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Nov.	29,	2017	
	على كلمة الظواھري) اً (رد

https://t.me/Abdullah_Al_Shami	
	

 عبد الرحیم عطون
 

	الرحیم الرحمن هللا بسم
 جمعینأ وصحبھ آلھ وعلى محمد نبینا على التسلیم وأتم الصالة وأفضل العالمین رب = الحمد
	:وبعد
ً  أقف أن كثیراً  یؤلمني  هللا، فظھح الظواھري أیمن الدكتور الشیخ على أرد أني فیھ بي یظن موقفا
 وقمت اإلعالم، في أمر أي أوضح ال أن هللا حفظھ للشیخ السابقة الكلمة في آثرت كنت وقد
 الكالم ھذاب لست أني على ونبھت لألمر توضیحا بھا مررنا التي للمراحل توضیحیة مقالة بكتابة
 رغم سامي للدكتور مقالتي بإیصال لھم هللا غفر اإلخوة أحد فقام هللا، حفظھ الدكتور على أرد

 سامي الشیخ سرد وقد للرد نضطر ال حتى الغرفة خارج نشرھا عدم ضرورة على تنبیھي
 كنت ولكني بیان نقص وال حجة ضعف علیھا الرد من حینھا یمنعني لم الشھادات من مجموعة
 البیعة موضوع عن الحدیث إلى نصل ال أن آمل كنت كما الردود متاھة في الدخول عدم أرى

ً  اإلعالم، في ومالبساتھ ً  المجاھدین وسمعة الجھاد على مني حرصا ً  والقاعدة عموما 	خصوصا
ً  الشام ساحة عن فیھا یتحدث صوتیة كلمة أنزل قد هللا حفظھ أیمن الشیخ أن وحیث  عناو عموما

 ً  مثل ألن اإلعالم، في توضیح آخر یكون أن وآمل طرفنا من توضیح من بد ال فكان خصوصا
 ىنر حسبما فیھا الحل طریق اإلعالم ولیس لحساسیتھا اإلعالم یزیدھا المشاكل من النوع ھذا
	أعلم وهللا
ً  نشرتھ أن لي سبق توضیحي موجز بذكر وسأبدأ  أشرحوس السابقة، الدكتور كلمة عقب داخلیا
 بالتعلیق أثني ثم االرتباط فك موضوع یخدم بما مسیرتنا أثناء في فیھا مررنا التي المراحل فیھ
 .األخیرة الشیخ كلمة فقرات معظم على

 
	 البیعة؟ الجبھة نقضت ھل: أوالً 

 األسماء ببعض یسیر بتصرف الداخلیة للغرف وكتبتھ سبق ما نقل إلى سأعمد: مالحظة
 واأللقاب

 
 
 
 

	الرحیم الرحمن هللا بسم
	:وبعد وااله ومن وصحبھ آلھ وعلى هللا رسول على والسالم والصالة = الحمد
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 أیمن للدكتور] السابقة أي[ األخیرة الكلمة في ورد ما إخواننا من كثیر على استشكل لقد
	"فتنة تكون ال حتى سنقاتلكم" اسم تحمل والتي هللا حفظھ الظواھري
 بعض یستغل ال وحتى لألمر، التوضیح باب من إخواننا على استشكل ما نبین ھنا ونحن

 الدكتور كالم لمقاصد شروحھم أن حیث معینة، لمآرب منھا لیتوصل الشیخ كلمة المخالفین
ً  رداً  األمر فیستلزم إخواننا بعض عند الشبھ تخلق التي ھي ومدلوالتھ  مع ھم،لشبھات وتوضیحا
	.هللا حفظھ الظواھري للشیخ والتقدیر االحترام كامل

	:یلي كما التاریخي السیاق بحسب الموضوع ھذا عن الحدیث وسأقسم
	:هللا رحمھ الخیر أبي الشیخ مجيء قبل ما مرحلة* 

	 الجبھة تأسیس على سریع مرور -: وفیھا        
	 منھا الظواھري الشیخ وموقف اإلسالمیة الجبھة إعالن -               
ً  الفترة، تلك في لنا ورسائلھ الصوتیة الظواھري الشیخ كلمات -                 رآخ وخصوصا

	الفصل رسالة بعد ما رسالة
	:هللا رحمھ الخیر أبي النائب الشیخ مجيء مرحلة* 

	 االستخالف رسالة -: وفیھا         
 ثیةالثال اللجنة وتشكیل إیران في والمشایخ الخیر أبي الشیخ بین المراسالت -                
	 االستشاري والمجلس

	                                                                                                                              والمجلس اللجنة من موقفنا -                
	:الشام فتح جبھة مرحلة* 

	 المشروع حقیقة -: وفیھا        
 في المشایخ قفمو - 65 الـ التوقیعات: (منھ والمواقف المشروع إقامة خطوات -               

	) إیران
	 الرسائل تبادل -               
	) 25 الـ والتوقیعات الجولة توقف( حلب سقوط قبل ما االندماج جولة -               
	 نكلوا ثم األحرار وقع حین حلب سقوط بعد ما االندماج جولة -               

