلة ،فليس املشهد مقتصراً
على من يقاومهم وله عالقة ابلقوى اإلقليمية أو من يقاومهم وهو غري ذي عالقة هبا ،بل مثة
الصفحة 44

شرحية احملايدين يف القتال بني تنظيم الدولة وبقية الفصائل ،وهذه الشرحية صنعت مأزقاً نظريً
لتنظيم الدولة ،فكيف ميكن احلكم عليها ابلردة متهيداً إلخضاعها ملشروع تنظيم الدولة وهي
ليس هلا عالقة ابلقوى اإلقليمية (صحوات) ومل تقاتل تنظيم الدولة ليمكن إنزال قاعدة "من
قاتلنا فقد كفر" عليها؟
واحلقيقة أن هذه الشرحية سبق أن احتاط هلا تنظيم الدولة ،حيث ف ّكر يف حماولة إبداع انقض
جديد من نواقض اإلسالم ،ملعاجلة هذه النازلة واستيعاب هذه املساحة ،أعين مشكلة
الشرحية احملايدة ،فابتكر انقضاً جديداً طرحه يف خطاابته الرمسية ومسى هذا الناقض "انتهاء
املنطقة الرمادية" ،ورأيتهم حياولون من خالله "تفعيل نصوص النفاق" ،وابلتايل فقد وضعوا
خمالفيهم من اجملاهدين يف ثالثة قوالب:
األول :من قاومهم وقاتلهم وله عالقة ابلقوى اإلقليمية فهو صحوات مرتد ،والثاين :من
قاومهم وقاتلهم وليس له عالقة ابلقوى اإلقليمية فهو مرتد لقاعدة "من قاتلنا فقد كفر
إلفضاء مقاتلتنا لتعطيل الشريعة" ،والثالث :أي فصيل جهادي أو طرف يسلك معهم طريق
احلياد واالستقالل فال يقاومهم وال يدخل معهم فهم رماديون منافقون.
يشري تنظيم الدولة للعالقة بني مفهومهم للمنطقة الرمادية وبني النفاق ابلقول (املنطقة الرمادية

هي خمبأ املنافقني)[جملة دابق ،العدد السابع ،ربيع اآلخر1436 ،هـ ،ص .]55ويف موضع آخر
يقولون(املنطقة الرمادية هي املنطقة املفضلة للمنافقني)[جملة دابق ،العدد السابع ،ربيع اآلخر،
1436هـ ،ص.]62
وحتت عنوان فرعي يف جملتهم الرمسية امسه (املنطقة الرمادية املتالشية) يقول التنظيم (املن ِظّرين
اجلهاديني الفرديني وأشباه اجملاهدين حاولوا أن يضعوا أنفسهم غري اتبعني للدولة اإلسالمية وال
للصحوات )..مث يقول التنظيم من ضمن تعليقه على ذلك (من كان لديه إخالص سيعرف أنه
الصفحة 45

ال يوجد منطقة رمادية يف هذه احلملة الصليبية على الدولة اإلسالمية)[جملة دابق ،العدد الرابع ،ذو
احلجة1435 ،هـ ،ص.]44

ويف عدد الحق من اجمللة عادوا هلذا املوضوع بصورة أوسع ،وخصصوا له أطروحة مستقلة
بعنوان عام امسه (اضمحالل املنطقة الرمادية)[جملة دابق ،العدد السابع ،ص ،]66-54وشرحوا
تصورهم هلذا املفهوم يف ( )12صفحة ،وجعلوه نظرية أعم وأدخلوا فيه ظواهر كثرية يف العامل.
يتحدث تنظيم الدولة يف هذه األطروحة كيف أن الظهور األخري لتنظيمهم أهنى فكرة
االستقالل واحلياد يف املوقف منهم ابلقول (مث جاء إعالن متدد الدولة اإلسالمية إىل الشام ،وتبعه
اإلعالن الالحق للخالفة ،مبا دفع املنطقة الرمادية إىل حافة الزوال الدائم ،..ومل يبق ملسلم عذر يف
البقاء مستقال عن هذا الكيان ،..إن موقف "احلياد" و "االستقالل" اآلن سوف يهلكه ذلك أنه
ينطوي على كبرية تقود إىل كبائر أعظم حىت يقع يف الكفر)[جملة دابق ،العدد السابع ،ربيع اآلخر،
1436هـ ،ص .55واألقواس الداخلية من أصل النص].

ويشرح تنظيم الدولة الفرق بني املنطقة الرمادية سابقاً مث بعد ظهور تنظيمهم ،وأنه بعد ظهور
تنظيم جاء الدور على املستقلني واحملايدين ،فيقول التنظيم:
(يف املاضي كانت املنطقة الرمادية تتكون من املنافقني واملبتدعة الضالني والقاعدين عن اجلهاد ،وأما
اليوم بعد ظهور اخلالفة واحلملة الصليبية الالحقة فإن املنطقة الرمادية تشمل أيضا اجلماعات
اإلسالمية "املستقلة" و "احملايدة" اليت ترفض االلتحاق ابخلالفة ،وت ّدعي أهنا ستبقى مستقلة عن كال
املعسكرين)[جملة دابق ،العدد السابع ،ربيع اآلخر1436 ،هـ ،ص .55واألقواس الداخلية من
أصل النص].

