
6 مقــــــــــــاالت 

رسالة حول
فك النصرة ارتباطها بتنظيم القاعدة

الغاية من القتال؟!
يجب �أن يكون جهادنا يف �شبيل �هلل، و�أن 
�لغاية  لتحقيق  و�شائل  هي  �مل�شميات 
�خلطاأ  فمن  �لدين،  �إقامة  وهو  �لعظمى 
)�لغاية(،  مبكانة  )�لو�شيلة(  جنعل  �أن 
نقاتل  نحن  هل  �أنف�شنا:  ن�شاأل  �أن  فيجب 
الأننا  نقاتل  �أم  قاعدة؟!  الأننا  وجناهد 
نقاتل  كنا  �إذ�  �ل�شريعه؟!  حتكيم  نريد 
يكون هنالك  فلن  �ل�شريعة،  الجل حتكيم 
د�م  نكن.  مل  �أو  قاعدة  كنا  �إذ�  �إ�شكالية 

�لهدف �لذي ن�شعه له هو نف�شه! 
و�لهدف ذ�ته �لذي كان موجود يف "جبهة 
"جبهة  يف  موجود  ذ�ته  هو  �لن�شرة" 
�أبوحممد  �ل�شيخ  قال  فقد  �ل�شام"  فتح 
�جلوالين: )وي�شعى هذ� �لت�شكيل �جلديد 
�لعمل  �أواًل:  �لتالية:  �الأهد�ف  لتحقيق 
وحتكيم  وجل  عز  �هلل  دين  �الإقامة  على 

�شرعه( . 
يف  �ملقد�شي  حممد  �أبو  �ل�شيخ  ويقول 

ر�شالة له قبل �شنتني:
ولي�شت  و�ملعاين  باحلقائق  )فالعربة 
باالأ�شامي، و�الإهتمام و�لرتكيز ينبغي �أن 
�لو�شائل،  من  �أكرث  �لغايات  على  ين�شب 
و�إذ� كان �لنبي �شلى �هلل عليه و�شلم حما 
ر�شول  حممد   ( به  تعاىل  �هلل  و�شفه  لقبا 
�مل�شركني  مع  �ل�شلح  وثيقة  من   ) �هلل 
باب  فمن  و�مل�شلمني  �الإ�شالم  مل�شلحة 
�أوىل �أن نرتخ�س و�أن ال نت�شدد يف حمو ما 
�لتكتيك  �قت�شى  فاإذ�  �الأ�شماء،  من  دونه 
�الأ�شماء  هذه  من  �شيء  عن  �لتخلي 
باأ�شماء  و��شتبد�لها  �جلهاد  مل�شلحة 
�أو  �هلل  �أن�شار  �أو  �لدين  كاأن�شار  جديدة 
حتى �أن�شار �ل�شام �أو غري ذلك فال ينبغي 
�ختالف  �أو  حرج  م�شدر  ذلك  يكون  �أن 
�أ�شوة  �هلل  ر�شول  يف  فلنا  �ملجاهدين  بني 
��شتعظمو�  �لذين  وباأ�شحابه  ح�شنة 
�ن�شرحت �شدورهم  ثم  �بتد�ء  �الأمر  ذلك 
لنا  ملثله؛  حاجتهم  عند  و��شتعملوه  له 
فيهم قدوة طيبة، وبناء عليه فن�شيحتي 
بعدم  �ل�شام  يف  �ملجاهدين  الإخو�ين 
مب�شميات  �لتم�شك  يف  و�لت�شدد  �لت�شبث 
نحوها  �أو  �لقاعدة  �أو  �لن�شرة  كجبهة 
�ملجاهدين  على  �لعزيزة  �الأ�شماء  من 
و�أن�شار �لدين �إن كان ذلك �شي�شتغل �شد 
�أو ي�شبح حجر عرثة يف طريقهم  �جلهاد 
�أو �أنه �شي�شد �لنا�س و�ملوؤيدين عنهم �أو 
�لنا�س  عموم  وبني  بينهم  حاجزً�  �شتقيم 

من �ل�شعب �ل�شوري(. 
 

