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الحلقة الثانية: العالقة بين الدولة والقاعدة

تحدثت ف الحلقة األول من هذه السلسلة عن دور اإلعالم ف تغيير قناعات الناس، وكيف وظفته الدولة لصالحها،
واستمالت الجميع، وجذبت المؤسسات والمواقع والمناصرين الذين كانوا يعملون ف خدمة المشروع الجهادي، واستطاعت

أن تستميلهم إل صفها، لينشطوا ف الدفاع عن فرها واعمالها، دون تحديد موقعه من الشرع، ثم كيف اصبح الثير من
مناصريها ال يصدقون إال ما تقول وال يقرأون إال ما يتعلق بها، وإن كان النجاح اإلعالم مطلب ألي جماعة أو تنظيم، لن

المشلة ه أن يتحول هذا النجاح لتزييف واقع، أو اسقاط جماعات جهادية أخرى، او النيل من علماء ورموز ف الجهاد،
خصوصا بعد أن سيطرت عل شغاف القلوب وصدقوا كل ما تقول وكل ما تنشر.

ال اخفيم سرا احباب الرام، أنن بعد نشر حلقت األول من هذه السلسلة واجهت حملة شعواء استخدم فيها أسوأ األلفاظ
وه عادة وظاهرة ف انصار الدولة وكنت احزن وانا ف صفهم مما يتلفظوا به ضد من يخالفهم، فيف وانا اآلن أصبحت

عدوا ف نظرهم، فلقد وصل األمر عند بعضهم إل التهديد!!

ومنهم من كتب المقاالت، وحاول إثبات انن لم اكن مبايع الدولة اإلسالمية، فمرة يقول أنن بايعت شرع مطرود وأخرى
يقول لم تبايع، وعندما طالبته للمباهلة بين وبينه، عل ما ادع انن لم اكن مبايع للدولة، فهرب ولم يباهل وكل يوم اجدد

طلب له ولنه ال يجيب!! والغرض الذب والتلفيق وهذا معروف عنهم

ماض إسقاط الخصوم، ولو فتشنا ف أدراج الزمن، لعله يجد ما يعينه عل ويفتش ف بل البعض ذهب يبحث عن الماض
قادتهم لوجدناهم ممن كانوا يتبادلون ملفات األمن واالستخبارات مع األمريان ف عهد صدام حسين وحزب البعث.

لن هذا ليس ديننا، فنحن ال نعامل الناس بماضيهم، ولن نعاملهم بما قالوه وأقروا به بعد أن اصبحوا ف ساحة الجهاد،
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ونبذوا الجاهلية وراء ظهورهم.

أما هؤالء القوم، لو كان عمر بن الخطاب حياً اليوم وخالفهم ف أمرهم لعيروه بأنه كان يعبد صنماً من التمر!!

زعموا أن ذلك سيلجم وما علموا أنهم زادونا رغبة وهمة، ونحن ال نفتري وال نتصيد أخطاء، إنما تسجيل تجربة عشناها، وسرد
حقائق لم نن نسمع بها ولم يسمعها اغلب األنصار، ألن السمع والبصر ف مرحلة الحماسة كانت الدولة قد سيطرت عليهما،

فانت ه اآلذن الت نسمع بها، والعين الت نبصر بها، واله المستعان.

وف هذه الحلقة خصصتها للحديث عن حقيقة العالقة بين الدولة والقاعدة وعن أحداث الشام وكيف كنت اراها واحم
عليها، ألن اعتقد لو أن كل حريص استمع لل األطراف بحياد، دون أن يون للعاطفة وجود، لوجد الحقيقة.

وأهم شء ف أحداث الشام، هو حقيقة العالقة بين الدولة والقاعدة، ألن كل ما جرى بعد ذلك هو نتيجة لهذه العالقة.

الذي كنا نسمع به هو أن ال وجود لتبعية الدولة للقاعدة، ومن ثم ال بيعة للشيخ الظواهري من البغدادي، ولطالما نشروا كيف
لدولة أن تبايع تنظيما، واجتزأوا قطعا من كالم الشيخ أبو حمزة المهاجر وكذلك من كالم الشيخ أبو عمر البغدادي رحمهم

اله، والجديد عل ساحة الجهاد، بالطبع يجد ف كالمهم شء من الوضوح، خصوصا اذا لم يطلع عل مراسالت الشيخ
المهاجر مع القيادة ف خرسان، ولم يسمع للطرف اآلخر ويعرف حجته، هذا إن أبقت له الدولة فرصة يستمع لآلخرين، ولن
الذي يعرف أدبيات الجماعات الجهادية، وإن خلف ذلك سياسة اقتضتها المرحلة واتفق الطرفان عليها، لن يخضع لما تريده

الدولة بسهولة، خصوصا إذا وصلت الشهادات ف هذا األمر حد التواتر

 
عندما اتحدث عن هذا األمر فإن اراه مرتز ألحداث الشام، من خالله سنعرف من شق عصا الطاعة، وهل النصرة غدرت

ونثت بالعهود وشقت الصفوف وعصت أوامر األمير، أم الذي حدث عس ذلك!

