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الرحيم الرحمن الله بسم

مقدمةمقدمة
ما المدمرة العمليات تلك كل لن وقع، ما لمريكا يقع أن غريبا يكن لم
ّ هي كففانت فففإن العففالم، فففي بثته الذي المريكي الزرع ثمار من جزء إل

ًة ُضربت قد أمريكا مففرات أمريكففا ضففربتها قففد الخأففرى الففدول فففإن مففر
قد الخأرى الشعوب فإن مرة تألم قد المريكي الشعب كان وإذا عديدة،
مففرات الصففهيونية لحكففومته الجراميففة الفعففال من – زالت ول – تألمت

ًا عديدة، للخأرين؟. صنيعها جزاء أمريكا تذوق ل لماذا إذ
الجهاديففة الحركففُة المباركففة الغففزوة هففذه وراء يكون أن غريبا يكن ولم

يعمففل الذي هو التنظيم هذا لن "القاعدة"، تنظيم يجسدها التي العالمية
مففع صففراعه فففي سففابقة تجففارب ولففه طويففل، زمففن منذ التجاه هذا في

بشففكل المعركة بدأت فقد حد، أبعد إلى توجهه في جاد أنه تفثبت أمريكا
تلتهففا ثففم العربيففة، الجزيففرة "الخبر" في تفجيرات منذ أمريكا مع مباشر

"كففول"، المدمرة حادثة ثم ونيروبي، تنفزنيا في أمريكا سفارتي عمليات
عففازم وأنه القاعدة، لتنظيم الستراتيجي التوجه جدية تؤكد أحداث وكلها
السوفيتي". كما "التحاد بدولة إلحاقها على ومصّر أمريكا، مقارعة على

ّ عليففه يقففدم ل العالميففة الهيبففة صففاحبة أمريكففا على التجرؤ أن أمثففال إل
يفتففح الففذي اليمففاني العامففل أهمهففا متعففددة لعتبففارات القاعدة، تنظيم

متغطرسففا، كفان مهمفا العففدو مفع حربهفم ففي المفل نواففذ للمسفلمين
العاليففة القدرات إلى إضافة البشر، من الخوف حاجز كسر إلى ويدفعهم

مسففتوى علفى أو الفففراد كفففاءات مسففتوى علففى سففواء القاعدة لتنظيم
التنظيمة. البنية

منففه فففرغ قففد كلم لنففه الفاعففل هففو مففن حففول الكلم عففن وبعيففدا
علففى كامففل عففام مففرور بمناسبة اخأترنا مباشرة، الغزوة بعد المجاهدون

والسففتراتيجية الفكريففة بأبعففاده الموضففوع معالجففة تكففون أن الغففزوة
"كتففاب الجديففد المشروع من الول العدد خألل من والتربوية والسياسية
بمنهجيففة السففلمية القضفايا تنفاول إلففى أساسففا يهففدف الفذي النصففار"،

فففي الحففداث تضففع أصففيلة إسففلمية رؤيففة خألل ومففن المتكامل، الطرح
بمففا المطروحففة المواضيع فهم على المسلمين وتساعد الصحيح، إطارها
ّكنهم الصراع. لحداث الصحيحة القراءة من يم
تنال أن تستحق فإنها ولذلك عالميا، حدثا كانت الغزوة أن يعترف الكل
السفلمية، الرؤيففة موقفع مففن تكون التي تلك خأاصة الدراسة، من حظها

الحففدث، نصففاعة علففى يشوشففوا أن الجهففد بكامففل حففاولوا العففداء لن
أنفه رغفم المأسفاوية، الحففداث دائفرة ففي يفدخألوه أن ذلك في قاصدين

 



 

أن مففن أكففبر الحق السلمية. لكن للمة ومعادية إجرامية دولة استهدف
مففاثل حففدثا الغففزوة ظلففت فقففد الحاقدة، والقلم الحناجر بعض منه تنال
ّكل اليجابية، دللته بكل الجميع، أمام الصففراع مسار في نوعية نقلة وش
والصليبيين. اليهود من وأعدائها السلمية المة بين

علففى وخأطففوة للحففدث، الجففادة القراءة اتجاه في محاولة الكتاب وهذا
ُكتاب فيه تناول حدث، ما رؤية طريق َة ال ٍد كل  سبتمبر،11 غزو مففن واحفف
فيففه يجففد إذ للموضففوع، معالجته في متميزا جعله مما معينة، زاوية خألل

العالم. هز الذي الحدث على مطلة نافذة اهتماماته اخأتلف على القارئ
 القصد. وراء من والله

 التحرير
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  وواشنطنوواشنطن  نيويوركنيويورك  غزوةغزوة
تأصيلية قراءة

النصاري الدين سيف

تعففدد علففى – الجهاديففة الحركففة بهففا تتميففز التي السمات أبرز من لعل
تعلففم فهففي التغييريففة، الرؤيففة بواقعية تتمتع أنها – لها الممثلة الجماعات

إجمففالي بشففكل تقسففيمه يمكن المكونات، متعدد بشريا واقعا تواجه أنها
النظمففة.. وهنففاك المجتمعففات فهناك أساسيين، قسمين إلى القل على
بما الواقع هذا مكونات من واحد كل تواجه الجهادية الحركة فإن ثم ومن

لبيففان بالففدعوة– الكففافرة وحففتى – المنحرفة المجتمعات يناسبه.. تواجه
لزالة بالجهاد الطاغية النظمة وتواجه والسلوك، العتقاد وتصحيح الحق

تكتفففي ل الجهاديففة الحركففة أن أي يناسففبه، بمففا الماديففة القففوة سففلطان
ول المففادي، بالسففلطان المحميففة النظمففة وجففه فففي النظففري بالبيففان

الفراد. لضمائر المادي القهر تستخدم
الطاغوتيففة، للنظمففة واحففد رقففم العدو هي الحركة هذه كانت هنا ومن

وبمففا المجتمففع، فففي إصففلح حركففة تعد دعوية رسالة من تحمله بما لنها
صففدور علففى الجاثمففة للنظمففة هففدم حركة تعد جهادية رسالة من تحمله

ينقمففه مففا أهففم هففي التغييففري الفعففل فففي الجديففة هففذه ولعل الشعوب،
على مستعصية تجعلها لنها المنصورة، الطائفة جماعات على الطواغيت
للحتواء. قابلة وغير الترويض
الحركففة تواجههففا التي النظمة هذه رأس على المريكية الدولة وتعتبر

لم معتدية دولة لنها الطاغوتي، سلطانها هدم على بجد وتعمل الجهادية،
سففاند مففن أكبر أنها ويكفي السلمية، المة خأاصة أحد، شرها من يسلم
مسلسففل عففن ناهيففك الفلسففطينية، الراضففي على اليهودية  الدولة قيام

الخأرى.      العتداءات
الوليففات مففع حربهففا فففي العالميففة الجهادية الحركة أهداف كانت ولقد

ّ العاقففل يملففك ل الففذي الحففد إلى وعادلة البداية، منذ واضحة المتحدة إل
المعاديففة بالمشففاريع عاليففة يقظففة عن تعبر لنها بها، ويفتخر يحترمها أن

حففول الهففداف هذه تمحورت وقد السلمية، القضايا مع إيجابي وتجاوب
أساسية: نقط أربع
للرض المغتصففبة اليهوديففة للدولففة الففدعم أشكال كل عن  التوقف– 1

الفلسطينية.

 



 

الشففعب مقففدمتها وفي السلمية، الشعوب كافة عن الحصار  رفع– 2
العراقي.

الحرميففن أرض رأسها وعلى المسلمين، أراضي جميع من  الخروج– 3
الشريفين. 

صففدور علففى الجففاثمين الحكففم طففواغيت مسففاندة عففن  التوقففف– 4
المسلمة. الشعوب

غففزوة جاءت الهداف هذه تحقيق أجل من القائمة الحرب سياق وفي
رسففالة تففداعياتها وكافففة أحداثها بكل لتكون وواشنطن.. جاءت نيويورك

المففة أن مفادهففا خأاصففة المتحففدة الوليففات وإلى كافة الناس إلى عملية
الففرد، وسففائل تعدم ولن للظلم، ترضخ ولن للذل، تستسلم لن السلمية

مففن وأن حديد، من بأيد الضرب على قادرين المة لهذه طلئع هناك وأن
الحففرب مففن تنسحب وأن العادلة لمطالبهم تستجيب أن لمريكا الفضل

أيديهم. على هلكها يكون أن قبل

الصراع وحتمية أولً: الغزوة

ً يدعونا الغزوة عن الكلم أن أرى في القدري الشق استحضار إلى أول
الطرفيففن، بيففن العلقة تحكم التي الثابتة السنن على لنفتعرف المسألة،

ممففا ذلففك لن بالصففراع، الوطيففدة الصففلة ذات القضففايا إثففارة خألل مففن
امتلك علففى ويسففاعدنا الحياة، لحركة العميق الفهم على القدرة يكسبنا
مففا إدراك أن المعلففوم مففن إذ الصففراع، لحداث الصحيحة القراءة أدوات

أو يكففون، أن ينبغي لما الجيد التحديد في الصحيحة المقدمة هو كائن هو
الحيففاة حركففة مففع التفاعففل فففي الصففحيح المنهففج تحديففد إن آخأففر بتعففبير

قففال عليففه، الله خألقها الذي الوضع لدراك أولً، الحياة فهم على متوقف
ُق َلُه َأل{تعالى:  ْل ْلَخ َلْمُر ا "المر".   فف"الخلق" قبل ،]54[العراف:}َوا
الهففدف يكففون قففد والففتي – المقتضففبة الجوبة بطرح التسرع قبل لكن

بففد ل أنففه السففلمية المرجعيففة موقع من أقرر أن أريد – ونبيل طيبا منها
الشخصففية التقففديرات عن البتعاد من السئلة هذه مثل عن الجواب في

كففبيرة، المسففألة لن الففوحي، نصففوص إلففى كامففل بشففكل تستند ل التي
وهففو الثابتففة، جوانبهففا فففي البشرية الحياة حقائق على التعرف تستهدف

ّ الدقففة وجففه علففى به يحيط ل أمر َلففُم َأل{ الخففالق، إل ْع َق َمففْن َي َلفف َو خَأ ُهفف َو
ِطيُف ّل ِبيُر ال ْلَخ ُئففَك َول{ إليففه، اللتجففاء من لبد . ولذلك]14[الملك:}ا ّب َن ْثففُل ُي ِم

ٍر ِبي . ]14[فاطر:}خَأ
علففى متوقففف الففوحي طريففق عففن الحياة حقائق إلى الوصول أن على

مففن اللففه، أرادهففا كما للحياة منهجا لتضع جاءت كما نصوصه أن ملحظة
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– كففذلك – جففاءت قففد فإنهففا الحركففة، تضففبط الففتي الحكام تشريع خألل
خألل مففن اللففه، خألقهففا كمففا الحيففاة عففن شففاملة نظرة المؤمنين لعطاء

التشففريعي الجففانب هففو فففالول الحياة، تحكم التي الحقائق عن إخأبارهم
"الخلففق"، يتنففاول الففذي الخأباري الجانب هو والثاني "المر"، يحدد الذي

َتّمففْت{ ليعففالجه، الوحي جاء وكلهما الله، عند من وكلهما ِلَمففُت َو ّبففَك َك َر
ًا ْدق ً ِص ْدل َع للخففبر، تناولها في الله لكلمات وصف فالصدق ،]115[النعام:}َو

أن الكففبير الخطففأ للحكم. ومففن تشريعها في الله لكلمات وصف والعدل
نقففزم الصنيع بهذا لننا فقط، التشريعي الجانب على القرآن مهمة نقصر

رسالته. من الكاملة الفادة دون ونقف مهمته، من
المعسكرين     بين     العلقاة     وطبيعة      الغزوة  –   1

حركفة معطيففات ففي والنظفر الفوحي نصوص استقراء خألل من يظهر
هففي المعسففكرين بيففن العلقففة عليهففا اللففه خألففق التي الطبيعة أن الحياة

وإنمففا الحففرب، فففي ينحصففر ل الففذي الواسع معناه في الصراع.. الصراع
فففي كانت سواء والكافرين، المؤمنين بين التدافع ألوان كل ليشمل يمتد

ُبُه َلُه َقاَل{ هادئ حوار في يتجسد فكري صراع شكل َو َصففاِح ُهفف ُه َو ِوُر ُيَحففا
َفْرَت َك ِذي َأ ّل َقَك ِبا َل ُهْم{ بالحسنى، الجدال في أو ،]37[الكهف:}خَأ ْل ِد ِتي َوَجا ّل ِبا

الطرفيففن، بيففن وخأصام عراك شكل في كانت أو ،]125[النحل:}َأْحَسُن ِهَي
َذا{ ِإ َقاِن ُهْم َف ِري َتِصُموَن َف ساخأنة حرب شكل في كانت أو  ،]45[النمل:}َيْخ

ُلففوَن َول{ المعسكرين، بين ُكم َيَزا َن ُلو ِت َقففا فففي كففانت .. سففواء]217[البقففرة:}ُي
أحففد في يهدأ يكاد ل الصراع، هو الصراع فإن غيرها في أو الشكال هذه

آخأر!!   شكل في يقوم حتى أشكاله
بيففن المسففتحكمة العففدواة إلففى وجففوده فففي الصففراع هففذا ويسففتند

ِريَن ِإّن{ المعسكرين، ِف َكا ْل ُنوا ا ُكْم َكا ّوا َل ُد ًنا َع ِبي هذا أن أي ،]101[النساء: }ُم
ل مؤقتة مواقف أو شخصية، لعتبارات خأاضعة عرضية حالة ليس العداء
ّّ فيهففا يتحكم هيئففة هففي وإنمففا الدنيويففة، والمفسففدة المصففلحة ميففزان إل

عداء تلقائي بشكل يقابلها المسلمين، اتجاه الكافرين نفوس في راسخة
ُد ل{ الكافرين، اتجاه المسلمين من ًا َتِج ْوم ُنوَن َق ْؤِم ِه ُي ّل ِم ِبال ْو َيفف ْل ِر َوا الخِأفف

ّدوَن َوا ّد َمْن ُي ّلَه َحا َله ال .]22[المجادلة:}َوَرُسو
بيففن الموجففود للصففراع الحقيقيففة السففباب صففورة تكتمففل ولكففي

فالحق والباطل، الحق بين العلقة طبيعة استحضار من لبد المعسكرين
ّ ذلك يكون ول ذاته، لثبات يتحرك أن لبد شففيئان فهما ،الباطل بزوال إل

ّ أحففدهما يوجففد ل متناقضان ُقففْل{ الخأففر، بانتفففاء إل َء َو ّق َجففا ْلَحفف َق ا َهفف َوَز
ِطل َبا ْل يتحرك سوف الباطل فإن الحق يتحرك لم إذا وحتى ،]81:[السراء}ا

بيففن العلقففة طبيعففة هففي بالذات وهذه بجانبه، غريمه وجود يطيق ل لنه
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ِلَك{ والكافرين، المؤمنين َأّن َذ ِذيَن ِب ّلفف َفففُروا ا ُعففوا َك َب ّت ِطففَل ا َبا ْل َأّن ا ِذيَن َو ّلفف ا
ُنوا ُعوا آَم َب ّت ّق ا ْلَح ِهْم ِمْن ا ّب .]3[محمد:}َر
الحففق لعلقففة الراسففخة والطبيعة المعسكرين بين القائمة فالعداوة  

هففذه أن نقففرر عنففدما ونحففن للصففراع، الساسية المحركات هي بالباطل
خألقففه كمففا أي هففو، كما الواقع نعرض أننا على نزيد ل العلقة طبيعة هي

والمطلففوب الخياليففة، الفكففار عن وبعيدا الوردية، الحلم عن بعيدا الله،
القدرية الحقائق لتغييب محاولة أي غير من هي، كما الحياة نواجه أن هو

ْول{ الفسففاد، وانتشار الباطل ظهور إلى تؤدي محاولة لنها َلفف ُع َو ْففف ِه َد ّلفف ال
ّناَس ُهْم ال ْعَض ْعٍض َب َب َدِت ِب َفَس َلْرض َل .]251[البقرة:}ا
غففزوة جففاءت البشففرية الحيففاة امتففداد الممتففد الصراع هذا سياق وفي

تجليففاته، مففن وواحففدة أشففكاله، مففن شففكل لتكففون وواشففنطن، نيويورك
للرادة المسففلمة الجماعففة بهففا وتسففتجيب القدريففة، الحقيقففة بها تتجسد

عففن والسففتعلء العدو، مجاهدة ضرورة إلى يدعو السلم لن الشرعية،
لرادته. الرضوخ أو لفه الستسلم

العالمي     السلم     ومفهوم      الغزوة  –   2

الفسيفسففائية قومياتهففا بيففن الطاحنة الحروب ويلت أروبا ذاقت بعدما
يففوحي ممففا العالمي، السلم فكرة الغربيين المفكرين بعض بين ظهرت

ولكففن الروبيففة، الحيففاة لتففداعيات طبيعي كنفتاج جاءت غربية فكرة بأنها
ّ يعرفففون ل العففرب المفكريففن بعففض لن نظففرا "النسففخ" و منهجيففة إل

الفكريففة الوسففاط فففي لهففا وروجوا الفكرة هذه استوردوا "اللصق" فقد
ّ ومتداولففة، مشهورة وأصبحت انتشرت حتى والسلمية، العربية أنهففا إل

أفكففار عن عبارة ظلت بل الواقع، عالم في قدم موطئ الن إلى تجد لم
سلما. تنشئ ولم حربا تمنع لم النظرية الدائرة في تتحرك
أداة مجففرد كففانت الغففرض هذا لتحقيق تأسست التي المؤسسات وكل
لكففن "أجنففدتها" السياسففية خأللها من تفرض القوية، الدول يد في طيعة

أجلففه، من تأسست مما شيئا تحقق المم" لم فف"عصبة مغايرة، بطريقة
ّ المففم"  ليسففت و"هيئففة علففى وترويضففهم المسففلمين لتففدجين أداة إل
"وهففذا بففي، والصففلي الصففهيوني المشففروع لهففداف التففدريجي الخضوع
ويكفففي الحقيقففة، بهففذه يشففعرنا تياراته في نعيش الذي المعاصر التاريخ

ّ مضى فيما أركانه تتوطد لم الستعمار أن إلى نشير أن خأيانففة بسبب إل
الغربية بالنظرة العالمي السلم أن يعني ما . وهذا1الدولية" المؤسسات

1
 : ص -     [ إليه النسانية وحاجة .271السلم موسى]     يوسف محمد للدكتور ،
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الشففعوب لتخففذير السياسففيون القففادة "مثالية" يستغلها فكرة عن عبارة
الجهاد.  إرادة الخأرين لتسلب القوية الدول وترددها

صففدر علففى الجاثمففة الحكومففات أكففثر التضففليل هففذا في اشتركت وقد
العلم وسففائل عففبر الخرافففة لهففذه روجففت الففتي فهففي السلمية، المة

أصففبح حففتى المففأجور، الفكففري النتففاج تشففجيع طريففق وعففن الرسففمية،
ولم الخأرى البدائل كل وألغيت الوحيد، الستراتيجي الخيار "السلم" هو

السففلم غيففر خأيففار أي أن للناس صوروا لقد بل الحسبان، في واردة تعد
ل الففتي الهمجيففة ربما أو التهور ألوان من ولون المجازفة، من ضرب هو

إلففى تهففدف مبرمجففة للففدماغ غسيل عملية في المتحضر، بالنسان تليق
ّ لشففيء ل أصففل، العففدو فكففرة إلغففاء سففهلة السففلمية المففة لتصففبح إل

البتلع!!.
هففذا كشففف الففذي الحففدث تففداعياتها بكففل كففانت المباركة الغزوة لكن

ينسففجم ل السففلم، عن خأاصا تصورا للغرب أن للجميع وأظهر المستور،
ّ ّ يخدم ول هو، إديولوجيته مع إل إن أدق بعبففارة لنقففل أو هففو، مصالحه إل

والنبطففاح الصففهيونية، للرادة الستسففلم بالسففلم تعنففي الغربيففة الدول
– دائمففا – سففائرة المستضففعفة الففدول تبقففى لكففي الصليبية، القوة أمام
الذليلة!! التبعية منهجية على

اتجاههففا فففي يسففير ول العففالمي، السففلم فكرة يرفض ل السلم طبعا
جميعا. ولكففن للناس المن وتوطيد السلم نشر يريد دين فهو المعاكس،

ل الواقعيففة الحقففائق وديففن الكاذبة، الشعارات ل المضامين دين السلم
يجعففل ول وواقعففي، حقيقي سلم إلى يدعو فهو ولذلك الطائرة، الماني

المظلومففة، الشعوب غضب تمتص مخدرة مادة السلم عن الحديث من
لم إلفى ينظفر بل رة الس يحفاربونه ل الفذين للففراد تعطفي شفاملة نظ

العتقففاد حريففة حففق لرسففالته أدائففه طريففق في تقف ل التي وللجماعات
.  1والواجبات الحقوق في العدل مبدأ لهم وتكفل

أن ينسففى ل السففلم إلى يدعو وهو السلم أن – الهم هو وهذا – ثم 
إذ وجهففه، ففي يقفففون وسففوف السلم، هذا يرفضون سوف أقواما هناك

إلففى يففدعو ولففذلك مختلفيففن، يزالففون ل النففاس أن الحيففاة مسلمات من
يصففور ول الحقائق، رؤوسهم في يقلب ول الناس، يدجن ل ولكنه السلم

ل ولكنه السلم إلى يدعو – باخأتصار – إنه حميما، وصديقا وليا العدو لهم
الشرعية. الوجهة من يبررها ما للحرب يكون حين الحرب خأيار يلغي

السلم، يقرها التي الحرب هذه من واحدة وواشنطن نيويورك وغزوة
لنها العالمي، السلم إلى دعوته مبدأ مع يتعارض ل طبيعيا شيئا ويعتبرها

ّ لها هدف ل لذاتها حربا ليست حربففا وليسففت القتففل، شففهوة ممارسة إل
1 . الشريعة -              وأحكام السلمي الفقه بضوابط الرتباط من لبد الكليات هذه تنزيل عند طبعا
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تفعففل كمففا الشففعوب خأيففرات واسففتغلل القتصففادية الطمففاع أجففل مففن
إطففار فففي تففدخأل عسففكرية عمليففة ولكنها العالمية، والصليبية الصهيونية

(قاعففدة العالميففة الجهاديففة الحركففة بيففن الجبهففات ومفتوحة معلنة حرب
الطففبيعي الففرد بمثابففة وكففانت المريكية، المتحدة الوليات الجهاد) وبين

السلمية. المة على أمريكا تمارسها التي المتكررة العتداءات على

للحرب السلمية والمبادئ ثانيا: الغزوة

ّدعي للحرب، السلمية المبادئ مسألة يثير أن للبعض يحلو هذا في وي
وقعففت قففد شرعية أخأطاء وأن المبادئ، بتلك تلتزم لم الغزوة أن الطار
شففرعية مففن تنففال التي المخالفات الزمان" من "آخأر فقهاء بعض جعلها

"العففادي" أن للمسففلم بالنسففبة الوراق خألففط علففى ساعد ومما الغزوة،
أحكاما"!!. للجهاد ولكن الجهاد ضد لسنا يرددون: "نحن هؤلء

شرط هو ما بين التفريق إلى تقودنا التي الفقهية المناقشة عن وبعيدا
شففروط فففي يففدخأل ل الففذي الواجب من هو وما الحكام، هذه في صحة

ً ترقى ل التي المستحبات من هو وما الصحة، الوجففوب درجففة إلففى أصل
هففذا ليففس فقهيففة مناقشففة فففي نففدخأل ل حففتى هففذا عن بعيدا الشرعي،

أكففثر هي المجاهدة السنية الحركة جماعات أن يعلم الجميع فإن مجالها،
أعمففال وهففي ل كيففف أعمالهففا، فففي الشففرعية الففتزام على حرصا الناس

أرواحهم. وهي الدين بعد يمكلون ما أعز تكلفهم
أولهمففا: أن إثنان، أمران اعتراضات من الغزوة حول أثير ما أهم ولعل
قففد الغففزوة أن وثانيهمففا الخأريففن، علففى العتففداء مففن نوعففا تعففد الغزوة
مواقففف فففإن الحدث بتداعيات المهتمين كل لحظ البرياء. وكما أصابت

المسألة في الله حكم تحقيق إلى بالساس تهدف تكن لم هذه التعاطف
إلففى أو أمريكففا، ود كسففب إلى إما – الولى بالدرجة – تهدف كانت وإنما

للخأففر يثبتففون بحيففث الغرب، عيون في المريكي السلم صورة تحسين
ً أمريكيون أي النخاع، إلى وطنيون أنهم الله.  شاء إن مسلمون ثم أول

العدوان.     على     والرد      الغزوة  –   1
علففى يففترتب ومففا معاهففدة غير حرب دار أمريكا كون إلى الستناد لعل

أن شأنه من الجهاد فقه في المعروفة الشرعية الحكام من الوصف هذا
العمففال قمففة فففي الغففزوة ليضففع إنه بل أصلها، من النقاش مادة يحسم

عنففد عليففه المتفق لن السلمية، الوجهة من عليها غبار ل التي الشرعية
الضرار بكافة إضرارها يجوز المعاهدة غير الحرب دار أن السلم علماء

   الرسول فعل كما الممكنة،         )   (  
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والغففزوة السففلم، فففي الجهففاد دوافففع مففن جففزء العففدوان علففى الرد أن
عمففل أنهففا صففادق عففالم يشففك ل ولففذلك الطار، هذا في تدخأل المباركة

عليه. غبار ل جهادي

البرياء.     تستهدف     لم      الغزوة  –   2
فففإن ترويجه الصهيوني للعدو المأجورة العلم وسائل تحاول لما خألفا
تابعففة مؤسسففات ابتففداء اسففتهدفت وإنمففا البريففاء تسففتهدف لففم الغزوة
يوجففد "البففاتنجون" ل الحرب وزارة فمقر المعادية، للدولة مباشر بشكل

ّ فيففه القتففل عمليففات ومهندسففو عمومففا، للبشففرية الففدمار صففانعوا إل

من -                1 فعلته بما محاربة تصبح فإنها ذلك بخلف قيل إذا وحتى محاربة، دولة أمريكا أن الصل
عام       منذ فلسطين في لليهود . م1947التمكين
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منظمففة مقففر البريففاء؟. وأمففا فففأين الخصففوص، وجففه علففى للمسففلمين
بهففا تمففارس الففتي المريكيففة للقوة الفقري العمود فإنه العالمية التجارة
المسففلمين، علففى غطرستها ممارسة في وتستغلها العالم، على الوصاية

وبالشففركات الجاسوسففية، وأوكففار السففتخبارات بمراكففز يعففج أنففه كمففا
مباشففر بشففكل والمسؤولة الصهيوني، للعدو حدود وبل مباشرة الداعمة

مقففدرات علففى والسففطو خأيراتهففا واسففتغلل الشعوب وتفقير تجويع عن
المستضعفين.

مففن البريففاء بعففض الغففزوة هففذه ضففحية راح قد يقول البعض لعل لكن
قففوم من كانوا وإن حتى دماؤهم تحرم الذين والطفال، والشيوخ النساء

هففذا فففي عليففه نؤكففد الففذي ولكن هذا، وقوع ننكر ل نحن وطبعا حربيين،
يجففوز التي الخاصة الحالت إحدى عن يخرجون ل هؤلء أن هو الموضوع

دمففاء حرمففة أن فقهيففا المقففرر لن الحرب، أهل من كانوا إذا قتلهم فيها
يكفففي استثناءات، لها وإنما إطلقها، على ليست الكفار من المعصومين

الخأتصار:  وجه على منها أذكر الشكال، ليرتفع منها واحدة وجود
كمعاملففة الحربييففن الكفففار مففن المعصففومين قتل : يجوزالولى     الحالة
السففتراتيجية مففن "البرياء" جففزءا استهداف يكون عندما خأاصة بالمثل،

إذا ،1للعدو العسكرية ان ف داء ك تهدفون الع اء يس بيان نس يوخ وص وش
 تعالى قال بالمثل، يعاملوهم أن للمسلمين يجوز فإنه المسلمين














 










 








 








 








 


 






 










{:194[البقرة[.