عدم الربوز
يرت�شو�  مل  �نف�شهم  �لقاعدة  قياد�ت 
من  خوًفا  �ل�شام،  يف  فرع  لهم  يظهر  �أن 
��شتغالل �لقوى �لدولية له يف �شالح نظام 
وحتيًد�  �ل�شورية،  �لثورة  و�شد  ب�شار 

لالأعد�ء ما �أمكن.
يقول �ل�شيخ �أمين �لظو�هري:

بل  ��شتئذ�ٍن  دون  دوٍل  �إعالن  )مثل 
من  �لتوجيه  كانت  حيث  �إخطار،  وال 
وجوٍد  �أي  نعلن  ال  �أن  �لعامة  �لقيادة 
�الأمر  �ل�شام، وكان هذ�  للقاعدة يف  علني 
�لعر�ق،  �الإخوة يف  �تفاق حتى مع  حمل 
للنظام  ر  وفَّ �لذي  باالإعالن  وفوجئنا 
�ل�شوري والأمريكا فر�شًة كانو� يتمنونها، 
يت�شاءلون:  �ل�شام  �أهل  عو�م  جعل  ثم 
علينا؟  �لكو�رث  جتلب  �لقاعدة  مالهذه 
يجلبو�  �أن  يريدون  هل  ب�شار؟  يكفينا  �أال 

علينا �أمريكا �أي�ًشا؟( .
ويقول �ل�شيخ �أبو يحيى �لليبي يف ر�شالته 
بد�يات  حول  �ملاجد  ماجد  �لقائد  �ىل 
يف  كتبُت  )وقد  �شوريا:  يف  �مل�شلح  �لعمل 
لي�شت  مدة  منذ  �لدولة  يف  لالإخوة  ذلك 
بالق�شرية فيها بع�س �خلطوط �لعري�شة 
يكون  �أال  �شديد:  باخت�شار  ملخ�شها   ....
جماعة  با�شم  علني  ظهور  �أي  هناك 
�ملعروفة  �مل�شهورة  �شيما  وال  جهادية، 

. )....
حركة  مع  �أ�شامة  �ل�شيخ  �شنع  وكذلك 

�ل�شباب �ملجاهدين �إذ قال:
هذ�  يتم  �أن  فاأرى  �لوحدة  م�شاألة  )ويف 
�شرية  ر�شائل  عرب  �ل�شرعي  �لو�جب 
بني  �الأمر  هذ�  ن�شر  مع  معلنة  غري 
هناك  تكون  �أن  دون  �ل�شومايل  �ل�شعب 

�أو  طرفنا  من  مل�شئولني  ت�شريحات  �أي 
ويبقى  متت،  قد  �لوحدة  باأن  طرفكم  من 
�شئلو� عن  �إن  �الإخوة من طرفكم  حديث 
بالقاعدة  تربطهم  باأنهم  بالقاعدة  �شلتهم 

�أخوة �الإ�شالم دون نفي �أو �إثبات.

ولهذا الأمر �ضببان:
��شتنفار �خل�شوم عليكم  �شيزد�د  �الأول: 
�إن مت �الأمر علًنا كما ح�شل مع �الإخوة يف 
�خل�شوم  باأن  علًما  �جلز�ئر،  �أو  �لعر�ق 
�إذ�  �إخفاوؤه  يتعذر  �أمر  وهو  �شيعلمون 
�نت�شر بني �ل�شعب ولكن يبقى �العرت�ف 
�شيد �الأدلة، ويبقى هناك جمال ملن يريد 
يف  للم�شلمني  �إغاثية  م�شاعد�ت  تقدمي 
حيث  �حلقيقة  هذه  ينكر  باأن  �ل�شومال، 
مما  قاطعة  �أدلة  على  مبنية  لي�شت  �إنها 
مناطق  يف  �مل�شلمني  على  �حل�شار  يقلل 

�الإمارة وعلى مناطق �الإمارة نف�شها.
�ل�شومال  يف  �مل�شلمني  بع�س  �أن  �لثاين: 
�لتغذية  �ل�شديد و�شوء  �لفقر  يعانون من 
بالدهم،  يف  �حلروب  ال�شتمر�ر  نتيجة 
خطاباتي  �أحد  يف  �أحث  �أن  عزم  ولدي 
م�شاريع  على  �خلليج  دول  يف  �لتجار 
كبرية  ولي�شت  ومهمة  فعالة  تنموية 
�ل�شود�ن،  يف  جربناها  �أن  �شبق  �لتكلفة 
فبقاء �ملجاهدين غري متحدين مع �لقاعدة 
يف  �لر�غبني  �لتجار  موقف  يقوي  علًنا 
وجناح  �ل�شومال  يف  �إخو�نهم  م�شاعدة 
هذ� �مل�شروع يخفف �لكرب عن �ملكروبني 
على  ويحافظ  �ل�شومال  يف  �مل�شلمني  من 

