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— PREFÁCIO —

Este pequeno livro é fruto de uma proposta apresentada pela

Fundação de  Estudos  dos  Fundamentos  da  Religião a  fim  de

dedicar  uma  série  de  livros  ao  estudo  do  salafismo1 e  do

wahabismo.2 A Fundação para a Difusão da Escola de Ahlul Bait

(P),  dirigida  pelo  grande  Aiatolá  Makarem  Shirazi,  aceitou  tal

proposta  e  já  tem  publicado  mais  de  quatorze  desses  livros,

produzidos pela sua equipe de pesquisa e por alguns catedráticos

do seminário  islâmico da cidade de Qom e do resto do mundo.

Esses  livros  tratam assuntos  que  têm como temática  central  as

distintas escolas salafis ou salafistas que hoje proliferam em muitos

países, graças ao apoio econômico que recebem das monarquias

do Golfo Pérsico, principalmente do reino da Arábia Saudita, cuja

doutrina oficial se fundamenta no pensamento de  Muhammad Ibn

Abdul Wahhab e, através dele, de Ibn Taimiah.

Decidimos verter  para o espanhol[♠] o  presente trabalho no

qual  se  analizam  as  origens  doutrinárias  e  ideológicas  do

autointitulado  «Estado Islâmico da Síria  e do Iraque»,  motivados

pela atualidade que hoje possui essa temática, e pela confusão que

gera a diário no Ocidente entre a maioria das pessoas que querem

conhecer  o  Islam.  Atualmente,  os  meios  de  comunicação

ocidentais,  entre  eles  os  da  América  Latina,  são  às  vezes

influenciados por falsas interpretações, ou manipulados por aqueles

que  veem  no  Islam  e  na  sua  difusão  um  perigo  para  seus

interesses. Na maioria dos casos, porém, os condicionamentos e as
1 O  «salafismo» é uma seita dentro do islamismo sunita, cuja origem é geralmente atribuida ao
pensamento de Ibn Taimiah (ver também mais adiante no texto a  nota de rodapé n.º 6) que, tal
como o seu nome pretende indicar («salafi» se origina do termo «salaf», que em árabe significa
«predecessor»,  «ancestral»),  diz  seguir  o  «Islam Puro»  do  Profeta  Muhammad  (BP)  e  das  três
primeiras gerações de seus companheiros.
2 Ver mais adiante a nota de rodapé n.º 7.
♠ Neste caso, para o português. Mantivemos o prefácio original, escrito pelos editores. 



limitações  podem  atribuir-se  a  aspectos  pessoais  de  seus

jornalistas  e  às  barreiras  culturais  e  idiomáticas  que  separam

mundos em aparência tão distantes. Assim, sem que os próprios

jornalistas  consigam  entender  as  diferenças  entre  as  distintas

escolas  islâmicas  e  suas  diversas  posições  políticas,  a

desinformação e a confusão se transmitem da mídia para o público.

O  «Estado  Islâmico  da  Síria  e  do  Iraque»,  conhecido  em

inglês pela sigla ISIS, além de não representar em nada o Islam em

seu conjunto,  pela sua origem e pelos fins que persegue,  longe

está de ser aceito como islâmico por praticamente a totalidade dos

centros  de  estudos  religiosos  do  mundo  muçulmano,

independentemente  de  se  eles  pertencem às  quatro  escolas  da

esfera sunita, ou da esfera xiita, a que lamentavelmente tem sido o

principal  alvo  de  suas  ações  criminais,  totalmente  contrárias  ao

respeito  dos  mais  básicos  direitos  humanos valorizados por  dita

comunidade.

Há sérias dúvidas no tocante à suposta origem «islâmica» do

ISIS. Centenas de analistas, pesquisadores, e inclusive militares de

alta classe de diversos países, consideram que esse «frankenstein»

é fruto das agências de inteligência ocidentais, e que opera como

uma  nova  e  «indireta»  modalidade  de  invasão  e  pilhagem  dos

recursos do Oriente Médio.  As evidências são claras ao apontar

quem se beneficia com a destruição de países como o Iraque, a

Líbia, a Síria, o Afeganistão…

Além disso, as doutrinas do «EI» são o resultado de uma falsa

intepretação do Alcorão e das sentenças e narrativas que recuam,

na maioria das vezes de forma duvidosa, até o Profeta do Islam

(BPd), sendo que tais grupos utilizam fontes doutrinárias altamente



polêmicas e afastadas da ortodoxia e dos fundamentos reais da

mensagem profética e da guia divina.  Suas normas extremistas,

literalistas e puritanas, consideradas por grande parte dos sábios

autorizados  como  bi’dah,  ou  inovações,  foram  forjadas  por  Ibn

Taimiah e  Muhammad  Ibn  Abdul  Wahhab,  ambos  considerados

desviados e criadores de divisão no seio do Islam, especialmente

Muhammad Ibn Abdul Wahhab.

Ele  e  suas  doutrinas  foram  responsáveis  pela  morte  de

centenas  de  milhares  de  muçulmanos,  utilizando  milícias  muito

similares às que hoje integram as distintas facções de  jihadistas

salafis, entre  as  que  se  encontra  o  «EI».  Na  atualidade está

comprovado  o  modo  como  esse  suposto  sábio  —Wahhab—  foi

armado e financiado pelo Império Britânico, visando gerar divisões

dentro do Império Otomano, para assim precipitar a sua queda.

Outrossim,  se  considerarmos  quem  armou  e  financiou  os

talibãs e outros grupos «revolucionários», podemos nos remeter ao

ditado popular que afirma que «não há nada de novo debaixo do sol».

Questões  doutrinárias  como  a  suposta  jihad que  essas

aberrações  executam,  em  verdade  não  obedecem  de  fato  à

doutrina  islâmica.  A  jihad, comumente  traduzida  como  «guerra

santa», literalmente significa «o esforço ou a luta no caminho da religião

de Deus». Todos os sábios islâmicos a dividem em duas:  «a jihad

menor», que é a luta pela defesa da religião, da família, da nação

ou do próprio país,  perante a invasão,  o  ataque ou o perigo de

invasão por  parte  do inimigo3 —pelo  que não  é  uma ordem de

guerra expansionista ou uma jutificativa para saques, assassinatos

3 Isso se tomarmos como referência os combates e guerras que aconteceram enquanto o Profeta
(BP) —o nosso verdadeiro paradigma— estava vivo, e não o que fizera tal o qual califa. Seguindo o
parecer da maioria dos sábios a jihad só pode ser instaurada pelo Imame Al-Mahdi (que Deus apresse
a sua chegada!) ou por seus representantes diretos. 



e estupros, violentando todo e qualquer ser vivo, à semelhança das

ações praticadas pelos membros do  «EI»— e a  «jihad maior», a

mais importante, que consiste na luta em contra do nosso próprio

ego, dos nossos impulsos e baixos instintos,  com a intenção de

elevarmos  o  nosso  intelecto  e  a  nossa  consciência,  acessando

outras realidades, objetivando atingirmos uma compreensão mais

profunda da nossa própria existência, da sua origem e do seu fim.

Desejamos que o presente livro, que foi escrito em formato

acadêmico,  citando  fontes  e  fatos  históricos  corroborados,  sirva

para esclarecer um pouco quêm são e que objetivos perseguem os

membros dessa alimária que hoje infesta o mundo, dilucidando, até

onde for possível, qual é a verdadeira posição do Islam perante ela.

Por  último,  nos  encomendamos  ao  Criador  do  Universo,

Quem  conhece  os  verdadeiros  motivos  e  causas  dos

acontecimentos de nosso mundo, assim como o fim e a forma como

estes  darão  acesso  a  outros,  queira  Ele  que  mais  felizes  e

luminosos para todas as Suas criaturas e universos. Rogamos-lhe

que  acelere  a  aparição  de  quem  porá  fim  às  injustiças  e

sectarismos que hoje oprimem o mundo, o Imam Mahdi (P), quem

chegará junto com Jesus, desejando de todo coração que a sua

vinda esteja próxima,  e que a Paz,  a Justiça e o Conhecimento

prevaleçam em todos os cantos do planeta.

Fundação Cultural Oriente,

março de 2016. 
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— INTRODUÇÃO —

Depois que os Estados Unidos atacaram o Iraque em 2003,

sob a desculpa da luta contra o terrorismo, foi ativado naquele país

um braço do grupo Al-Qaeda liderado por Abu Mus’ab Al-Zarqawi e

começaram a se produzir uma profusão de atentados suicidas. A

colocação  de  bombas  em  lugares  públicos,  o  assassinato  e  a

violência em nome do «Islam» e a luta contra os Estados Unidos

são algumas das suas atividades mais importantes.

Abu Mus’ab Al-Zarqawi foi o líder da Al-Qaeda entre os anos

2003 e 2006 e desde seus inícios considerou como seu «inimigo

íntimo»  —principal  inimigo—  os  xiitas,  manifestando  sempre  ter

como objetivo  primordial  a  luta  contra  o  governo  xiita  iraquiano.

Morreu  em  2006  durante  um  bombardeio  executado  pela  força

aérea norte-americana. Alguns meses após a sua morte a Al-Qaeda

no  Iraque  passou  a  se  chamar  «Estado  Islâmico» e  Abu  Omar

Baghdadi assumiu a sua liderança.

Contudo,  o estabelecimento da Constituição,  a recuperação

da situação política do Iraque e a falta de um dirigente carismático,

como tinha sido o caso de Al-Zarqawi, resultaram na diminuição das

atividades da Al-Qaeda no país. Mas, pouco tempo depois, com a

morte  de Abu Omar  e  a  aparição simultânea de Abu Baquir  Al-

Baghdadi e a guerra na Síria, as atividades terroristas desse grupo

se expandiram.

A fátua —decreto religioso— de Ayman al-Zawahiri, líder da

Al-Qaeda,  convocando  à  jihad; a  presença  já  existente  da  Al-

Qaeda na Síria,  somada à propaganda,  ao apoio ocidental  e  de

alguns países da região, foram motivos suficientes para que a  Al-



Qaeda do Iraque fosse para a Síria, e aproveitando a ocasião se

dirigiu  ao  norte  do  país,  isto  é,  rumo à  cidade  de  Raqqa,  para

assim, desde essa região, enfraquecer o poder de Bashar al-Assad.

Rapidamente  começaram  os  confrontos  e  as  divergências

entre a Al-Qaeda da Síria (Frente al-Nusra) e a Al-Qaeda do Iraque,

sob a liderança de Abu Baquir al-Baghdadi. Ambos grupos sofreram

inúmeras baixas pelas ações de seus adversários. O conflito entre

as duas ramificações se acirrou e Ayman al-Zawahiri, sendo o líder

máximo da Al-Qaeda no mundo decidiu ser ele quem julgasse. Al-

Zawahiri  deu seu veredito em favor do braço sírio (a  Frente al-

Nusra) e decretou que Abu Baquir al-Baghdadi retornasse ao Iraque

ou, caso não o fizesse, em território sírio ele deveria responder à

direção da Frente Al-Nusra.

O  veredito  do  líder  máximo  da  Al-Qaeda não  agradou  ao

comandante  do  «Estado  Islâmico» —Abu  Baquir  al-Baghdadi—

quem desfez o pacto de obediência a Ayman al-Zawahiri e declarou

não responder perante outra liderança que não fosse a de Osama

Bin Laden. Por tal razão foi expulso da organização internacional

Al-Qaeda,  criando a seguir  o  grupo  DA’ISH —sigla  para  «Dawlat

Islami Irak wa Sham»— que em árabe significa «Estado Islâmico do

Iraque e Damasco», mais conhecido no mundo ocidental pelo seu

equivalente em inglês ISIS —«Islamic State of Irak and Syria»—ou,

ainda,  ISIL  —«Islamic  State  of  Irak  and  Levant»—  sendo  este

último nome mais exato.

Assim, ao incluir «Sham» ou «Levante» —Damasco— em sua

sigla,  ele  também  dava  a  entender  aos  demais  grupos  que

considerava  esse  território  uma  parte  de  seus  domínios,  e  que

portanto já não obedeceria às ordens de Ayman al-Zawahiri.



Ao afastar o  «Estado Islâmico»4 da  Al-Qaeda, Abu Baquir al-

Baghdadi  deu um passo além, visando estabelecer  um pequeno

estado,  declarando-o  um  «califado  Islâmico»  e  designando  a  si

próprio como «Califa» ou líder, de todos os muçulmanos.

Através  da  propaganda  do  «EI» ele  foi  apresentado  como

«Abu  Baquir  al-Husseini  al-Quraishi  al-Baghdadi»,  pretendendo

associá-lo  à  tradição (hádice)  do Profeta  Muhammad -BPd-:  «Os

Califas —ou líderes— da minha comunidade serão doze, todos eles da tribu de

Quraish». Cabe então a pregunta de se, eventualmente, Abu Baquir

al-Baghdadi considera ser ele mesmo o décimo-segundo Califa, isto

é, se ele acredita ser o Imam Mahdi prometido. Certamente deve

estar  à  espera  disso,  dependendo de  como se desenvolvam os

acontecimentos futuros...

Entretanto,  é impossível  conhecermos  o  «EI» sem

conhecermos antes a  Al-Qaeda,  e para conhecermos a  Al-Qaeda

devemos saber que significa o salafismo jihadista.

Tal  fenômeno surgiu  na década de 1970 no Egito,  apoiado

numa  interpretação  particular  e  incorreta  da  jihad —ou  guerra

santa, como é conhecida em português—, e a partir disso surgiram

numerosos grupos takfiris.5

Os autores intelectuais do  «EI» que devemos ter em mente

4 A  partir  daqui  abreviaremos  «Estado  Islâmico»  como  «EI».  É  bom  recordarmos  que  tal
denominação (ainda que seja a tradução do nome original  em árabe) pretende disfarçar a  sua
duplicidade intencional, procurando suscitar na mente do público uma associação entre o Islam e
essa  facção  de  mercenários  de  duvidoso  origem  e  obscuros  objetivos,  retratados  na  mídia
executando os atos mais crueis e inhumanos, sendo convertidos hoje (e por extensão tudo o que se
relacione com o «Islam») em verdadeiros inimigos da humanidade.
5 «Takfir» é  comumente  traduzido como «excomungar».  Algumas vezes  durante o texto  temos
optado  por  «excomungar»  ou  «qualificar  de  herege  ou  desviado»  por  ser  seus  significados
aproximados, mas outras temos decidido utilizar o seu original árabe por não existir um equivalente
exato em português. Takfir significa «qualificar de kafir». Kafir provêm de kafr —véu— sendo aquele
para  quem a  verdade lhe  está  velada,  que  é o  qualificativo  comum que usam os  muçulmanos
principalmente  para  aqueles  que  negam a  existência  de  Deus  e/ou  a  existência  dos  Profetas,
especialmente a do Profeta do Islam (BP). No caso dos salafis sunitas, utilizam o termo kafir para
todo  aquele  que  não  adere  às  suas  doutrinas  fanáticas,  pelo  qual  seria  lícito  assassiná-lo,  se
apropriar  dos seus  bens,  violentar  qualquer um dos seus direitos,  inclusive capturá-lo  para sua
utilização ou vendé-lo como escravo. (N. do T. E.)



são:  Ibn  Taimiah6 —transcrito  Ibn  Taymyyah em  inglês—,

Muhammad Ibn Abdul Wahhab,7 Seied  Qutb, Seied Imam  —Abdul

Qader Abdul Aziz—, Abdullah al-Azzam, Osama Bin Laden  e Abu

Mu’sab Al-Zarqawi,  e dentre os últimos Muftis8 do  «EI» podemos

mencionar Abu Hamam al-Azari e Abu Mundzir al-Shanqiti.

De acordo com Abu Mus’abal-Suri as bases do pensamento

salafi  jihadista se  fundamentam  nos  princípios  básicos  do

pensamento da «Irmandade Muçulmana» —Ijwan al-Muslimin— + o

método de movilização de Seied Qutb + a jurisprudência política de

Ibn  Taimiah —conferir  a  nota  de  rodapé  n.º  6—  e  a  doutrina

salafista + a herança religiosa dos jurisconsultos  wahabitas.9 Têm

como  orientação  os  livros  de  crenças  oficiais  do  «EI»,  além  de

outros que foram editados por encomenda dele, tais como A nação

profética —ad-Dawla an-Nabawiah—, a Declaração da criação da Nação

Islâmica —A´lam al-Anam bi Milad Dawlat al-Islam—, o Nossas crenças e

métodos —Aqidatuna wa Manhayuna—, e certas páginas dos folhetos

do  «EI» que  falam sobre  os  castigos  por  visitar  as  tumbas  dos

santos, a salutação de ’Ashura, o significado de «La ilaha il-la al-

lah», a democracia, e alguns discursos dos líderes do «EI», desde

seus  começos  até  o  dia  de  hoje,  de  Al-Zarqawi,  Abu  Omar  al-

6 Ahmad Ibn Taimiah:  Teólogo «literalista» e puritano  —que apresenta certos paralelismos com
alguns literalistas e puritanos cristãos reformistas da mesma época— dos séculos XIII e XIV. Ainda que
muito conhecedor do  Alcorão e das tradições sunitas, sua leitura literal do Livro Sagrado caiu no
antropomorfismo —por exemplo, ao seguir de maneira equivocada um versículo do  Alcorão, Deus
teria mãos, um corpo semelhante ao nosso e estaria sentado em seu trono— além de negar o Ihma᾽,
o Consenso dos Sábios para algumas temáticas —considerando a sua interpretação pessoal acima à
do resto dos mortais— e de ser partidário de algumas inovações —bi’da— como o seu particular ódio
ao tawasul, ou intercessão perante Deus dos santos purificados e outras práticas que considerava
«shirk» —contradizendo e inovando tradições proféticas e dos mais grandes e autorizados sábios da
história do Islam—. Além de sua repulsa ao neto do Profeta Muhammad (BP), Hussein Ibn ῾Âli Ibn Abi
Talib (P), utilizando graves e infundadas acusações contra esse grande e santo sábio, apoiando-se
em falsos  hádices ou tradições conferidas ao Profeta.  Esses são alguns dos graves erros de sua
doutrina. Muitos sábios de todos os tempos têm-lo considerado como «fora do Islam» e herético.
7 Muhammad ibn Abdul Wahhab: pai da doutrina oficial do reino da Arábia Saudita, o wahabismo, e
responsável pela insurreição de fins do século XVIII contra o califado Otomano —financiado e armado
pelo Império Britânico—. 
8 Mufti: Máxima autoridade religiosa dentro do Islam sunita.
9 Suri, Abu Mus’ab «Da’wat al-Muqawimah al-Islamiah al-´Alamiah».



