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 بسِم اهللا الرمحن الرحيم
 ] ٢٠٠ : آل عمران [ } يا أَيها الَِّذين آمنواْ اصِبرواْ وصاِبرواْ وراِبطُواْ واتقُواْ اللّه لَعلَّكُم تفِْلحونَ {

 لشبكِة البراِق اإلسالمية ) ٤ ( الرابع البيـان

 هـ ١٤٢٨ ربيع األول ١٩ اجلمعة
 م ٢٠٠٧ أبريل ٦ املواِفق

دِل و اإلحـُر بالع  ان س إنّ اهللا يأم

ـّته باجلهاِد و أكرمها باالستشهاد  .. احلمد ِهللا الذي أعز أم
ـّد صلى اهللا عليه و سلـم  و الصالةُ و السالم على حبيبنا و قائدنا محم

 : أمـا بعد

ـَد وقفنا كَما وقف املسلمونَ على بياِن اجليِش اإلسالمي يف الع  راق الصادر مساء يوم اخلميس فَق
 رد اجليش اإلسالمي يف العراِق علـى ( للهجرِة و هو بعنوان ١٤٢٨ الثامن عشر من ربيع األول

 ). خطاباِت األخ أيب عمر البغدادي
ـّا جاَء يف  فهـذا بيانٌ من إخوانكم يف شبكِة الرباق اإلسالِمية يسجل و يفصل موقف إدارا ِمم

. البيان
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ـّد على األموِر التالية و  : قَبل املُضي يف ذلك يجدر بنـا ان نؤك
- و يـدعم ـّاً يتنبـىن قضايا املـسلمني  إنّ سياسة الشبكةَ منذُ تأسيسها أن تكونَ منرباً إعالمي

ـّه  . ااهدين املوحدين الصادقني يف العاِمل كل
ـَد اختار اإلخوةُ يف هيئة اإلعالِم املركزي ل -  لجيِش اإلسالمي أن تكـونَ شـبكةُ البـراِق لق

 اإلسالمية، و من مثّ مؤسسةُ الرباِق اإلعالمية، النافذةَ اليت يطلُّ منها اجليش على العامل يف الشبكِة
 . العنكبوتية

- ـعدة، و حنْـسبعلى مجيِع األص شبكةُ الرباِق يف دعِم اإلخوة يف اجليش اإلسالمي تـَان  تف
 فقد محلت رسالتهم بثباٍت و وضوٍح للعامل، . وجوههم يف مسريا منذُ عاٍم و نصف أنهـا بيضت

 و دافَعت عنهم يف مواطِن الظلم، و برعت يف جمال اإلعالِم فأثبتت متيزاً يشهد عليه القاصـي و
ـّر إجيابياً يف الرسالة اإلعالمية ككل للجيش اإلسالمي  . الداين أث

 و مازلت خري واحٍة يستظلُّ ا أنصار ااهدين، فال مكان لإلرجاِف و كذلك كانِت الشبكةُ -
ـُنا اليت احترفناها  . التخذيِل و اخلِرب املكذوب، و املصداقيةُ للخِرب اجلهادي هي حرفت

ـّلِت الشبكة الكثري من األذى و التشكيكِ خاللَ قيامها ذِه املهاِم و إىل اهللا املُشتكى -  . حتم
 البيـانُ يف الوقِت الذي تسعى فيِه الشبكةُ جاهدةً و منذ وقٍت طويٍل على تأليِف القلوب جاَء -

 و اجتماع الكلمِة بني دولِة العراِق اإلسالمية و اجليِش اإلسالمي يف العراِق و هذا ما يشهد عليه
اإلخوة يف مؤسسِة الفرقاِن و يف هيئة اإلعالِم املركزي . 

ـّر يف توقيت صد -  . وِر هذا البيـاِن يعود لفترِة التريِث و التباحث قبل إصداره التأخ

ـّا موقفـنا من البيـان و ما حيمله من معاين  : فـأم
 . جيدر التنويه إىل عدِم علِم الشبكِة و إدارا مسبقاً بنـزول هذا البيـان -
 . ظة مل حتصل مراجعةٌ من قبل اإلخوِة معنا بعد هذا البياِن إىل هذه اللح -
 . نـرفُض رفضاً قاطعاً صدور هذا البيان بشكلِه و حمتواِه احلايل و يف هذا التوقيت حتديداً -
. نـرى أن اإلخوةَ يف اجليش اإلسالمي أخطـأوا بإصداره و املصلحةُ كانت يف عدِم نشره -
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ـّار اليهوِد و النصارى املُحاربني -  لديِن اهللا نـرى أن هذا البيـان ال تعود مصلحتـه إال للكف
ـِِّهم من احلكومات العربيِة و أجهزا األمنية و العسكرية و املخابراتيــة و  و من ارتد إىل صف