بقاء �لنا�س مع �ملجاهدين فيها( .
مع  من�شجمة  هذه  �لتحييد  وحماولة 
غزوة  ففي  �لنبوية،  �ل�شرعية  �ل�شيا�شة 
عليه  �هلل  -�شلى  �لنبي  عر�س  �الأحز�ب 
غطفان  على  �ملدينة  ثمار  ثلث  و�شلم- 
رغم �أن �قت�شاد �ملدينة قائم على �لثمار، 
�أجل  من  �القت�شاد  هذ�  بثلث  فهو �شحى 
�مل�شركني،  بقية  عن  غطفان  يحيد  �أن 
من  �شيء  �أبدو�  �لذين  الأ�شحابة  وقال 
�العرت��س: )و�هلل ما �أ�شنع ذلك �إال الأنني 
ر�أيت �لعرب قد رمتكم عن قو�س و�حدة ، 
وكالبوكم من كل جانب ، فاأردت �أن �أك�شر 

عنكم من �شوكتهم �إىل �أمر ما(.
يكونو�  مل  �لتنظيم  قياد�ت  �أن  فالحظ 
بينهم  �الرتباط  �إعالن  يف  متحم�شني 
ما  لالأعد�ء  حتييًد�  �الأفرع،  بع�س  وبني 
و�شلب  للتحرك  هام�س  و�إتاحة  �أمكن 
ة وتفويت �لفر�شة على �لطو�غيت  �حلجَّ

و�أذنابهم.

لر�ضى  طلًبا  الرتباط  فك  جاء  هل 
اأمريكا؟!

حتيد  حماولة  بني  نخلط  ال  �أن  ويجب 
�الأعد�ء ومابني ��شرت�شائهم.

فهذه �خلطوة لي�شت ��شرت�شاًء� لهم.
�الرتباط  فك  عنها  �أُعلن  �لتي  فالغايات 
مل تكن وقف �لق�شف �الأمريكي �أو تعديل 
�لت�شنيف من قبل �أمم �ملتحدة، �أو ر�شى 
�أهمها  من  د�خلية  الأ�شباب  بل  �لغرب، 
�لتي  �لذريعة  ب�شحب  �لدول  هذه  ية  تعرَّ
وثانيها  �ل�شوري،  �ل�شاأن  يف  �أنفها  حت�شر 
و�ل�شخ�شيات  �لف�شائل  مع  للتقرب 
�ل�شورية  د�خل  يف  و�مل�شتقلة  �لفاعلية 
�شرورة  مع  ين�شجم  مبا  �ل�شورية 

�ملرحلة. 
باأ�شم  �ملتحدث  عّمار  �أبو  ح�شام  يقول 

�جلبهة تو�شيًحا ملنت بيان �النف�شال:
�شيا�شات  الإر�شاء  �لقر�ر  هذ�  ياأت  )ومل 
على  نعّول  ال  فنحن  �أمريكا،  �أو  �لغرب 
جاء  �لقر�ر  فهذ�  �الأمريكان،  �شيا�شة 
لتغليب هذه �مل�شلحة يف �لدرجة �الأوىل؛ 
ت�شعى  �أن  �أمريكا  تريد  �لتي  فامل�شميات 
وتقوي�س  لق�شف  بها  وتتذرع  �إليها 
�ليوم  كثرية:  م�شميات  هي  �لثورة  هذه 
�أن  نريد  لكننا  قاعدة.  غري  وغًد�  قاعدة 
يوقف  لن  �مل�شّمى  هذ�  �أن  للنا�س  نبنّي 
�أو  �لثورة،  هذه  ��شتهد�ف  عن  �أمريكا 
من  ناأمل  عنهم،  �لرو�شي  �لق�شف  يوقف 
�إخو�ننا يف �لف�شائل �ملجاهدة وقد جاءت 
يعني  �الأوىل  �لدرجة  يف  �خلطوة  هذه 
تقّدر  �لن�شرة"  "جبهة  �أن  للنا�س  �إثباًتا 
م�شاحلهم، ومعاناتهم، وبالدرجة �لثانية 
�لف�شائل،  وبني  بيننا  للم�شافات  تقريًبا 
�أو  يخافونها  �لتي  للمخاوف  و�إز�لًة 

عن  وتبعدهم  �مل�شمى  هذ�  حول  ُت�شاع 
�خلطوة  فهذه  �لوحدة،  وعن  �الجتماع 
جاءت للحفاظ على �لر�أ�س مال �لد�خلي، 
ولي�شت �إر�شاًء الأي �شيا�شة خارجية، وال 

تعّول عليها( .
وحتى كذلك �ل�شيخ �أبو حممد �جلوالين مل 
يذكر �أن فك �الإرتباط كان الإر�شاء �أمريكا 

