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يمحبسم اهلل الرمحن الر

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على رسوله األمني وعلى آله وصحبه 

 أمجعني أما بعد:

 كشففهذه سلسلة مقاالت مستمدة من داخل الدولة اإلسالمية حناول فيها 

أصحاب السلطة فيها الذين خالفوا منهاج النبوة يف سياساتهم لتحصيل منافعهم 

 وللبقاء خلف كراسيهم.
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 املقال األول:

 سياسة تعريق الدولة

-إن من السياسات اليت ينتهجها أدعياء السياسة والكياسةة يف الدولةة اإلسةالمية    

مفاصةل الدولةة وهةذه السياسةة باتة        [تعريةق ]هة  سياسةة   -دولة تطبيق الشريعة

واضحة للعيان حبيث أصةب  امميةي يرواهةا بةل الكةتك يشةتكون منهةا ويةرون فيهةا          

 خمالفة صرحية ملنهاج النبوة اليت أسس  عليه اخلالفة.

وهذه السياسة كسائر السياسات من البديه  أن يكون هلا مؤسة  يسةعى لتطبيقهةا    

عليهةةا وكةةذل  هلةةا م راتهةةا لةةد  املؤسةة  هلةةا     حبرفيةةة بال ةةة وهلةةا أركةةان تقةةوم   

والداعمني الذين جيدون يف هذه السياسةة فرصةتهم  لنيةل حهةو هما وهلةا أ طيةة       

 ختف  قبحها وفهاعتها.

تةةدعو إأ أن يكةةون احلكةةم واهليمنةةة يف الدولةةة    :مااتدعااإليد هذااادسااسةد ه ذت اا  -

ومةا عةداهم فهةو منفةذ ألحكةامهم ومنقةاد        ااإلسالمية كله بيد العةراقيني حصةر   

 ألوامرهم فقط. 

املؤس  هو املسمى "باحلاج عبةد اهلل" وللة  كواةه س يسةبق إأ هةذه       ملؤ س:د -

يف تاريخ امماعة اجملاهةدة يف العةراا الشةام. وحتةى احلةاج عبةد        االدعو  مطلًق

 هلةةا. وحتةةى س يسةةمي أن مجاعةةة تاهةةدة ااتسةةب  الناصةةر علةةى سةةوئه س يةةدُ 

ألهل السنة يف تةاريخ امهةاد املعاصةر دعة  إأ متةل هةذه الةدعوة املقيتةة. كمةا          

وشهد الشيخ أبو بكر القحطةاا  علةى هةذا الربةل بقاةه قةال يف تلة  تشةكيل         
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ذوها منا واهلل اختعبنا فيها وجي  هذول يالدواوين وتعيني األمراء عليها قال:" 

 مجاعة واهلل ما انطيها.هذا من  :يقال؛ حكىُي ا  متًلفمَش ".ما انطيها

س تكةةن هةةذه السياسةةة  ةةاهرة علةةى األرن إال بعةةد أن تةةوأ   اتريااأتدي ذ اا ت: -

 احلاج عبد اهلل إمرة الشام والعراا بعد عزل عبد الناصر ومجاعته من ال الة.
وكةةذل  والةة    افنائةةا اخلليفةةة ال بةةد أن يكةةون عراقي ةة   : عطبذااهدسااسةد ه ذت اا  -

والة الواليةةات ال بةةد أن يكواةةوا  ااكةةون عراقي ةةالعةةراا ووالةة  الشةةام البةةد أن ي

عراقيني ومتى شذت والية واستعمل عليها  ك العراق  وضي لةه اائةا عراقة     

 بيده السلطة.
وهذه السياسة كواهةا خمالفةة ملنهةاج النبةوة و ةك مقبولةة        مربر تدسسةد ه ذت ا : -

بني صفوف اجملاهدين البد أن تزين وال بد أن توضةي هلةا املسةو ات واملة رات     

يف ااتهابهةةا والبةةد أن ت طةةى بتةةوب يسةةل عوارهةةا ولةةذل  عمةةد أصةةحابها إأ   

 إشاعة كتك من امل رات منها 
حينمةا سة ل عةن سةبا كةون       وهذا ما صرح به أحد املتةولني  أزمة التقة: -1

الوالة واألمراء العامني يف الدولة من العراقيني فقال باحلرف الواحد: هنةا   

 أزمة ثقة.
ويتم ت يرها باتهام  ك العراقيني بةقاهم بوالايةون بةدد وأن الدولةة عااة  مةا       

 عاا  من ااشقاا اموالا  وهو  ك عراق .  فبالتال  ال اتق ب ك العراق .
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ال تنطلةة  علةةى املتقمةةل فكةةتك مةةن العةةراقيني ااشةةقوا عةةن امماعةةة  وهةةذه حيلةةة 

وسببوا هلا ما سببوا كقب  إسحاا دياأ وعبد الكريم الباز وحتى مةي امةوالا    

كةةان التةةقثك الكةةبك ألبةة  ماريةةا القحطةةاا  العراقةة ا الةةذو كةةان ينةةا ر ويةةدعو  

اعهم يف الةدين  ويؤلا. وال انسى كذل  ما فعله العراقيون مبةنه  الدولةة وابتةد   

وحماولة سرقة امهاد من أيدو أهل السنة على أيدو عبد الناصر العراق  وأبة   

 زيد العراق .

