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 ليتهم سكتوا ..! 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد. 
من برنامج " يف العمق " الذي تبثه قناة اجلزيرة .. واليت ظهر  3/3/4102استوقفتين حلقة االثنني 

كان حديثهما حول اخلالفات بني اجلماعات املسلحة فيها كل من الدكتورين: أكرم حجازي، وإياد قنييب .. و 
 احللقة. يف سوريا، كما هو ظاهر من عنوان

، أذكر أمهها يف النقاط ما ورد من كالم يف احللقةبعض لى عوقد تشكلت لدي بعض املالحظات  
 التالية:

كرر الدكتور حجازي كالمه حول اجلهاد العقدي، واملتمثل يف جهاد مجاعة الدولة، واجلهاد   -0 
الشامية  المية وغريها من الكتائبالوطين املتمثل يف جهاد الكتائب اإلسالمية الشامية، ككتائب اجلبهة اإلس

جهاد الكتائب الشامية بينما عندهم تصورات عقدية، .. فجهاد الدولة جهاد عقدي، وعناصرها عقائديني، 
  غري عقائديني .. هذا من من الفوارق بني اجملموعتني!وطنيني جهاد وطين، وعناصرها 

؛ ، والذي ينم على عدم دراية بالواقعلظاملأقول: ال أدري ما الذي محل الدكتور على هذا التقسيم ا 
فجعل جماهدي الشام بال  .. ا  وطني ا  عقديا ، بينما جهاد جماهدي الشام جهاد ادا  عناصر الدولة جهادهم جه

 ؟!، وال تصورات عقديةعقيدة وال انتماء
ــ ألهنم ال ينتمون إىل  !لعل جهاد جماهدي وأبطال الشام يكون جهادا  وطنيا  ــ يف نظر الدكتور 

 .. أو مسمى القاعدة ..؟!" داعش " مسميات حزبية خارجية .. كمسمى الدولة 
م ألن جماهدي الشام .. مل يتبنوا اسرتاتيجية عوملة املعركة .. لتصبح املعركة مع العامل كله شرقه أ 

سم بعد .. ويا فرحة  وغربه .. وجنوبه ومشاله .. بينما املعركة األساس مع النظام النصريي وحلفائه .. مل ُتح
 ؟! الطاغوت النصريي هبكذا اسرتاتيجية

 جماهدو الشام أهل ال يف حال استعدىــ جهادا  عقديا  .. إ !ال يكون اجلهاد ــ يف نظر الدكتور 
ــ جياهدون  !لدكتورعلى الشام، وأهل الشام .. حينئٍذ وحسب يكونون ــ يف نظر اوذّعروهم األرض كلهم 
  ، وهلم تصورات عقدية!جهادا  عقديا  

التضحية و أجل وأعظم صور ومعاين اجلهاد، والصرب، واملصابرة، أروع و ضرب جماهدو وأبطال الشام  
اكي مثله .. كل هذا .. تعجز البشريةوالثبات .. وعلى مدار ثالث سنوات   !ــ يف نظرك يا دكتور على أن ُتح

 ؟! ال تصورات عقديةو  بال عقيدة وال دين وال إميان .. وطنيا   ــ جهادا  
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أم ساءك ــ يا دكتور! ــ دفاع جماهدي وأبطال الشام عن بلدهم، وديارهم، وأعراضهم، وحرماهتم،  
 ؟! ، وال بالدين وال اإلميانيوأمواهلم .. فاعتربت ذلك جهادا  وطنيا  .. ال عالقة له باجلهاد العقد

أمل تقرأ كتاب الشيخ عبد هللا عزام " الدفاع عن أراضي املسلمني أهم فروض األعيان "، والذي  
املسلمني تعني على  وأوطان نقل فيه امجاع أهل العلم على أن العدو لو استوىل على شرب واحٍد من أراضي

 ! اسرتداد هذا الشرب من األرض .. من تضحيات وشهداء مهما كلفهم مجيع املسلمني دفع العدو وقتاله ..
هو شهيد، ومن قحِتل دون ِعرضه أمل تقرأ حديث النيب صلى هللا عليه وسلم:" من قحِتل دون ماله ف 