بل قال:
)ونزواًل لرغبة �أهل �ل�شام يف دفع �لذر�ئع 

�لتي يتذرع بها �ملجتمع �لدويل( .
�شخريتهم،  حتى  �أو  �لبع�س  فا�شتهز�ء 
قائمة  يف  �جلبهة  ُتبقي  �شوف  �أمريكا  �أن 
ثم  غًد�،  تق�شفهم  ر�ح  �أنها  �أو  �الإرهاب 
خروجه ويقول: )�أمل نقل لكم؟! وقد ذهب 
��شتهز�ء  هو  منثور�(  هباًء�  �نف�شالكم 
ثم  �أواًل  �لعر�س  فاأثبت  حملة!  غري  يف 
�أنق�س. فلم ولن ت�شتطيع �أن تثبت �أن فك 
�الرتباط جاء لطلب �لود �لغربي بوجود 
قررت!  ما  مع  تت�شاد  �شرحة  ن�شو�س 
بفك  �لن�شرة  �أن  تثبت  �أن  ت�شتطيع  ولن 
�رتباطها ظنت �أن �لق�شف �شوف يتوقف؛ 

فعليه كيف نق�شت؟!
�ُشذًجا،  لي�شو�  �لن�شرة  جبهة  قادة  و 
تر�شى  �شوف  �مريكا  �أن  يظنون  حيث 
بالقاعدة،  �رتباطهم  فك  مبجرد  عنهم 

�أن  لديهم  �ملتقررة  �مل�شلمات  من  فهذه 
�جلهادي  �ملنهج  من  �أمريكا  �إ�شكالية 
�ل�شريعة،  الإقامة  �حلثيث  و�ل�شعي 
عن  وال  مر�شي  عن  ير�شو�  مل  كانو�  فاإن 
�شوف  �أمريكا  �أن  يظنون  فكيف  �أردوغان 

تر�شى عنهم )مبجرد( فك �الرتباط؟! 
يف  �جلوالين  حممد  �أبو  �ل�شيخ  يقول 

�ملوؤمتر �ل�شحفي:
�لت�شنيف  �أن  �شبق  فيما  ذكرنا  )ونحن 
للجماعات  �لدويل  و�لت�شنيف  �الأمريكي 
�أو �لدول �أو ما �شابه ذلك لي�شت هي على 
فيما  ذكرنا  �لقاعدة،  تنظيم  يف  �رتباطها 
تنظيم  يكن  مل  ح�شني  �شد�م  �أن  �شبق 
�لدولية.  �لهيمنة  عن  خرج  الأنه  قاعدة 
كوريا �ل�شمالية خرجت عن �لهيمنة، كوبا 
فحوربت  �لدولية  �لهيمنة  عن  خرجت 
وجرى  ذلك  �إىل  وما  و�شنفت  وعودت 
لي�س  �لق�شية  فلذلك  جرى؛  ما  عليها 
�لقاعدة.  تنظيم  ق�شية  يف  عالقة  �أي  لها 
هو  �لف�شائل  ت�شنيف  مع  �لغرب  م�شكلة 
�أن  ميكن  ال  فنحن  يحمله.  �لذي  �لفكر  يف 
نتالقى مع �لغرب باأي �شكل من �الأ�شكال، 
فنحن �شو�ء كنا مع تنظيم �لقاعدة �أو مل 
نتنازل  لن  �لقاعدة فنحن  نكن مع تنظيم 
عن مبادئنا وثو�بتنا. نحن �شنبقى نقول 
لذلك  و�شن�شعى  �ل�شريعة  نحكم  �أن  نريد 
و�شن�شتمر يف �جلهاد ولن نهادن �أو نوقف 

معركة مع عدو �شائل علينا( .
زعم  من  على  رد  هي  �الأخرية  و�جلزئية 
�شوف  �رتباطها  فك  مبجرد  �لن�شرة  �أن 

تر�شى باحلل �ل�شيا�شي!!

هل اأ�ضبحت اجلبهة جماعة وطنية؟!
تركيز جماعة نطاق �شر�عها يف جغر�فيا 
وطنية!  �أنها  بال�شرورة  يعني  ال  معينة 
 = ر��شدة  خالفة  �ىل  يطمح  م�شروع  فاأي 
ُيفهم �أنه موؤيد لهدم �حلدود و�إقامتها على 

طول �متد�د �لدول �الإ�شالمية. 
هذ�  لتحقيق  �الوىل  �خلطوة  و�أن 
�جلغر�يف  �لنطاق  تطويع  هو  �مل�شروع 
مع  عليه،  و�ل�شيطرة  فيه  يقاتلون  �لذي 

�شرورة حتييد �الأعد�ء �لقريبيني.
فقد جاء على ل�شان قيادة قاعدة �ملغرب 

يف )وثيقة �أزو�د(: 
�لتخفيف  يف  تكمن  �لثالثة:  )و�لفائدة 
علينا من �ل�شغوط �خلارجية و�لدولية. 

