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القاعدة وداعش 
صالح الدين حسن 

ثم  اأواًل،  اأ�سحابها  وجدان  يف  اجلهادية  الفكرة  تنمو  ما  غالبًا 
يقوم هوؤالء بتحديد عدوهم املركزي الذي ي�سمن بقاءها وا�ستمرارها، 
وذات  بالفكرة  املوؤمنني  من  القادمة  والتمويل  التجنيد  خطوط  عرب 
-�سرعيًا  العدو  ذلك  لقتال  التنظري  مرحلة  ذلك  بعد  تاأتي  ثم  العدو، 
اأجندته  اأول��وي��ات  يف  لو�سعه  والتربير  وفكريًا-  وتاريخيًا  و�سيا�سيًا 
ال�سراعية. فقد يكون هذا العدو قريبًا )االأنظمة احلاكمة( وقد يكون 
عدوًا بعيدًا )اأمريكا( وقد يكون العدو طائفيًا )ال�سيعة( وقد يكون من 
الطائفة نف�سها التي ترف�ض منهج تلك اجلماعة، فتقرر مواجهته فكريًا اأو 
ع�سكريًا، فياأخذ ذلك العدو اأولوية يف القتال ت�سل يف بع�ض االأوقات اإىل 

اأن يكون االأوىل يف القتال واملواجهة )ال�سحوات يف العراق اأمنوذجًا(.

»داعش« والحركات الجهادية في غرب 
أفريقيا
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اأنظمتها  مواجهة  يف  دمويًا  �سراعًا  امل�سلحة  الإ�سالمية  التنظيمات  خا�ست 
باء بالف�صل �لذريع، ثم ر�أت �أن فر�صتها قد حانت بعد هبوط مهاجريها على �أر�ض 
مع  �ملفتوحة  �جلبهات  على  حربها  يف  �لقتالية  �لتجارب  من  و�إفادتها  �أفغان�صتان، 
�لرو�ض و�نت�صائها بالن�صر، فقررت تبديل �لعدو �لقريب بالعدو �لبعيد باعتباره ر�أ�ض 
�الأفعى �لذي �إن ُقِطع، باتت �الأنظمة �لعربية و�الإ�صالمية ذيواًل بال ر�أ�ض ي�صهل تفتيتها.

قامت �لقاعدة يف مرحلة �لهجرة �لثانية �إلى �أفغان�صتان -بعد متكن �لطالبان 
من �ل�صيطرة على �لعا�صمة كابول وما يربو على )90%( من �لبلد �لذي ظل خا�صًعا 
للتحالف �ل�صمايل- بالتخطيط لهجمات �حلادي ع�صر من �صبتمرب )�أيلول( و�إعد�د 
جمموعات مقاتلة ت�صم جن�صيات ياأتي �أغلبها من �لدول �ملحيطة باإ�صر�ئيل )�صوريا- 
لبنان- �لعر�ق- م�صر- �الأردن( تكون مهمتها رمبا �إقالق م�صجع �إ�صر�ئيل، وو�صع 

�أرجل لها ثقيلة يف منطقة �ملالحم �لكربى.

كان �أبو م�صعب �لزرقاوي �أحد �ملكلفني باإن�صاء مع�صكر للتدريب يف »هري�ت« 
-على �حلدود �الأفغانية �الإير�نية- متهيدً� الإر�صال خالياه للعبور لل�صفة �ل�صرقية من 
نهر �الأردن لتنفيذ عمليات �صد �إ�صر�ئيل، �إال �أن ثمة طارئًا طر�أ قد حول وجهته �إلى 
�لعر�ق، وعدوه �ملركزي من �إ�صر�ئيل �إلى �لطائفة �ل�صيعية، وليتزحزح �لعدو �الأمريكي 
خ�صو�صية  �إلى  م�صتندة  كاملة  روؤية  على  مرتكزً�  �لقائمة،  يف  �لثاين  �إلى  �الأول  من 
�حلالة �لعر�قية، وته�صمها �لقاعدة على مر�رتها رغمًا عنها، وتقبل بيعة �لزرقاوي 
�لهجرتني  �لبيعة مرتني يف  �إعطاءها  �لعر�قي �جلديد، و�لذي كان قد رف�ض  بفقهه 

�الأولى و�لثانية �إلى �أفغان�صتان.

�ملتعددة،  باأ�صمائه  �لزرقاوي  �متد�د�ت تنظيم  ثابتة لدى  �الأولوية  تلك  وظلت 
�إلى �أن ن�صب �خلالف بني تنظيم �لدولة وفرعه �جلديد يف �ل�صام )�لن�صرة( و�نحياز 
زعيم �لقاعدة: �أمين �لظو�هري ال�صتقالل »�لن�صرة« بعيدً� عن تنظيم �لدولة، فطفا 
على �ل�صطح ما كان مطمورً� طيلة ما يربو على )13( عامًا من �خلالفات �ملكتومة. 

كانت �إحدى هذه �خلالفات �ملوقف من �ل�صيعة.

»داعش« والحركات الجهادية في غرب 
أفريقيا
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�صحيح �أن تلك �خلالفات كان قد ظهر ما ي�صري �إليها قبل ذلك، �إال �أنها ظلت 
�ن�صقاقات  عليه من  �صيرتتب  كان  �إظهارها مما  �إلى  يدعو  كان  ما  ي�صتدع  دفينة مل 
حادة مل يكن �أي من �لطرفني يف حاجة �إليها، ومل ترتق �خلالفات �لظاهرة مل�صتوى 
�أبو  �أو فرعها �لعر�قي، ما عد� جتاذبات بد�أها  �لقادة �لتنظيميني يف �جلماعة �الأم 
حممد �ملقد�صي من �صجنه مرة وعلى ف�صائية �جلزيرة مرة �أخرى، و��صطر �لزرقاوي 

للرد عليها �آنذ�ك.

كما �أن موقف �أ�صامة بن الدن ظل غام�صًا من ��صرت�تيجية قتال فرعه يف �لعر�ق 
�صد �ل�صيعة، و�لتو�صع يف قتال »�ل�صنة �ملخالفني« مما �صمح لتنظيم �لدولة يف �لعر�ق 
بالتفرقة بني »قاعدة �أ�صامة« �لتي كانت تتماهى مع منهجه و»قاعدة �لظو�هري« �لتي 

بدلت وغريت مما ��صتوجب �إعالن �لع�صيان عليه ودعوته للعودة خلط »�أ�صامة«.

جرفت �لبيئة �لطائفية يف �لعر�ق �جلماعة �ل�صلفية �جلهادية يف �جتاه ت�صكل 
�أحكام  من  ولتغري  �أجندتها،  على  �أولوية  �ل�صيعة  لقتال  تعطي  جديدة،  ��صرت�تيجية 
بها  تكفر  �أحكامًا جديدة  ولت�صتنبط  بها عر�ض �حلائط،  وت�صرب  �لفقهية  �صيوخها 

�أئمة �ل�صيعة وعمومهم على �ل�صو�ء، وت�صتحل دماءهم و�أمو�لهم.

حط �أبو م�صعب �لزرقاوي بق�صد ��صتهد�ف �ملحتل �الأمريكي حتى برز �لالعب 
مئات  وجد�نه  �أعماق  ويف  ظهره  فوق  حاماًل  �لبعثية،  �خللفية  من  قادمًا  �لطائفي 
�ل�صنني من �ل�صعور باملظلومية و�ال�صطهاد، حتى جاءت حلظة ر�آها مف�صلية لياأخذ 

ثاأرً� ويقيم بالقمع دولة.

كانت هذه جزئية من �أهم �جلزئيات �الإ�صكالية بني �لقاعدة وفرعه يف �لعر�ق، 
و�لتي ظلت كامنة حتى كانت لها �نعكا�صاتها بعد �حلر�ك �ل�صوري 2011، ويف عامل 
�لتنظيمات �الإ�صالمية طاملا ت�صبق �حلركة �لفكرة، ثم تاأتي �الأفكار بعد �حلركة لتنظر 
لها ما �أقدمت عليه. فالزرقاوي �أتى للعر�ق باأفكار تكفر �ل�صيعة وت�صفهم بالر�ف�صة، 
�أكان  و�صو�ء  بجهلهم،  يعذرون  و�جلماعة،  �ل�صنة  �أهل  كعموم  عمومهم  تعترب  لكنها 
هذ� �حلكم خمتمرً� يف عقله �أم ال، �إال �أن قر�ءة ملا كتب عن تاريخ عالقته بال�صلفية 
�جلهادية يف �الأردن �أو يف �أفغان�صتان مل ي�ِض على �الإطالق باأنه كان خمتلفًا عن منهجية 

استراتيجية أولوية األعداء... 
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�لقاعدة يف هذ� �ل�صاأن، وخ�صو�صًا مع �صيخه �أبي حممد �ملقد�صي، و�أمريه فيما بعد 
�أ�صامة بن الدن.