 فهو شهيد، ومن قحِتل دون مظلمته فهو شهيد ". 
 اإلمياين ..؟!يدخل يف اجلهاد الوطين أم اجلهاد العقدي ــ عندك ــ فهل هذا  
كتائب اجلبهة اإلسالمية ــ   وأبطال الشام ــ وخباصة منهم جماهدو إن استطعت .. جماهدوأجبين  

، إذ ال جهادهم يف سبيل هللا، أم يف سبيل الطاغوت والشيطان .. وال بد لك من اختيار إحدى االجابتني
 ثالث هلما؟

 إن قلت: جهادهم يف سبيل هللا ..!  
 ن جياهد يف سبيل هللا، وإلعالء كلمة هللا ..؟! أقول لك: كيف تنفي اجلهاد العقدي عم 
 وإن قلت: ال؛ بل جهادهم يف سبيل الطاغوت والشيطان، جهاد وطين وثين ..!  
ل على ب ر لك .. قد شاهبت بقولك هذا قول خوارج وغالة داعش ..ك: هذه طامة ال تحغتف  أقول ل 

 .ورميهم بالصحوات .وقتلهم، مثل كلماتك هذه يتكئ غالة وخوارج داعش يف تكفري جماهدي الشام، 
 فاحلذر، احلذر!

ختزال الثورة الشامية املباركة، وجهاد أهل الشام جبميع كتائبهم اسم حديث الضيفني باتّ  -4 
لم خيرج ف .األكرب واألبرز " ." حجازي ومن معه  هما على زعمف ..وحسب صرة  الدولة، والنّ يف ..وفرقهم 

ال إ .وال جملاهدين . ثائر،لشعب  ال .كأن سوريا ال وجود فيها ألحد .و  .حديثهما عن الدولة والنصرة .
 !.هلاتني اجملموعتني وحسب .

اول ــ  وتذ طاملا حاول الطاغإ .. يالنظام النصري وختدم فرح تح كم هي نتيجة  لوإهنا   أن ــ وال يزال ُيح
القاعدة و  .دولة داعش .: اإلرهاب العاملي الوافدواإلقليمي، والدويل ــ أن صراعه مع ، ــ للرأي احمللي يصور

  !ليس مع ثورة شعبو  .ليس مع الشعب السوري .و  ..
ما بني األلفني إىل عشرة آالف  أجابهف .ملا سأل املذيع " حجازي ": كم عدد عناصر الدولة .و 

"  311" ألف، إىل "  051جابه ما بني " أ .الشام .أهل ملا سأله عن عدد مقاتلي وجماهدي و  .مقاتل .
عدد أفراد مقاتلي الكتائب الشامية  إىل قياسا  ع بأن عدد عناصر الدولة قليل وملا أجابه املذي ..مقاتل ألف 
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وهلم  .تفخيم عناصر الدولة ووصفهم بأهنم ــ خبالف غريهم ــ عقائديني .الرتقيع، وإىل إىل حجازي اد ع ..
  !من غريهم ائة الواحد منهم مبالتايلو  .. لةعسكرية طوي عندهم خرباتو  تصورات عقدية ..

اهزموا حاربوا الغلو ..  ..كون د " أقول لألخوة: بفقال:ه املنّظر حجازي .. املسلمني .. وج   -3 
 "!و ..أ شهروا هبا ..ولة أو تون أن تسقطوا الدلكن من دالغلو .. 
لكن ال هتزموا الكافرين .. موا الكفر .. ز : اهللمسلمني ن يقول: كمهبذا التنظري والتوجيهوهو  

 وال ُتاربوا الظاملني، وال الطغاة، وال اجملرمني ..لكن ال هتزموا والطغيان واإلجرام .. اهزموا وحاربوا الظلم 
إين و  .. ــ مردود بالنقل والعقل هذا ــ لعمر احلقو  .كن ال هتزموا وال ُتاربوا الغالة .ل .هزموا وحاربوا الغلو .ا

  !.خريا  ــ يقول مثل هذا الكالم . عجب لرجل ــ تونمنا فيه دهرا  أل
الدولة اإلسالمية فقال:" ر حجازي أن مجاعة الدولة هم يف العراق دولة حبق .. اقتناع املنظّ  -2 

 ! ، ووجدت مربرات .."منطق األمور نشأت دولة يف ظروف معينة، ووجدت قبوال  
 !؟رنا حدودها، ومعاملها، وسلطاهتا ..أ .. !يا دكتورــ اليت نشأت يف ظروف معينة ــ  هذه الدولةأين  
اآلخر يف السلة  هانصفو ..  نصفها يف السلة األمريكيةىل أن تكون: إانتهت ــ كل العراق ــ العراق  