Baghdadi, Abu Baquir al-Baghdadi e Abu Muhammad Al-Adnani que

confirmam,  plenamente,  as  palavras  de  Mus’ab  Al-Suri,

anteriormente citadas.10

Em todas as regiões da Síria e do Iraque controladas pelo

«EI» lêem-se grafites com a frase de Ibn Taimiah:  «Aqueles  que  se

apoiam na guia do Livro  —o Alcorão— e  com a espada vencem». O  «EI»

para  demonstrar  seus  pensamentos  salafistas  acostuma  colocar

fragmentos do livro Nawaqid al-Islam —«Os que anulam o Islam»— de

Abdul  Wahhab,  nas  portas  e  paredes  das  casas  nas  regiões

ocupadas. A proibição de se visitar os túmulos dos santos de Deus,

o fato de que sigam Seied Qutb e pratiquem a jihad armada —«com

a espada vencem»— demonstra a todos a natureza de seus pilares

fundamentais, e a mensagem de Al-Zarqawi, declarando os xiitas

como seu principal inimigo, está implícita em todas as suas ações.

O que veremos neste livro será um resumo da história e das

crenças do braço iraquiano da Al-Qaeda, que recentemente adotou

o nome de  «Estado Islâmico».  Portanto,  começaremos com Abu

Mus’ab Al-Zarqawi e seus planos ao fundar a Al-Qaeda no Iraque, e

o  efeito  que  teve  seu  pensamento  sobre  o  «EI».  Depois  disso

analisaremos  as  principais  ideias  do  «EI»,  com o  intuito  de  que

possamos conhecer melhor esse grupo takfiri.

۞۞۞

10 Esses livros e panfletos podem ser facilmente achados no site «Shumukh al-Islam», شموخ ا لسلم



— QUEM É ABU MUS’AB AL-ZARQAWI? —

Podemos  rastear  a  origem  da  Al-Qaeda no  Iraque  até  o

extremismo de um de seus fundadores, ou seja, de Abu Mus’ab Al-

Zarqawi.  Al-Zarqawi  nasceu  em  1966,  na  cidade  de  Zarqa,  na

Jordânia. Aos 17 anos foi expulso da escola secundária e passou a

levar uma vida de violência, drogas e álcool. Em 1987 foi preso por

posse  de drogas e  por  ter  atacado uma moça com uma faca.11

Depois disso conheceu o pensamento salafista, e viajou em 1989

para  o  Afeganistão.12 Quando  lá  chegou  as  tropas  soviéticas

estavam deixando o país, pelo que não teve oportunidade de entrar

em  combate.  Ainda  assim,  permaneceu  em  território  afegão,

dedicando a maior parte de seu tempo a exercer o jornalismo em

uma revista vinculada ao fundamentalismo. Nessas circunstâncias,

um «jovem e influenciável» Al-Zarqawi conheceu alguns dos líderes

da  Al-Qaeda.13 Em  Peshawar  —cidade  paquistanesa  perto  da

fronteira com o Afeganistão— conheceu vários líderes do jihadismo

salafista da época, tais como Abu Muhammad Al-Maqdisi, e a partir

de então o seu extremismo se radicalizou ainda mais, e ganhou

maior influência entre os jihadistas do Afeganistão.14

Em 1993 retornou à Jordânia, onde voltou a se reunir com o

seu  mentor  e  guia,  Abu  Muhammad  Al-Maqdisi.  Depois  de  seu

regresso ao país criaram uma organização nomeada «At-Tawhid»,

para lutar contra o reino hashimi e fustigar o governo jordaniano.15 A

propósito  disso,  em uma entrevista  com o canal  «Al-Jazeera» Al-
11 Brisard, Jean-Charles; Al-Zarqawi. La Nueva cara de Al-Qaeda, pág. 37.
12 Op. Cit., pág. 39.
13 Kirdar M.J.; «Al-Qaeda in Iraq». Center for Sterategic International Studies. 2011:1-15.
14 Muitos  pesquisadores  alegam  que  sua  viagem  ao  Afeganistão  foi  consequência  do seu
recrutamento pela CIA, sob cujas ordens permaneceu até a sua morte, e prova disso é que foi usado
como «bode expiatório» para o relato fabricado pelo governo dos Estados Unidos para justificar a
invasão do Iraque, se apoiando na desculpa da ameaça da Al-Qaeda naquele país. Conferir o artigo
«Who  is  Abu  Mus’ab  Al-Zarqawi?» (junho  de  2004)  do  professor  Michel  Chossudovsky:
http://www.globalresearch.ca/articles/CHO405B.html 
15 Brisard, Jean-Charles; Al-Zarqawi. La nueva cara de Al-Qaeda, pág. 37.

http://www.globalresearch.ca/articles/CHO405B.html


Maqdisi tomou distância da criação e das atividades desse grupo.16

Em  1993  Al-Zarqawi  e  Al-Maqdisi  foram  capturados  pelos

serviços de segurança da Jordânia quando tentavam colocar uma

bomba num cinema,  sendo condenados a  15 anos de prisão.  A

partir de então, Abu Muhammad Al-Maqdisi como líder espiritual, e

Al-Zarqawi  como  executor,  puderam fazer  crescer  o  número  de

seus  seguidores  fora  da  prisão.  Nesses  anos,  Al-Zarqawi  foi

totalmente cooptado pelo sectarismo salafista, e sob a influência de

seu «pai espiritual» adotou a visão takfiri, até o ponto de que, no

final  de  sua  permanência  na  prisão  seu  pensamento  dividia  o

mundo  em  duas  partes:  o  dos  muçulmanos  crentes  sunitas,

seguidores do  salafismo, e enfrentados a eles os  «kuffar»17 —ou

seja,  os  céticos  e  hereges— incluindo  nessa  categoria  cristãos,

judeus, budistas, etc., e todas as demais escolas do pensamento

islâmico, fossem elas sunitas ou xiitas.18

Fouad Hussein, jornalista jordaniano que foi companheiro de

cela de Al-Zarqawi e autor do livro Al-Zarqawi: La segunda generación

de Al-Qaeda, ao descrevé-lo, divide a sua personalidade em quatro

fases: 1) a da sua juventude no bairro; 2) a da influência de sua

mãe; 3) a da influência da prisão e, 4) a da influência de seu pai

espiritual, Al-Maqdisi.

Na primavera de 1999 Al-Zarqawi mais uma vez foi posto em

liberdade  pela  ação  dum  indulto  coletivo,19 e  tornou  a  deixar  a

Jordânia, indo novamente para o Afeganistão, onde, por mediação

de  Saif  ul-Adl,  um  dos  sócios  de  Bin  Laden,  pôde  conhecer

16 www.youtube.com/watch?v=8EYVO98K4Vo 
17 «Kuffar» é o plural de «kafir». Ver a nota de rodapé n° 5.
18 Brisard, Jean-Charles; (op. cit.), pág. 18.
19 Leiken R. S, Brooke S.;  «Who Is Abu Al-Zarqawi? What we know about the terrorist leader
who murdered Nicholas Berg»; The Weekly Standard, 2004.

http://www.youtube.com/watch?v=8EYVO98K4Vo


pessoalmente  o  líder  máximo  da  Al-Qaeda.20 Não  obstante,  Bin

Laden  desconfiava  de  que  entre  os  libertados  da  Jordânia

houvesse algum informante dos serviços de inteligência. Quando

conheceu  Al-Zarqawi  e  percebeu  que  seu  corpo  apresentava

cicatrizes de tatuagens removidas, desconfiou dele, mas graças ao

apoio de Saif ul-Adl —então chefe de segurança da Al-Qaeda— Bin

Laden também decidiu apoiá-lo.21

Como fruto dessa aproximação, Bin Laden lhe entregou 5.000

dólares, e ofereceu a Al-Zarqawi um espaço onde instalar uma base

de doutrinamento em Herat, independente do centro de operações

que já tinha Bin Laden em Kandahar, em solo afgano.22

No começo do ano 2000, a fim de obter maior independência

da Al-Qaeda, Al-Zarqawi decidiu aumentar seus contatos na Europa

e na região do Levante —a Síria—.23 Teve êxito, ao colocar à sua

disposição a maioria dos exilados jordanianos, palestinos e sírios

das comunidades salafistas radicadas na Europa.24

۞۞۞

20 Cordesman A.H, Burke A.A.;  The Islamists and the «Al-Zarqawi Factor». Center for Strategic
International Studies. 2006:1-26.
21 Gambill.  «Abu Mus’ab Al-Zarqawi and Weaver The Short, Violent Life of Abu Mus’ab Al-
Zarqawi».
22 Ídem.
23 Brisard, Jean-Charles, (op. cit.), pág. 106.
24 Gambill.  «Abu Mus’ab Al-Zarqawi and Weaver The Short, Violent Life of Abu Mus’ab Al-
Zarqawi»



— O INGRESSO DE AL-ZARQAWI NO IRAQUE

E A INVASÃO DOS ESTADOS UNIDOS —

Devido ao ataque norte-americano contra o Afeganistão, Al-

Zarqawi fugiu daquele país rumo ao Curdistão iraquiano, contando

com a ajuda de Abu Abdillah al-Shafi’i, um dos líderes de «Ansar al-

Islam», e lá se uniu a esse grupo salafista liderado por Mulla Krekar,

quem  recebia  apoio  financeiro  de  algumas  das  monarquias  do

Golfo, e que por sua vez apoiou Al-Zarqawi.25

Em 2002 Mulla Krekar contestou algumas das atividades do

grupo  jihadista,  pelo  que  foi  acusado  de  traição  e  afastado  da

liderança de «Ansar al-Islam»26 e, graças à sua posição, Al-Zarqawi

assumiu a liderança.27 Em 2003, sob a desculpa de supostas armas

de destruição em massa e da também suposta conexão entre Al-

Zarqawi  e  Saddam  Hussein,  os  Estados  Unidos  atacaram  o

Iraque.28 Collin Powel, então Secretário de Estado norte-americano

na  época  da  invasão,  apresentou  Al-Zarqawi  como  a  prova  da

conexão entre a Al-Qaeda e o governo iraquiano.29

A  análise  realizada  por  uma  instituição  internacional,  em

referência  aos  grupos  takfiris presentes  no  Iraque,  aponta  que

entre  os  anos  2003  a  2006  estiveram  ativas  mais  de  100

agrupações  jihadistas.30 De  acordo  com  o  relatório,  59  desses

grupos faziam parte da Al-Qaeda e 36 deles pertenciam ao «Ansar

25 Hussein, Fouad. 
26 Brisard, Jean-Charles; op. Cit., pp. 158 a 160.
27 Ídem, p.164.
28 Podemos utilizar essa suposta justificativa como prova da verdadeira «missão» de Al-Zarqawi
como agente da CIA-Mossad; conferir o artigo Who is Abu Mus’ab Al-Zarqawi? From Al-Zarqawi to Al-
Bagdahdi:  «The Islamic State» is  a  CIA-Mossad-MI6  «Intelligence Asset»,  do  professor  Michel
Chossudovsky em  www.globalresearch.ca  en  http://goo.gl/O8OIsr Conferir  também o artigo de
Thierry Meyssan: http://www.voltairenet.org/article185362.html.
29 Brisard, Jean-Charles; (op. cit.) p. 135.
30 Search For International Terrorist Entities.

http://www.voltairenet.org/article185362.html
http://goo.gl/O8OIsr
http://www.globalresearch.ca/


al-Sunna».31

Uma das primeiras atividades dos terroristas suicidas de Al-

Zarqawi foi a de colocar uma bomba perto do santuário construido

sobre o sepulcro do Imame ’Âli Ibn Abi Talib (P) em 2003, causando

os assassinatos do Seied Muhammad Baqir Hakim, presidente da

Assembleia  Superior  do  Iraque,  e  dum  grande  número  de

muçulmanos  xiitas.  Al-Zarqawi  se  empenhava  em  produzir,  por

meio desse grande ataque terrorista, a divisão entre sunitas e xiitas.

Bruce  Hoffman  diz  o  seguinte  com  relação  às  atividades

dessas facções:  «Dentro desses grupos não há nenhuma concentração de

poder,  não  há  liderança  ou  hierarquia,  se  assemelham  mais  a  uma

«constelação»  —fragmentada— do que a uma agrupação». Em tal sentido

Abdul Karim al-Anizi,  então ministro do Interior  iraquiano disse a

respeito:  «Normalmente os líderes não possuem uma influência particular…

esses grupos não têm relações entre si,  nem estão diretamente relacionados

com nenhuma instituição em particular».32

۞۞۞

31 Cordesman  A.H,  Burke  A.A.;  Al-Zarqawi’s  Death:  Temporary  «Victory»  or  Lasting  Impact.
Center for Strategic and International Studies. 2006: 1-12.
32 Ídem.



— A FORMAÇÃO DA AL-QAEDA NO IRAQUE

E SUAS ATROCIDADES —

Em dezembro de 2004,  com a aderência de outros grupos

jihadistas à organização de Al-Zarqawi, e seu pacto de obediência a

Bin Laden, foi criada oficialmente o braço da  Al-Qaeda no Iraque,

denominada  então  «Al-Qaeda  nos  Territórios  Rafidain».33 Em

outubro desse mesmo ano Al-Zarqawi fez público esse pacto, e ao

mesmo tempo Bin Laden, por meio de uma gravação que enviou ao

canal de TV Al-Jazeera, nomeou Al-Zarqawi como seu representante

no  Iraque.  Em  fevereiro  de  2004  Al-Zarqawi  já  tinha  declarado

formalmente a sua guerra sectária contra os xiítas, e por esses dias

começou a escrever o livro  Chegou a você o relato daqueles que se

opõem? («الرافض���ة ه���ل ات���اک ح���دیث»),  a  fim  de  movilizar  os  sunitas

iraquianos, inventando inúmeras mentiras contra dos xiitas.34

Em seu livro, Al-Zarqawi refere-se ao Imam Khomeini —que a

glória  de Deus esteja  com ele— como  «um  espião  norte-americano

enviado  por  estes  para  aniquilar  o  Islam  verdadeiro»,  dedicando quatro

páginas de barbaridades que confirmassem a sua hipótese. Dando

sequência  a  uma  análise  errônea  descreve  o  acompanhamento

dado  pelos  xiitas  aos  norte-americanos,  como  uma  traição  cujo

porpósito seria eliminar os sunitas e o Islam do Iraque. Essa falsa

análise  não era  nova,  porque infelizmente  já  tinha sido utilizada

anteriormente por outros escritores fanáticos ao longo da história,

execrando os xiitas com o adjetivo de «rafiz»,35 «rafiz al-Islam» —

33 «Rafidain» é  o  nome islâmico dado ao litoral  mesopotâmico  entre  os rios  Eufrates  e Tigris
(«Rafid» significa «ramificação», cada um desses rios são ramificações que nascen no Golfo Pérsico).
34 Cordesman A. H., Burke A.A.;  Al-Zarqawi’s Death: Temporary «Victory» or Lasting Impact.
Center for Strategic and International Studies, 2006: 1-12.
35 «Rafizi»  —رافضی— é o nome que os salafistas dão aos muçulmanos xiitas por considerar que eles
são os «que rechaçam» (rafiz) ou «se negam a aceitar» os três primeiros «califas rashidun» (ou
«bem-guiados»), isto é, Abu Baquir, Omar e Otman.



ou  seja,  os  que  repudiam  o  Islam,  não  somente  aos  primeiros

califas— e Al-Zarqawi deu sequência à mesma série de mentiras.

Em 2005 Ayman al-Zawahiri, o segundo na corrente de mando

da Al-Qaeda, em uma carta que escreveu a Al-Zarqawi disse a ele

que a principal função da  Al-Qaeda no Iraque era a expulsão dos

norte-americanos do país, e solicitou que Al-Zarqawi se abstivesse

de realizar ações que os iraquianos não aprovassem. Naquela carta

Zawahiri advertiu Al-Zarqawi que as cenas de assassinatos de xiitas

geravam uma má imagem sobre aqueles que diziam estar livrando

uma «guerra santa» (jihad).36

Com  referência  a  esse  assunto,  a  primeira  vez  que  se

difundiram imagens na Internet de degola de reféns foi a instâncias

de Al-Zarqawi, que executou pessoalmente Nicholas Berg em 20 de

setembro  de  2004,  e  assumiu  a  responsabilidade  direta  pelas

execuções de Jack Amstrong e Jack Hensley —em 21 de setembro

de 2004—.37

Os recentes  vídeos  de  decapitações,  publicados  pelo  «EI»,

seguem plenamente o «método» de Al-Zarqawi.38 Outra das suas

«heranças»  é  a  bandeira  preta  do  «EI»,  que  foi  utilizada  pela

primeira  vez  como  estandarte  oficial  do  grupo  «At-Tawhid  al-

Jihad».

۞۞۞

36 Cordesman A.H, Burke A.A.; op. cit.
37 Ídem.
38 Há  muitas  hipóteses  em torno  a esses  vídeos,  sobre quêm são seus  perpetradores,  onde se
realizam, etc. Ver os artigos:
- http://goo.gl/OmAzVp 
- https://goo.gl/8xTVRw 
- https://www.youtube.com/watch?v=0k1xzA2u7oE 

https://www.youtube.com/watch?v=0k1xzA2u7oE
https://goo.gl/8xTVRw
http://goo.gl/OmAzVp


— A CRIAÇÃO DE UM CONSELHO DE MUJAHIDINS

E A MORTE DE AL-ZARQAWI —

Em  junio  de  2006  Al-Zarqawi  configura  um  conselho  que

reúne seis agrupações armadas,39 ficando o mesmo sob a direção

de  Abdulá  Rashid  al-Baghdadi,  começando  suas  operações

imediatamente  depois  de  feita  a  declaração  pública.40 São

esgrimidas  «seis  razões»  para  justificar  a  criação  do  referido

conselho de mujahidins.41

Contudo,  pouco  tempo  depois  do  estabelecimento  desse

conselho, Al-Zarqawi foi assassinado perto de Baqubah,42 em 07 de

junho  de  2006,   durante  um  bombardeio  da  força  aérea  norte-

americana.

۞۞۞

39 As seis agrupações: Al-Qaeda Iraque; Jaish al Taifa al-Mansura; Saraia Ansar ul-Islam; Saraia
Jihad al-Islami; Saraia al-Gurba e Kataib al-Ahwal.
40 A declaração sobre a criação desse conselho pode ser acessada na Internet, procurar: منبر التوحید
و الجهاد
41 As seis razões eram:  1) A liderança na luta entre os  mujahidins iraquianos e os «cruzados»
(occidentais) e seus aliados. 2) A unidade entre as fileiras dos mujahidins. 3) Explicar claramente o
modo em que o Islam deve lutar contra os «ímpios» e continuar sua luta até acabar com todos eles.
4) Seguir a  guia do Profeta do Islam em seu mandato de lutar a «guerra santa» para elevar o
estandarte do Islam por cima do estandarte dos «ímpios».  5) Esclarecer as dúvidas das pessoas
sobre suas atividades. 6) Convidar todos os mujahidins a formar parte do conselho para estabelecer
uma unidade, agregando forças frente aos ímpios.
42 Cordesman A.H, Burke A. A.; The Islamists and the «Al-Zarqawi Factor». Center for Strategic
International Studies. 2006:1-26



— A AL-QAEDA NO IRAQUE

E A FORMAÇÃO DO «ESTADO ISLÂMICO DO IRAQUE»

DEPOIS DE AL-ZARQAWI —

Em  15  de  outubro  de  2006  o  Conselho  de  Mujahidins se

reuniu e, por meio de um discurso do Sheikh Moharib al-Jaburi foi

declarada oficialmente a criação do  «Estado Islâmico do Iraque»,

sob a liderança de Abu Omar al-Hashimi al-Husseini al-Baghdadi,43

escolhendo  Baqubah  como  sua  capital. Assim,  a  Al-Qaeda no

Iraque  —«Al-Qaeda  nos  Territórios  Rafidain»— passou  a  se

chamar «Estado Islâmico do Iraque». Porém, a maioria dos sábios

muçulmanos, xiitas e sunitas, declararam a ilegalidade desse «novo

estado».