حففال فففي الحربييففن الكفففار مففن المعصففومين قتل : يجوزالثانية     الحالة
ًء القتال على إعانتهم العانة، أنواع من نوع بأي أو بالقول أو بالفعل سوا
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        " العدد -   "  النصار مجلة القرشي، عبيد أبو العصر طاغوت مقال .14راجع
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1
 " الصليبية -          "   الحرب حقيقة إلى فارجع العلمية والدراسة للمسألة الفقهي التفصيل أردت إذا

     "      " وفتوى    الجربوع، العزيز عبد للشيخ التدمير من لمريكا جرى لما التأصيل و اليوبي، الدين لصلح
. الله     رحمه الشعيبي حمود العالم
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ّيُروا َغ ِهْم َما ُي ُفِس ْن َأ . ]11[الرعد:}ِب
ومتنوعففة، كففثيرة السففلبية مرض تفشي إلى أدت التي السباب عموما

أنففه  هففو المسففألة فففي المهففم لكففن وعديدة، طويلة تراكمات نتجية لنها
تففرى للعلج، أساسففيان عففاملن هنففاك فففإن وتنوعها تعددها اخأتلف على

قد التأثير عناصر من استجمعت بما المباركة الغزوة أن الجهادية الحركة
تحقيقهما. على لتعمل جاءت

السلمية     الرادة      تحرير  –   1
الرادة أولهمففا اثنين، أمرين من للنسان لبد الفعل دائرة إلى للنتقال

العمففل يوجففد أن يمكففن ل إرادة فبففدون الكافيففة، القدرة وثانيهما القوية،
لبففد أنففه علففى قصيرة، واليد بصيرة العين تبقى كافية قدرة وبدون أصلً،

والقففدرة الرادة ومسففتوى الفعففل نففوع بيففن التناسب أهمية ملحظة من
حقيقففة وهففي – النفففس علمففاء عليهففا يركز التي الحقيقة المطلوبة. لكّن

النسففان وأصففبح الفعففل، دائففرة اتسعت الرادة قويت كلما أنه – واضحة
توظيففف إلففى النسففان تدفع  الرادة لن الحياة، في وإيجابية حركية أكثر

الشخصففية تتميففز بحيث "عادية"، بدت مهما الممكنة الداوت كل وتفعيل
الرادة تضففعف عنففدما القدرة. أما صناعة اتجاه في السير على بالصرار

يوظففف ول كففبيرة، كففانت مهمففا المتاحففة القففدرة يسففتغل ل النسان فإن
المقابل في عليه تغلب قد بل الخفية، عن فضل منها الظاهرة المقومات

التففبرير محففاولت مففن سلسلة في ُتطرح المسؤولية من التهرب ظاهرة
والتعلل. التلكؤ مظاهر من متجددة وألوان

كأمة فنحن السلمية، أمتنا في الخأطر المرض هو هذا الرادة وضعف
ل أكثرهففا مسففلم بمليففار تقدر بشرية طاقة لننا القدرة، مقومات نعدم ل

الخففبراء يجمففع متميففز جغرافففي بوضففع ونتمتع شبابها، عنفوان في زالت
هائلففة طبيعية ثروات على ونتوفر الهمية، بالغ استراتيجي وضع أنه على

عففن والقصففور التقنففي التففأخأر قضففية وحففتى وزيادة، حاجياتنا لسد تكفينا
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موجودة السلمية العقول لن مفتعلة، قضية هي العلمي التطور مواكبة
ل كأمففة فنحففن مهاجرة. إذن أو مقموعة لكنها عالية، خأبرة وذات وبكثرة
الففتي الضففعف حالففة مفن نشففكو وإنما القدرة، مقومات ضعف من نشكو

الرادة.  أصابت
يففأت لففم السففلمية الرادة أصاب الذي الضعف هذا أن هو المؤكد لكن

حالففة هففي تأثيرا وأكثرها أهمها متعددة عوامل نتيجة جاء وإنما فراغ، من
مففن صففاحبها ومففا القائمففة، الوضففاع بهففا أوحففت الففتي والخففوف التهيففب

ممففا المسففلمين، فففي الرعففب تبعث أن لها أريد التي والفكار التصورات
ّكل ّبلهففا الرادة، علففى الثقيففل الففوزن مففن ضغطا – التراكم بفعل – ش وك

والمففانع التحففرك، أمففام الول الحففاجز تمثففل أصففبحت سففميكة، بقيففود
الفعل!!  من الساسي

السففلمي التغييففر مشففروع فففي حقا جادين وكنا النطلق أردنا إذا إذن
القفففص مففن وإخأراجها السلمية، الرادة تحرير هي الولى الخطوة فإن

ول القائمفة، الوضفاع بهفا أوحفت الفتي والفكفار التصفورات أقامته الذي
ّ ذلك يكون تتطلففب المهمففة هففذه أن شك ل الخوف. لكن حاجز بكسر إل

الففدروس فففي تؤخأففذ الففتي الفكففري الشففحن عمليففات مففن أكففبر هففو مففا
الففدروس مففن نوعففا – والتعبئة التثقيف إلى إضافة – تحتاج النظرية.. بل

َهد الواقع خألل ومن الملموس بالدليل تثبت التي العملية أكففثر أن المشا
ّ هي ما السائدة والفكار التصورات تلك اسففتخرجها وخأيففالت، أوهففام  إل

تحففت النهففزام فلسفففة وروجتهففا الضعيفة، الرادة فيه أثرت الذي الظن
مهمففا يهففاب أن مففن أصففغر الباطل أن هي الحقيقة وأن الواقعية، دعوى
ِطَل ِإّن{ وانتفش انتفخ َبا ْل ًا َكاَن ا ُهوق .]81[السراء:}َز
ولتقففول الخوف، حاجز لتكسر أي المباركة، الغزوة جاءت الغرض لهذا

أقدام تحت الجميع يهابها التي أمريكا الملموس: هذه بالدليل للمسلمين
جففرارا جيشففا يكونففوا لففم عشففر، تسعة فقط فإنهم وللتذكير المجاهدين،

رمففوز دمففرت صففغيرة أكبر.. مجموعة أحرارا!! فالله رجال كانوا ولكنهم
خأففبر فففي المريكيففة الهيبففة وأدخألففت الجميع، أدهشت عملية في الخلود،

لففم لمففاذا المنيففة؟ المبراطوريففة يسأل: أيففن أن منكم واحد كان. ولكل
الجففواب: إن إيقافهففا؟ على تقدر لم لماذا تمنعها؟ لم لماذا بالغزوة؟ تتنبأ

َق{ بشر، أمريكا ِل ْنَساُن َوخُأ ِل ًا ا ِعيف المجاهففدون.. إنهففم ثففم ،]28[النسففاء:}َض
ُبك!! إذن أن هفو ممكفن!! والمسفتحيل شفيء كفل  سفبتمبر11 بعد وحس

أمريكا.   تستمر
هففذه – الطويففل جهففادهم عففبر –  قففدموا قففد المجاهففدين أن والحقيقة

سففوفيتي"، "التحففاد ضد أفغانستان في عديدة.. قدموها مرات الدروس
يوميففا يقففدمونها زالففوا ول الصففرب، ضد والهرسك البوسنة في وقدموها
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ّننففون الففروس، ضففد الشيشففان فففي فففي أخأففرى مففرة العففرض فففي ويتف
بتلففك سففمعوا الففذين هففم قليففٌل لكففن وحلفائهففا، أمريكففا مففع أفغانسففتان
السياسففة لن اسففتوعبوها، الففذين القليففل هففذا مففن وقليففل الففدروس،

الواسعة الشريحة يحرم الذي التجاه في دائما تتحرك العالمية العلمية
الدرس. من تستفيد أو النصر لذة تذوق أن المة من

قففرر فقففد يخفيففه، مففا يجففد لففم العلم فففإن المباركففة الغففزوة فففي أما
هيبة لكسر مباشرة، الهواء على الدرس يكون أن المرة هذه المجاهدون

المضففروبة الغلل تلففك كبريائها تحطم مع ولتتحطم الجميع، أمام أمريكا
البعففض تصور في مستحيل هو ما جعل خألل من السلمية، الرادة حول
أرادوا، مففا – اللففه بفضففل – لهففم كففان وقففد الممكففن، دائففرة تحففت داخأل

ّلموا الحقيقيففة مشففكلتها وأن تريففد، حيففن قففاردة أنهففا السلمية المة وع
وسففلم: عليففه اللففه صففلى قفال كما ولكنها العدة، أو العدد قلة في ليست

.[أحمد]الوهن) فيكم يكثر السيل، كغثاء غثاء ولكنكم كثير أنتم (بل
الشففهداء وذهففب ونفففذوا، وتحركففوا، خأططوا، – الله شاء ما – القاعدة

وجففه وتغيففر سففوء، ينلهففم لفم اللففه بفضففل الخأففرون وانسحب ربهم، إلى
ّله العالم يتسففاءلون: هففل الن إلففى ليزالون والمنهزمون ساعتين، في ك

خأديعففة مجففرد أنهففا "القاعففدة" أم تنظيففم هو الفاعل يكون أن يمكن حقا
الففتي المعطيففات قلففة عففن بالسففاس ناتجففا يكن لم تساؤل وهو يهودية؟

أن المصففيبة ولكن معذورين، لكانوا كذلك كان لو لنه الحقيقة، إلى تقود
َة – زمن منذ – وقفعت قد بعقفول يفكرون أصحابنا النفسففية الحالة أسير

الوهن!!  فيها تغلغل التي
لسففتعطاف النياحففة في هو ول الطلل، على البكاء في ليس الحل إن

الكلمية.. الدائرة يتجاوز ل الذي الخطابي التصعيد في حتى ول الخأرين،
آثففار لهففا تكففون ربمففا بففل المففرض، تعالففج أن يمكففن ل المناهففج هففذه كل

التحففدي روح يحمففل ومسففتمر جففاد عمل في يكمن الحل ولكن عكسية،
لتتحففرر النفففس، ففي الثقففة وإعففادة الخوف حاجز كسر اتجاه في ويسير
الفاعلية. مسلوبة تجعلها التي الغلل من السلمية الرادة

بالعداء     الوعي      استثارة  –   2
فقففدت المفعففول، خأطيففرة تخففذير لعمليففة السففلمية أمتنا خأضعت لقد
أخأطففر مففن كففان عميففٍق سبات في وأدخألتها اليمانية، اليقظة إثرها على
هفم مففن بيففن التمييففز علفى قفادرين يعفودوا لفم المسلمين أكثر أّن آثاره

مسلسففل وتففداعيات السففلم خأيار مخلفات لن الولياء، هم ومن العداء
خأطيففر، بشففكل المفاهيم وميعت كبير، بشكل الوراق خألطت قد التطبيع

الهوية!!  لقضية حقيقي تهديد حالة بوجود يوحي الوضع أصبح لقد حتى
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السففلمية للمففة قففدمته ما أهم من كان القصى انتفاضة قامت عندما
فففي وينخر موجودا كان أنه رغم إذ بالعدو، الحساس وعيها في أحيت أن

ّ بقوة الجسم المفاوضففات طاولففة بهففا أوحت التي السترخأاء حالة أن إل
عنفدما خأاصففة وجففوده، استشففعار دون يحففول كان بالمن الحساس وجو

مع الكامل التطبيع اتجاه في يسير العربية للحكومات العام التوجه أصبح
الشريفين!!  الحرمين بلد حكومة حتى اليهودي، العدو

المجاهففدة الطائفففة ببقففاء الله تكفل في المبثوتة الحكم أهم من ولعل
بمففا الصففراع لن السففلمية، للمففة اليمانيففة اليقظففة حالففة بها يحفظ أن

التي الرقيقة القشرة عنه ويزيل بعدوها، يعّرفها التحدي أجواء من يحدثه
داء تسففرب دون الحيلولففة إلففى يففؤدي ممففا والتمففويه، للخففداع وضففعت

السلمة.  أجواء في العيش يولده الذي السترخأاء
مففن يففوم فففي تتوقففف لففم المففة على الحرب أن هي الحقيقة أن على
الففذي لن واحففدة، جهففة مففن تمارس خأفية، حربا فقط كانت وإنما اليام،

ًا كان كففانت فقففد الشعوب أما العملء، الحكام هم العدو طرف من ُمؤّمن
فففي ومحاربففة ثقافتهففا، فففي ومحاربففة دينهففا، فففي محاربة.. محاربة دائما

بففالتفقير ومحاربففة البطيففء، للقتففل بففالتجويع ومحاربففة وثرواتها، خأيراتها
ناهيففك هففذا، بكفل محاَربففة الجتماعية.. نعم المشاكل دوامة في لدخأالها

آخأففر والفلففبين.. إلففى وكشففمير والعففراق فلسطين في علنا محاربتها عن
عهففد منففذ للمففة يصففنعونها العففداء زال ل الففتي المعانففات ألوان سلسلة

الستعمار. 
العلففن، إلففى الخفففاء من الحرب هذه لتنقل المباركة الغزوة جاءت وقد
بشكل المحذقة المخاطر أمامها أبرزت بحيث بالعدو، واعية المة لتجعل
أصففبح حففتى القففائم، الخطففر حجففم يستشعر الكل ويجعل الجميع، يفهمه
مففن حملتففه بمففا الضففربات أن مخدوعين"!! خأاصة كنا يردد: "كم الجميع
للعففداء، النفسففي المكنففون تسففتخرج أن اسففتطاعت الداء فففي النوعية

التاريخيففة الففدللت بكففل جديد، من الصليبية بالحرب نسمع أصبحنا حتى
ى حملفة أنهفا للجميفع وتفبين تحفرج، أدنفى دون اللففظ، يحملهفا التي عل

ل تسففلم لففم إذ المجاهففدين، مففع حربففا كونهففا مففن أكففثر المسففلمين
وظهر الدينية، للمدارس التعليمية البرامج حتى ول الخيرية، المؤسسات

ّ المستهدف نفُسه هو السلم أن مضض. وعلى أمريكيا، يكون أن إل
بيففن المزعففوم التعففايش هشاشففة مففدى الغففزوة هففذه أظهففرت كمففا

الففتي القيففم كففل انهارت الحادث وقع ما بمجرد إذ والصليبين، المسلمين
الممارسات ألوان وبرزت الحقد، مشاعر وسادت الغرب، بها يتغنى كان

الففتي الطففرف غففض سياسففة أن ليتبين إسلمي، هو ما كل ضد العنصرية
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ّ منهفا الغرض يكن لم العالمية الصليبية بها تتعامل والتفذويب الحتفواء إل
العجوز. القارة عند النقص سد في المسلمة الطاقات من للستفادة

وأعففدائها المففة بيففن التففوتر حالففة مففن أوجففدته بمففا المباركففة فففالغزوة
والصليبي اليهودي العدو حقيقة إحياء على ساعدت قد تكون التقليديين،

أفرزتهففا الففتي التطويع برامج بفعل تمحى كادت أن بعد المة، ضمير في
د تكفون التحفدي طفابع من حملته وبما الخرفان، سلم سياسة عملفت ق

معهفا يشفعر التي الغفلة من الفاقة وعلى بالعداء، الوعي استثارة على
اتجففاه في جاد بشكل الخأر فيه يتحرك الذي الوقت في بالسلم المسلم

الففذي التففدريجي الخنففق فففي الكبر خأطرها يكمن محكمة، تطويق عملية
الجماهير.  استفزاز تثير ول الغالبية تستشعرها ل بطريقة الجسم يقتل
العففدو مع التوتر حالة على البقاء يستدعي المة هوية على الحفاظ إن
اتجففاه، أي فففي يخبففط الذي النفعالي بالمفهوم ليس وجودها، يهدد الذي
مففا بكففل الصراع، موقع من متحركة تظل التي المدروسة بالحركة ولكن
الفكففر فففي القضففية يحففرك الففذي هففو ذلففك لن التحدي، طابع من يحمله

المطلوبة.  اليقظة ويورث والوجدان
مراحلهففا بعففض فففي المحلية المشاريع في المطلوب من يكون قد نعم

عففن البعففد علففى والحففرص هادئففة، نار على الطبخ منهجية على تعتمد أن
خأاصة وأهداف محددة بمعطيات محكومة المحلية الحركة لن المواجهة،

بخلف الجزئيففة، التفاصففيل فيها ُتستحضر سياسية حسابات عليها تفرض
ومففن مفتوحففة، معطيات خألل من تتحرك التي العالمية الجهادية الحركة

ً فيها يلحظ عامة، أهداف أجل بحيففث السففتراتيجية، الثففوابت تفعيل أول
الخأطففار مواجهففة علففى طلئعففي موقع من فتعمل ككل، المة إلى تنظر

الكبيرة!!.

 المفة وقضايا رابعا: الغزوة

الجهففاد" "قاعففدة فففي اليففوم والمتمثلففة العالمية الجهادية الحركة تعتبر
كخط المعاصر، التفكير على نفسها تفرض أن استطاعت طلئعية حركة
كفل في المة من قريبة وكجماعة الفاعلية، مقومات كل يستجمع حركي

عربي بين فرق ل أنه فعل جسدت حيث أجناسها، اخأتلف وعلى أقطارها
ولففذلك المسلمة، الجماعة عند التعريف بطاقة هو التوحيد وأن وعجمي،

الحففدود فففي النحصففار غيففر مففن الجميففع همففوم تعيففش القاعدة أن ترى
الستعمارية. الرادة فرضتها التي الوهمية
عففن تسففتعلي وفعالففة، عمليففة معايشففة المففة لهمففوم معايشففتها لكففن

السففتنكارية البيانففات تتجففاوز ل الففتي الكلميففة الففدائرة فففي النحصففار
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الهففواء فففي سففريعا مفعولهففا يتبخففر أدوات لنهففا الحتجاجيففة، والوقفففات
الخأففر ويففدعو القوة يثبت ميداني فعل إلى تستند لم إذا خأصوصا الطلق،

التفاعففل "القاعدة" في منهجية الساحة. عموما على وجودك اعتبار إلى
السففوفيتي، التحففاد مففن أفغانسففتان حففررت  الففتي هففي المففة قضايا مع

وقهففرت الصففومال، مففن أمريكففا وأخأرجففت الصرب، من البوسة وحررت
لمريكففا والكرامففة العففز دروس اليففوم وتلقففن الشيشففان، فففي الففروس
هففذه خألل "القاعففدة" مففن وتهففدف أخأرى، مرة أفغانستان في وحلفائها
ِتْل{تعالى:  قال كفروا، الذين بأِس كّف إلى المنهجية َقا ِبيِل ِفي َف ِه َس ّلفف ال

ّلُف ل َك ْفَسَك ِإل ُت ِنيَن َوَحففّرِض َن ْؤِم ْلُمفف ّلففُه َعَسففى ا ُكففّف َأْن ال ْأَس َي ِذيَن َبفف ّلفف ا
َفُروا علفى التبففاكي ففي والجتهففاد السففتجداء سياسففة أمففا ،]84[النسففاء:}َك
تففرد ولففن الظلففم ترفففع لففن أنهففا وواقعففا شففرعا ثبففت فقد العداء عتبات

أهلها.   إلى الحقوق

الفلسطينية     القضية     مع     العملي      التجاوب   -1
طويلففة، قصففة الصففهوينية والحركففة المريكيففة الدولة بين العلقة قصة
م 1654 عام منذ المتحدة الوليات إلى اليهودية الهجرة مع أحداثها بدأت
 ألففف200 و  مليففون4  حففوالي1924 عففام  أمريكففا في اليهود عدد بلغ حتى

خأبيثففة خأطة عبر استحوذوا مليين، خأمسة من أكثر فهم اليوم أما نسمة،
بصففناعة الصلة ذات المواقع إلى وتسربوا التجارية، السواق مجمل على

المؤسسففات فففي وتوغلوا البحاث، ومراكز والمعاهد كالجامعات الفكار
الففدوائر علففى نفففوذهم بسففط علففى كلففه هففذا سففاعدهم وقففد العلميففة،
الحكام أن المعروف من أصبح لقد حتى القرار صناعة ومواقع السياسية
اليهود. ويرأسها أسسها التي الصهونية الحركة هي لمريكا الفعليين

هففي طويلففة فففترة منففذ كففانت وقففد صهيونية إدارة المريكية فالدارة 
–"ويلسففون"  فلسففطين. الرئيففس فففي اليهوديففة للدولففة الحقيقي السند
صفراحة: "أعتقفد أعلن حتى بلفور بوعد سمع أن ما – المثال سبيل على

د الحليفة المم أن ررت ق ففي اليهوديفة للدولفة السفاس حجفر وضفع ق
إذا بنففا يطففول المقففام وشففعبنا". ولعففل حكومتنففا من تام بتأييد فلسطين

نقففش الففتي المريكيففة الدولففة بففه تقوم الذي الصهيوني الدور تتبع حاولنا
ل "نيكسففون" بمففا ذلك عن عبر فقد الصهيوني، الرهاب حب داخألها في

عميففق، التزام إسرائيل ببقاء التزامنا قال: "إن حيث للتأويل مجال يترك
ًا يربطنا وإنما رسميين، حلفاء لسنا فنحن قصاصة أي من أقوى شيء مع
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وسففيفي أبففدا، الماضففي في رئيس أي به يخل لم معنوي التزام إنه ورق،
.1بإخألص" المستقبل في رئيس كل به

المصففالح من أكبر هو ما إلى تستند وقوتها وطيدة، علقة إذن فالعلقة
الدولففة فففي الحاكمففة الدارة ووجففدان ضمير في موجودة لنها المتبادلة،
ضففمير فففي متأصففلة لنهففا فريدة علقات "كارتر": "إنها يقول المريكية،

ي الشعب معتقدات وفي أخألق وفي ه" المريك ا ،2نفس انت وم ة ك دول
أمريكا. من المطلق الدعم هذا لول لتستمر ول لتوجد اليهود
ومعقففدة، كفبيرة قضففية الفلسطينية القضية من يجعل ما بالضبط وهذا
إيجففابي تفاعففل فففي السففلمية، المففة جهففود كافة تفعيل إلى حلها يحتاج

التحففديات مسففتوى إلففى ويرتقففي الكلميففة، المواسفاة يتجفاوز ملمففوس،
هففذا فففي يسير الذي العمل من جزءا المباركة الغزوة فكانت الموجودة،

بالدولففة الطاحففة إلففى الراميففة الجهففود سففياق فففي تدخأل بحيث التجاه،
لنففه اليهففود، لدولففة – حففدود بل – والداعمففة الصهيوني، للرهاب الراعية

يمكن - ل بنفسها لتنشغل إضعافها القل على - أو بأمريكا الطاحة بدون
ووجففدان ضففمير فففي فف"إسرائيل" مركوزة الفلسطينية، القضية تحل أن

المريكية.  الدولة في الصهيونية الدارة

المة     لمكانأة     العتبار      رد  –   2
فجعلهففا اللففه اصففطفاها مختففارة، أمففة السففلمية المة أن المعلوم من

ُتْم{تعالى:  قال متميرة، بمكانة وخأصها المم، أفضل ْن ْيَر ُك ٍة خَأ ِرَجْت ُأّم ُأخْأ

ّناِس وأن جيففدا، المففة تففدركها أن يجب الحقيقة وهذه ،]111:عمففران [آل}ِلل
في لتكون أخأرجت أنها لتعرف ووجدانها، فكرها في الحضور دائمة تكون

ِلَك{تعففالى:  قففال القيادة، مقام في ولتوجد الطليعة، َذ َكفف ُكْم َو َنففا ْل َع ُأّمففًة َج

ًا ُنوا َوَسط ُكو َت َء ِل َدا َه َلى ُش ّناس َع ]143[البقرة:}ال

أن لهففا يجففوز ول بالتبعيففة، ترضففى أن السلمية للمة ينبغي ل ثم ومن
مففا لنهففا الخأففرى، المففم لملءات تخضففع أن ول الغيففر، فلففك فففي تففدور

مكانهففا عليها يحتمه الذي واجبها لتقود.. هذا أخأرجت وإنما لتقاد أخأرجت
أجلهفا، مفن أخأرجفت الفتي الغايفة عليهفا وتحتمفه فيفه، اللفه وضعها الذي

تففذكير ولكنه الواقع، معطيات على نقفز أننا يعني ل الحقيقة هذه وتقرير
أن يجففب الففتي وبالحقيقففة المففة، أمففام ماثل يظل أن يجب الذي بالهدف

الدافع. لقوة الولية المادة تشكل لنها ووجدانها، فكرها في حية تبقى
صففناعة فففي تجسففدت الففتي الفاعليففة مففن حملته بما المباركة والغزوة

العيش من المة إخأراج في وافر بحظ ساهمت قد تكون العالمي الحدث
1
 : ص -    [ حرب بل ".291نصر السانحة]    "  الفرصة كتابه أنظر وللمزيد ،
2 : ص -   [ النجيلية ]85الصولية

 



السففاس الحجر وضعت لقد بل تأثير"، ضوء" و"تحت ظل" و"على "في
العتبففار وأعففادت الفاعففل، دائففرة إلففى بففه المفعففول دائففرة مففن للنتقال
ّ يؤدى ل الحقيقي دورها لن الصلية، لمكانتها الموقففع، ذلففك خألل من إل

رأينففا وقد الناس، على الحجة وإقامة الدعوة في العالمية رسالتها خأاصة
فففي سففببا كانت الغزوة، بعد السلم على التعرف اتجاه في كبيرة حركة
الغففزوة أحداث - لول من إلى السلم صوت بلوغ ولعل الكثيرين، اهتداء

"المشففاكل" الجانبيففة تلك بكل الله عند يرجح أن شأنه - من به سمع لما
الجامدة. المشاريع أصحاب يرددها التي

البعيدة والنقلة خأامسا: الغزوة

المقففاييس، بكففل كففبيرا حففدثا وواشففنطن نيويففورك غففزوة كففانت لقففد
عمليففة فففي النففار، تحففت أمريكففا تضففع أن الجهادية الحركة به استطاعت

الكففاذب، جففبروته فحطمففت المريكففي الكبريففاء مفاصففل أصففابت نوعيففة
هففذه الضفربة تكففون أن علفى أصففحابها أصففر بعففدما الفذل مرارة وأذاقته
الدولففة أجهففزة مففن قريبففا الحففدث ليكففون العففدو، دار عقففر فففي المففرة

أصففغر الففوحش هذا أن الجميع وليعلم والمنية، والعسكرية الستخباراتية
هففذا مففن أكففبر المجاهففدين أن الجميففع ليعلففم لنقففل أو النففاس، يظن مما

ذلك لتشفكل النفاس، يخفافه الذي الوحش رز مفن لعفل نوعيفة نقلفة ب أب
مفرداتها:

العكسي     العد     وبداية      أمريكا  –   1
للقففدر صففحيح فهففم أصففحاب أنهففم غيرهففم عففن المجاهففدين يميز الذي

بالبكففاء البعض فيه ينشغل الذي الوقت ففي الشرع، مع إيجابي وتجاوب
الوليففات ففي القفدري السففقوط عوامففل تعففداد خألل مفن الطلل علفى

علففى يسففاعد فعلي تحرك ترتيب في يجتهدون المجاهدين تجد المتحدة،
منهففم إيمانففا بأيففديهم، يتحقق المحتوم قدرها ويجعل الدولة  هذه سقوط

.1قدرا والمكتوب شرعا المطلوب بين القائم بالتوافق
لن التجففارة، برجففي طبقففات مففع العففالم فففي اقتصففاد أقوى تهاوى لقد

