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 متفّرقات جوالنّية
 بسمميحرلا نمحرلا هللا  

 . احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد
هذه مجلة من املقاالت املتفرقة، نشرت يف أوقات متفرقة يف صفحات التواصل، ذات 

َمع يف مقال جامع   مستقل،  العالقة ببغي وظلم وغلو وفساد اجلوالين، رأينا من احلكمة أن ُتج
 .ليسهل الرجوع إليها ملن شاءها، واحلمد هلل رب العاملني

ــ للتخفيف من ضغط وقصف النظام الطائفي اجملرم على أهلنا وإخواننا يف الغوطة الشرقية، جيب أن 
وهللا يف عون العبد، ما .. تتحرك مجيع اجلبهات األخرى يف درعا، والساحل، وإدلب، وغريها من املناطق 

 . يف عون ونصرة أخيه دام العبد
وحسنة خمالفيهم من اجملاهدين واملسلمني؛ كفر، .. سيئة اخلوارج الغالة؛ توحيد، وجهاد، ودهاء ــ 

 !واجلوالين واحد من هؤالء... وخيانة وعمالة 
يف الوقت الذي ينشغل فيه جماهدو الشام لرد عدوان النظام الطائفي اجملرم عن الغوطة الشرقية، ــ 

فيخلف اجملاهدين ابلغدر ... اجلوالين الفرصة الساحنة ليسطو على مقرات وأفراد جبهة حترير سوراي يلتقط 
 !هبم، والسطو على مقراهتم

من خالل املتابعة الدقيقة لسلوك اجلوالين، وما أحدثه يف الشام، والثورة السورية فهو ال خيرج عن ــ 
 .خارجي جلد، ومفسد يف األرض: هذين الوصفني

ومن معه يعتدون على املؤسسات املدنية  ، رسول البغداديندما ُتدون اخلارجي املفسد اجلوالينعــ 
فهذه عالمة على اإلفالس، واالنتحار، واقرتاب .. بزعم إنزال علم الثورة أو غريه .. واألكادمية للمواطنني 

 .دنو األجل، إبذن هللا

يقوم بدور املفسد، واملخرب واملؤذي للثورة ..  ما دام اخلارجي املفسد، رسول البغدادي، اجلوالينــ 
واجلوالين فهم هذه املعادلة، لذا فهو ميعن ويزيد يف التخريب، .. فهو يف أمان وحصانة من العدو .. السورية 

 !واإلفساد والضرر، ليزداد أماانً من العدو
.. اإلنفراد ابلساحة مشروع اجلوالين األساس، افتعال معارك داخلية، والسطو على الفصائل، و ــ 

وهو عندما خيوض معركة مع النظام اجملرم، فهو يتقوى هبا على عشرات املعارك الداخلية  مع الفصائل 
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ومن يريد أن يصطف مع اجلوالين، فهو يصطف مع مشروعه اآلنف الذكر، ضد الشام، .. الثورية اجملاهدة 
 .وأهله، وثورته

ضد أهل الشام، .. ايل املفسد، رسول البغدادي اجلوالين ــ املهاجر الذي يصطّف مع اخلارجي املغ
فهو ـــ يف حقيقته ــ جاء لنصرة اجلوالين على أهل الشام، وليس لنصرة أهل الشام .. وجماهديهم، وثورهتم 

وما بني زعمه أنه جاء لنصرة أهل الشام ومستضعفيهم، وبني واقعه كما بني السماء .. ومستضعفيهم 
 ! واألرض

ن احلياد يف شيء أن يقف املهاجر على احلياد عندما تكون الغلبة للجوالين وعصابته، وتراه ــ ليس م
ال حيرك ساكنًا، عندما يستأصل اجلوالين فصائل جماهدة بكاملها، ويهجر شباهبا، بينما عندما تكون الغلبة 

جلوالين ضد مناوئيه، جملاهدي الشام على اجلوالين وعصابته، يعلن هذا املهاجر عن غضبه واصطفافه مع ا
 !وجيد ملوقفه هذا الالحيادي كل املربرات واملسوغات

ــ املهاجر الذي يقف مع غدرات، وبغي، وظلم اجلوالين، رسول البغدادي، ضد أهل الشام 
 !ال يؤاخذ أهل الشام لو حاسبوه يوماً على موقفه هذا.. وجماهديهم، وثورهتم 

غري أمني، وأنه عدمي الشعور ابملسؤولية، يهون عليه التفريط ــ أثبت اجلوالين جبدارة ملحوظة، أنه 
ابألرض، ومكتسبات الثورة، لصاحل العدو، عند أول اختبار له، وأن معركة داخلية يفتعلها مع فصيل من 
الفصائل الثورية اجملاهدة، يسطو فيها على مقراته وأمواله، وأسلحته، أحب إليه، وأقرب إىل مراميه، عشرات 

وإشغال جماهدي الشام به وببغيه، يف الوقت .. من معركة خالصة وصادقة مع النظام النصريي اجملرم املرات 
 ! الذي تستغيث فيه غوطة الشام وتطلب العون واملدد، هلو أكرب دليل على ما تقدم

اختلطت أدعية الناس، حىت مل تعد حتسن التمييز بني أدعيتهم على الطاغوت بشار األسد ونظامه ــ 
وأهله،  ،الشرتاكهما يف ظلم الشام.. وبني أدعيتهم على اجملرم املفسد الباغي اجلوالين وزمرته .. نصريي ال

 .وثورته، وهللا املستعان

اخلارجي املفسد الباغي اجلوالين، يف سويعات ينسحب من أكثر من مائة قرية يف إدلب لصاحل ــ 
 اجملرم، حتت ذريعة شدة قصف النظام، بينما يف قتاله لثوار وجماهدي الشام يثبت أايماً  نصرييالنظام ال

