بسم اهلل الرحمن الرحيم
قاعدة الظواىري واليراري والنظاري
والحكمة اليمانية المفقودة
رب العالمين ،والعاقبة لممتّقين ،وال عدوان إال عمى الظالمين ،وصمّى اهلل وسمّم عمى خاتم
الحمد هلل ّ
محمد ،وعمى آلو وصحبو أجمعين ،أما بعد:
األنبياء والمرسمين ّ
قال الصادق المصدوق صمّى اهلل عميو وسمّم(( :جاء أىل اليمن ،ىم أرق أفئدة ،اإليمان يمان،

والفقو يمان ،والحكمة يمانية)) [رواه البخاري ومسمم عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو].
قال الحافظ ابن رجب الحنبمي (رحمو اهلل):

"تأمل قول النبي صمّى اهلل عميو وسمّم(( :اإليمان يمان ،والفقو يمان ،والحكمة يمانية)) قالو في
ّ
مدح أىل اليمن وفضميم ،فشيد ليم بالفقو واإليمان ،ونسبيا إلييم لبموغيم الغاية في الفقو واإليمان
والحكمة ،وال نعمم طائفة من عمماء المسممين أقل كبلماً من أىل اليمن ،وال أقل جدالً منيم ،سمفاً

ومحبتو،
حبو
ّ
وخمفاً ،فدل عمى أن العمم والفقو الممدوح في لسان الشارع ىو العمم باهلل المؤدي إلى ّ
واجبللو وتعظيمو ،وىما مع العمم بما يحتاج إليو من أوامره ونواىيو ،كما كان عميو عمماء أىل
اليمن قديم ًا ،مثل :أبي موسى األشعري ،وأبي مسمم الخوالني ،وأويس ،وغيرىم ،دون ما زاد عمى

ذلك ،من ضرب أقوال الناس بعضيا ببعض ،وكثرة التفتيش عن عوراتيم وزالتيم ]...[ ،وكذلك كثرة
البحث عن فضول عموم ال تنفع في الدين وتشغل عن اهلل واالشتغال بو ،وتقسي القمب عن ذكره،
وتوجب ألىميا حب العمو والرئاسة عمى الخمق ،فكل ىذا غير محمود ،وقد كان النبي صمّى اهلل
عميو وسمّم يتعوذ من عمم ال ينفع [رواه مسمم عن زيد] ،وفي حديث عنو أنو قال(( :سموا اهلل عمما

نافعا ،وتعوذوا باهلل من عمم ال ينفع)) [رواه ابن ماجو عن جابر] ،وفي حديث عنو(( :إن من العمم

جيال)) [رواه أبو داود عن بريدة] .وكان صمّى اهلل عميو وسمّم يكره إطالة القول وكثرة تشقيق الكبلم،

ويحب التجوز في القول ،وفي ذلك عنو أحاديث كثيرة يطول ذكرىا" [مجموع رسائل ابن رجب].
وقال رحمو اهلل:

"وقال ابن مسعود أيضا" :إنكم في زمان كثير عمماؤه قميل خطباؤه ،وسيأتي بعدكم زمان قميل عمماؤه
كثير خطباؤه" ،فمن كثر عممو وقل قولو فيو الممدوح ،ومن كان بالعكس فيو مذموم؛ وقد شيد
النبي صمّى اهلل عميو وسمّم ألىل اليمن باإليمان والفقو ،وأى ُل اليمن أقل الناس كبلماً وتوسعاً في
ويعبرون بألسنتيم عن القدر المحتاج إليو من ذلك ،وىذا ىو
ألن عمميم عمم نافع في قموبيمّ ،
العموم ّ
الفقو والعمم النافع" [فضل عمم السمف].

بعد قراءة "فضل عمم السمف عمى عمم الخمف" لمحافظ ابن رجب (رحمو اهلل) ،عمِق قولو "أىل اليمن
المعمنة من مجاىدي جزيرة
أق ّل الناس كبلماً" في ذىني سنواتّ ،
ثم شاىدتو واقعاً وعياناً في البيعات ُ
العرب واليمن وسيناء وليبيا والجزائر ،فأقصر الكممات الخمسة ىي كممة مجاىدي اليمن ،وفييا
يثبتيم عمى عيدىم حتى
عبروا بيا عن يقينيم بإيجاز واختصار ،أسأل اهلل أن ّ
حكمة وفقو وايمان ،و ّ
يمقوا اهلل وىو عنيم راض.
قال مجاىدو اليمن:
النبوة ،ولقد -واهلل -رأيناىا خبلفة
"ولقد ب ّشرنا رسول اهلل صمّى اهلل عميو وسمّم بخبلفة عمى منياج ّ
جينم،
النبوة ،وعندما سمعنا أبواق الييود والنصارى ،الذين ىم الدعاة عمى أبواب ّ
عمى منياج ّ
استجبنا ألمر رسول اهلل بمزوم جماعة المسممين واماميم ،فعن حذيفة رضي اهلل عنو َّأنو قال" :كان