Abu  Omar  al-Baghdadi,  chefe  do  Conselho  de  Mujahidins,

emitiu um comunicado declarando os motivos para a criação do

«Estado Islâmico»44:

Com a queda do Iraque em mãos dos norte-americanos os conflitos
tribais e sectários se multiplicaram: os curdos no norte do Iraque e
os xiitas no centro do país se viram muito fortalecidos. Além disso,
ambos  contam  com  apoio  desde  o  exterior  e  possuem  exércitos
independentes;  porém os sunitas  caímos na opressão.  O objetivo
pela  criação  desse  estado  é  para  reclamarmos  os  direitos  dos
sunitas.45

43 O site  «Shumukh al-Islam» (porta-voz oficial do  «EI») possui uma resumida biografia de Abu
Omar al-Baghdadi. Seu nome original era Hamid Dawud Muhammad Jalil al-Zawi, nascido na cidade
de Hadiza, em Anbar, Iraque, em 1964. Abu Omar al-Baghdadi egressou da universidade da polícia de
Bagdã e pouco depois começou a trabalhar na polícia municipal de Hadiza, onde se fez famoso pelas
suas posturas salafistas. Na década de 1990, o regime Baathista não tolerava atitudes salafistas ou
wahabitas entre os integrantes de suas forças, pelo que em 1993 foi expulso da corporação e passou
a  trabalhar  concertando artigos  eletrônicos.  Despois  da  invasão  norte-americana  e  a  queda  do
regime Baathista, criou um grupo para lutar contra a ocupação. Baghdadi, logo de ter uma reunião
com Abu Muhammad al-Lubnani e o Sheikh Abu Ins al-Shami na cidade de Hadiza, se uniu ao grupo
«At-Tawhid  wal-Jihad», junto com todos seus comandados, e Al-Zarqawi o nomeu governador de
Dijala. Despois da morte de Al-Zarqawi, foi nomeado líder do «Estado Islámico do Iraque».
44 http://www.muslm.org/vb/showthread.php?209738-
45 Seguindo outras linhas de pesquisa, pejorativamente consideradas como «conspirativas» pela
mídia  ocidental,  apesar  de  possuírem  provas  e  argumentos  tanto  ou  mais  consistentes  e
convincentes do que os da versão oficial, novamente podemos perceber como esse novo «Estado», e
a lógica por tras da sua criação, segue os planos dos Estados Unidos e de Israel, com o propósito de
redesenhar  um  «Novo  Oriente  Médio  Ampliado»  conformado  por  pequenos  estados,  divididos
étnicamente  e  de  acordo  com a  sua  seita  islâmica,  com o  objetivo  de  diluir  qualquer  poder

http://www.muslm.org/vb/showthread.php?209738-


O grupo extremista enviou uma mensagem convidando todos

os soldados do ex-governo baathista a se unirem a ele, antepondo

para isso duas condições:  quem quisesse aderir  ao  «EI» deveria

memorizar  três  juz46 do  Alcorão e  se submeter  a  um exame de

crenças  para  demonstrar  a  sua  renúncia  e  oposição  ao  Partido

Baaz.  Em  compensação,  o  «Estado  Islâmico  do  Iraque» os

incorporaria a seu próprio exército com um bom salário mensal.47

Essa agrupação takfiri, para avançar em seus objetivos, criou

as fundações «Al Furqan» — لفرقانا — e «Al Fayr» — لفجرا — a fim de

dar cobertura às notícias do «novo estado». A partir de então essas

duas fundações se dedicaram a publicar vídeos das suas selvagens

operações terroristas com a intenção de gerar  medo entre seus

opositores.

۞۞۞

centralizado. Conferir os artigos:
«El regreso del plan yanqui de rediseño del «Medio Oriente ampliado»», por Thierry Meyssan:
http://www.voltairenet.org/article185356.html 
«Stability, America’s Enemy», por Ralph Peters, Parameters, inverno de 2001-02, pp. 5-20.
http://goo.gl/2bJLGX 
46 O  Alcorão está  dividido  em  30 «yuz» ou  partes,  contendo  cada  uma  umas  20  páginas
aproximadamente.
47 http://www.muslm.org/vb/showthread.php?209738-

http://www.muslm.org/vb/showthread.php?209738-
http://goo.gl/2bJLGX
http://www.voltairenet.org/article185356.html


— A LIDERANÇA DE ABU BAQUIR AL-BAGHDADI —

Em  2010  Abu  Omar  al-Baghdadi  e  Abu  Hamza  al-Muhajir,

ministro  da  guerra  do  «Estado  Islâmico»,  morreram  durante  um

bombardeio,  e  Abu  Baquir  al-Baghdadi  foi  apresentado  como  o

novo líder.

Com a morte de Bin Laden em 2011, Abu Baquir emitiu uma

mensagem dando seu apoio a Ayman al-Zawahiri como o novo líder

da  Al-Qaeda, porém sem lhe jurar obediência e declarando ainda

que  o  Estado  Islâmico  do  Iraque era  uma  organização

independente.48

۞۞۞

48 http://www.islamist-movements.com/2317 

http://www.islamist-movements.com/2317


— BIOGRAFIA DE ABU BAQUIR AL-BAGHDADI —

Ibrahim Ibn Awad Ibn Ibrahim al-Badri al-Radawi al-Husseini

al-Samarrai, mais conhecido como Abu Baquir al-Baghdadi, nasceu

em  1971  na  cidade  de  Samarra.  Ele  se  apresenta  como

descendente dos nômades de Bu Badri, e também descendente do

Profeta por meio do seu neto Imam Hussein Ibn ’Âli (P), passando a

sua ascendência através de Jafar Kazzab49 chegando até o Imame

Hadi (P).50Se criou numa família salafista e obteve o doutorado em

jusrisprudência  islâmica  pela  Universidade  de  Bagdã.  Dedicou

muitos anos à difusão e ao ensino religioso em Samarra.51 O centro

desde onde predicava era a mesquita «Ahmad Ibn Hanbal», de sua

cidade.

Em 2004 se uniu a um grupo  tafkiri e,  quando se criou o

Conselho  dos  Mujahidins em  2006,  passou  a  ser  um  dos

responsáveis  religiossos  dessa  organização.  Graças  a  sua

influência  e  fama entre  os  membros  de sua família  em Dijala  e

Samarra,  teve  um  papel  muito  importante  no  convite  feito  aos

nômades da região. Em 2005 foi levado à prisão pelos soldados

norte-americanos. Passou quatro anos no presídio de Bucca e em

2009 foi posto em liberdade.52 Muitos acreditam que nesse período

foi  recrutado  pelos  estadunidenses,  quêm  o  consideraram  uma

peça chave no futuro de seus planos para a região.53 Em 2010,

depois da morte de Abu Omar Al-Baghdadi, foi escolhido como o

novo líder do «Estado Islâmico do Iraque».54

۞۞۞

49 Ver mais adiante a nota de rodapé   n°  71.
50 Al-Azari, Abu Hamam Bakr Ibn al-Aziz, pág. مدالیادی لبیعة البغدادی
51  http://goo.gl/1ZWVXT 
52 http://goo.gl/hLO5XV
53 Confira a nota de rodapé   n°  28.
54  http://arabic.people.com.cn/31662/7375040.html 
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— A GUERRA NA SÍRIA E A FUNDAÇÃO DO «EI» —

Quando a guerra na Síria começou, Ayman al-Zawahiri, o líder

máximo  da  Al-Qaeda,  enviou  uma  mensagem  convocando  à

«guerra santa» (jihad) em Damasco. Abu Muhammad al-Julâni, um

dos  líderes  do  autoproclamado  Estado  «Islâmico»  do  Iraque,

seguindo as ordens de Abu Baquir  Al-Baghdadi,  se incorporou à

formação  da  Frente  al-Nusra,  para  lutar  contra  o  governo  de

Bashar al-Assad. Pouco tempo depois começaram a chegar à Síria

jihadistas de todas as nacionalidades: da periferia do Golfo Pérsico,

e  da  Tunísia,  da  Líbia,  do  Marrocos,  da  Argélia,  da  Europa,  do

Iêmen, etc., para se unirem à Frente al-Nusra.

Com  a  presença  desses  mercenários  extremistas  Al-Julâni

pôde tomar o controle em pouco tempo das regiões leste e norte da

Síria. A grande independência com que operavam os militantes da

Al-Qaeda com relação à Frente al-Nusra preocuparam Abu Baquir

Al-Baghdadi.  Em razão disso ordenou que Al-Julâni enviasse um

áudio  onde  declarasse  a  subordinação  da  Frente  al-Nusra ao

Estado  Islâmico  do  Iraque;  mas  Al-Julâni  nada  fez  a  respeito.

Baghdadi, novamente, em tom de reprimenda, pediu a Al-Julâni que

o mais em breve possível declarasse o que tinha lhe ordenado, mas

Al-Julâni  somente  retorquiu:  «Essa  exigência  não  forma  parte  dos

interesses da revolução na Síria e todos os membros do Conselho de Mujahidins

concordam com isso».

Depois de que Al-Julâni se negasse a planejar dois atentados

com bomba na Turquia e na Síria ordenados por Abu Baquir Al-

Baghdadi, este decidiu pensar um jeito para que a Frente al-Nusra

se unisse ao  «EI», enviando então uma série de admoestações a

Al-Julâni,  onde  dizia  que  ele  deveria  escolher  uma  entre  duas



opções: aderir ao Estado Islâmico do Iraque ou desfazer a Frente

al-Nusra para criar outra agrupação.

Perante a recusa de Al-Julâni, Baghdadi entrou na Síria com

seus seguidores e, depois de três semanas, em 2013, declarou a

dissolução da Frente al-Nusra e a fundação do Estado Islâmico do

Iraque e o Levante (ISIS ou «EI»).

Depois disso os militantes da Frente al-Nusra se dividiram em

três agrupações: a metade se submeteu a Baghdadi, uma quarta

parte ficou com Al-Julâni e a quarta parte restante se retirou. Abu

Azir al-Abasi, um dos membros da «assembleia revolucionária» do

«EI», foi um dos primeiros a se unir a Al-Baghdadi, junto com 500

dos  seus  soldados,  desempenhando  um  papel  importante  na

tomada de Alepo.55 Al-Julâni, em resposta às ações de Baghdadi

publicou  um  comunicado  declarando  oficialmente  a  sua

subordinação a Al-Zawahiri e à Al-Qaeda.

Alguns meses depois desses acontecimentos Al-Zawahiri fez

público um comunicado declarando que a  Frente al-Nusra era o

braço oficial da Al-Qaeda no Levante —a Síria— e que seu líder era

Abu Muhammad Al-Julâni, e pediu a al-Baghdadi que voltasse para

o Iraque, que não se entrometesse na Síria e que deixasse a luta

nas mãos da Frente al-Nusra; mas al-Baghdadi publicou um novo

comunicado intitulado  «A permanência no Iraque e no Levante», no

qual declarava que não era obrigatório respeitar as fronteiras que

tinham sido estabelecidas pelo Tratado de Sykes-Picot,56 depois da

1ª Guerra Mundial, pelo que a decisão do Conselho de Mujahidins

do «EI» foi permanecer no Levante —na Síria—.

55  http://www.lebtime.com/2014/09/13-ISIS-1.html 
56 O pacto de Sykes-Picot foi o tratado internacional que estableceu as novas fronteiras dos países
que tinham estado dentro do território do desfeito Império Otomano, após a sua derrota durante a
1ª Guerra Mundial.

http://www.lebtime.com/2014/09/13-ISIS-1.html


Em sua argumentação Baghdadi dizia estar entre a «ordem

divina» de permanecer na Síria e a ordem de Al-Zawahiri  de se

retirar do país, sendo esta contrária à «ordem divina», pelo que,

«para não associar ninguém ao poder de Deus», decidiu obedecer

à  «ordem  divina»  de  que  ficasse  na  Síria,  por  cima  da  ordem

daqueles que se opõem a Sua vontade. Assim tornou a sua decisão

uma  justificação  «religiosa»  e  pediu  a  todos  os  soldados

extremistas que  viajassem à Siria para combater  os  alauítas, o

Hezbolá e os xiitas que vinham do Iraque, Qom, Teerã, e outras

cidades, para defender o governo sírio. No final da sua mensagem

Al-Baghdadi,  utilizando uma metáfora de Bin Laden, por sua vez

tomada por este de Seied Qutb, disse que seu grupo era como uma

«tenda da fé», onde não havia lugar para a hipocrisia, comparando

o resto dos grupos e países que se lhe opunham a uma «tenda da

incredulidade», onde não há nenhum tipo de fé.57

Desse modo começou a guerra entre a  Frente al-Nusra e o

«EI»,  atingindo  o  seu  auge  em  2013,  quando  em  seus  mútuos

enfrentamentos morreu uma grande quantidade de combatentes de

ambos os bandos.58

Depois de que começara a guerra entre as facções, Baghdadi

anatematizou Al-Julâni,  líder  da  Frente al-Nusra e  Abu Maria  al-

Qahtani, chefe de assuntos religiosos da  al-Nusra, declarando-os

hereges,  por  ter  incumprido  a  sua  obediência  e  ter  criado  a

desunião nas filas dos  mujahidins.59 De acordo com o ponto de

vista  dos  seguidores  da  Frente  al-Nusra,  devido  a  que  eles  se

achavam em outra região da Síria não tinham por que se submeter

ao  «EI» do  Iraque  e  a  Abu Baquir  al-Baghdadi.  As  suas  glórias

57 Baghdadi, Abu Baquir; «La permanencia en Iraq y el Levante», Fundação al Furqan.  
58  http://goo.gl/CC2PPS 
59  http://goo.gl/zt9Maa

http://goo.gl/zt9Maa
http://goo.gl/CC2PPS


militares  na  Síria  não  foram  conquistadas  para  que  fossem

atribuídas ao «EI» do Iraque.60

۞۞۞

60 http://www.france24.com/ar/20140203- 

http://www.france24.com/ar/20140203-


— A SITUAÇÃO POLÍTICA NO IRAQUE

NO MOMENTO DO ATAQUE DO «EI» —

Com  o  início  da  guerra  na  Síria  e  o  apoio  dos  países

ocidentais  e  de  alguns  países  do  Golfo  Pérsico  aos  grupos

opositores ao governo daquele país, e com a sua entrada em solo

sírio  e  na  guerra,  o  «EI» incrementou  seu  poder  estendendo

enormemente o território que passou a controlar. Desde o começo

de  2013 realizou  inúmeras  operações  como  os  atentados  com

bomba no edifício dos Tribunais do Iraque, o ataque aos presídios

de Abu Ghraib e Al-Hoot, nos subúrbios de Bagdã, e a consequente

libertação de centenas de presidiários sob o rótulo de —operação—

«Derrubando  muros».  Conquistaram  grande  poder  em  algumas

cidades como Al-Ramadi e Fallujah, e assim intensificaram a sua

presença em todo o Iraque.

Durante os últimos meses do governo de Nour al-Maliki, em

2014, foram convocadas eleições para o Parlamento do Iraque e,

com  a  subsequente  vitória  do  seu  partido,  pela  terceira  vez

consecutiva, muitos de seus adversários em geral —fossem eles

sunitas ou xiitas— não estavam de acordo com que al-Maliki fosse

novamente primeiro-ministro. Esse fato motivou que se produzisse

uma  crise  política  no  país.  Alguns  dos  opositores  ao  governo

iraquiano,  no  interior  e  no  exterior  do  país,  procurando  exercer

pressão sobre o governo central, apoiaram o «EI», lhe oferecendo

uma chance de ouro. Com o apoio de alguns soldados baathistas

nas regiões sunitas do país, e graças à traição de alguns dos seus

governantes, o «EI» conseguiu se apoderar com facilidade de mais

de 50% do território iraquiano: o distrito de Nínive, Dijala, a cidade

de  Mossul  e  o  centro  da  cidade  de  Nínive.  Os  opositores  ao



governo  iraquiano,  internos  e  externos,  organizaram  duas

conferências internacionais, no Qatar e na Jordânia, como mostra

de apoio à oposição e contra o governo de Nour al-Maliki.

Com essa grande vitória, o «EI» se preparou para dirigir-se a

Bagdã, mas a união de emergência entre os xiitas e alguns sunitas,

e a sua conclusão sobre o perigo que lhes ameaçava, conseguiu

deter o avanço do «EI» e evitar que a cidade caísse nas mãos dos

extremistas.  Depois  disso  se  concatenaram  vários  eventos  que

complicaram  ainda  mais  a  situação:  a  traição  do  presidente  do

Parlamento iraquiano e os festejos por parte dos curdos pela crise

do governo central, favorecendo o «EI».

Após  se  apoderar  desses  novos  territórios,  unidos  a  seus

territórios  na Síria,  em 29 de junho de 2014,  coincidindo com o

início do mês sagrado do Ramadã, o «EI» declarou que o «Estado

Islâmico» passava a ser o «Califado Islâmico», e Abu Baquir o seu

Califa.61

Abu Muhammad al-Adnani,  porta-voz  oficial  do  «EI»,  nessa

ocasião pronunciou um discurso intitulado  «Esta  é  a  promessa  de

Deus»,  se  referindo  à  bandeira  do  «EI» como  a  bandeira  do

«Tawhid» —o Monoteísmo—, a partir desse dia desenrolada desde

Alepo  até  Dijala,  sob  o  governo  no  qual  os  muçulmanos  são

valorizados e os incrédulos castigados, os sunitas são honrados e

os «inovadores» subjugados e os antes «cativos» libertados pela

espada.