فففي الخسففائر من فتكبد العمق، إلى ونفذت الصميم، في أصابته الضربة
إزالففة وأعمال النقاذ، تكاليف عن ناهيك الدولرات، بليين وحده الحادث
يؤكففدون الخففبراء أن كما أشهر، ستة عن يزيد ما استمرت التي النقاض

مزمنففة، بففأمراض المريكي القتصاد أصابت قد الغزوة تداعيات أن على
التطبيب. اتجاه في المبذولة الجهود كل رغم منها يتعافى أن جدا يصعب

بنففايته، مففن كبير لجزء وهدمها الحرب، وزارة لمقر الغزوة وباستهداف
العالم، على بها تسيطر كانت التي المريكية للهيبة حدا وضعت قد تكون

1
 .  " للكاتب -   "   بأيديكم الله يعذبهم مقال راجع
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تحطففم، قففد الخوف حاجز لن أمريكا، " على "للجرأة واسعا بابا وفتحت
بطريقففة نفففذ الففذي الهجففوم صففد فففي أمريكففا قففوة من شيء ينفع لم إذ

المؤلم. العناق
غففزوة تكففون المريكيففة الهيبففة وتلشففي المريكففي القتصففاد وبتهففاوي

التاريخ عرفها إجرامية دولة لكبر العكسي العد بداية دشنت قد نيويورك
المريكية. للمبراطورية النهاية لبداية الساس الحجر ووضعت الحديث،

المشفرة     والرسائل     الداء      نأوعية  –   2
ل حففد إلففى نوعية كانت الغزوة أن استثناء وبل الجميع عليه يجمع الذي

فففي الطريقففة بهففذه أنهففا المفكففرون ويرى الحديث، التاريخ في لفه مثيل
بالمففداد تسففطر أن أصففحابها فضل كثيرة رسائل حملت قد تكون التنفيذ

التاريخ.  ورقة من محوها جدا الصعب من ليكون الحمر،
ً للعففالم تقففول – الداء في النوعية من به تمتعت بما – الغزوة : إنأول
الحففدث صففناعة وباسففتطاعتها الفعففل، على قادرة الجهاد حركة إن أجمع
علففى ويفففرض الحيففاة، مجريففات علففى التأثير إلى فعاليته في يصل الذي

أن إلفى واضفحة إشفارة ففي جديفد، مففن الخريطفة تشففكيل إعادة العالم
فففي الصففعب الرقم هم – والمانة الكفاءة من يملكونه بما – المجاهدين

والخارج. الداخأل في وأعدائها المة بين القائم الصراع معادلة
ًا الجميففع تففدعو – الداء في النوعية من به تمتعت بما – الغزوة : إنثاني
رسففمها علففى العففداء حففرص الففتي المشففوهة الصففورة تلففك محففو إلففى

أنهففا أجمففع للعففالم ظهر البسطاء!! فقد من مجموعة وأنهم للمجاهدين،
خأبيثففة أغففراض لتحقيففق المعاديففة العلميففة الداة روجتها مكذوبة صورة

السففلمية المففة بيففن نفسففي حففاجز خألففق أهمهففا كففان قففذرة، وأهففداف
كففانت وإذا والتبعيففة، الستسففلم حالففة علففى للبقففاء المجاهففدة وطلئعها
كففان مففا هففدمت عنففدما المتميففزة قدراتها عن أبانت قد الجهادية الحركة
هففذه رسففخت قففد تكففون الثلثاء بغزوة السوفيتي" فإنها بف"التحاد يعرف

أهل يجعلهففا ما تملك أنها على ودللت للتحفظ، مجال يترك ل بما الحقيقة
القيادة.  على قدرتها في المة ثقة تنال لن

ًا قفد تكفون – الداء ففي النوعيفة مفن بفه تمتعفت بما – الغزوة : إنثالث
رغففم أنففه هففو يميففزه مففا أخأففص المجاهدين!! لعل من جديد بجيل بشرت
الفادة في جهدا يألو ل فإنه الولون عليها سار التي المبادئ على الثبات

شففرعي هففو ما كل تفعيل عن يتوانى ول الواقع، يتيحها التي الدوات من
مسففتندا التطففور، حركة بتجدد وتتنوع تتعدد التي والوسائل الساليب من
السففابقة، التجففارب عبر المتراكمة الخبرات من كبير رصيد إلى ذلك في

جديففدة أفاقففا أمففامه ويفتح للمناورة، أكبر مجال لفه يتيح ما بالضبط وهذا

21



ّ هي ما الفتح ثلثاء غزوة أن نجزم العدو، مع صراعه في الول الفصل إل
مستمرا. لزال الدرس وأن المعركة  من

ًا إلففى رسففالة – الداء فففي النوعية من به تمتعت بما – الغزوة : إنرابع
داره، عقففر وفففي صففاعين، الصففاع رد على قادرون المجاهدين بأن العدو

ّ الفتففح ثلثاء غزوة وما خأياله، يدركها أن يعجز التي وبالطريقة نمففوذج إل
– اكتشففف قففد العففالم ولعففل تنتظففره، الففتي الضففربات من الجديد للجيل
حفي كفائن الجهاديفة الحركفة أن – العالميفة الصفليبية الحفرب بعد خأاصة

كففانت مهمففا الظففروف مففع التففأقلم علففى عاليففة بقففدرة ويتمتففع ومففرن
مففن تطلففق الففتي الجبانففة التهديففدات تلك عزمها يثني لن وأنه استثنائية،

الجدر. وراء
أن مففن أكففبر دللتففه فففي وهو كبير، حدث وواشنطن نيويورك غزوة إن

جديففد، من للبشرية أرخ فقد المأجورة، القلم أو الحاقدة الحناجر تطاله
في جاء أنه خأاصة النهوض، آفاق أمامها ووطرح المل، نوافذ للمة وفتح
السائدة. البضاعة هي النبطاحية التوجهات فيه أصبحت وقت

ّ هذه تكن لم طبعا "أين عن أجاب الذي الحدث لقراءة أولية محاولة إل
ُظَر بحق العمل؟" واستحضر ْن َن ِل ْيَف " ُلون"، َك ْعَم الشففهداء حففال ولسففان َت

يقول:
الثار إلى بعدنأا فانأظروا   علينا تدل آثارنأا تلك

إخأواننففا ونصففر أعمففالهم اللففه وتقبففل البففرار الغففزوة شففهداء الله رحم
مكان. كل في المجاهدين

الفتح. ثلثاء لغزوة الولى الذكرى بمناسبة كتب
التوفيق ولي وهو لله والحمد
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     سبتمبر سبتمبر1111  غزوةغزوة

ممكناممكنا  صارصار  إذإذ  المستحيلالمستحيل
 القرشي عبيد بوأ

فففي جهاديففة غففزوة أول المباركففة،  سففبتمبر11 غففزوة علففى سنة مرت
إن الحقيقففة دارهففم. وفففي عقففر فففي الكفففار بقتال تقوم الحديث العصر

آمففال ىأحيفف الففذي الجبففار المجهففود هففذا عففن يتكلففم أن ليعجففز النسففان
عنوانهففا إسففلمية خألفففة ظل تحت أفضل غد في المة أبناء من المليين

متغيففرات المنصففرم العففام خألل النجففاز هففذا تبففع والكرامففة. لقففد العدل
ووضففع أقوامففا اللففه بهفا رفففع بالمسففلمين، كففثيرة ريففاح وعصفففت كثيرة،

فففي سففبيله، فففي المجاهففدين اللففه رفعهففم ممففن أن شففك آخأريففن. ول
يففذبون ممن وآخأرون المباركة، للغزوة عشر التسعة المنفذون مقدمتهم

العصففر طففاغوت ويقففارعون ومغاربهففا، الرض مشففارق فففي السلم عن
أمريكا. 

أحففد يكففن فلم العزيز، القوي بالله المسلمين إيمان الغزوة عززت لقد
أكففبر تمتلففك الففتي العظمففى، القففوة أمريكا - أن منامه في حتى - يتصور

دارهففا عقر في ستضرب منازع، دون العالم في وعسكرية اقتصادية قوة
من وعسكرية وأمنية واقتصادية سياسية أزمة في ستتركها مدوية ضربة

حينها. 
النظففر مففن  سبتمبر11 غزوة ذكرى على عام مرور بعد بد ل كان ولهذا
للجميع نبراسا تكون حتى وآثارها، وعبرها خألفياتها من العديد في مجددا

المفقود. السلمي العز لسترجاع سعيهم في
 

التاريخية  الخلفية- 1

ل مناسففبة أفغانسففتان أرض علففى السففوفييتي التحففاد ضففد الجهاد كان
هففذا وأن خأاصففة التطففبيق، لرض ونقلها الجهادية الفكار لصقل لها مثيل

كافففة علففى السففلم حضففور اضففمحلل مففن عجاف عقود بعد جاء الجهاد
والغففرب، الشففرق مففن المسففتوردة اليففديولوجيات وطغيففان الصففعدة،

السففلمية البقففاع كففل فففي الحكم مقاليد من والتغريب العلمانية وتمكن
السففتعمار ضففد جهففادا شففهد قففد كففان السلمي العالم أن تقريبا. صحيح

العناصففر لكففن والهولنففدي، والسففباني واليطففالي والفرنسففي البريطاني
رض مفن آنفذاك تتمكفن لم السلمية ام طرحهفا ف المنبهريفن سفيول أم
هففذه تشففجع كففانت السففتعمار أيففادي أن سففيما ول والشففرق، بففالغرب

 



لهففذه المخلصففة بالتبعيففة لتيقنهففا أخأففرى، تفارة وعلنففا تارة خِأفية العناصر،
لمصالحه. وتحقيقها للستعمار الطراف

بعففض لينتهزهففا الول الفغففاني الجهففاد مناسففبة جففاءت حففال أي علففى
أن المسففلمين. ومففا همففم ليوقظففوا المخلصين والرجال الربانيين الدعاة

العففرب لجهففاد مؤسسففيال لعملا ذجانم ظهرت بدأت حتى 1984 عام جاء
حفظففه لدن بففن أسامة الشيخ أسسه الذي النصار بيتك أفغانستان في

اللففه. رحمففه عففزام اللففه عبففد الشيخ أسسه الذي الخدمات مكتبو الله،
مففؤقت اسففتقبال محطففة ليكففون بيشففاور فففي النصففار بيت أسست فلقد

الجهففاد. فففي لمسففاهمةا ثففم ومن للتدريب توجههم قبل للجهاد للقادمين
الصففعيد علففى الداء تحسففين إلففى الخففدمات مكتففب تأسففيس أدى كمففا

الجهففاد علففى العففرب وخأاصففة المسلمين وحث التبرعات وجمع العلمي
 .والمال بالنفس

في يتوسع أن لدن بن أسامة الشيخ قرر حتى 1986 سنة تحل تكد ولم
ه. وفعلاتإمففداد وخأطففوط معسففكراته َّنَوكُي أنو الجهادية العملية تنظيم
خأففبرته خألل مففن وتمكففن معسكرات ستة دإعدا من أسامة الشيخ تمكن

الحففرب. لظففروف تبعففا مففرة من أكثر ونقلها تحريكها من النشاءات في
علففى تقففاطري وبففدأ العففرب المجاهففدين بين تسري أسامة سمعة وبدأت

العففرب المجاهففدون وبففدأ. هففممن هائففل عففدد والمعسففكرات النصار بيت
أن لبثففوا مففا ثم وعملئهم، السوفييت مع عديدة مناوشات في يشاركون

،العام ذلك نهاية في جاجي معركة أشهرها كان طاحنة معارك في دخألوا
تففدريبا الففروس وحففدات أفضل إحدى العرب نوالمجاهد فيها هزم والتي

الروس.  الكوماندس من كبيرا اعدد فيها واوقتل وتسليحا
كففانت فقففد للمجاهففدين، العففالمي الطموح ظهر الولى السنوات ومنذ

فففي للمجاهففدين تعطففى أفغانستان، في الحاجة عن الزائدة المساعدات
اجتففاح أن مففا الخ. لكن وتاجيكستان والفلبين ككشمير الخأرى، الله بقاع

عن للدفاع النجاس بالكفرة السعودي النظام واستعان الكويت، العراق
أمريكففا، مع مقبل العظم الجهاد أن المجاهدين لقادة تبين حتى أراضيه،

المسففلمين بقاع أشرف ليطال استعمارها وتد أمريكا دكت أن بعد خأاصة
ل بلد فففي قاعدة وضعت إذا أمريكا بأن المسبق ولعلمهم الطلق، على

مرغمة.  إل أبدا منها تخرج
الفرصففة المجاهففدين ليعطففي الصففومال فففي المريكففي التففدخأل جففاء

أفغانستان قدماء من ةصغير مجموعة فقامت الجدد، بأعدائهم للحتكاك
علفى اضففطرت الصومال، في نييالمريك ضد النوعية العمليات من بعدد
فففي نييأمريكال من دعد قتل فقد اليمن في . أماللنسحاب أمريكا إثرها
كلتي وفي. الصومال إلى طريقهم في كانوا حينما عدن في الفنادق أحد
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وجبنففه، المريكففي الجنففدي بهشاشففة مقتنعيففن المجاهدون خأرج الحالتين
لمريكففا المتطففورة اللوجيستيكية والوسائل التكنولوجي التفوق لول وأنه
الرض.  وجه على قائمة لها قامت لما

الوجففود ضففد النوعيففة عمليففاتهم سلسففلة الجهففادي الشففباب بففدأ ثففم
الخبر انفجار تله ثم الرياض بانفجار ابتداء الجزيرة، أرض على المريكي

المريكففان العسففكريين مففن عشرين بحياة أودى والذي ،1996 يونيو في
الشففيخ أصففدر بسففيطة بفففترة الخففبر انفجففار بعففدوآخأريففن.  مئففات وجرح

مففن الكفففار لخأففراج الجهففاد "إعلن بعنففوان الول بيففانه لدن بففن أسففامة
فففيو وباسففمه. شخصي بشكل نهع صدري بيان أول وهو ،العرب" جزيرة

عالمفا أربعيفن حففوالي مفن فتفوى أسامة الشيخ  استصدر1997 عام نهاية
مففن الكففافرة القففوات لخأففراج بيانه تؤيد وباكستان أفغانستان علماء من

العرب.  جزيرة
السففلمية الجماعففات قيادات من عدد تجمع التحرك، هذا مع بالموازاة

مففن كففبير عففدد وتقففاطر ،أفغانسففتان في المصرية الجهاد جماعة وخأاصة
أسففامة. الشففيخ ضففيافة علففى وبنغلدش وكشففمير باكسففتان مففن الوفففود

عففام فففبراير في العالمية السلمية الجبهة بيان إعلن التحرك هذا أثمرو
وزمففان. وقففع مكففان كل في واليهود المريكان قتل إلى يدعو  الذي1998

الففدكتور المصففرية الجهففاد جماعففة أميففر لدن بن أسامة الشيخ مع البيان
السففلمية الجماعففة مسففئولي أحففد طففه ورفففاعي ،الظففواهري أيمففن

القيففادات وأحففد الكشففميرية الفصففائل أحففد رئيففس وقعففه كمففا ،المصرية
بقليففل العالمية السلمية الجبهة بيان إعلن وبعدالمشهورة.  الباكستانية

حالففة فففي نيففوالمريك بقففيو ،أسففابيع خألل سيضرب بأنه لدن بن صرح
هم الفريقي. وبينما القرن حد وإلى والخليج العربية المنطقة في ترقب

لففه، يتحسففبوا لففم الففذي الموقففع فففي الضففربة أتتهففم التففأهب كامففل فففي
ناشففاحنت السفففارتين نسفففت حيففن وذلففك وتنزانيففا كينيففا فففي سفاراتهم

.1998 أغسطس من السابع يوم بالمتفجرات ناممتلئت
القففدرة لففديها أن عمليففتينال خألل مففن الجهاديففة العناصففر أثبتففت قففدو

وأنهففا ،ومعقففدة خأاصففة مهمففات تنفيففذ على والبشرية والفنية اللوجستية
ر استغلل استطاعت اسفتطاعت أنهفا كمفا أقصفاه، إلفى المفاجفأة عنص

قففام فعففل وكففردهائلففة.  تففدمير وبكميففة ينتالحففادث بيففن التنسففيق كففذلك
حيففث ،وأفغانسففتان السودان ضرب في المشهورة بعمليتهم نيوالمريك
لضرب موجهة كروز صواريخ عشرات وأفغانستان السودان على انهالت
المريكيففة الضففربة هففذه لكن .وأفغانستان السودان في محددين هدفين

.الطريقة حيث من لو الهدف نوعية حيث من ل البتة موفقة تكن لم
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ففي عفدن مينففاء ففي كفول المففدمرة ضد الستشهادية العملية وجاءت
تمكن فقد المنطقة، في وأتباعهم المريكيين غيظ من  لتزيد2000 أكتوبر
الميركيففة المففدمرةب قاتلففة أضففرار إلحففاق مففن الجهاديففة العناصففر أحففد

وتنقففل ، طففن8600 حمولتهففا تبلففغو ،الحربيففة التكنولوجيا بأفضل المزودة
تمكففن . وقددولر بليون على يزيد ما ثمنها ويبلغ ، شخص350 من طاقما

 مففترا12و أمتففار سففتة بين قطرها يتراوح فيها فجوة ثاحدإ من المجاهد
 مففن17 النفجففار فففي إثففره علففى قتففل ،داخألها في فادحة أضرارا ٌَبَوسب

قففارب بواسطة هذا . كلآخأرين ثلثين من كثرأ وجرح الميركيين البحارة
تففزد لففم عمليففة فففي بففالمتفجرات ومملففوء زراعففي جففرار بمحففرك مزود

المريكيين ضعف العملية هذه دولر. وأبرزت آلف العشرة على تكلفتها
لغطرسففتها المقاومة وأن والمسارح، العمليات في والتنويع البتكار أمام

الدارة لففذلك. تعففاملت الرادة تففوفرت إذا محففدودة بوسففائل ممكنففة
مففن تزيد لئل منها حرص في العملية مع مختلف بشكل إعلميا المريكية

فففي رمففزا لدن بففن الشففيخ صففار ذلك ورغم لكن لدن، بن الشيخ شعبية
فففي باسففمه اللفتات رفع من ذلك على أدل ول برمتها، العربية المنطقة
كول.  المدمرة عملية بعد  مرة لول الفلسطينية النتفاضة
نظففرة البدايففة منففذ يمتلففك كففان القاعففدة تنظيففم أن القففول ويمكففن

الحركففات كففل مففع العلقففات لقامففة سففعى فلففذلك ثاقبففة، اسففتراتيجية
مففن بففه يسففتهان ل وجهففدا وقتا أخأذت علقات وهي العالم، عبر الجهادية

صلبة.  أرضية على متين تعاون وإقامة الثقة بناء أجل
السففلمية للتجففارب بعمففق لدراسففته ونظففرا التنظيففم هففذا أن كمففا

التنظيمية الجوانب على البداية منذ ركز خأاص، وجه على منها والجهادية
لدارة كففبير بشففكل أفففاده ممففا وهففذا الخأتراق، أشكال كل لمنع والمنية
لمففا بشدة المرء يستغرب التسعينات. ولهذا بداية منذ أمريكا مع الصراع

فففي المتدربين المجاهدين أعداد تقدر الغربية الستخبارات أعتى أن يجد
110000و 10000 ) بين2001-1989 سنوات ( في القاعدة تنظيم معسكرات

وإنما تقديرا ليس هذا أن يبين مما الضخامة، شديد التقدير في فرق وهو
إل. ليس تكهن هو
 

 سبتمبر11 غزوة وإعداد القاعدة  تنظيم- 2
المجاهد     - إعداد     أ

تكفوين علفى خأاصففا تركيفزا ركفز القاعفدة تنظيفم أن فيفه شفك ل ممفا
ولففذلك الول، وركنففه الجهففادي العمففل عماد هي التي المجاهدة الطليعة

المجاهففد بأن القول يمكن الصعدة. ولهذا جميع على باهرة النتائج كانت
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لمهمته واستعدادا وإعدادا تدريبا أفضل هو القاعدة تنظيم من المتوسط
الطلق.  على آخأر غوار مقاتل بأي مقارنة
وتثففبيت إرسففاء فففي جهففدا القاعففدة تنظيففم يأل لم النظرية الناحية من

الجهاديففة. القففدرات لتطففوير اللزمففة العسففكرية النظريففات مختلففف
ل التنظيم هيأها التي 1الشاملة الجهادية فالموسوعة دين لك ام المجاه أي

سففابقة كففانت المسففلح، العمل تفاصيل كل وعمت الول الفغاني الجهاد
10(  صفففحة7000 حففوالي عففن عبففارة الففوقت. فهففي ذلففك منففذ نوعيففة

لمشففاق المجاهففد تهييففء في النظير منقطع جهدا تعتبر مجلدات) وبذلك
المففن العسففكري، التكتيففك المطروحة المواضيع الجهاد. وتشمل طريق

القنابففل المتفجرات، الولية، السعافات الخفيف، السلح والستخبارات،
الخ.  الطوبوغرافيا السلح، تصنيع ، الدروع واللغام، اليدوية
المففة واجهتها التي الكبيرة التحديات وأمام الول الفغاني الجهاد وبعد

– آسففيا وسففط - (فلسففطين المختلفففة الحففرب مسففارح علففى السففلمية
لتنظيففم بففد ل كففان والففتي الففخ)، - الفلففبين ركشففمي – القوقففاز – البلقان
أضففاف معهففا، يتعامل أن العالمي الجهادي المشروع راية حامل القاعدة
والقتاليففة التدريبيففة القففدرات لتحسففين جديففدة نظريففة أسسففا التنظيففم

وفيهفا الخاصفة، بالعمليفات خأفاص آخأفر جفزء إصفدار تم للمجاهدين. فقد
البنايففات العسففكرية، القواعففد تنظيففم الهويففة، أوراق بإعففداد تهتففم أبواب

السففلحة، وإيصال شراء والمواصلت، التصالت وسائل إخأفاء السكنية،
الخ.  المنية الخطط العضاء، سلمة

علففى الجهاديففة الفعاليففات لتففدريب مناسبة التدريب معسكرات وكانت
التدريبيففة الففدورات قسففمت الطغيففان. وقففد لمواجهة ممكن وجه أحسن
الففدورات كففانت ومتخصصففة. وإذا ومتقدمففة أساسففية دورات ثلث علففى

للففه تقربففا المجاهففدين، مففن اللف لعشففرات تقففديمها تففم قففد التدريبيففة
بالضففرورة هنففاك تكون أن دون الرض، في والمستضعفين لدينه ونصرة
تففم الففذي هففو هففؤلء من فقط جزءا فإن القاعدة، بتنظيم تنظيمية علقة

اليمففاني اسففتعدادهم على بناء القاعدة لتنظيم النضمام حول مفاتحتهم
فقففط ليففس كفيل الجراء هذا والبدنية. وكان والنفسية العقلية وقدراتهم

مففن وإمكانياتهففا قدراتها كانت مهما جهة أي تستطع لم إذ الخأتراق، بمنع
وإنمففا شففاء، متى الفرد يأخأذها ل فيه العضوية لن نظرا التنظيم، اخأتراق

كففذلك سففمح مففا كثيرة. وهذا دقيقة معطيات وفق القيادة لدن من ُتمنح

1
منذ             -    الموسوعة من متناثرة أجزاء على الحصول من والسيوية العربية الجهزة بعض تمكنت لقد

كاملة             1997سنة  نسخة على العثور من تمكنت التي الولى كانت البلجيكية المنية الجهزة لكن ،
   . تحصل       ولم لترجمتها المادية المكانيات على تتوفر لم أن      C.I.Aلكنها بعد إل كاملة نسخة على

. العميلة     الردنية المخابرات إياها سلمتها
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انعكففس ممففا الجهاديففة الفعاليات من النخبة زبدة بتجنيد القاعدة لتنظيم
منذئذ.  القاعدة لتنظيم الجهادي العمل على إيجابا

الخارقففة، بعمليتهففم سففبتمبر أبطففال قيففام قففط مفاجئففا يكففن لففم ولهذا
القاعدة. فالتاريففخ تنظيم لدى والتجريبي المعلوماتي التراكم إلى بالنظر
فففي يففتراجع أو عقففبيه علففى الفففذاذ هففؤلء مففن أحففد ينكص لم أنه يشهد

السففتخبارات قففادته الففذي التحقيق أن المحقق. ومع الموت نحو الرحلة
فففي تففدريبا يتلففق لففم المنفففذين مففن الكففبر الجففزء أن يففبين المريكيففة

ركففز الففذي القففوي اليمففاني العففداد أن إل القاعففدة، تنظيففم معسففكرات
لرؤسففاء الفعالففة الراشففدة القيادة ثم والتضحية، والتقان التفاني معاني

بعففض حسففب أفغانسففتان في اللزم التدريب تلقوا - والذين المجموعات
المختففارين الفففراد كل لدى الكامنة الطاقات تفعيل من التقارير- مكنت

السلمية. المة تاريخ في المحورية العملية لهذه
اللزامة     المادية     الوسائل     -  إعداد     ب
الحرب". وهففذه عصب هو "المال يقولون الجيوش قادة بعض كان لقد

وتعقففدت الحياة تطورت حيث الوقت مرور مع صلحيتها ازدادت المقولة
القاعدة، هذه عن الجهادي العمل يخرج مسبوق. ول غير بشكل تكاليفها

سففخي. مففادي تمويففل إلففى تحتففاج آثففار وذات منظمة جهادية عملية فكل
حفتى التحضفير مفن سفنوات إلى بل شهور إلى المر هذا يحتاج ما وغالبا

القاعففدة تنظيففم فطففن العدو. وقد شكوك يثير ل هادئ بشكل العمل يتم
لتمويففل معقففدة ماليففة شففبكة السففنين عففبر أعد ولذلك مبكرا، المر لهذا

يجزمففون المقتدرين الباحثين من العديد جعل ما وهو التنظيم، احتياجات
السففتخبارات  ولC.I.A المريكيففة السففتخبارات تاريففخ في ل يسبق لم أنه

تنظيففم بناها كالتي معقدة عالمية مالية شبكة واجهتا أن ،M.I.6 البريطانية
أن المعاديففة السففتخبارات علففى المففر تعقيففد مففن يزيففد القاعدة. والذي

سففوى البعففض بعضففها بيففن يربففط ل عديففدة أجففزاء إلففى مقسمة الشبكة
الحيان. أغلب في رقيقة خأيوط

احتياجففات تقييففم فففإن المتففوفرة السففتراتيجية المعاهد تقارير وحسب
أفغانسففتان فففي العملياتيففة والحتياجات ريباالتد لتسيير القاعدة تنظيم

التقييففم هذا كان سنويا. وإذا دولر  مليون50 حدود في يكون قد وخأارجها
المختصففين مففن العديففد التنظيففم يضففم أن فففي إذن غرابففة فل صففحيحا
والعمففال، المففال مجففالت فففي للتففدبير كففبيرا اهتمامففا ويففولي الماليين،

القارات.  عبر الستثمار مجال في كبيرة بجهود ويقوم
فقففد زهففدهم، مففدى أثبتففوا  سففبتمبر11 غففزوة مجاهدي فإن ذلك ورغم
يتعلففق فيمففا خأاصففة للتنظيففم، الماديففة إمكانيففات مففع بالرويففة تعففاملوا

والمطففاعم الفنففادق إلففى إل يفذهبون ل كففانوا الخاصففة. فقفد باحتياجاتهم

28



 

مففا وأرجعففوا بففل الثمففن، رخأيصة السيارات إل يستعملون ول القتصادية،
عففالم فففي لففه مثيففل ل وتفففان إخألص فففي التنظيم، إلى أموال من تبقى