	:الشام تحریر ھیئة مرحلة* 
	شوراھا بمجلس هللا رحمھ الخیر أبي الشیخ ولقاء الھیئة تشكیل -: وفیھا         
	:والخاتمة الخالصة

*  *  *  *  * 
 
 

	:هللا رحمھ الخیر أبي الشیخ مجيء قبل ما: مرحلة* 
ً  كانت تأسیسھا منذ النصرة جبھة أن إخواننا كل یعلم  عبر كنول القاعدة، لتنظیم معلن غیر فرعا
 جماعة وبین بیننا الخالف من حصل ما حصل ثم ،"اإلسالمیة العراق دولة" العراق فرع

 وھو ،"والشام العراق في اإلسالمیة الدولة: "أسماه ما إعالن على البغدادي أقدم حیث الدولة،
 للقاعدة الجبھة تبعیة بإعالن ذلك إثر هللا حفظھ الجوالني الشیخ وقام حینھا، رفضناه الذي األمر
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 جدیدت( التبعیة إعالن ھو حینھا الشیخ بھ قام وما فیھ، لیفصل الظواھري للشیخ األمر ورفع
 رةاألخی كلمتھ في الظواھري الشیخ قول من یتخذ أن یرید فمن البیعة، عقد ولیس) البیعة

ً  اضطرار، بیعة]: السابقة[  مع الخالف وقت للبیعة نضطر لم أننا یعلم أن فعلیھ فینا مطعنا
	.إعالنھا وبین البیعة أصل بین وفرق البیعة، إلعالن اضطررنا بل الدولة، جماعة
 الوضع وكان خطیة، رسالة عبر الجمیع یعلم كما الخالف أمر في الظواھري الشیخ فصل جاء

ً  للشیخ األمني  تواصلال عن انقطاع حالة في یدخل ربما أنھ فیھا لنا یبین رسالة فأرسل صعبا
	 :یلي ما االنقطاع فترة دخول قبل ما رسائلھ آخر حوتھ مما وكان األمني، الوضع بسبب لمدة

 وبین بیننا الذي األمر في جدید استجد لو فیما هللا رحمھ الوحیشي بصیر أبي الشیخ إنابة -
	القادم السیاق في تفیدنا اإلنابة وھذه الدولة، جماعة

ً  القاعدة اسم تغییر في لنا مشاروتھ -  القاعدة سما تغییر فكرة الظواھري الشیخ عرض حیث: كلیا
 ً  هھذ أن حینھا الشیخ وذكر عنھا، الناس وإبعاد صورتھا تشویھ في نجح العدو ألن نظراً  كلیا
 أبوت" وثائق في ورد ما وأن هللا، رحمھ أسامة الشیخ أیام من قدیمة فكرة) االسم تغییر( الفكرة
 بروز ظل في- توقیتھا ولكن صحیحة، الفكرة بأن للشیخ قلنا وقد صحیح، الخصوص بھذا" آباد

 أننا ھذا من والشاھد أفضل، مناسب لوقت التأجیل وأن مناسب، غیر -حینھا الخوارج مشروع
	.ریدن ما لتحقیق فرصة) االسم تغییر( العرض ھذا من التخذنا عنا اآلن یشاع ما بصدد كنا لو
 يأب الشیخ الجوالني، الشیخ هللا، رحمھ السوري خالد أبي الشیخ( من كل إلى رسالة إرسال -

 حول الرسائل فكرة وتدور اإلسالمیة الجبھة تشكیل عن اإلعالن بعد) هللا رحمھ الحموي هللا عبد
 على خالد أبو الشیخ یعمل وأن اإلسالمیة للجبھة النصرة جبھة بانضمام الظواھري الشیخ رغبة
 یجدر مشروعا ورآه اإلعالم من اإلسالمیة بالجبھة سمع الظواھري الشیخ كان وقد األمر، ھذا

ً  اإلعالم في رائع مشروع ألنھ لھ تنضم أن النصرة بجبھة  جبھةولل الجمیل، میثاقھ مع خصوصا
ً  كونھ أھمھا من والتي المشروع ھذا في الدخول لعدم المعقولة أسبابھا ً  مشروعا  فحسب إعالمیا
 من الھدف ولكن آخر، سیاق لھ األمر ھذا وتفصیل االندماجي، ولیس الجبھوي الطابع یأخذ
 لذلك فرصة األمر ھذا من التخذت االرتباط لفك تسعى كانت لو الجبھة أن تبیان ھنا ذكره

 ً 	.هللا رحمھ خالد أبي للشیخ المعطى التفویض مع خصوصا
 تیةالصو الدكتور لكلمات العام الطابع بأن نذكر أن ھنا نود التالیة المرحلة في الدخول وقبل
 لحو تتمحور كانت رسائل من یصلنا كان لما إضافة السحاب، مؤسسة بثتھا والتي العدیدة
 سیختاره من وأن الوحدة دون تحول لن التنظیمیة الرابطة وأن واالندماج الوحدة إلى توجیھنا
 ةالوحد سبیل في التنظیمیة بالرابطة تضحي القاعدة وأن القاعدة، خیار سیكون الشام أھل

 .واالجتماع
 
 