Al-Adnani por «muçulmanos» se refere aos membros do «EI»,

com  «incrédulos»  se  refere  aos  xiitas,  e  com  «cativos»  faz

referência aos ex-presidiários iraquianos.62

61  http://sadaalayam.com/archives/5043 
62 http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/06/29/urgent-isisdeclares-caliphate

http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/06/29/urgent-isisdeclares-caliphate
http://sadaalayam.com/archives/5043


— A PROCLAMAÇÃO DO «CALIFADO» —

Abu Muhammad Al-Adnani, o portavoz oficial do «EI», em seu

discurso  no  início  do  mês  de  Ramadã  proclama  oficialmente  o

califado do «EI» e a Abu Baquir al-Baghdadi como seu califa. Al-

Adnani  refere-se  também  em  sua  alocução  à  «época  da

ignorância» —a era pré-islâmica— e às condições que prevaleciam

naquele tempo de desvios e perdição,  de conflitos,  das terríveis

condições  em  que  se  alimentavam  e  vestiam  os  árabes,  até  a

chegada do  Islam que guiou,  honrou  e  empoderou  as  pessoas,

ainda quando os árabes se achassem entre dois grandes impérios,

aos que somente conseguiram vencer pela força da sua fé e da sua

unidade,  apesar  da  grande  inferioridade  numérica  perante  os

exércitos romano e persa, contra os que se enfrentavam. Al-Adnani

continuou querendo estabelecer um paralelismo entre aquele tempo

e a época presente, quando se enfrentariam de um lado o «EI», isto

é,  o  «Islam»,  e  do  outro  os  «ignorantes»,  ou  seja,  os  países

islâmicos atuais; representando o califado o honor do Islam e dos

sunitas —certamente, os sunitas seguidores do «EI» unicamente—;

e os xiitas, os inovadores e os incrédulos como sendo «traidores».

Continuando com o seu paralelismo, Al-Adnani destacou em

sua  fala  que  tal  como os  muçulmanos  derrotaram  Cosroes  —o

imperador  da  Pérsia—  e  os  romanos,  o  «EI» vencerá  seus

principais inimigos: o Irã —os xiitas— e os ocidentais.

Al-Adnani, com base no verso 55 da surata An-Nur,63 inclui o

califado,  a  paz  e  a  segurança  como  sendo  as  três  promessas

divinas, tendo como requisito que se adore a Deus e se abandone

63 Deus prometeu, àqueles entre vós que crêem e praticam o bem, fazê-los herdeiros da terra,
como fez com os seus antepassados; consolidar-lhes a religião que escolheu para eles, e trocar a sua
apreensão por tranquilidade  —Que Me adorem e não Me associem a ninguém!— Mas aqueles que,
depois disto, renegarem, serão depravados. (Alcorão; 24:55).



toda associação a seu poder. Ele descreve todo governo que esteja

exento  dessas  condições  como  um  governo  de  «Taguts»,64

impedindo  que  a  promessa  divina  se  concretize,  e  considera  a

realidade do califado, a partir da sua interpretação pessoal desse

verso alcorânico, como o objetivo da criação e do envio do Profeta

e  do  Livro  Divino,  tendo  como  finalidade  o  estabelecimento  do

califado  e  a  instauração  da  religião  divina,  constituir  a  justiça  e

acabar com a opressão. Al-Adnani interpreta o califado, à luz do

citado verso alcorânico, como sendo absoluto, devendo abranger

todo o mundo, com a única condição de que nele se adore a Deus

e,  apoiando-se no verso 8  da surata  al-Munafiqun,65 considera a

verdadeira grandeza e estabilidade como particulares ao Profeta

(PB)  e  aos  crentes;  enquanto  os  soldados  do  «EI» seriam  os

verdadeiros possuidores da grandeza e a fé, que sempre vencerão

seus inimigos.

A seguir,  Al-Adnani  descreve as ações realizadas pelo  «EI»

como «o estabelecimento  da justiça»,  a  demarcação dos  limites

geográficos, a instauração da lei religiosa, de aulas de islamismo

em  todas  as  mesquitas,  etc.,  para  finalmente  dizer  que  a  sua

entidade  só  tinha  pendente  realizar  «uma  obrigação»:  o

estabelecimento do califado, uma obrigação partilhada por toda a

comunidade  islâmica  que  até  então  tinha  pecado  pela  sua

ausência.

Apontando  para  o  verso  30  da  surata  al-Baqarah66 e  se

64 Os «Taguts» no Alcorão são os rebeldes e os que violam os limites permitidos pela religião, às
vezes também se traduz como «os arrogantes», especialmente entre os que exercem posições de
poder.
65 Dizem: Em verdade, se voltássemos para Madina, o mais poderoso expulsaria dela o mais fraco.
Porém, a potestade só pertence a Deus, ao Seu Mensageiro e aos fieis, ainda que os hipócritas o
ignorem. (Alcorão; 63:8). 
66 (Recorda-te ó Profeta) de quando o teu Senhor disse aos anjos: Vou instituir um legatário na
terra! Perguntaram-Lhe: Estabelecerás nela quem ali fará corrupção, derramando sangue, enquanto
nós celebramos Teus louvores, glorificando-Te? Disse (o Senhor): Eu sei o que vós ignorais. (Alcorão;
2:30).



apoiando na interpretação do Alcorão «Qurtuvi» —de Córdova— em

relação a esse verso, afirmou que o estabelecimento do califado e a

obediência e subordinação ao califa, é uma obrigação de todos os

muçulmanos.

Al-Adnani  finalmente  se  referiu  à  decisão  do  Conselho  de

Mujahidins para a criação do califado, e disse que esse Conselho já

não tinha mais desculpas para esquecer essa obrigação divina, e

que todos os muçulmanos estavam em pecado por não estabelecê-

lo. Portanto, o  Conselho de Mujahidins,  a fim de solucionar essa

situação lamentável,  e com base em sua capacidade para tomar

decisões e solucionar os problemas, declarou o califado e ordenou

o pacto de obediência a al-Baghdadi, o líder e califa de todos os

muçulmanos do mundo. Portanto deveriam ser deletados os nomes

«do Iraque e Levante» —a Síria— do nome do Estado Islâmico,

utilizando  esta  denominação  em  todas  as  mensagens  e

intercaâmbios  oficiais  a  partir  daquele  momento.  Al-Adnani

continuou dizendo que todos os emirados, agrupações, movimentos

e tendências,  com a chegada do califado se transformavam em

ilegais sob o ponto de vista da xária —da lei islâmica— sendo uma

obrigação de todos os muçulmanos e grupos jihadistas desistir das

suas anteriores bandeiras e se submeterem ao «EI», caso contrário

receberiam seu correspondente castigo.

Se  apoiando  em  algumas  tradições  e  hádices  de  fontes

sunitas,  declarou  a  obediência  ao  califado  como  um  dos

fundamentos obrigatórios da religião, devendo todos os restantes

«califados» e emirados, por obrigação, se submeterem ao «EI». Al-

Adnani trouxe a colação também uma frase de Muawia,  do livro

Sahih  al-Bukhari,  onde  afirmou  que  o  califado  é  privilégio  dos

quraixitas, e sendo al-Baghdadi membro do referido clã, coincidiria



em todas as condições que requer um verdadeiro califa.67

Entre os pontos interessantes presentes nesse comunicado

está a definição do  «EI» como o califado do «fim dos tempos», e

suplicou a Deus que assim fosse, sendo que corresponderia a seus

membros entregar a bandeira do «EI» a Jesus Cristo no momento

do seu retorno.68

Al-Adnani pergunta que religião seguem todas as pessoas e

sábios que contestam o predomínio do  «EI» sobre qualquer outra

agrupação, referindo-se para isso aos versos 118 e 119 da surata

Hud,69 e afirmando que essas agrupações se opõem aos versículos

divinos  do  Alcorão e  não  conseguem  chegar  a  um acordo  nem

sequer para acatar uma ordem de Deus, enquanto somente o «EI»

por meio da Misericórdia divina tem conseguido manter todos sob

un mando unificado.

Igualmente, como resposta às críticas do comando central da

Al-Qaeda e das demais agrupações jihadistas que lhe recriminaram

não ter  sido  consultadas  ao  declarar  o  califado,  respondeu:  «Os

Estados Unidos, a França e a Inglaterra confessaram que o «EI» é um estado, e

por que eles não?» Al-Adnani os acusa de traidores, de mundanos e

ansiosos  pelo  poder,  e,  portanto,  inimigos.  Em alguns  discursos

chegou a acusar Ayman al-Zawahiri  de desviado do caminho da

guerra santa. O califica como herege, entre os alauitas sírios e os

governos seculares.

Alguns partidários do  «EI» tem escrito livros para legitimar o

califado de Abu Baquir al-Baghdadi, tomando como base o pacto de

67 Adnani, Abu Muhammad «Esta é a promessa divina»; Fundação de Difusão al-Batar.
68 Ídem.
69 Se teu Senhor quisesse,  teria  feito dos humanos uma só nação; porém, jamais cessarão de
disputar entre si,(118)  Salvo aqueles de quem teu Senor Se apiade. Para isso os criou. Assim,
cumprir-se-á a palavra do teu Senhor: Encherei o inferno, tanto de gênios, como de humanos,
todos juntos. (Alcorão; 11: 118, 119).



obediência ao primeiro e terceiro califas do Islam, concluindo que o

pacto não é obrigatório para todos exceto para os líderes de cada

tribu, de tal modo que a corrente de obediência a Abu Baquir al-

Baghdadi chegue a todas as pessoas.70

Os membros do «EI» para explicar o califado de Abu Baquir al-

Baghdadi, consideram que enquanto os talibãs instauraram outro

califado no Afeganistão, que o Mulá Omar declarou como limitado a

aquele país, sem incluir  outros territórios, Ayman al-Zawahiri  não

declarou nenhum califado em lugar algum.

۞۞۞

70 Abi Ja’afar al-Jatab, membro do departmento religioso dos «Ansar ash-Sharia Tunísia»



— ARGUMENTOS QUE LEGITIMAM

O CALIFADO DE AL-BAGHDADI

SOB A ÓPTICA DO «EI» —

Na carta que publicou Abu Haman al-Azari, um dos muftis do

«EI»,  para  provar  a  legitimidade  do  califado  de  al-Baghdadi,71

descreveu  duas  qualidades  que  ele  possuiria  e  que  o  fariam

adequado para esse status.  A primeira é a ascendência de Abu

Baquir al-Baghdadi, que se retrotrairia até Jafar al-Kazzab (Jafar «o

mentiroso»),72 um dos filhos do Imame Hadi (P), de modo tal que

Al-Azari o apresenta como um membro da descendência da Casa

do  Profeta  (Ahlul  Bait),  após  o  que  trouxe  a  colação  algumas

sentenças  com  relação  às  virtudes  dos  seus  membros,

caracterizando Abu Baquir como pussuidor de tais qualidades.73

O segundo atributo de al-Baghdadi seria o fato dele ser um

faqih —um doutor em jurisprudência islâmica—. De acordo com a

carta  de Al-Azari,  Abu Baquir  possuiria  um bacharelado em leis,

seria mestre em estudos alcorânicos, e doutor em jurisprudência.74

É  necessário  destacar  que  al-Baghdadi  era  alguém

desconhecido entre os jihadistas, não era autor de nenhuma obra

ou livro que se conhecesse, e os poucos discursos da sua autoria

que  foram  publicados  não  apresentam  nenhum  tipo  de

71 Azari, Abu Hamam; Bakr Ibn al-Aziz.
72 Ja’afar o «mentiroso» se autoadjudicou o imamado despois da morte de seu pai, quando tal
distinção  correspondia  unicamente  a  seu  irmão,  o  Imame Hassan  al-Askari  (P).  Ja’afar  era  um
reconhecido libertino, que carecia das características morais e do conhecimento necessários para
ser Imame (os Imames são aqueles  designados por Deus, e são infalíveis desde o momento de seu
nascimento). Quando o Imame Hassan al-Askari (P) foi martirizado novamente ele pretendeu tomar
o cargo de Imame, sendo que o sucessor legítimo era o Imame Zaman (que Deus apressure a sua
chegada!). Lamentavelmente Ja’afar foi responsável pelo desencaminhamento de muitas pessoas.
Para  maior  informação  ver  o  livro  publicado  por  nossa  editora*  Vida  del  Imam Mahdi (AFS),
especialmente o capítulo «Mentiras y Alegatos», na parte que trata sobre  «La Ocultación Menor».
[*Obs.: A Editora é  a Elhame Shargh, P. O. Box: 37185/4138, Qom - Tel/Fax: + 98 (253) 2903644.
Rep. Islâmica do Irã.]
73 Azari, Abu Hamam; Bakr Ibn al-Aziz.
74 Ídem.



conhecimento  real  de  sua  parte.  Entre  os  reconhecidos  salafis

jihadistas,  tais  como Al-Maqdisi,  Abu Qutada Falestini,  Al-Tartusi,

entre outros, nenhum deles o tinha citado como sendo um dos seus

«sábios», nem se referiram a ele como estando capacitado para

emitir fátuas ou decretos islâmicos.

۞۞۞



— CRÍTICAS DOS LÍDERES DA AL-QAEDA

AO CALIFADO DE ABU BAQUIR AL-BAGHDADI —

Abu  Qutada  Falestini,  um  dos  mais  importantes  escritores

salafis  jihadistas,  para  negar  a  legitimidade  do  califado  de  Abu

Baquir  al-Baghdadi  escreveu  um  livro  intitulado  O  hábito  ou  a

vestimenta  do  califado —Ziab  al-Jilafa— onde  descreve  os  dois

maiores desvios do  «EI».  Segundo esse autor, o primeiro desses

desvios seria a errada interpretação do califado que teria o grupo.

Abu Qutada mostra como os muftis do «EI» consideram legítimo o

califado, mesmo que uma só pessoa lhe jure pacto de obediência,

além de recorrer a outras condições inexistentes no Alcorão, o que

demonstraria que as suas proclamas seriam totalmente falsas.75

O segundo grande desvio do  «EI» referido por  Abu Qutada

seria o seu exagero na «excomulgação», catalogando de «hereges»

a todos os que não obedeçam esse grupo. Abu Qutada descreve

um debate que teve com um dos supostos «muftis» do «EI»:

O «EI» cataloga como «heréticos» todos  aqueles  que  não jurem
obediência  a  seu  auto-proclamado  califado,  ainda  quando
pertençam a outros grupos salafis jihadistas.76

Abu  Qutada  descreve  tal  pensamento  extremista  do  «EI»

como  uma  característica  dos  membros  dessa  agrupação,

espalhada  entre  os  jovens  pouco  informados  no  tocante  à  sua

religião, por algumas das figuras mais conhecidas, como al-Adnani,

seu portavoz oficial.77

Abu Qutada representa a proclama do califado por parte do

«EI» como  fundada  unicamente  na  busca  do  poder  com  fins

75 Abu Qutada Falestini; Los hábitos (vestimentas) de los Califas, (Ziab al Julafa).
76 Ídem.
77 Ídem.



políticos, tendo como resultado gerar desavenças entre as fileiras

dos fundamentalistas na Síria. Por sua vez afirma que a proclama

de  al-Baghdadi  de  nunca  ter  jurado  obediência  a  al-Zawahiri  é

mentira, sendo suas atividades e as dos seus seguidores traições

ao referido pacto.

Apoiando-se  em  ibn  Taimiah,  o  autor  continua  com  suas

declarações, e expressa que o califado e a liderança são questões

humanas,  concluindo que se o Profeta tivesse nomeado alguém

depois dele e as pessoas depois escolhessem outro, a liderança

corresponderia a aquele com quem as pessoas pactuassem a sua

obediência,  mesmo quando não  tendo  seguido  o  testamento  do

Profeta  tivessem  cometido  um pecado;  assim,  o  califado  de  al-

Baghdadi é contrário à lei religiosa.

Abu Haman Al-Azari  como resposta a Abu Qutada Falestini

em outra  de  suas  cartas  torna  a  proclamar  que  Abu  Baquir  al-

Baghdadi possuiria todas as faculdades para ser o Califa, e o fato

de que alguns sunitas e grupos jihadistas não lhe jurem obediência

não afeta o seu califado. Tendo como base os discursos de alguns

eruditos sunitas —Ash’ari, Qurtubi, Iyi e Ibn Hazm— não considera

uma  ressalva  para  a  legitimidade  de  um  califado  que  todas  as

pessoas  e  sábios  lhe  jurem  obediência,  ponto  de  vista  que,

segundo ele, seria também o de ibn Taimiah.

۞۞۞



— REPERCUSSÕES DO CALIFADO DE

ABU BAQUIR AL-BAGHDADI —

Após a declaração do califado de Abu Baquir al-Baghdadi os

grupos jihadistas responderam situando-se em dois bandos: alguns

apoiaram essa organização, chegando inclusive a jurar obediência

a al-Baghdadi como sendo o seu califa; enquanto outros, a maioria,

se opuseram e o consideraram fora da lei religiosa.

Grupos como Ansar Bait al-Muqaddas, do Egito78, o  Exército

As-Sahaba da Síria79,  Al-Qaeda Iêmen80,  Al-Qaeda Saudi81,  Ansar

Ash-Shariah da Argélia82, Tunísia83,  Líbia,  Jordânia84, e alguns dos

líderes  da  Al-Qaeda do  Khorasan  se  opuseram  a  pactuar

obediência a Abu Baquir al-Baghdadi como seu califa.85 Abu Jafar

al-Hatab,  um  dos  membros  de  Ansar  ash-Shariah da  Tunísia

respondeu com um livro, O pacto de obediência do litoral do Nilo a um

líder escolhido por eles —بیعة المصار لللمام المختار — e Abu Mundir ash-

Shanqiti,  um  dos  eruditos  salafis  jihadistas86 escreveu  o  livro

Resposta às críticas aos mujahidins do Estado Islâmico do Iraque e o

Levante,  ambos  apoiando  o  «EI».  Abu  az-Zahra  Azari  escreveu

também a carta Palavras imparciais com relação à legalidade do pacto

de  obediência  a  Abu Baquir  al-Baghdadi,  onde  apresenta  distintos

argumentos segundo os quais se deveria apoiar o «EI».

Contrariamente,  muitos  dos  líderes  da  Al-Qaeda  criticaram

Abu Baquir al-Baghdadi e suas ações como sendo causantes de

78 http://goo.gl/Kux8cu 
79 http://bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/08/140816_iraq.shtm  l  
80 http://goo.gl/O4qtI6 
81 http://mareeb.net/vb/showthread.php?t=107178 
82 http://www.aawsat.com/home/article/160681 
83 Http://bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/08/140816_iraq.shtml  
84 http://goo.gl/hyqzxY 
85 http://www.aawsat.com/home/article/160681 
86 http://islamion.com/news/15931-  

http://islamion.com/news/15931-
http://www.aawsat.com/home/article/160681
http://goo.gl/hyqzxY
http://bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/08/140816_iraq.shtml
http://www.aawsat.com/home/article/160681
http://mareeb.net/vb/showthread.php?t=107178
http://goo.gl/O4qtI6
http://bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/08/140816_iraq.shtml
http://bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/08/140816_iraq.shtml
http://goo.gl/Kux8cu


conflitos e de sectarismo entre os salafis jihadistas e nas fileiras dos

mujahidins.  Abu Muhammad al-Maqdisi  declarou como inválido o

califado  de  al-Baghdadi.  Al-Maqdisi  publicou  uma  mensagem

declarando ser  o  «EI» oposto  aos  estudos  salafistas,  julgando-o

como o motivador do sectarismo nas hostes dos jihadistas.87

Abu Qutada Falestini também atacou o «EI» e suas atividades,

considerando-o  desviado  e  extremista  em  seu  takfirismo. Abu

Qutuba  compara  al-Baghdadi  com  Juhayman  al-Otaybi88,

apresentando-o como um califa que não poderia ser levado a sério.