ضففروريا المففوال صففرف كففان أن ما المال. لكن وعبادة المادية العولمة
درجففة سفففر تذاكر باقتناء المجاهدون هؤلء قام حتى العملية، خأدمة في

الفعاليففة قمففة يففبين مففا القيادة. وهففذا مقصورة إلى أقرب ليكونوا أولى،
البطال.   هؤلء لدى والتزان

ضففخمة للتنظيم المالية القدرات أن يرى ل من الباحثين من هناك لكن
ات التقفارير، تصففها كما ا سففارتي اسفتهدفت الفتي فالعملي ي أمريك ف

كففانت الففتي العمليففات أمففا كففبير، لتمويففل تحتاجا لم السلم ودار نيروبي
فنففادق ستصففيب كففانت الففتي وكففذلك أنجليففس لففوس بمطففار ستعصففف

أعمففال عففبر ممولففة فكففانت الردن، فففي والمريكففي الصهيوني المجون
أن الحففالتين. كمففا كلففتي فففي المجاهففدون بهففا قام مسلحة وغير مسلحة
مفا وهفذا أمريكفي،  دولر10000 مفن أقفل كلفت قد كول المدمرة عملية

شفروط تفوفرت إذا فيفه المبالغ السراف يحبذ ل القاعدة تنظيم أن يبين
دون المناسفب، المكفان ففي المناسففب الفدينار يضفع بل للعملية، النجاح

تقتير.  ول إسراف
- التخطيط     ج

تفاصفيل لكفل بفالتخطيط كفثيرا يهتفم القاعفدة تنظيفم أن الواضففح من
القففوة عوامل أحد بأن الباحثين كل اعترف بها. وقد يقوم التي العمليات

التخطيففط فففي عملقففة جهففود اسففتثمار هففو القاعدة تنظيم أظهرها التي
التنظيففم كففان الفاعليففة مففن لمزيففد سففعيه العمليات. ففي لكل والعداد
العفففداد المعلومفففات، مراحفففل: جمفففع ثلث علفففى عمليفففة أي يقسفففم

الففتي المرحلففة بتنفيذ حدة على مجموعة كل التنفيذ. وتقوم اللوجيستي،
فففإن ولففذلك للغايففة، حساسففة المعلومات جمع مرحلة بها. وتعتبر تختص
بجلء ذلففك اتضففح وقففد وصبر، عناية من يلزمها ما يعطيها القاعدة تنظيم

مففن ونصففف سففنة اسففتغرقتا اللففتين وواشففنطن، نيويففورك غزوتففي فففي
والعداد. التخطيط

      
الغزوة من المستفادة  - العبر3

القاعدة:  تنظيم يخص فيما
والكونيفة- أن الشفرعية بالسنن يعمل -كونه القاعدة تنظيم استطاع

المكانيات. في الشاسع الفرق رغم العالم في قوة لكبر تهديدا يشكل
العففداد جففانب إلففى التنظيففم هذا بها أخأذ التي الكونية السنن أهم ومن

في تفت ل قوية ةيتنظيم بنية تأسيس على تركيزه والعسكري، المادي
أن القففول العففالمي. ويمكففن المنففي والتتبففع المتتالية الضربات عضدها
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الجامعففة ومفهففوم مركزيففة لال عقليففةوال معقففدال شففبكيال تنظيففمال
كففل امتصففاص علففى القاعففدة نجففاح في ساهمت عوامل كلها الجهادية،
عامففل أن حففد. كمففا أقففل إلففى تأثيرهففا مففن والتقليل المعادية الضربات

عففامل يعتففبر والوقففات الحففالت كل في المنية بالتدابير والخأذ السرية
الخأرى.  السلمية الحركات طرف من به القتداء يجدر مهما

عليها. لقد غبار ل واضحة استراتيجية وفق يمشي القاعدة تنظيم إن
– العالمية الجهادية للحركة بالنسبة – البداية منذ أمريكا استهداف كان

المنطقففة في أمريكا أذناب مع الصراع لن وذلك ذكيا، استراتيجيا خأيارا
فففي واحففدة دقيقففة البقاء يستطيعون ل الذناب هؤلء أن ّنبي السلمية

الففرأس ضففرب من لبد أمريكا. ولذلك مساندة دون الطاغوتي حكمهم
أمريكا استهداف خأيار أن الباقي. كما سقوط في الساسي العامل لنه

بمففا الجميففع لعلففم وعرضففها السلمية المة طول على ومقبول مفهوم
يضمن ما وهذا والمسلمين، السلم حق في جرائم من أمريكا اقترفته

الشعبي.  والتأييد التعاطف
وخأاصففة – الحتمففالت لكففل البدايففة منففذ اسففتعدوا التنظيففم قادة إن

بففالحرب المففر تعلففق المناسففبة. فسففواء البففدائل واؤ- وهي سوءا الكثر
وتم ذكية، بطريقة المقاتلة التشكيلت سحب تم حيث أفغانستان داخأل
طويلففة عصففابات لحففرب والتهييء الجبال، في وتخزينها المعدات إخألء

بيففن الجهاديففة الخليا تفرقت حيث الخارجي الصعيد على المد. وسواء
مجفال ل دقيفق، مخطفط وففق مهمتها لداء خألية كل تتهيأ بحيث المم،

قفذف عفن الجهففادي التخطيفط نجفاح أثمر والرتباك. وقد للرتجال فيه
النففذارات حيففث وحيففن، يففوم كففل المريكييففن قلوب في الهائل الرعب
المريكففي، الجمهور لعصاب قاتلة بوتيرة تتوالى جهادية هجمة بوشوك

هففذه إيقففاف فففي الضففخمة العسففكرية آلتففه فشلت لماذا يفهم لم الذي
العتداءات.

تكففون أن يجففب لمففا نموذجففا الغففزوة بهذه القاعدة تنظيم سطر لقد
اسفمه شففيئا تعففرف ل النفسففية البيففة. فهففذه السففلمية النفسففية عليه

مففن بدل والفعل المبادرة مبدأ على باعتماده التنظيم أن مستحيل. كما
دون الحاليففة، الخطففوة ينهففي أن قبففل التالية الخطوة ادعدإو الفعل، رد

تكففون أن يجففب لمففا نموذجففا أعطففى ،خأطته يربك فعل رد إلى النجرار
الخأرى. السلمية الحركات عليه

والطاعة النضباط بين تجمع التي الجهادية السلمية التربية شكلت
فففي للمففوت الكامففل والسففتعداد اللففه بتوفيففق المطلقة والثقة للقيادة
تنظيففم من المجاهدين صفات أسس ،النفس وطول والصبر الله سبيل

 .الله بإذن شك دون النصر إلى ستؤدي صفات وهي القاعدة،
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المففة أبنففاء دمففاء امففتزجت فقد السلم، وحدة القاعدة تنظيم جسد
دون التنظيففم، هففذا يقففوده الففذي الجهففادي العمففل في قاطبة السلمية

الوحففدة طريففق على لبنة ذاته حد في عجمي. وهذا ول عربي بين فرق
جسففم نهشففت الففتي السففتعمارية التفاقيففات أوثفان وتحطيم السلمية

نهشا.   السلمية المة
القاعففدة، مجاهففدو طبقففه شريف نبوي يحفظك" حديث الله "احفظ

الفغانيففة الجبففال أمريكففا قصفففت الواقع. فكم أرض على تجلياته فرأوا
حارقهففا دوليففا، المحرمففة قنابلهففا كففل ذلففك فففي واسففتعملت بهيستيريا،

المجاهففدين عضففد ففي ذلففك يفففت لفم ذلففك ومع وغبيها، ذكيها وساّمها،
العليم. الحفيظ شيئا... وسبحان

أمريكا:  يخص فيما
الحها وليفس - لكيانهفا مباشفر بتهديفد أمريكفا تشفعر مرة لول لمص

هففذه قففوته. والعجيففب أوج فففي السففوفييتي التحففاد كان أن - منذ فقط
جففاء إنمففا جبففار، تحففالف أو قويففة دولة من قادما ليس التهديد أن المرة

ا قفد الفتي القفوة مقومفات تمتلفك ل منظمة من التهديد الفدول تمتلكه
بحلففف بدءا الدولية التحالفات لحشد أمريكا اضطرت ذلك العتيدة. ومع

والففذي الساسففي، قففانونه مففن الخامس للنص لجوءه أعلن الذي الناتو
إحففداها دامففت مففا مسففتهدفة الحلففف في المنضوية الدول كل أن يعني

(الكيان التقليديين حلفائها على ركزت أمريكا أن للهجوم. كما تعرضت
المسففاعدات كففل الففخ.) لتقففديم - أسففتراليا كوريففا – الصهيوني- اليابان

معاديففة قوى إلى كذلك ولجأت بل القاعدة، تنظيم على للقضاء اللزمة
مسففاعدة أجففل مففن فعلففه يمكنهم ما كل لفعل والصين كروسيا تقليديا

تنصففر الففتي الربانية للقوة إجلل يقف أن إل يملك ل المرء أمريكا. وإن
ذي - الرهيفب الحشفد فهفذا اللفه، سفبيل ففي المجاهفدين تحتفاجه ل ال

علففى يتحففرك ما كل يدمر بأن - كفيل الجبارة قوتها بسبب أصل أمريكا
المجاهدين. وبعد من النيل من أمريكا تتمكن لم ذلك ومع الرض، وجه

ولففذلك بعفد، غليلهفا أمريكا تشف لم مقتل، في إصابتها على عام مرور
لهم ناقة ل ربما أعداء على وهمية أو حقيقية انتصارات عن تبحث فهي

عظمى. قوة زالت ل بأنها وحلفاءها نفسها بها تقنع جمل، ول
سبتمبر، أحداث في ممثلة أمريكا لها تعرضت حقيقية أزمة أول عند

تحملهففا الففتي الشففعارات مخالفففة فففي المثففل مضففرب أمريكففا أضففحت
- الففذي غوانتانففامو معتقففل فهففذا .النسففان وحقففوق الحريففات كففاحترام

ٌَكَل-  المسلمين إرهاب أمريكا به أرادت جففبين فففي عففار وصففمة أكبر ش
طففالت الففتي الظالمففة العتقففالت أن كمففا"الديموقراطية" المريكيففة. 
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تجففاوز فيهففا تففم والففتي أمريكا، في المسلمة الجاليات أبناء من الللف
الففتي الوردية الصورة البد إلى لطخ للمعتقلين، المدنية الحقوق أبسط

أسماء وإخأفاء محددة، تهمة دون العتقالنفسها. ف عن أمريكا تصورها
دليل، بغير والدعاء والتعذيب، الضغوط أنواع كل وممارسة المعتقلين،

عففن والكشففف واسففعة، بصففورة اللكتروني والبريد التليفونات ومراقبة
،السففتثنائية الجففراءات مففن وغيرهففا البنففوك فففي الفرديففة الحسففابات

يحففاكم مففن تحديد فقط للرئيس يحق سرية، عسكرية محاكم تشكيلو
أن للمتهميففن يحففق ول سففرية، إجراءاتهففا كففل تكففون أن علففى أمامهففا،
للعدالة. المريكي النموذج هو العدام) صار وضمنها( أحكامها يستأنفوا

الجهففزة إخأفففاق بيففان فففي نموذجففا  سففبتمبر11 غففزوة كففانت لقففد
فيمففا الكففثيرين فرائص لذكرها يرتعد كان التي المريكية، الستخباراتية

الصناعية القمار عبر المراقبة منظومة من ل تستفد لم سبق. فأمريكا
ول ،)الدولرات مليير وكلفت تجسسيا صناعيا قمرا 120 تضم( إشلون

الميزانيففات ذات عشففر الثلثففة المريكيففة التجسسففية الوكففالت مففن
اسففتعملوا والففذين ،بسففكاكين مسلحين  مجاهدا19 إيقاف في ،الضخمة

والعسكرية.  القتصادية معالمه على الجهاز في الخصم أدوات
الستراتيجية ركائز  سبتمبر11 بغزوة القاعدة نظيمت دمر استراتيجيا

أيففة ول السابق السوفييتي التحاد يستطع لم والتي المريكية، الدفاعية
الهجففوم المبكففر، النففذار هففي: الركففائز منهففا. وهففذه النيففل معادية دولة

لقففدرات كففبيرا تمططففا الغففزوة هففذه سففببت كماالردع.  ومبدأ الوقائي
تحففرز أن دون كففثيرة مسففارح فففي قواتهففا لنشففر اضطرت التي أمريكا
مففن تعففاني أمريكا أن الغزوة بينت أخأرى ناحية منها. من أي في النصر
لفديها يعففد لففم أنففه بمعنففى البففاردة، الحففرب انتهاء بعد استراتيجية أزمة

ان الحفال كفان كمفا واحفد هفدف وذات وكاملفة واضفحة اسفتراتيجية إب
اسففتراتيجية وفففق طففرف كففل مع تتعامل فهي ثم ومن الباردة، الحرب
ًا منها أكثر التجريب على قائمة مفتوحة .المسففتقبلية الرؤيففة علففى قيام

ًا تواجه أنها ذلك أسباب من ولعل ًا عدو ًا، هلمي أو ضففربه يصففعب وعقدي
.رصده إمكان ودون مزعجة صور في يتشكل أن ويمكن اخأتراقه،

العسففكري للوضففع تهديففد أكففبر  سففبتمبر11 غففزوة شففكلت عسففكريا
ينتهجهففا  الذي)Asymmetric( متوازيةال غير استراتيجية. فالالقائم المريكي

وأسففاليب وسففائل الخصففم يسففتخدم أنبفف تقضي والتي القاعدة، تنظيم
أو عليهففا يتعففرف أو يسففتخدمها أن نفسففه عففن المففدافع علفى يسففتحيل
قلففل ممففا فائففدة، دون أمريكال الهائل العسكري التفوق تجعل ،يتفاداها

سففلح انتشففار أن  كمففادوليففا. المريكففي العسففكري الففردع فاعليففة مففن
انتقلففت بففل فلسففطين على قاصرة تعد لم وكونها ية،الستشهاد القنبلة

32



 

الحسففاس وجعففل المريكيففة الحسففابات أربففك أمريكيففة أهففداف إلففى
يتبخر.  بالمن المريكي

الدعائيففة اللففةف. الصففليبية حملتها تسويق في أمريكا فشلت إعلميا
تبففدد ولففم بففل ،لمريكففا الكراهيففة مشاعر هزم من تتمكن لم المريكية

لففم الغربيففة الدعائية اللة ضخامة نإ الداخألية. المريكية الشكوك حتى
فكففاميراتجففودو.  حركة يشبه فيما أسامة الشيخ يد على هزيمتها تمنع
C.N.Nا تكفلففت الففتي هففي المريكففي العلم ديناصففورات مففن  وغيره

تنظيففم ذلففك يكلف أن دون منها، المرجو الرعب وبثت للغزوة بالشهار
C.N.N أذاعتهففا "الرعففب" الففتي أشففرطة أن واحفدا. كمففا مليمفا القاعفدة

من وتمكينهم المجاهدون يملكها التي القدرات تبيان من زادت مؤخأرا،
وغيففره أسففامة للشففيخ الفيففديو أشرطة السلمية. أما المة أبناء قلوب

الشففهرة لهففا وجلبففت الجزيففرة قنففاة بهففا انفففردت والففتي القياديين، من
والعفالم السفلمية للمففة المجاهففدين صفوت نقفل ضمنت فقد الدولية،
تجففدر بثمففن. وللمفارقففة تقففدر ل خأدمففة مقابففل تذكر كلفة دون بأسره

بعمليففات الماضففي في قامت الثورية المنظمات من العديد أن الشارة
كففل تتسففابق اليففوم بينمففا لها، بيان إذاعة أجل من فقط للرهائن خأطف
المجاهففدون. يقوله ما نشر في السبق نيل على الدولية العلم وسائل

َبففِل مففن النففترنت توظيففف تم كما ليصففال فعففال بشففكل المجاهففدين ِق
 المسلمين.  من اللف لمئات نظرهم ووجهات صوتهم

والمستقبلية المرحلية  - الثار4

المريكية. فقففد المبراطورية انهيار لبداية تؤرخ  سبتمبر11 غزوة إن
بمكففان، الهشاشففة مففن المريكية القوة أسس أن على الضربات أثبتت
كاذبففة ربويففة أسس على قائم السس هذه أهم وهو القتصاد أن وذلك

القتصففاد. تضففرر توقففف مففتى الففذي الشففره، السففتهلك وعلففى خأاطئة
المريكففي، الجمهففور على الغزوة لهذه الكبير النفسي للنعكاس ونظرا

بقطاعففات المتعلقففة الخسففائر وازدادت تغيففرت السففتهلك أنمففاط فإن
صففحة علففى الشففك مففن ضففلل لتضفففي والتأمينففات والسياحة الطيران
للوليففات القتصففادية الخسففائر أن معرفففة المريكففي. ويكفففي القتصاد
100 بلغففت الحففداث عقففبفقففط)  الطيففران بقطففاع (المتعلقة المتحدة

ثففم ،وظيفففة ألففف 100 مففن يقففارب مففا إلغففاء إلففى إضففافة دولر مليففار
فففي وتسففببت دولر تريليففون بمجموعهففا بلغففت الففتي الخأففرى الخسائر

الضففربة هففول لدراك عملهففم، عففن المريكييففن من اللف مئات فصل
المريكي.   للنهيار الفعلية للبداية ريخهاأوت
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زلففزال شففكلت الدوليففة العلقففات يخففص فيمففا الغففزوة إفففرازات إن
: الزلزال ذلك تجليات ومن جيوسياسيا،

صففراعها سففاحة دخأولهففا مففن المريكيففة المتحففدة الوليففات ة اسففتفاد-
التحففاد عففن المسففتقلة الجمهوريففات وخأاصففة السففوفييت مففع السففابق

يففوحي بشففكل قواعففدها معففززة وجودهففا سيففكرتو ،السففابق السوفييتي
فففرص مففن سففيزيد عامل بالذات وهذا. المنطقة تلك في الطويل بالبقاء

المنظور. المستقبل في والصين روسيا مع الحتكاك
أمريكففا حففددت عنففدما خأاصففة ،المريكففي ف الوروبي التحالف اهتزاز -

العففالم لففدول الداخأليففة ونؤالشفف فففي «التففدخأل وهففي الحقيقيففة أهدافها
وفق المناطق أقلمة إعادة أو الجديد عالمها معالم رسم بهدف ،الثالث»

واستراتيجياتها.  مصالحها
أقففل وبدرجة السعودية مع أمريكا تحالف على النهيار ملمح - ظهور 
بففل ،أمريكففا ىلففد المففدلل الطفففل السففعودي النظففام يعد مصر. فلم مع

عبففثوال بالفسففاد المريكففي العلم في ينعتون النظام هذا أقطاب أصبح
للسففيطرة مقففدمات أنهففا ". ويبففدوتطففرف"ال ودعففم شففعبهم بففأموال

ديبلوماسففية تعففد لففم بعففدما السعودية، في الحكم شؤون على المباشرة
فففي السففياد لرضففاء كافيففة السففعودية حكام ينتهجها كان التي الشيكات

البيض.  البيت
بحجففة العالميففة البحريففة المنافففذ أغلففب علففى أمريكا ةسيطر تثبيت -

قواعففدها رسففيختل دفعهففا مما الفرار، من ومنعه لدن بن الشيخ مطاردة
سففتكلف خأطففوة وهففي هنففاك، عتففادالو عدةال في الزيادةو المحيطات في

القتصففاد تففدهور اسففتمرار ظل في خأاصة وماليا عسكريا كثيرا واشنطن
المريكي. 

الولى للمرةف العسكري، الحكم نحو للتجاه بأمريكا أدت الغزوة إن
علففى للشففراف عسكرية قيادة تشكيل يتم المتحدة الوليات تاريخ في

فففي تعمل سرية حكومة تشكيل تم  كما.جنرال يرأسها الداخألي، المن
وتتولى مفاجئ، عسكري لهجوم المتحدة الوليات تعرض حال موقعين

مؤسسففة أي جففانب مففن عليهففا رقيففب ول الحيويففة، الوظففائف إدارة
كامففل ابغيفف ظففل في السيناريو هذا بوش إدارة وضعت وقد دستورية،

بشففأن خأططففه حففول معلومات أي رفض على الصرار مع للكونغرس،
شففمولي حكففم نحففو التجففاه تؤكففد خأطففوة . وهففيالحكومففة تلففك آليات

صففدام. كمففا أول عند المريكية للقيم ساحقا انهزاما وتشكل عسكري،
العملففي الصففعيد علففى أدت التسففريبات، بمنع بوش الرئيس مطالبة أن

والمسففاءلة الشفففافية عففن بعيففدا السففرية مففن كففثيف سففتار فرض إلى
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أي حسففاب أو ولية،ؤالمسفف تحديففد عففدم ةلحصففيلا وكففانت البرلمانيففة،
 سبتمبر. 11 في حدث عما ولؤمس

الستحواذ في المريكية الطماع أمام عثرة حجرة طالبان كانت لقد
الله) شاء إن (مؤقتا طالبان حكومة إزاحةب  لكن قزوين، بحر نفط على

لبنففاء مهيففأة السففاحة أصففبحت ،أفغانسففتان في عميلة حكومة تأسيسو
وأوروبففا. وتركيففا قزويففن بحففر بيففن ربففطت طبيعيال غازوال للنفط أنابيب
يصففبح أن بعففد سففينخفض العربففي النفففط علففى الطلففب أن يعنففي وهذا

المسفاندة كففانت فقففد السواق. وعليففه في مطروحا قزوين بحر بترول
علففى آثفاره سففتتجلى فادحففا خأطففأ الصفليبية للحملففة الخليجية الرسمية
خأارجيففة صففدمة وطففأة تحففت بالفعففل صففار أن بعففد ،الخليجففي القتصاد

الخليج.  لدول المحلي الناتج نمو خأفض إلى تدفع سوف عنيفة
للوليففات الشعبي العداء وموجة حدة ارتفاع مع الغزوة توافقت لقد

القيففم ونموذج الحر العالم نموذج تمثل كانت أن بعد المريكية المتحدة
مففع ةالسلمي الشعبية قوىال النقطة هذه في التقى فقدالديمقراطية. 

المريكيففة. المتحدة للوليات مناهضة مواقف لها العالم في أخأرى قوى
فففي جليففا ذلففك وظهففر تتسففع، بدأت العولمة/المركة مناهضة فموجات

وجنففوب أوروبففا وكذلك نفسها أمريكا شهدتها التي الكثيرة المظاهرات
(مثقفففون، المشففارب متعففدد حقيقففي شففعبي رفففض هنففاكف أفريقيففا،
الصفراخأات  وما.المريكية للسياسةالحروب)  معارضو بالبيئة، مهتمون

ةفففقم للفخأ المفريكي الفخارجية وزير خأطفاب جابهت التي والهتفافات
السياسففات تجففاه العالمي الشعبي للوعي نموذجا ) إل04/09/02( الرض

الظالمة. المريكية
كفل ففي المنصففرمة السففنة مفدى علفى بالسلم الهتمام تكثف لقد

المصحف نسخ اقتناء وخأصوصا السلمية، الكتب وراجت ،الرض أنحاء
تحمففل الففدين أجففل من والتضحية الجهاد نور أن يبين مما . وهذاالكريم

مففن أكففثر الحق، من المسلمون عليه بما الخأرين إقناع على القوة من
والخطب.  الكلمات مليين

المففة تاريففخ في محورية عملية جدال دون  سبتمبر11 غزوة كانت لقد
صففار أن بعففد الفذل براثففن ففي تعيففش كففانت المة أن السلمية. ويكفي

الففخ.) مسففتحيل فلسففطين - تحريففر السففلمية الشريعة (تطبيق الممكن
المسففتحيل فتحففول الغففزوة لتففأتي العربية، النظمة وعمالة خأيانة بسبب
 ممكنا.