	:هللا رحمھ الخیر أبي النائب الشیخ مجيء مرحلة* 
 يف المجاھدین لدى كان حیث اإلیرانیة، والحكومة الیمن في اإلخوة بین تبادل صفقة حصلت
 أبي الشیخ: من كل إیران وخارج المعتقل خارج خرج الصفقة وبموجب إیراني، رھینة الیمن
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 عم لكن المعتقل من وخرج ، وصاحبھ قسام واألخ وصاحبھ) األول المستخلَف=  النائب( الخیر
	)الثالث المستخلَف(و) الثاني المستخلَف: (الشیخین من كل إلیران المغادرة منع
 لنا رزوأب الشام، إلى وصاحبھ قسام واألخوین وصاحبھ هللا رحمھ الخیر أبو النائب الشیخ وصل
ً  مقدمھ أول الشیخ  واھريالظ الشیخ عن المستخلَف ھو الخیر أبا الشیخ أن خاللھ من یتضح كتابا
 من حیحص أمر بالنیابة االستخالف وتفسیر بالنیابة، حینھا االستخالف فسر دوق هللا، حفظھ
ً  والتنظیمیة والشرعیة والمنطقیة والعقلیة والعرفیة اللغویة الناحیة  نقطاعا ظل في خصوصا
 الفاالستخ وتفسیر الوقت، ذلك حتى العام على یزید لما العام األمیر مع والرسائل التواصل
 ام وھو حینھا، علمنا حسب التنظیم أفرع كل فھمتھ ما وھو نحن، حینھا فھمناه ما ھو بالنیابة
 وھو الثالث،و الثاني والمستخلفین وقسام وصاحبھ نفسھ الخیر أبي الشیخ من كل لنا وفسره فھمھ
ً  األفرع كل على ذكرھا سیأتي التي اللجنة عممتھ ما 	الحقا
ً  لخیرا أبي الشیخ كون استشكلنا أننا واالستخالف النیابة بین حینھا تفریقنا عدم أدلة ومن  مع نائبا
 وقد ة،اإلشار سبقت كما هللا رحمھ بصیر أبا الشیخ فیھ ینیب الظواھري الشیخ من كتاب وجود
 الخیر أبو الشیخ كان عندما بالنیابة وّكل بصیر أبا الشیخ بأن حینھا الخیر أبو الشیخ لنا وضح

	العام النائب فھو خرج وأنھ أما مأسوراً،
 أن لخیرا أبي الشیخ إلى بالطلب الجوالني الشیخ قام فقد ومدلوالتھ األمر لھذا فھمنا على وبناء
 لشیخا فعمد اعتذر، الشیخ ولكن هللا، حفظھ أیمن للشیخ العام النائب كونھ الجبھة إمارة یتولى

 لیھماك وجود ظل في) الجوالني( الفرع وأمیر النائب من كل صالحیات تحدید لسؤالھ الجوالني
ً  الخیر أبو الشیخ فرفض) الشام( واحد مكان في  أي ھناك یكون لن: معناه بما وقال ضاحكا

	بیننا خالف
 تىح كتركیا الدول مع وعالقات تواصل مكتب فتح إلینا طلب من ھو هللا رحمھ الشیخ أن یذكر
	ذكر كما بنا معرفتھا لعدم الدول یخیف مغلق أسود صندوق بمثابة نكون ال

 في المجاھدین إقناع على یحرص وكان الشام، من خارجیة أعمال انطالق جدوى یرى ال وكان
	الحوثة صائل برد واالنشغال الخارجي العمل لترك الیمن
ً  تحشر أن یستحیل: یقول وكان  يف دكتور مع تجلس أن المعقول غیر ومن تنظیم، في شعبا
	بایعوا ھلموا: لھم وتقول ومھندس طبیب مع أو الجامعة

 في جھادوال بالثورة یتعلق ما وكل والفصائل والساحة الجبھة على یتعرف هللا رحمھ الشیخ بدأ
 عنا زیھویج یتقبلھ أن هللا ونسأل معنى، من الكلمة تعنیھ ما بكل الحنون األب فیھ ورأینا الشام،
	.الجزاء خیر
) والثالث انيالث المستخلف( الشیخین مع یتواصل الفترة تلك في هللا رحمھ الخیر أبو الشیخ كان

 عدوب معھ، التواصل وانقطاع الدكتور الشیخ غیاب ظل في للقیادة لجنة تشكیل بخصوص
	:تشكیل على الثالثة اتفق بینھم أشھر سبعة قرابة استمرت مداوالت

	قیادة مجلس أو قیادة لجنة -
	استشاري مجلس -

ً رئ الخیر أبو الشیخ وكان المستخلفین الثالثة المشایخ من تتألف القیادة لجنة كانت  وتأخذ لھا، یسا
	ملزم بشكل الثالثة األعضاء بأغلبیة قرارھا اللجنة ھذه
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+  هللا رحمھ فرج أبو الشیخ+  الخیر أبي الشیخ صاحب: من كالً  یضم استشاري مجلس وتحتھا
 لكونھ- المسلمین من استشارتھ الخیر أبو الشیخ یرى من+  فرع كل أمیر نائب+  فرع كل أمیر
	-اللجنة رئیس
	استشاري ودوره إلزامیة، صفة أي المجلس ھذا یحمل وال
 ألمیرا مع التواصل عودة بمجرد لجنتھم دور انتھاء على بینھم فیما الثالثة المشایخ اتفق وقد
 هللا حفظھ أیمن الدكتور العام