Escreveu  o  livro  Ziab  al-Jilafa a  pedido  de  Abu  Muhammad  al-

Maqdisi  para  declarar  seu  califado  como  fora  da  xária ou  lei

religiosa.89

Ayman  al-Zawahiri,  o  líder  máximo  da  Al-Qaeda também

publicou uma gravação difundida pela fundação As-Sahab —isto é,

a agência informativa da Al-Qaeda—, se opondo a qualquer tipo de

conexão entre o  «EI» e  a  Al-Qaeda:  «A  Al-Qaeda  não  tem  nenhuma

relação com as ações e as atividades do EI»90 O sírio Adnan Ar'ur, um dos

estudiosos  salafis,  partidário  da  Frente  al-Nusra,  desceve  os

seguidores do «EI» como «khawariy»91, e se refere a eles como os

takfiris contemporâneos. Num vídeo difundido pela Internet Ar'ur

emitiu  uma  fátua considerando  que  está  permitido  derramar  o

sangue dos membros do «EI» —ou seja, está permitido assassiná-

87 http://goo.gl/hJaj8p 
88 Juhayman ibn Muhammad ibn Sayf al-Otaybi, foi  um cidadão  da Arábia Saudita, seguidor do
salafismo radical,  que  considerava  os  membros  da família  Saud como corruptos  que tinham se
«vendido ao inimigo». No final da década de 1970, junto a um grupo de entre 400 e 500 de seus
seguidores, durante duas semanas se manteve entrincheirado na Grande Mesquita de Meca, em sinal
de protesto. Após esse sucesso foi capturado e executado.
89 http://altagreer.com/%D8%AA%D9%82%D8% 
90 http://www.al-akhbar.com/node/199979 
91 Durante os inícios do Islam os  khawariy foram um grupo de fanáticos que, ao realizarem uma
leitura puramente literal do Alcorão, classificavam como «kafir» todo aquele que não concordasse
com a sua visão limitada da religião. Entre suas mais lamentáveis ações está o assassinato do Imame
‛Âli Ibn  Abi  Talib  (P),  por  considerá-lo  um desviado,  mesmo  sendo  o  mais  sábio  e  a  máxima
autoridade do Islam depois do Profeta (PB).

http://www.al-akhbar.com/node/199979
http://altagreer.com/%D8%AA%D9%82%D8%25
http://goo.gl/hJaj8p


los—.92

Abdul  Aziz  Al-Sheikh,  o  mufti máximo da Arábia Saudita  e

presidente do Comité dos grandes sábios, publicou uma mensagem

intitulada  Considerações  e  Menção —تبص���رة و ذک���ری— do  «EI»,  onde

também considera essa agrupação como os «khawariy» da época

presente,  causadores  de  sectarismo  e  divisão  dentro  da

comunidade  islâmica,  e  convida  aos  muçulmanos  para  que

permaneçam unidos, advertindo-os sobre o «EI». Al-Sheikh também

declarou  lícito  assassiná-los  e  os  considerou  fanáticos  em  seu

takfirismo.93

Abdul Aziz at-Tarifi —outro dos estudiosos do  salafismo— ao

ser consultado em relação ao «EI» respondeu: «Atualmente não existe

nenhuma liderança central no Levante e todo aquele que considere que esta

existe é um grande ignorante».94

Abu  Muhammad  al-Julâni,  líder  da  Frente  al-Nusra,  em

resposta  às  atividades  do  «EI»,  difundiu  uma  mensagem  numa

gravação  declarando  ter  chegado  o  momento  de  que  se

estabeleçesse  um  principado  islâmico  no  Levante  onde  se

respeitassem as leis islâmicas. Além disso, considerou o califado de

al-Baghdadi  como  carente  tanto  do  apoio  dos  sábios  do  Islam

quanto do Conselho dos Mujahidins, portanto fora da xária.95

Os  sábios  sunitas  do  Irã,  cada  um  desde  posições

independentes,  através de discursos,  jutbas —discurso central—

do rezo comunitário das sextas-feiras, ou emitindo declarações, se

opuseram ao  «EI», também eles considerando os membros dessa

organização como os khawariy deste tempo e como desviados do

92 http://goo.gl/eV1Tii 
93 http://goo.gl/xdWcl7 
94 https://da3ich.wordpress.com/2014/07/01/%D9%81%D8 
95 http://sadaalayam.com/archives/5043 

http://sadaalayam.com/archives/5043
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http://goo.gl/xdWcl7
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Islam.96

O  portavoz  oficial  do  Exército  Livre  da  Síria,  levando  em

consideração a oposição de milhões de sírios ao «EI», considerou

esse califado como uma grande mentira, e perguntou:  «como pode

considerar  legítimo  o  seu  califado  tendo  contra  ele  tanta  oposição?»97 O

sheikh  Hamid  al-Âli,  um predicador  salafista  do  Kuwait  que  tem

escrito  muitos  livros  e  fátuas com  relação  à  jihad, defendendo

Ayman al-Zawahiri contra as difamações do «EI», também declarou

essa organização como ilegítima. Quando se configurou o  Estado

Islâmico  do  Iraque sob  as  ordens  de  Abu  Baquir  al-Baghdadi,

Hamid al-Âli foi um dos primeiros em declará-lo inválido e se opós a

sua formação.98 Uzzam al-Amr, um dos líderes da Al-Qaeda e chefe

da Fundação As-Sahab —a agência de notícias oficial da Al-Qaeda—

foi outro dos que no tempo de Al-Zarqawi e Abu Omar al-Baghdadi

tinha  manifestado  a  sua  oposição  a  estes,  motivo  pelo  qual

escreveu várias cartas a Osama Bin Laden, denunciando-os como

afastados  dos  princípios  da  Al-Qaeda,  e  apresentando-os  como

extremistas  e  impertinentes.  Quando  Abu  Baquir  al-Baghdadi

proclamou o califado, Al-Azam novamente se posicionou em contra

e qualificou o «EI» como fora da xária.99

A União de Sábios Muçulmanos,  liderada pelo doutor Yussuf

Al-Qarzawi, tendo Al-Qarbagui como seu assistente, publicou uma

declaração  onde  caracterizou  o  califado  islâmico  como  uma

tradição porfética e um sonho de todos os muçulmanos do mundo,

pelo  que  a  sua  fundação  «precisa  ser  instaurada  pelo  acordo  e  o

acompanhamento de todos os membros da comunidade islâmica». A seguir,

96 http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13930331000892 
97 http://goo.gl/Kux8cu 
98 http://www.islamrevo.com/2014/08/blog-post_20.html 
99 http://www.islamrevo.com/2014/08/blog-post_20.html 
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enumerando diversas razões, declarou o «EI» e seu califado como

inválidos.100

O Comité de Sábios do Iraque, em seu comunicado n.º 1.003,

considerou  o  «EI» e  suas  atividades  como  culpáveis  de  ter

destruído  a  unidade  dos  muçulmanos  do  Iraque  e  provocar  a

divisão  no  país.  O  comunicado  também  declarou  que  a

conformação de um governo deve estar alicerçada na necessidade

de segurança,  a que seria impossível  de se conseguir  enquanto

persistam um estado de guerra e de conflito constantes, como nas

regiões  sob  o  controle  do  «EI»,  onde  os  fatos  se  traduzem em

graves danos e sofrimento para as pessoas. O Comité dos Sábios,

apresentando  diversos  argumentos,  considerou  a  convocação  a

pactuar obediência ao  «EI» como inválida e o seu califado como

ilegal.

O  «EI» refutou àqueles que o qualificaram como os  khawariy

da época com uma carta sob o título de  Aclaração aos peregrinos

sobre as diferenças entre o «EI» e os khawariy —تبصیر المحاجج بالفرق بین

Abu Baquir 101.—الدول��ة ا لس��لمیة و الخ��وارج  Al-Azari  escreveu um livro

comparando o  «EI» com o governo inicial  da Arábia Saudita, que

em seu tempo também foi identificado como wahhabita e khawariy

e recebeu grande oposição dos sábios sunitas.

Assim, podemos ver como os estudiosos salafis e wahabitas♣,

se esforçam por desqualificar os mesmos jovens educados por eles

e  que  cresceram  sob  a  influência  de  suas  próprias  doutrinas,

querendo assim ser absolvidos.

۞۞۞

100 https://da3ich.wordpress.com/2014/07/05/% 
101 Al-Azri, Abi Hamam, «تبصیرالمحاجج بالفرق بین الدوله السلمیة و الخوارج».
♣ Como um meio de desvincular a sua imagem com a do «EI», hoje odiado em quase todo o mundo,
pela sua selvajeria e crueldade. [N. Do T. E.]

https://da3ich.wordpress.com/2014/07/05/%25


— OS INTEGRANTES EUROPEUS DO «EI» —

Tendo como base distintos informes, existem mais de três mil

europeus nas fileiras do  «EI», provindo a maioria deles da França

—novecentos— seguidos pelos ingleses e alemães, com quinientos

e  quatrocentos  indivíduos,  respectivamente.102 Considerando  a

qualidade de vida e o nível de estudos duma grande parte deles em

seus países de origem, por que continuaram emigrando? A principal

razão  talvez  seja  a  de  que,  ainda  que  os  muçulmanos  estejam

estabelecidos na Europa há várias décadas, diariamente continuam

expostos  à  discriminação  e  à  humilhação,  gerando  neles  um

sentimento  de vingança,  e  assim acabaram sendo atraídos  pelo

takfirismo. Por  sua  vez,  existe  a  autorização  que  os  países

europeus  proporcionam  ao  wahabismo, permitindo-lhe  fundar

escolas  e  instituições  de  ensino  onde  difundir  suas  doutrinas,

chegando inclusive  a  autorizar  a  apertura  em Londres103 de  um

escritório da Al-Qaeda, com a presença de Abu Qutada Falestini104,

ou a atração produzida por personalidades como Abu 'Ata, fatores

estes que contribuem para a captação de jovens pelo  «EI». Outra

forma  de  atraí-los  é  a  publicação  de  vídeos  e  mensagens

publicados  em  seus  idiomas  —inglês,  alemão,  francês,  etc.—

através  das  redes  sociais105.  O  «EI» também difunde  clips  onde

mostra como em seus territórios se impõe a xária, retratando a luta

diária  dos jihadistas  como heróica,  como abençoados por  Deus,

submersos num mundo de espiritualidade e felicidade, tudo graças

à sua adesão aos mujahidins do «EI», pelo que assim conseguiram

102 http://www.aa.com.tr/ar/news/385322 
103 Outro  indício  que  parece  confirmar  a  opinião  daqueles  que  consideram o  wahabismo  e  o
salafismo, não somente funcionais no tocante aos interesses britânicos, mas como atores sob o seu
controle.
104 Brisard, Jean-Charles, Al-Zarqawi, el nuevo rostro de Al-Qaeda, pág. 2.
105 Ver esse artigo, onde se examinam alguns dos programas da CIA dedicados a converter simples
jovens em assassinos: http://www.voltairenet.org/article186015.html 

http://www.voltairenet.org/article186015.html
http://www.aa.com.tr/ar/news/385322


se aproximar de Deus, descobrindo uma nova vida.106

۞۞۞

106 Ver esse excelente artigo a respeito dos jihadistas europeus:
www.voltairenet.org/article185362.html 

http://www.voltairenet.org/article185362.html


— A FUNDAÇÃO «AL-FURQAN»,

A REDE DE NOTÍCIAS DO «EI» —

A ideia  para  a  criação  da  Fundação  Al-Furqan ao  mesmo

tempo que o  Estado Islâmico do Iraque nos  retrotrai  ao  ano de

2006, durante a liderança de Abu Omar al-Baghdadi. O combatente

Abu Latif al-Jaburi —Abu Abdulá— um dos mensageiros do «EI» no

Iraque, quem depois seria assassinado naquele país, foi o primeiro

diretor da  Fundação,  tendo como assistente o saudita Nasser al-

Gamidi. Depois do assassinato de al-Jaburi, al-Gamidi passou a ser

o novo diretor. Ele estava altamente qualificado para a realização e

montagem  cinematográfica  e  levou  adiante  muitos  projetos  de

difusão, utilizando programas de edição e produção de vídeos para

realizar clips, grabações e edições de imagens.

Os membros do «EI» mais importantes na produção midiática

são escolhidos entre os  salafis sauditas, devido a que conhecem

mais  profundamente  a  língua  árabe  em  sua  forma  discursiva  e

retórica, além da forma para justificar «religiosamente» as ações e

ditos de Abu Baquir al-Baghdadi. Ahmad Abu Samara, de origem

sírio, mas tendo crescido nos Estados Unidos, é o responsável pela

difusão nas redes sociais e a sua função é atrair cidadãos europeus

e americanos para as fileiras do «EI».107

۞۞۞

107 http://ynewsiq.com/index.php?aa=news&id22=8626#.VBHv62PjFYE        
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— FONTES DE FINANCIAMENTO DO «EI» —

O Conselho de  Segurança das  Nações  Unidas  emitiu  uma

resolução por meio do Artigo 7108 de sanções econômicas aplicadas

ao  «EI»,  onde  descreve  as  fontes  de  financiamento  dessa

organização:

1)  Pessoas  ou  instituições  dedicadas  à  «beneficência»;  entre  eles,
Abu Muhammad al-Adnani, o porta-voz oficial do «EI», de origem
sírio e multimilhonário que ajuda economicamente o grupo.

2) O «EI» tomou posse de regiões ricas em petróleo no norte da Síria
e do Iraque —Deir ez-Zor, Al-Haska, Tikrit, Mossul, Dijala, etc.— que
extrai e vende no mercado negro a menor preço, obtendo grandes
lucros.  A venda de outros  derivados do petróleo e  petroquímicos,
assim  como  a  energia  elétrica  produzida  nas  usinas  ocupadas  no
norte da Síria, são outras fontes de renda do «EI».109

3)  O  assalto  aos  depósitos  nos  bancos  das  cidades  invadidas;  há
cálculos que estimam em 420 milhões de dólares o dinheiro roubado
do Banco Central de Mossul.

4) Milhares de hectares de terras cultiváveis em ambas as margens
do rio Eufrates, nos arredores de Alepo, Raqqa, Deir ez-Zor, além das
terras  fiscais  e  das  locações  governamentais  que  caíram  em  suas
mãos e que o «EI» aluga a terceiros.110

5) As monarquias do Golfo Pérsico, encabeçadas pela Arábia Sudita,
mais o Qatar, Kuwait e os Emirados Árabes Unidos, são o principal
suporte do «EI».111 O apoio de multimilhonários salafis e jihadistas
dos países do Golfo é outra dessas fontes.

6)  De  acordo  com  uma  reportagem  da  CNN  o  «EI» também
sequestra cidadãos turcos, indianos e de outras nacionalidades para
assim obter grandes recompensas pelos resgates.112

7)  Segundo  as  crenças  do  «EI»  os  restos  arqueológicos  seriam
manifestações de idolatria, pelo que comumente eles os dinamitam,
entretanto, de um tempo até hoje, algumas das máfias do tráfico de
antiguidades  conseguiram  estabelecer  contato  com  o  «EI»  e

108 O artigo 7 do Conselho de Segurança das Nações Unidas é uma resolução através da qual, se um
país,  organização  e/ou  indivíduo,  apoia  o  «EI»,  segundo o  ditame desse  Conselho  tal  país,
organização ou pessoa será considerada um terrorista e deverá receber uma sanção econômica.
109 A Rússia  tem denunciado  e  apresentado  provas de  que  a  Turquia  seria um dos  principais
«clientes» desse trâfico (que estaria sob as diretrizes de Bilal Erdoğan, um dos filhos do presidente
turco:http://www.voltairenet.org/article188276.html
http://www.voltairenet.org/article189443.html ). 
Consultar também: 
http://www.voltairenet.org/article189446.html  
http://www.voltairenet.org/article185622.html 
110 http://www.alaan.tv/news/world-news/111765/securitycouncil-imposes-sanctions-isis-nusra-
front 
111 http://www.alquds.co.uk/?p=183432 
112 http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/04/16/iraq-isis-money 

http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/04/16/iraq-isis-money
http://www.alquds.co.uk/?p=183432
http://www.alaan.tv/news/world-news/111765/securitycouncil-imposes-sanctions-isis-nusra-front
http://www.alaan.tv/news/world-news/111765/securitycouncil-imposes-sanctions-isis-nusra-front
http://www.voltairenet.org/article185622.html
http://www.voltairenet.org/article189446.html
http://www.voltairenet.org/article189443.html
http://www.voltairenet.org/article188276.html


compram dele esculturas, monumentos, pedaços de cidades inteiras,
depois revendidas na Europa e na Ásia.

8)  Outra  fonte  de  financiamento que não  foi  citada pelas  Nações
Unidas  é  a  ajuda  proporcionada  pelos  países  europeus,  além  dos
Estados Unidos, o Qatar e a Turquia, entre outros, e que dizem estar
destinada à «oposição síria» ou à «oposição moderada» ao governo
do presidente Bashar al-Assad. O verdadeiro objetivo dessa ajuda é
debilitar a «linha da resistência» —estebelecida pelo Irã, a Síria e o
Líbano— contra a ocupação e a invasão sionista do Oriente Médio,
além de debilitar o poder ascendente do xiismo, apoiando por todos
os  meios  possíveis  qualquer  um  de  seus  adversários.  Tal  como
expressara  o  Sajjid  Hassan  Nasrallah,  «como  é  possível  que  os
aliados de ontem, —qualificados como «lutadores pela liberdade»
pela  mídia  ocidental—,  os  que,  sob  a  sua  proteção  criaram,
treinaram e financiaram conjuntamente mais de quarenta Estados,
—com a OTAN, isto é, os Estados Unidos, a Inglaterra e a França
em sua liderança— ao cruzarem uma de suas «linhas vermelhas»,
se voltassem da noite para o dia, o inimigo? Não possuem outras
razões além do fato de que ficaram fora de controle e começaram a
ameaçar seus interesses na região».113

۞۞۞

113 A respeito foram escritos centenas de artigos, chegando a existir «arrependidos» famosos como
o General Wesley Clark (ver «El general Clark revela que el Emirato Islámico es un proyecto israelí»
http://www.voltairenet.org/article186823.html)  Ver  também os  artigos:  «Alto  jefe  del  Emirato
Islámico revela financiamiento de Estados Unidos» http://www.voltairenet.org/article186592.html;
«2.000  terroristas  entrenados  por  la  CIA  e  Israel  se  unen  al  Emirato  Islámico»
http://www.voltairenet.org/article186224.html; «Más de 500 yihadistas reciben atención médica en
el Ziv Medical Center de Israel» http://www.voltairenet.org/article189378.html; «Los yihadistas al
servicio  del  imperialismo»  http://www.voltairenet.org/article187744.html;  «Testigos:  Estados
Unidos  entrenó  en  Jordania  a  los  yihadistas  del  EIIL  que  hoy  atacan  Irak»
http://www.voltairenet.org/article184343.html; ««Ex» militares franceses junto a los yihadistas del
Emirato  Islámico»  http://www.voltairenet.org/article186492.html;  «Países  europeos  armaron  al
Emirato  Islámico  con  aprobación  de  la  OTAN»  http://www.voltairenet.org/article185098.html
(Temos selecionado somente alguns, principalmente os que achamos em espanhol, porém sites como
www.veteranstoday.com ou www.globalresearch.ca  possuem centenas de artigos em inglês).

http://www.globalresearch.ca/
http://www.veteranstoday.com/
http://www.voltairenet.org/article185098.html
http://www.voltairenet.org/article186492.html
http://www.voltairenet.org/article184343.html
http://www.voltairenet.org/article187744.html
http://www.voltairenet.org/article189378.html
http://www.voltairenet.org/article186224.html
http://www.voltairenet.org/article186592.html
http://www.voltairenet.org/article186823.html


— AS CRENÇAS E O PENSAMENTO DO

«EI» DO IRAQUE —

O  primeiro  credo  oficial  da  Al-Qaeda  do  Iraque está  em

conexão com o período de Al-Zarqawi e foi publicado sob o título

Aquidatuna  wa  Manahyuna —Nossas  Crenças e  Métodos—, dividido

em duas partes: a ideológica e a religiosa. Recentemente o  «EI»

tornou a publicá-lo,  sendo considerado por  ele o fundamento de

seu modus operandi.114 A seguir, vejamos alguns dos seus pontos

principais:

1)  Não  é  suficiente  pronunciar  os  dois  testemunhos  da  fé115;  se
realizarmos uma ação que contradiga as crenças do Islam seremos
considerados  incrédulos  —kafir— ainda  quando  declaremos  ser
muçulmanos.

