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مقدمة

: بعد .. أماواله ومن وصحبه آله وعلى الله رسول على والسلم والصلة لله الحمد

مققن الفصققيل ذلققك بققه قققام الققذي المققادي العققداد قققدر عن سابق موضوع في كتبت
نحسققبه والققذي الزمققن هققذا فققي الله بأمر قائًما نحسبه الذي السلمي العمل فصائل

ذلققك يطرحققه الققذي المشققروع إلى الموضوع وتطرق ، الله بإذن النصر عليه سيتنّزل
وإلققى للهدايققة البشققرية لقيققادة لتعققود الهوان من فيه هي مما بالمة للخروج الفصيل
السلمي العمل فصائل باقي قبل من المطروحة بالمشاريع ومقارنته ، النجاة طريق
بالحيرة.  السلمي الشباب أصابت والتي

ًء ذاك أو الطريق هذا اختار قد الشباب من نعم.. كثير إليققه يميققل ما وافق أنه على بنا
لحل المشاريع تعدد من الحيرة أصابته قد البعض أن إل ، والراحة الهوى أو العمل من

فققي جققاء وممققا القققل على النابهين أعين في الشرعية النصوص حلها حسمت قضية
التصرف: من شيء مع إليه المشار الموضوع

تيققارات ةخمسقق إل مكتوبققة مشققاريع يضققع لم السلمية الحركة تيارات كل من أن( 
] الصققوفية السققلفية[  والتربية التصفية سلفية وتيار والدعوة التبليغ تيار إخراج فبعد
مكتوبققة مشققاريع وضققعت الققتي التيققارات أن سققنجد وغيرهققم المر ولة سلفية وتيار

: تيارات خمسة يه ، عملي واقع من لها لما للنقاش وتصلح
الجهادية. السلفية ) تيار1(
الحوالي. وسفر العودة سلمان له يرمز الذي الصحوة سلفية ) تيار2(
]. الدولي التنظيم الم..  الحركة[ الخوان ) تيار3(
.الترابي إخوان ) تيار4(
]. وغيرها مورو تحرير وجبهة حماس حركة  مثل[ الشعبي الجهاد تيار )5(

 فيشققابه] المؤسسات [ إنشاء الخيرة صيغته في خاصة الصحوة سلفية مشروع أما
فققي التطققابق إلققى يصققل قد كبير حد إلى ] الدولي التنظيم[  الخوان حركة مشروع

حققتى الولققى مراحلققه يتجققاوز أن يمكققن ل أنه الله بإذن سأوضح أني إل فقراته بعض
ًأيضا شرعية هي التي-  الكثير الكونية السنن من يتجاوز لنه السنين آلف مرور بعد

مققع ، النفققاق وأهققل والطواغيت الكفار به ليتلعب مفرغة حلقة في يدور يجعله  مما-
فهم الخوان تيار أما. .1الورق على كما تنفيذه يحاول الصحوة سلفية تيار أن مفارقة

مشققروعهم قققل أو البدعي مشروعهم خلله من ذواّلينف ًنظريا الورق على يطرحونه
خلل مققن الشققباب مققن التحتيققة دقققالقواع علققى العفن مشروعهم ويمرروا العلماني

رفقع مقن عنقدهم مقانع ل إنهقم حقتى البراققة والشقعارات المكتوب النظري جقالمنه
سققلفية حركققة[   أو ]أمانينا..! أسمى الله لقسبي في والموت ، سبيلنا الجهاد[  شعار
.] يصرحون كما ًأيضا صوفية حقيقة من مانع !! ول

ًاشققاملً اومشققروعً امنهجقق وضققع أحسققبه الققذي التيققار فهققو الجهادية السلفية تيار أما
أن إل ربققاني المنهققج هققذا أن مققن الرغققم وعلققى الكونيققة والسققنن الشققرعية السققنن

وتنفققذ الكمققال وعققدم النقص من البشر يعتري ما يعتريهم بشر تنفيذه على القائمين
فيهققا وقع التي العثرات من به ومشروعهم البشر في تنفذ التي الكونية السنن فيهم

ٍر عن فتنازلوا  سبتمبر11 عملية جاءت أن إلى     1 ًا الورق على مما كثي الخوان. من بسلفهم ولحقوا أيض
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شققئت إن وراجققع ، شققك ل الول للقققرن الفضققلية أن بحكققم وأكققثر بققل الول القرن
أسره. الله فك عمر أبو محمود عمر للشيخ والواقعية المثالية مقال ًمشكورا

مققن قققدري جققزء هققي الققتي مشققروعهم بهققا يمققر الققتي العققثرات بعققض ومققع أقققول
الققورق على مكتوبة هي كما تسير مشروعهم خطوات أن إل عنه ينفك ل مشروعهم

والرعايققة العناية من الله بفضل ينالهم بل ، الصحيحة والكونية الشرعية السنن على
ٌد ُينكر ل صراع في همؤوأعدا وهم ، المراحل بعض فيه لهم ُيطوى ما اللهية أنققه أحقق
ّنه يعققترف لم إن ،والطغيان الكفر أهل مع الرسل بصراع شبيه حقيقققّي اسققتمراٌر بققأ
.الصراع لذلك

الكونيققة السققنن مققن أخذ تيار  فهو] الم التيار على  المنشق[ الترابي إخوان تيار أما
بيققن الواقققع التنققافر عققن النظققر بغققض والققترابي البشققير دولققة-  دولة لقامة لهّأه ما

وتحريفققه الشققرعية الوامققر لبعققض التيققار ذلك لتجاهل أنه إل - الن والترابي البشير
باسققمه المتققاجرة إل السلم من فيها ليس علمانية دولة الدولة هذه جعل خرآ لبعض
يطول. التيار ذلك ومشروع كله ذلك وشرح

 فبققالنظر] .بفلسققطين. الجهققاد وحركققة حمققاس حركة  مثل[ الشعبي الجهاد تيار أما
طبيعققة فهققم ميمكنك التيار ذلك أخبار من هونتعلم وما السابقة الربعة المشاريع إلى

فققي مخققترق أنققه إل الجهققادي السلفي التيار بمشروع شبيه باختصار وهو ، مشروعه
المنهج بث في قصور مع ، الترابي إخوان ومنهج الم الخوان بمنهج السياسي فكره

ُيخشققى ، الققتربوي البنققاء منهج ممارسة أثناء أتباعه بين الصحيح العلمي أحققد عليققه و
العلمققانيين المرتققدين يققد فققي وسقققوطها النهايققة فققي الثمققرة ضققياع إمققا مصققيرين