 . كل طاغوت وقف حائالً بني الناس و بني دعوِة التوحيد
ـّى على اإلخوة يف دولِة العراِق اإلسالمية و ظلمهم مبا مل يفعلوا - ـّه جتن ـَرى أن  . ن
 . إلمكان أن تكونَ صيغةُ البيـاِن أكثر ترامحاً و لُطفاً مما كان نـرى أنه كان با -
ـُحرر -  . البـيانُ ي

 ِإنَّ اللّه يأْمر ِبالْعدِل واِإلحساِن وِإيتاء ِذي الْقُربى وينهى عِن الْفَحـشاء والْمنكَـِر { : قال تعاىل
 ]. ٩٠ - النحل [ } والْبغِي يِعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ

 فـإذا كانِت للجيِش اإلسالمي غايته و دوافعه يف إصداِر هذا البيان، فهـذا جيعلنا نبحثُ فيـه
ـّل عن مواطن اإلصابة و اإلخفاق، لننصفهم و ننصف اإلخوة يف ـٍّة و تعق  بكلّ حكمٍة و حيادي

 . باِب العدِل و اإلحسان دولة العراِق اإلسالمية دون حماباٍة ألحٍد على حساِب اآلخر وذلك من

 : األمـاكن اليت نتـفق فيها مع البيـان
ـّا نشهد لإلخوِة يف اجليِش اإلسالمي يف العراق نقاء املنهِج و حسن اجلهـاِد و إنـشغاهلم -  فإنن

ـّيهم على اهللا  سأله و نـ . مبناجزِة األعداِء و تذلّلهم إلخوام ااهدين و عامِة املسلمني و ال نزك
 . تعاىل القبول

 و نشهد هلم باالنضباِط و اإلخالِص و التفاين يف العمل و التحلّي باألخالِق و الكرِم و الصرب و -
 . نسأله تعاىل أن يتقبل صاحلَ أعماهلم

 . نشهد أن ما ينسب للجيِش اإلسالمي من تبعيٍة حلزِب البعِث هو افتراٌء تعرض له اجليش طويالً -
ـُقر ب -  وقوعِ خالفاٍت على األرِض و يف امليدان، و حبصوٍل أحداٍث مؤملة و اشتباكاٍت بني بعِض ن

 الفصائِل و لكننا تعاملنا معها باإلنكاِر و عدم التهويل و التشهري، فإنَ وقوع مثل هذه احلوادِث ال
 . يصح ألن يكون عثرةً أمام حتقيِق اهلدف األول و املشروِع األكرب

 و كلّ مجاعة، أن تطلب و تطالب بإحقاق احلق و تطبيق العدالة الربانية حال .. عٍة حيق ألي مجا -
حدوث أي خسائر يف األرواح أو املمتلكات جراء هذه األحداث، و معرفِة املُسبب و العمل على
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 عدِم تكراِر حدوثه، دون جتن أو سعي يف تشويه مسعة الطرف اآلخر فاملخطىء يقتص منـه و ال
ر به يشه . 

 : األمـاكن اليت ال نتـفق فيها مع البيـان
 . صيغةُ اخلطاِب القاسيِة على اإلخوة يف دولِة العراِق اإلسالمية -
 خنالف متاماً ما صرح به البيان حولَ عدِم كفر اجليوِش العربـيِة؛ فهي جيوش طاغوتيةٌ حكمها -

 و أما ما قد يقولُ به ... ارهوِن لالخنِراِط يف اجليوش الظاهر هو الردةُ، و يدخلُ يف هذا احلكِم الك
 البعض من وجوِد أهل اخلِري فيهم و بينهم، فنحن ال نعلم أين هم و من هم و ما هـو اخلـري يف

 و هـي افتراضـات ال . نواياهم و هذه سرائر يتوالها املوىل سبحانه و تعاىل و حنن علينا الظاهر
 . و طغياِن هذه اجليوش تدحض اليقني بكفِر

 و قتالُ هذه اجليوش أوجب من قتال الكفّار األصليني احملاربني، و من غري هذه اجليوشِ حال دونَ
 ! مجوِع املسلمني و نصرِة العراق و الشيشان و أفغانستـان؟

