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هذا بايعتها...وعل هذا تركتها!?

 الحقيقة هو واقع وتجربة عشت تفاصيلها بنفس ن فثير ولون العنوان أشبه بلغز عند القد ي

وها أنا اليوم أحاول سرد تفاصيلها لعلها توقض غفلة عند أحد أو توكز عقل أخر ليعيد تنشيط عقله وامعان التفير ف األمر
بعيدا عن التأثير اإلعالم وصناعة األفار من أي طرف كان السيما وهناك من استغل هذه الوسيلة لتمرير مشروعه دون اي
اعتبار شرع أو أخالق ولألسف لقد نجحوا ال حد فاق التوقعات واستغلوا حالة الضمأ الت تعان األمة وأفرادها منها وال

سيما أولئك الذين عرفوا طريق إعادة الحق المسلوب بعيدا عن السباقات الحزبية والسياسية.

وف الحقيقة كنت أنا واحدا من هؤالء الذين استهوتهم الشعارات البراقة وقتلهم الظمأ فشربت بنهم كما شرب غيري ومع
األيام وتسارع األحداث اكتشفت ملوحة ذلك الماء وتغير رائحته وطعمه مع أن الماء العذب ال يمن أن تحدث فيه هذه

التغيرات وبهذه السرعة .

فمن تعظيم قدر وشر لشيوخ ف الجهاد تجدهم يسقطونهم ف اليوم اآلخر إذا اختلفوا معهم ف الرأي.

وبين صاح من الصدمة ومستمر ف الوهم ومسلم أمره لإلعالم ليصيغ قناعته كيف يشاء أحببت تسجيل هذه اللمات وال شك
أن الذي يهمه الحق سيدور معه أينما دار وسيتراجع عن أفار كان يعتقد بصحتها ويتراجع عن تأييده لجماعات بها دخن

وضالل وإن انجزت ما انجزت فإنجازها ال يشفع لها انحراف المنهج وبعدها عن الواقع الذي تدعيه.

وسوف أتناول الموضوع عل شل تقسيمات بداية سبب التأييد والبيعة وانتهاء بأسباب تركها.

وسأبدأ من أهم مفصل اعتمدت عليه الدولة بشل كبير وكان الباب الذي دخلت منه لعقول الثير, وسيطرت به عل شغاف
قلوب المسلمين.
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اإلعالم واإلصدارات:

تفوقت الدولة ف هذا المجال وسبقت الثير من مؤسسات اإلعالم واإلنتاج وأصبحت ظاهرة إعالمية ليس لها مثيل

استطاعت أن تعرف ماذا يريد الفرد ثم تلب له تلك الرغبة ومن ثم تتحم بل خيوط تفيره وقراراته فالشخص الذي يحب
ذبح الفار وفرت له ما يحب والشخص الذي يحب الشجاعة واإلقدام قدمت له تلك المعارك وانتجتها بحرفية كاملة

والشخص الذي يحب تحدي الغرب وتهديده وفرت له هذا أيضا والشخص الذي كان يحلم بالسيطرة والتمين ورفرة راية
العقاب صورت له المناطق الت تسيطر عليها وبعض الخدمات وعملت عل ابداء كل اإليجابيات وإن قلت وإخفاء كل

السلبيات وإن كثرت، حت إنها تصدر البومات ومثال عل ذلك صور عن صناعة الليمون ف والية الرقة ليتخيل المتابع أن
الوالية ف أمان وال ينقص إال أن تطلعه عل الفواكه والورود ف الوالية وال يعلم أن المناوشات عل أطرافها!!

 

ثم نشطت ف الترويج عل مواقع التواصل واستهوت قلوب الثير فحققت أعظم شء وه الثقة بينها وبين األفراد وحجز
مساحة كاملة ف عقولهم وقلوبهم ومن ثم تفيرهم فأصبح الشخص ال يشاهد إال ما تذيعه وتصدره وال يصدق إال ما تقوله وكل

ما يأت منها فهو الحقيقة بينما ما يأت من غيرها فال يعدو كونه كذبا وتشويها فلن تجد من مناصريها من يشاهد غير
اصدارات الدولة اإلسالمية أو يقرأ مقال ال يتحدث عن الدولة اإلسالمية أو يشاهد رد احدى الجماعات عل شبهة أثارتها

الدولة اإلسالمية أو يتابع شخص ف تويتر ال يؤيد الدولة اإلسالمية.

 

ولهذا استطاعت الدولة اإلسالمية  أن تضرب بعمق واثقة من تصديق األتباع ألي شء تقوله أو عمل تقوم به.

فاستطاعت أن تسقط من تشاء ولو كان عالما ومجاهدا قض حياته متنقال بين الجبال وال زال. 

ولذلك أقول لو أرادت الدولة إسقاط الشيخ أسامة ـ تقبله اله ـ لنجحت ف ذلك ولوجدت من يصدقها وال سيما وقد نجحت
عند اتباعها ف إسقاط خليفته ورفيق دربه الشيخ الظواهري بشبه وتأويالت وتحميل اللمات ما ليس فيها.