تفاصققيل وشققرح بالسققودان والققترابي البشير بدولة شبيهة دولة إقامة أو ، والقوميين
). ..يطول ذلك كل
الشققتباك فيهققا أفك دراسة استكمال إلى سبيلي في أني المقال ذلك في أشرت وقد

ّيققن ، السققابقة الفقققرات لكامققل التوحيققد أهققل لمشققروع العريضققة الخطققوط فيهققا وأب
تواصققل مققن كققل ويعلمققه طويققل زمققن منققذ وأدبياتهم إصداراتهم في المتناثر والجهاد

الخلص اللققه وأسأل التيارات باقي تطرحها التي المشاريع فيها نناقش كذلك ، معهم
الزلل.  عن والعفو والنصاف

] المة بها ستمر مرحلة التوحش... أخطر إدارة[  بق الموسومة الدراسة هذه
فريققق ، لفريقيققن التفاصققيل تققترك وإنما بالتفاصيل تعنى ل عريضة خطوط عن عبارة

مناطق في الواقع قيادات وفريق الدراسة عنها تتحدث التي الفنون في المتخصصين
أو لهميتهققا تققأتي فإنما الدراسة ثنايا في التفاصيل بعض تأتي وعندما ، التوحش إدارة

الذهن. لشحذ كمثال
ُتعققد ، المققة بها ستمر التي القادمة المرحلة هي التوحش إدارة فققإذا مرحلققة أخطققر و
لدولققة المعققبر - هققي اللققه - بققإذن المرحلة تلك ستكون التوحش هذا إدارة في نجحنا

يعنققي - ل ذلققك مققن اللققه - أعاذنققا أخفقنا وإذا ، الخلفة سقوط منذ المنتظرة السلم
التوحش..!!  من لمزيد سيؤدي الخفاق هذا ولكن المر انتهاء ذلك
عليققه هققو ممققا أسقققوأ أنققه الخفاق عن ينتج قد الذي التوحش من المزيد هذا يعني ول

إّن بققل العقققود من قبله ] وما [ التسعينات السقابق العققد في قبل من أو الن الوضع
بدرجات. الكفر نظام تحت الستقرار من أخّف هي التوّحش درجات أفحش
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سقققوط عنققد أنه يجد العشرين القرن منتصف وحتى السابقة القرون في المتأمل إن
غيققر أو إسققلمية كققانت سققواء الصققغرى والققدول بققل المبراطوريات أو الكبرى الدول

السققيطرة مققن السققابقة للدولة مقاربة أو القوة في مكافئة دولة تتمكن ولم إسلمية
منققاطق البشققرية بققالفطرة تتحققول انهققارت الققتي الدولققة تلققك ومنققاطق أراضي على

التوحش. بإدارات يسمى ما تحت للخضوع الدولة هذه وقطاعات
المر أن إل المناطق بعض في التوحش هذا من بعض حدث الخلفة دولة سقوط عند

دولققة تقسققيم فكققان بيكققو سققايكس معاهققدة أقرتققه ممققا قريققب على ذلك بعد استقر
ودويلت دول إلى الخلفة دولة انقسمت بحيث الستعمارية الدول وانسحاب الخلفة
القوات مدعومة مدنية حكومات أو عسكرية حكومات تحكمها وتمثلقت ، العسقكرية ب

مققع العلقققة قققوة بمقققدار الققدول تلك إدارة في الستمرار على الحكومات هذه قدرة
ًء ، الدولة شكل على المحافظة على القوات هذه وقدرة العسكرية القوات هذه سققوا

الققتي الخارجيققة القققدرة أو وجيشققها شققرطتها فققي القققوات هققذه تملكها التي بالقدرة
تدعمها.

عليها حكمنا سواء ، الحكومات هذه وسيطرة الدول هذه قيام كيفية في هنا نخوض ل
تعمل كانت أنها بحكم أو الستعمار حكومات على انتصارها بحكم السيطرة نالت أنها
مققن خليققط أو مكققانه ووكلهققا انسققحب أنققه المر في ما وكل الستعمار مع الخفاء في

كوني بسبب الحكومات تلك أيدي في سقطت الدول هذه أن المر فخلصة ، المرين
كلهما. أو المرين هذين أحد هو

القتي الدولقة الخفققاء فقي منهققا كققل اتبعت أو حقيقة مستقلة الدول هذه كانت وسواًء
الققذي العققالمي النظام فلك في تدور أصبحت فترة بعد أنها إل السابق في استعمرتها

المققم هيئقة المعلنقة صققورته كققانت والقذي الثانيقة العالميققة الحققرب نهاية بعد تمخض
مققن معسققكر منهمققا كققل تحققت يدخل دولتين عن عبارة هما قطبان وحقيقته المتحدة

التابعة. الدول من عشرات قطب كل ويتبع الحليفة الكبرى الدول
ي تابعقة دولة حكم نظام يدور أن ومقابل د فلقك ف ًا القطقبين أح هقذا مصقالح محققق
الققدعم بمقومققات النظققام هذا بدعم القطب هذا يقوم والعسكرية القتصادية القطب

ًا أنه إل ، المختلفة كبلد - أي النظمققة هققذه تحكمهققا الققتي بلدنققا سكان لطبيعة وطبق
ًا الغالب في الدعم هذا - كان مسلمون سكانها ًا دعم أفققراد لدعم جله ويذهب محدود

فققي المتنفققذة والقيققادات الققدول هذه جيوش لقادة شخصي دعم أو الحاكمة النظمة
الجيوش. تلك
عققدم أو عنهققا القطققب لتخلققي إمققا أخققرى وقيققام النظمة بعض انهيار الفترة تلك وتل

درته ى ق أخقرى مجموعقة بقدعم الخقر القطقب لقيقام أو السققوط مقن حمايتهقا عل
محضة. كونية بسنن بأخذها مكانه وحلت وأسقطته النظام هذا اخترقت

مجتمع على تحملها التي قيمها بفرض تقوم حتى المر لها يستتب أن ما النظمة هذه
الققذي للقطققب تتودد مازالت أو جديد قطب فلك في تدور كانت وإذا تحكمها دولة كل
القطققب بقيم والقتصادية الجتماعية قيمها بخلط تقوم لها السابق النظام يدعم كان
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مققن هالة القيم هذه حول واضعة ، المجتمع على الخليط وتفرض فلكه في تدور الذي
ًا كانت لو حتى التقديس العقول. كل تأباها قيم