ويطبّق تنظيم الدولة هذه النظرية فيما يسميه "انتهاء املنطقة الرمادية" على الواقع اجلهادي
الشامي فيقول:
الصفحة 46

(الفصائل املختلفة يف الشام ،كما وقع يف العراق من قبل ،بدأت يف االنقسام إىل معسكرين :الدولة
اإلسالمية يف مواجهة الصحوات املدعومة من قبل الصليبيني واحلكومات املرت ّدة واحلركات الضالّة،
أما أولئك الذين حاولوا التمسك ابملنطقة الرمادية ملصاحل حزبية خمتلفة؛ فقد وجدوا أن املنطقة
الرمادية تذوي أمامهم بصورة متسارعة ،فجنودهم املخلصون ختلوا عنهم والتحقوا ابلدولة
اإلسالمية ،وأما مرضى القلوب من جنودهم فقد هرعوا لفصائل الصحوات)[جملة دابق ،العدد
السابع ،ربيع اآلخر1436 ،هـ ،ص.]57

ويواصل تنظيم الدولة الشرح والتوضيح معتقداً أن هدمهم للمنطقة الرمادية وافرتاق الناس يف
املوقف منهم بني "مؤيد مسلم" و"معارض مرتد" و"حمايد منافق" ،مياثل افرتاق الناس يف
املوقف من رس الة النيب صلى هللا عليه وسلم بني مؤمن وكافر ومنافق ،كما يقول التنظيم( :إن
هدم املنطقة الرمادية يشابه االفرتاق الذي وقع بسبب رسالة اإلسالم حني محلها رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم ألول مرة  ،كما روى البخاري أن املالئكة ظهرت أمام النب صلى هللا عليه وسلم
فرق بني الناس"[)..جملة دابق ،العدد السابع ،ربيع اآلخر،
بينما كان انئما وقالت "حممد ّ
1436هـ ،ص.]55

ويف موضع آخر يؤكد تنظيم الدولة هذا التشبيه بني موقف الناس من رسالة النيب صلى هللا
عليه وسلم وموقف الناس من تنظيمهم ابلقول (كما أن رسالة اإلسالم اليت قام هبا النب صلى
متضادين ،فإن الدولة اإلسالمية كذلك
هللا عليه وسلم قسمت اجلاهلية السابقة إىل معسكرين
ّ
والع ّميّة)
بتمددها إىل الشام قسمت الفصائل املختلفة يف الشام ،مبا فيهم أصحاب الراايت اجلاهلية ُ
[جملة دابق ،العدد السابع ،ربيع اآلخر1436 ،هـ ،ص.]56

حسناً ،إذا كان األمر مبثل هذا الوضوح فلماذا رفضت اجلماعات اجلهادية االنضمام لتنظيم
الدولة؟ يرى التنظيم أن سبب ذلك ليس اعتقادهم أن تنظيم الدولة غالة منتهكون لألحكام
الشرعية ،وإمنا خوفاً من فقد سلطتهم ،كما يقول التنظيم:
الصفحة 47

(العامل اليوم منقسم إىل طرفني :اخلالفة من جانب ،والصليبيون وأعواهنم املرتدون على اجلانب
اآلخر ،وهذه اجلماعات اجلهادية إذا اعرتفت هبذا الكيان العظيم املمثّل لإلسالم وهو اخلالفة
فسيرتتب على هذا أن ينزعوا الشرعية عن أنفسهم وتخسروا التأثري والسلطة الشخصية)[جملة دابق،
العدد السابع ،ربيع اآلخر1436 ،هـ ،ص.]62

وهذا يعين حبسب منظور تنظيم الدولة عدة أمور :أن تنظيم الدولة هو املمثل الوحيد لإلسالم
اليوم ،وأن من مل يكن مع تنظيم الدولة فهو :إما صلييب أو مرتد ،ألن املنطقة الرمادية
تالشت ،وأن الذي مينع اجملاهدين يف اجلبهات اجلهادية من االنضمام لتنظيم الدولة هو
البخل ابملصاحل الشخصية فقط وهو نوع من النفاق.
ومن التقسيمات الطريفة لدى تنظيم الدولة املبنية على نظريتهم يف "املنطقة الرمادية" هي أن
اجملاهدين ينقسمون لنوعني :النوع األول :اجملاهد املرتد الصريح وهو الذي يعلن أنه يقبل
ابلدخول يف العمل الربملاين ،والنوع الثاين :اجملاهد املنافق الذي يعلن عدم قبوله ابلدخول يف
العمل الربملاين ،لكن تظهر ردته حني يساعد ويظاهر النوع األول ضد تنظيم الدولة ،كما
يقول تنظيم الدولة ( :الفصائل املنافقة املرتدة هم أولئك الذين ينتقلون من املنطقة الرمادية إىل
معسكر الكفر ،مبعاونة املرتدين السافرين ،وهم الفصائل الدميقراطية والعلمانية ،ضد اجملاهدين)

[جملة دابق ،العدد السابع ،ربيع اآلخر1436 ،هـ ،ص.]64
ورداً على من قد يستغرب إنزال أوصاف النفاق األكرب املخرج من امللة على الفصائل
اجملاهدة احملايدة واملستقلة يقول التنظيم (إذا كان النفاق مفهوما نظراي ال آاثر له يف الدنيا فإن
هذه األوامر –الشرعية يف التعامل مع املنافقني -ستكون بال معىن ،وهذا الفهم لإلميان ،مبا يوافق
عقيدة أهل السنة ،هو الذي يرشد اجملاهدين يف قتاهلم للفصائل املنافقة اليت تتحول إىل فصائل
مرتدة)[جملة دابق ،العدد السابع ،ربيع اآلخر1436 ،هـ ،ص ،65وما بني الشرطتني إدماج
إيضاحي].
الصفحة 48

وسعوا نظرية "املنطقة الرمادية" بشكل أكرب ،وذكروا فيه العمليات
ويف هذا العدد من اجمللة ّ
اليت يف الغرب واملوقف منها ،وموقف املقيمني يف البلدان الغربية حبجة أن الدول املسلمة
حيكمها طواغيت ،وحنو هذه املسائل ،كلها على ضوء نظريتهم اجلديدة يف "أن تنظيم الدولة
أهنى املنطقة الرمادية".
ومن املعلوم أن النيب صلى هللا عليه وسلم قد شبّه تردد املنافق بني املؤمنني والكفار ابلشاة
املرتددة بني القطيعني كما قال صلى هللا عليه وسلم (مثل املنافق كمثل الشاة العائرة بني
الغنمني ،تعري إىل هذه مرة وإىل هذه مرة)[صحيح مسلم ،]2784:وهذا التشبيه النبوي البليغ له
ك َال
ني ذَلِ َ
ني بَـ َ
أصل يف كتاب هللا وهو قول هللا عن تردد املنافقني بني املؤمنني والكفار ( ُم َذب َذبِ َ