 المراجع
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  الحقيقيةالحقيقية  البعادالبعاد
وواشنطنوواشنطن  نيويوركنيويورك  لغزوتيلغزوتي

الهللي أيمن أبو
نفففذه الففذي وواشففنطن نيويففورك الستشففهادي/غزوتففي الهجففوم أدى

اللففه - حفظففه لدن بففن أسففامة المففام بزعامففة القاعففدة تنظيففم مجاهدو
رمففوز اسففتهدف والففذي ،2001  سففبتمبر/أيلففول11 الثلثففاء -يففوم ونصففره
والعسففكرية والسياسففية القتصففادية سففطوتها وعنففوان المريكية الهيمنة

إحففداث إلففى العالمي، التجارة مركز وبرجي الدفاع وزارة بمقر المتمثلة
العفالم دول لكفل وأيضفا وشعبا، حكومة لمريكا قوية وهزة عنيفة صدمة
والعسكريين... والمفكرين السياسيين عن فضل

نفففوس فففي المففان وعففدم والخففوف الرعففب زرعففت الصففدمة هففذه
مماثلة لهجمات وعرضة للمجاهدين سهل هدفا أصبحوا لنهم المريكيين،

المستضعفة للشعوب وظلمها وجبروتها طغيانها عن أمريكا ترجع - حتى
أمريكففا لن الفلسففطينيين-، إخأواننففا ضففد الصففهيوني للرهاب ومشاركتها

ومصففالحها مؤسسففتها حمايففة علففى قففادرة غير العظمى/الضعيفة الدولة
) ومكتففبCIA( المركزية المخابرات بعبع وأن حمايتهم، عن فضل الحيوية

فففي حففتى أو معرفففة فففي الففذريع فشله ) أتبتFBI( الفيدرالية التحقيقات
المريكيففة الهيبففة عففرض الففذي العظيففم التففاريخي بالحدث التكهن مجرد

د إلفى والرتباك والشك للهتزاز تشفيني ونفائبه الجبفان بفوش هفروب ح
الدولففة وإفففراغ التصفففية، مففن خأوفا وهلعا ذعرا العاصمة عن واخأتفائهما

نيويففورك وبففدت سففلطتها، مففن وجبروتها طغيانها بكل العظمى/الضعيفة
للشباح. مدينتان وكأنهما والسياسة المال عاصمة وواشنطن

يعكففس المريكففي للنظففام الولففي الفعل رد فإن ، سبق ما إلى إضافة
المريكيففة، القيادة فيه وقعت الذي والرتباك الصدمة هول واضح بشكل
المتحففدة الوليففات بقففوله: "إن الثلثففاء يففومه الجبففان بففوش صففرح حيث

صففعبة لحظففة هففذه إرهابيففة، هجمففات خألل مففن وطنيففة لكارثففة تتعففرض
الحكومففة مصففادر كامففل بإتاحففة أمففرت وقال: "لقففد المريكي"، للشعب

شففاملة تحقيقففات وإجففراء وعففائلتهم، الضففحايا لمسففاعدة الفيدراليففة
العمففال" وقففال: "لففن هففذه ارتكبففوا الذين أولئك على والعثور لمطاردة

بعففد الربعففاء يففوم الثففاني اليففوم فففي وقففال أمتنففا"، ضففد الرهاب يستمر
المتعمدة البيض: "الهجمات البيت في القومي المن فريق مع اجتماعه
كففانت إرهابيففة عمليففات مففن أكففثر كففانت بلدنففا ضففد نفذت التي والقاتلة

 



الداخألية سياساتها في حصل الذي الجذري التغير وأيضا حربية"، عمليات
وأن الوضففع، بخطففورة تشففعر بففدأت لنها خأطابها، نوعية وفي والخارجية

المسففرح - علففى السففوفيتي التحففاد سففقوط بعففد – يتحففداها مففن هنففاك
الخارطففة وتشففكيل العففالمي السياسففي النفففوذ فففي ويزاحمهففا العالمي،

يعففترف ل مخففالف عففدو طففرف مففن المرة هذه لكن العالمية، السياسية
النففاس باسففتعباد يقضففي الففذي الظففالم، العففالمي السياسففي بالقففاموس
اسففتراتيجية خألل مففن والمريكي، الصهيوني للنظام والنظم والجماعات

التالية: الرئيسية الذرع على ترتكز التي العولمة
العففالمي القتصففاد ربففط فففي تتجلففى الففتي : واقاتصادية     عولمة

منظمففة عففبر المففال رأس على المطاف نهاية في للسيطرة بأمريكا
النقففد، وصففندوق الجنسففيات، المتعففددة والشركات العالمية، التجارة
الدولي... والبنك

البلد فففي المباشففر السياسففي بالتففدخأل : وذلكسياسية     عولمة
إطففار ووضففع جيوسياسففية منففاطق إلففى العففالم وتقسففيم المختلفففة،
العقوبففات وفففرض الحيويففة، مصففالحها أسففاس علففى لهففا استراتيجي
حقففوق احففترام وعففدم الرهففاب بحجففة المخففالفين علففى القتصففادية

من حلفائها وكل صهيون آل وحماية الستبداد، سياسة ونهج النسان
الفيتو... سلح خألل

المناهففج فففي المباشففر التففدخأل عففبروتعليمية:      تربوية     عولمة
القيففم علففى الشففعوب وتربيففة العقففول لتغييففر والتعليميففة التربويففة

هيئففة قدمت حيث الطار، هذا في حيا نموذجا مصر وتعتبر المريكية،
المصففري للنظففام ومعونففات منحففا جنيففه مليار 90 المريكية المعونة

،1981 عففام منففذ للتعليففم دولر  مليففون185و الخأيففرة،  سففنة25 خألل
وتوصيات. وبرامج خأبراء ومعها

علففى عيشففه ونمففط المريكففي ثقافففة : بفففرضثقافـيـة     عولمة
المريكية...  والمطاعم المدارس خألل من الشعوب

الدوليففة المخابرات كل مع والتعاون التنسيق : عبرأمنية     عولمة
طريففق عففن عليهففا بالتطاول نفسه له تسول من كل ضرب أجل من

الجتمففاع الحقيقففة هففذه ). ويعكسCIA( المركزية الستخبارات وكالة
الغفزوة بعفد أي ،16/09/2001 الحفد يوم عقد الذي والمفاجئ السري

الدول من عدد في الستخبارات رؤساء حضره أيام بخمسة المباركة
المريكيففة السففتخبارات وكالة رئيس مع أوسطية والشرق الوروبية

فففي المففن أجهففزة بيففن المقبففل للتنسففيق أساسية خأطة وضع بهدف
الرهابيين. محاصرة أجل من المختلفة الدول
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رواد لكففل وصريحة واضحة رسالة تعتبر وواشنطن نيويورك غزوتي إن
القيففادات علففى والتمففرد النتفاضة إلى مباشرة ودعوة والصلح، التغيير

الفكففري التقاعففد علففى إحالتهففا يجففب الففتي المهترئة والسياسية الفكرية
تحففول ونقطة والناذرة، المتاحة التاريخية اللحظات من لنها والسياسي،

منها. والستفادة التقاطها يجب التي الصراع، مسيرة في أساسية
العلقففات فففي ومفصففليتها الغففزوة تاريخيففة حففول المحللففون أجمع كما

أحففدثته الففذي الكبير التحول بسبب العالمي، السياسي والمشهد الدولية
المشففهد فففي الحاصل الجذري والتغير العالم/أمريكا، زعيمة سياسة في

جعلهففا ممففا والسففلمية، العربيففة والبلففدان الوسطى بآسيا الجيوسياسي
مجموعففة - حففول بعففد ينتهففي لم واسعا- الذي وسياسيا فكريا جدل تفجر

للمسففتقبل بالنسففبة خأاصة حساسية ذات العالمية السياسية القضايا من
إقامفة المستضفعفة، الشفعوب حريفة فلسطين، (قضية للعالم السياسي

عففدم الشريعة، تطبيق الستقلل، مثل، كالنفط الثروات استغلل العدل،
والمففم المففن كمجلففس التنفيففذي وذراعففه المريكي للطاغوت الخضوع

عنففه يعففرف ل غففامض جديففد سياسففي فاعففل دخأففول نتيجففة المتحدة...)،
أنظمففة مففن وملحقففاته والصهيوني المريكي العدو تخمينات سوى الكثير

أراد العلم...، ووسففائل والسياسففيين المفكريففن مففن والمرتزقة عميلة،
بففه تتسففم الففذي الوجففوه المتعففدد والسياسففي الفكففري الجمففود تكسففير

فففي الجميففع يعففرف وكمففا يتمثففل والففذي التقليديففة، السياسففية الحركات
بففوجه الجهاديففة والحركففات خأففاص بشففكل طالبان وحركة القاعدة تنظيم
عام.

مجموعففة طرحففت المباركففة، العظيم/الغزوة التاريخي الحدث هذا إزاء
السياسففي للشففأن والمتتبعيففن المحلليففن طففرف مففن التسففاؤلت مففن

وتففداعياتها السياسففي، ومغزاهففا وأبعادهففا، الغففزوة خألفية حول العالمي،
الفلسففطينية، والقضففية الجديففد، الففدولي النظففام على وخأطورتها الدولية

ومسففتقبل المستضففعفين، نصففرة وكيفيففة السياسية، المشاركة ومفهوم
القففراءات مختلففف أن إل القضففايا، مففن وغيرهففا السففلمية الحركففات
الففتي العالميففة السياسفية المسففطرة مفن تتحفرر لفم المقدمة السياسية

الففتي واستسففلمية انهزاميففة مقففولت تففردد زالففت مففا بففل لهففا، وضففعت
(انتفاضففة الكففبرى السياسففية المتغيففرات ظففل فففي متجففاوزة أصففبحت
الهجففوم والسففلمية، العربيففة الشففوارع فففي الجمففاهير انتفاضة القصى،

كففل في الجهاد المباركة، الغزوة الستشهادية، العمليات الصهيوأمريكي،
وأفغانستان...). وكشمير الشيشان من
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بتجلية تقضي التي والسياسية الشرعية المسؤولية من انطلقا وعليه،
المباركففة، الغففزوة بخصففوص المطروحة الشكاليات على والجابة المور
التالية: التوضيحية المقاربة نقدم

 سبتمبر: 11 غزوة قبل العام السياسي - الوضع أول
علقففة لهففا الففتي العامففة السياسففية الحقائق من مجموعة على سنركز

لرتباطهمففا وأفغانسففتان فلسطين أي العالم، في الساخأنتين بالمنطقتين
الففدائر الصففراع لجوهر وتمثليهما والمريكي الصهيوني العدو مع المباشر

بيففن الفاصففل الخففط أي والصهيوني، الصليبي والعدو السلمية المة بين
والتي: العداء، ومعسكر السلمية المة معسكر

الفلسطيني:     المستوى     - على     أ
زعامففة تحففت طبعففا الصففهاينة، طففرف مففن القصففى المسجد - تدنيس

المباركة. القصى انتفاضة وانطلقة شارون، الخنزير
الطفال رأسهم وعلى الفلسطيني، الشعب قتل في الصهاينة - تمادي
الففذي الففدرة محمففد الطفففل بمقتففل تتففويجه تم والذي والنساء، والشيوخ

على حيا شاهدا ليكون مقتله، لحظات التقاط من التصوير أجهزة تمكنت
الصهاينة. وحشية
خأسففائر الصففهيوني العدو تكبيد تم حيث قاسيا، كان الفلسطيني - الرد
انتفاضففة منففذ والعلمففي والقتصففادي العسففكري المسففتوى على فادحة

وبففدأت مسففلحة، انتفاضففة إلففى تحولت عندما ولسيما المباركة، القصى
الففتي الستشففهادية العمليففات من والتصعيد الهاون، مدافع استعمال في

القسففام، كتفائب نفففذتها الفتي المباركفة أبيففب تفل مرقفص بعملية توجت
 حسففب120 مففن أكففثر وإصففابة  صففهيوني21 مقتففل عففن أسفففرت والففتي

الصهيونية. المصادر
فلسففطيني بتضففامن ترجففم الففذي الفلسففطينية بالقضية الوعي - زيادة

وقيففام المظففاهرات، خألل مففن والسففلمية العربية  والشعوب48 أراضي
المففدمرة  بتفجيففر2000 عففام الول  أكتوبر/تشففرين12 في القاعدة تنظيم

علففى الهجففوم وكففذلك  أمريكففي،17 إثرهففا عففل قتففل عدن ميناء في كول
تففدويل مففن بالخوف العدو إحساس إلى أدى صنعاء، في بريطانيا سفارة

فففي ووجففوده مصففالحه يهففدد ممففا - الصففهيوني، الفلسففطيني الصففراع
المنطقة.
يففدعو الجزيففرة قناة - في الله حفظه – لدن بن للمام شريط - إذاعة

الثخففان علففى أتبففاعه ويحرض الفلسطيني، الشعب نصرة إلى المة فيه
-. الله عمر- حفظه المل المؤمنين لمير البيعة فيه ويقدم العدو، في
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بعففدم وشففعورهم والمريكففي، الصهيوني العدو أمن في خأطير - تدهور
فلسففطين، خأففارج صففهيون آل بهجففرة ترجففم والففذي والسففتقرار، المان
الوسففط الشففرق في المريكي العدو وقنصليات سفارات معظم وإغلق

وإفريقيا.
وعففود/أوهففام بخصففوص والحبففاط والنففدم بالعبثية الصهاينة - إحساس

شففنانيني جولففد واضففح بشففكل عنففه عففبر مففا وهففذا أمنهم، بشأن شارون
الوهففام، مففن العديففد وراء انجررنففا لننففا جففدا محبطففون بقففوله: "نحففن

الحففروب عهد بإنهاء وثالثة ثانية وعدونا المتسرعين القادة لن وغاضبون
خأففارجي خأطففر ثمففة ليس وأن بأمان، أرضها على ستقوم صهيون آل وأن

. 1الواقع في أساس لها يكن لم وأمنية عابثا وهما ذلك وبدا يهددها
فففي أمريكففا وفشل "ديربان"، مؤتمر في بالعنصرية صهيون آل - إدانة

لحبففاطه، محاولففة فففي المففؤتمر مففن انسففحابها تففم ومففن الدانة، إبطال
صهيون. آل مع وتضامنا

الفلسطينيين، إخأواننا على والمريكي الصهيوني الجرام في - التمادي
السففتقبال مففن حرمففانه عففبر وتففأديبه عرفففات العميففل علففى والضففغط
ممففا المقفاومين، مففن كففل ويعتقففل النتفاضة على يقضي حتى المريكي

القذرة. بالمهمة قبوله إلى أدى
التقريففر جاء شهور وبعد الحقائق، "ميتشل" لتقصي السناتور - إرسال

أنففه العلففم مففع طرفهففم، من رفضه فتم الصهاينة على اللوم بعض ليلقي
النتفاضة. بتوقيف القاضية مصلحتهم في يصب

المتخصص 2تنيت" اليهودي "جورج المريكية المخابرات مدير - إرسال
لفففه  الففذي06/06/2001 يوم ووصوله السلمي، والجهاد حماس حركة في

1967 حزيففران هزيمففة ذكففرى فففي أي الصهاينة، عند كبيرة سياسية دللة

ى والقضفاء النتفاضفة لجهفاض واحد، بيوم لاعتقفا عفبر المجاهفدين عل
بعففض بموافقففة ذلك تم طبعا ،منهم التخلص على والمساعدة المقاومين

بعففض ذكرته ما وهذا ومصر، كالردن منها مر التي العميلة العربية الدول
،13/06/2001 الربعفاء يففوم الصفهيوني العفدو إذاعة وأيضا العربية الصحف
النتفاضففة تففداعيات مخافففة ،16/06/2001 يوم ب.ب.س أذعته ما وكذلك

تقريففر فففي جففاء مففا وهففذا والسففلمية، العربية المنطقة على والمقاومة
2001.3 عام تهديدات عن الكونغرس "تنيت" أمام

معاريف  -  1 .23/5/2001صحيفة
الماراتية    -  2 البيان صحيفة .15/06/2001راجع السياسي   الملف
النترنت         -  3 على العربية باللغة المريكية الخارجية وزارة موقع http://usinfo.state.gov/arabicراجع
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الفغانأي:     المستوى     : على     ب
طالبان، مجاهدي خألل من أفغانستان في السلمية الشريعة - تطبيق

علففى بففالمن يشففعرون أفغانسففتان تاريخ في مرة ولول الناس بدأ حيث
الشيطان لحضارة صريحا تحديا شكل مما وأعراضهم، وأموالهم أنفسهم

المثففال انتقففال خأطففورة وأيضففا صففهيون، وآل أمريكففا تتزعمهففا الففتي
بأسره. والعالم المجاورة السيوية البلدان النموذجي"الطالباني" إلى

السففلمية، آسففيا وسط مناطق في ومستقلة فتية إسلمية دولة - قيام
المحسففوبين المبتدعففة مففن المتخلفيففن وبعففض والحاقدين العداء أغاض
حملفة شفن إلفى الجهفات مفن بمجموعة دفع حيث السلمي، التيار على

السففلم أحكففام بتطففبيق إياهففا متهمففة السففلمية المففارة علففى شرسففة
الرهففابيين، إيففواء عنففوان تحت القوة وإعداد السلمية القضايا ومناصرة

الموسففيقى ومنع الدولية للقوانين الخضوع وعدم النسان، حقوق وغياب
الحملففة لهففذه المحركففة الرئيسففية الجهففات وأمففا الخمففر...، وشففرب

والهنففد وروسففيا صففهيون وآل الوروبففي والتحففاد أمريكا فهي  المسعورة
المنظومفففة دول ومعظفففم المتحففدة والمفففم السففلمية والجمهوريففات

عام. بشكل والعلمانيون السلمية
روسففيا، وهففي دول سففت تضففم الففتي شففنغاي دول منظمففة اجتمففاع -

مهمتها لتغيير وطاجكستان الصين، أوزبكستان، قيرغستان، كازاخأستان،
المريكيففة الهيمنة ومواجهة والسياسي القتصادي التحالف من وأهدافها

إرهففاب مكافحة وحدة وتشكيل الوسطى آسيا في التطرف مواجهة إلى
.إقليمية

الشففمالي التحففالف دعففم علففى وروسيا والهند إيران من كل - اشتراك
السلمية. المارة ضد

وعففدم الرهففابيين إيففواء بحجففة السففلمية المففارة على شامل - حصار
وضففرب بففل -، اللففه - حفظففه لدن بففن المفام لتسليم أمريكا مع التعاون

الفغففاني الشففعب ليقتلففوا وبففرا جففوا عليهففا والتنكيففل التكبيففل أسوار كل
طالبففان قتلتففه ذلففك بعففد يقولففوا تم عليها، وقهرا جوعا ويؤلبوه المجاهد،
وقهرته.

الطفففال بيففن مففا أفغففاني  ألف70 من أكثر إثره على مات الحصار هذا
المففارة بمففوجبه وخأسففرت المرضففى، عففن ناهيففك والشففيوخ والنسففاء
الفغاني.  الشعب مشاكل بحل كفيلة كانت التي المليارات السلمية
العففالم دفففع ممففا بوذا، رأسها وعلى الصنام تكسير في المارة - بدأت

زيففارة إلففى والعلمففاء الففدعاة ببعففض الففدفع وتم بل الحدث، استنكار إلى
والحمففد لكففن قرارهففا، عن التراجع أجل من عليها الضغط بهدف المارة

خأففاص، بففوجه السففلمية والمففارة السففلم صففالح فففي زيارتهم كانت لله
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إشففاعات مففن والتأكففد طالبففان حقيقففة كثففب عففن يعيشون جعلتهم حيث
للمففارة والمشففرقة الصففافية الصففورة نقففل إلى بعضهم ودفعت العداء،
د. نصففر مصر مفتي شهادة وتعتبر المختلفة، العلم وسائل في وإذاعتها

د ل فري أن 1واص ف بش اءات زي داء ادع ال الع ي، مث انقلب ح ذلك ف ب
المففة لن العففداء، وانهففزم الطالبففان وانتصففرت السففاحر علففى السففحر

سففبحانه اللففه يعلمهففا لحكمففة الحففرب قبففل الحقيقففة أدركففت السففلمية
النصففرة بففواجب تقففم لم إن القيامة يوم غدا عليها حجة ولتكون وتعالى،
السلمية. للمارة

ومحاكمففة المبشففرين، مففن مجموعففة سففجن علففى المففارة - عملففت
للنصرانية. الفغان من المرتدين
الغففزوة قبفل بيفومين مسعود شاه أحمد الشمال تحالف زعيم - اغتيال
الوضففع في بوضوح نراها اغتياله وبركات بل الكثير، يعني وهذا المباركة،
الحالي. الفغاني

وحتميتها:  الغزوة - ضرورة ثانيا
السفاطعة ودلئلها مفتوحة، والصهيوني المريكي العدو مع المعركة إن

العولمففة/المركففة أرباب يكتفي لم حيث السلمية، البلد كل في واضحة
البشر جميع على بالقوة فرضه أرادوا وإنما الصارخ، وإلحادهم بفسادهم

الطالبففان كحركففة الرض علففى وطبقه الله شرعه ارتضى من فيهم بمن
َقاَل{قال:  حين الله كتاب في جاء كما فرعون سبيل منتهجين المباركة،

ْوُن َع ُكْم َما ِفْر ِري ُكْم َوَما َأَرى َما ِإل ُأ ِدي ْه ّ َأ ِبيَل ِإل ِد َسفف )،29 (غففافر: }الّرَشففا
والعدل...، والسلم للرهاب تعريفها في الكافرة أمريكا به تقوم ما وهذا
وعظمتففه كبريففائه فففي وتعففالى سففبحانه اللففه تنففازع هففذه بسياستها فهي

وشرعه. وأمره
أفغانستان وحالة لهما، ومحاربة وللمسلمين الله لدين عدوة أمريكا إن

هجففوم شففن إلففى تسففعى كففانت بففل شففاهد، خأيففر الغزوة قبل وفلسطين
لن بففالغزوة، القاعدة تنظيم يقم لم ولو السلمية المارة على عسكري
والمنتظففرة، المرجففوة النتائففج يحقففق لففم والعلمففي القتصادي هجومها

خBBC ل السففابق الباكسففتاني الخارجيففة وزيففر بففه صففرح مففا وهففذا  بتاري
في أبلغوه المريكية الحكومة في كبار مسؤولين  بقوله: "إن19/09/2001

أفغانسففتان ضد عسكرية إجراءات ستتخذ أمريكا بأن يوليو شهر منتصف
دول مؤتمر انعقاد أثناء بالخطة أبلغوه وأنهم أكتوبر شهر منتصف بحلول

المفم رايفة تحت ببرلين عقد الذي بأفغانستان الخاصة التصال مجموعة
ان إسفقاط سفيكون العمليفة تلفك من الوسع الهدف وأن المتحدة، طالب

العدد     -  1 الساعة آخأر .3465مجلة
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ستشففن واشففنطن وأن المعتففدلين، الفغففان من انتقالية حكومة وتنصيب
المستشففارين مففن عففدد يقيففم حيث طاجيكستان في قواعد من عملياتها

وذلففك أيضا، وروسيا العمليات في ستشارك أوزبكستان وأن المريكيين،
1أفغانستان. في الثلج سقوط قبل

أن صففحفي حديث في السابق الباكستاني الستخبارات رئيس أكد كما
أساسين: هدفين تحقيق إلى أفغانستان ضرب وراء من تسعى أمريكا

وأفغانستان. باكستان من كل يضم إسلمي حلف ظهور - ضرب أ
بففاحتواء والقاضففية المنطقففة في القديمة البريطانية الخطة - تفعيل ب

احتففواء إلى إضافة الدافئة، المياه إلى بالوصول لها السماح وعدم روسيا
الهندي المحيط إلى ممر على الحصول إلى الطامعة الصين غرب شمال

احتيففاط أكففبر حيث قزوين بحر نفط عن فضل وأفغانستان، باكستان عبر
العالم. في للنفط

كففانت المريكيففة المصففالح علففى آخأففر هجففوم أي أو فففالغزوة وعليففه،
سياسففتهم جديففة عففن تعبر لنها المجاهدين، طرف من ومنتظرة ضرورة

ومفا والمواجهفة العفداء لمعنفى فهمهم عميق بشكل وتعكس وفاعليتهم،
السياسة بها تتسم التي النتظارية العقلية عكس الرض، على ذلك يعني

العففدو مبففادرة وتنتظففر الكلم بمجففرد تكتفففي بحيففث والسلمية، العربية
الفعل. رد دائرة في دائما أنها أي ومعرفتها، تحليلها في لتنهمك

وواشفنطن، نيويفورك بغزوتفي بقيفامه العفدو سفبق القاعفدة تنظيم إن
يبحث الذي وهو بالحدث، المنفعل هو العدو أي معكوسة، الية فأصبحت

هففم المجاهففدين وأن الفعففل، لففردات أسففيرا أصففبح وأنففه لففه، تفسير عن
لصالحهم. قوة عنصر وهذا المعركة، سير في والمتحكمون المحركون

الطريقففة أدرك لنففه القاعففدة، تنظيففم مففن أمريكففا خأشية سر هو وهذا
الله. بإذن وهزيمتها مواجهتها في المناسبة

الغزوة: - دللة ثالثا
الدوليففة، العلقففات فففي مفصففليا تاريخففا تعتففبر  سففبتمبر11 غففزوة إن

ضمنها: من وعظيمة، كبيرة دللت وتكتسي
1 - يجففرؤ ل الففتي العظمى الدولة أمريكا، وهي المستهدفة الدولة أن 
السففلحة أحففدث تملك لنها الريادة، على منافستها أو منازعتها على أحد
طائرات الجو وفي وغواصات، ومدمرات طائرات حاملت من البحر في

الصاروخأي... الدرع الفضاء وفي الشبح،
تحديا يعتبرا وهذا النهار، واضحة وفي دارها عقر في استهدفت - أنها 2
لها. قويا

1
العلي،    -   الوطن،حامد .22/09/2001راجع
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3 - حيوية لمؤسسات تعرضت لنها للغزوة، والسياسي الرمزي البعد 
(مركففز (البنتففاغون) والقتصففادية والعسففكرية السياسففية الواجهففة تمثففل

ووجففدان ذاكففرة فففي كففبير ثقففل مففن تحمله لما وأيضا العالمي)، التجارة
المريكي. الشعب

مففن تففدمير عففن ترتبت التي والخطيرة الضخمة القتصادية  النتائج- 4
كفثير مفوت نتائجه من كان لنه الدولية، المؤسسات أكبر مكاتب يحتضن

الوثففائق مففن قففدر وضففياع القتصففادية، الحيففاة تصففنع الففتي العقففول مففن
الففذي فادحففة، خأسائر من الشركات من كثيرا لحق عما ناهيك والموال،

السياسففي السففتنزاف وكففذلك القتصففادية، المنظومففة إضعاف إلى أدى
يومنففا إلففى منه يعاني العدو مازال الذي والمني والعسكري والقتصادي

هذا.
تقريففرا لن المريكففي، العففدو مخططففات سففياق خأففارج جففاءت  - أنها5

الكيففد شففبه مففن الغففزوة: "أن من شهرين قبل فيه جاء الخارجية لوزارة
العسفففكرية  القفففوة2030 عفففام حفففتى سفففتبقى المتحفففدة الوليفففات أن

ما الذي السياسي التخبط سر هو وهذا العالم"، في الوحيدة والقتصادية
الن. لحد تعانيه زالت

ذات والسففتخباراتية المنيففة الجهففزة وفعاليففة مصففداقية - ضففربت 6
ضففعفهم ظهففر حيففث والعففالمي، الفداخألي الخيال في السطوري الصيت

القابعففة العقول لن حساباتها، خأطأ أثبتت كما المجاهدين، أمام وعجزهم
شيئا.  تحسب أن يمكن ل اللكترونية والحواسب التكييف أجهزة خألف

بعمليففة  استشهاديا) تمكنت19( الفراد من محدودة مجموعة - أن 7 
إنتففاج مففن تنفيففذها وطريقففة الحجففم حيففث مففن مسبوقة غير استشهادية

واضففحة رسففالة وهففذه العففالمي، المستوى على الخطورة بالغة تداعيات
وهزيمته. المريكي العدو مقاومة كيفية بخصوص السلمية المة إلى
حياتهففا تحيففل وأن والقوة، الكثرة على تنتصر أن تستطيع القلة - إن 8
وهففذه والفدائيففة، والتصففميم والشففجاعة التنظيففم لهففا توفر لو جحيم إلى

َقففاَل{يقول:  إذ ربنا وصدق الجهادية التنظيمات في موجودة المواصفات
ِذيَن ّل ّنوَن ا ُظ ُهْم َي ّن أ

ُقو َ ِه ُمل ّل ٍة ِمْن َكْم ال َئ ٍة ِف َل ِلي َبْت َق َل َئًة َغ ًة ِف ِثيَر ْذِن َك ِإ ِه ِب ّل ال
ّلُه َع َوال ِريَن َم ِب ).249 (البقرة: }الّصا

الففوجه وأيضففا المريكففي، الففوحش لحضارة الحقيقي الوجه - إظهار 9
علففى اللبففس إزالة تم حيث جلدتنا، بني ومن الغربيين من لوليائه القبيح

الغربي العداء بخرافة العلمانيين مقولة صدقوا الذي المسلمين من كثير
الففتي والمبففادئ والقيففم المعتقففدات طبيعففة يعرفففون وأصففبحوا للسففلم،

صففليبية المعركففة أن أي وجففوهره، الصففراع حقيقة أي أجلها، من يعادون
مففن عففودته عقففب البيففض الففبيت حديقففة فففي بففوش بففه صففرح مففا وهففو
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يففوم ديفيففد كففامب فففي المقربيففن مستشففاريه مففع عقففدها مناقشففات
سففماه مففا متوعدا: "بشففن الرهاب على الحرب أعلن حيث ،16/09/2001

الشففر"، بفففاعلي وصفهم ممن العالم لتخليص المد طويلة صليبية حملة
صففرح بيرلوسففكوني" عنففدما "سففيليفيو اليطففالي الوزراء رئيس تبعه ثم

الغففرب لن الحضففارات مففن غيرهففا علففى الغربية الحضارة بقوله: "سمو
العففالم فففي لففه وجففود ل مففا وهففو الديففان، وحريففة النسان حقوق يضمن

باسففتمرار: يقففول الففذي فيففدرين الفرنسففي الففوزير وكففذلك السففلمي"،
الطففائرات اليففوم نشففهد ونحففن الصليبية، الحروب منذ فرنسا ومسؤولية

بيففد النجيففل هكففذا كازخأسففتان، في ويحتفل يبشر والبابا أفغانستان فوق
بالخأرى.  النووية والقنبلة

الدارة به تتسم الذي والتخبط والتردد والرعونة الضعف كشفت-  10
المتناقضففة التصريحات عكسته ما وهذا الحمق، بوش بزعامة المريكية

المطلقففة، العدالة النبيل، النسر الصليبية، (الحرب المعركة عنوان بشأن
الوجود لثبات العسكرية لللة الضخمة الحركة وأيضا الدائمة...)، الحرية

العسففكرية القففوة أن أحففد يظففن ل - حففتى فيهمففا المشففكوك – والقففوة
واسترخأاء. ضعف حالة في المريكية

بالواقع التسليم إلى الداعية الزائفة البرغماتية الدعوات - فضحت 11
عالميا. القوى لرادة التسليم أي الحق، مع تناقضه درجة بلغت مهما
صراع على يرتكز كان الذي الستراتيجي الفكر في انقلبا - أحدثت 12

وفففي القتصففاد...، وتحريففر والسياسية، والعسكرية القتصادية التوازنات
لمؤسسففة كففبيرة صففدمة شففكلت بحيففث المسففتقبلية المعففارك طبيعففة

