
 

  
 

 

  أمل األمةأمل األمة.. .. عام اجلامعةعام اجلامعة
ــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 والصالة والـسالم ﴾وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم واصربوا إن اهللا مع الصابرين﴿احلمد هللا القائل يف كتابه العزيز 
 وعىل آله الطاهرين وصحبه الطيبني، ومن تبعهم بإحسان عىل يوم ))اهللا مع اجلامعةيد (( :عىل املبعوث رمحة للعاملني القائل

 أما بعد.. الدين
 

 بتهنئة إخواننا املسلمني يف كل مكان بحلول شهر رمضان املبارك، سائلني اهللا تعاىل أن جيعلـه شـهر فـتح ا هذبياننانستهل 
نـسألك اللهـم أن تنـرص .. مآيس املـسلمني وتعافـت جراحـاهتمعىل املسلمني، وأال يمر الشهر الكريم إال وقد انفرجت 

 . عبادك املجاهدين وأن تفك قيد املأسورين واملسجونني، آمني
 

لقد توالت يف الفرتة األخرية أحداث بالشام، كنا نرقبها ونتابعها ومل نغفل عنها، كيف ال والشام عقر دار املؤمنني ومالئكة 
 . ىل أرضها تكون مالحم املسلمني العظامالرمحن باسطة أجنحتها عليها، وع

 

ولقد صمتنا طيلة هذه املدة ليس لعجزنا عن الكالم، وال قرصا منا عن البيان، وإنام خشية منا أن يكون كالمنا وقودا لنـار 
وال حـول الفتنة املشتعلة، حيث كثر املرتبصون بجهاد املسلمني يف الشام، وكثرت األوزاغ النافخة يف نار الفتنـة احلاصـلة 

خشينا أن يستغل أعداء املسلمني حديثنا وحيوروه يف رضب طائفة من املجاهدين، يف حني كنـا نأمـل أن .. وال قوة إال باهللا
يلتئم الصدع وأن تنفرج املحنة، ومل نكتف بمجرد األمل والسكوت، بل إننا سعينا يف مساع إلصـالح احلـال رسا، بمعيـة 

 إيامنا منا أن خالفات املجاهدين ينبغي أن حتل يف الرس، بعيدا عن مسمع ومرأى إعالم إخواننا يف جبهات اجلهاد األخرى،
 . األعداء املرتبص، وقدر اهللا أن تتسارع األحداث ومل يكتب ملساعينا النجاح، وهللا األمر من قبل ومن بعد

 

كلامت موجزة نربئ هبا ذمتنا وننصح واليوم وأمام احلدث األبرز من تلك األحداث، مل نجد بدا من بيان موقفنا، وتسجيل 
 . فيها ألمتنا وإخواننا، مستمدين العون والسداد من اهللا جل جالله

سمعنا كام سمع غرينا من املجاهدين واملسلمني، كلمة املتحدث الرسمي للدولة اإلسالمية يف العراق والشام، والتي يعلن 
 :  البغدادي خليفة للمسلمني، ولنا مع هذا احلدث وقفات الشيخ أيب بكرومبايعةفيها قيام اخلالفة اإلسالمية، 

 



 إن إقامة اخلالفة الراشدة عىل منهاج النبوة، التي حتكم رشع اهللا يف املسلمني، و جتمع كلمتهم وحتمي بيـضتهم، هـي :أوال
ل املهـج مسعى كل جماهد صادق، وكل التنظيامت واجلامعات اجلهادية املعروفة بـصدقها وصـحة منهجهـا، بـذلت وتبـذ

 . وتسكب الدماء وتنفق األموال يف ذلك السبيل 
 

أعنـي قيـام ( إن من البدهيي واملسلم لدى كل التنظيامت اجلهادية ذات املنهج احلق، أن إعالن خطوة خطـرية كهـذه :ثانيا
﴾، وأمرهم شـورى بيـنهم﴿مادحا عباده املؤمنني . ً، ال يتم إال بعد توسيع املشورة امتثاال ألمر اهللا سبحانه القائل)اخلالفة

، ولسنا نذيع رسا إن قلنا إن إخواننا يف الدولة، ملـا ﴾وشاورهم يف األمر﴿ :والقائل آمرا نبيه املعصوم صىل اهللا عليه وسلم
ظهرت بوادر الفتنة يف الشام، أرسلوا إلينا رسائل أطلعونا من خالهلا عىل تفاصيل ما حدث، وهو فعـل محـدناه هلـم  كـام 

 . تهم فينامحدنا هلم  ثق

فكيف اليوم واخلطب أعظم والشأن أخطر، يتم إعـالن كهـذا دون مـشورة قيـادات املجاهـدين، الـذين ثبـت صـدقهم 
 .وبالؤهم ونصحهم لألمة وسعيهم إلقامة اخلالفة الراشدة

حى بدولة كاملة من  يا إخواننا يف الدولة اإلسالمية، أين أنتم من قيادة طالبان وأمريها املال عمر جماهد حفظه اهللا الذي ض
أين أنتم مـن  أجل ثلة من املهاجرين من بينهم مؤسس الدولة اإلسالمية يف العراق الشيخ أبو مصعب الزرقاوي رمحه اهللا،