 بتواطؤ مع حكام وساسة روافض العراق!اإليرانية .. 
مبدأ " عنزة ولو طارت على صدقت الكذب .. وتكرار الكذب .. الكذب ..  طُتت ضغ أنكأم  

 !" 
" داعش " كان هذا األمر يليق حبدثاء األسنان سفهاء األحالم من غالة وأنصار مجاعة الدولة إن   

 !ر، ومفكر كما تصنف نفسكق بك كمنظّ فإنه ال يلي.. 
بعد كل ما تناقله أ ن على صحة كالمك ــــ الذي كان بني الفينة واألخرى يحؤمّ ن معك مللك و  ا  عجب 

عن جرائم، وغلو، وفساد، وبغي، من العلماء، واجملاهدين األخيار ..  صفوة األمةخرية و العدول من  تالثقا
، وما ترتب عن ذلك من آثار مدمرة على اجلهاد يف الشام وعدوان، وغدر، وخيانة مجاعة الدولة " داعش "

ولو وجهتم وتفخموهنا .. تطرون " مجاعة الدولة "، وجتادلون عنها ..  ال تزالونوالثورة الشامية بعامة .. .. 
 غري جارح حبسب تعبريكم! رقيقا  ، يكون نقدا  خفيا  هلا نقدا  

وتصدقون روايات حدثاء األسنان دي الشام .. علماء وجماهشهادة األمة .. و شهادة بون تكذّ  
 !سفهاء األحالم من غالة وخوارج داعش ..؟

أهنم طائفة غلو، ب .على غالة وخوارج داعش . شهادة حق ..رين ــ ــ أيها املنظّ ستشهدون مىت  
قائم على افتعال اقتتال داخلي بني  ومشروعها مشروع فساد يف األرض .. .وبغي، وفساد، وإجرام .

  الشام؟! قد سبقكم إىل ذلك أطفالو  ني ..اجملاهدين واملسلم
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من  أن متسكوا العصاــ يف صراع صريح بني احلق والباطل، بني السنة والبدعة ــ عبثا  ُتاولون  
فال أنتم ــ يع األطراف .. لوجوه مجاستمالة .. ال أنتم مع احلق وأهله، وال أنتم مع الباطل وأهله ف ؛الوسط

وهذا ــ لعمر احلق ــ  ه الناس ..و وال أنتم فزمت بوجرمت حقا ، وال أنتم قد خذلتم باطال  .. بذلك ــ قد نص
 ! قف ال يليق باملصلحني الناصحنيمو 

 احلديث:" من أرضى الناس بسخط هللا، سخط هللا عليه، وأسخط عليه الناس ". ويف  
د لكم دمعة واحدة على الشام .. بينما ال جنألف دمعة على دولة اخلوارج الدواعش .. تزرفون  

 ومستقبل اإلسالم يف الشام!وجماهدي الشام .. وأطفال ونساء الشام .. وأهل الشام .. 
لون بالقدر الذي جتادتشاركون خوارج وغالة داعش الوزر .. ــ موقفكم هذا ــ شهداء زور .. أنتم  

ب  عنها، وهللا تعاىل يقول:] فيه  ْت انحون  أ نفحس هحْم ِإن  اّلّل  ال  ُيِح م ن ك ان  خ و انا  أ ثِيما   و ال  جتح اِدْل ع ِن ال ِذين  خي 
فكيف من جيادل عن اخلوارج الغالة ..  .يف اجلدال عن سارق .و  وهذه آية نزلت يف املعاصي .. :النساء[

 ؟! سفكهم للدم احلراموباطلهم، و وفسادهم، وعن جرائمهم، 
يف الراشد وأد وضرب املشروع اإلسالمي وزر ركون خوارج وغالة داعش موقفكم هذا .. تشاأنتم  

 الذي طاملا أهل الشام كانوا ُيلمون به!.. الشام 
 للنظام النصريي .. تنظريكم .. وهنيئا  له هبكذا منّظرين ..! هنيئا   

 
 املنعم مصطفى حليمةعبد 

 " أبو بصري الطرطوسي "
 م 6/3/4102هـ.  5/5/0235
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