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 :بعدو  وصحبه وآله حممد سيدان بعده، نيب ال من على والسالم والصالة وحده، هلل حلمدا

 التابعة" البيضاء املنارة"  مؤسسة نشرهتا الشر أيب أمحق فكلمة تنظيمه، فروع قادة بيد ألعوبة جمرد الظواهري ابت
 من واليت اجلوالين وكلمة للتنظيم، املركزية للقيادة التابعة" السحاب مؤسسة" تنشرها أن األصل وكان للجوالين،
 اختيار العلمانية، السورية" أورينت" وقناة القطرية،" اجلزيرة" قناة هتانشر  ،"البيضاء املنارة" تنشرها أن املفرتض

 .األمر يعنيه من تلقفها رسالة ذاته، حد يف كان بل عبثا، يكن مل للقناتني اجلوالين

 جنداي كان فيوم مالبسه، وحىت بل عليها يظهر اليت للمنابر اختياراته خالل من اإلشارات إرسال يتقن فاجلوالين
 ليس وإليه، السوري الشعب من وأنه بسوريته يفتخر سوري أنه على للداللة تقليدي، شامي بلباس ظهر يم،للتنظ

 وعمامة عسكري بلباس ظهر ابلتنظيم، االرتباط فك أراد أن ويوم وتقاليديهم، لعاداهتم خمالفا وال عليهم دخيال
 وأيب حيىي وأيب أسامة كالشيخ القاعدة تنظيم وقادة ئل،األوا الطالبان وقادة هللا داد املال هبا ظهر لطاملا خراسانية،

 .وغريهم األمريكي وعزام هللا، تقبلهم الليبيني هللا وعطية الليث

 اجلبهة، شورى جملس عضو املصري، الفرج أبيب امللقب مربوك سالمة أمحد ميينه على ظهر اجلوالين، جانب إىل
 أمرا عطون ظهور كان ولئن الكذاب، الشامي هللا عبد أبيب بامللق عطون الرحيم عبد اجلبهة كاهن يساره وعلى
 يف زالوا ال الذين سوريني الغري لألجانب املاكر الغادر اجلوالين من طمأنة رسالة كان الفرج أيب ظهور فإن عاداي،

 .واألسر القتال يف سابقة له من خاصة اجملالس، يف ويقدمهم املهاجرين يعز زال ال اجلوالين أن فحواها جبهته،

 اجلولين؛ جبهة يف األجانب أيها

 اخلرف أمريه بيعة نقض أن فتئ ما مث املال، وشطر اجلند خبري وأمده للشام أرسله الذي أبمريه غدر اجلوالين إن
 غدر فمن املاكر، الغادر بكالم واخندع" األمة حكيم" على احليلة انطلت ما وسرعان االرتباط، فك بفضائل وأومهه

 فيه يرى أن مبجرد منكم وسيتخلص املصري، الفرج أبيب وال بكم، الغدر يف يتواىن لن عليه، فضل له ومن أبمرييه
 .الشعبية احلاضنة وترضي املرحلة، تقتضيها مصلحة

 األجانب؛ أيها فيا

لوا ما الذين إبراهيم، ملة على الثابتني الصادقني ابجملاهدين واحلقوا هللا إىل توبوا  أمري موالان جفمنه غريوا، وال بدَّ
 هللا تقبلهم املهاجر محزة وأيب البغدادي عمر وأيب الزرقاوي مصعب أيب منهج هو اليوم، هللا حفظه املؤمنني



 األمة وسلف األربعة األئمة منهج هو تيمية، ابن اإلسالم وشيخ الوهاب عبد بن حممد منهج هو ابألمس،
 .وسلم عليه هللا صلى حممد سيدان منهج هو والتابعني، والصحابة البيت آل منهج هو الصاحل،

 

 القوم؛ عند جوااب هلا ألقي لعلي أسئلة أطرح الرتباط، فك هامش وعلى

 بيعة أم عامة بيعة زاده، أخوند هللا وهبة أخرت خللفائكم العظمى بيعتكم مث ومن للظواهري بيعتكم هل -1
 قتال؟

 يف حجتكم أمَّا بواحا؟ كفرا رأيتم إن إال تفك وال تنقض ال أهنا نعرفه فالذي عامة، بيعة كانت حال يف -2
 لكم الصلييب الطريان استهداف من خوفا فكانت خراسان يف الوطنية اإلمارة مث ومن لقيادتكم بيعتكم نقض

 !املرتدة الفصائل مع ولتقاربكم

 أمري موالان على تنكرون فلماذا فكها، يف مصلحة األدىن األمري يرى أن مبجرد يتم االرتباط فك كان إن -3
 فالتنظيمات القاعدة، تنظيم لقيادة اإلسالمية العراق دولة من األصل يف بيعة توجد ال أنه يقيننا مع ذلك، املؤمنني

 .العكس وليس الدولة تبايع من

 حيق أم وتطيعون ستسمعون هل معني، ألمر الظواهري وجهكم حال يف االرتباط، فككتم أن بعد اآلن -4
 املخالفة؟ لكم

 إذا؟ االرتباط فك قيمة فما وتطيعون، ستسمعون أبنكم اجلواب كان حال يف

 الظواهري؟ قرار خمالفتها اإلسالم دولة على تنكرون فلماذا واملخالفة املعصية لكم حيق أنه اجلواب كان حال ويف
 .التنظيم لقيادة هللا حفظه خليفتنا عنق يف بيعة أال يقيننا مع

 هللا ومراد والسنة، الكتاب لصريح خمالفة كانت ولو مقدمة عندهم فمصاحلهم ات،والشهو  األهواء إهنا وهللا
 .اجلهاد من والغاية ورسوله،

 لتجنيب امسهم وتغيري ابلتنظيم ارتباطها فك املنافقني الشباب حركة قيادة على جيب القاعدة، قيادة ومبنطق أنه مث
 لتجنيب" اليمن فتح جبهة" وأتسيس ابلتنظيم تباطهار  فك اآلخر هو الرميي قاسم وعلى القصف، الصومال أهل



 إلغاء نفسه الظواهري وعلى األمر، نفس فعل درودكال وعلى القصف، الشرحية ألنصار اخلاضعة املناطق أهايل
 .مناطقهم على اليومي الصلييب القصف القبلية واملقاطعات وزيرستان أهايل لتجنيب التنظيم اسم

 .الثكلى لذكرها تضحك أضحوكة" األمة سفيه" وتوجيهات يادةق بفعل اليوم القاعدة أصبحت

 

 .وآله حممد على وسلم هللا وصلى هذا

 

 

 واحلمد هلل رب العاملني.

 
- 
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