
بسم هللا الرحمن الرحیم 

لقد سلطت قلمي على أعداء هللا , و استحي من هللا أن أسلطھ على من اغبرت قدماه في سبیل هللا 
 ,

إال أن الحق أحب إلي من أي شیئ , و نعرف الرجال بالحق وال نعرف الحق بالرجال , 

موضوعي ھذا , ستجدونھ أشعث أغبر , متشرد في حواري األسى ,  
ال یعرف عنوانا , إال األرصفة الباردة , و الدموع المتجمدة , و آھات اللوعة و الوحدة في 

األحیاء الفقیرة من وجداني ,  

وا أسفاه على قیادة الجیش اإلسالمي , و ابیضت عیناي من الحزن , 
وا أسفاه على قیادة الجیش اإلسالمي , و هللا المستعان على ما تصفون , 

وا أسفاه على قیادة الجیش اإلسالمي , و صككت وجھي و قلت : ھذا بیان عقیم ! 

یا جنود جیشنا اإلسالمي الحبیب , 

ھل تعلموا لماذا یحب الناس دولة العراق اإلسالمیة على كل ما قد ترونھ-أنتم- عیوبا فیھا ! 

ألن دولة العراق اإلسالمیة متمثلة في تنظیم القاعدة لم تصوت على الدستور بال ! 
و دعوتم للتصویت , 

ألن دولة العراق اإلسالمیة حركة جھادیة عالمیة تجد في كوادرھا العراقي و السوري و التونسي 
و التركي و الكردي و البلجیكي و األفغاني , و أنتم حركة عراقیة اسمھا ( الجیش اإلسالمي في 
العراق) ال تقبلون غیر العراقیین و " تفتخرون بذلك " على الفضائیات و وسائل اإلعالم ,  

ألن دولة العراق اإلسالمیة تجاھد لكي تحرر العراق و الشیشان و األندلس و الفلبین و تركیا و 
األردن و سوریا و فلسطین و كل بالد المسلمین من الشرق إلى الغرب من كل طاغوت أسمر و 
أشقر, و أنتم تقاتلون لتحریر العراق من األمریكان ! مع بعض العزف على وتر فلسطین (غزل 

عذري ینتحر على بوابة طاغوت األردن ( 

ألن رایة دولة العراق اإلسالمیة ھي رایة اإلسالم و علیھا ختم النبي محمد صلى هللا علیھ و 
سلم , و رایتكم ھي خارطة العراق التي رسمھا الملعونان شایكس و بیكو ال رحمھما هللا , 

یا جنود الجیش اإلسالمي ,  

یقول الناطق الرسمي للجیش اإلسالمي في لقاء العدد من مجلة الفرسان (: (11 
" لذا فطن أمیر الجیش اإلسالمي في العراق إلى ذلك فقال عن طبیعة الحكومة في ھذه المرحلة 
(ولو كان باإلمكان تكوین حكومة مھنیة (تكنوقراط) إلدارة شؤون الناس و تسیر أعمالھم لحین 



إخراج المحتل لكان حسنا "( 
فھل حكومة تكنوقراط أفضل أم دولة إسالمیة شرعیة ال یكتمل عقدھا إال بالتحریر الجھادي 

النقي.. و بكم ! 
ما لكم كیف تحكمون ! 
حكومة تكنوقراط ! 

ھذه الكلمة تذكرنا بحركة حماس )رحمھا هللا ) و حوكمتھا الھجینة ,  
فھل ینتظر الجیش اإلسالمي ذلك الیوم الذي ینعاه فیھ الشیخ أیمن الظواھري ؟ 

ھل بات الجیش اإلسالمي في العنایة المركزة ! 
یا جنود الجیش اإلسالمي ,  

عندما أصدر الجیش اإلسالمي بیانا متشنجا یتكلم عن مشاركة عضو في الحسبة قال أن عدد 
عملیاتكم قد انخفض بعد تأسیس الدولة , استغربت األمر , و شعرت أن الجیش قد تأثر بالفعل من 

تلك المشاركة التي لم یقرأھا في حینھا إال العشرات ,  
شعرت أن ذلك األخ , قد وضع یده على جرح آلم قیادة الجیش اإلسالمي ! 

قلت في نفسي : و لماذا كل ھذا اإلھتمام بمشاركة مثل ھذه ؟ 
الجواب جاء بعد فترة قصیرة , فبیانات الجیش اإلسالمي قد انحسرت إلى الربع , و أفالمھ إلى 
العشر , و أصبحنا نرى بیانا طویال عریضا یتحدث عن اغتیال عضو في جیش الدجال ال تمنح 

أمثالھ الدولة إال مساحة سطر في بیان یتكون من خمسة صفحات مایكروسفت ورد ! 

أقول ھذه الكلمات و قلمي ینزف ألما و أسفا ... 

إن قلت عملیاتكم بسبب مبایعة جنودكم لدولة العراق , فاعلموا أننا سعداء بذلك ,  
فدولة العراق اإلسالمیة أحق بالحكم من حكومة تكنوقراط , یعتبرھا أمیركم ھداه هللا (حال مرحلیا) 

 , mو العیاذ با

آن لكم یا جنود الجیش اإلسالمي أن تھاجروا من مكة إلى المدینة ! 
ھاجروا یا أسود الجیش اإلسالمي من حكومة تكنوقراط إلى دولة العراق اإلسالمیة ! 
ھاجروا یا فرسان الجیش اإلسالمي من ضیق العراق إلى فسحة الخالفة اإلسالمیة ! 

