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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

[ القيادة العامة –تنظيم قاعدة الجهاد  ] 
 بيان بشأن عالقة جماعة قاعدة الجهاد بجماعة )الدولة اإلسالمية في العراق والشام(

 

  .واالهاحلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وآله وصحبه ومن 
  : أما بعد

 
أواًل: تعلن مجاعة قاعدة اجلهاد أهنا ال صلة هلا جبماعة )الدولة اإلسالمية يف العراق والشام(، فلم ختطر بإنشائها، ومل تستأمر 
فيها ومل تستشر، ومل ترضها، بل أمرت بوقف العمل هبا، ولذا فهي ليست فرًعا من مجاعة قاعدة اجلهاد، وال تربطها هبا عالقة 

 .تنظيمية، وليست اجلماعة مسؤولة عن تصرفاهتا
 .فإن أفرع اجلماعة هي اليت تعلنها القيادة العامة للجماعة، وتعرتف هبا

 .مع التأكيد على والئنا وحمبتنا وتأييدنا لكل جماهد، وحرصنا على األخوة بني املسلمني واجملاهدين
 

 :املعاين املهمة يف العمل اجلهادي، ومنهاثانياً: تود مجاعة قاعدة اجلهاد أن تؤكد على بعض 
 .احلرص على الشورى والعمل اجلماعي واختاذ القرارات املصريية بعد التشاور بني اجملاهدين وإقرار قيادهتم هلا -
 .احلرص على أن حتل مشاكل اجملاهدين فيما بينهم وليس عرب اإلعالم -
لى حقها، وال نتسلط عليها، وال نسلبها حقها يف اختيار من حيكمها، احلرص على أن نكون جزًءا من األمة، وال نفتئت ع -

ممن تتوفر فيهم الشروط الشرعية. وال نسارع بإعالن إمارات ودول، مل يستشر فيها علماء اجملاهدين وال القيادة وال سائر 
  .اجملاهدين واملسلمني، مث نفرضها على الناس، ونعد من خيالفها خارًجا

د األمة حول القضايا الرئيسية، وهو منهج الشيخ أسامة بن الدن رمحه اهلل، الذي ارتقى به بالعمل احلرص على حش -
 .اجلهادي ودعا إليه، حىت اختذه اهلل شهيداً، حنسبه واهلل حسيبه

  .ولذلك أصدرت اجلماعة )وثيقة نصرة اإلسالم( تأكيًدا هلذا املنهج وتبيانًا للقضايا اليت جيب حشد األمة حوهلا
احلرص على ختليص العمل اجلهادي من املخالفات والتصرفات املضرة ولذلك أصدرت اجلماعة وثيقة )توجيهات عامة  -

 (.للعمل اجلهادي
 .الرباءة من أي تصرف ينشأ عنه ظلم ينال جماهًدا أو مسلًما أو غري مسلم -
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اجملاهدين، وأننا نربأ من الدماء احملرمة اليت سفكت فيها من وهنا نؤكد على تربُئِنا من الفتنة، اليت حتدث يف الشام بني فصائل 
أي طرف كان، وندعو اجلميع ألن يتقوا اهلل، ويدركوا عظم املسؤولية امللقاة عليهم، وفداحة الكارثة اليت أصابت اجلهاد يف 

 .الشام ومستقبل األمة املسلمة بالفتنة اليت خاضوا فيها
جلهاد أن يسعى جاهًدا يف إطفاء الفتنة بالعمل على اإليقاف الفوري للقتال مث وندعو كل ذي عقل ودين وحرص على ا

   .السعي يف حل النزاعات بالتحاكم إىل هيئات قضائية شرعية للفصل فيما شجر بني اجملاهدين
 

نصرة والوالء مهما زاد ثالثاً: نؤكد على أن باب التناصح بيننا وبني اجلميع مفتوح، وأن املسلم اجملاهد يبقى له حق األخوة وال
وِء ِإالَّ َما َرِحَم َرِّبَِّ ِإنَّ  ارٌَة بِالسُّ ْفَس أَلمَّ  .َرِّبِّ َغُفوٌر رَِّحيٌم﴾خطؤه، وال نربأ أنفسنا من ذلك ﴿َوَما أُبَ رُِّئ نَ ْفِسي ِإنَّ الن َّ

ْلُت َوإِلَْيِه أُنِيُب﴾﴿ ِإْن أُرِيُد ِإالَّ اإِلْصاَلَح َما اْسَتطَْعُت َوَما تَ ْوِفيِقي ِإالَّ بِالّلِه   َعَلْيِه تَ وَكَّ
 

 .وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم
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