االتجاه اإلجباري.. الولوج في المستنقع 

�صقط �لنظام �لعر�قي �ل�صابق وبد�أت �إعادة ت�صكيل �خلريطة �ل�صيا�صية لتزحف 
�لزرقاوي  وليجد  �لطائفي،  �لعنف  �صر�رة  وت�صتعل  معاملها،  على  �ل�صيعية  �الأحز�ب 
نف�صه يف قلب �ملثلث �ل�صني حاماًل ر�ية يف مو�جهة �جلماعات و�مليلي�صيات �ل�صيعية 
على خلفية �لفر�غ �ل�صيا�صي �لذي خلفه �صقوط نظام �صد�م ح�صني، وبد�أت �صل�صلة من 

�ال�صتهد�فات الأئمة �لطائفة �ل�صيعية و�أتباعها دون تفريق!

متحورت تنظري�ت �لزرقاوي حول فكرة مركزية، وهي �أن �ل�صر�ع مع �ل�صيعة 
ذلك  و�أن  ل�صاحلها،  ح�صمه  بعد  �إال  قائمة  لالأمة  تقوم  لن  وحتمي  تاريخي  �صر�ع 
ومقتله  بن �خلطاب  فار�ض يف عهد �خلليفة عمر  فتح بالد  بد�أ عمليًا منذ  �ل�صر�ع 
على يد �أبي لوؤلوؤة �ملجو�صي، و��صتمر يف حقب �لتاريخ �الإ�صالمي و�صواًل �إلى يومنا هذ�.

�أن  �الإ�صالمي برمته، بعد  �لدين  �ل�صيعة من نطاق  �لزرقاوي وجماعته  �أخرج 
)�لرو�ف�ض(  لفظ  عليهم  وخلع  �الإثني ع�صرية،  �ل�صيعة من �جلعفرية  نزع م�صطلح 
ثم �عترب �لرو�ف�ض يدينون بدين جديد غري دين �الإ�صالم، فالرف�ض دين ال ميكن �أن 

يلتقي مع �لدين �الإ�صالمي ال يف �الأ�صول وال يف �لفروع -وفق ر�أيه.

خطة التجييش الطائفية 

�أر�د �لزرقاوي فتح باب �ل�صر�ع على م�صر�عيه بداًل من �أن يكون مو�ربًا، كما 
يريد خ�صومه �لذين ��صتخدمو� �ملو�ربات �ل�صيا�صية و�لدينية ك�صيا�صة �صامنة للتمدد 
�لبطيء على معامل �خلارطة �ل�صنية، فك�صف ل�صيخه بن الدن عن حماور خطته للعمل 
يف �حلقل �لعر�قي، حيث �عترب �أن �لر�ف�صة هم مفتاح �لتغيري، �صارًحا ذلك بقوله: 
»�أق�صد �أن ��صتهد�فهم و�صربهم يف �لعمق �لديني و�ل�صيا�صي و�لع�صكري، �صي�صتفزهم 
ليظهرو� َكَلبهم على �أهل �ل�صنة، ويك�صرو� عن �أنياب �حلقد �لباطني �لذي يعتمل يف 
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�لغافلني حني ي�صعرون باخلطر �لد�هم  �ل�صنة  �إيقاظ  �أمكن  و�إذ� جنحنا  �صدورهم، 
�ل�َصَبئيَّة، و�أهل �ل�صنة على �صعفهم وت�صرذمهم هم  �أيادي هوؤالء  و�ملوت �ملاحق على 
�أهل  فاإنهم  �لباطنية،  هوؤالء  �للقاء، من  عند  و�أ�صدق  و�أم�صى عز�ئم،  ن�صااًل،  �أحد 
�إال على مهي�صي �جلناح،  �ل�صعفاء، وال ي�صولون  �إال على  غدر وجنب وال ي�صتطيعون 
و�أهل �ل�صنة -يف معظمهم- يدركون خطر هوؤالء �لقوم، ويحذرون جانبهم، ويتخوفون 

عو�قب �لتمكني لهم، ولوال �ملخذلون من م�صايخ �لت�صوف)1(.

بك�صف  نقوم  �أن  نر�ه  �لذي  �أعلم-  تعالى  -و�هلل  فاحلل  �لزرقاوي:  وي�صتطرد 
�لر�ف�صة و��صتنها�ض همم �أهل �ل�صنة لقتالهم و�صدهم  الأ�صباب عدة وهي : �أنها »�أي 
الأهل  �لعدو �خلطري  و�أنها  �الإ�صالم،  �أهل  على  �ملبطنة  �أعلنت �حلرب  قد  �لر�ف�صة« 
�أعظم،  خطرهم  �لر�ف�صة  لكن  رئي�صًا،  عدوً�  �أي�صًا  هم  �الأمريكان  كان  و�إن  �ل�صنة، 
و�صررهم �أ�صد، و�أفتك على �الأمة من �الأمريكان، �لذين جتد �صبه �إجماع على قتالهم 
الأنهم عدو �صائل.. �إن قتالنا للرو�ف�ض هو �ل�صبيل ال�صتنفار و��صتنها�ض همم �الأمة 
للمعركة. �صعيًا حثيثًا ورك�صًا م�صابقًا للزمن لتكوين �صر�يا جماهدة ت�صطاد �لعدو يف 
�لطريقات و�لدروب من �الأمريكان و�ل�صرط و�جلنود، ونحن ما�صون يف تدريب هوؤالء 
��صت�صهادية  بعمليات  �هلل  باإذن  فيهم  �لنكاية  ف�صتكون  )�لرو�ف�ض(  �أما  وتكثريهم، 

و�سيارات مفخخة)2(.

)1( من ر�صالة �صرية بعث بها �أبو م�صعب �لزرقاوي البن الدن قبل مبايعة تنظيمه للقاعدة، وكان مما جاء فيها »فاإين �أظن -و�هلل �أعلم- 
باأنه ال يحول �حلول �إال و�أغلب �جليو�ض �الأمريكية يف �خلطوط �خللفية، يقاتل عنه بالوكالة �جلي�ض �لر�ف�صي �ل�صري وفيالقهم �لع�صكرية، 
وهم يت�صللون كاالأفاعي ليت�صلطو� على جهازي �جلي�ض و�ل�صرطة، �لقوة �ل�صاربة و�لقب�صة �حلديدية يف �لعامل �لثالث، مع �ل�صيطرة على 
�القت�صاد متامًا كاأوليائهم �ليهود، و�آمالهم تعظم مع �الأيام يف �أن يقيمو� دولة �لرف�ض لتمتد من �إير�ن مرورً� بالعر�ق و�صوريا ولبنان و�نتهاء 

مبملكة �خلليج«. »مبتد�أ« ينفرد بن�صر �أخطر ر�صالة جهادية من �لزرقاوى �إلى بن الدن، 31 يوليو )متوز( 2015، على �لر�بط �لتايل: 
http://www.mobtada.com/print.php?ID=363945

)2( �مل�صدر نف�صه.
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مالمح خطاب تنظيم الدولة في مواجهة الشيعة)3(

هناك مالمح عامة ت�صود �أدبيات تنظيم �لدولة فيما يتعلق بامل�صاألة �ل�صيعية، 
وفيما يلي �أبرزها:

�أواًل: �لرف�ض دين يختلف متامًا عن �الإ�صالم �لذي جاء به �لنبي وال ميكن �أن 
يلتقي معه يف كثري من �لفروع و�الأ�صول، فكبار �آياتهم وعلمائهم قد قعدو� لهم قاعدة 
يف �لرتجيح بني �الأدلة �إذ� �ختلفو� عندهم �أو تعار�صت، تق�صي باأن ما خالف قول �أهل 
�ل�صنة هو �لقول �الأقرب لل�صو�ب؛ م�صتندين على رو�يات مكذوبة عليهم كاأ�صل لهذه 
�لقاعدة، �لتي تدل على خمالفة دينهم �أ�صواًل وفروعًا لدين �الإ�صالم من حيث منهج 

�حلق، كما �أنه يقوم على �الإ�صر�ك باهلل. 

�الأزمان  بد�ية ظهوره، وعلى مر  �أ�صا�صًا ومنذ  يقم  �لرف�ض مل  �إن دين  ثانياً: 
وحتى �أيامنا هذه، �إال لغر�ض هدم �الإ�صالم، وبث �لفتنة و�لفرقة بني �مل�صلمني وتقوي�ض 

دولة �الإ�صالم.