 
 رفضنا ینالمستخلف الشیخین وبین بینھ المداوالت إلیھ أفضت ما علینا النائب الشیخ عرض حین

	: أھمھا من كثیرة ألسباب
	المجلس في ملزمة وغیر الثالثیة اللجنة في ملزمة األغلبیة كون -
 وھما) إیران( عدو دولة في موجودین قراراتھا في الملزمة اللجنة أعضاء من اثنین كون -

 غیر فأمر الملزمة تالقرارا في األغلبیة یملكا أن أما عندھا، محتجزین كونھما في معذوران
	 صحیح

ً  الفرع رأي اعتبار عدم -  التي حتھسا یخص فیما القرار بأخذ یتعلق فیما حتى شيء أي في ملزما
 ىعل اثنان علیھ یوافق مالم ذلك لھ یحق فال ما رأي أخذ الشام فرع رأى إذا فمثالً  فیھا، یعمل
ً  الثالثة المشایخ من األقل  ولةد في محتجزان بل ساحة أي في موجود غیر منھما اثنین بأن علما
	] المغادرة على القدرة عدم بمعنى: االحتجاز[ عدو

 یكن المم بالصالحیات یتمتع ال الشخص أن على تنص نفسھا للقاعدة التنظیمیة اللوائح كون -
	األفرع أحد في
	:مثل من المقنعة البدائل من عدداً  هللا رحمھ النائب الشیخ على حینھا عرضنا وقد

ً  بصفتھ النائب عند القرار یكون أن - 	نائبا
ً  القرار یكون أن - ً م بجمعھما أي كلھ االستشاري والمجلس الثالثیة اللجنة مستوى على ملزما  عا
ً  یكون أن أما كلیھما، في ملزم غیر أو واحد مجلس في 	سدید فغیر اآلخر دون أحدھما في ملزما

	ھائيالن القرار بأخذ اللجنة رئیس ویفوض الثالثیة اللجنة في استشاري القرار یكون أن -
 تقرس القرارات كانت إن ثالثة من أكثر القیادي المجلس أو اللجنة أعضاء في الزیادة یتم أن -

 في دخلی أن أو الخیر، أبي الشیخ وصاحب هللا رحمھ فرج أبي الشیخین من كل كزیادة باألغلبیة
	ونائبھ الفرع أمیر -األفرع من فرع یخص فیما- الملزمة الشورى
 لما نةاللج ستقرره بما ملزمین غیر بأننا الخیر أبا الشیخ أبلغنا ھذا من شيء یحصل لم وحین
 .سبق

 
 :الشام فتح جبھة مرحلة* 

 
 لتيا األسباب ذات عن العام سیاقھا في تخرج ال أسباب لعدة الجماعة اسم تغییر فكرة تولدت
 حینھا خرجی ولم األم، القاعدة اسم لتغییر هللا رحمھ أسامة الشیخ قبلھ ومن أیمن الشیخ تدفع كانت
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ً  أو أمریكا إلرضاء االسم تغییر تنوون أنتم للشیخین لیقول المزاودین أحد  اتھمنا اكم منھا خوفا
	المخالفین بعض
 شورى من عدد وبحضور وصاحبھ الخیر أبي الشیخین من كل إلى الجوالني الشیخ اجتمع
 نم الموضوع تداول وتم هللا، رحمھ فرج أبو الشیخ المتابعة لجنة رئیس رأسھم وعلى الجبھة
	وجوھھ كل
ً  حدث كما المشروع فكرة كانت  نھأ على اإلعالم في یفھم ما وإعالن الجماعة، اسم تغییر: الحقا
 الحال لیھع كان ما تشبھ حالة في معلن غیر سري بشكل االرتباط بقاء مع بالقاعدة لالرتباط فك
	الدولة جماعة مع الخالف قبل
 ینب األمر ھو ھذا -نائب أنھ على الخیر أبي الشیخ مع یتعامل كان والذي-: الجوالني الشیخ وقال
	توقفنا توافق لم وإن مضینا، وافقت فإن یدیك،
 الندماج األجواء یمھد قد الجدید الواقع فإن األمر ھذا في مضینا إن نحن: قائالً  الشیخ وزاد
ً  الفك سیكون فعندھا االندماج حصل فإن حقیقي، ً  ال حقیقیا 	فقط إعالمیا
 في اشرعن ذلك على وبناء وحقیقتھ، ألسبابھ فھمھم بعد المشروع على وصاحبھ الشیخ وافق
 65 حوالي على والنقاش للتداول الفكرة عرض رأسھا وعلى العملیة األولى بالخطوات االبتداء
 ھذا إلى الشورى توسیع تم وقد الثالث، من وقسم الجماعة في والثاني األول الصف قیادات من
 على المصیریة القرارات من لكونھ نظراً  ھذا من أقل الجماعة في الشورى عدد أن رغم العدد
 دفق وفعالً  األغلبیة، حقق إن األمر لنجاح أدعى فیھا الشورى توسیع فكان الجماعة مستوى
 وسبق تقریباً، 65 أصل من 60 حوالي علیھ وافق حیث المشروع، على العظمى الغالبیة وافقت
 فرج أبو الشیخ وكذا وصاحبھ الخیر أبي الشیخین موافقة ذلك