ننظر  �أن  جد�  �ملهم  من  �لثاين:  �الأمر 
�أنه  على  �أزو�د  يف  �الإ�شالمي  مل�شروعنا 
ال  عديدة  مر�حل  �أمامه  �شغري  مولود 
�أ�شده..  ويبلغ  يكرب  كي  عليها  مير  �أن  بد 
�الأوىل  �أيامه  يف  الز�ل  �حلايل  فاملولود 
على رجليه  يقف  ركبتيه ومل  على  يحبو 
بعد، فهل من �حلكمة �أن نبد�أ ومن �الآن يف 
دون  قطعا  �شتحول  �لتي  �الأثقال  حتميله 
�شتوؤدي  ورمبا  بل  رجليه،  على  وقوفه 
حقا  كنا  �إذ�  �أنفا�شه؟!!...  وكتم  خلنقه 
نريد له �لوقوف على رجليه يف هذ� �لعامل 
�ملرتب�شني،  �الأ�شد�ء  باالأعد�ء  �ملليء 
بيده  و�الأخذ  عنه  �لتخفيف  من  بد  فال 
وم�شاعدته و�إ�شناده �إىل �أن يقف، وينبني 
حتييد  فقه  نتبنى  �أن  �لت�شور  هذ�  على 
�خل�شوم، و�أن نتجنب �شيا�شة �ال�شتفز�ز 

و�ال�شتعد�ء وتهييج �الأعد�ء( .
لها  )عاملية(  جماعة  �ملغرب  فقاعدة 
عمليات �شد طو�غيت �لغرب و�لعرب وال 
ب�شرورة  تقول  ذلك  ومع  بحدود،  توؤمن 

�لتدرج وحتييد    �الأعد�ء. فهذه �خلطو�ت 
لي�شت حكًر� على �جلماعات �لوطنية كما 

يزعم �أو يدعي بع�س �جلهال!!!
هذه  �لر�شالة  �أن  �مل�شحكة:  �ملفارقة  مع 
�الإقليم  على  �شيطرت  قد  فئة  �ىل  �أُر�شلت 
وحالنا  فكيف  عليه،  نفوذها  وب�شطت 
مع  وفر  كر  مرحلة  يف  الز�لنا  �ل�شام  يف 
بهذ�  نهتم  �أن  �أوىل  باب  فمن  �لنظام؟! 

�جلانب من �أ�شحاب �لر�شالة.
�أن  �جلوالين  حممد  �أبو  �ل�شيخ  فقول 
�إ�شقاط  �ىل  ت�شعى  �جلديدة  �جلبهة 
�أننا  قطًعا  منه  يلزم  ال  �ل�شوري،  �لنظام 
�ل�شوري.  �لنظام  بعد  نتوقف  �شوف 

فال�شيخ مل يتعهد لهم بذلك. 
بحال  يلتقي  ال  �لوطني  �مل�شروع  �أن  كما 
يف  �الأعجام  من  كثرية  وفرة  وجود  مع 
ما  غالًبا  �لوطنية  �جلماعة  بل  �جلماعة، 
تهم�س �لغري �شوريني وتبدهم عن د�ئرة 
كان  �الرتباط  فك  خطاب  بينما  �لقر�ر، 
بجانب �ل�شيخ �أبو حممد �جلوالين �ل�شيخ 

�أبو �لفرج  �مل�شري.
وجود  �لن�شرة  جبهة  قل�شت  فهل 
منا�شبهم  غريت  وهل  �ملهاجرين؟! 
�لقيادية؟! وهل دعت �ىل وقوف ��شتقبال 
�ملهاجرين ب�شتى جن�شياتهم و�أعر�قهم؟! 
وهل �ألزمت �ملهاجرين بعدم �حلديث عن 

ق�شايا بلد�نهم؟! 
�إذ� كان �جلو�ب: ال، فكيف تكون �إذن هذه 

جماعة وطنية؟!
مع  �لن�شريي  �لنظام  على  تركيزها  و�أما 
فهو  �حلدود  خارج  هجمات  �شن  عدم 
�لقاعدة!!! فكيف  كانت يف  ملا  د�أبها حتى 
و�الأن  وطنية  جماعة  تكن  مل  �شابًقا 
علة  �أن  رغم  وطنية  جماعة  �أ�شبحت 

�الأمر و�حدة؟! 
البيعة

بخ�شو�س ت�شغيبات �أتباع �لبغد�دي �أن 
�جلوالين �أعتاد �الإن�شقاق! 