إِ َىل َه ُؤَال ِء َوَال إِ َىل َه ُؤَال ِء)[النساء ،]143:مث جاء تنظيم الدولة وأعاد أتكيد التكييف العقدي
للفصائل اجلهادية احملايدة واملستقلة أبهنم "منافقون" ،حيث أسقط هذا الوصف النبوي

للمنافقني عليهم ،ذلك أنه قبل ثالثة أسابيع ،أعين يف أواخر رمضان 1436هـ ،نشر تنظيم
الدولة عدده األخري من اجمللة الرمسية وفيها مقالة دفاعية حجاجية عن قاعدة "من قاتلنا فقد
كفر إلفضاء مقاتلتنا لتعطيل الشريعة" رداً على من انتقدها ،وذكر فيها –أيضاً -الشرحية
احملايدة واملستقلة بوصف النفاق ،كما يقول التنظيم( :وبقيت كتائب قليلة خارج هذا التحالف
"حمايدين" ،كمثل الشاة العائرة ،ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء)[جملة دابق ،العدد العاشر ،رمضان،
1436هـ ،ص.]51

وسبب ذلك هو ما سبق بيانه أن تنظيم الدولة يعتقد أنه ال يوجد أي كيان مسلم اليوم إال
تنظيم الدولة فقط ،ومن عداه من الكياانت يف العامل كفار ،فمن وقف بينهما حمايداً ومستقالً
عن الطرفني فهو "منافق" ،ألنه يتذبذب ويرتدد بني املسلمني والكفار ،فليس لك إال أن
تلتحق بتنظيم الدولة وتبايع البغدادي أو أن تلتحق ابلكفار.
الصفحة 49

على أية حال ،هذه ثالث ابتكارات لتنظيم الدولة يف نواقض اإلسالم :األول :من قاومنا
وقاتلنا وله أدىن عالقة أو تفاوض مع القوى الغربية أو اإلقليمية فهو "صحوات" مرتد يباح
دمه وماله ،والثاين :من قاومنا وقاتلنا وه و يزعم أنه ال عالقة له أبي قوى كافرة فهو مرتد
أيضاً يباح دمه وماله لقاعدة "من قاتلنا فقد كفر أليلولة مقاتلتنا لتعطيل الشريعة" ،والثالث:
من مل يقاومنا ومل يقاتلنا أصالً ،وإمنا التزم احلياد واالستقالل فهو "منافق" تبعاً لقاعدة "زوال
املنطقة الرمادية بعد إعالن اخلالفة".

استباحة دماء املخالفني بغري سبب الردة:كما رأينا فيما سبق أن األسلوب املفضل لدى تنظيم الدولة يف إزاحة املنافس اجلهادي
واالستيالء على ممتلكاته هو احلكم ابلردة بناءً على انقضي تويل الكفار واحلكم ابلطاغوت،
ولكن ليست هذه فقط أسباب القتل عند تنظيم الدولة ،بل لقد جهز التنظيم ذخرية نظرية
للقتل حتسباً للظروف فيما لو خرج كيان جهادي جديد حيرتس يف حتاشي كل أوصاف
ومناطات الردة اليت أعلنها التنظيم ابلتوليد املتوايل ،فمثالً لو ظهرت جمموعة جهادية جديدة
وأعلنت أهنا ستقطع أي عالقة مع كل طوائف الكفار واملرتدين يف العامل ،وستحكم ابلشريعة
يف كل التفاصيل دون مراعاة الشروط واملوانع ،ولن تبايع هذه اجملموعة قيادة جهادية عامة بل
ستبحث عن شخصية تنتسب لقريش لتحقق شرط القرشية يف اإلمامة ،ففي هذه احلالة هل
سيكون تنظيم الدولة يف ورطة أمام هذه اجملموعة احملتمل ظهورها بطريقة تتحاشى كل أسباب
قتل املخالف اليت يعلنها التنظيم؟
جهز التنظيم رداً أشار لبعضه البغدادي والعدانين يف بيان رمسي ،وشرحته
ال ،طبعاً ،فقد ّ
جملتهم دابق أيضاً ،وهو نوع من "التأصيل االستباقي" ،وفكرة هذا اجلواب ابختصار :أنه
إبعالن تنظيم الدولة للخالفة فقد بطلت شرعية كل اإلمارات واجلماعات يف العامل
اإلسالمي ،ومن جاء ليعلن إمارة جديدة فيقتل حلديث (إذا بويع خلليفتني فاقتلوا اآلخر
الصفحة 50

منهما) ،وحديث (من ابيع إماماً فليطعه إن استطاع ،فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق
اآلخر) ،وحديث (فوا ببيعة األول فاألول) ،وحنوها من النصوص [انظر :جملة دابق ،العدد
اخلامس ،ص25؛ بيان بعنوان :هذا وعد هللا؛ جملة دابق العدد العاشر ،ص18؛ وغريها] .

 املوازنة بني القوى املناوئة للحركات اجلهادية:حسناً ،انتهينا اآلن من عرض مناذج من موقف تنظيم الدولة من احلركات اجلهادية يف العامل
اإلسالمي على تفاوت اجتاهاهتا ،وأن تنظيم الدولة يرى أن كل هذه احلركات اجلهادية يف
العراق والشام وليبيا وأفغانستان وفلسطني وغريها أهنم كلهم صحوات مرتدون موالون للكفار
وحيكمون ابلطاغوت وأما من سعى إلظهار احلياد واالستقالل يف النزاع بني تنظيم الدولة
وخصومه فهو منافق ظهر نفاقه ألن املنطقة الرمادية انتهت إبعالن تنظيم الدولة للخالفة،
وقام تنظيم الدولة فعالً بتنفيذ موجب هذا التكفري وأعلن عن عمليات كثرية يبتهج فيها بعدد
الضحاي من اجملاهدين والثوار ،وذكر تنظيم الدولة يف بيانه الرمسي أهنم (مل جيدوا فيما شربوا