: ويقصدون بذل  أن كل مةن لةي    أو مجاعة الصحراء 2003مجاعة  -2

 اأو س يكةةن يف معسةةكرات الصةةحراء يف األابةةار  م2003مةةن عةةام  اتاهةةد 

ة يقصةد منهةا إقصةاء  ةك     فهذا  ك تةرب و ةك خةبك بامهةادا وهةذه حيلة      

من الوالة والعمال العراقيني ليسةوا علةى هةذا     االعراقينيا ولذل  تر  كتك 

 االشرط بل منهم من س يسبق له بيعة إال بعد فت  املوصل مي أن هنا  عدد 

من املهابرين ال ك عراقيني الذين ينطبةق علةيهم هةذا الشةرط مبعةدون  ةك       

 مستعملني!!!
 :هذه السياسة كواها  ك شرعية ات  عنها ما يل  :نتتئجدسسةد ه ذت   -

حدوث ااقسامات كبكة داخلية بدأت تههر بني صفوف امنودا حتى بات  -1

كةةتك مةةن اجملاهةةدين يةةرون يف الةةوالة العةةراقيني عصةةابة قوميةةة ومافيةةا عراقيةةةا 

ويسمواهم "عصابة الكف األسود" و"مجاعة الولد" حتةى قةال قائلةهم: واهلل    

 !!2003إا  مو من مجاعة  :مد بن عبد الوهاب لقالوا لهلو جييهم حم
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فمةةن الةةوالة   ااسةةتعمال والة وقةةةاة  ةةك مةةؤهلني بكةةل معنةةى الكلمةةة    -2

ومةةن  انآالعةةراقيني مةةن ال يعةةرف القةةراءة والكتابةةة وال حيسةةن قةةراءة القةةر    

نا بل س جيتمي فيه شرط آالقةاة من ال حيسن الكتابة وال حيسن قراءة القر

القةاء اليت اص عليهةا أهةل العلةم. ولكةنهم تةوفر فةيهم شةرط        من شروط 

 .اهؤالء الساسة أن يكون عراقي 
 ؛اسةةتعمال الفسةةاا ومةةن ثبةة  علةةيهم قةةةايا تالعةةا بةةقموال الدولةةة      -3

 ؛كاحلاج حامد الذو ثب  عليه أاه كان يعطل ااقالت النفط التابعةة للدولةة  

لطائلةة مةن عمليةات    لتحصيل األرباح ا ؛ليستخدم ااقالته وااقالت إخوااه

وكقب  مسلم العراق  الةذو كةان مةتم هتمةه لتهريةا العوائةل        ااقل النفط

 يف صالح الدين. اخارج أرض  الدولة اإلسالمية ملا كان أمني 
دختمت :دددددددد
ولكةةن ومةةي أن أدعيةةاء هةةذه السياسةةة قةةد و هلةةم مةةا أرادوا مةةن تنصةةيا مةةن       

يتحركةون  بةدووا  امنةود   يشاكلهم ويناسبهم وميش  علةى وفةق أهةوائهم إال أن   

وبةدأ يههةر عةدم الرضةا      اوبدأت االعلاضات على هذه السياسة املقيتةة تههةر  

استشةعر للة  احلةاج    السع  إأ الت يك بني امنود املهابرين واألاصارا حتةى  و

واعتمةةد يريقةةة توزيةةي   افعمةةد إأ سياسةةة الةةةح  علةةى الةةذقون   اعبةةد اهلل

و كهةةم هةةم النةةواب والسةةعاةا    افةةالعراقيون هةةم الةةوالة واألمةةراء   االسةةلطة

. وحتةى هةذه   اوبدأوا بكةل وقاحةة يقولةون: اائةا الةوال  البةد أن يكةون شةامي         
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يعقةل مةا يةدور ومةا     فالكةل يةر  للة  و    ااألضحوكة بات  معروفةة مفةةوحة  

 جيرو.

وإمةا أاةه يعلةم     افهو أحد ربلةني إمةا أاةه م ي ةا      -حفهه اهلل- وأما اخلليفة

وهةو   اولكن قد و  إقناُعه مببادئ هذه السياسةة عةن يريةق البطااةة الوحيةدة لةه      

 احلاج عبد اهلل.

تفة   وحنن بدوراا انص  وحنذر من م بة هذه السياسات ال ك شرعية بقاها لن

فنسةةقل اهلل أن يهةةدو أمةةك املةةؤمنني إأ اسةةتبدال  اإال إأ وبةةال وإأ شةةر واةةزا 

 بطااته ببطااة تدله على اخلك وحتةه عليه.

 

 :تبهوك

 ابن ببك

 
 