الشر مخافة أن
الناس يسألون رسول اهلل صمّى اهلل عميو وسمّم عن الخير ،وكنت أسألو عن ّ
شر؟ قال(( :نعم ،دعاة عمى أبواب جينم ،من
ُيدركني "...الحديث ،وفيو" :ىل بعد ىذا الخير من ّ
أجابيم إليو قذفوه فييا)) ،قمت :يا رسول اهلل صفيم لنا ،قال(( :ىم من جمدتنا ،ويتكممون

بألسنتنا)) ،قمت :فما تأمرني إن أدركت ذلك ،قال(( :تمزم جماعة المسممين واماميم)) [رواه

البخاري ومسمم]".
فعمموا الداء -الفرقة واالختبلف ،-وعرفوا الدواء -الوحدة واالجتماع ،-وفقيوا أن االجتماع المقصود
التحزب والحزبية ،فنطقوا
ىو بمزوم جماعة المسممين (الخبلفة) واماميم (الخميفة) ،ال االجتماع عمى
ّ
تكبر.
بالحكمة النبوية ،وقالوا سمعنا وأطعنا ،دون ّ
تردد أو تنطّع أو ّ
وقال غيرىم :سمعنا وعصينا وأُشربوا في قموبيم عجل الحزبية بكبرىم ...وتنطّعوا بكثرة الكبلم كما

لما أُمروا بذبح بقرة ،واحتالوا عمى األمر والنيي فجعموا الحزبية ىي حبل اهلل الذي
تنطّع بنو إسرائيل ّ
التفرق الذي ُنيينا عنو!
أُمرنا باالعتصام بو ،وجعموا الخبلفة ىي ّ
رد حارث النظ اري عمى جند الدولة اإلسبلمية في اليمن وعمى إمام المسممين الخميفة
وىكذا كان ّ
تدين والصميبيين والمبتدعة
إبراىيم -حفظو اهلل،
وسدد رميو ،وكسر بو شوكة المر ّ
وصوب رأيوّ ،
ّ
ي بغمزه ولمزه (أي قبل إظيارىما لمحقد
الني بمديحو الماكر ،واليرار َّ
والبغاة ،-فقمّد النظاري الجو َّ

والحسد والعداوة والبغضاء عمناً) ،وأبا عبد اهلل الشامي بكثرة كبلمو واطالة قولو وتقسيماتو وفمسفتو

ي بتناقضاتو(...)1
وحقده ،والظواىر َّ

فمم يشبو النظاري جند اليمن ،بل أطال في بيانو األجوف وحمل كبلم الخميفة عمى أسوأ احتمال،
فكان الجزء من كممة أمير المؤمنين المتعمّق بح ّل الجماعات وواقع اليمن ال يتجاوز الدقيقة ،وكان

سنة أبي عبد اهلل الشامي الذي أخذ كتاب
ّ
رد حارث النظاري بكممة طوليا نصف ساعة ،عمى ّ
"الكبائر" وجعل أبوابو عناوين في بياناتو المناصرة لمصحوات ضد الدولة اإلسبلمية ،ىكذا :أوالً،

ال ،ثانياً ،ثالثاً ...أوالً ،ثانياً ،ثالثاً ...إلخ...
ثانياً ،ثالثاً ...الثامن عشر ...أو ً

الشر ،ومنيا قولو:
والمؤسف أن بعض عباراتو تقطر دماً ّ
وتنبئ بالسوء وتُبطن ّ

التوسع في االجتيادات من سفك لمدماء
"ونحمميم مسؤولية ما قد ينتج عن التعصب لآلراء و ّ
المحرمة بحجة التمدد وبسط سمطان الدولة ،ونؤكد أننا ال نبدأ مسمماً بعدوان وال بقتال ،وال نستبيح

األعراض وال األموال!".

وكأنو يقول" :الدولة تستبيح أعراض المسممين"! فعجباً لمن فرح من المغ ّفمين بقولو "الشيخ
قمتّ :
المكرم حفظو اهلل" وغير ذلك ،ونسوا أن الجوالني بدأ كممتو األولى بعد إعبلن الدولة اإلسبلمية في
ّ
حق أمير المؤمنين وجنده ودولتو دون ىذا الحقد الظاىر ،ومما قالو
العراق والشام بمديح ماكر في ّ
الجوالني:

بالتعرف عمى الشيخ البغدادي ،ذلك الشيخ الجميل الذي وفّى ألىل الشام
عز وج ّل
شرفني اهلل ّ
ّ
"ثم ّ
ّ
ورد الدين مضاعفاً".
حقّيمّ ،
ظان أن نياية النظاري ستكون أفضل من
فإذا كانت بداية النظاري بكممات تقطر دماً ،فبل ّ
يظن ّن ّ
نياية الجوالني ،إال أن يرحمو اهلل ،نسألو ج ّل وعبل أن ييديو وأصحابو إلى االعتصام باإلمام.
أصر عمى انتمائو ألميره الظواىري الذي ال يكفّر الرافضة
ووقع النظاري في تناقض عجيب ،حيث ّ
أصبلً ،واذا ف ّكر الظواىري في تكفيرىم لم "يكفّرىم" ّإال بعمّة واحدة :إعانة أمريكا في االعتداء عمى
المسممين؛ قال الظواىري:

