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 وقفات مع كلمة الشيخ أمين الظواهري " شهادة حلقن دماء اجملاهدين بالشام "

 بسم هللا الرمحن الرحيم
  الم على رسول هللا، وبعد.احلمد هلل، والصالة والس   
اهدين بالشماام "، فقد استمعت لكلمة الشيخ أمين الظواهري، واملعنونة بـ " شهادة حلقن دماء اجمل 

على اجلهاد الشامي، وثورة أهل الشام .. وجدت نفسي ُملَزمًا بأن أسجل عليها  أثر  وملا للكلمة من 
 الية: املالحظات الت  

جاءت كلمة الشيخ ــ كما أفاد ــ استجابة لدعوة رجل .. ُعِرف بنصرته الشديدة جلماعة الدولة  -1 
وظل على موقفه هذا ــ رغم  وجماهديهم ..وتشنيعه وجترميه ملخالفيها ومناوئيها من أهل الشام .. وألعماهلا 

حبق اإلسالم واملسلمني، واجملاهدين على  تقشعر منها األبدان ما ارتكبته مجاعة الدولة من جمازر وجرائم
فغري  وأنه قد غري  وبد ل .. ــ إىل أن أظهر الدواعش آراءهم يف تضليل القاعدة، وأمريها .. أرض الشام

هم بأهنم خوارج .. وأشد جرماً واحنرافاً من اخلوارج ــ كما يف بيانه براءة ومفاصلة ــ موقفه منهم .. ورماحينئذ  
فكانت غضبته .. وكان انقالبه على داعش من أجل القاعدة، والظواهري .. وليس من أجل جماهدي الشام 

إىل أن انتهى  ..األشرار الدواعش م وإسالمهم ــ من شر وضرر على أيدي وجهادهوثورهتم، .. وما ناهلم ــ 
 ! حاله أن يكون ال هو مع الدواعش األشرار .. وال هو مع األحرار من جماهدي وأبطال الشام

وما هاد الشامي، موقفه من اجلوصفه، وهذا هو فأنت يا شيخ أمين استجبت لدعوة رجل هذا هو  
غالة داعش من جهة من تدافع بني أبطال وجماهدي الشام من جهة، وبني خوارج و  حيصل على أرض الشام

 أخرى ..!
ع كثري من العقالء والعلماء على أن الدواعش خوارج غالة .. وفيهم من خصال مبعد أن اجت -2 

أليب خالد  الشر والنفاق والغدر واخليانة ما جيعلهم أشد من اخلوارج األوائل .. حىت أنتم يف كلمتكم ورثائكم
 ا يفيد إجرامهم وغلوهم وأهنم أقرب جملرمي وغالة اجلماعةاعة الدولة ممج رمحه هللا .. قد وصفتالسوري 

املقاتلة يف اجلزائر .. بعد كل ذلك .. عدت أدراجك ــ يف كلمتك األخرية ــ لتصف اجملرم السفاح " إبراهيم 
عواد " امللقب بالبغدادي .. بألقاب التفخيم والتكرمي والتبجيل .. تستعطفه العودة للطاعة .. والدخول يف 

بعد أن تابعوك يف توصيف الدواعش  ف القاعدة من جديد .. فأربكت بذلك أتباعك، وأنصارك ..صفو 
 بأهنم خوارج وغالة .. وجمرمني! 

 ويف األثر:" من وق ر صاحب بدعة فقد أعان على هدم اإلسالم ". 
أظهرت الكلمة أن خالف القاعدة، وأمريها .. مع " الدواعش " مجاعة الدولة .. خالف  -3 

.. وليس حول غلو وشذوذ واحنرافات وجرائم " داعش " وأثرها  ي حول الدخول يف الطاعة .. وعدمهتنظيم
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السيء على اجلهاد يف الشام، وعلى مستقبل اإلسالم يف الشام .. مما أعطى انطباعًا لكل مراقب .. أن 
الف بينهما .. وإمنا اخلالف القاعدة وداعش ــ يف املنهج والغلو، وتكفري املخالفني ــ شيء واحد .. ال خ

 !البغدادي يف طاعة أمري القاعدة.. تنتهي بدخول اجملرم القاتل اخلارجي إدارية فقط على أمور تنظيمية 
لم .. ل تبعات كل ما يُنسب جلماعة الدولة .. من غلو .. وظوهذا يعين على القاعدة .. أن تتحم   

  لشام سواء!يف العراق وا وبغي .. وفساد .. وجرائم ترتكبها
َك للشيخ اجلوالين، وجبهة النصرة بأن تتوقف عن قتال خوارج وغالة الدواعش فورًا .. أمرُ  -4 

ومن دون أن تعطيهم حق الدفاع عن النفس .. وعن مقراهتم .. ومواقعهم .. واحلرمات اليت حيموهنا .. يعين 
.. خلوارج وغالة داعش  ذهبطبق من أنك قد ذحبت مجاعتك وأتباعك بنفسك .. وقدمت رؤوسهم على 

جمرمي أيدي على بأنفسهم فهم إن أطاعوك قتلوا أنفسهم  كالمها مر ..  بني خيارين فوضعت أتباعك ..
داعش .. وإن دافعوا عن أنفسهم وعن مقراهتم وحرماهتم .. سُيقال عنهم أهنم قد  خوارج وغالةوسفاحي 

  .. وهكذا نتيجة! الغالة هبكذا أمرفرحة الدواعش لخالفوا وعصوا أمر أمريهم .. ويا 
 اجلارية يف الشام .. أن الشيخ أثبتت كلمة الشيخ ــ وغريها من الكلمات ــ حول األحداث -5 

وأنه متابع بطيء لألحداث املتسارعة على  واجلهاد الشامي .. يفتقد الرؤية الصحيحة للواقع الشامي ..
 وىل به .. واألسلم .. أن ال وخوض فيما ال علم له به. أرض وثرى الشام الطهور .. ومن كان كذلك، فاأل

فضاًل عن أن تعترب نفسها قدر وأن ضررها يغلب نفعها .. أعتقد أن دور القاعدة قد انتهى ..  -6 
وإال  فال حراك وال جهاد إال عن طريقها، وحتت امسها .. الذي ال جتوز احليدة عنه؛األمة، وخيارها األوحد 

ستطال كل من جياهد عن غري طريقها ..  واالنتقاص .. بارات التشكيك والتضليل ..فسوء الظن .. وع
 وطريقتها! 

آن األوان ألن نعطي األمة والشعوب املسلمة احلق يف الدفاع عن نفسها .. وعن حقوقها ..  
ُتسل م الراية وحرماهتا .. وآن األوان للقاعدة .. وللمسميات اليت حتاكيها وحتاكي أسلوهبا يف العمل .. أن 

من أحد .. كما كان العهد يف زمن النبوة األشرف .. وزمن من غري وصاية  لألمة لتقود نفسها بنفسها ..
  اخللفاء الراشدين .. ومن جاء بعدهم من األمويني، والعباسيني، والعثمانيني. 
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