 
	وافق واالستخارة الدردشة وبعد قسام األخ على األمر عرضنا حین
ً ر قسام فعاد فرفضا المستخلفین الشیخین على المشروع عرض تم التالي الیوم في  بناء افضا
	رفضھما على
 فقال ان؟إیر في الشیخین رفض بعد العمل ما: وقلنا مجدداً  وصاحبھ الخیر أبي الشیخ إلى جلسنا
 شیخال فقال جدوى، دون لذلك الممكنة المحاوالت بكل فقمنا إقناعھما، لنحاول الخیر أبو الشیخ
ً  بصفتي وأنا اللجنة، داخل في بما لكم دخل وال األمر أكملوا: النائب  مث األمر، ھذا أجیز نائبا
	الصدد بھذا المشھورة كلمتھ سجل
 الشیخ طرف من التأكد وحاولنا أیمن، الشیخ مع التواصل عودة عن خبر جاءنا األثناء ھذه في

 خلفالمست ذلك لنا أكد كما التواصل عودة صحة تبین وبعدھا شيء، یصلھ لم بأنھ فرد النائب
 ھي إنما: الخیر أبو الشیخ لنا ذكر كما قال أن على یزد لم المضمون عن سألنا وحین الثالث،
 بین اقاالتف نص ھو كما الثالثیة اللجنة عمل ینتھي التواصل وبھذا أكثر، ال وتطمینات سالمات
	.الثالثة المشایخ
ً خ األمور من العدید فیھا یشرح الدكتور للشیخ مطولة رسالة بكتابة الجوالني الشیخ قام  صوصا
: تھرسال في عنھ تحدث ما ضمن ومن ،)أشھر وعشرة سنتین( سنین ثالث قرابة دام انقطاع بعد

	.إلخ... وحقیقتھ وأسبابھ الشام فتح مشروع
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 یخللش بكلمة اإلعالم على خرجت التي بالطریقة الشام فتح جبھة وأعلنا الخطوة أخذنا وبعدھا
	.الخطوة لھذه ومباركتھ موافقتھ لتُفھم الخیر أبي الشیخ كلمة بعد الجوالني
ً  طرفھ من الثالث المستخلف الشیخ قام األثناء ھذه وفي  كان وقد ن،أیم للشیخ رسالة بكتابة أیضا
 اإلخوة ھمرأس وعلى الشام في ھنا قلیل غیر عدد مع النت عبر یتواصل الثالث المستخلف الشیخ

ً  معنا تواصالتھ برغم منھم، عنا معلوماتھ من الكثیر ویستقي لنا، المخالفون 	.أیضا
 بناء تورالدك من رسالة فجاءتنا لشھور، رسالتنا توقفت وأ وتأخرت أیمن للشیخ رسالتھ وصلت
 أو رسالة وصلت كما الثالث، المستخلف رسالة من المشروع عن فھمھ الذي التصور على
 الخیر أبي للشیخ الدكتور من اثنتان

 
	:لنا الموجھة الرسالة في ما أھم ومن

ً  الشام فتح مشروع اعتبار - ً  فكا ً  لالرتباط حقیقیا 	للعھد ونقضا
ً  بالقاعدة، االرتباط من للتخلص صوري اندماج ھي الشام فتح أن اعتباره -  یعلم الجمیع بأن علما
ً  تكن لم الشام فتح أن 	فصیل أي مع اندماجا
	.ھنا لھا داعي ال أخرى ألمور إضافة. اإلعالم عن بعیداً  اإلشكال لحل طلبھ -

 نماوإ بنائب لست أنت: لھ قولھ الخیر أبي للشیخ الدكتور الشیخ رسائل في جاء ما أھم ومن
ً  أعینك واآلن!!! مستخلَف 	.المشكلة حل في المشاركة إلیھ طلب كما!!! نائبا
 بین میزی أیمن الشیخ كان وإن تنظیمیة، أو شرعیة مخالفة أي نرتكب لم لكوننا بالرسالة صدمنا
ً  التواصل كان ولو فھمھ، بخالف الجمیع فھمھ الذي األمر فھو والمستخلَف النائب  ھللس متاحا
ً  التواصل یبقى أن أما األمر،  فھو ارقر أي أخذ للمستخلف یحق ال ثم سنین ثالث لقرابة منقطعا
 بكل أصالً  لھ عالقة ال الذي الفرعُ  األمر ھذا ثمن یدفع أن منھ وأغرب الغرابة، غایة في أمر
 سيمر خطى على یسیرون وبأنھم والبیعات العھود بنقض قادتھ یتھم صار حیث األمور، تلك