"موقفي من عوام الشيعة ىو موقف عمماء أىل السنة ،وىو أنيم معذرون بجيميم .أما من شارك
ٍ
حينئذ حكم الطوائف
منيم زعماءىم في التعاون مع الصميبيين واالعتداء عمى المسممين فحكميم
الممتنعة عن شرائع اإلسبلم( .)2أما عواميم الذين لم يشاركوا في العدوان عمى المسممين ،ولم يقاتموا

تحت لواء الصميبية العالمية ،فيؤالء سبيمنا معيم الدعوة وكشف الحقائق ،وتبيين مدى الجرائم التي
ارتكبيا زعماؤىم ضد اإلسبلم والمسممين" [المقاء المفتوح  -الحمقة األولى].
الضباط المع ّذبين لممسممين في بعض فروع أمن
وال يكفّر الظواىري من أنصار الطواغيت إال
ّ
الدولة ،حيث قال:

"ضباط أمن الدولة فرع مكافحة النشاط الديني الذين يحققون في القضايا اإلسبلمية ويعذبون
كثير من
المسممين أراىم كفا اًر عمى التعيين ،فيم يعممون عن الحركات اإلسبلمية أكثر مما يعرفو ٌ
اء كفرتيم عمى التعيين أو
أعضائيا عنيا .ويجوز قتل ضباط أمن الدولة وسائر أفراد الشرطة سو ً
ٍ
ٍ
قتالية اتخذت من قنصيم وسيمةً لمنكاية فييم
حممة
كفرتيم عمى العموم ،إذا كان ذلك ضمن

لمصمحة الجياد ،ألن الطائفة المرتدة الممتنعة تقاتل قتاالً واحداً ،ويجوز قتل مدبرىم واإلجياز عمى
ٍ
يعمم حالو عيناً ،وألن تبين الحال ىو في المقدور عميو ،وىؤالء غير
جريحيم ،وىذا قت ٌل لفرد لم ْ
ٍ
مقدور عمييم ،فبل يعطل جياد الدفع المتعين من أجل تبين حاليم" [المقاء المفتوح  -الحمقة األولى].
وقال:
"تكفير الجيوش وأجيزة األمن فيو تفصيل ،فالذي أراه أن ضباط مباحث أمن الدولة فرع مكافحة
النشاط الديني وأمثاليم الذين يحققون مع المسممين ويعذبونيم كفار عمى التعيين ،وحاصل الخبلف
في المسألة قميل جداً ،وينحصر في األحكام الشخصية كالزواج والميراث ،أما من الناحية العممية
فميس ىناك فرق بين القولين في قتاليم ،والخبلف في المسألة فيو سعة" [المقاء المفتوح  -الحمقة

األولى].
فعبادة القباب ونصرة القانون -عند الظواىري -ال تكفّر المرء ،وأما تعذيب المسممين واالعتداء
عمييم إعانةً لمصميبيين أو انتساباً لـ"فرع مكافحة النشاط الديني" ،فأمر مختمف...
فكيف يكفّر النظاري الرافضة والعسكر دون تفصيل ظواىري()3؟ ىل يعصي أميره الذي "دافع" عنو
زاعماً عدم انحرافو( !)4وكيف يدعو إلى محاربة الحوثة وذلك خبلف التوجييات الظواىرية التي أُمر

شر الحوثة والطاغوت الجديد في اليمن!
بالتزاميا والتي بسببيا استفحل ّ

عامة لمعمل الجيادي" (تأليف الظواىري) مبنية عمى ىذا
والحقيقة ّ
أن السياسة المتّبعة في "توجييات ّ
يقدر
التفريق بين نوع الطائفة وأعيانيا رغم زعمو أنو ال فرق عممي بين القولين ،فإن المرء إذا كان ّ

يوسع ليم دائرة العذر ليشمل الجيل بأصل الدين ،فسيضطر
وجود "مسممين" في صفوف الطائفة ،و ّ
"يتورع" و"يحتاط" ،فبل يستيدف المرتدين خشية
من حيث يشعر أو ال يشعر عاجبلً أو آجبلً إلى أن ّ
عبارتو وكمماتو ،ومنيا قولو:
ا
متأولين" ،وىذا واضح في بعض
أن يقتل "مسممين ّ

"واذا تورطت جماعة تنتسب لئلسبلم في المشاركة في القتال مع العدو الكافر ،فيرد عمييا بأقل قدر
عامة
يكف عدوانياّ ،
سداً لباب الفتنة بين المسممين ،أو اإلضرار بمن لم يشارك العدو" [توجييات ّ

لمعمل الجيادي].

ابتداء ال ترى فرقا بين تكفير نوع الطائفة وتكفير أعيانيا -ظيرت آثارىا
فيذه العقيدة -التي كانت
ً
مجرد استراتيجية عسكرية
عممياً في سياسة الحرب ،ال كما ّ
يظن بعض المغ ّفمين أن سياسة التنظيم ّ
بحتة ،بل الحقيقة أنيم يتورعون عن قتل من ُيخشى أنيم من المسممين :عسكر الطاغوت ورافضة
المجوس!