وهذا من .. ومن دون تقوى وال ورع ، على قرى املسلمني واملدنيني، وأشهراً، ويستخدم األسلحة الثقيلة
". رك واألواثن يقتلون أهل اإلسالم، ويرتكون أهل الش:" ، الذين جاء احلديث بوصفهمأبرز خصال اخلوارج

 !؟...، عن الدليل الذي يثبت أبن اجلوالين ومن معه طائفة خوارج غالة وبغاة مث بعد ذلك يسأل سائل
يف الوقت الذي حيرس فيه اخلارجي املفسد اجلوالين قرييت الفوعة وكفراي الشيعيتني  الرافضيتني ــ 

رية حزانو، وغريها من قرى املسلمني، ويروع يقصف أبسلحته الثقيلة ق.. املواليتني للنظام األسدي اجملرم 



3 

 

يقتلون أهل اإلسالم، :" وهذا من أبرز صفات اخلوارج الغالة، الذين جاء فيهم احلديث.. أطفاهلم ونساءهم 
 "!ويرتكون أهل الشرك واألواثن 

من اجلوالين اجملرم ــ بينما هو متخف يف كهفه ــ يقتل شباب الثورة، ويضرب بعضهم ببعض؛ سواء ــ 
فأي خدمة يقدمها هذا اخلبيث اجملهول للطاغوت .. املغفلني ممن هم يف صفه، أو من الطرف املقابل 

 !النصريي، ونظامه اجملرم؟
ما فعله اجملرم اخلارجي اجلوالين يف الثورة وأهلها، مل يفعله، ومل يتمكن من فعله، وال الوصول إليه، ــ 

م يقوم هبذا الدور اإلجرامي اخلبيث، فهو يف حصانة وأمان وهو ما دا.. الطاغوت النصريي بشار األسد 
 ! ويرتكونه إىل األخري، إىل أن ينهي مجيع مهامه التخريبية واإلجرامية، حبق الشام، وأهله، وثورته.. منهم 

ــ قوات النظام النصريي الطائفي اجملرم عندما تدخل قرية تستبيح حرمة املناوئني هلا، حىت لو كانوا 
نيني، وتقوم ابعتقاهلم، وقتلهم، وتصفيات ميدانية هلم، وكذلك يفعل اجملرم اجلوالين مع مناوئيه، عندما من املد

 !كان هللا يف عون الشام وأهله وثورته.. يستويل على قرية من احملرر كانت بيد أهلها وثوارها 
واخلارجي .. والقائد ــ النظام النصريي اجملرم يقتل أهل الشام، وشباهبم، بذريعة خيانة الوطن، 

! اجلوالين اجملرم يقتل ــ يف تصفيات ميدانية ــ مناوئيه، وخرية شباب الشام وثواره، بذريعة خيانة الدين ــ زعموا
 !ــ فاختلفا يف الذرائع، والتقيا يف اهلدف؛ وهو تدمري الشام، وثورته، وقتل صفوة وخرية شبابه ورجاالته

إما أن تستسلم إلرادة اجملرم اجلوالين، وألهوائه، : ا من االختيارــ الثورة بني خيارين، وال بد هل
ومآربه، ويف ذلك احنراف للثورة عن مسارها، وضياع ألهدافها، وتفريط مبكتسباهتا، وحقوق الشهداء عليها 

جرامه، وإما أن تقاومه ــ كما قاومت غريه من الطغاة الظاملني ــ  وتدفع عن نفسها بغيه، وظلمه، وغلوه، وإ.. 
 ...!وتستمر يف السعي حنو أهدافها املنشودة، مهما كانت التضحيات، وكانت التكاليف 

ــ أسوأ الغدر؛ من أيتيك حتت غطاء الّنصرة، وبذل العون واملعروف، فإذا أّمنته، وََسّنته، واستأمنته 
مثال ..  غدر بك، وسطى عليك، وعلى حرماتك، وشّردك، وأخرجك من دارك.. على ظهرك، وحرماتك 

 !ذلك سرية الغّدار اخلائن اجلوالين، مع الشام، وأهله، وثورته
ــ كالعادة؛ عندما يريد اخلارجي اجلوالين أن يسطو على فصيل من الفصائل، أو يقاتل جماهدي الشام 

يهم ــ ليجّرئ أفراده على مزيد  من البغي والعدوان، وارتكاب اجلرائم ــ يلتجئ إىل تكفريهم، وختوينهم، ورم
مبفردات وإطالقات هي من أخيات التكفري، وشيوخ االرتزاق والغلو الرخيصني موجودون معه وجبواره من 

ومع ذلك يتساءل البعض عن الدليل الذي يفيد خارجية وغلو اجلوالين ومن .. أجل هذه املهّمة القذرة 
 !! معه

وكذلك فعل البغدادي .. رتزقة ــ ملا قاتل الطاغوت بشار األسد أهل الشام، استعان يف قتاله ابمل
فمن يجقاتل .. زعيم داعش، واجلوالين زعيم النصرة؛ كل منهما استعان بغالة املرتزقة يف قتاله جملاهدي الشام 
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وجماهديهم، وثورهتم، فهو أقرب لصفة املرتزق منه لصفة اجملاهد  معهما من الوافدين ضد أهل الشام،
 !املهاجر

أنه يجشغل جماهدي الشام يف الشمال السوري، عن نصرة إخواهنم وأهلهم  لو مل يكن للجوالين إالــ 
 !لكفته خيانة للشام، وأهله، وثورته.. يف الغوطة الشرقية 

ال يدافع عن اجملرم اجلوالين إال انتفاعي متكّسب، أو .. ــ بعد كل هذا الذي حصل، وما قد ابن 
 . جاهل متعّصب، أو َعميل متواطئ
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