Assim,  de  acordo  com  o  ponto  de  vista  do  «EI»,  não  são

suficientes  os  dois  testemunhos,  e  nossas  ações  são  parte  do

Islam, a mesma definição de Islam que ofereciam os khawariy.116

2)  Acreditamos  que  as  tradições  e  os  ditos  proféticos  são  uma
«segunda  revelação»  que  esclarecem  e  explicam  o  Alcorão. Não
ultrapassamos a linha entre um dito ou tradição profética  sahih117 e
os ditos de outra pessoa —quem quer que seja— e evitamos todo tipo
de inovação —bid’a— por mais pequeno ou grande que for.

3)  O  amor  ao  Profeta  (BP)  é  obrigatório  e  uma  forma  de  nos
acercarmos a Deus, a inimizade em relação a ele é incredulidade —
kufr— e  hipocrisia  —nifaq— e  através  do amor ao  nosso  Profeta,
queremos também à sua descendência  —as pessoas da sua  Casa=

114 http://www.tawhed.ws/r?i=ygz0yz64 
115 Tradicionalmente, tanto no sunismo (em suas quatro escolas principais), quanto no xiismo, uma
pessoa é considerada muçulmana logo de pronunciar os «dois testemunhos»: o do monoteísmo ou
Unicidade de Deus  (Tawhid), que consiste em repetir a frase:  «Ashhadu an la ilaha il-la Al-lah»
(«Dou testemunho de que não há Deus além de Deus»); e o da Profecia de Muhammad (PB): que
consiste em repetir a frase:  «wa Ash-hadu anna Muhammad Rasulul-lah» («e dou testemunho de
que Muhammad é o Profeta de Deus»).
116 Ver a nota   de rodapé   n.º 82.
117 Sahih significaria «correto» ou «verificado» e responderia a um critério de verificação do modo
em que foi transmitida uma sentença ou uma tradição do Profeta, ou seja, a prova de se toda a
corrente de transmissão estaria formada por pessoas confiáveis e verazes ou não, e o número de
transmissores que possui, a abrangência geogrâfica deles, etc. As características necessárias para
qualificar um dito como sahih ou correcto são diferentes nas distintas escolas doutrinais ou madhab
sunitas e xiitas.

http://www.tawhed.ws/r?i=ygz0yz64


Ahlul Bait—, às que respeitamos e por quêm sentimos uma grande
afeição, mas não «exageramos» no tocante a elas.

4) A maior de todas as sedições e intrigas —fitnah— desde a criação
do Profeta Adão até o Dia do Juízo Final, é a do Anticristo —Dajjal—
e  acreditamos que  Sua  Santidade  ’Isa  —Jesus— voltará,  tal  como
acreditamos  que  os  «Califas  Retamente  Guiados»118 seguiram  em
tudo a tradição profética.

5) Acreditamos que os monoteístas —os que atingiram a realidade da
Unicidade— serão salvos do fogo por intervenção de Deus e de Seus
intercessores; ao mesmo tempo, acreditamos que a intercessão é um
direito  que Deus  tem concedido  a  alguns,  entre  os  que  se  acham
aqueles com os que está satisfeito pelos seus ditos. Acreditamos na
mediação do Profeta (BP), quem possuirá um sítio de reverência no
Dia do Juízo Final.

6)  Todo  aquele  que  apresente  os  dois  testemunhos  da  fé,
expressando a sua islamização e que não realize ações que invalidem
a sua religião será tratado como um muçulmano.

7) Os «Rawafiz» —os xiitas— são idólatras e heréticos.

8) Os territórios dos muçulmanos, enquanto pevaleçam neles as leis
dos incrédulos,  serão considerados como territórios de incrédulos,
seus habitantes serão tratados como tais, devido a carecerem de um
governo islâmico neles e ao consequente domínio dos hereges sobre
os  territórios  muçulmanos.  Consideramos  falso  o  discurso  que
afirma que «a origem comum a todas as pessoas é a incredulidade
absoluta»:  cada  um  responde  pela  sua  própria  situação,  uns  são
muçulmanos e outros incrédulos.

9)  Consideramos  como  incrédulos  ocidentalizados  àqueles  que
seguem  as  seguintes  escolas  e  bandeiras:  os  «nacionalistas»,  os
«patriotas», os comunistas, os baathistas, etc. Todas são provas de
uma incredulidade manifesta que invalidam o seu Islam e os deixa
fora da religião.

10) Acreditamos na destruição de todas as manifestações da idolatria
e  a  proibição  de  suas  ferramentas  de  difusão,  com  base  numa
tradição —sahih— verificada do livro Sahih Muslim que é transmitida
por Abi Al-Hiay Assadi, quem relata que o Nobre Profeta (BP) disse
ao  Príncipe  dos  Crentes  (P):  «Encomendo-te  aquilo  pelo  que  fui
escolhido para minha missão: que destruas todos os iconos —ídolos
—  e  que  derrubes  até  seus  alicerces  toda  tumba  ou  sepulcro
elevado».119

11)  A  Jihad  deve  continuar  até  o  Dia  do  Juízo  Final  e  não  deve
delongar-se, caso contrário os benefícios que traz se perderão. Em
caso de que se obtenham butins de guerra devem ser divididos entre
os  mujahidins  seguindo  a  lei  religiosa.  Para  um  mujahid  o  mais
importante é continuar sempre a luta, mesmo que seja em solitário.

118 Os  «Califas  Bem-guiados»  (Rashidin ou  Rashidun) segundo  a  tradição  sunita  são  os  quatro
primeiros: Abu Baquir, Omar, Osman e ’Âli (P).
119 Mais adiante será explicada e refutada a veracidade desse duvidoso hádice.



12) No caso em que um incrédulo falte o respeito com relação a algo
sagrado  para  os  muçulmanos  deve  ser  combatido  de  forma
obrigatória  e  sem  nenhum  condicionamento.  Além  da  Fé  não  há
nada mais imperativo do que a luta contra os inimigos violentos que
procuram corromper o mundo e a religião.

13) Os incrédulos apóstatas —os xiitas e os secularistas— são piores
do  que  os  incrédulos  comuns,  portanto,  para  nós  é  prioridade
assassinar os primeiros antes que os segundos.

14) Os fundamentos da religião são o Alcorão que nos guia e a espada
que nos  ajuda.  Portanto,  a  Jihad  é  com a  espada,  com «garras  e
dentes», junto com a explicação e a argumentação.

15) Qualquer um que procure outra coisa que não seja o Islam, que
deboche da nossa religião ou que levante a sua espada contra nós, é
considerado nosso inimigo.

16) Tomar como referência os juízes seculares e os Taguts, seguindo
suas  regras,  «parlamentos»  e  leis  instáveis,  está  dentro  do  que
invalida  o  Islam,  de  acordo com o  versículo:  «E quem não julga
conforme o que Deus fez descer, esses são os renegadores da fé».
(Alcorão, 5:44).

17) Todo aquele que afirme ter chegado ao mesmo degrau espiritual
que  o  Profeta  (BP),  da  sua  descendência  purificada  ou  de  seus
grandes  companheiros  e  califas,  será  considerado  como  um
incrédulo e herege.

18)  Todo  aquele  seguidor  dos  ocidentais,  com  as  suas  diferentes
bandeiras e variedades, tais como o nacionalismo, o patriotismo, o
comunismo, o baathismo, são considerados incrédulos manifestos,
que invalidam o seu Islam e estão fora da religião; e todas as pessoas
que  se  envolvam  em  atividades  políticas,  como  os  partidos
«Mutlaq»,  Dalimi, Hashimi, e  qualquer  outro,  que  procuram
substituir  a  religião  divina  com  outra  coisa,  e  que  estão  sob  o
controle dos inimigos de Deus, e põem aos cruzados, aos xiitas e ao
resto dos hereges acima dos servos crentes de Deus, estarão sempre
entre os heréticos. O método do  «Partido Islâmico» —o partido de
Tariq  al-Hashimi—  é  herético  e  próprio  dos  incrédulos,  como  o
«Partido Ja’fari», ou o de Ajad Alawi,120 não se diferenciam e todos
seus líderes tem caído na heresia.

Entre funcionários do governo, dirigentes políticos e, por regra geral,
todo  aquele  que  tenha  ingressado  no  governo,  até  que  não  se
pronuncie uma sentença religiosa definitiva sobre suas atividades,
fica suspendida a sua classificação como incrédulo.

19)  Todas  as  pessoas  que  ajudem  os  invasores,  pelos  meios  que
forem  —comida, roupas, medicamentos, etc.— e que tenham como
consequência o seu fortalecimento, serão consideradas incrédulas e
hereges,  estará  permitido  derramar  o  seu  sangue  —matá-las—  e
serão objeto da nossa persecução.

20) A Jihad no caminho de Deus, desde a época da queda do Al-

120 Partidos políticos iraquianos.



Andalus,121 para libertar as cidades dos muçulmanos, é obrigatória
para todos e o maior pecado depois da incredulidade é negar-se a
participar nela.

21) Qualquer território do muçulmanos, a partir do momento em que
se vê forçado a seguir as leis dos incrédulos, prevaleçam nele suas
regras e sejam negadas as leis islâmicas, será considerado como um
território  de  incrédulos,  não  necessariamente  tendo  como
consequência que seus habitantes sejam considerados incrédulos.

Devido  a  que  hoje  em  dia  todos  os  territórios  muçulmanos  têm
aceitado as leis e as regras dos Taguts, nós consideramos todos seus
governantes incrédulos e hereges, tanto quanto os seus exércitos, e
consideramos  combate-los  ainda  mais  obrigatório  do  que  a
eliminação dos cruzados ocidentais.

22)  Exterminar os  policiais  dos  Taguts  e  hereges,  e  todos  os  que
trabalhem  para  eles,  é  obrigatório:  sejam  eles  vigilantes  das
instalações petrolíferas, de edifícios ou instituições que se saiba que
trabalham para os Taguts, ou que sejam seus assentamentos.

23) Hoje em dia os grupos do «Povo do Livro» —cristãos e judeus—,
os sabeus e outros semelhantes, são considerados inimigos do Estado
Islâmico e não se contam entre os protegidos por ele, devido a que
quebraram  o  seu  pacto  numerosas  vezes  e  de  diversas  formas.
Portanto, em caso de desejarem segurança e tranquilidade, deverão
voltar  a  pactuar  com  o  Estado  Islâmico  e  respeitar  as  condições
estabelecidas  para  sempre,  caso  contrário  voltarão  a  seu  estado
anterior.

۞۞۞

121 Grande parte da Espanha (Andaluzia, Galiza, Castela e Leão, Navarra, Aragão e Barcelona), todo
Portugal e o sul da França (a Septimanca romana, apróx. Languedoc-Roussillon) no ápice de sua
expansão, território que contornava o então «Califado ou Emirado de Córdova», no sul na Espanha.



— COMUNICADOS DO «EI» DO IRAQUE —

Abu Omar al-Baghdadi, o líder da al-Qaeda do Iraque depois

de  al-Zarqawi,  em  2007  emitiu  um  comunicado  declarando  em

dezenove  parágrafos  as  crenças  desse  grupo  extremista.

Grifaremos  os  aspectos  mais  importantes  de  sua  mensagem.122

Estudando essas regras, podemos ver que de acordo com o ponto

de vista  takfiri somente eles são aceitos, quanto ao resto, ainda

sendo  muçulmanos  são  considerados  hereges,  incrédulos  e

idólatras;  ou  seja,  somente  eles  —os  membros  do  «EI»—  são

considerados  verdadeiros  muçulmanos.  Expeditivamente  eles

proclamam  a  incredulidade  de  outrem,  pelo  que  consideram

permitido, e inclusive obrigatório, eliminá-los e pilhar seus bens e

pertences, e ainda sob a mínima justificativa, mesmo quando em

verdade se trate da vida de outros muçulmanos.

Apresentar desculpas como a ajuda aos «usurpadores» e aos

secularistas, são algumas das justificações preferidas para poder

violentar os direitos, a honra e os recursos das pessoas. O que a

simples vista pode ser reconhecido é que as crenças do «EI» estão

baseadas em seus próprios comunicados e os de seu antecessor, o

Estado Islâmico do Iraque. Eis aqui alguns exemplos disso:

1) Nós acreditamos na destruição de toda manifestação de idolatria e
na proibição de  suas ferramentas  de  difusão,  baseando-nos numa
tradição, sahih, «verificada» do livro sahih Muslim, que é transmitida
por Abi al-Hiay Assadi, quem relata que o Nobre Profeta (BP) disse a
’Âli (P):  «Encomendo-te aquilo pelo que fui escolhido para minha
missão: que destruas todos os iconos —ídolos— e que derrubes até
seus alicerces toda tumba ou sepulcro elevado».

O  «EI»,  apoiando-se  nessa  única  e  estranha  tradição,123

122.https://nokbah.com/~w3/?p=1264 
123 De fato, essa tradição estaria qualificada como «shad» ou escassa, irregular ou fortuita, e a
única que seu transmissor Abu al-Hiay recopilou. Para conhecer mais a respeito do uso equivocado e
falso que fazem os salafitas da ciência do Hádice (ou dos ditos e tradições do Profeta -PB), conferir

https://nokbah.com/~w3/?p=1264


destroi todas as tumbas e santuários dos santos e awlia’ de Deus

que encontra em seu caminho. Mesmo quando o  Sagrado Alcorão

diz  a  respeito  dos  «Companheiros  da  Caverna» —اص���حاب که���ق—:

Disseram:  «Que  erijamos,  sobre  eles,  uma  mesquita»... —Alcorão,  18:21

—;124 isto é, nesse versículo se confirma a legalidade da construção

de santuários encima dos sepulcros. Por sua vez, a tradição de Abu

al-Hiay se contradiz com a história, devido a que em nenhum livro

de história tem sido documentado que o Imam ’Âli Ibn Abi Talib (P)

tenha destruído sequer uma só sepultura. Muito pelo contrário, está

registrado que quando os companheiros do Profeta conquistaram o

Irã,  a Síria e o Egito,  não só não destruíram nenhum túmulo,  e

demonstraram  seus  respeitos  perante  os  sepulcros  do  Profeta

Ibrahim —Abraão— na Síria,  e  do  Profeta  Daniel  na  cidade  de

Shush  —Susa—.  A isso  deve  ser  acrescentado  que  o  próprio

Profeta  Muhammad  (BP)  foi  sepultado  em  sua  casa,  a  que

obviamente estaria «elevada sobre a terra» —pelo simples fato de

ser  uma  construção—.  Concluindo,  utilizando  uma  tradição

desconhecida e interpretando equivocadamente o Alcorão não pode

se declarar como idólatras todo o resto dos milhões de muçulmanos

e faltar o respeito aos santos de Deus, ofendendo os sentimentos e

as crenças daqueles que os amam.

2)  Para  nossas  crenças  os  rafizis —os  xiitas— são  uma  seita  de
idólatras  e  hereges  que se  recusam a realizar  muitas  das  práticas
obrigatórias;  nenhum  xiita  é  muçulmano  e  exterminá-los  não
somente está permitido, mas é obrigatório.

Infelizmente,  o  «EI»,  seguindo  as  análisis  e  conclusões

equivocadas  de  Ibn  Taimiah  e  suas  próprias  acusações  sem
o livro de Ridwani El Salafismo y la respuesta a sus dudas.
124 Para conhecer melhor a história ler a surata completa. O fragmento aqui citado corresponde ao
verso 21: «Assim revelamos o seu caso às pessoas, para que se persuadissem de que a promessa de
Deus é verídica e de que a Hora é induvitável. E quando estes discutiram entre si  a questão,
disseram: Erigi um edifício, por cima deles; seu Senhor é o mais sabedor disso. Aqueles, cujas
opiniões prevaleciam, disseram: Erigi um templo, por cima da caverna!» (Alcorão; 18:21).



fundamentos nem bases reais, se dedica à guerra sectária, atuando

desse modo a serviço dos inimigos do Islam. Segundo as palavras

do Líder Supremo da Revolução Islâmica do Irã, são ignorantes e a

sua ignorância lamentavelmente os leva a assassinar muçulmanos.

Queira Deus que saiam da ignorância!

3) Um muçulmano pecador de entre os sunitas, que reza em direção
à Meca mas bebe vinho, fornica e rouba, não cai na incredulidade
enquanto não considere que o que faz está permitido.

4) O nosso ponto de vista a respeito da fé se ubica entre os  khawariy
que  exageram  por  um  lado,  e  os  murji’a.125 Todo  aquele  que
pronuncie os dois testemunhos da fé, fazendo evidente o seu Islam e
que não realize ações que o  invalidem,126 é  tratado por  nós como
muçulmano, deixando o que levar em seu interior por conta de Deus.

Os  incrédulos devem  ser  divididos  em  dois  grupos:  os

«grandes incrédulos» e os «pequenos incrédulos».  Se considera

incrédulo àquele que em seus ditos, em suas ações ou em suas

crenças, seja-o; mas  excomungar ou declarar herege alguém e o

julgamento da sua perpetuidade no inferno, deve ser estabelecido

com base na posse ou carência das condições que o tornam um

incrédulo.