أشهى من دماء الصحوات) ،كما ذكرت قيادة سابقة عن هؤالء اجملاهدين الذين وصفتهم
إيل من مئة رأس صليبية).
ابلصحوات أبن (قتل املرتد أحب ّ
وحنن هاهنا نريد أن ننظر للموضوع من زاوية أخرى ،فإذا كان تنظيم الدولة من أعظم
املناوئني واحملاربني للحركات اجلهادية املعاصرة ،فنحن حنتاج أن نقارنه بغريه من القوى
السياسية املعاصرة اليت تناوئ وحتارب احلركات اجلهادية ،وهي حبسب وجهة نظري أربع قوى
(أمريكا ،وامليليشيات الرافضية ،واحلكومات العربية ،وتنظيم الدولة) ،وسنعرض هذه املقارنة
فيما يلي:

الصفحة 51

أما الواليت املتحدة األمريكية فإهنا تنفذ الغارات وتقتل املنتسبني حلركات املقاومة واجلهاد
ابجلملة ،وتبتكر أدق التقنيات العسكرية الصطيادهم ،وتقيم سجوانً خارج مناطق القيود
القانونية ومتارس فيها أصنافاً من التعذيب ألسرى احلركات اجلهادية الستخراج املعلومات
منهم.
وأما احلكومات العربية فإهنا تشتغل كثرياً ابعتقال املنتسبني للحركات اجلهادية ،وأتخذ أبدىن
الشبهة والظنة ،وتقيم السجون الكثرية الستيعاهبم ،ومتارس أصنافاً من التعذيب يف التحقيق
مع املتهم أكثر مما متارسه الدول الغربية نفسها ،ووقعت أحداث يف بعض السجون العربية
نـ ِّفذت فيها جمازر ابلسجناء لردع اعتصام وحنوه.
وأما امليليشيات الرافضية املدعومة إيرانياً فإهنا حتكم على املنتسبني للحركات اجلهادية ابلكفر
ألهنم يف نظرهم نواصب أو من غالة النواصب ،وميلؤون قلوب مقاتليهم ابحلقد عليهم،
ولذلك يتفنن مقاتلو امليليشيات الرافضية يف قتل اجملاهدين أببشع الصور ويعذبوهنم بطرائق ال
تطيق تصورها الفطرة اآلدمية.
وأما تنظيم الدولة فإنه يك ّفر احلركات اجلهادية املعاصرة وحيكم عليها ابلردة والنفاق،
ويسميهم الصحوات ويتفنن يف قتلهم ابلنحر ابلسكاكني ،وابلقتل ابلرصاص صرباً ،آحاداً
ومجاعات ،وأبنواع التفجري وهدم البيوت ،ووسائل تنظيم الدولة يف القتل يذكرها كثرياً ،كمثل
قوله مثالً يف أحد بياانته يف وصف عام لوسائل القتل (ونسف  11بيتا للمرتدين بعد إخالئها،
فعملت املف ّخخات ،والعبوات ،والكوامت ،والقنّاصات ،واهلاوانت.)..

وأما سجون تنظيم الدولة فقد تواتر النقل من سجناء اجلهاديني وذويهم عن أصناف التعذيب
يسمون اجملاهدين صحوات ،ويصرحون أن أشهى
فيها ملن يتهمونه ابلصحوات ،وإذا كانوا ّ
الصفحة 52

الدماء هي دماء الصحوات ،وأن قتل واحد منهم أحب هلم من مائة رأس صليبية؛ فمن غري
العلمي استبعاد ارتكاب التنظيم لفظائع التعذيب يف سجونه ضد اجملاهدين.
والذي يبدو يل –وهللا أعلم -أن أكثر القوى املناوئة للجهاديني فظاعة يف التفنن يف القتل
والتعذيب هم :ميليشيات الرافضة وتنظيم الدولة ،مث يليهم األمريكان واحلكومات العربية.
فإذا صح هذا االستنتاج فهو حيتاج إىل تفسري ،والذي يغلب على ظين أن تفسريه –وهللا
أعلم -هو :أن جنود امليليشيات الرافضية وتنظيم الدولة يبث فيهم قياداهتم اعتقاد التقرب إىل
هللا ابلبطش ابملخالف ،فيتخذه اجلنود ديناً وقربة ،فيعتقد جندي امليليشيا الرافضية أن تنكيله
ابجملاهد السين نصرة وتعظيم آلل البيت ،ويعتقد جندي تنظيم الدولة أن تنكيله ابجملاهد
املخالف أنه من نصرة وتعظيم حتكيم الشريعة وقمع املمانعني هلا ،ولذلك فال يكتفي اجلندي
من هذين الفريقني ابحلد األدىن من هدف القتل والتعذيب ،بل يزيد العتقاده أنه يف عمل
صاحل ،وقد حتدث أهل العلم كثرياً عن أثر االعتقاد الفاسد يف زيدة اجلرمية ،وزعماء تنظيم
الدولة يستخدمون أحكام التكفري الغالية كسالح لزيدة بسالة جنودهم يف التنكيل
ابجملاهدين متاماً كما يستخدم معمموا الشيعة اللطميات على كفر النواصب لزيدة بسالة
جنودهم يف التنكيل مبجاهدي أهل السنة.

املوبقة املزدوجة:خرج من بيت أهله يف ريعان الشباب ووالداه يسبالن الدموع حيدوه قول هللا (إِ َّن َّ
اَّللَ اشتَـ َرى
يل َِّ
ِ
ِ
ني أَنـ ُف َس ُهم َوأَم َوا َهلُم ِأب َّ
َن َهلُ ُم اجلَنَّةَ يُـ َقاتِلُو َن ِيف َسبِ ِ
اَّلل) ،مث التحق أبفظع الكياانت
م َن ال ُمؤمنِ َ

املعاصرة يف التنكيل ابجملاهدين "تنظيم الدولة" الذي ال مياثله يف هذه الفظاعة إال امليليشيات

الرافضية ،وابلتدرج واملسارقة اخلفية أقنعته قيادات التنظيم أن احلركات اجلهادية األخرى
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تدرج اإلقناع حىت زيّنوا له أن يقتل نفسه بني
مرتدون فبدأ يشارك يف إطالق النار عليهم ،مث ّ