المعركففة علففى الجففاهزة سففيناريوهاتها فففي تعتمففد كففانت التي البنتاغون
ببالهففا يخطففر ولففم البففاردة...)، الحرب الثانية، العالمية (الحرب التقليدية

 سففبتمبر،11 المسلحة/غزوة الموجهات طبيعة في يحصل قد الذي التغير
كالتففالي: شيلتون هنري بقيادة المريكية الركان لهيئة تقرير عرفها ولقد

نقطففة ويسففتغل قوتهففا حول يلتف أن أمريكا يعادي طرف محاولة "وهي
العمليففات نففوع من كاملة بطريقة تختلف وسائل ذلك في معتمدا ضعفها

الحففرب طاقة العدو يستعمل أن يعني التوازي وعدم توقعها، يمكن التي
يففده فففي ينففتزع لكففي والعجففز الصدمة شحنات من يصاحبها وما النفسية

والدارة. الحركة وحرية المبادرة زمام
الشففرعية بيففن حاليففا الفدائر الصفراع بففأن بأسففره للعالم - أظهرت 13

المريكيفة السففيادة وبيفن الظالمفة، الدوليففة والشرعية العادلة السلمية
القاعففدة، وتنظيففم الطالبففان حركففة بزعامففة الجهادية التنظيمات وسيادة

علففى كففبيرة بقففدرة وتتمتففع العففالم، عففبر تتوزع أممية منظمة تعتبر التي
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بدقففة أهففدافها وضففرب حساسففية، الكففثر الففدول مؤسسففات اخأففتراق
…متناهية

الفكففر مجففال فففي التفففوق مفاتيففح تمتلففك الجهادية الحركات - أن 14
الحرب.  إدارة مجال في فاعلية الكثر العامل يعتبر والذي الستراتيجي،

السففتهداف دائففرة فففي نفسففه وجففد الففذي السففلمي العففالم - أن 15
وقففد وأهففدافه هففويته عففن يبحث والتهام...) ستجعله (الحصار المريكي

ذلك. بسبب يتوحد
قوة. وللضعف سقفا للقوة - أن 16
مففا فيهففا المففة هففذه وأن ممكففن، شيء كل بأن المطلقة - القناعة 17

ضففد جهادها لتواصل والقدرة والذكاء التضحية وروح الشجاعة من يكفي
والصهيوني. المريكي العدو

السففتراتيجي سففلحنا هي والستشهادية الجهادية العمليات أن-  18 
العقديففة برامجنففا كففل عنففوان هففي الشففهادة وأن العففدو، مواجهففة فففي

والعسكرية... والقتصادية والسياسية والفكرية

والستراتيجية:  السياسية - الثورة رابعا
المعففالم واضففح صراع من عنها نتج وما وواشنطن، نيويورك غزوتي إن
السففلمي القطففب الدوليففة؛ السياسففية الساحة في رئيسيين قطبين بين

اللففه عمففر- حفظهمففا المل المففؤمنين وأميففر لدن بففن المففام بزعامففة
أحففدثت أمريكففا، بزعامففة الصففهيوني الصففليبي - والقطب بإذنه ونصرهما

مسففتوى علففى سففواء السففتراتيجي السياسففي الفكففر فففي جذريففة ثففورة
الففتي وأدواته...، الصراع جوهر أو المتداولة التقليدية السياسية المفاهيم

المنطقة. في وأذنابهم الغربيين المحللين طرف من معتمدة كانت
غففزوة قبل - أي الماضي في يرتكز كان العالمي السياسي المشهد إن

الففدولي القففانون بمقتضففى المزيفففة الديمقراطيففة - علففى  سففبتمبر11
بالفعففل تكففرس والففتي المحلففي، المسففتوى علففى الوضففعية والدسففاتير

"اللعبففة فففي المشففاركون نجففد حيففث والمهيمنة، السائدة القوى علقات
السياسي القرار في لهم تأثير ل وديكور وزينة أثاث الديمقراطية" مجرد

والمففم المففن مجلففس فففي الصففهيونية أمريكففا وسياسففة السففتراتيجي،
لسياستها، التنفيذي الذراع تعتبر المتحدة المم بل مثال، المتحدة... خأير

والنخففب الشففعوب اتجففاه المسففتبدة العميلففة النظمففة سياسففة وكففذلك
مثال. خأير والثقافية السياسية

التففدهور عففن وصريح واضح بشكل يعبر المتردي السياسي الوضع هذا
السياسففي والفشفل السياسففية، النخففب تعيشففه الففذي الخطير السياسي

العقففم وأيضففا بالديمقراطيففة، تسففبيحها جففراء مففن بففه منيت الذي الذريع
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مجففردة سياسففية مفففاهيم علفى اعتمادهففا بسففبب أصابها الذي السياسي
والمشفاركة المفدني المجتمفع كخرافففة الواقفع ففي رصففيد أي لهفا ليففس

السياسففية الوضففاع علففى تحففافظ السياسففية... الففتي والتنمية السياسية
مخففدر سففوى ليسففت أصففحابها أرادهففا وكما حقيقتها في هي بل القائمة،
للخأر. ومسكن للبعض

اسففتطاعت تجديديففة سياسففية حركة تعتبر المباركة الغزوة فإن وعليه،
عنففق مففن والفاشففل المتخلففف التقليففدي السياسففي العمففل تخففرج أن

وتؤسففس يعففانيه، الذي والستراتيجي السياسي المأزق من أي الزجاجة،
العولمففة/المركففة مففع تتناسب جديدة سياسية لمفاهيم الوقت نفس في

المريكية. الهيمنة أخأطبوط مواجهة على تعالى الله بإذن وقادرة
سياسففية حقيقة يسجل أن إل موضوعي سياسي مفكر كل يسع ل كما

اللففه - حفظففه لدن بففن المففام بزعامة القاعدة تنظيم أن مفادها تاريخية
والركود العجز حالة من والمظلومين المستضعفين عالم - أخأرج ونصره

السياسففية الكائنففات بسففبب بهففم لحففق الففذي والتنففاقض والضففطراب
فففي وأسففس دفنهففا، تففأخأر لكن وماتت واضمحلت ترهلت التي المتخلفة
في تساهم وفاعلة جديدة سياسية ومفاهيم جديد سياسي لخط المقابل

الواقعيفففة السياسفففية، (المشفففاركة العفففالمي السياسفففي القفففرار صفففنع
للليففات وأيضففا السياسففية...)، التنميففة السياسففية، المبففادرة السياسففية،

السياسففية العصففابات كففالحرب مسففتقبل وبلورتها توضيحها يمكن جديدة
والثقافية...

السياسية: - المشاركة خأامسا
اركة مفن الهدف إن ام بشفكل السياسفية المش مففردات تغييفر هفو ع

ممففا المشاركة، درجة لتوسيع المجتمع تنظيم خألل من السياسي القرار
النففاس ألم ومعايشففة السياسففي الواقففع في الفعلي النخراط يستوجب

بالعويففل الكتفففاء عدم أي الرض، على عمليا معهم والتفاعل ومشاكلهم
الرسففميون يفعففل كمففا النففاس عواطففف ودغدغففة والصففراخ السياسففي
الحزاب...). الحكومة، (البرلمان،

أدناهففا مففن بففدءا ومختلفففة كثيرة أشكال السياسية المشاركة تتخذ كما
علج...) ووصففول شففغل، (طعففام، للنففاس الرئيسية الحاجات توفير وهي
تتففأثر وكففذلك الظففالم، معاقبففة و اللففه حكففم إقامففة وهففي أرقاهففا إلففى

ظففل فففي السياسففية المشففاركة بمعنففى أي للواقع، السياسي بالتوصيف
سياسفي نظفام ظفل ففي المشفاركة عفن تختلففف عميفل سياسفي نظام

إسلمي.
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كففل خأضففوع حففول إجمففاع يوجففد حيففث العولمة/المركة، ظل وفي لذا،
مففازالت أنهففا أي الصفهيونية، أمريكفا لهيمنفة والسفلمية العربيفة البلدان

تحريففر إلففى تهففدف الحالففة هذه في السياسية المشاركة فإن مستعمرة،
بلففورة يقتضففي وهففذا فلسففطين، رأسها وعلى والسلمية العربية البلدان
تغييريففة /طليعففة تحريريففة سياسففية قففوة إيجفاد بمعنففى أي التغيير، فريق
ليشففارك النففاس تنظيففم فففي بالكلم) وتبففدأ تكتفي (ول الرض إلى تنزل

البلد. وتحرير عنه ينوب من أو المستعمر جهاد في الجميع
القاعفدة، تنظيففم بهفا قففام الففتي المباركففة الغففزوة على ينطبق ما وهذا
المشاركة.   أجل من للمة لدن بن المام دعوة وأيضا

عقائديففة - حركففة الجهادية الحركات وكل – القاعدة تنظيم فإن وعليه،
في تساهم حضاري، مشروع صاحبة أي عسكرية، سياسية تربوية فكرية
قيففود مففن الراهففن السياسففي والواقففع العففالمي، السياسففي الفكر تحرير

لمشروعها والتأسيس العولمة، مشروع على المرتكزة المريكية الهيمنة
الففذي العسففكري الخيففار على أي الجهاد، إستراتيجية خألل من السياسي

ونحففافظ ديننففا نقيففم والستشففهادية الجهاديففة شعار: "بالعمليات يترجمه
الففدعوة واجففب يلغففي ل هففذا طبعففا وعزتنا"، وكرامتنا حريتنا وننال عليه،

والمحرومين.. المنكوبين ومواساة الملهوف وإغاثة والتربية
العالميففة الديمقراطيففة بففه تتسففم الففذي الديكور بموقع ترضى لم فهي

السياسففي فعملهففا لففذا دليففل...، خأير الجرامية أمريكا وسياسة المزيفة،
لغففة يخشففى الففذي السائد، والثقافي السياسي للعقل صادما يعتبر الجاد

بلهففوت المطالبففة علففى ترتكففز والتي الفاشلة، الوهمية مشاريعه تفكيك
الجديدة/الديمقراطية. اللبرالية

زال ما التي اللبرالية الديمقراطية ورمز الحر، العالم زعيمة أمريكا إن
حركففة مففع معركتهففا فففي تطبيقهففا تستطيع لم يقدسونها، المجانين بعض

يتكلففم كففان واحففد رجل من تخشى كانت بحيث القاعدة، وتنظيم طالبان
ونصففره أسره الله - فك ضعيف السلم عبد المجاهد وهو الطالبان باسم
إن – معظففم على وهيمنتها الهائلة، العلمية ترسانتها رغم تعالى-، بإذنه

ائل الكفل نقفل لم ى القاعفدة لموقفع بالنسفبة وكفذلك العلم، - وس عل
النترنيت...

السياسففي المشففهد فففي فعال سياسيا مشارك يعتبر القاعدة تنظيم إن
تهففدف لنهففا الطار، هذا في تدخأل وواشنطن نيويورك وغزوتي العالمي،

أي تفهمهففا، الففتي باللغففة شففعبها وخأصففائص أمريكففا، سياسففة تغييففر إلففى
الجراحية/الغزوة. بالعملية
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وألمانيففا، اليابففان مففع العففدو طبقهففا الجراحيففة السياسية/العملية وهذه
فففي مففا حففد إلففى ونجففح والسففلمية، العربيففة الشعوب مع حاليا ويطبقها

ذلك.
مففن مجموعة اتخذت حيث المباركة، الغزوة بسبب معه نجحت وكذلك
فففي مسففطرا كان لما المخالفة والمنية والعسكرية السياسية القرارات
بهففا يتمتففع أصففبح الففتي الهابطففة المعنويففة الففروح إلففى إضففافة الماضففي،
العمليفففات بسفففبب صفففهيون لل وقفففع المفففر نففففس وأيضفففا الشفففعب،

الستشهادية.
الراديففة النشففطة تلففك يعني عام بشكل السياسية المشاركة فمفهوم

يهففدف اخأتيففاري نشففاط أنهففا أي العامة، السياسة صنع في بها تقوم التي
الموسففوعة فففي جففاء مففا وهذا العامة، السياسة اخأتيارات في التأثير إلى

بهففا يقففوم الففتي الراديففة النشففطة تلففك الجتماعية: "أنها للعلوم الدولية
السياسففة صففنع فففي والمسفاهمة حكامهم اخأتيار بغية معين مجتمع أفراد
1مباشر". غير أو مباشر بشكل سواء

الصففحيحة الصففيغة يعتففبر المختلفففة وأشففكاله بففأنواعه فالجهففاد وعليه،
المشففاركة لن العولمففة/المركففة، ظل في السياسية للمشاركة والمثلى

اتجاهفات مجففرد وليفس ملموس، وسلوك مادي فعل الحقيقية السياسية
حصففل مففا وهففذا السياسففية، فففي يففؤثر القتصففاد ضففرب وأن ومشففاعر،

القففانون ونفففس العففرب، ولمرتزقففة سففابقا السففوفيتي للتحففاد بالنسففبة
المريكي. عدونا على ينطبق

السياسية: - الواقعية سادسا
وعلففى حقيقففة  سففبتمبر11 غففزوة خألل مففن القاعففدة تنظيففم جسد لقد
فففي فعففال بشففكل وساهم بل السياسية"، "الواقعية مفهوم الواقع أرض

الففذي السياسففي الدجل يمارسون الذين الغوغائيين هؤلء عكس تجديده
الوهام. يكرس

دون الواقففع اسففتيعاب تعنففي الجميع يعرف وكما السياسية الواقعية إن
إلى إضافة واقعية، وسائل واعتماد المكانيات، ومعرفة تهوين، ول تهويل

أو المففوارد ضففعف بحجة تغييرها أو عنها التنازل وعدم بالهداف التمسك
كففانت مهمففا توظيفهففا حسففن فففي والجاد الحثيث السعي بل المكانيات،

ومتواضعة... ضعيفة
وهففو المعلففن بهففدفهم تمسففكوا حيث القاعدة، مجاهدو به قام ما وهذا
واقعيففة أدوات علففى بففذلك معتمففدين المريكففي العففدو مؤسسات ضرب
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فففي هففذا إلففى وتعففالى سففبحانه اللففه أشار ولقد الطائرات، مثل موجودة
ْو{قففوله:  َلفف ُدوا َو ْلُخففُروَج َأَرا ّدوا ا َعفف ًة َلففُه َل ّد ِكففْن ُعفف َل َه َو ِر ّلففُه َكفف ُهْم ال َث َعففا ِب ْن ا

ُهففْم َط ّب َث ِقيففَل َف ُدوا َو ُعفف ْق َع ا ِديَن َمفف َقاِعفف ْل شففروط أن أي )،46 (التوبففة: }ا
ب"معادلففة عليففه الصففطلح يمكن ما أو والعسكرية السياسية المواجهة

بففدون إرادة (ل وهمففا: الرادة أساسففين شففرطين توفر الخروج" تقتضي
والمادية). (المعنوية/اليمانية عقيدة) والعدة

فلسطين: - تحرير سابعا
الغففزوة تففوقيت فففي السياسففي" التشففكيك "الففدجل مدرسففة حففاولت
لدن- حفظففه بففن المففام متهمة السياسية جدوائيتها في وأيضا المباركة،

الفلسطينية.. بالقضية والضرار - بالتهور ونصره الله
تتسم الذي المعرفي الفقر عن بوضوح يعبر الستسلمي الموقف هذا

وهففذا السياسففي، أو السففتراتيجي المسففتوى علففى سففواء الفئففة، هذه به
السياسففي" ب"اللشففعور عليففه الصففطلح يمكففن ما إلى بالساس راجع
علففى يسففتحوذ حيث ومواقفها، وعلقتها سلوكها في متحكما مازال الذي
يدور محسوبة أفكار تضبطه الوجوه متعدد فكري جمود السياسي عقلها

النظففام، علففى المحافظففة وهو واحد سياسي بثابت ومحكومة فلكها، في
السياسففي الحففس فففي والتبلففد الرادة، فففي بالشففلل تتسففم جعلهففا ممففا

السياسية. الحياة من والستقالة والجتماعي،
الن لحففد تقدم - لم منه تخجل ل الذي عوليها - رغم المدرسة هذه إن

فلسففطين، تحرير وآليات منهج عن أولي تصور حتى ول متكامل مشروعا
لففم أي الفارغة، الفضفاضة بالشعارات مكتفية مكانها تراوح زالت ما بل

فففي الجففدي التفكيففر مرحلففة إلى الشعارات مرحلة من النتقال تستطيع
فلسطين. تحرير برنامج وأسس الستراتيجية وضع
جديففة عففن وتعبر الفلسطينية، القضية جيدا فتخدم المباركة الغزوة أما

مدرسففة تتقنففه الذي والتفرج بالنتظار يكتفوا لم حيث القاعدة، مجاهدي
التالي: بالمثال توضيحه يمكن بينهم الفرق وأن الدجل،
حففوله فتجمففع دمففا، ينففزف فبدأ مؤلمة سير لحادثة تعرض رجل أن هب
فففي المبففادرة أخأذ يموت" دون الرجل عالي: "إن بصوت يرددون الناس

هففو وهففذا المففوت؟ مففن الرجففل السلوك هذا ينقد فهل لسعافه، التحرك
وفففي بحيففث الفلسطينية، القضية مع الدجل لمدرسة السياسي السلوك

وتندد التلفاز شاشات في أو الشوارع في بالصراخ تكتفي الحوال أفضل
يموتون. الفلسطينيين وتترك الصهيوني - بالجرام تقول - كما
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بمففا لنقاذه يتحرك وبدأ لحاله فتألم بجانبه رجل مر لو المقابل، في أما
وهففذا بففالموت؟ المهففدد الرجل حالة من السلوك هذا سيغير فهل يملك،

وجنده. لدن بن المام حال هو
عففدة مففن الفلسففطينية القضففية تخففدم المباركففة الغففزوة فففإن وعليففه،

جوانب:
تففم بحيففث السففلمي، عمقهففا إلففى الفلسففطينية القضففية أعففادت - أنها
طففرح إلى بوش دفع ما وهذا فلسطين، في يجري وما الغزوة بين الربط

الجهاديففة العمليففات دور ننفففي ل طبعففا الفلسففطينية، الدولففة مسففألة
فلسطين. داخأل والستشهادية
جبهات تفتح جعلها مما والفلبين...، أفغانستان إلى أمريكا - استدرجت

ويعرضففها الفلسففطينيين إخأواننففا علففى الضففغط سففتخفف الففتي جديففدة
الستراتيجي. المستوى على الصهيونية بالمصلحة يضر وهذا للستنزاف،

المصففالح ضففرب إلففى والسلمية العربية البلد من المجاهدين - دفعت
المريكيففة، بالمصففالح يضففر وهففذا مكففان، كففل فففي والصهيونية المريكية

حساباتها. مراجعة إلى يدفعها قد والذي
الصهيوني. للكيان الحقيقيين الحماة مفضوح بشكل - كشفت

داخأففل الطففوارئ حالة طالت كلما أفغانستان في الحرب طالت - كلما
تتراجع. لعلها أمريكا على كبير ضغط يشكل وهذا أمريكا،

الفغففان كففون من الفضائية القنوات في يذاع الذي السخيف الكلم أما
فففي الصففهاينة يجاهففدوا أن يجففب عففام بشففكل الجهففادي التيففار أو العرب

للسباب راجع وهذا للعدو، عمالة أو سياسية سذاجة عن فيعبر فلسطين
التالية:

أبعففاد يففدركون ل حيففث اسففتراتيجي، سياسي فكر إلى يفتقرون - أنهم
فيه. المشاركة والطراف فلسطين في الصراع

بالقضففية ويضففرون الصففهيوني، للكيففان الحقيقيففون الحمففاة - أنهففم
بعمليففات القيففام مففن المجاهففدين لخأواننفا المففانعين وأيضففا الفلسطينية،

المريكففي الصففهيوني الرافضي جدوا بن غسان ويعتبر العدو، ضد جهادية
التعسفففي دفففاعه الثلثففة، مصففلحة فففي تصففب ومففداخألته برامجففه (لن

وتنديففده إيففران، ومواقففف سياسففة عففن الخأبففار نشففرات في والمفضوح
المباركففة بففالغزوة وكففذلك للصففهاينة، بالنسففبة الستشففهادية بالعمليففات

مفتوح" التي "حوار الشهري برنامجه في مثال للمريكيين) خأير بالنسبة
ففي مهففد حيفث ،31/08/2002 السفبت يفوم الجزيففرة قنفاة ففي إذاعته تم

الصففحفي بالعمففل علقففة أي لهففا ليسففت خأبيثففة بمواقف البرنامج مقدمة
للمتحففاورين، ضابطا/إرهابففا إطارا لتكون تبنيها من المريكي حتى يخجل
مففا وصففف متففدخأل علففى هستيري وبشكل للرهاب ممارسته إلى إضافة
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مففن يخفف ذلك وأن المريكي المحتل ضد بالمقاومة أفغانستان في يقع
عففن فضففل لبففوش، الرسففمي النففاطق وكففأنه الفلسففطينيين على الضغط
بخصففوص العريففان عصام على ردا المستبدة العميلة النظمة عن دفاعه
الحرية. أزمة

التالية: التساؤلت خألل من الحقيقة هذه إلى الوصول ويمكن
العميلة، النظمة أمريكا؟ يحمي ومن أمريكا، صهيون؟ آل يحمي - من

الدجل. مدرسة العميلة؟ النظمة يحمي ومن
العميلففة، النظمففة فلسففطين؟ إلففى التسففلل من المجاهدين يمنع - من

الدجل. مدرسة العميلة؟ النظمة عن يدافع ومن
الففدجل مدرسة تنديدات المجاهدين؟ مع التعاون من الناس يمنع - من
العميلة.   النظمة ضد وسياستهم لنهجهم

تقديم تستطيعين الدجل:هل لمدرسة ونقول التحدي نرفع وبالمناسبة 
المجاهففدون ومففأوى... ليقففوم مففال مففن للمجاهففدين اللوجسففتي الففدعم

سياسففة عففن الخففروج لففك يمكففن ل كعادتففك أم فلسففطين؟ إلى بالتسلل
النظمة.

فلسطين؟ قضية حقيقة يخدم ومن صهيون؟ آل حقيقة يحمي من إذن

للمستضعفين: النهوض - بداية ثامنا
إسففقاط وتعففالى سففبحانه اللففه بفضففل تففم  سففبتمبر،11 غففزوة بسففبب
محيطففان يحميهففا التي المنة الحصينة والقارة العظمى، الدولة أسطورة
والهادي. الطلنطي هما عظيمان

فيمففا فقففط تكمففن ل المريكففي العففدو علففى وخأطورتها الغزوة قوة إن
الففتي السياسففية الرسففالة فففي وإنمففا وماديففة، بشففرية خأسففائر من أحدثه

الحريففة إلففى يتوقففون الففذين الحففرار المستضففعفين نفففوس فففي تركتهففا
سياسففته فففي أحدثته الذي والرتباك التخبط في وأيضا والعزة، والكرامة

بففل يتوقعهففا، يكن لم لنه هذا يومنا إلى تداعياتها من يعاني زال ما والتي
لففم حيففث مففن العصففر/أمريكففا هبففل دهمففت بحيففث خأياله، من أكبر كانت

لمففواطنيه المطلففق المففن تحقيق على منصبا كان لنه يقدر، أو يحتسب
يطلففق مففا مففن محتمففل هجففوم أي به يواجه صاروخأي درع بناء خألل من

لففم أناس ومن داره عقر في تأتيه الضربة وإذا المارقة"، ب"الدول عليه
القدرة. وأيضا الرادة تلك و الفكر بذلك أنهم العدو يعتقد

وعشففاق الرض هففذه فففي المستضففعفين وممثلففي العففالم أحففرار إنهم
م مفا وهفو الله، حفظه لدن بن المام أبناء الحقيقيين الحرية بفه تحلفم ل

المريكففي المواطن يعرفه لم ما بل بخلدها، يدور كان أو الغبية مخابراته
.19 القرن أواسط في الهلية الحرب منذ
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تاريخنففا فففي رئيسففيا سياسففيا منعطفففا تشففكل المباركففة الغففزوة إن
لففن الخأيففرة هففذه وأن الميففزان، فففي أمريكففا قوة وضعت لنها المعاصر،

المففؤرخ إليففه ذهففب مففا وهففذا حففاولت، مهمففا السابق في كانت كما تعود
للقففرن الحقيقيففة البدايففة أن اعتبر كندي" حيث المعروف"بول المريكي

حففدث هففي الهجمففات فهففذه تففم ومففن القاتلففة، بالضربات تدشينها  تم21
توازنهففا اسففتعادة أمريكا حاولت مهما ولذلك النساني، التاريخ في فارق

البنتففاغون أي رموزهففا، انهيففار قبففل كففانت كمففا تعففود فلن هيمنتها وتأكيد
العالمي. التجارة ومركز

حجمهففا إلففى أمريكففا وواشففنطن نيويففورك غزوتففي أعادت فلقد وعليه،
مففن أي غيرهففا، علففى يجففري مففا السففنن من عليها يجري حيث الحقيقي،

عبيففد ظففن حففتى متألهة كانت لنها الزمان، عوادي ومن والقوة، الضعف
ّنَما{تعالى:  لقوله مصداقا شيء يعجزها ل بأنها أمريكا َثُل ِإ ِة َم َيا ْلَح َيا ا ْن ّد ال
ٍء ُه َكَمففا َنففا ْل ْنَز ِء ِمففَن َأ َلَط الّسففَما َت ِه َفففاخْأ َبففاُت ِبفف َلْرِض َن ُكففُل ِمّمففا ا ْأ ّنففاُس َي ال

َعاُم ْن َل ّتى َوا َذا َح َذِت ِإ َلْرُض َأخَأ َها ا َف َنْت ُزخْأُر ّي َظّن َواّز َها َو ُل ْه ُهففْم َأ ّن أ
ِدُروَن َ َقففا

َها ْي َل َها َع َتا َنا َأ ً َأْمُر ْيل ْو َل ًا َأ َهار َها َن َنا ْل َع ًا َفَج َأْن َحِصيد ْغَن َلْم َك َلْمِس َت ِلَك ِبا َذ َك
َفّصُل ٍم الياِت ُن ْو َق ّكُروَن ِل َف َت بدايفة أطوار في ودخألت بل )،24  (يونس:}َي

سففلوكها فففي للعيففان ظاهرة الضعف عوامل وحركة والنحطاط، الهبوط
في والتاريخ السياسة أهل يعلم كما النحطاط وأن الهستيري، السياسي

شففاء إن وأنهففا وقففت، إلففى تحتاج نتائجه وأن محسوس، غير يكون العادة
عففز الله فيهم قال الذين المستضعفين نهوض بداية عل قوي مؤشر الله

ُد{الحكيم:  كتابه في وجل ِري ُن َلى َنُمّن َأْن َو ِذيَن َع ّل ُفوا ا ِع ُتْض َلْرِض ِفي اْس ا
ُهْم َل َع َنْج ِئّمًة َو ُهُم َأ َل َع َنْج ِثيَن َو ِر َوا ْل ).5 (القصص: }ا

الطغيففان حففول الففوعي مراكمففة فففي نسففاهم أن علينففا يجففب وعليففه،
ظلمففه اسففتمرار أجفل مففن يتبناهففا التي والسياسات الصهيوني المريكي

نهايففة فففي ليففؤدي النففاس أغلففب يشففمل أن إلى الناس وطغيانه/استعباد
ملموسففة عمليففات خألل مففن وقلبهففا القففوى مففوازين تغيير إلى المطاف

الرض. على
المسففيرات و النففاس، حففديث فففي الففوعي هذا تجليات ملمسة ويمكن
التي المظاهرات وأيضا والصهيوني، المريكي بالرهاب المنددة الشعبية
حيففث رمففوزه...، تسففتهدف الففتي والعمليففات العولمففة/المركففة، تنففاهض
محاربففة علففى والمحروميففن والمظلففومين المستضففعفين كففل إجمففاع

والصهيوني. المريكي الطغيان
الهيمنففة سياسففة مففن متففذمرون الرض هففذه فففي المستضففعفين إن

فففي سففائر واسففتياءهم النففاس، اسففتعباد تريففد الففتي الصهيونية المريكية
بحتميففة يبشففرنا المباركففة والواقففع/الغففزوة والتاريخ الوحي وأن الرتفاع،
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مسففألة لن الطغيففان، لهففذا المباشففرة ومففواجهتهم المستضعفين نهوض
الزمففن مففع تتقلص والطغيان للظلم تماديها في عليه ترتكز الذي الخوف

والسففتياء التففذمر زاد السففتعباد طففال كلما وأنه ،التذمر لحدة تبعا وذلك
التحدي في النسان رغبة ارتفعت التذمر زاد وكلما الخلص، في والرغبة
الواقع. وتغيير

والشيشففان فلسففطين فففي المجاهففدين إخأواننففا نبشففر وبالمناسففبة
زوال بحتميففة العففالم عقلء وكففذلك والفلففبين...، وكشففمير وأفغانسففتان

شفارون البففار وابنففه أمريكفا علففى بففوش تنصيب وأن المريكي، الطغيان
ِتففَب{يقففول:  إذ ربنففا وصدق للمة كثير خأير فيه صهيون آل على ُكففُم ُك ْي َل َع

َتاُل ِق ْل َو ا ُه ٌه َو ُكْم ُكْر َعَسى َل ُهوا َأْن َو ْكَر ًا َت ْيئ َو َش ُهفف ْيففٌر َو ُكففْم خَأ َعَسففى َل َأْن َو

ّبوا ًا ُتِح ْيئ َو َش ُه ُكْم َشّر َو ّلُه َل َلُم َوال ْع ُتْم َي ْن َأ َلُموَن ل َو ْع ).216  (البقرة:}َت

- الخاتمة: تاسعا
القاعدة تنظيم على قضت هل أي المعلنة؟ أهدافها أمريكا حققت هل

لدن بففن المففام علففى القبض إلقاء من تمكنت وهل الطالبان؟ وحركة
أماكنهما؟ إلى توصلت وهل الله-؟ عمر-حفظهما المل المؤمنين وأمير

الفغففاني؟ للشففعب والسففلم المففن حققففت وهففل تتخبط؟ زالت ما أم
غيففرت أنهففا أم كففرزاي؟ أم طالبففان أفغانسففتان؟ فففي الن يحكم ومن

أفغانسففتان، فففي المففدنيين علففى العتففداء وهففل وأهففدافها؟ وجهتهففا
حلفائهفا، علفى والنقلب غوانتانففامو، معتقلففي مففع الوحشففي والتعامل

العميففل إلففى ووصففول السففعودي بالعميل ومرورا عرفات بالعميل بدءا
سياسفيا وتنفيسفا تعفانيه الفذي السياسفي التخبفط في يدخأل المصري

وهففل وفلسففطين...؟ والفلففبين أفغانسففتان فففي النكففراء هزيمتها على
أن أم الطار؟ هذا في يدخأل السوداني بالعميل المصري العميل تغيير

علففى بففالحرب التلويففح وهففل أغراضففهم؟، اسففتنفدوا السابقين العملء
المريكففي للشففعب الحسففاب كشففف مففن الهففروب عففن نففاجم العراق

الحسففابات فففي تففدخأل أم المففام؟ إلففى الهففروب سياسففة أي الغففبي؟
الستراتيجية؟.