وبمغني عن الثقات في اليمن ،أن النظاري كان يجادل عن الحوثيين وال يجزم بتكفيرىم ألنيم
"زيدية" ،ثم مع كثرة االعتراض ،بدأ يقول أنيم "طائفة ممتنعة" دون تكفيرىا ،ثم قال بتكفيرىا -دون
أعيانيا -بامتناعيا ال بنفس الشرك األكبر وتكفير الصحابة (الحتمال جيل أعيانيا!) ،وىذا قول
يتجنبون استيداف الحوثة إال بعد أن
أكثر "الشرعيين الكبار" عند التنظيم في اليمن ،لذا كانوا
ّ
شرىم مؤ ّخ اًر وسيطروا عمى الببلد وسفكوا دماء العباد؛ وعساكر صالح وعبد رّبو عندىم بين
استفحل ّ

تد ...وال ُيقاتمونيم بعمّة نصرة الطاغوت الحاكم بالقوانين الوضعية ،بل لمظاىرة
متأول ومكره ...ومر ّ
ّ
الصميبيين عمى المسممين فقط ،زاعمين أن الشبية في العمة الثانية أضعف ،وذلك عمى طريقة
الظواىري :تعذيب المسممين واعانة الصميبيين كفر ال ُيعذر (وفي "توجيياتو"ُ ،يعذر إذا كانت
الجماعة تنتسب لئلسبلم!) ،أما عبادة األموات ونصرة الطاغوت فكفر وجيل ُيعذر ،وبسبب ىذه

االنحرافات ال مانع لدييم أبداً في التعاون مع عصابات "صحوجية" ("إصبلحية" و"حجورية") ضد

التوسع في ىذا التعاون أوقع جبية الجوالني فيما آل إليو حاليم،
الحوثة ...في سبيل اهلل! زعموا ...و ّ
ثم إلى مظاىرة الصحوات السمولية واالئتبلفية عمى
تطور تعاونيم إلى الركون و ّ
الود والمداىنة ّ
حيث ّ
الدولة اإلسبلمية...

ومما بمغني عن الثقات في اليمن أيضاً أن "أنصار الشريعة" في "محافظة" الجوف يقاتمون جنباً إلى
تد (جيش "الربيع العربي"  -جيش عبد رّبو) واإلخوان المفمسين ضد الحوثة،
جنب مع الجيش المر ّ
ومدرعاتو ،بل أن تموينيم من الذخيرة
ويتم نقل المقاتمين من بين خطوط القتال بآليات الجيش المر ّ
تد ّ

أن
والطعام من معسكرات الجيش المر ّ
تد ...واهلل المستعان( ...وبمغني عن الثقات في اليمن أيضاً ّ
قيادة التنظيم في اليمن نادمة عمى فترة التمكين التي أداروا فييا مناطق سيطروا عمييا في أبين
وغيرىا لما يقرب من عام ،حتى قال بعضيم" :لو وفّرنا المال والجيد الذي ُبذل إلدارة ىذه المناطق
في التجنيد وشراء السبلح لكان أصمح لنا" ،فسقطوا في وىم المصادمة بين جياد الدفع والتمكين
يمن اهلل بو عمى المجاىدين لتحكيم شرعو).
الجزئي الذي ّ
عودة إلى النظاري الذي أعماه حقده ،فمم يفيم المراد بعبارة أمير المؤمنين (حفظو اهلل):
شرىم".
أمة مخذولة ،ولو وجد ىؤالء من
ّ
ّ
الموحدين من يقارعيم لما استفحل ّ
"إن الروافض ّ
ابتداء غير
الموحدين من يقاتميم
فأقول ،مستعيناً باهلل ،المقصود ،لو وجد ىؤالء الروافض من
ّ
ً
ممتزمين بسياسة "توجييات عامة لمعمل الجيادي" لما استفحل شرىم ،ولم ِ
ينف وجود القتال من قبل
ّ
ّ

يكف عدوانيم ،أي :بدفع
بشكل "ظواىري" ُيعامل الحوثة عمى أنيم طائفة مسممة ُيقاتمون بأقل قدر ّ
شدة وال غمطة فيو ،فبل ُيتبع مدبرىم وال ُيجيز عمى جريحيم وال ُيقتل أسيرىم ،ودون اإلغارة
مجرد ال ّ
ّ
عمى جموعيم ...واهلل المستعان.

ول ّما خرج النظاري وكفّر الحوثة كان دافعو األكبر سياسياً ،واضطر إلى مخالفة أميره الظواىري
شر الروافض
فإن الجند لن يتّبعوه إن
أصر عمى آراء باطمة ّ
بذلك التكفيرّ ،
أدت إلى استفحال ّ
ّ
وشيوع العممانية...

وان أتى معترض بأقوال قديمة لبعض قادتيم أو كممات لبعض فضبلئيم الشيداء ،أو ذكر عمميات
تدون من الحكم في
تدين ُنفّذت عمى طريقة الدولة والتي أُوقفت فجأةً حتّى تم ّكن المر ّ
ضد المر ّ
قديمة ّ
أن بعض ىذه العمميات الجريئة كانت اجتيادات فردية دون
اليمن (وبمغني عن الثقات في اليمن ّ

تبنييا) ،فأقول :بعد انطبلق
وع ّزر من أمر بيا ،لكن اضطر التنظيم في اليمن إلى ّ
رضى القيادةُ ،
"الربيع العربي" واستشياد الفضبلء ،خرجت توجييات وسياسات ال حكيمة من الظواىري واألمريكي
()5

والباشا وحسام عبد الرؤوف (صاحب كتاب "لو كنت مكان مرسي وقعدت عمى الكرسي"!)