اجلماعات اجلهادية األخرى ابسم االستشهاد بني املرتدين ،وفعالً تقدم قليالً وربط حزامه
الناسف ودخل بني إحدى اجلماعات اجلهادية وقتل نفسه وقتلهم ،فذهب إىل ربه وقد مجع

موبقتني :املوبقة األوىل :قتل املؤمنني ( َوَمن يَـقتُل ُمؤِمنا ُمتَـ َع ِّمدا فَ َج َزا ُؤهُ َج َهن َُّم) .واملوبقة الثانية:

االنتحار وقتل النفس ويف الصحيحني (من قتل نفسه بشيء يف الدنيا ُع ِّذب به يوم

القيامة)[البخاري ،6047:مسلم.]110:

إذا كان الرجل قد جاهد مع النيب صلى هللا عليه وسلم فجمع شرف الصحبة وشرف اجلهاد
ومع ذلك ملا امتدت يده إىل كساء زهيد الثمن أثناء الغزوة ذاهتا أخرب النيب صلى هللا عليه
وسلم أن قربه يشتعل عليه انراً ،ففي الصحيحني من حديث أيب هريرة يف غزوة خيرب أن

رجالً ( ُرِمي بسهم ،فكان فيه حتفه ،فقال الناس :هنيئا له الشهادة ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم« :كال والذي نفس حممد بيده ،إن َّ
الشملة لتلتهب عليه انرا ،أخذها من الغنائم يوم خيرب مل

تصبها املقاسم»)[ البخاري ،6707 :مسلم.]115 :
كساء زهيداً له فيه شبهة
فهذا يف رجل جاهد مع النيب صلى هللا عليه وسلم ومل أيخذ إال ً
ملك ،فكيف ابهلل عليك فيمن يذهب للجهاد ويقتل نفسه ويقتل اجملاهدين؟! فيجمع موبقة
االنتحار وموبقة قتل املؤمنني مع موبقة االعتقاد البدعي الفاسد؟!

مراوغة املشايعني:من أكثر املشاهد تكراراً يف احلوارات اليت طالعتها بني مشايعي تنظيم الدولة وانقديهم ،أن
أييت الناقد ويذكر أخطاء التنظيم وانتهاكاته للشريعة وبطشهم ابملسلمني ،فيأيت املناصر وخيرج
عن حمل النزاع كله ويتحدث عن شرف مقاومة احملتل ومظامل القوى الغربية ومكرها
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واستعمارها ،وضرورة إيقاف املد الرافضي ،اخل بل العدانين نفسه يف مواضع متعددة يف بياانته
رده على انقدي التنظيم يقول كما يف بيان "مث نبتهل" مثالً (فما ابلكم؟ خلّوا بيننا
الرمسية يف ّ

وبني الروافض ،خلّوا بيننا وبني النصريية ،خلّوا بيننا وبني الصليبيني )..ويكرر العدانين ذات
العبارة واملفهوم يف موضع آخر كما يف بيان "يقومنا أجيبوا" (أيتها الفصائل ىف كل مكان..
وتوبوا لربكم ،خلوا بيننا وبني اليهود و الصليبيني والطواغيت.)..

ومن الواضح يف نظري أن هذا رغبة يف الروغان عن حمل النزاع احملرج ،فهذا املسار يف
االحتجاج واجملادلة يوهم املتابع أن انقدي التنظيم أسهرهم احلزن واألمل ملاذا حيارب تنظيم
الدولة أمريكا ..ويوهم املتابع أن انقدي التنظيم يسحون الدموع ملاذا يقاتل تنظيم الدولة
النصريية وامليليشيات الرافضية ..وال أحد أصالً من انقدي التنظيم هذه قضيته ،بل قضية
انقدي التنظيم هي عكس ذلك متاماً ،وهي أن جهد تنظيم الدولة األكرب منصب على
البطش ابجملاهدين واحتالل مناطقهم وسفك دمائهم وسلب أمواهلم وتعذيبهم يف املعتقالت
وحتني الفرص والغرة لإليقاع هبم ..مث أييت تنظيم الدولة ومشايعوه ويعيد
وإذالهلم خارجها ّ
االسطوانة املكررة "دعوان نقاتل أمريكا وإيران!" ،تقول هلم :أنتم تستبيحون دماء اجملاهدين
فيقول لك "خلو بيننا وبني الصليبيني والرافضة!" ،وهكذا يف سلسلة هترب مستمر .وهذا
يشبه حالة بعض زعماء احلكومات العربية ،ينتقده املعارضون ابلفساد املايل فيقول ال تشغلوان
عن التنمية!
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املقوالت فارغة املعىن:مثة مقوالت يرددها مشايعو التنظيم يف مواجهة انقدي تنظيمهم وأصبحت –بكل صراحة-
ال أدري هل يقولوهنا مقتنعني هبا فعالً أم يستعملوهنا للتشويش على الناقد؟ ألهنا بكل وضوح
هي عكس الواقع.
ومن هذه املقوالت قوهلم ملن ينتقد تنظيمهم "ال تطعن يف اجملاهدين" ،وهذه عبارة يف غاية
الغرابة أن يظل هناك من يتمسك هبا ،ألن املشايع واملناصر حىت يف الكياانت الضالة حيتاج
أن يذكر حجة فيها اشتباه بني احلق والباطل على األقل لرتوج ،وأما هذه العبارة فهي عكس
الواقع كلياً ،فتنظيم الدولة هو الذي يطعن اجملاهدين ويكفرهم ويقتلهم ويعذهبم ويفخر
إبعالن بعض ذلك ،فكيف يقال لناقده ال تطعن يف اجملاهدين؟ وكيف يكون املناصر ملن
يقتل اجملاهدين هو الذي يذب عن اجملاهدين؟ وكيف يكون املدافع عن كتائب الثورة وفصائل
اجملاهدين هو الذي يطعن يف اجملاهدين؟ هذا وهللا يف غاية الغرابة.
وهذا السلوك يذ ّكرين ببعض الرموز الذين تصدروا لتجريح الدعاة والعلماء العاملني على
جرح قام
الساحة ،وإصدار سالسل األشرطة يف كل واحد منهم ،فإذا جاء من ينتقد هذا امل ّ
بعض طالبه وقال :اتق هللا ال تغتب العلماء!