نو� �لقول �لف�صل يف حكم �ل�صرع على  �إن جمهرة من علماء �ل�صلف بيَّ ثالثاً: 
�لر�ف�صة، وهو �لقول بكفرهم ووجوب قتال من �أظهر بدعته منهم، خ�صو�صًا و�إن كان 

بطائفة ممتنعة منهم، ويف تكفريهم ووجوب قتالهم �أدلة من �لكتاب و�ل�صنة. 

ر�بعاً: جر�ئم �لر�ف�صة وخياناتهم عرب �لتاريخ، فهناك جر�ئم دينية حم�صة 
تتعلق بجانب �لعباد�ت، و�صعائر لهدم �لدين �أو حتريفه، وهناك جر�ئم �صيا�صية من 
خالل �لغدر و�الغتياالت و�ملوؤ�مرة مع �لعدو من �خلارج لزعزعة �لدولة �الإ�صالمية، 
وهناك جر�ئم �جتماعية و�أخالقية لن�صر �لرذيلة لتفكيك �الأ�صرة �مل�صلمة، وتفكيك 

�لبنية �لتحتية لالأمة �الإ�صالمية. 

خام�ساً: ر�صد �لتاريخ منذ بد�ية عهد �خلالفة �لر��صدة، مرورً� بالعهد �الأموي 

)3( ت�صتند هذه �لقر�ءة ملا جاء يف عدد من ر�صائل ومقاالت وت�صجيالت �صوتية لقادة تنظيم �لدولة منذ ن�صاأته وحتى �الآن. منها: )هل �أتاك 
حديث �لر�ف�صة( و)وعاد �أحفاد �بن �لعلقمي( الأبي م�صعب �لزرقاوي و)يا �أهل �ل�صنة �لعر�ق �لعر�ق( الأبي حممد �لعدناين. 
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و�لعبا�صي و�لعثماين وحتى هذ� �لع�صر، كما هائاًل من خيانات �حلقوها بهوؤالء.

�ساد�ساً: تكر�ر كلمة خونة وغادرين يف �خلطاب ب�صكل ي�صعب ح�صره، و�إ�صقاط 
وقائع �لتاريخ �لبعيد على �حلا�صر �لقريب، وخا�صة يف ممار�صات �مليلي�صيات �ل�صيعية 

يف �لعر�ق وربطها باأحد�ث تاريخية.

عرب  �ل�صنة  بحق  �ل�صيعة  �رتكبها  �لتي  �جلر�ئم  ب�صاعة  على  �لرتكيز  �سابعاً: 
�لتاريخ، و�صرحها مف�صلة و�إخر�ج �مل�صاهد �الأب�صع وتف�صيلها.

ثامناً: �لتربير ملا يقوم به �لتنظيم �صد �لطائفة �ل�صيعية يف �لعر�ق، مبا كان 
يفعله ملوك و�صالطني ورموز للمقاومة عرب �لتاريخ �الإ�صالمي، من قمع وتنكيل لتلك 

�لطائفة لدحر �صرها و�نتقامًا منها ملا فعلته من خيانات مزعومة.

م�صاو�ة �ل�صيعة باليهود، بل و�عتبارهم �أ�صو�أ من �ليهود يف عقائدهم  تا�سعاً: 
و�أ�صاليبهم يف �لعمل �لباطني �ل�صري �صد �الأمة!

�الأمريكي  للعدو  �ل�صيعية  ميلي�صيات  من  عدد  مقاومة  �أن  تاأكيد  عا�سر�ً: 
لبنان يحمي حدود �ل�صهاينة من  و�ل�صهيوين حم�ض خدعة كربى، فحزب �هلل يف 
�أهل �ل�صنة، ورفع �صعار �ملقاومة من تلك �مليلي�صيات يهدف �إلى ��صتجالب تعاطف �أهل 

�ل�صنة وت�صييعهم فيما بعد.

حادي ع�سر: �لتحذير من دعو�ت �لتقارب بني �ل�صنة و�ل�صيعة، فال ميكن �أن 
يلتقي مذهب �حلق مع �لباطل.

الظواهري وخصوصية الحالة الجهادية المصرية

الأمين �لظو�هري و�أقر�نه �مل�صريني يف �لقاعدة خ�صو�صية، كونهم �أبناء �لرتبة 
مل  �لتي  �لبيئة  وهي  �ملا�صي،  �لقرن  �صبعينيات  يف  ت�صكلت  �لتي  �مل�صرية  �جلهادية 
حت�صر فيها �لطائفة �ل�صيعية كعدو قريب، كما �أن هذه �لتنظيمات نهلت من �الأفكار 
�إن  حتى  �حلادة،  �ل�صلفية  �ملناهج  عن  بعيدً�  حلقت  و�لتي  قطب،  ل�صيد  �الأ�صا�صية 

استراتيجية أولوية األعداء... 
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تلك �لتنظيمات -وخ�صو�صًا تنظيمي �جلماعة �الإ�صالمية و�جلهاد- �أبدت �إعجابها 
بالثورة �خلمينية يف �إير�ن بعد �ندالعها، باعتبارها ثورة �إ�صالمية ��صرتكت معهم يف 
عد�وة نظام �لرئي�ض �مل�صري �لر�حل حممد �أنور �ل�صاد�ت، �لذي �أ�صر على ��صتقبال 
�صاه �إير�ن، مما كان له �نعكا�صه فيما بعد باحتفاء �لنظام �الإير�ين �جلديد بقاتله، 

مطلقًا ��صم »خالد �الإ�صالمبويل« على �أحد �صو�رع طهر�ن �لرئي�صة.

لكْن للظو�هري �لذي �نخرط يف ت�صكيل �لقاعدة مبزيجه �جلديد حديث قدمي 
يعود �إلى عام 1994، عندما �صئل عن �تهام و�صائل �الإعالم للحركات �الإ�صالمية باأنها 
تتلقى دعمًا وتوجيهًا من �إير�ن، ومن ذلك تهمة و�صائل �الإعالم �مل�صرية للتنظيمات 
�لتي قامت بعمليات م�صلحة على �أر��صيها يف هذ� �لوقت بالتبعية لل�صيعة، حيث قال: 
�تهام و�صائل �الإعالم لنا بتلقي �لدعم من �إير�ن هو من باب �الفرت�ء �ملح�ض، فاإن لنا 

موقفنا �لو��صح من �إير�ن �لذي ينبني على �حلقائق �لعقدية و�لعلمية.

و�إلى هنا يوؤكد: »�إننا نلتزم مذهب �أهل �ل�صنة و�جلماعة، ولذ� فاإن بيننا وبني 
�الإثنا ع�صرية عندنا هم  �لعقيدة، و�ل�صيعة  �الإثني ع�صرية فروقًا و��صحة يف  �ل�صيعة 
�إحدى �لفرق �ملبتدعة، �لذين �أحدثو� يف �لدين بدعًا عقائدية و�صلت بهم �إلى �صب �أبي 
بكر وعمر و�أمهات �ملوؤمنني وجمهور �ل�صحابة و�لتابعني، ويرون كفرهم ويجاهرون 
�أربعة  فيما  وحمققيهم،  �أئمتهم  �أغلب  يعتقد  كما  �لقر�آن  بتحريف  و�لقول  بلعنهم، 
من �أئمتهم هم �بن بابويه �لقمي، و�ل�صيد �ملرت�صى، و�أبو جعفر �لطو�صي، و�أبو علي 
�لطرب�صي، وحتى هوؤالء �الأئمة ذكر حمققهم نعمة �هلل �جلز�ئري �أن هذ� �لقول مل 
ي�صدر منهم �إال ل�صد باب �لطعن عليهم، �إلى غري ذلك من �الأقو�ل �ملبتدعة كادعاء 

ع�صمة �الأئمة �الإثني ع�صرية، و�أنهم بلغو� ما مل يبلغه نبي مر�صل وال ملك مقرب.

�إلى �أن  �إال نقاًل-  ويخل�ض �لظو�هري -�لذي مل ي�صتخدم م�صطلح �لرو�ف�ض 
�إقامة �حلجة عليه، ي�صري مرتدً� عن دين �الإ�صالم،  هذه �لعقائد من �عتقدها بعد 
ومن كان جاهاًل و�عتقد هذه �الأ�صول �لفا�صدة بناء على �أحاديث ظنها �صحيحة، ومل 
يبلغه �حلق فيها، �أو كان عاميًا جاهاًل فهو معذور بجهله على �لتف�صيل �ملعروف يف 

كتب �الأ�صول.
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وهو ما يعني �أن �لظو�هري كفر �ل�صيعة �الإثني ع�صرية باأئمتهم وعمومهم حكمًا 
فقط، ومل ي�صقط حكم �لتكفري �لعيني على �لطائفة يف جملتها؛ �إذ �إنه ��صرتط �إقامة 
�حلجة �أواًل على من يعتقدها من علمائهم، �أو من �لعامة �لذين يظنون يف �أ�صولهم 

�ل�صدق ومل يبلغهم �حلق، �أو كان جاهاًل فهوؤالء جميعًا معذورون بجهلهم)4(.