	!!أمریكا إلرضاء ھذا بصنیعھم یسعون وبأنھم
 من عددو الجوالني والشیخ فرج أبي الشیخ وبحضور وصاحبھ النائب الشیخ مع جدید من جلسنا
 فقد رب،ق عن الدكتور تعرفون أنتم فرج، وأبي وصاحبھ النائب: الثالثة للمشایخ وقلنا اإلخوة،
 لشیخا طریقة من استغرابھم لنا فأكدوا لدیكم؟ الرأي فما وعاشرتموه، طویلة لفترات صحبتموه

 علیناف المشروع عن أیمن للشیخ مغلوطة صورة وصلت لقد: وقالوا العادة، غیر على رسالتھ في
ً  نكتب أن ً  توضیحا 	.إلخ...  ودوافعھ وحقیقتھ المشروع طبیعة للشیخ فیھ نبین وافیا
 فرج، أبو الشیخ فعل وكذلك مستقلة، رسالة الخیر أبو الشیخ كتب ھذا على الرأي اجتمع حین
: فقلنا من؟أی للشیخ وتطیعون تسمعون اآلن أنتم ھل: سألنا الذي الصاحب الشیخ فعل كذلك ومثلھ
	.اكتب: فقلنا سري؟ بشكل لكن بیعتكم على زلتم ال أنكم أكتب ھل: فقال نعم،
 ثم عد،ب وصلت قد تكن لما األولى الرسالة أن رغم أخرى رسالة بكتابة الجوالني الشیخ قام كما
ً  اإلخوة بتوقیعات مرفق ومعھا األربعة الرسائل بإرسال قمنا  فتح مشروع على) 65( جمیعا
 الموافقین وغیر منھم الموافقون الشام

 
	:الداخلي الساحة لواقع قلیالً  ألعود ھنا أتوقف
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 الجوالت ھذه أھم من وكان جدیدة اندماج لجوالت فعالً  الجو مھدت قد الشام فتح خطوة كانت
 یوم( الحجة ذي 9 بتاریخ فیھا رسمیة جلسة آخر كانت والتي حلب سقوط سبقت التي الجولة
 غةصی على األحرار رأسھم وعلى الفصائل معظم مع اتفقنا حیث) الماضي قبل العام من عرفة

ً  لحسم تحتاج األخرى النقاط بعض ھناك وبقي ،)األرشیف في موجودة(  لقیتع فیما خصوصا
	كتركیا الدول مع العالقة وشكل بطبیعة
 الجو وكان -أذكر حسبما- لنا وصلت قد أیمن الشیخ من األولى الرسالة كانت األثناء ھذه في

 ً  القاعدة لىع التفاف أنھ على المخالفین قبل من باالندماج المضي سیفسر حیث داخلیة لفتنة مھیئا
ً  25 ضمت شورى الجوالني الشیخ وعقد واستشار ھذا، من نحواً  أو منا تالعب أو  ألخذ أخا

 المضي، 25 أصل من 23 جواب وكان لفترة، التریث أو باالندماج المضي في النھائي القرار
 االعتراض أو االندماج إیقاف یملك ال أحداً  بأن هللا رحمھ فرج أبي الشیخ وجواب جوابي وكان
	ھذا في یطاع فال -حاشاه- جدالً  منھ األمیر ُمنع لو وحتى شرعي، واجب ألنھ علیھ
 أمر في التریث فّضل أنھ للشیخ فیھا یبین مقتضبة رسالة بكتابة ذلك إثر على الجوالني الشیخ قام

 من 23( ذلك ترى ال األغلبیة كون رغم فتنة، حدوث خشیة لدیھ الصورة تتجلى حتى االندماج
	25 الـ بالتوقیعات مرفق ومعھا الرسالة تلك وأرسل) 25
 تزمناال عما تخلینا أننا یعني ال ھذا ولكن االندماج أمر في تریث الشیخ أن صحیح: وقفة وھھنا
 كان نوإ الفترة، تلك توقف لالندماج عندنا االندفاع أن األمر في ما وكل مسبقاً، اآلخرین مع بھ
ً  حاولنا وقد طویالً  یدم لم التریث ھذا فإن لتریثنا حینھا علینا عتب من  حیث من نكمل أن الحقا

	.انتھینا
 كثیرون ودعا الفصائل بوحدة تطالب المظاھرات وخرجت حلب سقوط جاء األثناء ھذه في

 ھذه تھتوان تقریباً، علیھ االتفاق تم وما سبق ما الستكمال عدنا علیھا وبناء جدیدة، اندماج لجولة
 ،األحرار وھو االندماج مشروع في معنا وجوده على نحرص كنا فصیل أھم مع بتوقیعنا الجولة
ً  وافقت كما الزنكي، فصیل ووقع  لساحةل جمع عن الحدیث وجرى الفتح، جیش فصائل كل أیضا
 وكذا البعض لدعوة األحرار وتكفل القادمة للجلسة الفصائل بعض بدعوة الجبھة تكفل خالل من