يففذكر شيء أي تحقق ولم أفغانستان، في معركتها خأسرت أمريكا إن
هفو أفغانسفتان ففي الحقيقي الحاكم وأن البرياء، المدنيين قتل سوى
الحقيقففة هففذه علففى واحد دليل ويكفي القاعدة، وتنظيم طالبان حركة
طففرف مففن وحمففايته حراسففته يتففم المصففطنعة الدولففة رأس أن وهففو

حفتى - ول المجاهد الشعب في ثقة أدنى لفه ليست بحيث المريكيين،
ولقفد الخونفة، مفن انتقفامه ويعفرف جيفدا يعرففه - لنفه المرتزقة في
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ا تاريخيفة سياسية مهزلة إنها نائبه، على ذلك مورس رزاي لمريك ولك
الدولي... وللتحالف

أكففثر أصففبحت الجهاديففة الحركففات وكافة القاعدة وتنظيم الطالبان إن
علففى يرتكففز اسففتراتيجيا، سياسففيا وعيا تملك لنها قبل، ذي من خأطرا
وأيضففا وتكتيكه، العدو بخطط الدقيق والوعي السمحة، السلم تعاليم
الففدول عكففس والمواجهففة...، العففداد فففي والجدية أمتنا، صراع تاريخ

العالميففة الحففرب فففي دخألففت الجميع يعلم وكما حيث العميلة، العربية
بريطانيففا فكافففأتهم العثمانيففة الخلفففة وقففاتلوا بريطانيففا، مففع الولففى

وقهر للغرب، الثروات وتحويل للصهاينة، فلسطين وإعطاء بالستعمار
تففم حيففث العففراق، ضد أمريكا مع التحالف وكذلك السلمية، الشعوب
أمريكففا مففع تحففالفهم وأيضففا أسففلو...، واتفاق مدريد بمؤتمر مكافأتهم

فتففم وأفغانسففتان، فلسففطين مففن كل في المجاهدين ضد صهيون وآل
المصففري والعميففل عرفففات العميففل من كل الن يعيشه بما مكافأتهم

والسعودي...
أقفالها؟. قلوب على أم التاريخ من للستفادة الوان آن هل
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  تربويةتربوية  وقفاتوقفات
وواشنطنوواشنطن  نيويوركنيويورك  غزوةغزوة  معمع

العاملي سعد أبو

َبّن َول{ القائل العالمين رب لله الحمد ِيَن َتْحِس ّلذ َفُروا ا ُقوا َك َب ُهففْم َس ّن ل ِإ
ْعِجُزون الفعففال المتكففبر، الجبار الصمد، الفرد الله إل إله ل أن وأشهد ،}ُي

ًا أن وأشففهد يريد، لما لففي زوى اللففه القائففل: "إن ورسففوله عبففده محمففد
لففي زوي مففا ملكهففا سففيبلغ أمففتي وإن ومغربهففا، مشففرقها فرأيت الرض
يففترك ول والنهففار الليففل بلففغ ما المر هذا "ليبلغن والقائل: ،[مسلم]منها" 

ًا ذليل، ذل أو عزيز بعز الدين، هذا أدخأله إل وبر ول مدر بيت الله يعز عز
ً السلم الله به وصحبه آله وعلى ،والطبراني] أحمد [رواهالكفار"  به يذل وذل

وبعد الدين، يوم إلى بإحسان تبعهم ومن
وبيففن جهففة مففن وأنصففاره الحق بين دول اليام أن فيه شك ل مما فإنه

شع ومهما رايته علت مهما الباطل وبأن أخأرى، جهة من وأعوانه الباطل
ْل{ الحفق أصفحاب معفاول أيفدي على زوال إلى لبد فإنه نجمه، ُق َء َو ا َج
ّق ْلَح َق ا َه ِطُل َوَز َبا ْل ِطَل ِإّن ا َبا ْل ًا َكاَن ا ُهوق ِذُف بففل{ ،[السففراء]}َز ْقفف َن ّق َ ْلَح ِبففا
َلى ِطِل َع َبا ْل ُغُه ا ْدَم َي َذا َف ِإ َو َف ِهق ُه .]18 [النبياء}َزا

بعففض ففي – أعففداءه يسففلط أن الكففون هففذا ففي تعالى الله سنن ومن
ًا الحق أصحاب الحيان- على ًا، تسليط أسفباب تخلففف بسففبب وذلك قدري

هففذه وامتلك الحففق، المنهففج عففن وبعففدهم هففؤلء لففدى والتمكيففن القوة
والتمكيففن النصر لهم فيتحقق أعدائهم، قبل من القدرية المادية السباب

الحق. أصحاب على
بففل كلهففا شففر الفترات هذه أن القول يمكننا ل الوقت، نفس في ولكن

يتعرفففون تجعلهففم أنها باعتبار الحق، لصحاب الكثير الخير فيها يكون قد
إلففى يففدفعهم بدوره وهذا وذله، بطشه من ويذوقون الباطل حقيقة على

الطففبيعي وضففعهم إلففى والرجففوع الهزيمففة مرحلففة تجففاوز عففن البحففث
َلْن{ والشرعي َعَل َو ِريَن اللُه َيْج ِف َا ْلك َلى ِل ِنيَن َع ْؤِم ْلُم ً ا ِبيل .[النساء]}َس

ربهففا منهج عن ببعدها تميزت حالكة، بفترات السلمية المة مرت لقد
ّكِن الوضففاع فتعود المر تتدارك كانت ما سرعان ولكن منها، العداء وتم

ْيَر{ عهدها سابق إلى ٍة خَأ ِرَجْت ُأّم ّنففاِس ُأخْأ ْأُمُروَن ِلل ْعُروِف َتفف ْلَم ْوَن ِبففا َهفف ْن َت َو
ِر َعِن َك ْن ْلُم ُنوَن ا ْؤِم ُت سلسففلة من الخأيرة الحلقة . فكانتعمران] [آل}ِبالله َو

الربففع فففي العثمانيففة الخلفة إسقاط منذ المة تعيشها التي تلك الكبوات

 



الكفر لقوى المطلقة بالسيطرة تميزت والتي الماضي، القرن من الول
أجففزاء إلففى السففلمية المففة قّسففموا بعدما الحكم، مناصب على والردة

إلى العودة من ومنعها الشعوب لعزل والسدود الحدود ووضعوا متناثرة،
تحت من الحق جماعات خأرجت هذا كل رغم الوضاع. ولكن لتغيير دينها
والنفيس الغالي قدمت وهناك، هنا متناثرة جماعات والصغار، الذل ركام

فففأحيت الوضففعية، والقففوانين العففراف كففل وخأففالفت التيار ضد وسبحت
الرجففوع بإمكانيففة للشففعوب المففل وأعففادت النفوس، في الجهاد فريضة

فتحقفق والهففوان. والفذل التبعية من الركام هذا وإزالة الريادة موقع إلى
وتبعففا ،وقففدره قضففائه وفففق يكففون، أن لها الله أراد وما هفل عملت ما لها

ومنهجه. لدينه المصلحة فيه يكون الذي وبالقدر حكمته،ل
والضففمير هففذه، التغيير قافلة في الحربة رأس القاعدة تنظيم كان وقد
ومحاولففة السففلبيات هففذه مقاومففة فففي النففابض وقلبهففا المة لهذه الحي

الريادية. ومكانتها دورها إلى للعودة بالمة النهوض
عرفتهففا الففتي الجهاديففة لتجاربل َمصبا  يمثل"الجهاد قاعدة" تنظيم إن

ثففم والبوسففنة أفغانستان داخأل أو بلداننا داخأل في سواء الخأيرة، العقود
لففون كففل مففن المنصففورة الطائفة جماعات هناك التقت حيث الشيشان،

ً الراضففي هذه على المسلمين لنصرة عميق، فج كل من أتوا وجهة، أول
ِإْن{ ُكْم َو ْنَصُرو َت ّديِن ِفي اْس ُكْم ال ْي َل َع ّنْصُر َف ّ ال َلى ِإل ٍم َع ْو ُكففْم َقفف َن ْي ُهففْم َب َن ْي َب َو

َثاق ًا الجهاد فريضة وأداء ،[النفال]}ِمي ًا ْنِفففُرواا{ ثاني َفاففف ً خِأ َقففال ِث ُدوا َو ِهفف َوَجا
ِبيِل ِفي ِه َس ُكْم الل ِل َوا َأْم ُكْم ِب ُفِس ْن َأ ًا ،[التوبة]}َو ًا العففداد لففواجب وتطبيق ثالثفف

ّدوا{ َأِع ُهْم َو ُتْم َما َل ْع َط َت ٍة ِمْن اْس ّو َباِط َوِمْن ُق ْيل ِر ْلَخ .[النفال]}ا
عينففه، وتحففت الله يد على ترعرعت وثمينة نادرة عصارة التنظيم فهذا

ّدها كان تعالى الله كأن َع{ بعففدها مففا لها التي اليام لهذه ُيع َن ُتْص ِلففف َلففى َو َع
ِني ْي ْد َع َق َل ْئَت َو َلى ِج ٍر َع َد ترعففرع السفلم عليه فموسى ،[طه]}ُموَسى َيا َق

وإرادتففه الله من بقدر موسى يد على نهايته كانت الذي فرعون كنف في
يففد علففى بففل فرعون يد على يترّب لم موسى الله فنبي سنين، بضع بعد

ُتَك{ فرعففون قصففر داخأففل ولكففن عينففه وتحففت وجففل عففز اللففه ْع َن َط َواْصفف
ْفِسي َن ووسففائل كففأداة يملففك ومففا فرعففون تعالى الله سّخر حيث ،[طه]}ِل
ًا موسففى تنشففئة علففى ساعدت قدرية ًا بففدني ًا، وحففتى وعقليفف وهففي علميفف

ً قائد كل إليها يحتاج كفاءات الهففم الشففطر مرتقففب. أمففا نففبي عن فضل
القصففر خأففارج موسففى تلقففاه فقد واليماني الروحي بالجانب يتعلق الذي

ًا ْوَن ِإّن{ النمففوذجي وفسففاده الفرعوني التلوث عن وبعيد َعفف َ ِفْر ِفففي َعل
َلْرِض َعَل ا َها َوَج َل ْه ًا َأ َيع ِعُف ِش َتْض َفًة َيْس ِئ ُهْم َطا ْن ّبُح ِم َذ ُهْم ُي َء َنا ْب ِيي َأ َتْح َيْسفف َو

ُهْم َء ّنُه ِنَسا ِديْن ِمَن َكاَن ِإ ْفِس ْلُم أمريكففا وريثتففه صنعت وكذلك ،[القصففص]}ا
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ًا تركففوا فما العصر، هذا في وجنودهما وهاماناته فففي ونشففروه إل فسففاد
ًا تركوا وما الرض، إزالته. وحاولوا وحاربوه إل صلح
أجففواء فففي وبصففره، اللففه عين حتت اليمانية التربية هذه موسى تلقى

ْعا{ الشوائب كل من صافية نقية َل ْيَك ِخْأ َل ْع ّنَك َن ِدي ِإ َوا ْل ّدِس ِبففا َقفف ْلُم َوى ا ُطفف
َنا َأ ُتَك َو َتْر ْع اخْأ َتِم .[طه]}ُيوَحى ِلَما َفاْس

قففد القاعففدة مجاهففدو كففان حيففث اليففوم تتكرر الية هذه نرى نحن وها
مففن ومسففمع مففرأى علففى والمنيففة العسففكرية الخففبرات وكسففبوا تربففوا

الشففيوعية، القففوات ضد الفغاني الجهاد خألل والمرتدة الصليبية القوات
ًا بل قبلهففم، من واللوجستية المادية المساعدات بعض تأتيهم كانت أحيان

بيففديه. بيتففه يخففرب أو قبره يحفر كمن والمرتدين الصليبيين هؤلء فكان
العظيمة اليات وحلفائها، العصر/ أمريكا فرعون على تعالى الله فأرسل

.1ومتنوعة عديدة آلم عن عبارة وهي
هففذه وآخأرها الصعدة، جميع على وقائمة مستمرة اللم هذه زالت ول

بهففا وأشففغل تعففالى اللففه أرسففلها الففتي والعاصففير والفيضففانات الحرائق
وأمر. وأدهى أعظم والقادم العصر/أمريكا، فرعون

أمريكففا قلففب في العظيمة الجهادية الضربة بمناسبة تسجيله يمكننا ما
ًا عليه اصطلح وما ّثلففت (نيويففورك وواشففنطن نيويففورك بغففزوة إسففلمي م

ًا ًا غزو ًا ونصر ًا، اقتصادي ّثلففت وواشففنطن عميق ًا م ًا غففزو ًا ونصففر عسففكري
ًا). وسياسي

ًا نفسها تظن أمريكا كانت المباركة الغزوة قبل ًا إلهفف وذلففك أعلففى وربفف
َنففا{ لهففا، وطففاعتهم النففاس خأضوع بسبب ُكففُم َأ ّب َلففى َر ْع َل َمففا{ ،[النازعففات]}ا
ِلْمُت ُكْم َع ٍه ِمْن َل َل ِري ِإ ْي فففي تتحكففم سففتبقى أنها تظن . فكانت[القصص]}َغ
الشففيوعي- النظففام انهار بعدما خأاصة نهاية، ل ما إلى والعباد البلد رقاب

ًا ًا سياسففي ول رقيففب دون دينهففا لتنشففر السففاحة لهففا وخألففت – واقتصففادي
وهنففاك هنففا السففلمية الحركففات بعففض تواجففد مففن وبففالرغم حسففيب،

أمريكففا تحسففبها كففانت فقد البلدان، بعض في العمال لبعض ومباشرتها
القففادرة القيادة غياب بسبب ستختفي ما سرعان صابون فقاعات مجرد

اللزم الهتمففام تففراع لففم أنهففا والففدليل الشففاردة، الفلففول هذه جمع عل
ي وسفاهمت شفاركت الفتي الجهفاد لجماعفات والكفافي النظفام هفدم ف
ى إليهفا تنظفر وكفانت البائد، الشيوعي المرتزقفة مفن مجموعفة أنهفا عل

يخفدمون ثفم الطاحنفة الحرب هذه في الغنائم من نصيبهم ليأخأذوا جاءوا
سيسففيحون مففا وسرعان البائد، الشيوعي النظام على بالقضاء مصالحها

ًا الرض في بالفعل – فانتقلوا غليلهم، فيها يشفون جديدة مواقع عن بحث
وكوسوفا والهرسك البوسنة خأاصة البلقان بلد مثل جديدة أراضي إلى –
" –     ا-  1 النصار  "    مجلة من الخامس العدد تألمون كما يألمون إنهم مقالنا .نظر
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ًا الصومال إلى ثم والشيشففان، داغسففتان خأاصففة القوقففاز بلد إلى وأخأير
ًا ثم ثانية. أفغانستان إلى تحولت التي ًا وليس أخأير عصففابات هي ها آخأر

.1المحتلة بلداننا في الردة أنظمة بمقارعة تبدأ الجهاد
الففذي اليففوم يففأتي أن وحلفففائهم المريكففان هؤلء ببال يخطر يكن فلم
قففادر التنظيففم محكففم تجمع شكل في المقاتلة العصابات هذه فيه تلتحم
ً الجهاد مغامرة مواصلة على كمففا وجففودهم وتهديفد مففواجهتهم عن فضل

اليوم. حاصل هو
بحسب ومتنوعة، عديدة الغزوة هذه من المستفادة الدروس أن لشك
فففي نجحففت قففد الغزوة، هذه أن عليه المجمع ولكن منها، الناس مواقف
ًا الصففعدة، جميففع علففى الحففداث مجريففات علففى التففأثير بالجففانب بففدء

ًا السياسففي ًا والعسففكري القتصففادي بالصففعيد مففرور بالصففعيد وانتهففاء
فقففد ذاتها، المة مستوى على أو العداء كيانات داخأل سواء الجتماعي،

مفاجئففة وضففربات جهاديففة ببصففمات مطبوعففة الثالثففة اللفية بداية كانت
والففذل النتكاسففات ونهايففة اللففه لعففداء النهايففة بداية الله بحول ستكون
المجاهدين. وأوليائه الله لعباد والصغار

لملمتهففا يصعب واسعة، والتشققات عميقة والتصدعات كبير فالزلزال
وهففذه للجميففع، مفاجئففة جففاءت فالضربة قبل، من كان كما البناء وإعادة

الكريففم: "الحففرب رسففولنا لمففر السففليم والتطففبيق الحكمففة عيففن هففي
يغزوننا". ول نغزوهم والسلم: "اليوم الصلة عليه وقوله خأدعة".

أن علففى المباركففة، الغففزوة لهففذه التربويففة الجوانب بعض على سأقف
الجففوانب وأقصففد الصففورة مففن المتبقيففة الجففوانب الحبففة الخأوة يغطي

والسياسية. والستراتيجية اليمانية
المعففارك بففالحرى أو الغففزوات بففاقي عن الغزوة مميزات أهم سنذكر

أهففم نبين ثم والردة؟ الكفر طوائف مع الجهاد جماعات فيها دخألت التي
فففي أحففدثتها الففتي العميقففة التففأثيرات هي ما ثم الغزوة؟ رجال مميزات
الصراع؟ بحلبة المحيطة أو المشاركة الطوائف مختلف نفوس النفوس،

ًا لكففي الطوائففف، هففذه قبفل من أداؤها المطلوب الواجبات هي ما وأخأير
الجابففة سفأحاول مفا هففذا السفنني؟ أو الطففبيعي منحاه الصراع هذا يأخأذ
المقال. هذا من القادمة الصفحات في عليه

الغزوة مميزات أهمأولً: 

في           -  1 سياف أبو وتنظيم الجزائر في والقتال للدعوة السلفية الجماعة مثال  الفليبينتبرز كأبرز
. الجهاد     من النوع هذا على
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قبففل مففن المعلنة الهداف أن حيث ،بحت     ديني     طابع     ذات     غزوة     أنها  - 
ًا العففرب، جزيرة من إخأراجه أجل من العدو ضرب هي المجاهدين تنفيففذ

جزيففرة مففن المشركين "أخأرجوا وسلم: عليه الله صلى الله رسول لمر
المسففلمين شففتات يجمففع أن شففأنه ومففن مهجففور شففعار العففرب" وهففو

الواحففدة، والمففة الخلفففة مفهوم لعادة واحدة، قيادة تحت والمجاهدين
عففن الخأففر هففو وأعلففن الخاصففية هففذه أدرك قففد نفسه العدو أن شك ول

ًا أعلنها حينما الغزوة لهذه الدينية الصبغة المجاهففدين علففى صففليبية حربفف
بعامة. المة وعلى بخاصة

تعففد ولففم الحيويففة، الميففادين جميففع غطففت بحيففث ،شاملة     غزوة     أنها  - 
الميففدان طالت حيث السابقة، المعارك شأن هو كما تقليدية أو عسكريًة
الحرب أصبحت فقد كبيرة. وعليه بدرجة والقتصادي والعلمي الثقافي

ًا تتطلب باتت أنها كما بمكان، التعقيد من كفففاءات علففى يتففوفرون جنففود
اليمانيففة السففمات إلففى بالضففافة الداء، فففي عاليففة وفعاليففة متميففزة

قففد الغففزوة هففذه فإن العداء. وبالتالي جنود عن تميزهم التي والجهادية
تطففوير أجففل مففن هممهم وشحذت وأنصارهم المجاهدين مشاعر أججت

العففدو، بنيففات في الضعف مواطن عن والبحث والخبرات الكفاءات هذه
ًا يكن لم الذي الشيء الحجففام مففن نوع هناك كان حيث قبل، من متوفر

المجاهدين. لدى والضعف بالدونية والحساس والتخوف
العففدو قوات تشتت إلى أدى مما سبلها، وتشعبت المعركة تعقدت لقد

ً المجاهدين مواجهة في ضعفها ثم ومن وتبعثرها عليهم القضاء عن فضل
ّدعي يحلم كان كما – ّلما -، الحرب بدء قبل وي أن المجاهدون استطاع وك

ّلمففا المعركة، وقطر رقعة يوسعوا وإربففاكه العففدو إضففعاف فففي نجحففوا ك
ّلما أكثر، الساحر. على السحر وقلب النتصار تحقيق من اقتربوا وك
.العدو     دار     عقر     ميدانها     غزوة     أنها- 

أمريكففا، عففن بعيدة أراضي في رحاها تدور كانت السابقة المعارك كل
البنيففات مستوى على منعدمة أقل لم إن قليلة كانت فالخسارة وبالتالي
ًا التحتية ًا) أو (عسففكري خأاصففة، بصفففة المنففي المسففتوى علفى واقتصففادي
إلففى المريكيففة الراضففي تحففولت حيففث اليففام، هففذه يختلف المر ولكن

مؤسسففاتها هففو فوقودهففا وبالتففالي الففدائرة، للحففرب الرئيسففية السففاحة
بالنسففبة جديففد شففيء وهففو البشففرية، وحففتى والعسففكرية القتصففادية

ً واحدة لحظة يتحملوه أن يمكن ل للمريكان لسففنوات. تحملففه عن فضل
مستقبلهم. على خأطر وأعظم عليهم، نصر أكبر يعتبر ذاته حد في وهذا
(أي " إنهففم اسففتمراريتها     فففي     وخأفيففة     بففدايتها،     فففي     مباغتة     غزوة     أنها  - 

الله)" أعداء (أي يرونهم ل حيث من المجاهدون) يرونهم
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" الحرب":  الله رسول لقول والعميق السليم الفهم هو وهذا 
 : "نغزوهم الن  "    ضربه     

          نقطة        
             

      ينتظر       
       جاءت     ف ف –   –  
       .       

    .
      –      

    –         
  


          

    

         

             
            .

           
        المؤشرات   – 

 –             نهائية
               
                

            
         1 .
          
     .

 : ًا الغزوة رجال مميزاتثاني
              

            
     –    –          

           

      .   