والتدرج الوقت مرور مع وقامت تحكمها التي المجتمعات عقيدة النظمة هذه خالفت
الناس. بين المظالم وانتشرت الدول تلك مقدرات وبسرقة بتضييع النحطاط في

ًا لقيقم الحكققم ترجقع أن يمكقن الققتي القققوى أن نجققد المحضققة الكونيققة للسقنن وطبق
والعدالققة المظالم رد أجل من والحق العقيدة أجل من ليس حتى أو المجتمع وعقيدة

: قوتان والكافر المؤمن الجميع عليها يتفق التي
ًء الملهيققات من بآلف وعيها وتغييب تدجينها تم وهذه الشعوب قوة : الولى سققوا

، المققال لجمققع اللهاث أو العيش لقمة خلف اللهاث أو ، والبطن الفرج شهوات جانب
ً الجققبري الفكققر ونشققر ، شققتى اتجاهققات فققي الكاذبققة العلميققة الهققالت عققن فضققل

مققن يفيققق من أنياب تقليم يتم وأخرى فترة وبين ، شرائحها بين والرجائي والصوفي
المهمة هذه تعتبر التي الدول هذه وُشَرط جيوش طريق عن الشعوب هذه من غفلته

هققذه علققى الحفققاظ وهي أجلها من والعطاء الموال تتلقى التي الساسية مهمتها هي
القطبين. أحد فلك في الحاكم النظام دوران على الحفاظ أو النظمة
ًا - ولو المجتمع إرجاع خللها من يمكن التي الثانية القوة : الثانية ًقا جزئي للسققنن طب

المققوال إغققداق تققم وهققذه الجيييوش قوة هققي وقيمققه عقيققدته وإلققى العققدل - إلى
بنقيضه.  تقوم بل الدور بهذا تقوم ل حتى وشراؤها عليها المنهوبة

وتنشققد الظلققم تققأبى والشققرفاء العقلء من قليلة فئة تبقى الشيطان أنف رغم أنه إل
الواقققع هقذا لتغييققر القققوة من أيديها في ما استغلل الفئة هذه خلد في فيدور ، العدل

الققتي المجرمة القوة وجود خلدهم في يقع أمر ثاني أن إل ، اعتقادها بحسب للفضل
محكمققة خطققة وضققع تققم لققو الظققروف أحسققن فققي أو الجيوش هذه في بالقيم تأبه ل

المتحققدة المققم سققتار تحققت أحققدهما أو القطبققان سيقوم القوة تفاوت على لللتفاف
فققي الققدوران علققى ذلققك بكققل أو بالضغوط أو بالقوة أو بالحيل الجديد النظام بإرغام

الشققريف هققذا ويتحققول ، الجديققد النظام على جدد منتفعين وفرض القطبين أحد فلك
عنققا البشققير سققودان وما السابقين أمثاله لسيرة شبيهة سيرة إلى الحكم تسلم الذي
 1ببعيد.
النظمققة تلققك تغييققر فكققرة عن بالنصراف الشرفاء بهؤلء التفكير ينتهي الغالب وفي

ى والنطقواء الواقع بالمر والرضا ي المقرارة حقاملين أنفسقهم عل ومقن ، قلقوبهم ف
ينزلققق أن يلبققث فل وإل العسققكري عمله من يستقيل منهم الضعيفة نفسه مع يصدق

ول وعققدل خيققر [ ل ] أو دنيققا ول ديققن [ ل شققعار تحت والنحطاط الظلم مستنقع إلى
الخلفة. سقوط منذ الطار هذا في تدور الصورة هي ].. هكذا دنيا

إنهاكها وهي أل أخرى بصورة سبتمبر أحداث قبل طالبان حكم أثناء لفغانستان ُيخطط كان ما كذلك وهو     1
دول من بأفراد ودعمها للمعارضة وسلح أموال تحويل زر بضغطة يتم المناسبة اللحظة في ثم الطويلة بالعقوبات

أيًضا. عليهم مسجل حجة بأي مباشر تدخل احتمال فإن تقدير أقل على هذا ، الدولة تلك على والقضاء الجوار
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القوة وهم

الكاذبة العلمية والهالة الجبارة العسكرية القوة بين العظمى القوى مركزية

قققوة خلل مققن يسققيطران كانققا العققالمي النظققام على يسيطران كانا اللذان القطبان
الييتي الجبارة العسكرية القوة:  هي هنا المركزية بالقوة والمقصود ، مركزيتهما

لكييل تخضييع الييتي الراضييي مسيياحات علييى للسيييطرة المركز من تصل
فققي والخضوع ، الراضي تلك من طرف أبعد وحتى المركز من بداية قطب
َتجققبي والتحققاكم بققالولء للمركققز الراضققي تلك تدين أن هو المبسطة الولية صورته و

المصالح. إليه
حسققاب فققي ] جبققارة وروسققيا [ أمريكققا للقطبين الله أعطاها التي القوة أن شك ول

ل أيضققا المجرد البشري العقل حساب في الدقيق وبالنظر الحقيقة في أنها إل البشر
ً أمريكا في المركز بلد من سلطانها تفرض أن تستطيع فققي أراٍض على روسيا أو مثل

ً واليمن مصر هذه أن صحيح ، القوى لتلك إرادتها بمحض البلد تلك خضعت إذا إل مثل
العقالم يحكمققون القذين الققوكلء مققن محليقة أنظمقة بققوة تسققتعين وأنها جبارة القوة

إعلميققة هالققة عمققل إلققى القطبققان لجأ لذلك ، تكفي ل ذلك كل رغم أنها إل السلمي
كققل إلققى تصققل أن وتسققتطيع بالكون تحيط وأنها ، تقهر ل أنها القوى هذه تصور كاذبة
الخلق. خالق قوة تحوز وكأنها سماء وكل أرض

ّدقا القطبين هذين أن حدث الذي المثير المر أن إل وأنهمققا العلمي دجلهما لوهلة َص
وأنهققا ، المعمققورة أرجققاء فققي مكان أي على التامة السيطرة على قادرة قوة بالفعل

ًا ، الخالق قوة خصائص تحمل قوة محيطققة جبققارة قققوة فإنهققا العلمققي للدجل فطبق
ًا ل الناس لها ويخضع ًا ولكن فقط منها خوف ًا فيها حب والعققدل الحريقققة تنشققر لنها أيض

الشعارات. تلك آخر إلى البشر بين والمساواة
هقذا علقى وتتصقرف الكاذبققة الققوة - لققوهم ققدرها بلقغ - مهمققا دولقة تخضقع وعندما