في

خراسان ،وأظير النظاري وأمثالو في اليمن ما أخفوه في قموبيم طيمة ىذه السنوات من اليوى ،فوافق
شن طبقة ،وطُبقت توجييات الظواىري بحذافيرىا ،إلى أن جعمت اليمن تحت أقدام الرافضة

والطاغوت الجديد ،واهلل المستعان.

ولمعممّ ،إنما خرجت بيانات قاعدة اليمن "المناصرة" لمدولة اإلسبلمية بسبب كثرة اعتراض الجنود
لما ُش ّكمت الوالية بتنسيق مع
واألمراء (دون
ّ
األول) عمى "حياد" قاعدة اليمن و"ظواىرّيتيا" ،و ّ
الصف ّ

الدولة -وكان ذلك قبل اإلعبلن عن الوالية رسمياً وبعمم التنظيم في اليمن حيث أُخبر بمشروع

التمدد -سارع أىل المنيج إلى مبايعة الدولة ،ثم أراد بعض المذبذبين خمع بيعة الدولة لغاية في
ّ
يبرئ تنظيم اليمن الدولة من تيمة الغمو ويناصرىا في حربيا مع الصميبيين
أنفسيم ،لكن بشرط أن ّ

قر بشرعيتيا حتّى ال يقعوا في حرج أمام مريدييم ،فكتبت قيادة التنظيم في اليمن البيان
وي ّ
"المناصر" األخير (قبل كممة النظاري) ،واال كانت البيانات السابقة تتجاىل وجود الدولة اإلسبلمية
في أحداث العراق والشام العظام ،وفي بعضيا انتقاد لناطقيا الرسمي الشيخ العدناني بالممز والغمز
الترحم عمى مرتدي
دون التصريح بعد أن ّبين الشيخ انحراف منيج الظواىري ،وفي بعضيا
ّ
فيبل تر ّحم التنظيم عمى أبي عبد الرحمن البيبلوي وأبي بكر
الصحوات السمولية (قادة أحرار الشام)ّ ،
العراقي وأبي أسامة المغربي  -رحميم اهلل؟

وأخي اًر ،ال بارك اهلل في بيعة قاعدية مزعومة لممبل عمر ،فيل المبل عمر الذي دعا لحمد وتميم آل
ثاني و"نصح" "الح ّكام المسممين" (الطواغيت) بمسانو ولسان إمارتو( ...)6ىل سمح ليم بالعمل خارج

حدود أفغانستان الحديثة ضد "الح ّكام المسممين" و"دول الجوار" و"دول المنطقة" و"دول العالم"()7؟ أو

ّأنو ينكر أي مشروع لمعمل خارج أفغانستان م ار اًر وتك ار اًر تطميناً لـ"المجتمع الدولي"؟ ثم كيف تدعو
اإلمارة إلى عبلقات ثنائية من االحترام المتبادل وحسن جوار مع اليند ويأتي الظواىري ويعمن عن
فرع تنظيم القاعدة في اليند()8؟ وتدعو إمارتو األفغانية إلى عبلقات حسنة مع إيران الرافضة،
ويدعو النظاري إلى قتال الرافضة()9؟ ىل دعوى البيعة لو من الحكمة اليمانية أو من الحزبية

الجاىمية؟ فميدعوىا فإنيا منتنة...
النزاع
لنبوة ومعيا ّ
واال -واهلل -سيكونون كالمؤل من بني إس ارئيل ،فمقد جاءتيم خبلفة عمى منياج ا ّ
مياجر إبراىيم -تبسط المبلئكة أجنحتيا ليم وعمى دولتيم...
من القبائل -المياجرون إلى
َ
فعارضوىا ...ماضين في طريقيم إلى مزبمة التاريخّ ...إال أن يشاء اهلل...

قوة إال بو ،وىو حسبنا ونعم الوكيل.
واهلل المستعان ،وعميو التكبلن ،وال حول وال ّ
كتبو
أبو ميسرة الشامي
غفر اهلل لو
أشد المخالفين ليا:
( )1الظواىري يدعو إلى بيعة الدولة اإلسبلمية منذ قياميا في العراق ،واآلن ىو من ّ
البيعة وحقيقة الصراع
بردة الطائفة الممتنعة عن أصل الشريعة (الحاكمية)
( )2فائدة :بعض "الجياديين" القدامى كانوا ال يحكمون ّ

فضبلً عن الطائفة الممتنعة عن شريعة من الشرائع (حكم من األحكام)! ومنيم قادة "الجماعة اإلسبلمية بمصر"
الذين وصفيم الظواىري -بعد أن دخموا في العممية الديمقراطية -بـ"اإلخوة الك ارم ...إخوة المنيج والعقيدة
أما رأيو
والمحنة" ...ويبدو من كبلم الظواىري اآلتي أّنو يكفّر نوع الطائفة الممتنعة عن أصل الشريعة ال أعيانيا؛ ّ
في الطائفة الممتنعة عن بعض الشرائع ،فالمستنبط من مجموع آرائو في التكفير ّأنو ال يكفّرىا ...ومذىب السمف