	.اآلخر للبعض الزنكي
 تاب نھأ فیھا یبین األولى رسالتنا على رداً  هللا حفظھ الدكتور من ثانیة رسالة وصلت قد كانت
 المشایخ من أي یعلمھ وال حینھا نعلمھ نكن مالم وھذا الخوارج، مسألة بعد السریة البیعات من
 لدكتورا: ثالثة في اإلشكال حل أمر حصر ضرورة فیھا بین كما قرب، عن الشیخ یعرفون الذین
 نم المشكلة فتنتھي اندماج االرتباط فك عن تمخض لو أنھ فیھا بین كما والجوالني، ونائبھ
ً  الشام فتح یعتبر أنھ ننسى أن دون- أصلھا ً  فكا : وأضاف ،-كذلك یكن لم جھتنا من واألمر حقیقیا
	.أخرى ألمور إضافة. حصل إن االندماج ھذا اإلعالم في یبارك خرج ربما بأنھ
ً  یمثل حلب سقوط بعد ما االندماج مشروع على معنا معھم ومن األحرار توقیع كان  اندماجا

 ً ً  حقیقیا  الجمیع أمام ناتعھد وقد االرتباط، فك مثلھا في أیمن الشیخ یجیز التي للمواصفات ومطابقا
 لجھة غطنض فصرنا یتغیر األحرار موقف بدأ ثم والتوقیع، بالكالم االندماج ھذا في المضي على
 حینھا وحدث علیھ، وقعوا عما األحرار ونكص ننجح، لم المحاوالت كل وبرغم ینكصوا ال أن
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 حال في بالمشروع األحرار جیش للحاق مداوالت وحصلت عنھم، األحرار جیش انشقاق
 لبقتا إثرھا على قمنا التي أستانا جولة مع ھذا وترافق النكوص، على األحرار قیادة أصرت
ً  أستانا فصائل بعض  الشام تحریر ھیئة تشكیل إلى األمر وانتھى االتفاق، تخریب في سعیا
 .األحرار كل ال األحرار جیش كتل بمجيء

 
	:الشام تحریر ھیئة مرحلة* 

ً  الفصائل معظم علیھا توافقت فكرة عن عبارة ھو الھیئة مشروع أصل أن ذكرنا  خصوصا
ً  نتراجع لن وأننا توقیعھم عن تراجعوا األحرار وأن الفتح، جیش فصائل  قعناو بما منا التزاما
	الشام تحریر ھیئة مشروع قام ثم بھ، وتعھدنا
 مع یجلس أن طلب -بالمشروع جداً  مسروراً  كان والذي- النائب الشیخ طلب األثناء ھذه في

 سالةر بكتابة الخیر أبو الشیخ وقام فعالً، ھذا حصل وقد إلیھم، ویستمع الھیئة شورى مجلس
 امبأی بعدھا استشھد حیث منھ رسالة آخر وھي الشیخ وأرسلھا الظواھري للشیخ ذلك إثر على
	تعالى هللا تقبلھ قلیلة
ً  بأیام تلك رسالتھ عقب استشھد قد كان فرج أبا الشیخ أن یذكر  في وتقبلھ هللا رحمھ. أیضا

	الشھداء
 النائب لشیخل قلناه ما على بناء حقیقي بشكل فك قد االرتباط یكون الشام تحریر ھیئة وبتشكیل
 المشكلة فتنتھي اندماج عنھ نتج لو الفك أن من نفسھ الظواھري الشیخ بینھ ما على وبناء ابتداء،
	.علیھ نسیر كنا ما وھذا أصلھا، من

*  *  *  *  * 
 

 حصل ماو وتنظیمي، شرعي بشكل وسرنا العھد، وال البیعة ننقض لم فنحن: سبق ما على وبناء
 ،التنظیم بنیة في تنظیمیة إشكاالت: المشاكل أسباب أھم ومن نحن، نتحملھا ال إشكاالت من

 تشاغب األشخاص من ثلة وجود وبسبب التواصل، انقطاع بسبب القرارات حسم وتأخر
 جدوت نقصد، الذي الوجھ غیر على وتحملھ وتطعن، فیھ وتشكك نأخذه قرار أي على وتشوش

ً  لھا  من خالفونا ھؤالء أن ولو المشكلة، في عامل أھم ھو وھذا القیادات، بعض عند صاغیة آذانا
 اءةعب القاعدة بموضوع التعلق في وجدوا أنھم الحقیقة ولكن األمر، لھان القاعدة مسألة منطلق
 لالرتباط، نابفك العالمي الكفر نخدم بأننا وصفنا من ومنھم یبغون، ما لتحقیق بھ یتدثرون ودثاراً 
 كان أسره هللا فك الطریفي الشیخ أن ھذا یعلم وال الكفر، شفا على تقف بأنھا الھیئة باتھام قام كما
 خدمة من ككذل الشیخ فھل القاعدة عن االرتباط فك على نعمل بأن أسره قبل بنصیحة لنا بعث قد

	!عنده؟ العالمي الكفر
 تأخر أن حیث: التواصل طریق لموضوع التطرق ھنا فیھا الحدیث یجدر التي األمور ومن