الذي كنا نسمعه ونشاهده أن النصرة ارسلت من قبل الدولة اإلسالمية لنصرة أهل الشام، وهذا ما وجدته حقيقة ال ينرها
احد، حت القاعدة نفسها.

وقد بعث أبو بر البغدادي عل رأسها أبو محمد الجوالن، الذي قال عنه العدنان فيما بعد الصب الغر، ونس أن البغدادي
هو من ارسله.

ولن ما عرفته الحقاً، هو أن ارسال جبهة النصرة هو أمر متفق عليه، مع قيادة القاعدة ف خرسان، وأن الجميع اتفق أن
يبق األمر سري، دون اظهار تبعية النصرة للقاعدة أو الدولة، وذلك لسياسة أو مصلحة معينة آن ذاك.

قالت الدولة ألتباعها وانصارها أن الدولة لم تن يوما تابعة للقاعدة، ثم أخرجت المتحدث الرسم، ليقول عذراً امير
القاعدة، وألننا كنا عاطفيين إل درجة اننا نسينا عقولنا واهملنا التفير ف كل ما يقول، وسمعنا فقط كلما يثبته بقوله أن

اجد ف مفعول المخدر، فإذا ب اليوم، وقد انته تلك وحالت اتعجب من حالت ن يوماً تابعة للقاعدة، وإنالدولة لم ت
كلمته تلك من التناقض الشء العجيب، بل اقراره بالتبعية وليس العس.

فقال العدنان أن الدولة لم تن تابعة للقاعدة ألن الشيخ الظواهري لم يأمرهم يوما ولم يتلقوا أوامر من القيادة ثم ف ذات



السياق متناقضاً يقول وإنك يوم امرتنا بعدم استهداف إيران استجبنا لذلك، وكان بمقدوره أن يحول إيران إل برك من الدماء
كما قال ثم ال اآلن مضت سنة ونصف لم يحولها إل برك وال إل حفرة من الدماء، إنما كان ذلك أسلوب لتجييش عاطفة

األنصار واألتباع.

 
وبعد ذلك أقر العدنان ف نفس الخطاب أن شهادة الدكتور أيمن كلها صحيحة وقال ازيدك من الشعر بيت أننا كنا نجيب

عمن يسألنا عن عالقتنا بالقاعدة فنقول عالقة الجندي بأميرة، وليتهرب من الحرج أمام اتباعه احدث أمر لم يسمع بمثله ف
التاريخ وألننا ال نفقه من العلم شء وعاطفيين فقد صدقنا أن ف كتب الفقه بيعة اسمها بيعة احترام وتقدير!! واله

المستعان.

والذي يأت أو إصدارات ترجمان األساورت ثير من األنصار مرجعيتهم إلثبات البيعة من عدمها إما كلمة العدنانف
بمقتطفات من كالم الشيخ المهاجر وأب عمر البغدادي!

لم اكن اسمع ومثل كثير بالشهادات الت وصلت حد التواتر عن اعتراف البغدادي ببيعته للشيخ الظواهري، وذلك ألن اعالم
الدولة قد سيطر عل القلوب فاكتفت بما يقول!

بالنسبة ل كنت ف بداية األمر أقول ال مشلة عندي هذا مبايع لمن وهذا تابع لمن، والمهم أن خالفة قد قامت، والعالم بله
يحاربها، ولديها مشروع حقيق عل األرض، مثل كمثل جميع األنصار المتعطشين لمسم الخالفة، كنت مهووس بالشعرات
البراقة من فتح روما وفرض الجزية والدينار الذهب، ورفضت كل من يتحدث عن اإلعالم والواقع، ثم لم اكن اسمع واشاهد

عن قتلها للمجاهدين وأن مشروعها ملطخ بدماء زكية، وكل يوم يزداد الغلو وينقل من حالة كأفراد إل معتقد للدولة، ولقد
غرن بذلك شعارات العدنان لك اله ايتها الدولة المظلومة فصدقت، ولم اسمع عن قتل أبو محمد فاتح وزوجته واطفاله، وال

عن اختطاف وقتل الشيخ أبو سعد الحضرم، وال قتل الشيخ أبو خالد السوري، وغيرها كثير.

ثم وجدت أن كل ما حدث ف الشام من فتن يقف عل إثبات البيعة لنعرف من تملص ونث.

يشهد اله أنن لم استطع أن اتقبل أن الشيخ الظواهري ممن أن يذب ف شهادته تلك وف الوثائق الت ذكرها ومراسالته
مع البغدادي، بينما من انصار الدولة كان من األسهل أن يقول أن الشيخ يذب ويردف قوله بعبارة هو بشر وليس معصوم!!