قال  حيث  و��صحًا  �لظو�هري  من  �لعدناين  �لد�ع�صي  مطلب  كان  فقد  ولذ�، 
�لرو�ف�ض  بتكفري  باأن ت�صدَع  لت�صحيح منهجك  ثانيًا  »ندعوَك  له:  ر�صالته  نهاية  يف 
�مل�صركني �الأجنا�ض«، وهو �الأمر �لذي مل ي�صتجب له �لظو�هري فيما بعد، فظهر �أن 
�خلالفات بينه وبينهم منهجية حتى لو كانت �الأ�صباب �لتي فجرت �خلالفات �لكامنة 

حتت �ل�صطح تنظيمية وبر�غماتية)5(.

لكن �لر�صالة �لثانية �الأهم يف هذ �ل�صاأن، كانت ر�صالة �لظو�هري �إلى �لزرقاوي، 
و�لتي تلت ر�صالة �الأخري البن الدن، وهي تبد�أ بالود و�لرتحيب ثم �لتهنئة با�صتطاعة 
�لزرقاوي �أن يقيم �إمارة يف بالد �لر�فدين، مع �إ�صارة �لظو�هري �ملهمة يف �أن �ملنطقة 
كظهري  تاأتي  �لر�فدين  بالد  و�أن  �ل�صام،  يف  �ملالحم  �أر�ض  هي  للتنظيم  �مل�صتهدفة 
و�صند للجماعات �لتي �صتغزو �ل�صام )يف�صر هذ� �ل�صر�ع �ملحموم على منطقة �ل�صام 
بني �أبي بكر �لبغد�دي و�لظو�هري �لذي كان م�صر� على خروج جماعة �لبغد�دي من 

نطاق �الأر��صي �ل�صامية())(.

مغاير  نحو  على  �لعر�ق  يف  ��صرت�تيجيته  �أولوية  حتديد  يف  �لظو�هري  و�أخذ 
ال�صرت�تيجية �لزرقاوي على �لنحو �لتايل: 

)4( �عرتف �لظو�هري يف هذه �مل�صاألة بقوله: »�إن �أئمة �لثورة �الإير�نية بعد ثورتهم على �ل�صاه �لتي قامو� بها النحر�فه عن �الإ�صالم، �دعو� 
�أن ثورتهم �إ�صالمية ولي�صت �صيعية، و�أنهم يقفون مع �مل�صلمني يف كل مكان ي�صطهدون فيه، دون تفرقة بني �صني و�صيعي، وقد لقي هذ� �لكالم 
قبواًل لدى كثري من �ل�صباب �مل�صلم، لكن �حلقائق تك�صف يوما بعد يوم، �أن هذ� �لكالم من قبيل �لدعاية، و�أن �حلكومة �الإير�نية تتخذ موقفًا 

�صلبًا من �أي ق�صية طاملا كان �ملت�صرر فيها من �ل�صيعة، �أو كان لل�صيعة م�صلحة يف هذ� �ملوقف«.

�الإ�صالمية وبني قيادة تنظيم  �لدولة  �أّن �خلالَف بني  �الأمر  »�إّن خال�صَة  �لعدناين:  �لقاعدة( قال  �أمري  )5( يف ر�صالته �ل�صوتية )عذر� 
�لقاعدة خالٌف منهجّي كما قاَل �أمرُي �لتنظيم يف لقائه �الأخري مع موؤ�ص�صة �ل�صحاب، هذه هي �لق�صّية ولي�َض بيَعُة َمْن مِلَْن ومرجعّية َمن مَلْن، 

و�لتي �أجهَد �أمرُي تنظيم �لقاعدة نف�َصُه الإثباِتها ومَل ُيثِبْتها، وَلن ُيثِبَتها«.

))( يقول �لظو�هري يف ر�صالته للزرقاوي: »كانت عقيدتي د�ئمًا �أن �نت�صار �الإ�صالم يف هذ� �لع�صر لن يتحقق �إال باإقامة دولة م�صلمة على 
منهاج �لنبوة يف قلب �لعامل �الإ�صالمي، وبالتحديد يف منطقة �ل�صام وم�صر، وما جاورها من �جلزيرة و�لعر�ق، ولكن مركزها يكون يف 
�ل�صام وم�صر، وهذ� ر�أي ال �أدعي ع�صمته، ولكن تكّون عندي من مر�جعة �الأحد�ث �لتاريخية ومن �صلوك �أعد�ء �الإ�صالم �أنف�صهم، فهم ما 

�أقامو� �إ�صر�ئيل يف هذ� �ملثلث �حلاجز بني م�صر و�ل�صام، و�ملطل على �حلجاز �إال الأمر يف �أنف�صهم«.
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�ملرحلة �الأوىل: �إخر�ج �الأمريكان من �لعر�ق. 

�ملرحلة �لثانية: �إقامة �صلطة �أو �إمارة �إ�صالمية -ثم تطويرها وتدعيمها حتى 
�أن تب�صط �صلطانها عليه من �لعر�ق،  تبلغ مرتبة �خلالفة- على �أكرب جزء ت�صتطيع 
وبالذ�ت يف مناطق �أهل �ل�صنة �لعرب حتى متالأ �لفر�غ �لنا�صئ عن خروج �الأمريكان 
فور خروجهم، قبل �أن حتاول ملء هذ� �لفر�غ قوى غري �إ�صالمية، �صو�ء من �صيرتكهم 

�الأمريكان خلفهم، �أو من ي�صعي للقفز على �ل�صلطة من �لقوى غري �الإ�صالمية. 

�ملرحلة �لثالثة: مد �ملوجة �جلهادية �إلى ما جاور �لعر�ق من دول علمانية.

�ملرحلة �لر�بعة: قد تتز�من مع ما قبلها، �ل�صد�م مع �إ�صر�ئيل، الأن �إ�صر�ئيل 
-عنده- ما �أن�صئت �إال للت�صدي الأي كيان �إ�صالمي وليد.

�الأهمية  يف  تاٍل  فهو  �لظو�هري،  يقول  كما  و�لتع�صبي  �لطائفي  �لعن�صر  �أما 
للغزو �خلارجي.

ولذ� -و�لكالم ما ز�ل للظو�هري- فاإن على �حلركة �ملجاهدة �أن تتجنب �أي 
ت�صرف ال تفهمه �أو ت�صت�صيغه �جلماهري، ما مل يكن يف هذ� �لتجنب خمالفة �صرعية، 
نلقي  �أن  يجب  ال  �أننا  مبعنى  �إليها،  �للجوء  ميكن  �أخرى  بد�ئل  هناك  كانت  وطاملا 
م�صرت�صدين يف ذلك  �ل�صباحة،  نعلمها  �أن  قبل  �لبحر  �لعلم- يف  -قليلة  باجلماهري 
بقول �لنبي )�ض( لعمر بن �خلطاب )�ض(: دعه، ال يتحـدث �لنا�ض �أن حممدً� يقتل 

اأ�سحابه.

 �إلى هنا يدخل �لظو�هري يف قلب �لق�صية �لتي قدم لها كثريً�، وهي �ملوقف 
من �ل�صيعة فيقول:

هذ� �ملو�صوع معقد وفيه تف�صيل، و�أوردته هنا يف جمال عدم خماطبة �لعامة 
مبا ال يعرفون، ولكن �أرجو �ل�صماح يل بالتف�صيل فيه:

�أ- �أكرر �أنني �أرى �ل�صورة من بعد، و�أكرر �أنك ترى ما ال نرى، وال �صك �أن لك 
�حلق يف �لدفاع عن نف�صك وعن �ملجاهدين و�مل�صلمني، عو�مهم وخو��صهم، �صد �أي 
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عدو�ن �أو تهديد بعدو�ن.

ب- و�أوؤكد هنا �أن �أي عاقل يدرك ب�صهولة �أن �ل�صيعة تعاونو� مع �الأمريكان على 
�إ�صقاط  على  معهم  وتعاونو�  نف�صه،  رف�صنجاين  به  �عرتف  ما  وهو  �أفغان�صتان،  غزو 
�صد�م و�حتالل �لعر�ق يف مقابل ت�صلم �ل�صيعة للحكم، وغ�صهم �لطرف عن �لوجود 

�لع�صكري �الأمريكي يف �لعر�ق، هذ� �أمر و��صح لكل ذي عينني.