ردتيم ...قال
اضح ّبين ،فإن الصحابة أجمعوا عمى تكفير مانعي الزكاة -والزكاة من الشرائع -وقاتموىم عمى ّ
و ٌ
شيخ اإلسبلم ابن تيمية رحمو اهلل" :والصحابة لم يقولوا" :أأنت مقر لوجوبيا أو جاحداً ليا؟" ىذا لم يعيد عن

الخمفاء والصحابة ،بل لقد قال الصديق لعمر رضى اهلل عنو" :واهلل لو منعوني عقاالً أو عناقاً كانوا يؤدونيا إلى
رسول اهلل صمّى اهلل عميو وسمّم لقاتمتيم عمى منعيا" .فجعل المبيح لمقتال مجرد المنع ال جحد الوجوب ،وقد روي

يقرون بالوجوب لكن بخموا بيا ،ومع ىذا فسيرة الخمفاء فييم جميعاً سيرة واحدة ،وىي قتل
أن طوائف منيم كانوا ّ
ررييم وغنيمة أمواليم والشيادة عمى قتبلىم بالنار ،وسموىم جميعاً أىل الردة" [الدرر السنية :ج9
مقاتمتيم وسبي ذ ا
ص.]418

وقال" :وقد اتفق الصحابة واألئمة بعدىم عمى قتال مانعي الزكاة وان كانوا يصمون الخمس ويصومون شير

تدين وىم يقاتمون عمى منعيا ،وان أقروا بالوجوب كما أمر
رمضان وىؤالء لم يكن ليم شبية سائغة ،فميذا كانوا مر ّ

اهلل" [الفتاوى الكبرى ج 3ص.]541

تدين مع كونيم يصومون ويصمون ،ولم يكونوا يقاتمون جماعة
سموا مانعي الزكاة مر ّ
وقال" :واذا كان السمف قد ّ
المسممين ،فكيف ممن صار مع أعداء اهلل ورسولو قاتبل لممسممين" [الفتاوى الكبرى ج 3ص.]548

فرق بين الطائفة وأعيانيا في اسم الكفر وبعض أحكامو ،وىذا التفريق مخالف إلجماع السمف في
( )3الظواىري ي ّ
ك اهلل أسره)" :أجمع
حق الطوائف التي اجتمعت عمى كفر كنصرة القباب والقانون؛ قال الشيخ أبو جندل األزدي (ف ّ
ّ
الصحابة (رضي اهلل عنيم) عمى كفر أتباع وأنصار كل من مسيممة الك ّذاب وطميحة األسدي ،وكذلك أجمعوا
عمى كفر من امتنع عن أداء الزكاة وساروا فييم سيرة واحدة ،فقد غنموا أمواليم وسبوا نساءىم وشيدوا عمى قتبلىم
بأنيم في النار ،وىذا تكفير منيم ليم عمى التعيين" [اآليات واألحاديث الغزيرة عمى كفر قوات درع الجزيرة].
ونجري عميو جميع أحكام الكفر من وجوب البراءة منو ،وتحريم
فالمعين من الطائفة "نحكم عميو ّ
بأنو كافر بعينوُ ،
ّ
ِ
إنكاحو المسممة ،وعدم الصبلة عميو إذا مات ،ومنع دفنو في مقابر المسممين ،واباحة دمو
ابتدائو بالسبلم ،وحرمة

ك اهلل أسره) ،والفرق العممي بين رأي
سواء في المعركة أو خارجيا" (قالو الشيخ عبد العزيز الطويمعي  -ف ّ
الشدة المتّبعة في سياسة الحرب ووسائميا.
الظواىري وقول الدولة اإلسبلمية يظير في الغمظة و ّ
الردة طارئة عمى رأس طائفة مسممة اجتمعت في األصل عمى عمل شرعي كالجياد في سبيل اهلل،
أما إذا كانت ّ
الحجة عمى األتباع (الجاىمين بحال القيادة بعد أن ب ّدلت)،
ابتداء حتى تُقام
فالتفريق قد يكون لو وجو صحيح
ّ
ً
لكنيم ُيقاتَمون بمجموعيم المتناعيم حتى ال تكون فتنة ويكون الدين كمو هلل.

( )4الظواىري ال يكفّر االستسبلميين البرلمانيين وال الرافضة المجوس؛ انظر:

بين منيجين  - 1محمد مرسي نموذجا الجزء األول
بين منيجين  - 2محمد مرسي نموذجا الجزء الثاني
بين منيجين  - 3الرافضة طائفة مرتدة محاربة الجزء األول
بين منيجين  - 4الرافضة طائفة مرتدة محاربة الجزء الثاني
بين منيجين  - 5الرافضة طائفة مرتدة محاربة الجزء الثالث
بين العدناني والظواىري وخربشة الرويبضات

( )5حسام عبد الرؤوف – من القادة الجدد لتنظيم القاعدة؛ راجع:
القيادة الجديدة لتنظيم القاعدة 1
القيادة الجديدة لتنظيم القاعدة 2
القيادة الجديدة لتنظيم القاعدة 3
القيادة الجديدة لتنظيم القاعدة 4

