
بين مفهومي 
المقاومة و الجهاد

الرحيم الرحمن الله بسم
المفاهيم صراع

!! و"المقاومة" مفهومي بين
"الجهاد"

العراقي الفضل بقلم: أبي

لوصضضاف, مسمى, ومتضضضمن على دال المفهوم: اسم
وأصبح وتعرى المفهوم جرد السم عن المسمى تخلف فان

عليضضه نطلضق أن يمكننضضا مضا معنضضى, وهضذا ذا غير كلمة مجرد
مسضضماه غيضضر بالسضضم الصضضق إن وأمضضا المفهضضوم)، (تعطيضضل
المفهوم). (تحريف فهو الصلي

المفضضاهيم فضضي الكلم فضضي السضضهاب فضضي ارغضضب ول
بد ل وتمهيد ضروريةمقدمة ولكنها أشبه وما والمصطلحات

بصددها. نحن التي المسألة صلب في للدخول منه

يضضدعو الضضذي ذلضضك) مضضا لضضه (وحضضق متسائل يتساءل فقد
مفهومي بين التفريق مسالة في التشديد إلى الصارم أخانا

والجهاد؟!! المقاومة

مضن اللضضه فضضي أخضضي علمضضت التوفيق: قضضد وبالله فنقول
مسضضمى علضضى دال اسضضم المفهضضوم أن النفضضة المقدمة خلل
مسضضخ إلضضى ذلضضك أدى المسضضمى أو السضضم فضضي غيّرنضضا فضضان

واقعه. تغيير إلى وبالتالي المفهوم

تتعلضضق أخرى مفاهيم في بها يستهان قد المسالة وهذه
اللضضه ديضضن تمضضس ل وأعمضضال دنيويضضة وعلضضوم وضضضعية بضضأمور
تعالى.

الناس جدال كثر عظيمة بمسالة المر يتعلق حين وأما
والمخضضذلين المثبطيضضن وسضضعي لها المحرفين وتحريف عنها
ومحضضور الكضضبرى المعركة ومدار عنها, بل الناس صرف إلى

ن الصراع فالمشضاحة عليهضا والكفضر اليمضان فسضطاطي بي
الصطلحا... في كبيرة

المباركضضة الجهاديضضة السلفية الصحوة انتشار بعد فاليوم
وسضضرايا الموحضضدين كتضضائب علضضى عله فضضي جل الباري وفتح

أعضضداء أعضضداءهم علضضى وإظهضضارهم اياهم ونصره المجاهدين
معقضضل فضضي وصياصضضيه الكفضضر حصضضون اكبر فدكو تعالى الله

الطضضواغيت كبار عروش وهزوا أميركا العالمي الكفر عرابة
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عقضضودا المسضضلمين رقضضاب علضضى تسضضلطوا الضضذين المرتضضدين
الزمان. من طوال

فضضي الخطضضر المفهضضوم الجهضضاد مفهضضوم أصضضبح بحيضضث
السياسية, ولما وسيناريوهاتهم وحساباتهم الكفار قواميس

صضضراحة الحضضرب يعلنضضوا أن مضضن أذكى تعالى الله أعداء كان
ملييضضن علضضى يمضضر الضضذي الجهضضاد مفهضضوم علضضى ووقاحضضة

سضضنة علضضى وإطلعهضضم اللضضه لكتضضاب تلوتهضضم في المسلمين
وسماعا. قراءة وسلم عليه الله صلى المصطفى

كضضل بهضضا يضضؤمن بقدسضضية يتصضضف رباني مفهوم إذن فهو
ودعضضاته وحملتضضه المفهضضوم هضضذا علضضى الحرب وإعلن مسلم
جمضضة وإشضضكالت كبير حرج في المرتدين من أوليائهم يوقع
المجاهدين. سرايا على الشعواء حربهم تمرير في

الصضضليبية حربهضضم لتمريضضر مضضا حضضل إيجاد من بد ل فكان
الجهضضاد ضضضد النضضاس عضضوام وتجييضضش بل وأهله السلم على

فوقضضع الناس لعوام منفر جديد مفهوم بإحداث والمجاهدين
ثنايضضاه فضضي يحمضضل (الرهضضاب) لكضضونه مفهوم على اختيارهم

بضضدقائق لجهلهضضم وعضضوامهم المسضضلمين بسضضطاء تنفضضر معان
الشرعية.  المسائل

(الجهضضاد) الضضذي علضضى الشعواء الصليبية الحملة فكانت
أسضضموهم (المجاهضضدين) الضضذين (الرهضضاب) وعلضضى أسضضموه