 نخالف متاماً ما صرح به البيانُ حولَ عدِم وجوب اجلهاِد على عموِم املسلمني منـذُ سـقوِط -
 إنّ اجلهاد هو أوجب األعماِل اليوم بعد شهادة ال إله إال اهللا على كلّ بـالٍغ : األندلس، و نقول

 . عاقٍل مل يتوفّر عنده مانع القياِم باجلهاد، يخرج الولد دون إذِن أبيه، و املدين دون إذِن دائنه
 تاِع الناس و استحالِل دمهم هـو إنّ ما قاله البيـانُ حول اعتداِء رجاِل الدولِة على بيوِت و م -

م نرضه لكم و لن نرضاه منكم على إخوانكم  . افتراٌء غيـر مقبول على اإلطالق، ـل
 ليس مكانه " الستااليت " إنّ اخلـالف بني املسلمني حول أمٍر شرعي كوجوب النقاِب او حرمة -

 ي يف العراق و دولـة العـراق شبكة االنترنت، و داخل بياٍن سياسي بني مجاعة اجليش اإلسالم
 . اإلسالمية

 إن كـالم الشيخ أيب عمر البغدادي حفظه اهللا حول اخلنجِر الثالثي و حزِب اهللا السعودي هو -
 . و لكن هذا ال يعين أن يقصد مجاعةَ اجليِش اإلسالمي يف العراق . صحيح

- أن تصدر األلفاِظ اليت ال يصح صيغة االستخفاِف و بعض فضنـر من أفـواه اإلخـوة ألي 
. مسلمٍ فضالً  عن أن تصدر إىل دولة العراق اإلسالمية
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 : تعليقـنا على البيـان
ـْالمي يف العراق مل يفاوض الصليبـيني أو مندوبني عنهم، و لكن هـذا البيـان  إنّ اجليش اإلس

ـّر على أمريكا عناء التفاوِض ألـا كانت يف كل األحوال ستسعى لصدور  . مثلَ هذا البيان وف

 و إنّ تفـاعل احلكوماِت العربية اخلائنة مع بعِض الفصائِل إجياباً هلو نـابع من عمالتها املفرطـِة
 . مرة، و من تعاستهـا و إفالِسها مرةً أخرى

م والَوا الكفار مواالةً تامةً فضربونَ للكفار أمراً، ألم ال يرفضـّام العرِب و حكوما  فإن احلك
 فـِإنّ انتصار أمريكا على ااهدين و من مثّ اإلسالم، يعـين أنـه ال .. اهللا عليهم الذُلّ و املهانة

ـّام خيافونَ م  ن انتصاِر أمريكا الساحِق علـى حاجةَ بعد لوجوِد العمالِء و اخلونة، فتـرى احلك
م ال يعلمونَ ماذا ستكونُ اخلطوةُ القادمة، خصوصاً و هم يرونَ كيف أن احلـربأل اهدينا 

 . ستحلّ بإيران وهي أول و اكرب جاسوٍس للكفرة
ـّا يغلبوا الكفر فسينـزلونَ بإذن اهللا املصري احمل  توم و يف نفِس الوقِت، يعلم هؤالُء أن ااهدين مل

 . فانظروا أي بؤٍس و أي جنوٍن تعيشه األنظمةُ املرتدة ... على رقاِب هؤالء العمالء

ـّا  إىل احتضاِن مـؤمتِر نـصِرة ) و هي معقلٌ من معاقِل املاسونية يف العامل ( و هذا ممـا دفع تركي
 حيـث صـرحوا و املسلمني يف العراِق يف الثالث عشر و الرابِع عشر من كانون الثاين الفائت،

 بأن هناك معاناةً للمسلمني يف العراِق على يِد الرافـضِة، .. سنوات ٤ للمرة األوىل رمسياً و بعد
 فإذا كان العلماُء يعلمون منذُ سنني بالنار اليت تكوي سنة العراق فلماذا سكتوا كل هذه املـدة

 !. طر الرافضة؟ عن نصرِة املسلمني و حتريِض الناس على اجلهاد و تنبيههم خل

وريـّطاِت النظاِم الس ـّر بعض ختب  بني خوفِه من أمريكـا و خوفـه مـن - مثالً - و هذا يفس
 . ااهدين

ـّة على لعـِب دوِر  هلذا جيب على ااهدين احلذر كـل احلذر ملا تسعى تلك األنظمة الطاغوتي
ـّل معها بالسكوت على حتريِض علماِء السوء و الدعاة  و اإلعالم لفصيٍل دونَ فـصيل، و املغف