( )6قالت اإلمارة" :إمارة أفغانستان اإلسبلمية تطالب من الحكام المسممين ليذه الدول باالنضمام في تحالف
إسبلمي دفاعا عن المسجد األقصى بدل الدفاع عن المصالح األمريكية ،وحمل مسئوليتيم اإلسبلمية واألخبلقية
في سبيل صد اعتداءات الييود عمى قبمة المسممين األولى .عمى حكام الدول اإلسبلمية بترك االختبلفات فيما
بينيم ،وتحمل مسئولية الدفاع عن المسجد األقصى" [بيان إمارة أفغانستان اإلسبلمية حول اعتداء االحتبلل الصييوني عمى

المسجد األقصى].
وقال المبل عمر" :كما نشكر بيذا الخصوص فخامة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خميفة آل ثاني،
حيث بذل جيوداً مخمصة ،ودور الوسيط الناجح ،في سبيل اإلفراج عن القادة المذكورين واالستضافة ليم ،أسأل

اهلل لفخامتو البدل الجميل في الدنيا واألجر العظيم في اآلخرة .كما أسأل العمي القدير أن يفك أسر جميع سجنائنا
المواطنين المظمومين مثل ىؤالء القادة ،الذين سجنوا في سبيل تحرير الوطن ،وخدمة الدين" [رسالة تينئة حول إفراج

القادة الجياديين من معتقل غوانتانامو].
وقالت اإلمارة" :وجدير بالذكر ،أننا نقدم الشكر والتقدير لدولة قطر الشقيقة ولسمو أميرىا الموقر الشيخ حمد بن
خميفة آل ثاني -حفظو اهلل -لما وافق عمى فتح مكتب سياسي لئلمارة اإلسبلمية في ببلده ،وتفضل بتوفير

التسييبلت المتعمقة بو" [بيان حول افتتاح مكتب سياسي إلمارة أفغانستان في دولة قطر].

التوسع خارج حدود أفغانستان الحديثة التي رسميا الصميبيون ،فدعوى
( )7المبل عمر ينفي أي ّنية لمعمل أو
ّ
فروع القاعدة البيعة لو من أبطل الباطل؛ راجع:
طرية
النبوة أم خبلفة قُ ْ
 خبلفة عمى منياج ّ رد عمى الفتان المفتون وراء الكواليسوباألخص العالم اإلسبلمي
ومما قالو المبل عمر" :ترغب اإلمارة اإلسبلمية في إقامة العبلقات المتبادلة مع العالم
ّ
ودول الجوار في جو من االحترام المتبادل والمصالح المتبادلة في ضوء تعاليم اإلسبلم ومصالحنا الوطنية ،وال
بالتدخل في شؤونيا .واإلمارة اإلسبلمية تطمئن العالم
التدخل في شؤون اآلخرين ،كما ال تسمح ألحد
ترغب في
ّ
ّ
ضد اآلخرين ،وكذلك تُعمن لمجميع ّأنيا تحترم جميع القوانين والمواثيق
بأنيا ال تسمح ألحد باستخدام أراضييا ّ
ّ

نينئ حكومات ما بعد الثورات والشعوب العربية
العالمية في ضوء تعاليم الدين اإلسبلمي ومصالحنا الوطنيةّ .
بالتقدم والمستقبل الزاىر ومراعات التعاليم اإلسبلمية في حياتيا" [بيان
بحياتيا وأوضاعيا الجديدة ،وندعو ليا
ّ

بمناسبة حمول عيد الفطر المبارك لعام  1433ىـ].

وقالت اإلمارة" :إن اإلمارة اإلسبلمية من واقع التعاون الثنائي واالحترام المتبادل تطمب التعامل مع دول العالم

ودول المنطقة ،ولم تضر اإلمارة اإلسبلمية أحداً من ذي قبل ،وال تضرر أحد اآلن وال مستقببلً ،كما ال تسمح

ألحد أن يستخدم أرض األفغان ضد أي أحد" [متن موقف إمارة أفغانستان المعمن في المؤتمر البحثي المنعقد في فرنسا].

المتحدث الرسمي إلمارتو" :في اآلونة األخيرة أظيرت بعض دول المنطقة -اليند ،الصين ،وروسيا-
( )8قال
ّ
قمقيا إذا ما انسحبت القوات األمريكية من أفغانستان وتترك المنطقة فستواجو المنطقة حالة من عدم الثبات،
وستواجو دول المنطقة لتيديدات من أفغانستان .نحن نعتبر ىذا النوع من القمق أث اًر لمدعاية السالبة لوسائل

اإلعبلم االستخباراتية الغربية ،ونأمل من دول المنطقة أن تستبين الحقائق ألنفسيا وتطمق التصريحات في ضوء

الحقائق والواقعيات العينية .اإلمارة اإلسبلمية بصفتيا الجية ذات المسؤولية تطمئن الجميع بأنو لن يحصل ضرر
من أفغانستان إلى أي بمد من بمدان المنطقة أو بمد مجاور ،نحن نطمب األمن لبمدنا والمنطقة" [تصريحات المتحدث

باسم اإلمارة اإلسبلمية حول قمق بعض دول المنطقة].