وحمت عل طالبان بالردة لشبه كانت موجودة منذ ١٧ عاما وف عهد الشيخ أسامة والمال عمر, وصدقها الثير وهذا يدل
عل نجاحها اإلعالم ف تشيل قناعات الناس واعتبارها المصدر الوحيد للحقيقة وأذكر أنن كنت إن أرسل ل شخص

إصدارا أو مقاال أو ردا فقبل أن أتجاهله دون فتحه أصدر حم فأقول هؤالء يذبون ويريدون إسقاط وتشويه الخالفة.

وهذا بنت لها مؤسسات تصدر المقاالت ومؤسسات تهتم بالنشر دون أي اعتبار فقط تلم فيما ينصر مشروعهم وسينشروه
ذب ما يستحيمؤسسة البتار فيه من ال مقال ألحدهم ف ويروجوا له ولو كان بهتانا عظيما وكذبا وتدليسا وقد وقفت عل

أنصار الطواغيت نشره. 

تبون لها ثم أسأل نفسذب وسوء أخالق أنصارها ومن يم من الوكل يوم تزداد الصدمة وأحاول أن أجد مبررا لهذا ال
كيف لهذه أن تون عل منهاج النبوة!!

والذي أريد أن أصل إليه أن اإلعالم هو من صنع ف عقول البعض نسخة من خالفة عمر بن عبدالعزيز ولو نزل إل الواقع
لشاهد دولة الحجاج ولتعجب من قدرتها عل تزييف الحقائق وصناعة الوهم ولذلك حين كنت عل أرض الواقع كانت

الصدمة جعلتن أعيد التفير باألمر بعيدا عن تأثير إعالمها.



 

وإنن هنا ال أريد قائال يقول : أنن أنر كل إنجازاتها وشجاعة أفرادها وتطبيقها للشريعة ف بعض المناطق الت تسيطر عليها
ال أنر هذا ولن هذا ال يجيز لها تفير كل الجماعات وقتالها للمجاهدين وتسفيه وإسقاط رموز الجهاد وعلمائه وبغيها

وتهاونها ف سفك الدماء وشق الرؤوس وتمزيق الجماعات واستهدافها الممنهج ف محاولة إلسقاط قاعدة الجهاد كل هذا
جعلن أضع عالمة استفهام وأعيد التفير واتخاذ القرار المناسب ولذلك تركتها فلم تبق لنا عالما له قدم ف الجهاد وال

جماعة مجاهدة فإما أن تون معها وإال فأنت ضدها وهذا ذكرن بمذهب الخبيث بوش وليس بمذهب عمر وال يليق بمن يرفع
شعار عل منهاج النبوة.

واثناء بحث وقفت عل مذكرة للقاض ف دولة العراق اإلسالمية الشيخ سليمان العتيب يشت للقيادة ف خرسان تزوير
مؤسسة الفرقان لمقاطع الفيديو وإظهار عمليات قديمة عل أساس أنها عمليات جديدة ، فقلت : سبحان اله لوكان حيا بيننا

اليوم ماذا سيقول عن األفالم الهليودية..

ماذا سيقول يوم تنشر قنواتهم صور استشهاديين وتتحدث أنهم استهدفوا رتال رافضيا وتمت العملية بنجاح لنتفاجأ بعدها بأن
التلفزيون العراق ينشر مقابلة مع االستشهاديين وأن العملية لم تتم أصال.

ماذا سيقول عندما تنشر قنواتهم أن استشهاديا فجر حزامه الناسف ف حسينية ف صنعاء وقتل عشرات الحوثيين واالنفجار
ف مسجد والقتل من أهل السنة أيضا، وعندما ينصحهم أهل العلم ويبينوا أنها مساجد يتبرون ويقولون أن النصيحة باء

عل قتل الرافضة!!

ماذا سيقول لو كان حاضرا اليوم وهو يشاهد أن العمليات االستشهادية لم يعد لها ضوابط وإنما فجر فحسب ولو ف حائط
كما حصل ف عملية تفجير الفندق ف عدن!!

واألمثلة كثيرة لمن دقق وبحث واله المستعان.

ثم توقفت عند رسالة أخرى ف وثائق أبوت أباد والشيخ أسامة يحذر الجانب اإلعالم من التحريف واقتصاص المقاطع كما
حصل لمؤسسة الفرقان ف مقطع صوت للشيخ الزرقاوي حيث أوردته مرتين ف إصدارين بصورة مختلفة...الخ

 

لن هل هذا كافيا لتركها وماذا عن حديثهم عن الدولة المظلومة ف الشام وانشقاق جبهة النصرة ومن ثم إعالن الخالفة وما
العيب إن انتصرت ونجحت ف إعالمها أليس الحرب خدعة كل هذا سنتحدث عنه ف الحلقة القادمة من هذه السلسلة بإذن

اله
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