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 بيان حول اإلعالن عن الدولة اإلسالمية يف العراق والشام
 بسم هللا الرمحن الرحيم
 احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد.

ــ كما فوجئ غريي ــ بإعالن صادر عن تنظيم " دولة العراق  9/4/3102قد فوجئت اليوم الثالثاء 
اإلسالمية "، يفيد بأن " جبهة النصرة "، ما هي إال امتداد لذلك التنظيم العراقي، واجلبهة موفدة إىل سوريا 

عراقية اإلسالمية؛ وهو " الدولة اإلسالمية من ِقبله .. كما أفاد امسًا جديدًا مشرتكًا جلبهة النصرة، والدولة ال
يف العراق والشام "، للتدليل على أن اجملموعتني تصدران من مشكاة واحدة، وعن قيادة واحدة عراقية 

 متواجدة يف العراق! 

َمد عقباها على الشام، وأهل الشام، وثورهتم الشامية  وملا هلذا اإلعالن من تبعات وآثار ضارة ال ُتح
 أسجل امللحوظات التالية: املباركة،
هذا اإلعالن الصادر عن اجلهة املذكورة أعاله .. مل يستشريوا فيه أحدًا من علماء وشيوخ  -0 

الشام، كما أهنم مل يستشريوا اجملموعات اجلهادية العاملة يف الشام .. بكل كتائبها ومسمياهتا .. علمًا أهنم 
إلعالن .. وهم بذلك قد خالفوا أصاًل وركنًا من أصول هم وأهلهم من سيتحمل تبعات وآثار مثل هذا ا

نَـهحْم [الشورى:  . 23ومبادئ الشريعة؛ أال وهو مبدأ الشورى، كما قال تعاىل:] َوَأْمرحهحْم شحوَرى بـَيـْ
الرابح األكرب، واملستفيد األول من وراء هذا اإلعالن هو الطاغوت بشار األسد، ونظامه  -3 

 اإليرانيني!  الطائفي البغيض، وحلفائه 
هذا اإلعالن سيقوي من حجته وذرائعه ــ أمام اجملتمع الدويل واإلقليمي واحمللي ــ ويربر مزيدًا من  

جرائمه وجمازره حبق الشعب السوري .. على اعتبار أن من حيارهبم ويقاتلهم هم من اإلرهابيني الذين هلم 
 مشاكلهم مع العامَل كله!

هذا اإلعالن .. هو الشعب السوري املضطهد واملظلوم .. وثورته  لذا فاخلاسر األكرب من وراء 
 الشامية املباركة اليتيمة! 

هذا اإلعالن .. يعين لزامًا تشتيت السهام عن بشار األسد وعصابته وشبيحته، وحلفائه ..  -2 
، واحلرب وتوزيعها على جبهات عدة .. عددها عدد اجلبهات اليت تناصب تنظيم " دولة العراق " العداوة

 .. وما أكثرها .. هذا املعىن طاملا كررته وأشرت إليه، وحذرت منه يف كتابايت وأحاديثي!  
 هذا اإلعالن .. يعين بالضرورة على الثورة الشامية املباركة .. أن تتحمل تبعات مجيع أخطاء -4 

ثورة الشامية وأهلها .. ومستقبلها تنظيم " دولة العراق "، املاضية، واحلالية، واملستقبلية .. كما يعين ربط ال
 بقيادة عراقية جمهولة للشعب السوري!وأهدافها .. .. وآماهلا .. 
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هذا اإلعالن ضار جدًا مبشروع الشعب السوري املسلم، الذي يتلخص بقيام دولة إسالمية  -5 
إضافة إىل  أمريكا وحلفائها من دول الغرب وغريهم،ا مسسساهتا .. حي  سيعطي حرة، راشدة عادلة هل

يف الشأن السوري الداخلي .. ويف الشاردة  مزيدًا من الذرائع للتدخلني واهلند، والروس، وغريهم .. الص
والواردة .. وأن يقفوا عقبة كأداء أمام طموحات الشعب السوري .. ُتت ذريعة وزعم أهنم يستهدفون ــ أو 

 يتحرون عن ــ القاعدة وأفرادها، ومشتقاهتا ...! 
.. ومن جهة أخرى قد صّعب على الشعب السوري ّهل عليهم هذه املهمة إلعالن قد سهذا ا 

 ! مهمته، ولألسف
والتعاطف، ر .. كثريًا من التضامن، هذا اإلعالن سيحرم الشعب السوري املنكوب واملهجّ  -6 

وإذا كانت هناك مساعدات عسكرية خجولة  واملساعدات اإلنسانية واإلغاثية .. اليت تأتيه من اخلارج ..
على اعتبار أن هذه  ارة .. فهذه القطارة ستتوقف ..تقّدم ألهلنا وثوارنا وجماهدينا يف الشام بالقطّ 

املساعدات ستوجه وترسل لتنظيم القاعدة أو ما يسمى " الدولة اإلسالمية يف العراق والشام "، وبالتايل ال 
 نقاط احلدود والعبور ..! بد من مصادرهتا، ومنعها من 

أرجو ــ أقول أرجو! ــ أن ال يكون هذا اإلعالن .. إعالنًا ومقدمة لسفك الدم احلرام .. على  -7 
اعتبار أن من يعارض هذا اإلعالن .. أو ال يرى فيه مصلحة للشام وأهله، وثورته .. أنه قد أصبح من 

من التعامل معه على طريقة تعامل تنظيم " الدولة  األعداء ومن الصحوات؛ حالل الدم .. وبالتايل ال بد
العراقية اإلسالمية "، مع الصحوات يف العراق .. فيكررون بذلك جتربة العراق الفاشلة .. ومأساة وأخطاء 

 العراق على أرض الشام! 
، ألجل هذه األوجه الواردة أعاله، أقول: هذا اإلعالن الصادر عن " الدولة العراقية اإلسالمية " 

خطأ، وضار وفق مجيع املقاييس .. وهو مردود بأدلة النقل والعقل .. والرجاء من األخوة اجملاهدين 
الصادقني من جبهة النصرة .. أن يعيدوا النظر يف هذا املوقف .. وأن يحسثروا مصلحة اإلسالم .. ومصلحة 

وعلى املسميات احملدثة املثرية  الشام .. وأهل الشام .. وثورة الشام .. على املصاحل احلزبية الضيقة ..
للعداوات اليت ال تقدم وال تسّخر .. وأن ال يكونوا ــ من حي  ال يشعرون وال يريدون ــ عوناً للطاغوت اجملرم 

 على الشام، وأهل الشام ..!
 عبد املنعم مصطفى حليمة
 أبو بصري الطرطوسي
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