سقوطها. يبدأ هنا فمن الساس
قوتهققا اسققتخدام فققي تتوسققع أمريكققا : ( إن كينيدي بول المريكي الكاتب يقول وكما

). سقوطها إلى سيؤدي وهذا اللزم من أكثر ًاستراتيجيا وتتمدد ، العسكرية
وتماسققك المركققز بلققد فققي مجتمعهققا بتماسققك كققذلك مدعومققة الجبققارة القققوة هققذه

[ السققلحة الجبققارة العسققكرية للقققوة قيمققة فل ، وشققرائحه المجتمع ذلك مؤسسات
قققد بققل ، وشققرائحه مؤسسققاته وتماسك المجتمع تماسك ] بدون والمقاتلين والتقنية

ً الجبارة العسكرية القوة هذه تصبح تماسققك انهققار إذا العظيققم القطققب هذا على وبال
المجتمع. كيان

] الحضيياري الفنيياء عوامييل[  عبارة في تتلخص عديدة الكيان هذا انهيار وعوامل
وتقققديم والنانيققة والققترف الجتماعية والمظالم الخلقي والنهيار العقدي الفساد مثل

القيم.. الخ. كل على الدنيا وحب الملذات
تلققك فيهققا وتمققتزج ، كققبيرة بصققورة العوامققل هذه مزيج فيه تجتمع القطب كان وكلما

وهققذه ، أكققبر القطققب ذلققك انهيققار سرعة كانت البعض بعضها تنشط بصورة العوامل
عامققل الققى تحتاج خاملة بصورة موجودة أو نشطة بصورة موجودة تكون قد العوامل
القققوة مققن يمتلك كان مهما مركزيته وتسقط القطب ذلك فيسقط لتنشيطها مساعد
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والهالة الجبارة العسكرية القوة في المتمثلة مركزيته قوة أن قلنا كما لنه العسكرية
متماسك. مجتمع في إل بدورها تقوم ل الكاذبة العلمية

هققذه علققى للعمقل قققدره القذي اللققه ققدر هققو المسققاعد العامققل هذا كان إذا بالنا فما
يعمققل بل الخاملة الحضاري الفناء عوامل تنشيط على فقط يعمل فل الثلث المحاور

النهققاك وذلققك المواجهققة هققذه فتعمققل ، بالنهاك العسكرية القوة مواجهة على كذلك
ًا الققتي المهابققة بنققزع فيقققوم ، الكاذبة العلمية الهالة وهو أل الثالث المحور على ذاتي

البتة. أمامها يقف شيء ل أن القوة هذه تصور
ًا وهذا قققوة مققع عسققكرية مواجهققة فققي ُوضققع عنققدما الشيوعي للقطب حدث ما تمام

مقن والهقم عسقكريا إنهققاكه فقي نجحققت ولكنها ، به تقارن ل بل بمراحل منه أضعف
: دياره في الحضاري الفناء عوامل تنشيط ذلك

وإله. أخرى بحياة تؤمن عقائد مواجهة في اللحاد - عقيدة
يخسرونه. ما عندهم ليس أفراد مواجهة في والترف والملذات الدنيا - حب

اد - إن الروسقي الجنقدي أو الضقابط يعود أن مظاهره أقل خلقي - انحلل - فيجقد ع
بغيره. علقة على أو غيره من أنجبت قد زوجته

القتصققادية الحالققة ضققعفت عنققدما السققطح علققى بوضققوح طفققت اجتماعية - مظالم
خاصققة الكبار اللصوص يظهر المالية الزمات وتبدأ المال يقل فعندما ، الحرب بسبب

الدقيقة. المحاسبة بدأت إذا
الناشققئ أو الحققرب تكققاليف عن الناشئ القتصادي الضعف  أن: هامة ملحظة مع
حيث الحضاري الفناء عوامل أهم هو القتصاد إلى مباشرة النكاية ضربات توجيه عن

حولهققا بينهققم التنققافس فيبدأ المجتمعات تلك خلفها تلهث التي والملذات الترف يهدد
ى تطفقو كقذلك ، القتصقاد ضقعف بسبب تقل أن بعد الضقعف خلل مقن السقطح عل

والفرقققة السياسية المواجهات أو الحروب يشعل مما الجتماعية المظالم القتصادي
المركز. بلد في المجتمع كيان شرائح بين

بنققزع أي الثققالث المحققور - علققى ضققعفها مققن الرغققم - علققى القوة هذه عملت كذلك
فلكققه فققي أنظمتهققا تدور كانت التي الشعوب قلوب من الروسي الجيش من المهابة

الخرى. وراء واحدة عليه والخروج منه بالتساقط فبدأت وآسيا أوروبا في
العقيققدة إحيققاء وهققو أل بالمققة خققاص رابققع محققور على الضعيفة القوة هذه عملت بل

لمققا القطققب هققذا كيان تحت خاضعة كانت التي المسلمة الشعوب قلوب في والجهاد
الققذي لهققم المجققاور الفقيققر الفغققاني الشعب هذا من الجهاد في والقدوة المثل رأت

أفققراده طبيعققة حيققث مققن جيققش وأشرس حربية ترسانة أقوى أمام الصمود استطاع
المسققلمين مققن كققثير بهققا يسققمع لققم أراٍض مققن يخرج الجهاد فرأينا ، الوقت ذلك في

وغيرهما. وطاجيكستان كالشيشان
يخققوض مققن علققى الله نعم من أن ذلك من والهم بل حادث واقع هنا سجلناه ما وكل

ً ، ذلققك تحسققب فققي والفراسققة العلققم أهل أقرب أنه المعركة - الشققهيد تحققدث فمثل
السققنن مققن وبين السوفيتي التحاد سقوط عن الله رحمه قطب - سيد كذلك نحسبه

ًا يحققدد أن يسققتطيع كققان ما لكنه الكثير ذلك إلى ستؤدي التي ًا زمنقق بيانققات أو ُمتوقعقق
سقققوط قبققل اللققه رحمققه استشهد - الذي عزام الله عبد للشيخ أن حين في ، محددة
ً السوفيتي التحاد جمهورياتهققا وتشققرذم العظمى الدولة هذه بسقوط فيه تنبأ - تحليل

أن هييذا من الغأرب ، جمهورياتهققا بعققض فققي مجاهققدة إسققلمية حركققات ونشققوء
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صققاحب الروسققي الجيققش قوات عدد فيه جاء حيث أرقام على ًمبنيا كان تحليله
العققدد حيققث مقن المريكقي الجيققش مقن أكقبر وجيققش العقالم في سلح ترسانة أكبر