فـإنّ الذي حيكم بصحِة .. إشعاِر فصيٍل ما بأنه مرغوب و قتاله مشروع و بالتايل ال بأس بدعمه
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 عمِل فصيٍل ما و جهادِه هو مدى اتباِعِه ألمر اهللا و رسوله صلى اهللا عليه و سـلم و سـعيه يف
 . تطبيق حكم اهللا عز و جل على األرض

لبيف العـراق، بتـشجيِع و هذا هو ص اجلديد لتقويِض اجلهاد التوحيدي املشروِع الكفـري 
 . اجلهاِد امللوث ليحلّ مكانه و من مث القضاُء على األخري فتدمريه سيكون سهالً جداً

ـّنا نرى أنّ بيانَ اجليِش اإلسالمي قد دفع ذا املخطِّط لألمام و إن كانَ بغِري قـصد  و ... و إن
ـّم أكثر لو كان احلديثُ يدور فقط عن جتاوزاٍت ال يرضى عنها أننـا  . كنا سنتفه

ـّصاً فقط لطلب توضيٍح حول وقوِع أحداٍث أدت لضحايا من الطـرفني،  فلو كان البيان مخص
ـّهم و جيب أن يدفع املُخطىُء الثمن؛ كان جاسوسـاً مدسوسـاً أو  فإن هذا كما أسلفنا من حق

 . ِش أو الدولِة عناصر طاشت من اجلي

 . لكن هذه النقطة كانت جزءاً صغرياً من البيان و اهللا املستعان

ـّح موقفنا  : و استجابةً هلذا البيـاِن نوض
 نطالب اجليش اإلسالمي يف العراق بوضِع األدلِة الدامغِة على النقاِط اليت اختلفنا معهم فيهـا -

 . و الدماء خاصةً مسـألةَ استباحة احلرمات و االعراِض
- يف العراِق لوكان األمر بيِد الواحِد منهم ملا صدر نِد اجليش اإلسالمييف مجوِع ج ا نظـنإنـن 

 . هذا البيان
- لزمةً بالعمـل اإلعالمـيـّة، و منذُ تاريِخ هذا البياِن، ليست م ـّسةَ الرباِق اإلعالمي  إن مؤس

 حىت تقدم األدلة اليت .. ٍري ونشٍر و توزيٍع و تنظيم لصاِحل هيئة اإلعالِم املركزي؛ من ختطيٍط و تدب
 . طلبناها

 سيبقى منتدى بيانات اجليِش اإلسالمي يف العراق مفتوحاً إلدارِج البياناِت اليوميِة و اخلاصـة -
 وذلك تقديراً منا جلهاد ابناء اجليش اإلسالمي وعرفانا منا حبقهم وجهدهم الذي بـذلوه ، فلـن

 ، ) وال تزر وازرة وزر أخرى ( ة البعض ، واألفراد خبطأ قيادام وهذا من باب نأخذ الكل جبرير
 ظهـور يف منتدياٍت أخرى عملٌ متسرع استبق أو حذفها و إننا نـرى أن توقيف نشِر البياناِت

. احلجة و كشف اللبس
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ـْالمية غري ملزمٍة بأوامـِر و سياساِت اجليش اإلع - ـُراِق اإلس ـّة منـذ إن شبكـةَ الب  الميـ
 . تاريخ هذا البيـان، حىت يظهر احلق و يرفع اللبس

 لسنا مسؤولني عن أي شيء ينشر يف املوقع الرمسي للجيش اإلسالمي يف العراق، فلسنا مـن -
 . يديره أساساً و نربأ إىل اهللا من أي شيٍء يثري الفرقة و الفنت بني ااهدين ينشر على املوقع

 عهدها و حاهلا يف دعم مجيِع ااهدين طاملا أن ذلك إلعـالِء كلمـِة اهللا، تبقى الشبكةُ على -
ـُجار  لن نتخلى عنكم، و لن نسكت على تكالـِب األعـداِء .. سنقف معكم مجيعاً أبراراً و ف

 عليكم، و لن نفرح مبا يصيبكم من أذى، دعمكم و تصويبكم و نصحكم واجب علينـا، لـن
 . لن نتجاهل حاجتكُم و لن نكونَ أول من يتـِركَكُم ننتقص من جهاِدكم و

 . سنستر عوراِتكم و ندعو هلدايتكم و ِوحدِتكُم بإذن اهللا
ـّطنا، سنعاملكُم مبيزاِن الـوالِء و  ال حب الدولِة يحكُمنـا و ال احلرج من اجليِش اإلسالمي يثب