( )9قالت اإلمارة" :فمن ىذا المنطمق ،قامت اإلمارة اإلسبلمية في ضوء سياستيا الخارجية المعقولة والمتوازنة،
بإقامة عبلقات دبموماسية مبنية عمى أصول االحترام المتقابل ،والمساواة ،وعدم التدخل في األمور الداخمية مع

دول المنطقة والعالم المختمفة ،وتسعى أن توسع نطاق عبلقاتيا السياسية ،وتمدىا إلى بقية الدول كذلك ،وان

عبلقتنا مع دولة إيران اإلسبلمية حمقة من ىذه السمسمة .طمب إيران ودعوتيا ،وسفر مسؤول المكتب السياسي
باإلمارة اإلسبلمية مع الوفد المرافق لو ،والمقاءات اإليجابية مع المسؤولين اإليرانيين ،كميا تشيد بوضوح عمى

السياسة الخارجية المعقولة والسالمة والمستقمة والمتوازنة لئلمارة اإلسبلمية ،وبما أن الوفد سعى في تحسين
العبلقات الثنائية ،وناقش مسألة المياجرين األفغان ومشاكميم ،فإن ذلك يثبت أن اليدف الرئيسي واألساسي من
إقامة العبلقات مع دول العالم ىو استكمال مطالب الشعب األفغاني ومقاصده ،وتحقيق المصالح العميا لمبمد
وتأمينيا فقط ليس غير .إن إيران دولة إسبلمية ،وليا حدود مشتركة مع أفغانستان ،ويسكن ىناك أكثر من ميموني

مياجر أفغاني ،وىي غنية بالنفط ،وتتمتع باقتصاد جيد ،وليا ساحل مع البحر ،وىي دولة ميمة عمى مستوى
المنطقة والعالم ،ىذه ىي تمك الوجوىات التي تقرب بين الدولتين بل وتجبر كمتا الدولتين أن تكون بينيا معامبلت
حسنة في إطار المصالح الشعبية وحسن الجوار ،وأن تكون ليما عبلقات سياسية واجتماعية واقتصادية" [السياسية

الخارجية لئلمارة اإلسبلمية تمثل المصالح العميا لمبمد].
وقالت اإلمارة" :نشرت صحيفة فارس اإليرانية خب اًر كشفت فيو عن سفر وفد اإلمارة اإلسبلمية إلى جميورية إيران

اإلسبلمية ،وان اإلمارة اإلسبلمية تؤكد ذلك وتؤيده .فقبل مدة ،قام وفد برئاسة زعيم المكتب السياسي باإلمارة
اإلسبلمية بزيارة لمدة ثبلثة أيام إلى مدينة طيران عاصمة إيران ،وقد تمت الزيارة لمناقشة العبلقات الثنائية بين

الطرفين ،ورجع الوفد بعد مناقشة الموضوعات المذكورة آنفا ]...[ .ىذه الزيارة التي تمت بدعوة رسمية من قبل
الحكومة اإليرانية ،فقد تمكن وفد اإلمارة اإلسبلمية من خبلليا أن يبمغوا صوت الشعب والمجاىدين ومتطمباتيم
إلى أذان وفود دول العالم المختمفة ،وأفادوىم بمعمومات حول األوضاع المستمرة ،كما قاموا بمحادثات إيجابية مع
كبار مسؤلي جميورية إيران اإلسبلمية حول موضوعات مختمفة ]...[ .وعمينا أن نقول بأن اإلمارة اإلسبلمية

سعت دائماً لرعاية العبلقات مع دول المنطقة والعالم ،في إطار االحترام المتقابل ،ولم تنقطع بعد محاوالتيا في
ىذا السبيل" [تصريحات القاري محمد يوسف أحمدي حول سفر وفد اإلمارة إلى جميورية إيران].

وقال المبل عمر" :يجب عمى جميع المسممين أن يسدوا جميع الدسائس المئيمة لمعدو الماكر ،وأال يعطوا الفرصة

لو ليشعل نيران االختبلف بين المسممين .جزء كبير من السياسة األمريكية ىو تصنيف المسممين في العراق باسم
وقوة
أىل التشيع وأىل السنة ،وفي أفغانستان باسم البشتون ،والطاجيك ،والي ازرة ،واألوزبك ،حتى تقمل من ّ
شدة ّ
االنتفاضات الشعبية والمقاومة المسمحة مقابميا ]...[ .وىكذا إني أرجو من األخوة العراقيين بأن يتركوا االختبلفات

باسم أىل التشيع ،وأىل السنة إلى الوراء ،وأن يقاوموا متّحدين ضد العدو المحتل ،ألن النصر غير ممكن دون
االتّحاد" [رسالة إلى الشعب األفغاني والعراقي المجاىدين].
تنبيو :أخبرني بعض قدامى المياجرين الخراسانيين أن ىناك قادة كبار في أفغانستان ووزيرستان يش ّكون في حياة

ويرجحون قتمو أو أسره ،حيث لم يره أحد منيم منذ بدء الحممة الصميبية المعاصرة عمى أفغانستان،
المبل عمر
ّ
ونقموا عن ابن المبل عمر ّأنو لم يره منذ  12سنة؛ فمن المحتمل أن ىذه العبارات التي فييا انحراف واضح عن

الحق جاءت من غيره ،وان كان المتابع يرى في األقوال المنسوبة إليو أخي اًر أصبلً في رسائمو القديمة ،ولكن ليس
ّ
بالدرجة التي نراىا اليوم ،واهلل المستعان.