ذلققك مققن والغققرب ، البشققرية وخسققائرها المعققارك جو احتمال على وأقدر وأشرس
ًا إنمققاو ذلك يأمل كان نإو أفغانستان من الروس انسحاب علىً امبني يكن لم أنه أيض
داخققل الجنققد أعققداد مققن مزيققد لضققخ الروس سيدفع المجاهدين ضغط أن على مبني

والنققص الضقغط هقذا وأن السقوفيتي الجيقش فقي الحتيقاطي يقلقل مما أفغانستان
ىرأ الققتي السققلمية خاصققة النفصققال محاولققة على السوفيتية الجمهوريات جرئُسي

ال مقا كقل وتقريبقا ، المقاومة إمكانية على عملية قدوة سكانها دث ق فيلقم وكقأنه ح
إل لنققا تتققأتى لققن هزيمتققه وموعققد العققدو قققدرات معرفة أن نعلم هذا ومن ، سينمائي

. نظرية دراسات أو عقل من لنا كان مهما معه العملية الحرب بخوض
تققوفر بسققبب لكن الفوضى في جمهورياته سقطت القطب ذلك بانهيار أن نسجل هنا

إدارة بمرحلققة المققرور - دون دول إدارات أغلبهققا فققي قامت ما سرعان معينة عوامل
الن. حتى الستمرار في بعضها - نجح توحش
مققن تكققن لققم أفغانسققتان – وأفغانسققتان الشيشققان فققي التققوحش إدارات نجحققت

إسقققاطهما تققم لكن دول عليه ُيطلق أن يمكن ما إقامة - في السوفيتية الجمهوريات
النكايققة شققوكة مرحلققة وهققي التوحش إدارة قبل ما مرحلة إلى إعادتهما تم بل ، الن

اك جل ، 1والنه ور أن ونس داث تط ي الح دين ف م البل ن ل بب تك داث بس ول أح دخ
وقققد يطققول ذلققك وتفصققيل به عجلت تكون قد كانت وإن ، سبتمبر وأحداث داغستان

سبق. فيما أفغانستان يخص لما أشرنا
المققر تققدارك مققن الشيطان حضارة تمكنت ما سرعان ولكن القطب ذلك انهار هكذا

] [ أمريكققا المتبقققي القطققب تماسققك خلل مققن العققالم فققي التحكققم في والستمرار
به يقوم كان الذي الدور بنفس خاصة منطقتنا ودول عامة العالم دول مع يقوم بحيث

ًء الشرفاء بعض أمام قتامة أشد الصورة أصبحت بل ، القطبان أو الدين أهل من سوا
المتبقققي القطققب أن لظنهققم العققالمي النظققام لهققذا الخاضققعة الققدول في غيرهم من

، المنهققار القطققب فققي مثيلتهققا عققن تختلققف قققوته عناصققر وأن الفناء على مستعٍص
المنهار. للقطب العلمية الهالة أضعاف أضعاف العلمية هالته أن خاصة

اللييه أراهييم مييا يطرحييون كييانوا والجهيياد الصدق أهل من الخر والبعض
ًا اللييه ليقضييي وقلته العدو ضعف عن أذهانهم في التصور به وأنشأ أميير

ً كان : والشعوب الدين أهل من للباقين يقول البعض هذا فكان ، مفعول
ُقتييل ولييو ، المريكي عند ما أضعاف الروسي الجندي شراسة إن قوم يا

ل هاربية لولت والشيشان أفغانستان في لروسيا ُقتل من ُعشر لمريكا
بنييية غأييير الن والغييرب أمريكييا جنييود بنييية لن وذلييك ، شيء على تلوي

تجعلهييم الييترف ميين لمرحلة وصلوا فقد ، الستعمار حقبة في جنودهم
بهالية ذليك واسيتبدلوا طويلية ميدة المعيارك تحميل عليى قيادرين غأيير

ًا كان السوفيتي التحاد في المركز إن قوم يا ، كاذبة إعلمية علييى قريب
مييع مشييتركة حييدود لها كان بل ، المواجهات فيها التي البلد من ما قدر

بسييهولة والمدرعات والليات المدادات تتدفق فكانت المواجهات أرض
المركييز فبعييد لمريكييا بالنسييبة مختلييف الميير بينما كبيرة تكلفة وبدون

الله. بإذن المراحل هذه تفصيل معنا سيأتي     1
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السييتمرار صييعوبة المريكييان ليفهييم جيد عامل الطراف عن الرئيسي
، ذليك رفيض قررنيا إذا خيراتنييا ونهبهم فينا وتحكمهم لهم خضوعنا في

ذلك. لثإبات المواجهة وأشعلنا قررنا إذا فقط
ودار نيروبققي بأحققداث بققدأت التي وإرهاصاتها سبتمبر أحداث حتى الصورة كانت هذه

السلم.

والمعققارك الحققداث عركتهققا أن بعققد المعاصققرة التجديققد حركة خلصت:  والخلصة
ًا ثلثيققن مقن أكقثر خلل الخقبرات لقديها وتراكمققت ببعققض القيقام عليهققا أن إلققى عامق
السققلم ودار نيروبققي بعمليققة بققدأت والققتي معيققن بنظققام المرتبققة النوعيققة العمليققات

- : الله - بإذن التالية الهداف لتحقيق
المسققلمين نفوس في الثقة وبث أمريكا هيبة من هام جزء : إسقاط الول - الهدف أ

:  خلل من
تقهر. ل قوة بأنها الكاذبة العلمية الهالة ) كشف1(
أن إلققى بالوكالققة الحققرب نظققام مققن السققلم علققى حربهققا تسققتبدل أمريكا ) جعل2(

أن الردة جيوش شرفاء من وقلة الشعوب شرفاء أعين أمام لتكشف بنفسها تحارب
عند وأنهم ، محله في ليس النظمة هذه تحمي أمريكا لكون النظمة خلع من خوفهم

تدخلت. إذا أمريكا مواجهة يمكنهم النظمة خلع
فقي التجديقد حركقة بهقا منيقت القتي البشقرية الخسقائر : تعققويض الثاني - الهدف ب

: لسببين يأتي متوقع بشري مد طريق عن الماضية عاما الثلثين
أمريكا. مواجهة في بها القيام سيتم التي بالعمليات ) النبهار1(
بحيققث ، السققلمي العققالم فققي والمباشققر السققافر المريكي التدخل من ) الغضب2(