فالواجب اليوم هو أن يقال لكل من يناصر تنظيم الدولة "اتق هللا ،ال تطعن يف اجملاهدين"
وال تشارك يف إمث من يطعنهم..
ومن هذه املقوالت أيضاً اليت أصبحت غري معقولة قول مناصري تنظيم الدولة ملن ينتقد
تنظيمهم" :أنت حتت املكيف وهؤالء حتت الرصاص" وهذه عبارة ال أظن أحداً اليوم
يصدقها ،ألن صواب العبارة أن يقال للناقد "أنت حتت املكيف وتنظيم الدولة فوق أعناق
اجملاهدين" ،وال خيفى أن من كان حتت املكيف فهو أقرب إىل هللا من ملء األرض ممن يتلذذ
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إبمرار شفرته على أعناق املسلمني ،بل ال نسبة بينهما ،ويف صحيح مسلم من حديث أيب
ذر (قلت اي رسول هللا أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال :تكف شرك عن الناس فإهنا

صدقة منك على نفسك).
ومن هذه املقوالت الفارغة من املعىن أيضاً قول مشايعي تنظيم الدولة لناقديهم "انفر للجهاد
وسيقبلون منك" ،وهذه وإن كانت تشوش على بعض الناس سابقاً ،لكنها اليوم مل تعد
كذلك ،حىت قال بعض الظرفاء( :هذه العبارة فخ ،ألنك إن نفرت للجهاد قتلوك ابسم أنك
صحوات!) ،وعلى أية حال ،فال حيصي الناس اليوم كثرة من نقد تنظيم الدولة من كل
احلركات والتيارات واملدارس اجلهادية ومن شخصيات على اجلبهات ،ومع ذلك مل يزدهم هذا
النقد إال إصراراً على صحونة انقدهم.
واملراد أن "كل شروط قبول النقد" اليت يظهرها التنظيم ،نريد انقداً مشاركاً يف اجلهاد ،نريد
انقداً مناوائً للحكومات العربية وليس جزءاً منها ،نريد انقداً جرب االضطهاد والسجن ،اخل
أظهرت يل نتائج الدراسة أهنا كلها شروط لالستهالك اإلعالمي والتشويش على احملتسبني
عليهم ،فهم قد ك ّفروا كل النقاد هلم الذين مجعوا كل هذه الشروط.
ولذلك فمن األوهام اليت قد تتسرب لبعض الناس أن يظن بعض املتصدرين للعلم والدعوة أنه
لو ظهر ببعض املغامرات السياسية فإن تنظيم الدولة سيعجبون به ويقبلون منه مث يستطيع
تصحيح توجهاهتم ،وهذا وهم كبري ،فانظر ابهلل عليك أراتالً من القيادات اليت قضت حياهتا
يف التنقل بني جبهات القتال ،وأمماً من أهل الكتابة الذين قضوا حياهتم يف سجون
احلكومات العربية ،وكل هؤالء ممن كان تنظيم الدولة يتغاىل يف تعظيمهم ،مث ملا خالفوهم شرباً
مل ينبذوهم فقط ،بل حكموا عليهم ابلردة! أتتوهم ابهلل عليك أن ستكون يف نفوسهم مثل
هؤالء الذين انقلبوا عليهم؟! هذا تنظيم لديه رؤية واضحة جداً حول "سلطته" واألولوية
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النهائية عندهم "املشروع أوالً" ،فإن كنت جزءاً من بيادق املشروع فأهالً بك ،وإال جعلوك
حطباً يف حمرقة املرتدين!

خطر الغلو اجلوهري" :املزايدات واملشاكلة اخلفية":فجر يف جمامعهم ابسم الردة
ال شك أن مشهد املنتسبني للجهاد وهم يقتلون وينحرون وي ّ
والصحوات ،ويع ّذبون ويذلّون ويهانون ابسم التحقيق مع املرتدين ،على يد تنظيم الدولة؛ من
أكثر األمور فظاعة وأملاً وحزانً ،ولكن هذا خطر واضح جلي يقرؤه الناس ،وإمنا هناك خطر
خفي للغلو قد يغفل عنه بعض أهل الساحة نفسها ،وهو أن كتائب الثورة والفصائل
اجلهادية الفاضلة ،حتت ضغط مزايدات تنظيم الدولة املتكررة حيث يشنع التنظيم عليهم
ابلقول :أنتم حتكمون ابلطاغوت وال حتكمون ابلشريعة ،أنتم تتولون الكفار وتظاهرون
الطواغيت واملرتدين ،وحنو هذه املزايدات ،فإنه وإن كانت هذه الفصائل اجلهادية الفاضلة
تنكر هذا الطرح وتشجبه ،إال أهنا حتت الضغط قد تقرر أموراً مل تكن تعتقدها لكف تنظيم
الدولة عن مزايدته ،أو ختفي أموراً هي من احلق لقطع الطريق على تنظيم الدولة يف أن
يستغلها يف تشنيع املزايدات عليها ،وابلتايل تتسرب قواعد الغالة للفصائل حتت ضغط
مزايدات تنظيم الدولة ،فهذا هو اخلطر اخلفي املقلق فعالً.
وسأضرب على ذلك بعض األمثلة:
فإنه من املعلوم أن من أصول السياسة الشرعية النبوية :استعمال كال الطريقني للوصول
للغرض( :الوسائل السلمية) و(اجلهاد املسلح) ،فمن الوسائل السلمية "سهم املؤلفة قلوهبم"
يف فريضة الزكاة حيث يعطى رؤوس الكفار من زكوات املسلمني لكسبهم لإلسالم كما قال
ابن قدامة (املؤلفة قلوهبم :وهم السادة املطاعون يف عشائرهم ،ممن يُرجى إسالمه ،أو ُتخشى شره،
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أو يُرجى بعطيته قوة إميانه ،أو إسالم نظريه ،)..ومن السياسة النبوية (إبرام املعاهدات مع الكفار
احملاربني) ملصلحة املسلمني ،كما يف "صلح احلديبية" وفيه جمامع دروس السياسة النبوية
احلكيمة ،ومنها (املفاوضات واالجتماعات مع سفراء الكفار احملاربني) كما اجتمع النيب
صلى هللا عليه وسلم بسهيل بن عمرو سفرياً للمشركني احملاربني وفاوضه ،واستقبل سفريي
مسيلمة املرتد.
ومنها( :االستعانة ابلكافر للمصلحة الراجحة) وقد قال اإلمام حممد بن إدريس الشافعي يف
كتابه األم (رد رسول هللا مشركا أو مشركني يف غزاة بدر ،وأىب أن يستعني إال مبسلم ،مث استعان
رسول هللا بعد بدر بسنتني يف غزاة خيرب بعدد من يهود بين قينقاع كانوا أشداء ،واستعان رسول هللا
يف غزاة حنني سنة مثان بصفوان بن أمية وهو مشرك ،فالرد األول إن كان ألن له اخليار أن يستعني