           :

1  -     – " البحوث    "    لمركز النداء موقع في الهاوية إلى أمريكا صعود مقال هذا في راجع
السلميةوالدراسات 
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          1 
             

           
         –     
  –            
           

َذ{ ّتِخ َي ُكْم َو ْن َداء ِم َه ًا وليكونوا ،عمففران] [آل }ُش ليخرجوهففا المففة لهففذه قربان
الغففزوة هففذه فففي رخأيصة أنفسهم فقدموا والستضعاف، الهوان هذا من

هففو بففل الفانيففة، الففدنيا هذه إلى بعدها رجعة ل أن يعلمون وهم المباركة
مففن حلقة آخأر هذه . فكانت– الله شاء إن – الخلد جنات إلى وولوج تقدم

والجهاد. والهجرة اليمان رحلة في الجسام التضحيات سلسلة
النأضباط   - 2

التجمعات           عن الجهادي التنظيم بها يتميز التي العناصر أهم من إنه
دقيقة          تكون أن ينبغي الفراد تحركات أن حيث العادية، السلمية

. سدى     شيء ُيترك ول ومحسوبة،
ًا أكثر العنصر هذا رأينا وقد ًا وأعمففق حضور البطففال هففؤلء فففي تجففذر
التنظيففم، داخأففل ينتظففرون الففذين وفففي الغففزوة، فففي نحبهم قضوا الذين
العداء. في والنكاية واللم الذى من المزيد ليقاع
مففا وينففالوا الففدنيا هذه في نجاح من حققوه ما يحققوا أن لهم كان وما
لقياداتهم. والطاعة النضباط بغير -، ربهم عند – عليا شهادة من نالوه

الشجاعة   - 3   
ّدعون الذين هم كثيرون فيهففم، للثخففان العففداء لقففاء ويتمنون الجهاد ي

كففل تخطففي فففي الكافيففة الشففجاعة هفففل من الكثير هذا من القليل ولكن
يلتحق أن يتمنى ادعاءاته. فالمسلم لتنفيذ – والمعنوية المادية – العقبات
قاعففدة تنظيففم مسففتوى علففى كففان إذا خأاصففة جهففادي، تنظيم أو بجماعة
حسففاباته يراجففع تجففده لففذلك، الفرصففة هفففل تتففاح حينمففا ولكنففه الجهففاد،

هففذا اخأففتراق يسففتطيع ول لحظففة آخأففر فففي فيحجم الدنيا، مع وارتباطاته
الحففاجز أمففام نفسففه يجففد ففإنه تجاوزه، في نجح ما إذا الول. ثم الحاجز
– الحيفان مففن كفثير - في عليه يتحتم حيث الهجرة، حاجز وهو أل الثاني،

:ا-  1 مقالتنا   سلسلة " –   –   نظر العداد"   النصار مجلة الثالثة العقبة 14 -12 -11  -10 - 9بيعة
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المجاهففدين، بصفوف ليلتحق وعشيرته أهله و تجارته أو منصبه يترك أن
الثاني. الحاجز هذا لتجاوز اللزمة الشجاعة يملك القليل هذا من وقليل

اللتحففاق وهففو ثالث، حاجز أمام نفسه فسيجد بنجاح، تجاوزه ما إذا ثم
ً القتال بصفوف ً فعل ًا ل وحال لم. سنام ذروة هو وهذا وقولً، ادعاء الس
بكففل الغففزوة أبطال تجاوزها - وقد الثلثة الحواجز هذه يتجاوزون وحينما

النفففس هذه تقديم وهو الخأير، الحاجز أمام أنفسهم وجدوا فإنهم – نجاح
يهتفففون: وهففم خأالقهم إلى وتسابقوا أكفهم على أرواحهم ووضع لبارئهم

ْوا لترضففى"، ربنففا إليففك " عجلنففا وهففو الجهففاد سففنام ذروة إلففى فَسففَم
ًا لدينه نصرة تعالى، الله سبيل في الستشهاد وعففدهم. عففدوه في وإثخان

دة الشفجاعة بغيفر العقبات هذه كل تجاوز بإمكانهم يكن ولم الفتي الفري
حاجز. وجهها في يقف ل التي الربانية، الدفع قوة وهي بها، تميزوا

   والعمل     العلم     بين     التناسب   - 4
– المجاهففدين حففق ففي ترويجهففا الطغففاة يحاول التي الشبهات بين من

ِذلين بعض حذوهم ويحذو العمففل دعففاة مففن الجبنففاء والمتقاعسففين المخ
وراء ينجرون وبأنهم والفقه، العلم بقلة المجاهدين وصف - هو السلمي
تهمففة وهففي الففدوافع، مففن غيرهففا أو الكففراه أو العاطفففة بففدافع قياداتهم

َعَك َنَراَك َوَما{ وأتباعهم، النبياء بها ُووِجه قديمة َب ّت ّ ا ِذيَن ِإل ّلف َنفا ُهفْم ا ُل ِذ َأَرا

َي ِد ْأِي َبا ِبْر{ تعالى وقوله ،]27هود: [}الّر ْفَسَك َواْص َع َن ِذيَن َم ّل ُعوَن ا ْد ُهْم َي ّب َر
ِة َدا َغ ْل َعِشَِي ِبا ْل ُدوَن َوا ِري َهُه، ُي َ َوْج ُد َول ْع َنففاَك َت ْي ُهففْم َع ْن ُد َع ِريفف َنففَة ُت ِة ِزي َيففا ْلَح ا
َيا، ْن ّد َ ال ْع َول ِط َنا َمْن ُت ْل َف ْغ َبُه َأ ْل َنا َعْن َق ِر ْك ْع ِذ ِب ّت ُه، َوا َوا َكاَن َه ُه َو ًا َأْمُر }ُفُرطفف

.[الكهف]
يسففلموا -لففم المباركففة الغزوة أبطال ومنهم – الجهاد جماعات فشباب

وأصففول مبففادئ فقهففوا فقففد الشبهات، فوق كانوا ولكنهم التهم، هذه من
ِلُمففوا، بمففا يعملففون وانطلقففوا والففردة، الكفر مبادئ وفقهوا الدين، هذا َع

ّنه تعالى الله شرعه ما ووفق بصيرة على   رسوله وس    
                  
 


             

                 
             
               

             
        .

مستقلة         -  1 مقالت في العناصر هذه تفصيل إلى سنعود تعالى    –لعلنا الله لحقة   –بحول أعداد في
النصار   مجلة .من
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 –       –        }َو ُه

ِذي ّل َدَك ا ّي ِه َأ ِر َنْص ِنين ِب ْؤِم ْلُم ِبا الكففبير الففدور ننكففر أن يمكننا فل ،[النفففال]}َو
بيففانه سففنحاول مففا وهففذا معركة، كل في البشري للعنصر الحاسم وربما
الجففانب علففى نركففز أن نريففد كوننففا اللففه، بحففول القادمففة السففطور فففي

مففن للكففثير الفرصففة سففيتيح مففا وهو وواشنطن، نيويورك لغزوة التربوي
الحففرب هففذه مسففتقبل تجففاه بففه التمسففك أو مففوقفهم لمراجعففة النففاس

بخاصة. مجاهديها وعلى بعامة السلم أمة على الجديدة الصليبية
القفائم بالصراع وارتباطها أهميتها حسب الجماعات هذه تصنيف يمكننا
كالتالي:

النأصار     جماعات
بففالنفس الصففراع، خأنففادق فففي المجاهففدين جففانب إلففى يقف من منهم
ًا فارتبط يملك، ما وبكل والمال يعففد ولففم والجهففاد، بالمجاهففدين مصففيري

الدنيويففة، المناصففب أو المتففاع مففن ذهففابه على يخاف أو يخسره ما لديه
بنففواهيه، وينتهففي بففأوامره يففأتمر الجهففادي، التجمع من يتجزأ ل جزء فهو
الشففباب من اللف في اليوم دارت. يتمثل حيث الجهاد مصلحة مع يدور

هنفاك، المجاهفدين بصفففوف والتحقففوا الجهففاد أرض إلففى هففاجروا الفذين
مرحلففة فففي يففزال ل مففن ومنهففم مباشففرة المعففارك يخففوض مففن فمنهم

هففذه فففي دوره أداء انتظففار فففي المصففار فففي تفرق من ومنهم العداد،
أينمفا مسففتمر، ربففاط فففي إنففه المناسففبين، والمكففان الوقت في الحرب،

تعالى. الله شاء إن الله أجر فثم جهده وضع
اليففد وتعتففبر والتنظيففم، النضباط من عالية بصفات تتسم الطائفة هذه

أنها الحقيقة نائمة" بينما "خأليا يسميها فالعدو الجهادي، للتجمع الطولى
بففإذن يسففتطيع ولففن كشفففها العففدو يستطع لم ولهذا وحذرة، يقظة خأليا
ورعايته. الله حفظ في يرام ما أحسن على بمهامها تقوم حتى الله،

مففن سففواء القتال، بساحات بعد يلتحقوا لم النصار، من آخأر نوع هناك
عبففادة ممارسففة أو العففدو أراضي على الطلب جهاد عبادة ممارسة أجل
مففن المحتلففة المسففلمين أراضففي عل النصرة بواجب والقيام الدفع جهاد
البلففدان، من وغيرها والقوقاز والبلقان كأفغانستان الصليين الكفار قبل

ًا وذلك تحقيففق وبيففن بينهففم تحول التي وللحدود تمنعهم التي للقيود نظر
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السلمية البلد في وبالخأص مكان كل في يتواجدون هؤلء المهام، هذه
د ففي وهفم الفردة، أنظمفة حكم تحت عبفادة ممارسفة إلفى الشفوق أش

تحصفيل انتظفار وففي والمطلفوب، الجيفد العفداد ينقصهم ولكن الجهاد،
سففواء المجاهففدين، نصففرة فففي تصب كثيرة بأعمال يقومون نجدهم هذا،
ويسففعون والمنففي القتصففادي الميففدان أو العلم أو الففدعوة ميادين في
قبففل مففن المحتلة بلدانهم داخأل الدفع لجهاد العداد إلى ذاته الوقت في

ًا فهموا وقد المرتدين، الحكففام وبيففن الصليين الكفار بين فرق ل أن جيد
بففل واحففدة، لعملففة وجهان فهم جهادهم، رورةض مستوى على المرتدين

البعد. الكافر قتال من أولى القرب المرتد قتال أن فقهوا إنهم
أهبففة وفففي الثففاني الصففف فففي يكونففوا أن علمتهففم قد نيويورك فغزوة

والقففوة بالعلو الحساس فيهم وغرست الصليبية، الحرب لمواجهة دائمة
وعجزهففم وتففوليهم العففداء انبطففاح رأوا حينما وذلك والحيطة، الحذر مع

إلففى هففذا دفعهففم فقففد تحركففاتهم، إيقاف أو المجاهدين تتبع في المخزي
النكايففة أجففل مففن الطريق لمواصلة الله على والتوكل العمل من المزيد

َلّما{ يقول حالهم ولسان العدو. في ُنوَن َرأى َو ْؤِم ْلُم َلْحَزاَب ا ُلوا ا َذا َقففا َهفف
َنا َمففا َد َعفف ّلففُه َو ُلُه ال َق َوَرُسففو َد ّلففُه َوَصفف ُلُه ال ُهففْم َوَمففا َوَرُسففو َد ّ َزا ًا ِإل ِإيَمانفف

ًا ِليم َتْس .]22 [الحزاب}َو
وصففبر الحداث، مجريات تغيير على كبيرة قدرة لهم أخأفياء جنود إنهم

ًا مواقعهم في الرباط على وطويل كبير ًا للوامففر انتظففار للفففرص وتحينفف
إنهففم العتففاد، وأقففل الففزاد بأزهففد يكتفففون لهم، الموكلة المهام تنفيذ قبل

ً كشفففه، يسففتطيع ول قبففل من العدو يعهده لم جديد نوع من جنود فضففل
ُيخففرج أن يستطيع فل العداء أيدي في سقطوا ما وإذا عليه، القضاء عن
قلوبهم. في حسرة ذلك الله ويجعل السراب، سوى صدورهم من

       الله رسول بأنصار تذكرنا النماذج هذه
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   .

                
           
.

66



 

           } َهْل َقاَل
ِبيِل              َس ِفي ِتَل َقا ُن َألّ َنا َل َوَما ُلوا َقا ُلوا ِت َقا ُت َأل َتاُل ِق ْل ا ُكُم ْي َل َع ِتَب ُك ِإْن ُتْم ْي َعَس
ِليلً             َق ِإلّ ْوا ّل َو َت َتاُل ِق ْل ا ِهُم ْي َل َع ِتَب ُك َلّما َف َنا، ِئ َنا ْب َأ َو َنا ِر َيا ِد ِمْن َنا ِرْج ُأخْأ ْد َق َو ِه الل

ْين    ِلِم ّظا ِبال ِليُُم َع َواللُه ُهْم ْن ]}ِم التقاعس      البقرة[ حد عند وقفوا ليتهم ويا ،
يسلقون             راحوا أنهم وهو ذلك، من أبعد إلى ذهبوا بل القتال، من والفرار
العداء        لهم صنعها بصفات ويتهمونهم حداد، بألسنة المجاهدين

مواقعهم         على هم يحافظوا ولكي عنهم، الناس وإبعاد لتشويههم
. والفعال         التطبيق عن البعيدة والقال القيل ساحات في ومناصبهم

والمتخففاذلين المنففافقين هؤلء لدى كانت المباركة، نيويورك غزوة قبل
كففانوا حيففث خأبثهففم، وحقيقففة عففوراتهم تسففتر الففتي التففوت أوراق بعففض

يقصدونهم الناس وكان العجيبة، وبفتاواهم الرنانة بخطبهم الدنيا ونأيمل
تتعلففق مشففاكل الغففالب فففي وهففي – لمشففاكلهم الحلففول وإيجاد للتوجيه

هففذه كففل سففقطت الغففزوة بعففد ولكففن -، ومتاعهففا الففدنيا علففى بالحفاظ
وحملففوا أزبففدوا ثففم وانكمشففوا الدعيففاء هففؤلء عورات وظهرت الوراق،

واعتبارهففا المباركففة، الجهاديففة بالعمليففات للتنديففد والبيففان الفتففوى سلح
ً أصففحابها يكففون أن يمكففن ول بصفلة السفلم إلفى تمّت ل وحشية أعمال
ًا سوى ومنهففم للعففداء، التعففازي أصدق فقدموا الرحمة، تعرف ل وحوش

علففى ورحمتففه حففدث بمففا تففأثره فرط من شهداء قتلهم يحسب كاد من
"البرياء".  هؤلء

والمجاهففدين المخلصففين للففدعاة والبغضاء الحسد بدافع يندفعون إنهم
مجففرد أنهم على للناس، حقيقتهم ويبين يفضحهم الجهاد هذا لن الخأيار،

الطففار في ويعملون بالفتات يرضون الواقع، لضغوط مستسلمون جبناء
مجففزأ ديففن المرتففدة، النظمففة هذه إياه تعطيهم الذي الحرية من الضيق

المسففلمين همففم يففوقظ ول الحكففام وسياسففات أهففواء يوافففق ومشففوه،
وحسففبة دعففوة مففن بأعنففاقهم، المنوطففة الواجبففات أوجففب نحففو ويوجهها
وجهاد.

بفل المجاهففدين، وخأففذلن الجهففاد عن بالتقاعس الطائفة هذه تكتف لم
ّبط راحت لصففد المغرضففة والشففاعات الباطيل وتنشر ذلك عن الناس تث
خأطرهفم يكمفن هنفا ومن ،1المجاهدين نصرة أو الجهاد طريق عن الناس
وتسففعى والمخففزي الخففبيث لدورهم تتنبه أن الحق جماعات على ويتعين

فهففو بففه إل الففواجب يتففم ل مففا لنففه وشدة، حزم بكل معهم التعامل إلى
هففذا يلعبففوا أن الخبثاء لهؤلء الفرصة ترك الحكمة من يكون ولن واجب،
ُيقّزمهففم الففذي الصارم الفعل رد من منأى وفي مأمن في الخطير الدور

عليهم. سحرهم ويقلب المل، أمام ويفضحهم
" ا - 1 بسيماهم     "   فلعرفتهم النصاري الدين سيف مقال النصار  12العدد  –نظر من
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لهم     الوسط: السّماعون     طائفة
ًا يقفففون أو الوسففط، من العصا يمسكون الذين هم ًا موقففف بيففن وسففط

الففذين وهففم والخففذلن، النفففاق طائفففة وبيففن وأنصففارهم الحففق طائفففة
ًا يحتاجون ّكرهم من إلى لحظة كل وفي دوم دينهففم، تجففاه بواجبففاتهم يففذ
غيففروا قففد سففتجدهم فإنففك قصففيرة ولففو لفففترة عنهففم تغفففل أن وبمجرد

ّلوا مسارهم ِذلين والتحقوا الصف عن وتخ ُعوَن وفيكم{ بالُمخ ُهففْم َسففّما }َل

ًا وعي، ول فهم بغير هؤلء شبهات يرددون وتجدهم ،[التوبة] سنن عن بعيد
الباطل. مع والصراعات الدعوات في الله

ُلوا{ السلم عليه لموسى إسرائيل بنو قالت كما يقول حالهم لسان َقففا
َنا ِذي ْبِل ِمْن ُأو َنا َأْن َق َي ِت أ

ْ ِد َوِمْن َت ْع َنففا َما َب َت ْئ متشففابه موقففف إنففه ،[العففراف]}ِج
وجبلففت النبففع نفففس مففن شربت قد النفوس من النوع هذا وكأن ومتكرر

اللففه أن لففو تففود اللففه، سففبيل فففي التحمففل وعدم والشكوى التذمر على
ّدم أن دون الخأرة وفي الدنيا في الجنة يمنحها تعالى ففي ثمفن أدنفى تقف

سبيلها.
طفرف مفن الذى بعفض يلقفون القفوم هؤلء كان المباركة الغزوة قبل

أو المحتلففة بلففداننا داخأففل سففواء الصليين، والكفار المرتدين من الطغاة
المتكففررة المضففايقات في الذى هذا ويتمثل الصلية، الكفر بلدان داخأل

بهففا يتميففزوا أن يريففدون الففتي والعمال النشطة بعض على والمتواصلة
تضففاعف الغففزوة وبعففد الظففاهر، الهدي مستوى على خأاصة العداء على
بعففض فففي الفئففات هففذه طالت حتى المضايقات هذه وتنوعت الذى هذا

المجاهففدين علففى اللففوم وألقففوا غضففبهم ثففار وعندئذ الدنيوية، مصالحهم
يلقونه. فيما والوحيد المباشر السبب واعتبروهم البرار
أوسففع ومضففايقات أكففبر أذى نلقففى نحن وها الغزوة قبل من أوذينا لقد

ُتسففد عديففدة ومكاسففب كففثيرة مواقففع نخسففر نحن ها الغزوة، بعد فففي و
ي اللفه بارك فل متعددة، للخير أبواب وجوهنا كفان ومفن الغفزوة هفذه ف

البتلءات دامففت مففا اللعنففات هففذه تردد الفئات هذه تظل وراءها. وهكذا
مففا والسففتمرارية والتصففعيد للمزيففد مرشففحة وهففي عليها، تنزل والمحن

حلفف مفن أعفدائهم وبيفن المجاهفدين معسففكر بيففن دائرة الحرب دامت
والمرتدين. واليهود الصليبيين
بففداخألها، مففا تغيففر حففتى القفائم، الوضففع من مستاءة الفئة هذه ستظل

َتَحّمففِل اللففتزام مففن أعلففى مسففتوى إلففى النتقال وتقرر المسففؤوليات، و
ول السففاحة في لهم" موجودة "السّماعون أو الوسطية ظاهرة وستظل

أسففماعهم تحويففل باسففتطاعتنا ولكنففه نهائية، بصورة عليها القضاء يمكننا
يلتحقففوا لنففا" ريثمففا "سففّماعون إلى ليتحولوا الحق وبيانات خأطابات إلى
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ً والتأييففد النصففرة موقع في ولو المجاهد بالصف الموقففف هففذا مففن بففدل
والمثبط. المعادي

مففن أو الجهففاد قاعففدة تنظيففم فففي (سففواء المجاهففدين أن ولشففك
ُّي لخطاباتهم أصبح يناصرهم) قد وأصففبح الكففثيرين، لدى حسن وتأثير دو
ًا يؤثروا أن باستطاعتهم ومحترمة مرموقة مكانة لنفسهم ويصنعوا إيجاب

هففو الكلم هففذا صففدق علففى دليففل وخأيففر أنفسففهم، العففداء بشهادة حتى
أوسففاط فففي المجاهففدين وبيانففات خأطابففات أحففدثته الففذي الكبير الخوف

للمجاهففدين العلميففة المنففابر كففل إغلق إلى الخأير هذا ومسارعة العدو
أسففماع وتحولت الناس، نفوس على الخطير التأثير هذا لمنع ومناصريهم

ًا الطائفة/ الوسط هذه ًا - شففيئ أن بعففد المجاهففدين خأطففاب إلففى – فشففيئ
ًا الطاغوتي الخطاب حبيسة ظلت الزمن. من ردح

المتفرجين     طائفة
سففالفة للطوائففف ينتمففون ل السففاحة، فففي بهففا بففأس ل نسبة يشكلون

مففن أكففثر الحففق لطائفففة للنتمففاء القابليففة لديهم أن سماتهم أهم الذكر،
الخنففادق عففن بعيففدين يبقففوا أن – الحففرب فففترة خألل – ويفضلون غيرها،

لكنهم المجاهدين، لنتصارات ويفرحون يصفقون وربما النتائج، ينتظرون
ًا يشاركون ل ًا إما اللسان، أو باليد أبد قنففاعتهم لعففدم أو العداء من خأوف

ينصففرون ول الباطل يخذلون ل بالتفرج، يكتفون المواجهة، بخط الكاملة
ِبيَن{ وجل عز ربنا قول عليهم ينطبق الحق، َذ ْب َذ ْيَن ُم ِلَك َب َ َذ َلففى ل ِء ِإ َ ُؤل َهفف

َ َلى َول ُؤلَء ِإ [النساء]}َه

الموقففف هففذا يقفففون فففإنهم تمسففهم ل المعففارك حففرارة دامففت فمففا
ًا يعتبر والذي المحايد، ًا إيجابي مففن خأيففر وهو ، للمجاهدين بالنسبة ما نوع

ّثرون الباطل جبهة مع يكونوا أن فففي فيسففقطون وينصففرونها، سوادها يك
ُعوَن "دائرة: ُهْم". الّسّما َل

منهففم، العففداء بموقففف مرتبففط الصففراع من وموقفهم هؤلء موقع إن
اقففترابهم زاد كلمففا عليهففم العففدو ضففغط زاد فكلمففا ثابت، غير أنه بمعنى
ًا وأصففبحوا الخأير هذا معسكر في الدخأول إلى هذا بهم وأدى منهم طرففف
الدائر. الصراع في مباشر غير

ًا المجاهدون حقق المقابلة،كلما الجهة وفي ًا أو انتصار واقففتربوا تقففدم
ّبففرون حففولهم يلتفففون هففؤلء رأينففا النهففائي، النصففر من فرحهففم عففن ويع

كمففا السففلم، دائففرة ويوسففع السففلمي الصففف إلففى ينضم منهم والكثير
َذا{ وتعففالى تبففارك قففوله ذلك إلى يشير َء ِإ ِه َنْصففُر َجففا ْتففُح اللفف َف ْل ْيففَت َوا َأ َوَر

ّناَس ُلوَن ال ْدخُأ ِه ِديِن ِفي َي ًا الل َواج ْف ّبْح َأ ِد َفَس ّبَك ِبَحْم ُه َر ِفْر ْغ َت ّنُه َواْس َكففاَن ِإ
ًا ّواب .[النصر]}َت
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تنظيم بقيادة واليمان الحق أهل بين اليوم القائم الصراع إلى والناظر
بقيففادة والكفففر الباطففل أهففل  وبيففن"طالبففان" وحركففة "الجهففاد قاعففدة"

وجماعففات أفففراد فففي تتمثففل الطائفففة هذه من كثيرة نماذج يجد أمريكا،
ّدعي السففلم علففى محسففوبة العمففل أقطففاب مففن أنففه منهففم الكففثير ويفف
يقومففون ول المعركففة على يتفرجون النتظار قاعة في نراهم السلمي،

وتميففز المعركففة طبيعففة وضففوح رغففم ،الحففق نصرة سبيل في شيء بأي
ًا وتراهففم الصفففوف، سففمعة وتشففويه التثففبيط بففدور يقومففون أحيانفف
العففدو، مففع معارك في للدخأول مناسب غير الوقت أن بحجة المجاهدين،

غيففر عيففون فففي ويشففوهها الدعوة مسيرة يعرقل أن شأنه من هذا أن أو
ًا لكفان بفالتفرج واكتففوا الحيفاد موقفف وقفوا ليتهم المسلمين. ويا خأيففر

معففارك وفتففح شففبهاتهم وكشف عليهم الرد عناء المجاهدين ولكفوا لهم،
لمقارعفة إليهفا حاجفة ففي نحفن الجهفود مفن الكثير فيها ستهدر هامشية
المنتفشة. وهالتهم كياناتهم من تبقى ما لهدم والعداد العداء شبهات

     "  : أما      معكم، الن من قلوبنا يقول المتفرجين هؤلء حال بلسان وكأني
جوارحنا          وأما كلمتها، لتقول المعارك عنها ستسفر ما َفتنتظر َنا ُت َن ْلِس أ

       " تجاه   اليوم المسلمين غالبية حال هو وهذا ، فاعذرونا مكبلة فهي
الحداث.

على           فعلً َترَجُم ُي شيء ول وأسى، حسرة وجمود، لمبالة وترقب، صمت
السلبي،             التفاعل ذلك حتى َد َق ف قد هؤلء من الكثير إن بل الواقع، أرض

في            ساعاته يحرق ًا لهي فتراه الترقب، أو للتفرج الوقت يملك يعد ولم
في            والصغار بالذل الملوثة العيش لقمة وراء الركض في أو واللعب اللهو

. والردة    الكفر أنظمة ظل
رؤوسهم           وضعوا لكنهم كبير، هؤلء نفوس على المباركة الغزوة تأثير إن

اليومية          الحياة متطلبات في أنفسهم إشغال يحاولون اللمبالة، رمال في
. الخأيار       للمجاهدين والتأييد النصرة متطلبات عن للبتعاد

المل           بصيص على المحافظة هو هؤلء تجاه اتخاذه الواجب الموقف إن
بيننا          الطيبة العلقة رابط على والحفاظ النصار، صفوف إلى لضمهم

والتضحية        الدؤوب والعمل الطيبة والكلمة الحسن بالتعامل وبينهم
كسب           إلى المطاف آخأر في سيؤدي هذا لعّل أعينهم أمام المستمرة
لعمري           وهذا والعطاء، البذل أجل من الحق صف إلى واستمالتها قلوبهم

. عليهم         الحرب إعلن بدلًمن وأحكمها الوسائل أفضل من

 وبعد
منها           حولها، أو الصراع ساحة داخأل الموجودة الطوائف أهم هذه فكانت

بطريقة           يساهم من ومنها الصليبية، الحرب هذه في مباشرة يشارك من
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وينتظر           المعركة على يتفرج الحياد موقف يقف من ومنها مباشرة، غير
بهذه          المتفاوت تأثرها هو الطوائف هذه بين المشترك والقاسم نتائجها،
حتى          طالت بل عملها ووسائل أوضاعها تغيرت حيث المباركة، الغزوة

أحدث          عنيف زلزال بمثابة الغزوة هذه فكانت ومناهجها، تفكيرها طرق
وإذا           سواء، حد على العمل ومناهج والفكار النفوس في جذرية تغييرات

عليها      نطلق أن لنا الجديدة     اسماصّح الحرب هذه انطلقتها  –فإن مع
وواشنطن     نيويورك في العالمية     –الموفقة بالحرب توصف أن تستحق

في         أحدثتها التي العظيمة والتشققات الكبيرة للتغييرات ًا نظر الثالثة،
. للرتفاع       مرشحة تزال ول العدو بنيات جميع

قد              الغزوة هذه أن هو البحث هذا نهاية في إليه نخلص أن ينبغي فالذي
أجل          من تحاك كانت التي والمكائد بالمخاطر وبّصرتها المة أيقظت

تنظيم          أن كما تعلم، ل وهي وإفسادها واستغللها الجهاد "تركيعها "قاعدة
و       لدن بن أسامة المبارك الشيخ أمير   حركةبقيادة بقيادة طالبان

فقه           وأعادوا الجهاد فريضة أحيوا قد مجاهد، عمر محمد المل المؤمنين
المجاهدين          شتات يجمعوا أن واستطاعوا كما التطبيق، ساحة إلى الجهاد

مصالح         يراعي ودقيق، موفق تخطيط ووفق محكمة تنظيمات في
 . وعاد         والسلطان والجاه بالملك ذلك سبيل في ويضحي أولً السلم

المباركة     –المسلمون  الغزوة هذه الكتاب    –بفضل نصوص فهم إلى
المفاهيم           من الكثير وعادت كما جديد، من عليهم تتنزل وكأنها والسنة
الجاهلية         المصطلحات محل لتحل الناس واقع إلى المغيبة الشرعية

عزتهم          من ًا شيئ يسترجعون المسلمون وبدأ المة، على وإن –والدخأيلة
والمرتدين          الكفار قبل من والبطش الذى لبعض مصاحبة –كانت

. حساب        ألف العدو لهم يحسب الجانب، مرهوبي وأصبحوا
ولم            لعباده، والتمكين بالنصر تعالى الله وعد من كبير قسط تحقق لقد

منا       يتطلب ولكنه القليل، سوى مجاهدين    –يبق ، المؤمنين معشر
        - وانقيادنا  طاعتنا ونواصل وقيمنا، بديننا تشبثنا نواصل أن وأنصار،

والستشهاد،         الجهاد طريق على وثباتنا صبرنا ونواصل الرشيدة، لقياداتنا
. لعدائنا        والهزيمة والندحار لنا، والسؤدد النجاة طريق فإنه

قريب،     لناظره ًا غد ًا    {وإن ِريب َق ُه َنَرا َو ًا ِعيد َب َنُه ْو َيَر ُهْم ّن .}ِإ
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