مققع الصققهيوني للكيان أمريكا دعم على السابق الغضب كم على الغضب ذلك يتراكم
ل بشققري ومققد إيجققابي غضب إلى والظلم الردة أنظمة تجاه المكبوت الغضب تحويل
- وهققم الشققعوب مققن الغفلققة لهققل ينكشققف عنققدما خاصققة ، التجديققد لحركققة ينضب

كاذبققة أقنعة أي معها ينفع ل بصورة المة لعداء النظمة هذه عمالة - حقيقة الكثرية
وأعوانها. النظمة هذه بإسلم مدعي لي حجة يبقى ل وبحيث ،

إلققى بققدفعها لمريكققا المركزيققة القققوة ضققعف إظهار على : العمل الثالث - الهدف ج
فينكشققف بنفسها تحارب أن إلى بالوكالة والحرب النفسية العلمية الحرب استبدال

بعققد أن أنفسققهم للمريكققان وينكشققف بققل والصققناف الطوائف جميع من للمترددين
ًا هققام عامققل الطققراف عققن الرئيسققي المركققز الفوضققى حققدوث إمكانيققة فققي جققد

والتوحش.
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الول المبحث

لها التأريخية السوابق وبيان التوحش بإدارة التعريف

يجققد العشققرين الققرن منتصف وحتى السابقة القرون في المتأمل إن سبق فيما قلنا
ًء المبراطوريققات أو الكققبرى الققدول سقققوط عنققد أنققه غيققر أو إسققلمية كققانت - سققوا

السققيطرة من السابقة للدولة مقاربة أو القوة في مكافئة دولة تتمكن - ولم إسلمية
منققاطق البشققرية بققالفطرة تتحققول انهققارت الققتي الدولققة تلققك ومنققاطق أراضي على

تعّرف التققوحش.. لققذلك بققإدارات يسققمى مققا تحققت للخضوع الدولة هذه وقطاعات
المتوحشة..!! الفوضى إدارة:  بأنها شديد باختصار التوحش إدارة

ًا يختلققف فهققو بالتفصققيل التعريف أما فلققو ، الدارة هققذه أفققراد وطبيعققة لهققداف تبعقق
الطعام توفير من الناس حاجيات : إدارة في تتمثل نجدها الولية صورتها في تخيلناها
التققوحش منققاطق فققي يعيشققون الققذين النققاس بيققن والقضققاء المققن وحفظ ، والعلج
منققاطق علققى العتققداء يحققاول مققن لكققل الققردع مجموعققات خلل من الحدود وتأمين

دفاعية. تحصينات إقامة إلى إضافة التوحش
خدمات تقديم مسؤولية تحمل إلى وعلج طعام من الناس احتياجات إدارة ترتقي قد

توسققيع علقى للعمقل الحققدود وتقأمين المن حفظ يرتقي وقد ، ذلك ونحو التعليم مثل
التوحش. منطقة

] المتوحشيية الفوضييى إدارة[  ] أو التييوحش إدارة [ عليهييا أطلقنا لماذا
] ؟ الفوضى إدارة[  عليها نطلق ولم
مققن مجموعة أو الفوضى من تعاني مؤسسة أو تجارية لشركة إدارة ليست لنها ذلك

ًا حققتى أو سققكنية منطقققة أو حي في الجيران ًا مجتمعقق الفوضققى مققن يعققانون مسققالم
ًا ولكنهققا الققثروات ظققل وفققي المماثلققة التأريخيققة ولسققوابقها المعاصققر لعالمنققا طبققق

هذا في نتوقعها التي الصورة ظل وفي البشرية والطبيعة المختلفة والقوى والطماع
للدارة خضقوعها قبقل التقوحش منطقققة إن بقل الفوضقى من أعم المر يكون البحث

لقققانون تخضع طالبان.. منطقة سيطرة قبل أفغانستان وضع يشبه وضع في ستكون
هققذا يققدير لمققن الشرار وعقلء بل منهم الخيار أهلها يتعطش البدائية بصورته الغاب

ًا تنظيم أي التوحش هذا يدير أن ويقبلون بل ، التوحش ًا أو كققانوا أخيققار أن إل أشققرار
مققن مزيققد إلققى المنطقققة هققذه تحققول أن الممكققن مققن التققوحش لهققذا الشرار إدارة

التوحش..!!

: نرومها التي التوحش إدارة لمهمات المثالية الصورة
ّنا ّي أن قبققل أننققا إل ، عام بشكل الولية صورتها في التوحش إدارة مهمات سبق فيما ب

المثاليققة الصققورة فققي التققوحش إدارة مهمققات نوضح أن نحب أخرى نقطة إلى ننتقل
: هي المهمات هذه ، الشرع مقاصد مع تتفق والتي ، نرومها التي

الداخلي. المن - نشر
والعلج. الطعام - توفير
العداء. غارات من التوحش منطقة - تأمين
التوحش.  مناطق في يعيشون الذين الناس بين الشرعي القضاء - إقامة
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التققوحش منطقققة شققباب تققدريب أثناء القتالية الكفاءة ورفع اليماني المستوى - رفع
ذلك.  بأهمية التوعية طريق عن وأفراده فئاته بكل المقاتل المجتمع وإنشاء

]. فالمهم [ الهم ] والدنيوي فالمهم [ الهم الشرعي العلم بث على - العمل
المصغر. الستخبارات جهاز إنشاء بناء واستكمال العيون - بث

بيققن معلنققة وقواعققد شرعي بضابط والدنيا المال من بشيء الدنيا أهل قلوب - تأليف
القل. على الدارة أفراد
آرائهم إعلن وعدم نفاقهم وكتم كبت على وإجبارهم وغيرها بالحجة المنافقين - ردع

شرهم. ُيكف حتى منهم المطاعين مراعاة ثم ومن المثبطة
لردعهققم العققداء علققى الغققارة علققى والقققدرة التوسققع إمكانية تتحقق حتى - الترقي

للموادعة. وحاجة دائم توجس في وإبقائهم أموالهم وغنم
للدارة. الكامل الولء يعط لم ممن معه التحالف يجوز من مع التحالفات - إقامة

: التوحش لدارة والمعاصرة التأريخية السوابق
: المدينة إلى الهجرة بعد من الولى - السنوات

بدايققة كققان لها مثال وأول ، متعددة مرات السلمي تأريخنا في قامت التوحش إدارة
والفارسققية الرومانيققة المبراطوريققة فباسققتثناء ، المدينققة فققي السققلمية الدولققة أمر