مبسلم أو يرده[)..الشافعي ،األم ،ت رفعت فوزي ،دار الوفاء ،ص .]641/5ويف املسألة
تفاصيل وقيود وخالف ليس هذا موضعه ،فليس البحث هنا يف ترجيح آحاد املسائل
الفروعية ،وإمنا يف اإلشارة خلروج املسألة من ابب الردة ونواقض اإلسالم إىل ابب املسائل
االجتهادية الفروعية.
املهم أنه وبسبب كثرة مزايدات تنظيم الدولة على الفصائل يف الشام صارت بعض القيادات
الفاضلة تظهر التربؤ من أي عمل من أعمال السياسة الشرعية النبوية! فرتاه ينكر ويستنكر
أن يكون قد التقى أو فاوض أو جينح للسلم أو يقبل العون للمسلمني يف حمنتهم وحنو ذلك،
كل ذلك حتاشياً من كلمة يلتقطها تنظيم الدولة ويزايد هبا عليهم ،وهذا خطأ كبري ،فهذا فيه
أتسيس لقواعد الغلو ،وشرعنة هلا ،وانتقاصاً للسياسة النبوية وابتعاداً عن حتكيم الشريعة بعلم
وحق ،بل الواجب أن تواجه مزايدات تنظيم الدولة ابلعلم ،وال يكسر اجلهل مثل العلم ،وي ّبني
للناس عظمة السياسة النبوية الشرعية ووسائلها احلكيمة.
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كما ي ّبني للناس –أيضاً -أن كل ما يزايد عليه تنظيم الدولة يف املفاوضات مع األعداء فقد
صنع تنظيم الدولة نظريه وزيدة ،لكنه يستخفي أبكثر ذلك ،فتنظيم الدولة يبيع ثروات

املناطق اليت يسيطر عليها ويستورد أسلحة وغريها فمن أين له كل ذلك إال بعالقات مع
الكفار احملاربني؟ كما أن التنظيم يف بعض خماطباته حاول أن يعتذر لنفسه أمام عوام الكفار
يف الدول الغربية احملاربة وقال هلم (اي أيها األمريكان ،واي أيها األوربيون؛ إن الدولة اإلسالمية مل
ويصور إعالمكم ،أنتم َمن بدأمت االعتداء علينا ،والبادئ
تبدأكم ابلقتال كما تومهكم حكوماتكم ّ
أظلم[)..العدانين ،بيان بعنوان :إن ربك لباملرصاد ،مؤسسة الفرقان ،الدقيقة.]18:

ما الداعي إلقناع عوام األمريكان واألوروبيني بذلك؟ وملاذا هذا التم ّدح أبن تنظيم الدولة ال
يبدأ الكفار احملاربني بقتال؟ أليس هذا حبسب قواعد تنظيم الدولة من اهلزمية جبهاد الطلب
والتربؤ منه أمام القارئ الغريب؟! وهلذا نظائر سأعرضها الحقاً إبذن هللا.
واملراد أن هذا هو الطريق احلقيقي لقطع مزايداهتم ،وهو أمران :األول :بيان السياسة النبوية
العظيمة يف املفاوضات واملعاهدات واللقاء ابلسفراء وحتقيق مصاحل املسلمني وعدم التنازل
عن هذه املكون من الشريعة ألجل مزايدات تنظيم الدولة ،والثاين :كشف مفاوضات التنظيم
مع القوى احملاربة اليت جيريها حتت الطاولة.
ومن تدبّر مأساة املسلمني يف سوري بقتل النصريية هلم ابلرباميل املتفجرة وهدم بيوهتم
واعتقاهلم وتعذيبهم وجتويعهم وانعدام الدواء هلم والتعدي على أعراضهم وحصارهم أدرك أن
هذه املأساة لعوام املسلمني ليست جماالً للمزايدة على املفاصلة للقوى اخلارجية اإلقليمية
والدولية ،وال جيوز لنا أن مننع أي دعم ومساندة إقليمية أو دولية ختلّص عوام املسلمني يف
سوري من هذا التقتيل والتعذيب والتجويع الذي حييق هبم ،وليست هذه املسألة رخصة
يقابلها عزمية ملن أراد أن أيخذ هبا ،ألن العزمية اليت تقابل الرخصة هي ما كانت شدهتا على
الشخص نفسه ،أما إذا ترتب الضرر املتعدي على الغري فال جيوز منع العون ملتضرري
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املسلمني حبجة األخذ اب لعزمية ،وكيف يهنأ شخص يزايد يف هذه املسألة وهو ينام هان البال
تعرف على مالحمهم حتت األنقاض؟! وإذا كان تنظيم الدولة سيزايد
وأطفال الشام ابلكاد ي ّ
على بعض الفصائل اليت تطرق كل ابب ممكن لغوث أطفال الشام وأيتامهم وأراملهم
ِ ِ ِ
ني) وقال يف
وجرحاهم فليزايد كما يشاء ،فإن هللا يقول يف مواضع من كتابه ( َوالْ َعاقبَة لْلمتَّق َ
موضع آخر ( َوالْ َعاقِبَة لِلتَّـ ْق َوى).
ومن األمثلة على ذلك أن تطبيق األحكام الشرعية علم عظيم عميق ،حتكمه علوم اإلسالم