 . الرباِء الذي حيكم عالقة املسلمني ببعضهم
 ِإنَّ اللّه الَ يظِْلم ِمثْقَالَ ذَرٍة وِإن تك حسنةً يضاِعفْها ويؤِت ِمن لَّدنه أَجراً عِظيمـاً { : اىل يقولُ تع

 ] ٤٠ : النساء [ }
 ومن يعمـلْ ِمثْقَـالَ ذَرٍة شـراً يـره * فَمن يعملْ ِمثْقَالَ ذَرٍة خيراً يره { : و يقول تبارك وتعاىل

 ] ٨ ، ٧ : الزلزلة [ }
 فـإنّ اهللا تبارك و تعاىل لن يضيع للمسلِم عمله الصاحلَ و جهاده إذا جاهد و إن عصى و فَجر،

 . الشرك و العياذ باهللا " : محبط األعمال " طاملا أنه مل يلتبس ِبـ
 فاألجدر بكم أيها النـاس العبيد هللا أن ال متسحوا جهاد إخوانكم و أفضاهلم علـى هـواكُم و

 . بعواطفكم، و ال تكونوا قوماً ظاملـني
ـِر هذا العهد على أرِض الواقِع و نسألُ اهللا السداد -  األعمـال القادمة للشبكِة بإذِن اهللا ستظه

ـّة . و التوفيق ملصلحة و خري األم
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ـّة  : إرشـادات نوجههـا ألعضاء املنتديات اجلهادي
ـْرأبت لقد الحظنا يف شبكتنا أن أعنـاقاً من - ـادت و اشـ  النفاِق قطعناها منذُ زمٍن طويٍل ع

ـّاً منهم أننـا سنغطي عليهم بعد هذا البيان  . تطعن يف دولِة العراِق و يف تنظيِم القاعدِة ظن
ـَسأ كلّ من يتطاولُ على ااهدين يف شبكتـنا  . فنقول هلم خِسئتم و خ

ـّد إغاظـةَ طـرٍف ندعـو األعضاء مجيعاً لعـدِم افتعـاِل التصرفاِت -  العاطفيـِة اليت تتعم
ـّة فليفعلهـا هللا و ليس من أجل إرضاء الدولِة أو إغاظِة  معني؛ فمـن أراد ان يدعم الدولة األبي

المياجليِش اإلس . 
ـُمنع منعاً باتـاً التجريح يف دولة العراِق اإلسالمية و اجليش اإلسالمي يف العراق -  . ي
ـّف متاماً عن التـأويِل و التفصيِل يف أمر هذا البيان، و أن ينشغلوا ندعـو األعضاء إىل -  التوق

ـّبهم الفـنت و  بالدعاِء ِهللا أن حيقن دم املسلمني و حيفظ هلم دينهم و أعراضهم و أمواهلم و جينـ
 . النوازل

 : كلمـةً أخرية لكل عضو يظن يف نفسه اإلفتـاَء أو حسن التحليل -
ـّر أنك قد تكتب  كلمةً تـظن أن فيها مصلحةَ املسلمني، لكنها قد تتسبب يف إراقة الـدم تذك

 حىت يتكلم املعنيون ذا األمر يف املقام األول وهـم دولـة العـراق ... فاسكت خرياً للمسلمني
 . اإلسالمية

 : كلمـة أخيـرة ألسيـادنا يف اجليش اإلسالمي يف العراق
ـُوكم ملبـايعةِ دولة العراِق ا  إلسالمية ندع

ـُون نصراً على الكفر  تـوحدوا و التحمـوا إذا كُنتـم ترج
ـّدوا إن أردتـم صدقاً أن يعود حراً مسرى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم توح
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 اهللا اهللا يف اجليش االسالمي وإن أخطأ
 اهللا اهللا يف إخوانكم فمن هلم بعد اهللا إال انتم ناصحا

 زم وأمسك عن الشر فسلم وأعتصم حببل اهللا فغنم رحم اهللا من عرف احلق فل

 و اهللا تعاىل املستعانُ و عليه التـكالن
 ال تنسوا إخوانكم يف شبكة الرباق اإلسالمية من وافِر الدعاء

 و احلمد هللا رب العاملني

 إدارة شبكة البراق اإلسالمية
com . boraq  al . www 

 هـ ۱٤۲۸ ربيع األول ۱۹ لجمعة ا
م ۲۰۰۷ أبريل ٦ المواِفق

http://www.al-boraq.com/