�الإن�شياع  رف�س  ُي�شمى  هل  فاأواًل: 
�لعر�ق  دولة  ر�ية  حتت  و�الإن�شو�ء 

�الإ�شالمية يف �لعر�ق و�ل�شام �إن�شقاًقا؟! 

و  �لن�شرة(  )جبهة  الأن  ال،  �جلو�ب: 
)دولة �لعر�ق �الإ�شالمية( كالهما يتبع يف 
�الأ�شل �ىل تنظيم �لقاعدة، وبينهما بيعة. 
�لظو�هري  �أمين  د.  �ل�شيخ  ]فاأورد 
�إىل  �الإ�شالمية  �لعر�ق  دولة  ر�شائل  ن�س 

�لقاعدة و�لتي جاء فيها:
)�أو�شى �ل�ّشيُخ -حفظه �هللُ- �أن نطمئَنكم 
ٍن  حت�شُّ يف  فاالأموُر  هنا،  �الأو�شاِع  على 
ي�شاأُل  وهو  �حلمِد،  وهلِل  ومتا�شٍك  وتطّوٍر 
عن �لـُمنا�شِب من وجهِة نظِركم عند �إعالِن 
�الأمرِي �جلديِد للتنظيِم عندكم، هل جُتّدُد 
هو  كما   � �شرًّ تكون  �أم  عَلًنا  بيعَته  �لّدولُة 

معلوٌم معموٌل به �شابًقا؟(. 
�أي  �لبيعة(؛  �لدولة  )جتدد  قوله  فتاأمل 

�أن هناك بيعة تربط �لدولة بالقاعدة.
�شهادة  على  رًد�  �لعدناين  قال  ثم   -
ِمن  ذكرَت  ما  كل  )�إن  ن�شه:  ما  �لدكتور 
ب�شحة  �إقر�ر  وهو  �شحيح(؛  �شهادتك 
فيها  �أورد  و�لتي  �أمين  �لدكتور  �شهادة 
جتديد  وطلبها  للقاعدة  �لدولة  ر�شالة 

�لبيعة!!
اإًذا ن�ضتنتج التايل:

نكًثا  وال  غدًر�  لي�س  �جلوالين  ِفعل  �أنَّ   -
للبيعة؛ الأنه �ت�شل باالأمري �لعام بداًل من 

�الأمري �ملبا�شر عليه[ .
فلو رف�س �أبو عبيدة �جلر�ح �أو�مر خالد 
مبا�شر مع عمر  ب�شكل  �لوليد و�ت�شل  بن 
�أبو  ُت�شمي  �أن  ميكن  ال  �خلطاب=  بن 
يف  الز�ل  النه   !! ناكًثا  �أو  من�شًقا  عبيدة 

نف�س �لد�ئرة و�جلماعة. 
ثانًيا: فك �الرتباط مل يكن من طرف و�حد 
)قيادة �لن�شرة( بل كان بتمهيد من قيادة 
�لقاعدة، وتن�شيق وت�شاور بني �لطرفني، 
فقيادة �لقاعدة قد مهدت �لطريق قبل �أن 
كلمة  خرجت  �الإن�شقاق  �لن�شرة  تعلن 
يقول  �لظو�هري  �أمين  �لدكتور  لنائب 

فيها: 
�إىل  �لن�شرة"  "جبهة  قيادة  نوجه  )فاإننا 
�الإ�شالم  م�شلحة  يحفظ  مبا  قدما  �ملُ�شي 
�ل�شام،  �أهل  جهاد  ويحمي  و�مل�شلمني، 
�ملنا�شبة  �خلطو�ت  �تخاذ  على  ونحثهم 

جتاه هذ� �الأمر( .
قيادة  مع  بتفاهم  متت  �خلطوة  وهذه 
�ل�شيخ  قول  بدليل  �أ�شلفنا  كما  �لقادة 