فقلت ف نفس اصبح شخص ليس له سابقة ولم يعرف إال من قريب هو الصادق المصدوق بينما من السهل تذيب رجل
قض عمره متنقال ف الجبال والوديان وضح بزوجته وابنه وأخيه وبق ثابت ثبوت الجبال وال زال، فقلت سنوات

خداعات.

فإن كان الشيخ الظواهري يذب عند انصار الدولة، فماذا عن الشهادات وهل سمعتوها، فقد وصلت حد التواتر، أم سنذب
العالم ونصدق شخص.

ماذا عن شهادة الشيخ أب سليمان المهاجر والذي قبلت به الدولة كوسيط لحل النزاع بينها وبين جبهة النصرة، والذي أقسم
باله أنه سمع البغدادي يقول له " معاذ اله بل ف عنق بيعة حقيقة للشيخ أيمن الظواهري"!



وإن كان الشيخ أبو سليمان المهاجر كاذبا فماذا عن رسالة البغدادي للشيخ أيمن الظواهري والذي قال فيها" فهل نجدد
البيعة علناً أم سرا كما هو معمول به سابقا"!

فهذا دليل عل وجود بيعة وأن األمر كان سرا، ليس ظاهر لإلعالم.

والشهادات كثير، فهل سنذب العالم كله لنصدق العدنان وكلمته!!

ولو وجدت متسع من الوقت لوضعت هنا كل الشهادات الموثقة وه كثيرة حول موضوع إثبات البيعة للقاعدة.

 

إذا ثبتت البيعة للقاعدة وقد ثبتت عندي من خالل الشواهد، فال يليق بشخص يدع أنه خليفة وهو ينث بيعته بل ويذبها،
ويجعل صغار القوم يذبون شهادة الشيخ الظواهري، وينتقصون منه لذات السبب، وهو يعلم أن الظواهري صادق فيما

يقول!

هذا عيب ف حق شخص عادي، فيف بمن يقول أنه خليفة عل منهاج النبوة، وال حول وال قوة إال باله.

وقد روى البيهق ف السنن بإسناد صحيح أن عمر بن الخطّاب رض اله عنه قال: "ال تنظروا إل صيام أحد وال صالته
."أمانته إذا ائتمن، وورعه إذا أشف صدق حديثه إذا حدث وإل ن انظروا إلول

ر بيعة حقيقية، وشق عصث بالعهد، وأنر بيعة حقيقية، ثم اآلن يجب علينا أن نتساءل من نوهذا الرجل خان األمانة وان
الطاعة، وتسبب بعصيانه أمر أميره بفتنة الشام واالقتتال، بعد فصل األمير العام ف األمر، هل ه جبهة النصرة وقائدها
الجوالن، الذي اطاع أمير أميره، أم البغدادي الذي وافق عل أي نتائج يحم بها الشيخ الظواهري ومن ثم تنصل ونث!

الذي كنا نسمعه أن الدولة اإلسالمية لم ترفع األمر للشيخ الظواهري ليفصل ف األمر.

ولن ما عرفناه الحقاً، من شهادة الشيخ أبو عبدالعزيز القطري رحمه اله وقد مدحه العدنان ف أحد كلماته ومن ثم شهادة
شرع الدولة نفسه أبو بر القحطان، أن الجميع قبل برفع النزاع للشيخ الظواهري، وقال البغدادي حسب شرعيهم أن لو

جاء األمر بعودته إل العراق فسيعود!!

لسان البغدادي والعدنان م فيها الشيخ الظواهري كانت تقول الدولة علح والذي كنا نسمعه قول الدولة أن الرسالة الت
أنها منسوبة للشيخ الظواهري ومن أراد فليراجع كلماتهم، ثم لما ثبتت قالوا أن الشيخ الظواهري قض دون أن يسمع للطرف

اآلخر، لن ما عرفناه الحقاً أن الشيخ الظواهري فصل ف القضية ليس كقاض بل كأمير عام للجماعتين وأمره يستوجب
الطاعة والتسليم.

إذا كانت البيعة ونثوها وأمر الفصل وانروه، فماذا عن أحداث الشام واإلقتتال، ماذا عن الدولة المظلومة، وهل فعال
كانت جبهة النصرة وغيرها تقف حاجز وتمنع الدولة عن النصيرية، حت قال العدنان ف خطابه خلوا بيننا وبين النصيرية،
كيف كنت انظر لهذا وأنا أحد اتباعها، وكيف كنا نحم عل اإلقتتال بين الفصائل والدولة، كل هذا سنتحدث عنه ف الحلقة

القادمة بإذن اله.

للحديث بقية...!

هنا تجدون الحلقة األول والت تتحدث عن إعالم الدولة
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كتبه/ حســــام األموي.
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