ي القبلقي النظقام كقان الجزيقرة أطراف على كانت التي الدويلت أو الدول وبعض ف
الولى المرحلة اعتبار ويمكن ، التوحش إدارة لنظام مشابه نظام على يقوم الجزيرة

وتعتمققد وتقيققم والجزيققة الزكاة تأتيها دولة وإقامة استقرارها - قبل المدني العهد من
ذلك السقابقة الفقترة تلقك اعتبقار - يمكن والولة العمال وتعين حولها الوليات أنهقا ل

الرسقول هجقرة قبقل المدينقة تكن لم نعم ، التوحش إدارة بنظام المدينة فيها أديرت
كققالوس قبائققل قبققل مققن تققدار كققانت بققل التققوحش مققن ُتعاني وسلم عليه الله صلى

عليققه اللققه صققلى الرسول هاجر عندما ثم التوحش إدارة بنظام شبيه بنظام والخزرج
هققذه فقي المدينققة أديققرت لققه الققولء فيهققا الرئيسققية العناصققر وأعطت للمدينة وسلم
لدارة المثققالي بالنظققام بققل ، المسققلمين قبققل مققن النظققام هققذا بشبيه الولى الفترة

سبق.  فيما ملمحه بينا الذي التوحش
ال ، عديقدة خاصة حالت ففي السلمي تأريخنا مدار على - أما العصقيبة الفقترات ح
التتاريققة كالهجمققة خارجيققة لهجمققات تعرضققنا خلل أو أخرى وقيام خلفة سقوط عند

وارتقى الدارات هذه مثل قامت العصيبة الفترات هذه مثل خلل الصليبية والهجمات
أو أخرى دول مع متجاورة دولة أو خلفة لقامة تجمع ثم صغيرة دويلت بإقامة بعضها

اللققه - فك عمر أبو محمود عمر العلمة الشيخ ذكر كما لذلك مثال وأوضح ، خلفة مع
: قال حيث الصليبية الحروب فترة - هو أسره

القذين الشققخاص بعققض جهققة مققن عالجهققا الزمنيققة الفترة هذه في تكلم من أغلب( 
ًا أحدثوا جهققة من يعالجها ًكاتبا فنرى ، لعمالهم السابقة المتفرقة للجهود ًتجميعيا أثر
القققارئ  فيظن..وهكذا ، اليوبي الدين صلح القائد جهة من أو زنكي الدين نور القائد
عققن تققم الصققليبيين معالجققة فققي السققلمي ريققخأالت من الجزء هذا أن دراية غير على

الفققترة لتلك المتمعن فالقارئ ، بين أخط وهذا المسلمين لمر الجامعة الدولة طريق
رى الزمنيقة لمين أن ي ليبيين أمقر عقالجوا المس ، صقغيرة تجمعقات طريقق عقن الص

تحققت جمعققت ، العققائلت مققن عائلققة حكمتها قلعة فهذه ، متفرقة متوزعة وتنظيمات
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، معققه وجاهققدوا منهققم عققالم قائققد حكم ارتضوا قرية وهذه ، الناس من طائفة إمرتها
مققن خيققر ولعققل ، وهكققذا إمققامته وارتضققوا تلميققذه من جماعة معه انتظم عالم وهذا

منقييذ بن أسامة  للمير] العتبار[  كتاب هو حقيقتها على الوضاع هذه لنا يشرح
دور ولهققم ، القلعققة هققذه حكققام هققم منقققذ آل وعققائلته ، شيزر قلعة من هذا وأسامة ،

ضققد المسققلمين لحققروب عيققان شققاهد وأسققامة ، الصققليبية الحققروب فققي مشققهود
ن.الصليبيي

آل أمثقال الكبقار الققادة دور أن علقى التنقبيه المهم ، أخرى نقطة إلى أنتقل أن وقبل
، واحققد وتنظيققم واحققد تجمع في والتنظيمات التكتلت هذه تجميع هو واليوبيين زنكي
فققي الحققق علققى القائمققة الصققغيرة التكتلت لتلققك الكبر الدور هو بقي فقد ذلك ومع

 أ.هق.1 )..الصليبية الحروب معالجة
الصققغيرة والمققدن القلع بعققض علققى سققيطرت الققتي الصققغيرة التكتلت هققذه سققبق

ثنايا في كتب ما بالتفصيل فاقرأ شئت إن(  وإنهاك نكاية بعمليات القيام معها وتزامن
طائفيية بييه يقييوم كييان الذي النهاك أن تدرك الصليبية الحروب عن السطور

المعييارك ل الكييبرى المعييارك فييي النصيير حقييق الييذي هو والجهاد العلم
صغيرة لمعارك محصلة إل كحطين الكبرى المعارك هذه تكن لم بل ، ذاتها الكبرى

.2) النهائي الكبير النصر لتشكل الولى الرقام كانت لكنها ريخأالت في تذكر تكاد ل
- عن الله - رحمه عزام الله عبد الشيخ نقله ما التوحش لدارات العجيبة المثلة ومن
وفققرض الن وفرنسا بايطاليا يعرف ما بين جبلية منطقة بإدارة مسلم رجل مائة قيام

الزمن. من فترة ذلك واستمر المناطق من يجاورها ما على الجزية يشبه ما
شقتات وجمعقت منققها طقورت بقل للتقوحش إدارات أقامت التي الحركات من كذلك

جققددت ] التي السيد المام [ حركة الزمن من لفترة دولة يشبه بما المدارة المناطق
وباكسققتان وكشققمير الهنققد منطقققة فققي السققني بققالمربع والجهققاد التوحيققد دعققوة

بدايققة مققن فقققط اسققتمر ككيققان الحركة هذه عمر قصر من الرغم وعلى وأفغانستان
مققا إن بققل ، الن حققتى ممتققد تأثيرها أن إل بقليل منتصفه بعد إلى عشر التاسع القرن
لحركققات إلهام مصدر يعتبر النجليز رأسهم وعلى الله أعداء ضد أعمال من به قامت
فقي ققوي أثقر لقه كقان بقاياهقا امتداد لعل بل ، وأفغانستان والهند كشمير في الجهاد

الباكستانية الحكومة في النحراف مدى عن النظر بغّض– الهند عن باكستان انفصال
الفغاني الجهاد رجال إن بل ، العشرين القرن منتصف الجهاد- في ثمرة قطفت التي

أفغانسققتان جبققال عققرف وقققد ل كيف ، المام ذلك سيرة من العبر يستلهمون مازالوا
وعرفته؟