 مل يكد خيلو  خطاب له مـن اإلشـادة ببطـوالتكم يف العـراق، وإن اختلفـتم معـه يف الفـرتة ، الذيالشيخ أيمن الظواهري
، وغـريهم مـن األخرية، أين أنتم من إمارة القوقاز اإلسالمية، وأين أنتم مـن قيـادات فـروع القاعـدة يف سـائر األقـاليم

 . املجاهدين

صدق راسخ يف اإلسالم ويف الدعوة إىل إقامة اخلالفة، ومل هذا ناهيك عن العلامء والدعاة أهل الصدق الذين ثبت هلم قدم 
يركنوا إىل الطواغيت املحكمني للقوانني الوضعية املوالني ألعداء األمة،  ونخص بالذكر أسد التوحيـد الـشيخ أبـا حممـد 

وان الـذي جتـرع املقديس والشيخ  أبا قتادة الفلسطيني والشيخ املجاهد أبا الوليد الغزي والـشيخ املحـدث سـليامن العلـ
سياسـية، إهنـا اخلالفـة  السجن سنني طواال بسبب نرصته للجهاد يف العراق، فاألمر أوسع من أن حتده خالفات فقهية أو

 . التي يتفيأ ظلها كل املسلمني برهم وفاجرهم
 

أبـا حممـد املقـديس  ونخص بالذكر املـشايخ الفـضالء الـشيخ ، علامء وأمراء، ندعو أويل األمر،أمام الواقع اجلديد :رابعا
بكر البغدادي واملال حممد عمر والشيخ أيمن الظـواهري والـشيخ نـارص الوحيـيش  والشيخ أبا الو ليد الغزي والشيخ أبا

 ، عـىل كلمـة سـواء لالجـتامعوالشيخ أبا الزبري والشيخ أبا حممد اجلوالين وغريهم من العلامء العاملني وقادة املجاهدين،
مـن أجـل حفـظ بيـضة اإلسـالم واحلفـاظ عـىل وحـدة  ت الواحد بعيدا عن وسائل اإلعالم،وإصالح اخللل داخل البي

 .املسلمني وحقن دمائهم 
 

إن شـاء -ويف انتظار هذا املوقف املرشف  نعلن بكل وضوح، أننا سنكون أول امللبني ملا خيرج به هؤالء األعيان، :خامسا 
نا أيمن الظواهري، فهي بيعة رشعية ثبتت يف أعناقنا، ومل نر ما يوجب علينا نؤكد أننا ال زلنا عىل بيعتنا لشيخنا وأمري ،-اهللا



نقضها، وهي بيعة عىل اجلهاد من أجل حترير  بالد املسلمني وحتكيم الرشيعة اإلسالمية فيها، واسرتجاع اخلالفة الراشـدة 
 .عىل منهاج النبوة

 

 ليفتونا بوضوح تام يف هذه النازلة ، املجاهدين ومرجعياهتم نضع موقفنا هذا أمام علامء األمة وعىل رأسهم مشايخ:سادسا
 .فهذا أوان الصدع باحلق وترشيد املجاهدين، فإن احلق مطلبنا موا موقفنا إن رأوا فيه اعوجاجا،ّو يقو

 
 : وال يفوتنا يف هذا املقام أن نوجه ا لرسائل التالية

 رأسـهم إخواننـا يف جبهـة النـرصة، أن يكفـوا عـن محلـة ندعو الفصائل اجلهادية التي هي يف قتال مع الدولة وعـىل •
التحريض ضدها، وأن يلتزموا بام أمرهم به أمريهم الشيخ أيمن حفظه اهللا،كـام نـدعو إخواننـا يف الدولـة اإلسـالمية 
لذلك ، وكل هذا متهيدا للصلح بينهم، فإنه ال يفرح مؤمن صادق باقتتال املجاهـدين، بـل ال يفـرح بـذلك إال عـدو 

 . د أو منافق حاسدحاق
نتمنى من اجلامعات اجلهادية أن يسامهوا يف هذا املسعى ورد األمر إىل العلامء  من أجل مجع كلمة املجاهدين  وتفويت  •

 .الفرصة عىل األعداء املرتبصني  
مثل تنظيم نذكر املنابر اإلعالمية اجلهادية، أن أي إعالن أو موقف ال يصدر عن مؤسسة األندلس اإلعالمية، فهو ال ي •

 . القاعدة ببالد املغرب اإلسالمي، كام ننبه عىل رضورة التثبت وحتري املصداقية يف النقل
 

نؤكد أن اخلالفة اإلسالمية مطلبنا، وأننا نعمل هلا بجهادنا وقتالنا ألعداء األمة الذين يكيدون بالليل والنهار ملنـع : وختاما
كام . وم عىل أساس الشورى، وتسعى  لتوحيد صف املسلمني، وحفظ دمائهمقيامها، ونريدها خالفة عىل منهاج النبوة، تق

نؤكد عىل أن الوقت مازال كافيا لتدارك اخللل الواقع يف هذا اإلعالن، بإرشاك رموز العلم واجلهاد يف هذا القرار واألخذ 
 .وىل الناس بوصف أهل احلل و العقدبرأهيم، فهم أ

 

ز به أهل طاعتك ويذل به أهل معصيتك، اللهم وحد صفوف املسلمني ورد عنهم كيد اللهم أبرم هلذه األمة أمر رشد يع
 .أعدائهم املرتبصني، وأبطل كيد املنافقني واملرجفني، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

 

 
  ّمؤسسة األندلس لإلنتاج اإلعالميّمؤسسة األندلس لإلنتاج اإلعالمي
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