وقفة مع كلمة الشيخ أمين الظواهري " انفروا للشام ".
بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد.
فقد أشار الشيخ يف كلمته إىل أمهية الوحدة بني الفصائل يف الشام ،فقال ":إن مسألة الوحدة اليوم
هي قضية احلياة أو املوت لكم ،فإما أن تتحدوا لتعيشوا مسلمني كراما أعزة ،وإما أن ختتلفوا وتتفرقوا،
فتُؤكلون واحدا واحداً " ..ا -هـ.

أقول :هذا كالم جيد ومسؤول  ..لو عزم الشيخ على إزالة العقبة الكأداء أمام هذه الوحدة؛ وهو

ارتباط جبهة النصرة ابلقاعدة ،وابسرتاتيجيتها  ..واليت ال تناسب قط جهاد وتطلعات األمم والدول،
والشعوب  ..واليت ابت االرتباط هبا ضرراً حمضاً ال مرية وال شك فيه!

ال يُقبل من الشيخ وال غريه أن ينادي ابلوحدة  ..مث هو يف نفس الوقت حيرص على األسباب اليت

متنع من حتقيق هذه الوحدة  ..واليت منها إلزام أهل الشام وجماهديهم أبن يتحدوا حتت مسمى واسرتاتيجية
القاعدة  ..فيكون مثله مثل من يقول ابلشيء وضده معاً  ..وهذا ال يليق!

قال ":بقيت مسألة خاض فيها اخلائضون كثرياً ،يف حماولة لصرف أنظار األمة املسلمة اجملاهدة يف

الشام عن أعدائها احلقيقيني ،وهي مسألة ارتباط جبهة النصرة العزيزة ـ اليت نعتز ابرتباطنا هبا ـ بقاعدة
اجلهاد "ا -هـ.
أقول :قوله " يف حماولة لصرف أنظار األمة املسلمة اجملاهدة يف الشام عن أعدائها احلقيقيني " ،هو
طعن ،واهتام ابخليانة لكل من يُطالبه بفك ارتباط " جبهة النصرة " ابلقاعدة  ..علماً أن الذين يتوجهون هبذا

الطلب هم أهل الشام ذاهتم ،ومجيع جماهديهم جبميع فصائلهم  ..بل كثري من علماء وعقالء األمة الغيورين

على اجلهاد ،وعلى مستقبل اإلسالم يف الشام يُطالبون هبذا الطلب  ..إىل حد الرجاء  ..بل كثري من عقالء
وقادة جبهة النصرة يُطالبون هبذا الطلب  ..ويلحون عليه  ..فهل كل هؤالء خونة ،ويريدون أن يصرفوا
األمة املسلمة يف الشام عن أعدائها احلقيقيني ..؟!
ال نقبل من الشيخ أن يُطلق مثل هذا االطالق التخويين حبق مجيع من تقدم ذكرهم !...

ونقول أيضاً :أهل الشام وجماهدوهم يعرفون أعداء األمة  ..لكن مشاعة أعداء األمة ال ينبغي أن
متنعنا من أن ننظر إبنصاف وجرأة إىل أخطائنا الداخلية  ..وخباصة إن كانت هذه األخطاء تصب يف خدمة
وتقوية أعداء األمة  ..يقتات هبا أعداء األمة  ..وال خيتلف عاقالن على أن مسمى القاعدة يف الشام قد
جلب الضرر ،وخدم طاغوت الشام ونظامه ،وحلفاءه كثرياً ،وقواهم على أهل الشام وجماهديهم!
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أكابر اجملرمني عن جبهة النصرة لو فارقت القاعدة ،أم سيلزموهنا ابجللوس
قال ":مث هل سريضى ُ
على املائدة مع القتلة اجملرمني ،مث يلزموهنا ابإلذعان التفاقات الذل واملهانة ،مث ابلرضوخ حلكومات الفساد
والتبعية ،مث ابلدخول يف لعبة الدميقراطية العفنة ،مث بعد ذلك يُلقون هبم يف السجن كما فعلوا ابجلبهة
اإلسالمية لإلنقاذ يف اجلزائر وابإلخوان املسلمني يف مصر "ا -هـ.
أقول :إذا كانت مفارقة النصرة للقاعدة  ..ستنتهي ابلنصرة إىل السجن كما انتهت اجلبهة
اإلسالمية لإلنقاذ يف اجلزائر ،وابإلخوان املسلمني يف مصر  ..هذا يعين وبكل وضوح :اي نصرة ال تفكي
ارتباطك بتنظيم القاعدة  ..وهو ختويف ظاهر للنصرة من أن تفك ارتباطها ابلقاعدة  ..إذ ال عاصم للنصرة
من أن ينتهي حاهلا إىل السجن إال بتمسكها ابلقاعدة  ..وابرتباطها هبا  ..فالقاعدة ـ وليس اإلسالم ـ هي
العاصم للنصرة من هذه النتيجة املأساوية!
هذا كالم حمكم من الشيخ  ..يرد ويفسر املتشابه من كلماته اليت تفيد أبن مصلحة األمة،
واإلسالم ،واملسلمني مقدمة على مصلحة االرتباط ابلتنظيم !..
فهو من جهة يقول :أبن مصلحة األمة ،واإلسالم ،والشعوب املسلمة  ..مقدمة على مصلحة
التنظيم واالرتباط به  ..ومن جهة يقول جلبهة النصرة حذار أن تستجيبوا لدعوات فك ارتباطكم ابلقاعدة
 ..ألن هذا يعين أن تنتهوا ـ ال حمالة ـ إىل العمالة  ..واخليانة  ..والركون إىل الظاملني  ..ومن مث إىل السجن؟!
يف كل كلمة للشيخ ال يفوته أن يوزع سهامه على اجلميع؛ على مجيع العامل من دون استثناء ..
ويستعدي اجلميع على الثورة الشامية  ..وال ينسى أن خيص السعودية ابلنصيب األكرب من هذه السهام ..
ورمبا خيصها بسهامه أكثر مما خيص النظام النصريي الباطين ،وروافض إيران  ..وهذا توجه خاطئ تنقصه
السياسة واحلكمة  ..واحلد األدىن من املداراة الضرورية واملطلوبة  ..ال يناسب ثورات الشعوب وجهادها ..
كما أن معركة الشعب السوري هي مع النظام األسدي اجملرم ،وحلفائه وما أكثرهم  ..وليس مع السعودية
 ..ومن حياول أن يصرف مسار الثورة الشامية يف غري هذا االجتاه فهو خمطئ  ..وعمله مردود  ..خيدم
النظام النصريي اجملرم ،وحلفاءه وأعوانه ـ وغريهم من أعداء األمة ـ بشكل مباشر ،وإن زعم أنه ال يريد
ذلك!
جيد من الشيخ أمين ـ بعد مخس سنوات!! ـ أن يشري إىل خارجية مجاعة الدولة  ..وأهنم خوارج
سفهاء  ..لكن عليه يف آن معاً أن ميلك اجلرأة األدبية على أن يسجل اعتذراه للشام وأهل الشام  ..ألن
اخلوارج هؤالء ما كانوا ليكونون يف الشام لوال القاعدة  ..فالقاعدة هي اليت جلبتهم إىل الشام  ..وصنعت

هلم ـ ابدئ ذي بدء ـ الدعاية  ..ومهدت هلم  ..ومكنتهم يف الشام  ..وهذه حقيقة يدركها اجلميع  ...فهل
يفعلها الشيخ؟!
نرجو ذلك !....
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