الكفضضار من وحلفائها أميركا الكفر راعية (الرهابيين) بقيادة
المرتدين. الكفار من وعبيدها الصليين

حربضضا العالميضضة الكفضضر قضضوى قضضادت نفسضضه الوقت وفي
المرتضضدين الطضضواغيت مضضن عبيضضدها وتأييضضد بمسضضاندة سضضرية
الطضضرق بشضضتى المسضضلمين واقضضع عن الجهاد مفهوم لتغييب

اللضضه لضضدين يمضضت شضضيئا يعضضرف ل جيضضل ينشأ حتى والوسائل
(الجهاد). اسمه تعالى

فحضضرب اللضضه؛ فضضي إخضضوتي عليكضضم أطيضضل أن أريضضد ول
سضضاحات مضضن سضضاحة اليضضوم المصطلحات ومعركة المفاهيم
البتة. عنها نغفل ل أن ينبغي والسلم الجاهلية بين الصراع

كثيرة معان على يدل وضعي مفهوم المقاومة فمفهوم
العلمضضاني وقتضضال الموحضضد المسضضلم قتضضال فيهضضا يشضضترك

والشيوعي... الخ. والقومي والشتراكي
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وضوابط شروط له شرعي مفهوم الجهاد مفهوم بينما
الجاهلي. بها يتشبع أو يدعيها أن يستطيع ل

أصضضحاب مضضن إخضضواني ادعضضوا جضضدا مهمة ملحظة وهذه
تامة. بدقة تأملها إلى القويم والمنهج السليم الفهم

التلعضضب الكضضواليس وراء مضضن تحضضاول جهضضات فهنضضاك
ثضضوب إسضضباغ خلل مضضن المبضضارك السلفي السلمي بالجهاد
المقاومة. أسموه عنها غريب أجنبي

إل المفهضوم هضضذا وتسضويق التسضمية تلضضك تفضضضيل ومضضا
والسضلمي العضالمي للعلم خبيثضضة شضيطانية فكضضرة لتمرير
ن أن إلضى خفيضة إشارة تشير وأذنضابهم المريكضان يقاتضل م
كلمضضة إعلء يبتغضضون ممضضن والجهاد التوحيد أهل فقط ليسوا

منهضضاج علضضى راشضضدة خلفضضة إقامضضة غلضضى ويسضضعون التوحيد
البعضضثيين مضضن العلمضضانيون ذلضضك فضضي يشضضاركهم بضضل النبضضوة،

المضر هضذا لهم, وفي خلق ل ممن والقوميين والشتراكيين
السضضلفي قضضالبه مضضن العضضراق فضضي الشضضرعي للجهضضاد إفضضراغ

المبارك. الجهادي

السضضلفي بالمنهضضج اللضضه بصضضره موحضضد كضضل علضضى ويجب
مضضن الخبيثضضة اليضضدي تلضضك علضضى الطريضضق يقطضضع أن الحضضق

النخرة. العقول أصحاب

معضضان يتضضضمن مطضضاطي مفهضضوم المقاومضضة فمفهضضوم
أن العكضضر المضاء فضي يصضضطاد لمضن يمكضن ووضعية، شرعية

ل واضح شرعي رباني مفهوم الجهاد مفهوم فيه, بينما يرتع
الشارع. مراد غير على تأويله أو فيه للطعن مجال

والدقة الحساسية من عالية درجة على نكون أن فعلينا
أهضضدافا منهضضا يضضراد التي تلك خاصة المفاهيم مع التعامل في

إلضضى تعضضالى اللضضه أعضضداء خللهضضا مضضن يتوصضضل المضضدى بعيضضدة
بهضضا خاطبنضضا التي الربانية الشرعية المعاني وتشويه تحريف
وعل. جل الباري

إلضضى يسعى مبارك سلفي إسلمي جهاد إخوتي؛ يا فانه
وإقامضضة العبضضاد رب عبادة إلى العباد عبادة من الناس إخراج
النبوة. منهاج على راشدة خلفة

وأذنضضابهم المريكضضان قتضضال علضضى مقصضضورا ليضضس فهضضو
مضضن اعظضضم والصضضراع اكضضبر، فضضالمر العراق، من وإخراجهم
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الكفضضر طضضواغيت عروش دك إلى ليمتد والعراق، المريكان
كلضضه الضضدين ويكون فتنة تكون ل (حتى مكان كل في والردة

لله).

)4(والجهاد التوحيد منبر