ھاجروا إلى أبي عمر البغدادي  

ھاجروا إلى الزرقاوي ... 

ھاجروا إلى أسامة و الظواھري ! 

یا جنود الجیش اإلسالمي في العراق ... 
الھجرة نوعان , حسیة و نفسیة , 

جسمانیة و وجدانیة , 



ھجرة مبدأ و ھجرة دولة , 
ھجرة منھج و ھجرة سیف , 
ھجرة شریعة و ھجرة كتیبة , 

ھاجروا یا جنود الجیش اإلسالمي ,  

ھاجروا إلى الدولة و المبدأ , 
ھاجروا ...بوجدانكم , 

ھاجروا بسالحكم ... 
بسیوفكم ...بعدتكم و عتادكم .... 

ھاجروا بكتائبكم , 

ھاجروا یا جنود الجیش اإلسالمي , 

ھاجروا إلى مدینة اإلسالم ,  
ھاجروا إلى إمارة القرآن , 

ھاجروا إلى دولة التوحید و الجھاد , 
إلى رایة التوفیق و السداد , 

یا جنود الجیش اإلسالمي ھاجروا , 

ھاجروا و إن أصبحتم راعي إبل عند أبي عمر البغدادي , فذلك خیر من تمسوا راعي خنازیر عند 
عباد الصلبان , 

ھاجروا من مشعان و ضبعان ,  

ھاجروا من مخطط راند , 

ھاجروا من مآمرة خلیل زلماي , 

ھاجروا من طارق الھاشمي و سالم ال سلمھ هللا ,  



 p pإلى  ھاجروا من 

اكسروا خارطة العراق في قلوبكم , 
انزلوھا من شعاركم ,  

حطموھا تحت أقدامكم , و استبدلوھا بخارطة ال إلھ إال هللا محمد رسول هللا ,  

آه یا قیادة الجیش اإلسالمي , لقد اختبأتم خلف فتوى الشیخ حامد العلي , و أخذتكم الجرأة بعد أن 
قال رأیھ , فقلتم : 

" ولم نسارع في رد ما اتھمنا بھ انتظارا لرد العلماء الربانیین لینصحوھم ویبینوا األخطاء 
والتجاوزات الشرعیة الواردة وخاصة في الخطاب األخیر حتى نضیع الفرصة " 

فعلمنا من كالمكم من أوصل المعلومات المغلوطة إلى حامد العلي حتى قال ما قال دون تثبت (عفا 
هللا عنھ( 

فأصبحت مواضیع حامد العلي تثبت في منتدى أنا المسلم ! 
و قد ضربوا الحائط بكل كالمھ السابق , 
و لم یرق لھم إال كالمھ األخیر , المؤلم ... 

فصار الشیخ حامد العلي بتعجلھ بما قال , ذخرا و ذخیرة ألعداء الدولة , یضعون كلماتھ في 
المدفع و یقصفون بھا عاصمة الرشید البغدادي , و هللا المستعان ... 

و كم حیرنا حلم الشیخ حامد العلي على حماس , و شدتھ على دولة العراق اإلسالمیة , حتى 
تیقنت أننا في زمن یجعل الحلیم حیرانا , 

أما أنتم یا أسود دولة العراق اإلسالمیة فأقول لكم , 

اصبروا , فوهللا لن تغزوا بعد ھذا الغزو إن ظفرتم , 



ھذه ھي آخر معركة ,  
اصبروا فإن النصر في صبر ساعة , 

و بعدھا الفتح المبین بإذن هللا , 

یا أبا عمر البغدادي , یعلمك رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم كلمات فاحفظھا : 
... } إني أعـلمك كــلمات: احـفـظ هللا یـحـفـظـك، احـفـظ هللا تجده تجاھـك، إذا سـألت فـاسأل هللا، 

وإذا اسـتعـنت فـاسـتـعـن باm، واعـلم أن األمـة لـو اجـتمـعـت عـلى أن یـنـفـعـوك بشيء لم 
یـنـفـعـوك إال بشيء قـد كـتـبـھ هللا لك، وإن اجتمعـوا عـلى أن یـضـروك بشيء لـم یـضـروك إال 

بشيء قـد كـتـبـھ هللا عـلـیـك؛ رفـعـت األقــالم، وجـفـت الـصـحـف .{  

و في النھایة أوجھ نداء إلى حكیم األمة الشیخ أیمن الظواھري , لینصح قادة الجیش اإلسالمي , 
و یحقنھم بمطعوم جھادي )ضد مخطط راند) , فلقد زلت األقدام , و بلغت القلوب الحناجر , و ظن 

البعض باm الظنونا , 

لیعذرني األحبة على اإلیجاز , فوهللا ال انتشي بزلة مسلم , وال اتلذذ بنقد من نحسبھ و هللا حسیبھ 
مجاھد , و لكنھ و هللا األسى و األلم لما حل بأحبابنا في الجیش اإلسالمي , 

و قلمي ال یعمل في نكئ جراح اإلخوة و ال ینطلق لساني , 
فاعذروني على التقصیر , 

و اعذروني على استخدام اللون األسود فقط حدادا على وحدة الصف المھدورة في بالد الرافدین , 
 

" أبو دجانة الخراساني" 

p