�جلوالين: 
)ن�شكر �الإخوة �مل�شايخ يف قيادة جماعة 
بال�شكر  ونخ�ُس  عامة،  �جلهاد  قاعدة 
�لظو�هري  �أمين  �لدكتور/  �ل�شيخ 
�أحمد  �ل�شيخ  ونائبُه  �هلل-،  -حفظه 
ن�شكر  �هلل-،  -حفظه  �خلري  �أبو  ح�شن 
لهم موقفهم يف تقدمي م�شلحة �أهل �ل�شام 
وتقديرهم  �ملباركة،  وثورتهم  وجهادهم 
�لذي  �ملوقف  �لعامة هذ�  مل�شالح �جلهاد 
فقد  نور،  من  باأحرف  �لتاريخ  �شي�شطره 
�هلل  باإذن  �ملباركة  �لقيادة  هذه  �شربت 
�الأمثلة يف تقدمي �مل�شالح  �أروع  والز�لت 
�مل�شالح  على  للم�شلمني  �لعليا  �لعامة 

�لتنظيمية �خلا�شة( .
ففك �الرتباط جاء مبو�فقة �لقيادة، لذلك 

كان �جلوالين ُيثني على موقفها هنا. 
كما  و�حد.  طرف  من  �نف�شال  لي�س  فهو 

�شنع �لبغد�دي مع �إمر�ئِه يف �لقاعدة. 
�مللك  من  �أكرث  ملكي  تكون  �أن  ميكن  فال 

نف�شه!
بيعتهم  �شحبو�  �أنهم  يقولون  ثالًثا: 
دون  حتى  �أو  منهم  �إذًنا  دون  للطالبان 
�أدعو�  هم  فنقول:  بو�ًحا،  كفًر�  يرو�  �أن 
كذلك �أن �ل�شيخ �أبو حمزة �ملهاجر قد فك 
طرف  من  و�لطالبان  بالقاعدة  �رتباطه 

و�حد! 
يقول �ل�شيخ �أمين �لظو�هري:

)ثم كذبو� على �أبي حمزَة �ملهاجِر رحمه 
يف  �لقاعدِة  بيعَة  نكث  �أنه  فزعمو�  �هللُ، 
من  �هللُ-  -رحمه  �أ�شامَة  �ل�شيِخ  وقِت 

طرٍف و�حٍد( .
-كما  حمزة  �أبو  كحال  �جلوالين  فحال 

تدعون-!
ناكثني  �الثنني  يكونو�  �أن  �إما  فيما 

غادريني، �أو ال.
بتن�شيق  �نف�شل  قد  �جلوالين  �أن  ف�شاًل 
حمزة  �أبو  �أن  تقولون  و�أنتم  قيادة،  مع 

�أنف�شل دون علم قيادته!!!
عنما  تو�شيح  ي�شدر  �أن  �هلل  �شاء  و�إن 
به  ما ظن  �لفر�شة على  فيه  ت  يفوَّ قريب 

هوؤالء �لغالة �جلهلة �أنُه مم�شك لهم. 

فوائد خمت�ضر حول فك الرتباط:
وبيان  �الأمريكان  تعرية   -
)حجة  مكياج  دون  من  �لكالح  وجههم 
�لقاعدة( يف حماولة ��شطفافهم مع ب�شار 
�لف�شائل  من  فالكثري  قاتله!  من  وقتال 
و�ل�شخ�شيات لفهمها �لقا�شر كانت تقول 
�رتباطكم  ب�شبب  �الأمريكان  جلبتم  �أنتم 
بتنظيم يخو�س حرًبا مفتوحة مع �أمريكا، 
�أمريكا  م�شكلة  �أن  هوؤالء  يعي  �أن  دون 
�الإ�شالم  مع  و�إمنا  �لقاعدة  مع  لي�شت 
�أنف�شها  ح�شر  فا�شتمر�ر  و�مل�شلمني، 
ومن  �لنا�س.  هوؤالء  لتب�شري  فر�شة 
من  وحتولهم  مب�شروعك  �قتناعهم  ثم 

خمالفني �ىل حلفاء. 
ة �لتي حتول مابني توحد  -  تقل�س �لهوَّ
�جلماعات �أو حتى �إ�شرت�كها مًعا، فالكثري 
مع  �الرتباط  باأن  تتحجج  �جلماعات  من 
�أنها  �لقاعدة �شوف يجعلها من�شبة على 
لو�زم  و�أن  �لقاعدة!  �أفعال  لكافة  موؤيدة 
هذ� �لتوحد هو حتمل هذه �لتبعات، ففك 
هوؤالء  كان  –لو  ُي�شهم  �شوف  �الرتباط 
جادين- �ىل �إيجاد �شيغة ممتازة للتوحد 
درجاته،  �أدنى  يف  �لع�شكري  �لتوحد  �أو 
ة على جنودهم  ُحجَّ فهذه  �أبو�،  �إن  ولكن 
قياد�تهم  متل�س  يعرفون  �شوف  �لذين 
ينتج  مما  بهم  �لثقة  يفقدون  �شوف  مما 
من  �ل�شادقني  من  �لكثري  �إن�شمام  عنه 