ج- و�أهل �لب�صرية و�لعلم من �مل�صلمني يعلمون مدى خطورة مذهب �لر�ف�صة 
تكفري  موؤد�ه  و�لكذب،  �لغلو  على  قائم  مذهب  فهو  �الإ�صالم،  على  ع�صرية  �الثني 
�ل�صحابة، حملة �الإ�صالم، حتى يخلو �جلو ملجموعة من مدعي �لتحدث با�صم �ملهدي.

�أمر و�قع ال  �أية دولة تقوم على منهاج �لنبوة وبني �ل�صيعة،  د- و�ل�صد�م بني 
حمالة عاجاًل �أو �آجاًل، فهذ� هو حكم �لتاريخ، وهذه هي �لثمرة �ملتوقعة من مذهب 

�ل�صيعة �لر�ف�صة ور�أيهم يف �أهل �ل�صنة.

النصرة والطوائف... عدو مركزي وأسلوب مختلف 

بني  �ل�صطح  على  طفت  �لتي  �خلالفات  �إحدى  كانت  �ل�صيعية  �مل�صاألة  �أن  مع 
)قاعدة �لظو�هري( و)تنظيم �لبغد�دي( و�لتي كان تنظيم )جبهة �لن�صرة( �ملنحاز 
للقاعدة �ل�صبب �لرئي�ض يف تفجره، مما خدع كثريً� من �ملتابعني يف �عتبار )�لن�صرة( 
متماهية مع �لظو�هري يف موقفه من �ل�صيعة، �إال �أن �ملدقق يف طبيعة �خلالفات يجد 
�أويل للن�صرة كما لتنظيم �لدولة، فالعدو  �ل�صيعة و�لطائفة �لعلوية عدو مركزي  �أن 
ملنا�صرة  معًا  �ملتحالفتان  و�لعلوية،  �ل�صيعية  �لطائفتان  هو  �ل�صام  يف  للن�صرة  �الأول 
�لنظام �ل�صوري، و�إن �لتزمت �لن�صرة بتوجيهات �لظو�هري يف عدم ��صتهد�ف عموم 

�لطو�ئف من غري �ملقاتلني.

كما نالحظ �أن �لظو�هري و�ملقد�صي �للذين منعا ��صتهد�ف عموم �ل�صيعة يف 
�لعر�ق، مل يتعر�صا مل�صاألة ��صتهد�ف عموم �لطائفة �لعلوية يف �صوريا حتديدً�، و�لذي 

بات معروفًا باأن �لن�صرة مل حترم ��صتهد�فها باعتبارها طائفة مقاتلة. 
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خطابها  بني  �صديدً�  �قرت�بًا  يجد  ظهورها،  منذ  �لن�صرة  خطاب  يف  و�ملدقق 
وخطاب )د�ع�ض( يف �مل�صاألة حمل �لدر��صة، �صوى فروقات عملية على �الأر�ض، تبعد 
�إال  �ملقاتلني،  و�لعلوية من غري  �ل�صيعية  �لطائفة  ��صتهد�ف عموم  �لن�صرة عن  فيها 
�أن �حلكم عليهما هو �لكفر �لبني، ويظل �حلكم �لعيني غام�صًا يف خطاب �لن�صرة 

�ل�صرعي.

فالعدو �ملركزي عند �جلوالين هو �الإمرب�طورية �لفار�صية �لتي ت�صعى لل�صيطرة 
على �ملنطقة منذ �آالف �ل�صنني. ويعود يف قر�ءته �لتاريخية �إلى ما قبل ميالد �مل�صيح 
ثم �صر�عهم مع  لفل�صطني،  و�جتياحهم  �ل�صام  لبالد  �لفر�ض  �ل�صالم( وغزو  )عليه 
حل�صاب  �لقوتني  كلتا  على  �خلطاب  بن  عمر  بقيادة  �مل�صلمون  ق�صى  �أن  �إلى  �لروم، 
�خلالفة �الإ�صالمية.. ومن يومها و�لفر�ض يكرهون عمر )ر�صي �هلل عنه( ويعملون يف 

حماولة �إعادة �إمرب�طوريتهم �لقدمية على ح�صاب �الأمة �الإ�صالمية. 

وبالتايل �ملطامع �لتي يريدون �إعادتها مل تبد�أ عام 1979 بعد �لثورة �خلمينية، 
بل بد�أت منُذ �أن قتل عمر )ر�صي �هلل عنه( على يد �أبي لوؤلوؤة �ملجو�صي، و�خلالف 
��صتغله كثري من �لفر�ض يف ذلك  �لذي جرى بني علي ومعاوية )ر�صي �هلل عنهما( 

�لوقت.

�لدولة  تنظيم  منهجية  يف  �لن�صرة  قادة  من  �أي  وال  �جلوالين  يطعن  ومل 
�الإ�صالمية فيما يتعلق بامل�صاألة �ل�صيعية، رمبا الأنهم �أبناء �لرتبة ذ�تها، و�لتي قاتلو� 
فيها منذ دخول �لقو�ت �الأمريكية للعر�ق حتت قيادة �لزرقاوي، ومن بعده �أبو عمر 
�لزرقاوي  �أبي م�صعب  �لبغد�دي، فعندما حتدث �جلوالين عن  بكر  و�أبو  �لبغد�دي، 
قال: »هو �لذي فتح حرب �إير�ن �حلقيقية وك�صفها، وهو �لذي �أطلق �أول ر�صا�صة يف 
هذ� �الجتاه فف�صحها، فهذ� �لذي يجري �الآن يف �ل�صاحة �بتد�أ به �ل�صيخ �أبو م�صعب 

تقبله �هلل(. 

�أخطاء وقعت فيها جتربة تنظيم �لدولة يف �لعر�ق، فاإنه  �أنه حتدث عن  ومع 
�لقتال، فعند  �أولوية يف  لهما  و�إير�ن عدوين  �ل�صيعة  �تخاذها من  و�فقها �صمنيًا يف 
تعر�صه للتجربة �لعر�قية قال: �أمريكا �أتت و�حتلت �لعر�ق ولي�صت �إير�ن �لتي �حتلتها، 
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�إير�ن على طبق من ذهب، ثم دربت جي�صًا كاماًل من �لتابعني لها،  �إلى  ثم �صلمتها 
ودربتهم ب�صكل كامل وحمتهم و�أعطتهم �ل�صالح �لذي كانت تقاتلنا به.. وكل هذ� على 

ح�صاب �أهل �ل�صنة يف �لعر�ق«. 

وي�صيف يف مو�صع �آخر : »�صفاء �الأمر للر�ف�صة يف �لعر�ق، وترك �أهل �ل�صنة 
يو�جهون م�صريهم هناك وحدهم؛ دفع �لر�ف�صة للنظر ملا هو �أبعد من �لعر�ق: �إلى 
�ل�صام و�ليمن، فمن ياأمن بعد �ل�صام على جزيرة حممد )�صلى �هلل عليه و�صلم(؟!«.

و�صوريا  �لعر�ق  حرب  يف  لكن  طائفي،  �ل�صر�ع  »�أ�صل  �أن  �جلوالين  ويرى 
�ت�صحت معامل �ل�صر�ع ب�صكل جلي، مع �أنه كان من زمن �صر�عًا طائفيًا، بل وفطريًا 

�أي�صًا جبل �هلل �لنا�ض عليه وتد�فعو� بني �حلق و�لباطل«. 

وعند تعر�صه لالأقليات يف �صوريا يف ظل �لنظام �الإ�صالمي، يرمي �الإ�صكالية 
�إلى  توؤدى  �أن  يجب  وحقوق  و�جبات  »فهناك  و�لعقد«  �حلل  »جمل�ض  ي�صميه  ما  على 
�أن يعقد  �الأقليات، وبعد  توؤديها تلك  �أن  �لفرو�ض يجب  �الأقليات، وهناك بع�ض  هذه 
جمل�ض �حلل و�لعقد، تعر�ض كل طائفة على حدة عليه، فهناك نظام عام وفق �لكتاب 
و�ل�صنة، فاأين �صيكون حمل هذه �لطائفة من �لكتاب و�ل�صنة �صنوؤدي كامل و�جباتهم 

�لتي ترتتب علينا«. 

وي�صرت�صل: فاإن �جلهاد يف �ل�صام �ليوم يقف يف وجه )�لر�ف�صة( عن �ملنطقة 
عموًما؛ فاحلرب تعّدت مو�جهة نظام ب�صار �إلى �لت�صدي للم�صروع �لر�ف�صّي كاماًل، 
�أن يقوم بدوره،  و�إن و�جب �لن�صرة �ليوم من �ل�صعوب �مل�صلمة يطلب من كل م�صلم 

وي�صقط هذ� �لفر�ض �ل�صرعّي عنه بالنف�ض و�ملال و�لولد)7(.