O problema do  «EI» é a aceitação cega das crenças de Ibn

Taimiah e de Muhammad Ibn Abdel Wahhab. A maioria das «coisas

que invalidam o Islam», segundo Abdel Wahhab, hoje são aplicadas

cegamente  nas  ruas  das  cidades  ocupadas  por  eles.  Mesmo

quando todos os grandes sábios muçulmanos considerem essas

crenças e as suas «coisas que invalidam o Islam» como grandes

125 Ahl Muryi’a: Foi um grupo que surgiu nos inícios do Islam, e que considerava que o único critério
para considerar alguém como muçulmano era a sua declaração de fé, somente Deus poderia julgá-lo
(por mais pecados que tivesse cometido, inclusive perante outros muçulmanos);  ou seja que, o
perdão  e o castigo pelas suas ações deveriam «adiar-se» (muryi’a significa «retardar» ou «deixar
para mais tarde») até o Dia do Juízo Final.
126 As ações que invalidam o Islam entre os seguidores do «EI» são as mesmas que consideram os
wahabis,  presentes  no  livro  de  Muhammad  Ibn  Abdul  Wahhab  Coisas  que  invalidam  o  Islam
(Nawaqid al-Islam): entre elas o tawasul (o pedido de intercessão), o istigaza (o pedido de ajuda) e
a intercessão em si (shafaat) das almas dos santos de Deus, são algumas das coisas que invalidariam
o nosso Islam (porque as consideran shirk ou idolatria). 



erros,  elas estão instaladas na imaginação errada dos salafistas,

afetados por Ibn Taimiah.

5)  Seguir  os  vereditos  dos  Taguts, isto  é,  as  leis  seculares,
comunitárias, nacionais e parlamentárias, está entre as «coisas que
invalidam  o  Islam»,  pois  Deus  tem  dito:  «...E  quem  não  julga
conforme o que Deus fez descer, esses são os renegadores da fé». —
Alcorão, 5:44—.

É surpreendente que os jihadistas utilizem esse versículo para

fundamentar a sua classificação de «incrédulos» ou kuffar de todos

os governantes islâmicos, senadores, representantes políticos dos

países islâmicos e a quem os apoie ou ajude, mas sejam incapazes

de se reconhecer nos dois versículos que seguem:

...E quem não julga conforme o que Deus fez descer, esses são
os injustos. —Alcorão, 5:45—.

... E quem não julga conforme o que Deus fez descer, esses são
os perversos. —Alcorão, 5:47—.

6) Respeitar e reverenciar o Nobre Profeta (BP) é obrigatório; pôr
alguém  acima  dele  está  proibido  e  todo  aquele  que  declare  ter
atingido  o  seu  mesmo  nível  espiritual,  ou  dos  membros  da  sua
família  purificada  ou  de  seus  grandes  companheiros  —como  os
califas «retamente guiados» e outros—, esse caiu na incredulidade e
na heresia; portanto, os xiitas e os sufis que consideram seus líderes
no  mesmo  nível,  quando  não  ainda  acima  dos  companheiros  do
Profeta, são incrédulos.

7)  De  forma  semelhante,  os  ocidentalizados,  em  todas  as  suas
bandeiras  e  variações,  isto  é,  nacionalistas,  patriotas,  comunistas,
baathistas, são manifestamente incrédulos e caíram em alguns dos
erros que invalidam o Islam e estão fora da religião; todas as pessoas
que  participem  em  atividades  políticas,  assim  como  em  partidos
políticos que procuram substituir a religião divina por outra coisa, e
que têm sucumbido sob o controle dos inimigos de Deus, tais como
os cruzados ocidentais, os xiitas ou o restante dos hereges, estarão
sempre entre os hereges. Deus afirma: «… E, por certo, os demônios
inspiram seus aliados, para que contendam convosco. E, se vós lhes
obedeceis, por certo, sereis idólatras». —Alcorão, 6: 121— Do mesmo
jeito  que  os  partidos  islâmicos  —por  exemplo,  o  partido  Tariq
Hashimi—  é  um  caminho  rumo  à  incredulidade  e  a  heresia,  seus
modos  e  origens  não  se  diferenciam  do  resto  dos  incrédulos  e
hereges como os partidos Ja’fari ou Aiad Alawi, e todos seus líderes
são  hereges.  Para  nós  não  existe  diferença  entre  que  sejam



funcionários de um governo ou dirigentes políticos. Ainda assim, de
modo geral, os que estém dentro dum governo não são considerados
hereges até que se apresentem argumentos religiosos culminantes.

8) Quem quer que seja que ajude os «usurpadores», do jeito que seja
—roupa, comida, refúgio, etc.— e que resulte em seu fortalecimento,
será  considerado  incrédulo  e  herege  e  seu  sangue  poderá  ser
derramado.

9)  A  Jihad no  caminho de  Deus,  desde  a  época  da  queda  do Al-
Andalus, para libertar as cidades dos muçulmanos, é obrigatória para
todos e o maior pecado, depois da incredulidade, é o de se recusar a
participar nela.

10) Qualquer território dos muçulmanos, a partir do momento em
que seja forçado a seguir as leis dos incrédulos, prevaleçam nele suas
regras,  e  sejam  negadas  as  leis  islâmicas,  será  considerado  um
território  de  incrédulos,  sem  que  tenha  como  consequência,
necessariamente,  que  seus  habitantes  sejam  considerados
incrédulos. Devido a que todos os territórios islâmicos hoje em dia
têm aceitado as leis e as regras dos Taguts, nós consideramos todos
seus governantes incrédulos e hereges, assim como seus exércitos, e
consideramos destruí-los ainda mais  obrigatório  que a  eliminação
dos cruzdos ocidentais.

11) Exterminar a polícia dos Taguts e hereges, ou todos aqueles que
trabalhem  para  eles,  é  obrigatório:  sejam  eles  guárdias  das
instalações petrolíferas, dos edifícios ou fundações que se saiba que
trabalhem  para  os  Taguts, ou  em  lugares  que  sejam  seus
assentamentos.

12) Hoje em dia os grupos do Povo do Livro —cristiãos e judeus—, os
sabeus e outros similares, são considerados como inimigos do Estado
Islâmico e não se acham entre os protegidos por ele, devido a que
romperam  o  seu  pacto  numerosas  vezes  e  de  diversas  formas.
Portanto,  em  caso  de  que  desejem  segurança  e  tranquilidade,
deverão  voltar  a  pactuar  com  o  Estado  Islâmico  e  respeitar  as
condições estabelecidas para sempre, caso contrário voltarão a seu
estágio anterior.

13)  Certamente,  as  outras  agrupações  de  jovens  jihadistas  que  se
acham na frente de batalha, são nossos irmãos na religião e nós não
os consideramos incrédulos ou corruptos; porém, enquanto que se
opõem  a  algumas  das  obrigações  do  nosso  tempo,  como  o
subordinar-se sob a bandeira da unidade, são considerados rebeldes.

14)  Salvar  aos  cativos  —isto  é,  os  jihadistas  salafis  na  prisão—  e
proteger  as  coisas  sagradas  dos  muçulmanos  —entenda-se,  dos
próprios  jihadistas  salafis—  contra  o  ataque  dos  incrédulos  —os
xiitas e os governantes seculares— através da guerra, é obrigatório.
Disse o Nobre Profeta: «Libertai os cativos. É obrigatório proveer o
sustento tanto de suas famílias, como o das famílias dos mártires»;
e disse também:  «Todo aquele que estiver pronto para a guerra é
como aquele que participou nela, e todo aquele que permita a um
membro da sua família participar da guerra é como se ele mesmo



tivesse participado».

15) É obrigatório ensinar às pessoas os diversos aspectos da religião,
ainda  quando  isso  acarrete  que  eles  percam  alguns  prazeres
mundanos. Ensinar algumas ciências profanas que sejam necessárias
para  as  pessoas  é  obrigatório,  e  ensinar  qualquer  outra  coisa,
enquanto que não se afaste dos critérios religiosos, está permitido.
Tudo aquilo  que convide às  pessoas a  atos  inadequados e  que as
ajude a pô-los em prática, está proibido; por exemplo, as antenas de
TV satelitais. É uma obrigação religiosa para as mulheres cobrir seus
rostos e evitar o mau uso do véu, assim como se aderir à pureza e à
castidade.

Uzman  Ibn  Abul  Rahman  al-Tamimi,  o  responsável  pelo

departamento de assuntos religiosos do Estado Islâmico do Iraque

na época  de  Abu Omar  al-Baghdadi,  explicou  as  obrigações  do

«EI» do Iraque desse modo:

Difundir  o  monoteísmo  no  mundo  e  eliminar  a  idolatria  e  a
associação  de  outros  a  Deus  —como  o  pedido  de  intercessão  aos
santos,  que  é  uma  clara  forma  de  idolatria—,  seguir  as  leis  dum
governo  baseado  no  que  Deus  fez  descender  —oposto  às  leis  dos
parlamentos populares soviéticos—,  implementar as leis  islâmicas,
por meio de juízes e governantes islâmicos, defender os princípios do
governo islâmico e  a defesa de tudo o que consideramos sagrado,
conservar as nossas fronteiras, expulsar o inimigo, obter o zakat e
botims de guerra dos inimigos, a esmola e outras coisas do tesouro
público, ajudar às familias dos falecidos, aos pobres e às pessoas que
necessitem ajuda.127

A postura  do  «EI» com  relação  aos  líderes  dos  diferentes

grupos  e  partidos  pode  ser  dividida  em três  partes.  O  primeiro

grupo  é  o  dos  hereges.  Esse  grupo,  devido  a  seu  apoio  aos

usurpadores, é considerado inimigo do «EI», é obrigatório eliminá-lo

e não tem nenhum lugar dentro do Estado Islâmico do Iraque.

O segundo grupo são os «desviados». Esse grupo, na prática,

não tem chegado a apoiar os usurpadores, mas o motivo da sua

desviação  tem  sido  a  inovação  religiosa  e  o  erro  entre  seus

seguidores.

127 http://www.muslm.org/vb/showthread.php?209738- 

http://www.muslm.org/vb/showthread.php?209738-


O  terceiro  grupo  é  composto  por  aqueles  que  resistem  e

combatem os usurpadores. A posição do «EI» perante eles é a de

guiá-los e aconselhá-los para que se unam a suas fileiras.128

۞۞۞

128 Ídem.



— A POSTURA DO «EI» PERANTE

OS XIITAS E O IRÃ —

Al-Zarqawi,  o  carismático  líder  do  «EI»,  depois  de  criar  a

organização  Al-Qaeda nos Territórios Rafidain, designou os xiitas

como  sendo  o  maior  inimigo  e  os  declarou  oficialmente  como

traidores  e  hipócritas.  Além disso,  os  proclamou  como  Kafir ou

incrédulos, e considerou exterminá-los em sua totalidade como algo

permitido.129 Em seu livro Chegou a você o relato dos que se opõem?,

atribui  a  criação  do  xiismo  a  Abdulá  Ibn  Saba,  um  muçulmano

converso, de origem judaica, que se sublevou procurando criar a

sedição em contra do califado, conseguindo matar o califa Osman,

e considera que seus seguidores foram denominados xiitas.

Al-Zarqawi analiza as ações de todos os grupos xiitas —os

duodecimanos, os zaiditas, os ismailitas e as restantes seitas— ao

longo da história, em contra dos sunitas, realizando uma enorme

quantidade de falsas acusações e difamações, considerando ainda

os Baha’i130 como uma das seitas xiitas.

Em  sua  carta,  seguindo  alegações  próprias,  interpretando

alguns versículos alcorânicos e tradições proféticas,  assim como

fátuas de vários sábios sunitas do passado, declara todos os xiitas

como incrédulos.  Apoiando-se  em fontes  históricas  duvidosas,  e

sem sustentação, coloca os xiitas ao longo de toda a história do

129 Al-Zarqawi, Abu Mus’ab, Kalimatul-Madia.
130 Os Bahá’í ou a «Fé Bahá’í». Trata-se de uma seita surgida no Irã no século XIX, e que desde seus
inícios teve um estreito vínculo com a maçonaria e a teosofia (sociedades secretas, em maior ou
menor medida de origem esotérico ou pseudo-esotérico, que se extenderam entre as então colônias
britânicas como um meio para infiltrar e controlar os círculos de poder dos países invadidos, ou para
previamente planificar a sua invasão). Devido a isso foi  proscrita depois da  Revolução Islâmica.
Fundamenta suas crenças nas «revelações» que terían recebido o seu fundador Bahá-u-lláh, o seu
filho Abdul-Bahá e as anteriores atribuídas ao Báb (Sejjed ’Âli Muhammad Shirazi). Hoje em dia essa
«religião»  exibe  com clareza  qual  foi  a  sua  verdadeira  origem e  quais  foram seus  verdadeiros
objetivos, tendo estabelecido o seu templo central (a sua «Meca», por assim dizer) na cidade de
Haifa, na Palestina ocupada pelo sionismo.



lado de judeus e cristãos, com os que teriam confabulado desde

sempre para acabar com os sunitas,  declarando externamente a

sua unidade com os sunitas,  mas internamente considerando-os

seus principais inimigos, devido a que a união entre sunitas e xiitas

nunca poderá ser possível.

Baseando-se em hádices absolutamente questionáveis e com

fracas  linhas  de  transmissão,  Al-Zarqawi  chega  ao  extremo  de

declarar  os  xiitas  como  inimigos  de  Ahlul  Bait —a  Casa  ou  a

descendência do Profeta—, apresentando-os como assassinos do

Imam Hussein (P), que o teriam convidado com trapaças para ir a

Kufa, para logo assassiná-lo, acusando depois os sunitas por esta

ação.

Essa  carta  de  Al-Zarqawi  contrariava  completamente  os

planos políticos da rama central  da  Al-Qaeda,  que se opunha às

disputas sectárias.131

Al-Zarqawi, perante o plano que diz possuir o xiismo do Iraque

para apagar o sunismo do país, encoraja o assassinato de xiitas

como defesa «preventiva» e para proteger as mesquitas sunitas,

afirmando  que,  caso  não  sejam  eliminados,  os  religiosos,

professores,  médicos  e  especialistas  sunitas  cairiam  em  suas

garras  e  seriam  assassinados.  Além  disso,  alega  que  muitas

mulheres sunitas estariam sendo sequestradas e estupradas pela

polícia xiita em Abu Ghraib.

Al-Zarqawi  não se satisfez com suas ameaças anteriores e

numa mensagem no ano de 2005 declarou a «guerra total» contra

131 Com relação  às  diferenças  entre  as  distintas  escolas  islâmicas,  é possível  se  tomar  como
referência o discurso proferido por Bin Laden na  madrassah «Dar al-Ulum» no Paquistão, no qual
convocava  todos  os  muçulmanos  a  se  unirem  contra  os  Estados  Unidos  e  Israel.  O  pacto  de
obediência  que Bin  Laden deu ao Mulá  Omar,  da escola  deobandi,  foi  criticado pelos  «sábios»
wahabis que o consideraram um pacto com os «idólatras»,  dado que os deobandis são tidos como
«inovadores» pelos wahabis, ao contarem entre eles com adeptos do sufismo.



os xiitas. Nessa mensagem ele disse:

«Faço esse chamamento a todos os sunitas do Iraque: acordem da
sua letargia e abandonem a indiferença. Estiveram dormidos por
muito tempo. A maquinária de guerra para acabar com os sunitas
está em movimento e não será detida. A organização da Al-Qaeda
em Bainan-Nahrain —Iraque— tomou a decisão de confrontar essa
declaração de guerra recíproca, dirigida contra os xiitas, em todos
os cantos do Iraque e onde quer que se encontrem, devido a que o
governo dos descendentes de Ibn Alqami132 e os servos dos cruzados
têm declarado a guerra total aos sunitas».

Abu  Omar  al-Baghdadi,  por  sua  vez,  num  discurso

pronunciado em 2007, utilizando como título para a sua alocução

um verso alcorânico: «...se  desistirdes  será melhor para vós;...»

(Alcorão, 8:19), põe como interlocutores os xiitas iraquianos:

«Devido a terdes  vos  unido aos incrédulos usurpadores,  a vossa
incredulidade  tem  se  incrementado,  e  vos  haveis  separado  da
religião,  até  o  grau  em  que  os  filhos  dos  beduínos,  autênticos
instrumentos dos persas (iranianos),  tornaram-se seguidores dos
grupos de incrédulos e hereges. Esse estigma ficará pelo resto da
história marcado em vossas testas. É um costume vosso considerar
os inimigos dos sunitas como vossos amigos».

Abu  Omar  al-Baghdadi,  pondo  como  interlocutores  os

iranianos, «os filhos de Ibn Alqami, o traidor», e considerando os

xiitas como tendo a sua origem em Abdulá Ibn Saba, o judeu, os

acusa  de  destruir  dezenas  de  mesquitas  sunitas  no  Irã,  de

assassinar muitos dos seus líderes e de gerar grandes obstáculos

para que os sunitas possam ensinar em suas comunidades.

Em resposta a Abu Omar al-Baghdadi devemos dizer que, em

comparação com a sua população,  o  número e  a  proporção de

mesquitas e de estudantes sunitas no Irã, inclusive os de religião, é

maior do que o de estudantes e mesquitas da religião xiita.

132 Muhammad Ibn Muhammad Ibn Ali Ibn  ’Alqumi, foi um vizir persa do último califa abássida a
quem os sunitas responsabilizam pela queda de Bagdá. Ver:  http://wiki.ahlolbait.com/index.php/
%D8%A7%D8  (artigo em farsi, ainda que  dito site —wikishia.net— tem começado a traduzir grande
parte de seu material).

http://wiki.ahlolbait.com/index.php/%D8%A7%D8
http://wiki.ahlolbait.com/index.php/%D8%A7%D8


Logo  a  seguir  Abu  Omar  Baghdadi  acusa  o  Irã  de  ter

assassinado  soldados  talibãs  e  combatentes  da  Al-Qaeda no

Afeganistão, durante a guerra contra os soviéticos.

Concluindo a sua lengalenga ele proíbe o Irã de se entrometer

direta ou indiretamente no Iraque, dizendo:

«o Irã não deve emprestar nenhum tipo de ajuda aos «rawafiz» (os
xiitas)  do  Iraque.  Caso  contrário,  deverão  enfrentar  uma  dura
guerra  na  que  sereis  destruídos  completamente,  sendo  que  de
vossos  túmulos  (santuários)  de  magos  (masdeístas  ou
zoroastrianos) não ficará um só em pé, seja no Irã ou em qualquer
outro país.133 Portanto, advertimos todos os comerciantes sunitas
do Irã e do resto de países que evitem qualquer intercâmbio com os
rawafiz».134

Por  último  ele  pede  aos  sunitas  iranianos  se  levantarem

contra  o  governo  persa  e  garante  que  serão  apoiados  pela  Al-

Qaeda do Iraque.

۞۞۞

133 Os salafistas  e  wahabitas consideram os santuários  erigidos  sobre os  sepulcros  dos grandes
santos do Islam e sua visita (incluídos os dos imames da descendência do Santo Profeta do Islam),
como um resíduo de crenças  anteriores  ao Islam, ainda  quando se  sabe que o próprio Profeta
(segundo o narrado por fontes sunitas)  acostumava visitar os túmulos de sua mãe e de seu tio
Hamzah depois de seu martírio.
134 Plural de «Rafizi». Consultar a nota de rodapé   nº 35.