 ةمتسارع ساحة في یصلح وال سابقاً، المشاكل أسباب أھم من كانت وإجاباتھا الرسائل وصول
ً  القرار یكون أن الشام كساحة األحداث  شھورل جوابھا ویحتاج لتصل شھوراً  تحتاج برسالة معلقا
	.وأھلھ الجھاد صالح في یرونھ بما الساحة قادة یفوض لم ما كذلك، أخرى
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 حبفت یقوم المراسلین بعض ھناك أن حیث نفسھ، التواصل طریق في مشكلة ھناك: آخر أمر
 أن المراسل لھذا یجوز ال إذ عظیمة، أمور وھي بھا، االحتفاظ أو منھا نسخ وإرسال الرسائل
ً  األمانة خان فقد فتحھا فإن مؤتمن ألنھ الرسالة یفتح  سخةن إرسال لھ یجوز ال كما كان، من كائنا
	.لمكانھا بوصولھا علمھ بعد نسخة بأیة االحتفاظ لھ یجوز ال كما لھ، أرسلت من لغیر منھا
 یخالش من وصلت التي األولى الرسالة أن أذكر فإني بالغیب أرجم أني البعض یظن ال وحتى

!! بأیام يالجوالن للشیخ تصل أن قبل جلیبیب ألبي وصلت قد كانت الجوالني للشیخ الظواھري
	]علیھا الجوالني الشیخ یطلعھ أن قبل علیھا واطلع جلیبیب ألبي وصلت: تصحیح[

ً  بأیام الجوالني للشیخ وصولھا قبل درعا في لإلخوة الثانیة الرسالة وصلت فقد وكذلك 	!!أیضا
 دللمزی داعي وال تحل، ولم الخوارج مع الخالف أیام من علیھا ونبھنا سبق قدیمة المشكلة وھذه
	.ھنا فیھا
 لقاعدةا كل عن للطالبان أیمن الشیخ من العظمى اإلمامة بیعة قضیة: كذلك المشاكل ومن

	أكثر للتفصیل داعي وال شیئاً، عنھ نعلم ال الذي األمر بأفرعھا
 ھنا لذكرھا داعي ال أخرى إشكاالت لوجود إضافة

 
 یعجم صحة جدالً  ولنفترض المخالفون، بھ یتھمنا ما كل صحة لنفترض: أقول الختام وقبل

 عداءاأل وتكالب الشام في الجھاد واقع فإن القاعدة، قیادة عند تشغیبھم كّونھا التي التصورات
ً  یزال ال الذي الجھادي الفصیل ھي الھیئة أن وحیث أھلھ، على  استمرار مبدأ على محافظا
- وھي الجھاد، جذوة دیمومة في هللا توفیق بعد األمل وھي تلك، االستمرار إرادة ویملك الجھاد
 أن المجاھدین على یوجب ذلك فإن الشامي، للجھاد األخیر الحصن تمثل -األسباب عالم في

 وإن ھناك، وتشكیك طعن أو ھنا شبھة علیھا تؤثر أن دون متماسكة قویة علیھا یحافظوا
 المعركة، منا تتطلبھا التي األولویات على خروج ھو اآلن وعدمھ االرتباط بقضیة االنشغال
 لن -لمسؤولیةا لمستوى نرق لم فیما- بالصف تعصف قد داخلیة فتنة أیة من سیستفید الذي فالعدو
	.االرتباط فك یرید ومن االرتباط یرید من بین یفرق
 في غولالم قاھر- قطز المظفر قتل على أقدم بیبرس الدین ركن أن حیث: عبرة التاریخ في ولنا
 سارت -المحدقة األخطار ظل في- حینھا األمة ولكن عظیم، شك وال فعل وھو ،-جالوت عین
	.والصلیبیین المغول مواجھة في قرن ربع على یزید لما هللا سبیل في جھاداً  خلفھ
	-! وھیھات یقال؛ ما كل صحة فرض على- لالعتبار ھذا أقول
 على زالت وال تبدل ولم تغیر لم سني منھج ذات جماعة في أنك المجاھد األخ أیھا ویكفیك
 وخطھ الجھاد طریق على فالثبات ،-وجنداً  قیادة- لھا الثبات هللا نسأل مستمرة الجھاد طریق
 ماك وتخطئ تصیب التي االجتھادات ولیس الجماعة أساسھ على تقّوم التي المعیار ھو ومنھجھ
 وال ةالقاعد من براءة فعلناه ما كل نفعل لم ونحن نتالعب، أو نكذب أن = وحاشا البشر، قَدر ھو

 ً  قبھاتر التي الشام ساحة في والمجاھدین الجھاد صالح من نراه لما منا التقدیر ھو بل فیھا، كرھا
 ولكن اآلن، فیھ نطیل ال آخر حدیث وللقطریة بالقطریة، ونعتھم مجاھدیھا سب رغم األمة كل
	.القطریة دعاة ومنھج المجاھدین منھج بین شتان
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 ً  بكل إنھ قاه،نل حتى ویثبتنا ویسددنا ویعیننا عنا ویعفو ویرحمنا لنا یغفر أن هللا نسأل: وختاما
	.الوكیل ونعم حسبنا وھو كفیل جمیل
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 ً  هللا حفظھ أیمن للشیخ األخیرة الكلمة في الواردة الفقرات على التعلیق: ثانیا