�ل�صام ي�صتن�صرونكم  �أهل  �أبو حممد �جلوالين لغة ح�صدية قائاًل: فاإن  ��صتخدم  بـــ)هذ� ما وعدنا �هلل ور�صوله(  �ملعنون  )7( يف خطابة 
فال تخذلوهم! وال يكن �لر�ف�صّي �الأفغاين �أقرب �إليهم منكم. قال ر�صول �هلل )�صلى �هلل عليه و�صلم(: »ما من �مرئ يخذل �مر�أً م�صلًما 
يف موطن ُتنتهك فيه حرمته، وُينتق�ض فيه من عر�صه، �إال خذله �هلل يف موطن يحب فيه ن�صرته«. ويف حو�ره مع ف�صائية �جلزيرة �عترب 
�جلوالين �أن �لفر�ض يتخذون �لت�صيع مطية للو�صول �إلى �إعادة �أجماد �إمرب�طوريتهم؛ الأنهم ال ي�صتطيعون دخول �ملنطقة با�صم �لفر�ض، فهذ� 
غري ممكن بالن�صبة لهم ال عقاًل وال و�قعًا وال ع�صكريًا وال �صيا�صيًا وال �أي �صيء، فهم يدخلونها با�صم �لت�صيع ويبذلون لهذ� �ل�صنو�ت �لطو�ل 
جياًل بعد جيل ي�صلم �لر�ية من �أحد �إلى �الآخر، فلذلك هم �حتذو� �لت�صيع مطية للو�صول �إلى هذه �الأهو�ء، ولديهم يف ذلك م�صالك، يعني 
�أفكارهم حتى ي�صبح  �إليهم ويبثو� لهم  �أن يقربوهم  –مثال- فيحاولون  �إلى مناطق فيها �صيعة  ال ياأتون مبا�صرة با�صم �لت�صيع، بل ياأتون 
�ل�صيعة �ملوجودون –مثاًل- يف �لعر�ق تابعني الإير�ن، وبذلك ي�صبح لهم قوة �صيا�صية وقوة ع�صكرية ميدونهم باخلرب�ت، وهكذ� ي�صبحون 
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�لدولة، فطاملا  �أعلى منها عند تنظيم  �إير�ن  �لن�صرة يف مو�جهة  وتاأتي نربة 
يف  ��صتعادته  �إير�ن  حتاول  �لذي  �ل�صري  �الإمرب�طوري  �لدور  عن  �جلوالين  حتدث 
�ل�صام و�لعر�ق �غت�صبت من قبل �لعرب، ومن  �أر�ض  �ملنطقة، فاالإير�نيون يعتربون 
�صلب  الأنه  �خلطاب؛  بن  لعمر  كبريً�  حقدً�  يكيلون  فهم  ولذلك  ��صرتجاعها،  حقهم 

منهم �إمرب�طوريتهم و�أخذ منهم كبارهم �أ�صرى«.

و��صحًا،  �لدين  عن  �خلارجة  �لطو�ئف  من  �لدولة  تنظيم  موقف  كان  و�إذ� 
موقف  فاإن  �الإ�صالم،  يف  �لدخول  يعلنو�  مل  �إذ�  ن�صائهم  و�صبي  وقتالهم  قتلهم  وهو 
�لن�صرة جاء من �لناحية �ل�صرعية ملتب�صًا، ومن �لناحية �لعملية بر�غماتيا م�صلحيًا، 
فالن�صرة �لتي مل تقرتب حتى �للحظة من قتال �لطائفة �لعلوية من غري �ملقاتلني، 
دعت على ل�صان �صامي �لعريدي )مفتيها �ل�صرعي( لقتال �لطائفة �لعلوية يف �صوريا، 
دون تف�صيل عما �إن كانت تق�صد �ملقاتلني منهم فقط، �أم �ملقاتلني و�ملدنيني. وقال 
ُي�صلك فيهم م�صلك �ملرتدين،  �أن  �لو�جب  �إن  �لغز�يل قال عنهم:  �لعريدي: »�الإمام 

و�لو�جب تطهري �الأر�ض منهم«.

وتابع: وقال �بن تيمية: »هوؤالء �لقوم �مل�صمون بالن�صريية هم و�صائر �أ�صناف 
�مل�صركني،  و�أكفر من كثري من  بل  و�لن�صارى،  �ليهود  �أكفر من  �لباطنية  �لقر�مطة 

و�صررهم على �أمة حممد �أعظم من �صرر �لكفار �ملحاربني«.

قال  فيكم«،  خري  فال  �ل�صام  �أهل  ف�صد  »�إذ�  عنو�ن  حملت  �لتي  كلمته  ويف 
�صهاًل  يكون  ال  �إلى حالة،  حالة  ومن  �أخرى،  �إلى  »�النتقال من مرحلة  �إن  �لعريدي: 
لتتمايز  و�لقتال؛  و�لقتل  و�ملالحم  �لفنت  من  �لكثري  يتخلله  »بل  و�أ�صاف:  طبيعيًا« 
�ل�صفوف وتخترب �لقلوب ويظهر �أهل �حلق من �أدعيائه«، ودعا �لعريدي علماء �الأمة 

�الإ�صالمية �إلى �مل�صاركة يف قتال �لعلويني، و��صفًا �إياهم بـ»�لفئة �خلبيثة«.

وياأتي خطاب �جلوالين مرة �أخرى وكاأنه يحاول �أن يو�زن بني تيارين يف جبهته، 
�ملقاتلني  تركهم  عن  يتحدث  فمرة  معتدل،  و�الآخر  �لفقهي،  للت�صدد  مييل  �أحدهما 

جنودً� من �أهل �ملنطقة.
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م�صروط  ذلك  �أن  يوؤكد  �أخرى  ومرة  �لعلوية،  �لطائفة  من  �صالحهم  �صلمو�  �لذين 
بتوبتهم و�لرت�جع عن معتقدهم، ومرة ثالثة يتحدث عن �أمر تلك �لطائفة باأنه مركون 

�إلى �أهل �حلل و�لعقد عند �إقامة �لدولة �الإ�صالمية.

�ملجازر  بارتكابهم  �لن�صريية  عند  ثاأر  لهم  �ل�صنة  �أن  عن  �جلوالين  ويتحدث 
�إلى �صدة �حلكم منذ  �أن قفز حافظ �الأ�صد  �ل�صنة يف �صوريا، منذ  �أهل  �لب�صعة �صد 
�ل�صنة،  �لتي �عتمد عليها يف قمع  �أكرث من )40( عاًما، فتلك �لطائفة كانت مادته 
منذ �أحد�ث حماة حتى �إلقاء �لرب�ميل �ملتفجرة على �أبرياء مدنيني يف حلب وحم�ض 
وبقية حمافظاتهم، فهوؤالء هم من يعذبون يف �ل�صجون ويغت�صبون �لن�صاء، ويعذبون 
�الأطفال وي�صردون ماليني �لب�صر يف �أ�صقاع �الأر�ض، ومنهم من غرق يف قاع �لبحار 
ومن ي�صاأل �لنا�ض �إحلافًا، فرتكو� يف وجد�ن �أهل �ل�صنة جر�حًا غائرة، وكانو� عونًا 

وع�صبة للطاغية �الأ�صد.

ما �صبق وحده ي�صع �لطائفة �لعلوية -ح�صب �أدبيات �لتيار �جلهادي- يف خانة 
�لطائفة �ملمتنعة ب�صوكة و�ل�صائلة على �مل�صلمني، �إال �أن تلك �لطائفة حتديدً� تلقي ما 
يوؤهلها للقتال حتى بدون �أن تكون كذلك، وهو ما يو�صحه �جلوالين بقوله: »هم لي�صو� 

طائفة من �أهل �الإ�صالم، بل هم خارجون عن دين �هلل عز وجل وعن �الإ�صالم«.

والأن تنظيم �لن�صرة يعترب نف�صه يف مرحلة دفع �ل�صائل، وهي مرحلة لي�صت 
الإقامة �لدولة �الإ�صالمية، بل دفع �صر �لكفار، فيقول: »�أما نحن، فال نقاتل �ليوم �إال 
من يرفع علينا �ل�صالح. نحن نقاتل من يقاتلنا فقط. ففي هذ� �لوقت ال نقاتل من ال 
يقاتلنا، فهناك قرى درزية مل ت�صاند ب�صار �الأ�صد ومل تقاتل، وهي موجودة يف �ملناطق 

�ملحررة مل تتعر�ض لالأذى«.