— A POSTURA DO «EI» PERANTE OS CRISTÃOS —

Após ter invadido a cidade de Raqqa, na Síria, o «EI» ofereceu

aos cristãos daquela cidade três opções: 1) que se convertessem

ao Islam,  2)  que ficassem em Raqqa sob a condição de serem

considerados «ahl dhimmah» ou «dhimmis»,135 sob a condição de

que aceitassem as regras do «EI», 3) que abandonassem Raqqa e

fossem considerados dentre os incrédulos hostis. Nesse sentido, foi

publicada uma mensagem de Abu Baquir  al-Baghdadi,  onde ele

expressava que:

Proíbe-se aos cristãos a construção e reparação de quaisquer um de
seus templos e igrejas. Estão proibidos de exibir publicamente suas
cruzes e livros.  Não têm permissão para levantar a voz durante
seus ritos religiosos.  Os muçulmanos não devem ouvir o som de
suas missas e sinos, esses sons devem permanecer exclusivamente
dentro  de  suas  igrejas.  Não  têm  permissão  para  realizarem
atividades contra o «EI», espiar ou colaborar com espiões. Não têm
permissão para realizarem nenhum de seus ritos fora da igreja. Se
um cristão desejar se converter ao Islam, os demais cirstãos não
devem se opor a ele. Devem respeitar o Islam e os muçulmanos e
não  expressar  nenhum  questionamente  com  relação  à  religião
islâmica.

Quando o  «EI» se fez com o controle de Mossul, no Iraque,

adotou  as  mesmas  atitudes  com  relação  aos  cristãos  daquela

cidade, ainda quando eles morassem nela há mais de 1.500 anos.

Deveriam  escolher  entre  aceitar  o  Islam,  aceitar  o  estatus  de

dhimmis, sem que lhes fossem esclarecidos que tipo de impostos

(jizia) deveriam pagar, ou sair de Mossul sem poder levar consigo

seus pertences e riquezas. Além disso, os invasores se apossaram

de todas as suas propriedades. Através dos alto-falantes da cidade

135 O estatus especial que tradicionalmente se dá ao «Povo do Livro» na maioria dos territórios
islâmicos (normalmente aos judeus,  cristãos e sabeos),  onde são obrigados  a  pagar un imposto
(jizia)  em troca  de  serem protegidos  militarmente;  têm permissão  para  se  regirem pelas  suas
próprias leis religiosas, e estão proibidos de participar em guerras ou possuir exércitos próprios.
Além disso ficam exentos de ter de pagar o zakat (o imposto sobre a colheita e o gado).



o «EI» proclamou que:

«Os cristãos  devem escolher  entre  aceitar  o  Islam ou aceitar  as
condições  impostas  aos  dhimmis,  caso  contrário  terão  a
oportunidade para deixar Mossul até o dia sábado (21 de Ramadã
do  ano  1435  do  calendário  lunar  islâmico)  sem  poderem  levar
consigo nenhum pertence. Após esse período só lhes restará como
destino o fio da espada».136

۞۞۞

136 http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/iraq/2014/07/19/ 
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— A POSTURA DO «EI» COM RELAÇÃO À PALESTINA

E À GUERRA EM GAZA —

Em seu discurso do ano 2009, intitulado «Com certeza todos os

muçulmanos  são  irmãos»,  Abu  Omar  al-Baghdadi  declarou  que:

«Ajudar os  oprimidos de Gaza é  uma obrigação religiosa».  Para enfatizar

seu discurso ele  trouxe a  colação um hádice do Nobre Profeta:

«Ajuda teu irmão, seja ele opressor ou oprimido».137

Segundo al-Baghdadi é uma obrigação de todos os palestinos

disseminados  pelo  mundo  emprestar  ajuda  à  Palestina.  Mas,

infelizmente, o seu chamado para ajudar os palestinos não passou

de  palavras  vazias,  com  as  que  pretendeu  eludir  sua

responsabilidade.  Podemos  comprovar  isso  quando a  seguir  ele

disse:  «Ainda assim, o que cabe a nós, aqui no Iraque, é prometer a nossos

irmãos de Gaza que não nos deteremos em nossa luta em contra dos principais

aliados dos judeus e que em breve venceremos os ocupantes americanos».

Igualmente, o «EI» do Iraque, numa mensagem audiovisual de

seu ministério de comunicações, considerou a formação e o apoio

ao «Estado Islâmico do Iraque» mais importante do que socorrer os

palestinos, devido a que o Estado Palestino está sob o controle do

ocupante israelense e não é possível ajudar os membros de seu

governo  nem  seus  cidadãos,  devido  a  que  diariamente  estão

expostos à prisão e à morte coletiva. Em verdade, emprestar-lhes

ajuda  não  traria  nenhum  benefício.  Diferentemente,  o  «EI»  do

Iraque, além de ter mais poder para se defender a si próprio, possui

territórios  sob  o  seu  controle  e  autoridade,  sobre  os  que
137 Existem diferenças entre essa visão e a de Abu Baquir al-Baghdadi com relação à última invasão
sionista  contra  Gaza.  O «EI»,  durante  a última invasão,  declarou  que o Hamas,  «devido  a  ter
adotado as leis ocidentais e a democracia para chegar ao poder», teria se afastado da religião,
aliando-se com os xiitas. Além disso, declarou que para ajudar os gazatis primeiro eles deveriam
aceitar um comandante designado para Gaza pelo «califa» dos muçulmanos (ou seja, por Abu Baquir
al-Baghdadi), e só então lhes emprestar ajuda se tornaria uma obrigação religiosa.



fundamenta seu governo.138

Essas  justificativas  mostram  com  clareza  a  verdadeira

identidade  desses  grupos  takfiris. Eles  de  fato  não  estão

preocupados  pelos  muçulmanos,  e  derramam  o  sangue  dos

verdadeiros muçulmanos, motivados somente por atingir o poder e

satisfazer  seus  apetites  mundanos,  saqueando seus  patrimônios

que são considerados por eles «botins de guerra», maculando a

honra das mulheres muçulmanas, tratando-as como suas escravas

e vendendo-as nos mercados do tráfico de pessoas.

Coisa muito semelhante fez há duzentos anos a família real

saudita  (Al-Saud)139 sob  as  ordens  de  Muhammad  Ibn  Abdul

Wahhab, o que não trouxe nada além de destruição, assassinatos,

pilhagem e sectarismo para os muçulmanos.

Durante  a  última  guerra  do  regime  de  ocupação  sionista

contra o indefeso povo de Gaza, muitos dos usuários salafis  do

Twitter, criticando  o  «EI»,  pediram-lhe  que  se  em  verdade

pretendiam a defesa dos muçulmanos e a destruição dos incrédulos

e dos judeus, fossem a Gaza para lutar contra o regime sionista.

Em resposta o  «EI» publicou um comunicado em sua página

oficial  do  Twitter.140 Disse  que  a  resposta  estava  no  Sagrado

Alcorão.  Deus,  Elevado  seja,  adverte  a  respeito  dos  inimigos

próximos, os hipócritas, em Seu Livro Sagrado, explicando que são

mais perigosos do que os incrédulos.

Vejam  então  que,  de  acordo  com  o  «EI»,  o  perigo  que

138 http://www.muslm.org/vb/showthread.php?209738D9%88%D8 
139 Os sauditas são a tribu que hoje está no poder na Península Arábiga, a tal grau que atualmente
o  território  leva  seu  nome:  Arábia  «Saudita».  Existem diversas  pesquisas  que  estabelecem um
paralelismo entre a criação desse reino e a criação do Estado de Israel, como sendo dois passos do
mesmo plano sionista/britânico para a intervenção e o controle do Oriente Médio e seus recursos
http://goo.gl/C4NTZU 
140 Devido a que recentemente o «EI» fue proibido de usar o Twitter, já não é possível encontrar
esse texto.

http://goo.gl/C4NTZU
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?209738D9%88%D8


representam  para  ele  os  muçulmanos  que  não  aceitam  suas

doutrinas  é  maior  do  que  o  perigo  que  representa  o  regime de

Israel.141

Em sua mensagem, o «EI» disse que está escrito na história

que o primeiro Califa dos muçulmanos adiou o ataque a Jerusalém

para antes lutar  contra  ahl riddah,  e que somente na época de

Omar  Ibn  Jattab  foi  conquistada  a  Cidade  Santa.  Depois  fez

menção  de  como  Saladino  primeiro  lutou  contra  os  xiitas

(fatimidas) do  Egito  e  da  Síria,  além  de  assumir  outras

responsabilidades,  para  então  recém  ir  à  guerra  contra  os

cruzados.

Disseram a Saladino: «Lutais contra os xiitas enquanto os cristãos de

Roma ocupam Jerusalém?» Ao que Saladino teria respondido: «Enquanto

estiverem  os  xiitas  na  minha  retaguarda,  como  poderei  lutar  contra  os

cruzados?»

O  «EI» também  chamou  a  atenção  sobre  esses  fatos,

concluindo que Jerusalém não seria liberada até que caíssem os

ídolos  de  Al-Naftuia,  Al-Sabah  (o  rei  do  Kuwait),  Al-Nahian  (o

príncipe dos Emirados Árabes) e outros de seu tipo.142

Um dos partidários iemenitas do  «EI» nas redes sociais, em

resposta  a  essas  críticas  cogitou  que  elas  teriam  partido  do

movimento Hamas e da Irmandade Muçulmana: «Eles combatem sob a

bandeira  da  ignorância,  por  conseguinte,  tanto  os  assassinos  quanto  os

assassinados nessa guerra terão o infierno como destino».

Em  razão  de  que  Gaza  não  demonstrou  obediência  ao

«Estado Islámico» foi considerada como um Estado não-islámico, e

141 Continuamos juntando provas a respeito da verdadeira origem do «EI» e de seus verdadeiros
amos.
142 http://goo.gl/wseiec  e http://goo.gl/REa3nq 

http://goo.gl/REa3nq
http://goo.gl/wsEIec


o movimento  Hamas como sendo um projeto dos xiitas ou, como

mínimo,  apoiado  pelos  xiitas.  Assim,  enquanto  Gaza  não

compactúe obediência ao «califa» dos muçulmanos, apoiá-los será

algo proibido. De acordo com o «EI» o Hamas é o principal culpado

de que o povo muçulmano seja massacrado em Gaza.143

۞۞۞

143 http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/08/03/remi-isis-iraqgaza 
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— A POSTURA DO «EI» PERANTE

A «IRMANDADE MUÇULMANA» — 

Al-Adnani,  portavoz  do  «EI»  do  Iraque em  um  de  seus

discursos,  denominado  «Minhas  Desculpas,  Comandante  da  Al-

Qaeda»,  reprova  o  posicionamento  e  o  acionar  do  Líder  da  Al-

Qaeda. Uma das críticas a Ayman al-Zawahiri é o seu apoio a Morsi

nos acontecimentos e no subsequente golpe-de-estado militar no

Egito. Al-Adnani pede a Zawahiri para ele deixar de apoiar Morsi e

seu partido (a «Irmandade Muçulmana»), e que os abandone. Logo

a  seguir,  considerando  Morsi  como tendo  sucumbido  à  heresia,

acusa o exército egípcio de ter se dirigido ao deserto do Sinai não

para  lutar  contra  os  judeus,  mas  sim  para  lutar  contra  os

muçulmanos, e ter destruído as casas dos muçulmanos com seus

tanques e sua aviação.144 Depois disse:  «Esse  herege  (isto  é,  Morsi)

nomeou um juiz cristião para que julgue os prisioneiros do deserto do Sinai,

para que os sentencie com a pena de morte. Por que (Ó Ayman al-Zawahiri!)

isso  não  lhe  preocupa,  considerando-o  um  oprimido  enquanto  o

acompanha?»145

Os  seguidores  do  «EI» naquela  ocasião  publicaram

mensagens nas redes sociais como Facebook e Twitter declarando

que,  em  caso  de  chegarem  no  Egito,  à  primeira  pessoa  que

assassinariam seria Mohamed Morsi, por considerá-lo tanto a ele

quanto  à  «Irmandade  Muçulmana» como  incrédulos,  por  terem

aceitado as «leis democráticas» e as eleições, assim desonrando

os muçulmanos com as suas ações.146

A agrupação «Ansar Baytul Muqaddas», promotora do «EI» no
144 Al-Adnani aponta para as ações levadas a cabo por Morsi em contra dos salafis jihadistas que se
dedicavam a gerar instabilidade e destruição na região do deserto do Sinai.
145 http://goo.gl/8iyVg4 
146 Ídem.

http://goo.gl/8iyVg4


Egito, em um de seus comunicados descreve a vida das pessoas

depois  do  golpe-de-estado  de  al-Sisi,  como  «acompanhada  de

opressão e rebelião». 

«Com a chegada de al-Sisi foi derramado o sangue do povo, suas
casas  foram  destruídas  e  seus  bens  saqueados,  sem  terem
compaixão nem dos idosos nem das crianças, espalhando-se ainda
mais todas essas violações pelo deserto do Sinai, e tudo isso para
garantir a segurança de Israel.»147

۞۞۞

147 http://alplatformmedia.com/vb/showthread.php?t=42409 
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— ANÁLISE DOS POSICIONAMENTOS DO «EI» —

Primeiro Ponto: torna-se evidente que o «EI» para justificar seus

erros quiz criar no Iraque e na Síria um clima de guerra sectária

entre  xiitas  e  sunitas,  procurando  assim  exaltar  os  ânimos  dos

jovens sunitas ingenuos, porém impetuosos, da região e do mundo,

atraindo-os para suas fileiras e para a morte.

Os  líderes  do  «EI»,  a  fim  de  permanecerem  vigentes,

esforçaram-se  em  exagerar  alguns  dos  erros  e  acentuaram

algumas injustiças dos xiitas em relação aos sunitas no Iraque.

Portanto,  os xiitas  não devem cair  em sua armadilha,  para

depois  se  atolarem  numa  guerra  sectária  da  qual  os  únicos  e

verdadeiros vencedores seriam os estadunidenses, enquanto que

os perdedores seriam tanto os xiitas quanto os sunitas.

Segundo Ponto: Ao longo de toda a história dos xiitas e dos

seguidores da Casa do Profeta  (Ahlul Bait), pelo simples fato de

assim  se  assumirem,  foram  sempre  e  em  todo  lugar  oprimidos

pelos governantes, portanto têm aprendido a reagir com gentileza

perante  essa  persecução,  perseverando  e  resistindo  com

serenidade.

Se o Irã islâmico busca dar passos de aproximação e unidade

entre os muçulmanos, não o faz por astúcia nem duplicidade, nem

por qualquer outro ensejo, mas porque tem aprendido da família do

Profeta a responder a seus opositores, visitándo-os e procurando

sempre o diálogo; participando nos funerais e nos rezos coletivos



dos sunitas, para que seja dito: «Esse é um jafarita».148 «Essa é a cortesia

de  um jafarita».  Portanto,  a grande hipótese no esforço dos xiitas

para a aproximação e a unidade entre as diferentes escolas não é

uma  estratagema,  mas  antes  sim  pôr  em  prática  o  que  seus

amados antecessores (os imames) lhes ensinaram, algo pelo qual

nunca terão de se arrepender.

Terceiro  Ponto: O Irã islâmico acredita que deve se esforçar

para  salvar  a  vida  dos  muçulmanos ao redor  do mundo e  para

realizar esse trabalho não necessita nem a permissão nem o apoio

de ninguém. Assim são os ensinamentos da Casa do Profeta, seus

antecessores nesse caminho. O Irã islâmico, onde quer que seja

que escute o grito dos muçulmanos oprimidos, lhes oferece ajuda

sem duvidar um só segundo. Hoje em dia o Irã xiita é o único país

que dedica grandes esforços econômicos em ajudar os palestinos,

sem esperar algo em troca.

Quarto Ponto: Os seguidores do «EI» se deram a si próprios  o

nome  de  «jihadistas»,  quando  em  verdade  têm  se  dedicado  a

combater os muçulmanos, assassinando seus irmãos de religião,

degradando a sua honra e saqueando seus bens. Isso nos leva a

interrogarmos: que tipo de jihad é essa que, enquanto não combate

os verdadeiros idólatras, coloca os muçulmanos e os crentes sob o

seu  terror?  Realmente  acreditam  que  o  Profeta  (PB)  estaria

satisfeito com o que fazem? Realmente acreditam que o que fazem

favorece  o  Islam?  Por  ventura,  não  estariam  antes  sendo

148 «Jafarita» ou  Imamia  são outras das denominações que recebem os xiitas duodecimanos, por
ser seguidores da escola de jurisprudência que acabou se establecendo como tal, fixando seu corpo
de doutrinas e leis por escrito, sob a guia de Jafar Ibn Muhammad Ibn ’Âli Ibn Hussein Ibn ’Âli Ibn
Abi Talib (P), o sexto Imame do xiismo duodecimano. Ele também é considerado pelos sunitas como
um dos maiores  mestres  de jurisprudência na história  islâmica,  a  tal  grau que três  das quatro
escolas de jurisprudência sunitas foram desenvolvidas por seus alunos diretos ou indiretos. Alguns
sábios sunitas, principalmente os do mais prestigioso centro de estudos do mundo sunita, Al-Azhar,
no  Egipto,  incluem  a  jurisprudência  jafarita  como  a  quinta  escola  de  jurisprudência  islâmica
«ortodoxa», onde ela é ensinada junto com a das outras quatro escolas.



manipulados pelos inimigos do Islam? Talvez, se meditassem um

pouco, abandonariam o caminho que atualmente seguem.

Por último: consideramos que os muçulmanos xiitas, diante dos

khawariy dessa época, deveriam responder-lhes como respondera

o Imam ‛Âli (P) aos de sua época: «Se vós não vos entrometeis em nossa

contra, nós não nos involucraremos em vossos assuntos. Porém, si decidis fazer-

nos  a  guerra,  nós  vos  prestaremos  batalha.  Se,  outrossim,  decidis  lutar  em

contra de nosso inimigo, lutaremos do vosso lado».

Esta é a mesma opinião sustentada pelo Líder Supremo da

República Islâmica do Irã com relação ao «EI», reflexão que ele tem

repetido  em  inúmeras  ocasiões,  especialmente  durante  o

aniversário do falecimento de Imam Khomeini (que Deus o tenha

em Sua Glória!). Disse o Líder:

«Eles  (o  «EI»)  não são  o nosso verdadeiro inimigo,  mas sim os
norte-americanos  que  estão  por  detrás  deles.  Devemos  estar
atentos para não caírmos no jogo que eles pretendem nos impor.
Não  nos  desviemos  do  nosso  caminho  e  não  desperdiciemos  os
nossos  esforços  tomando  parte  nesse  jogo.  Supliquemos  pela
chegada do Salvador da Humanidade, o Imam al-Mahdi (que Deus
apressure a sua chegada!)».

۞۞۞
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