�شفوفهم �ىل �شفوف �جلبهة.
و�أ�شفر  �أكرب  ب�شكل  �أمريكا  تدخلت  لو    -
�إنح�شار  يف  �لتدخل  هذ�  وت�شبب  الحًقا 
�لثورة  ف�شل  ثم  ومن  �لن�شرة  وهزمية 
ر�أ�س  هي  �لن�شرة  و�لتي  �ل�شورية 
�حلربة فيها، ف�شوف تبقى �الأجيال ردًحا 
�لقاعدة  تنظيم  تلعن  وهي  �لزمان  من 
�لتدخل،  يف  �حلجة  �أمريكا  �أعطى  �لذي 
�أن  �لقا�شرة  عقولهم  تت�شور  لن  وطبًعا 
�لتنظيمات  مع  لي�شت  �الأمريكان  م�شكلة 
ين�شاقون  �شوف  ولكن  �الإ�شالم،  مع  بل 
�شوف  مما  تباًعا،  �الأمريكية  �حلجة  مع 
يق�س  و�شوف  ينح�شر  �لتنظيم  يجعل 
هذ� من فر�س تو�جده الحًقا، وقد يجعل 
�لفر�شة  نف�س  فيها  ح�شلت  بقعة  �أي 
تلفظ  �أن  �ل�شامية  �لثورة  يف  �ملوجودة 
من  خوًفا  مبكًر�  �لقاعدة  تنظيم  وجود 
على  وتتمالئ  فتتعاون  �مل�شري،  تكر�ر 
�قتتال  �لتنظيم مبكًر� ويكون هنالك  قتال 
�لثورة  هذه  ُيف�شل  قد  مبكر  د�خلي 
�لوليدة. فالبد من نظرة بعيدة �ملدى من 

خالل هذه �خلطوة. 
على  و�شخطهم  �لنا�س  لوم  وقف    -
هي  �لقا�شر  ظنهم  يف  �لتي  �لقاعدة 
�لرو�شي  �أو  �الأمريكي  �لق�شف  يف  �ل�شبب 
يف  �لدولتني  ت�شريحات  على  العتمادهم 
تربيرهم لق�شفهم �ملدن و�الأحياء �ل�شكنية 

و�الأبرياء �أنه ��شتهد�ف للقاعدة! 
�أو  �مل�شتقلني  بع�س  تعاطف  �إظهار    -
فاأبو  �الأحو�ل،  �أح�شن  يف  حتييدهم  حتى 
حروًبا  �شن  قد  مثاًل  �لطرطو�شي  ب�شري 
�رتباطها  فك  ومبجرد  �لن�شرة،  على 
�حل�شم  وكذلك  كالمه!  نربة  تغريت 
�ل�شخ�شيات  من  فالكثري  وغريه، 
تتحرج  �شورية  �لغري  حتى  �ل�شادقة 
ت�شنف  ال  حتى  �لن�شرة  �أ�شم  ذكر  من 
�ل�شخ�شيات  بع�س  ف�شابًقا  قاعدة،  �أنها 
للن�شرة  �إن�شافها  مبجرد  �أُعتقلت 
كالدكتور �الإردين �أجمد قور�شة ولكن �الأن 
هذ� �لعائق قد ز�ل، مما قد يعطي �ل�شوء 
للثناء  �ل�شخ�شيات  �الأخ�شر لبع�س هذه 
�شوف  ثم  ومن  �جلديدة،  �جلبهة  على 
يكون ثنائهم هذ� دعاية للجبهة �جلديدة 
�الأمر  هذ�  ي�شتغل  وقد  متابعيهم،  عند 

الحًقا يف بع�س �الأمور �الإيجابية.
على  وال  �الأنظمة  على  لي�س  فالرهان 
�أحذية  على  وال  �لدويل  �ملجتمع 
من  �ل�شادقني  على  و�إمنا  �لطو�غيت، 
و�لف�شائل.  و�لنا�س  و�لد�عمني  �لدعاة 
فك  خطوة  متعت  قد  هوؤالء  والأجل 
وهذ�  �لقاعدة،  قيادة  مبباركة  �الرتباط 
�الأخ  �أ�شئلة  على  لالإجابة  يل  تي�شر  ما 
وجز�كم  �الأوزبكي   ).....( �أبو  �حلبيب 

خرًي�. 

شعار جبهة فتح الشام الرسمي   

للكاتب: أسامة بن صالح 
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