�الإ�صالم فيقول:  �لتي هي خارجة عن  �لدرزية  �لطائفة  ويعرج �جلوالين على 
»هم حمل دعوتنا ونحن �أر�صلنا �إليهم �لكثري من �لدعاة، و�أبلغوهم �الأخطاء �لعقدية 
�لتي هم كانو� قد وقعو� فيها و�أظهرو� لنا تر�جعهم عنها«. ومن ذلك ميكن �أن ن�صتنتج 
�أن قبول �لطو�ئف �خلارجة عن �لدين لن تلقى قبواًل يف جمتمع �لن�صرة وفق فهمهم 
لل�صريعة، دون دعوة ينتج عنها ت�صحيح لتلك �ملفاهيم، ومل يو�صح �جلوالين �إذ� مل 
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تكن لت�صتجيب �لطائفة لت�صحيح �ملفاهيم تلك، ماذ� كان رد فعلهم عليهم حينها؟.

عندما  فاإنه  منازلهم،  وتدمري  قر�هم  القتحام  �لدروز  تعر�ض  نفى  �أن  وبعد 
حتدث عن �ملعابد قال: »بالن�صبة للمعابد، �إن كان هناك �صيء يخرج عن �ل�صريعة، 
فنحن نتعامل معه وفق �ل�صريعة، فهم عندهم قبور تز�ر فهذ� نعتربه �صركًا باهلل فهذ� 

جنبناهم �إياه«. 

ويعود مرة �أخرى �إلى تفعيل �خلطاب �لدعوي يف مو�جهة �لطائفة فيقول: »كنا 
�أر�صلنا �إليهم من ي�صحح لهم عقائدهم، وينهاهم عن �الأ�صياء �لتي خرجو� ب�صببها 
عن �لدين. �أما بالن�صبة لالعتد�ء عليهم، فهذ� مل يحدث الأن ديننا دين رحمة، ونحن 

ل�صنا جمرمني قتلة، نحن نقاتل من يقاتلنا«.

ونالحظ �أن �لدروز ياأتون يف مرتبة �أقل يف �أولوية �لعد�ء من �لطائفة �لعلوية، 
مع �أن �لطائفة �لدرزية خارجة �أي�صًا عن نطاق �لدين �الإ�صالمي؛ الأن �لعدو �لعلوي هو 

�لعدو �الأ�صا�صي يف معادلة �ل�صر�ع �ل�صورية.

وعندما ياأتي �جلوالين ليوؤكد �أن �صرطهم للكف عنهم هو تر�جعهم عن دينهم 
وتر�جعو� عن  دينهم  �أخطائهم وخروجهم عن  �أ�صباب  لهم  بينا  �إن  �لعلويون،  »حتى 
هذ� �الأمر و�ألقو� �ل�صالح وتربوؤو� من �أفعال ب�صار �الأ�صد، فهم �إن فعلو� هذ� لن يكونو� 
فقط يف ماأمن منا، بل نحن من �صيتولى حمايتهم ونتولى �لدفاع عنهم؛ الأنهم يف هذه 
�حلالة �صيكونون عادو� �إلى دينهم وتربوؤو� من �لطاغية ب�صار �الأ�صد، ويكونون �إخوة لنا 

و�صنحميهم مما نحمي منه �أنف�صنا«. 

�إلى �لكف عن �لن�صريية يف �لرت�جع عن �الأ�صياء �لعقدية  ويخل�ض �جلوالين 
�لتي �أخرجتهم من دينهم، ويعودون �إلى ح�صن �الإ�صالم ويتربوؤون من ب�صار �الأ�صد، 
ومينعون رجالهم من �لقتال يف �صفوف ب�صار �الأ�صد، فبهذ� ي�صبحون �إخو�ننا ويعودون 

�إلى ح�صن �الإ�صالم.
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�لعلويني:  �جلنود  من  �صالحه  يلقي  عمن  �جلوالين  يتحدث  �أخرى  نقطة  ويف 
وبالتاأكيد قتلو�  �لنظام طيلة )4( �صنو�ت،  ُيقاتلون مع  �الآن مثاًل لدينا جنود  »نحُن 
من �أهل �ل�ُصنة وقتلو�، ُثم بع�ض �الأحيان ُنحا�صر منطقة ُمعينة فيخرج هذ� �جُلندي 
�إلى �أهلِه �آمنًا ُمطمئنًا  �أُ�صلِّم نف�صي �الآن... ليذهب  �أنا  �أُ�صلِّم نف�صي، يقول  �أنا  فيقول 

فقط، �إنُه يترب�أ مما كاَن يفعلُه ولو كاَن قاتاًل منا )1000( رُجل«.

ريف  �لن�صرة يف  تخ�صع حل�صار  �لتي  �ل�صيعية  �لُقرى  وحتدث �جلوالين عن 
�إدلب فيقول: »هذِه كانت ثكنات ع�صكرية للنظام وما ز�لت، هي ُقرى حُماربة لالإ�صالم 
و�ملُ�صلمني، هوؤالء يخطفون من �أهل �ل�ُصنة من �لُقرى �ملُجاورة لهم، كان �لنظام ينطلق 
ب�صكل  حُماربة  ُقرى  فهذِه  بهم،  �ملُحيطة  �ملناطق  ُكل  �إلى  و�ملدفعية  بالقذ�ئف  منهم 

كامل، وهي حُما�صرة �الآن بعَد �أن خرَج �لنظام من �إدلب، هي حتَت �حل�صار«.

طائفة  �لعلوية  �لطائفة  �عتبار  �إلى  �لن�صرة  جبهة  يف  �الأغلب  �الجتاه  وذهب 
ومن  يد�ها،  �قرتفت  مما  توبتها  تعلن  �أن  �إال  �ملجمل،  على  للدين  حماربة  مرتدة 
�أفكارها �ملنحرفة و�ل�صالة، �إال �أن عبد�هلل �ملحي�صني، �لذي يلقى تاأييدً� من غالبية 
�لف�صائل �ل�صورية وخا�صة �لن�صرة، �أفتى بتحرمي قتل ن�صاء و�أطفال �لعلويني، م�صمنا 

فتو�ه رد� على �ملعرت�صني عليها))(.

كفر  �حلوثيني طائفة  �عترب  �ليمن،  له يف  فرعًا  �لدولة  تنظيم  �قتنا�ض  وبعد 
عمومها  ��صتهد�ف  جو�ز  يف  ع�صرية  �الثني  �جلعفرية  �لطائفة  حكم  تاأخذ  وردة، 
م�صاجدهم  يف  �حلوثيني  عموم  با�صتهد�ف  عمليا  تنفيذه  بد�أ  ما  وهو  تفريق،  دون 

وجتمعاتهم، حماواًل ��صتن�صاخ جتربته يف �لعر�ق. 

))( كان �ملحي�صني رئي�ض مركز دعاة �جلهاد يف �صوريا، قد ن�صر عرب ح�صابه على تويرت تغريد�ت بعنو�ن: »حكم ن�صاء و�أطفال �لعلوية«، 
خل�ض فيها �إلى »حرمة قتل ن�صاء و�أطفال �لعلويني«.

و�أ�صار �ملحي�صني �إلى �أن هذه �مل�صاألة مهمة »حلاجة �ملجاهدين لها، خ�صو�صًا يف هذه �ملرحلة �جلهادية �ملتقدمة يف �أر�ض �ل�صام«، الفتًا �إلى 
�أن »�ملعارك �لقادمة �صتكون باإذن �هلل يف قلب معاقل �لنظام، يف �لقرى �لعلوية، وهو حتّول جديد يف �ل�صاحة �جلهادية �ل�صامية«، ووفقًا 
�أجاب �ملحي�صني عنها بقوله: »قد يتعلل �لبع�ض بجو�ز قتل ن�صاء  للمحي�صني ويف مناق�صته �ال�صتباقية العرت��صات �ملعرت�صني على فتو�ه، 
و�أطفال �لكفار باالآية: »فمن �عتدى عليكم فاعتدو� عليه مبثل ما �عتدى عليكم«، وبح�صب �ملحي�صني فاإن »�ملماثلة يف �لعقوبة يف قوله )مبثل 
ما �عتدى عليكم( خم�صو�ض مبا لي�ض مبحرم«، م�صيفا �أنه: »ال ي�صح مثال �أن تزين بقريبة �أحد زنى بقريبتك بحجة �ملعاملة باملثل...«. 
ه باحلرمة لذ�ته، ومنع  وخل�ض �ملحي�صني �إلى �لقول: »فال يجوز �لعمل باالآية على �إطالقها من دون �لنظر �إلى ما ��صتثناه �ل�صارع وخ�صّ

�ملقابلة فيه باملثل، فال يجوز مقابلة �لغدر بغدر، و�ملع�صية ال ُتقابل مبع�صية...«.
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كان الفتًا نفي تنظيم �لقاعدة يف �صبه جزيرة �لعرب �أية عالقة له بتفجري�ت 
�لعا�صمة  و��صتهدفت م�صجدين يف   ،2015 20 مار�ض )�آذ�ر(  �لتي وقعت يف  �صنعاء 
�ليمنية، يرتادهما »�أن�صار �هلل« )�حلوثيون( وغريهم من �مل�صلني، �إذ �أعلن �لتنظيم 
يف بيان له جاء فيه: »ننفي عالقتنا بالتفجري�ت �لتي ��صتهدفت م�صاجد �حلوثيني، 
�مل�صاجد  د�خل  �لتفجري  بعدم  �لظو�هري  �أمين  �لدكتور  بتوجيهات  �لتز�منا  ونوؤكد 

و�الأ�صو�ق و�الأماكن �ملختلطة حفاًظا على دماء �الأبرياء، وتغليًبا للم�صلحة �لعامة«.