مثل أصول الفقه ومقاصد الشريعة وغريها ،ويب ىن على أمور كثرية ،منها العلم ابلشرع واخلربة
ابلواقع وحتقق الشروط وانتفاء املوانع ومراعاة املصلحة الراجحة واملفسدة والراجحة يف التقدمي
والتأخري ،وغري ذلك ،ومراعاة هذه األمور كلها هو من حتكيم الشريعة نفسها ،ولكن مع كثرة
مزايدة تنظيم الدولة على الفصائل يف مسألة حتكيم الشريعة فإن عدداً من الفصائل الفاضلة
صارت تشعر ابلضغط من قواعدها إلبراز مظاهر من حتكيم الشريعة دون مراعاة القواعد
الشرعية ،فأصبح يتشرب الشعاراتية يف حتكيم الشريعة حيث تتسرب له من تنظيم الدولة
الذي يزايد عليه فيها ،وكثرياً ما يتشرب اخلصم شعارات خصمه ،والواقع أن تنظيم الدولة
نفسه هو أكثر الكياانت املعاصرة املنتسبة للجهاد انتهاكاً ألحكام الشريعة وكالمه عن حتكيم
الشريعة شعارايت وسيأيت بيان ذلك.

دالالت تكفري احلركات اجلهادية:مييل كثري من الناس إىل أن أكثر الكياانت املعاصرة السياسية والعسكرية بعداً عن قضية تويل
الكفار وتعطيل الشريعة هي :احلركات اجلهادية اإلسالمية ،ألهنا أصالً ظهرت اعرتاضاً على
اخللل يف هاتني املسألتني يف الواقع ،فإذا كان تنظيم الدولة يعترب أن احلركات اجلهادية ذاهتا
تظاهر املشركني على املسلمني ،وحتكم ابلطاغوت ،فباهلل عليكم كيف سيكون حكم هذا
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التنظيم على بقية املسلمني يف العامل الذين يعملون يف الدول املسلمة املعاصرة ،وهم جزء من
نظام هذه الدول ويعملون بقوانينها ويتحاكمون حملاكمها ويظهرون احرتام مسؤوليها اخل؟
بل إنين جلست مرة أأتمل :هل يوجد شخص يف العامل اليوم ميكن أن يسلم من انقضي
اإلسالم (تويل الكفار وحتكيم الطاغوت) حبسب فهم تنظيم الدولة هلذين الناقضني؟ فلم أجد
أحداً ،ال عامل وال داعية وال مثقف وال مهين وال رجل أعمال اخل ،فاجلميع –حبسب مفهوم
تنظيم الدولة -يعملون يف دول طاغوتية توايل الكفار وهم جزء من نظامها وحي ّكمون قوانينها
ويتحاكمون حمل اكمها ،فإن قيل ولكنهم مكرهون؟ فاجلواب أن تنظيم الدولة قرر أنه إبعالنه
اخلالفة انتهت دعاوى املكث يف الدول الطاغوتية حبجة اإلكراه ،وأن اهلجرة اليوم ممكنة
لتنظيمهم.
فإليك أيها الشاب الذي مازال له عالقة بتنظيم الدولة :أيتواطأ عامة علماء أهل السنة يف
العامل اإلسالمي اليوم وجماهديهم وفضالئهم على بطالن هذه اليت تسموهنا "اخلالفة" مث تطبق
آاثرها بكل تعنت كأن معك دليالً قطعياً على صحتها؟ أيتواطأ عامة علماء العامل اإلسالمي
اليوم وجماهديهم وفضالئهم على بطالن الصور اليت حيكم هبا التنظيم على اجلماعات واألفراد
ابلردة مث تطبق هذا احلكم على أهل ال إله إال هللا بكل برود كأن معك برهاانً من هللا؟ وتطبق
كل أحكام املرتد يف الدماء واألموال والتغسيل والصالة والرتحم والوالء والرباء واملظاهرة اخل مث
تنتحر بينهم فتقتل نفسك وتقتلهم ،كل ذلك ألجل قائد عسكري جزم لك أن الطائفة
الفالنية مرتدة؟ وأنت أعلم من غريك أن هذا القائد العسكري ال صلة له ابلعلم ،وأنت أعرف
من غريك أن هؤالء الشرعيني حوله إمنا وظيفتهم إسباغ الشرعنة على قراراته وأن أحدهم ال
يطيق مواجهته ابإلنكار؟!
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حسناً ،كنت قد كتبت تعقيبات ومناقشات هلذه املسائل املوضوعية املثارة يف هذه احللقة،
وكتبت –أيضاً -نتائج أخرى من واقع واثئق التنظيم ،ولكن طالت هذه الورقة جداً ،فرأيت
أن أفصل التعقيبات والنتائج املتبقية إىل حلقة قادمة قريبة إبذن هللا.
وأعيد التأكيد جمدداً هنا أنين أعرضت عن أي تقييم ألي حركة جهادية هنا ،وعزلت كل رأي
شخصي يل يف هذا املوضوع ،لئال ينعطف غرض البحث األساس الذي هو فهم وتصور
موقف تنظيم الدولة من احلركات اجلهادية املعاصرة.
توصلنا هلا يف هذه احللقة أن تنظيم الدولة يكفر كل احلركات اجلهادية
والنتيجة النهائية اليت ّ
اليوم فمن قاومه منها فهو مرتد ،ومن استقل وحايد فهو منافق ،وين ّفذ مقتضى هذا التكفري

ابلقتل والتنكيل والتعذيب ضد احلركات اجلهادية املعاصرة ،وأن دماءهم أشهى الدماء عنده،
يعرب التنظيم.
وأن قتل الواحد منهم أحب إليهم من مائة رأس صليبية ،كما ّ

وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه،،

أبو عمر
 20شوال 1436هـ
iosakran@gmail.com
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