بينما �صارع تنظيم �لدولة �الإ�صالمية )د�ع�ض( –والية �ليمن، �إلى تبني هذه 
�لكثري  بينهم   ،)345( وجرح  �صخ�صًا   )140( مقتل  عن  �أ�صفرت  �لتي  �لتفجري�ت 
بعد  و»د�ع�ض«  �لقاعدة  تنظيمي  بني  �الإعالمية  ي�صبه �حلرب  ما  ود�ر  �الأطفال.  من 
منفذي  �لقاعدة  �أن�صار  خاللها  �تهم  �صنعاء،  �ليمنية  �لعا�صمة  يف  تفجري�ت  وقوع 

�لتفجري�ت من »د�ع�ض« بالت�صاهل يف �صفك �لدماء.

دولة  جنود  ي�صطرها  �لتي  �ملالحم  �صل�صلة  »�صمن  »د�ع�ض«:  بيان  يف  وجاء 
�خلالفة يف كل يوم �صد �أعد�ء �هلل ودينه و�أوليائه، �نطلق خم�صة من فر�صان �ل�صهادة 
ملتحفني �أحزمتهم �لنا�صفة يف عملية مباركة، ي�صر �هلل لها �أ�صباب �لتنفيذ، لينغم�ض 
�أربعة منهم و�صط �أوكار �لر�ف�صة �حلوثية يف والية �صنعاء، ويفجرو� مقر�ت �صركهم 
يف بدر وح�صو�ض، ولينطلق خام�ض �إلى وكر �آخر لهم يف �صعدة حا�صدين روؤو�ض �أئمة 

�ل�صرك...«.

وقد فّجر مو�صوع �لتفجري�ت يف �صنعاء �صجااًل بني �لقاعدة و»د�ع�ض«. وقال 
�أبو مارية �لقحطاين )�مل�صوؤول �ل�صرعي يف جبهة �لن�صرة -فرع �لقاعدة يف �صوريا(: 
»�إن �خلالف مع تنظيم �لدولة )د�ع�ض( لي�ض �صيا�صيًا �أو على �أمور �إد�رية«، موؤكدً� �أن 
�خلالف بينهم »منهجي« مثلما �أكد زعيم تنظيم �لقاعدة �أمين �لظو�هري ذلك يف 

وقت �صابق.
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�حلوثيني  مل�صاجد  »د�ع�ض«  تنظيم  تفجري  على  تعقيبه  �لقحطاين)9( يف  ونفى 
يف �صنعاء �أي م�صوؤولية للقاعدة عنها قائال: �إن »تربوؤ �أن�صار �ل�صريعة من تفجري�ت 
�مل�صاجد يعد خطوة جريئة ور�صالة �صرعية عملية لكل من يحمل �لدع�صنة بر�أ�صه«. 
من  ونتمنى  �لدماء،  يف  ويتحرزون  يتورعون  �ملجاهدين  �الإخوة  �أن  لنا  »يبنّي  وتابع: 
�الإخوة �لرب�ءة من �أي عمل يخالف �ل�صرع و�العرت�ف باخلطاأ و�العتذ�ر فهو ف�صيلة«. 

�حلكم  وبّينو�  �ل�صرع،  يقبلها  ال  م�صاألة  كل  من  �ملجاهدون  ترب�أ  »لو  و�أ�صاف: 
�ل�صرعي فيها، ما �أ�صبحت �الأعمال �الإجر�مية �لد�ع�صية دينًا يتقربون �إلى �هلل به، 
حيث م�صى عقد كامل و�لدو�ع�ض يكفرون تكفريً� �صيا�صيًا ويفّجرون باالأ�صو�ق، فلم 

يتم �الإنكار عليهم علنًا، و�قت�صر �الأمر على منا�صحات �صرية«.

الخاتمة

تنتج �لبيئة �ملحيطة باجلهاديني عدوها �ملفرت�ض �لذي مينحها �ملربر �ل�صائغ 
لقتاله، �إال �أن ذ�ك �لعدو ميكن �أن يتغري، فيتحول �صالحهم �إلى عدو جديد. فتنظيم 
يناير  من  و�لع�صرين  �خلام�ض  بعد  نف�صه  عن  �أعلن  �صيناء  يف  �ملقد�ض  بيت  �أن�صار 
�إاّل  �أجله،  �لتنظيم من  �أن�صئ  �أ�صا�صي  �إ�صر�ئيل كعدو  2011 حمدد�  �لثاين(  )كانون 
�أن  بحجة  �مل�صرية،  �لدولة  مو�جهة  �حلقيقي وحتول يف  �لعدو  ترك  �أن  لبث  ما  �أنه 
تلك �لدولة هي من حالت بينه وبني ��صتهد�ف عدوه �ملركزي، وهو �الأمر �لذي كذبه 
�لو�قع؛ حيث حول �لتنظيم وجهته نحو �لدولة �مل�صرية مبجرد �أن الح يف �الأفق �صقوط 
نظام حممد مر�صي، فر�أى �أن حتوله يف �جتاه �لنظام �جلديد �صيمنح له دعمًا كبريً� 

وتعاطفًا من جمهور �الإ�صالميني �حلانقني من زو�ل حكم �الإخو�ن �مل�صلمني.

ولو كان �أبو م�صعب �لزرقاوي حمقا يف ��صتهد�ف عموم �لطائفة �ل�صيعية دون 
تفريق، ملا ك�صف يف ر�صالته البن الدن عن �أن �ل�صيعة هم مفتاح �لتغيري عرب ��صتهد�فهم 
يف �جلملة، مما يدفعهم للتخلي عن بع�ض �ملو�زنات �ل�صيا�صية �لتي يتخفون ور�ءها، 
مما يعطي للزرقاوي وجماعته ر�صفة من ماء �حلياة، يجددون بها دماءهم ال�صتكمال 

)9( تغريد�ت ن�صرها �أبو مارية �لقحطاين، �لقيادي يف جبهة �لن�صرة، على ح�صابه �ل�صخ�صي على موقع تويرت.
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بناء �إمارتهم على �أ�صالء �لقتلى ودماء �ل�صحايا.

وما يوؤكد تهافت نظرية �لزرقاوي، هو �ن�صالخ )�ل�صنة( يف �لعر�ق من م�صروعه، 
بل وحتديه يف �صكل ت�صكيل ميلي�صيات �صنية )�ل�صحو�ت( قامت للت�صدي مل�صروعه، 
حتى كادت �أن تف�صله لتتحول �ل�صحو�ت يف ��صرت�تيجية �أمر�ء �لتنظيم من بعده لعدو 

مركزي �آخر، �حتل يف وقت من �الأوقات �لرقم �الأول يف قائمة �الأعد�ء.

وهذ� قد ال ينفي �أن تيار� من �لقاعدة ظل مم�صكًا باعتقاد�ته �الأ�صلية -رمبا 
ورف�ض  وغريها،  �ل�صيعية  بامل�صاألة  يتعلق  فيما  �لطائفية-  �لبيئة  عن  بعيد�  ظل  الأنه 
�إلى �لقبلة،  �لفتاوى �لتي تعطي �حلق يف ��صتهد�ف عموم �لفرق �لتي تن�صب نف�صها 
و�متلك هذ� �لتيار ح�صا بامل�صتقبل بحكم خربتهم بتيار�ت �لتكفري �لتي �إن تو�صعت يف 
مفهومه فلن يقف عند حد تكفريها هي بالتبعية، ومثل هذ� �لتيار �أبو حممد �ملقد�صي 
�لذي �آثر �البتعاد عن حمل �ل�صالح، وظل بعيدً� عن �لبيئة �لقتالية، و�إن كان هو نف�صه 

�أحد �ملنظرين �لذين ت�صببو� يف تد�صني فقه �لتكفري.