توحش [ إدارات لق المثلة مئات بل عشرات فهناك الكفار أما للمسلمين بالنسبة هذا
 السابقة.  العصور في القارات وباقي وأفريقيا أوروبا في الكفار ] أقامها

وضققعها واسققتقرار ] وارتقائهققا بيكو سايكس [ معاهدة فبعد الحديث العصر في أما
الجققاهلي النظقام وإحكقام المتحقدة المقم هيئققة وبققروز الثانيقة العالمية الحرب بنهاية

مققا بيققن الُمسققيجة والحققدود النقققدي والققورق الجنسققية بأنظمة العالم على السيطرة
ذلك من بالرغم أنه إل ، الدارات هذه مثل إقامة الصعب من أصبح العالم دول ُيسمى

أسره. الله فك عمر أبو محمود عمر "  للشيخ منهجين بين " مقالت     1
أسره. الله فك عمر أبو محمود عمر " للشيخ تموت ولن وسلم عليه الله صلى محمد أمة " تلك مقالة من      2
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وتتيقح المركقز عقن تبتعقد القتي المقاكن في خاصة التوحش إدارات من العديد قامت
ذلك. تسهيل والسكانية الجغرافية ظروفها

ًء معاصرة لتجمعات عديدة أمثلة وهناك : منها ذلك غير أو يسارية أو إسلمية سوا
لحركة الولى والمراحل للجهاد الولى المراحل في أفغانستان في المقاتلة الفصائل
مققدى عن النظر - بغض ورفعة عز في الله - أعادها دولتها بإقامة قيامها حتى طالبان

حققتى أو عنهققا بعققدها أو السققلمية الواقعيققة المثاليققة الصققورة من الدارات هذه قرب
لها.  مخالفتها

الجهققاد حركققات كققذلك ، ] بققالفلبين مققورو [ تحرير ] وجبهة سياف [ أبي حركة كذلك
البعض. انحراف عن النظر بغض التسعينات في الجهاد فترات بعض في بالجزائر

]. بري [ سياد دولة سقوط بعد الصومال في وغيرها السلمية الفصائل كذلك
السققوفيتي التحققاد جمهوريققات فققي المنققاطق لبعققض الزمنيققة المراحققل بعققض كذلك

والشيشان. السابق
الن بفلسققطين السلمي والجهاد حماس مثل حركات نعتبر ل أننا هنا الملحظة تجدر

ي المقاتلقة الجماعقة وكقذلك التسقعينات فترة في بمصر السلمية والجماعة ليبيقا ف
- فققي مققازال - وبعضققهم كققانوا هققم وإنما توحش إدارات بعد أقاموا قد يشابههم ومن

النكاييية [ شييوكة مرحلة عليهققا يطلققق مرحلة وهي التوحش إدارة قبل ما مرحلة
كققان إذا حالققة فققي التققوحش إدارة مرحلة العادة في تسبق مرحلة  وهي] والنهاك

فان وإل ، لدارته العداد ثم ومن سيحدث التوحش أن بالنكاية يقوم من حسابات في
ًا ، حساباتها في ذلك تضع أن دون بالنكاية تقوم النكاية مجموعات بعض تقققوم وأحيانقق

الدولققة حكققم ستتسققلم أخققرى قققوة أو أخققرى دولققة لحسققاب دولققة لضققعاف بالنكاية
التوحش. إدارة بمرحلة المرور دون دولتها مكانها وتقيم التوحش أرض أو الُمنهكة

النكاييية شوكة[  بمرحلققة والتعريققف أهققداف بيققان القادم المبحث في وسيأتي هذا
الن. بها نمر التي المرحلة ] وهي والنهاك

السققلمية غيققر الحركققات علققى هنققا ونركققز التققوحش لدارات المعاصرة للمثلة نعود
: ومنها

]. السودان لتحرير الشعبية [ الجبهة المسماة السودان بجنوب جارنج جون - حركة
فققي أبققدعوا اليسققاريين ولعققل ، والجنوبيققة الوسققطى أمريكا في اليساريين - حركات

دول.. ولكنهققم أقققام وبعضققهم هناك التوحش مناطق إدارة في العملية النواحي بعض
ممققا عققادة المحيطققة المنققاطق تقبلهققا ل الققتي القذرة بمبادئهم المناطق هذه يديرون

المركزيققة الحكومققة مققن النتقققال السققكان لرفققض للتوسع قابلة غير مناطقهم يجعل
أن المركزيققة.. ويكفققي الدولققة أنقاض على دولة لقامة أو التوحش لدارة والنضمام

هققذه عليققه تعتمققد كققانت ممققا جققانب وانقطققاع السققوفيتي التحققاد انهيار بعد أنه نعلم
تحصقيل علقى تمويلهققا فقي تعتمققد الحركقات هققذه جل أصبحت التمويل في الحركات

تجققار كبقار أو ، هنقاك البلد قققوانين عقن للخققارجين آمنقة ملذات إيجقاد مقابقل أموال
السكان نهب كذلك ، فيها والتجار المخدرات بزراعة بأنفسهم يقومون بل المخدرات
ودروع كرهققائن إبقققائهم أو سققراحهم إطلق مقابققل فديققة وأخققذ وخطفهققم المحلييققن

بققالنحلل مليققء أنققه إل قضققاء بققه كققان وإن يققديرونه الذي التوحش ومجتمع ، بشرية
ًا الخلقي ًا تأمينهققا يتققم منققاطقهم كققذلك ، يعتنقونهققا الققتي الباحيققة لمبققادئ تبع دفاعيقق
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هققذه تققدمير علققى قققدرتها عققدم مققن الجنون أصابها قد أمريكا أن حتى ، جيدة بصورة
يطلققق ما أو أمريكا فلك في تدور التي الدول بأنظمة وإلحاقها عليها والقضاء الجيوب

ًا عليه بيقن هنقاك الحقرب أن ونقؤمن نعتققد أننقا نسقجل أننقا إل ، المتحقدة المقم زور
والظلم. الكفر فيهما يجتمع منظومتين
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الثاني المبحث
التمكين طريق

: الرئيسية المجموعة - مراحل
[ مرحلة ].. ثم التوحش  إدارة[ مرحلة ].. ثم والنهاك النكاية شوكة [ مرحلة
- ]. الدولة - قيام التمكين شوكة

: الدول بقية - مراحل
وشييوكة الفتييح]  التمكييين [ مرحلققة ].. ثققم والنهاك النكاية شوكة [ مرحلة

الخارج. من يأتيان التمكين

مراحققل بنفققس الرئيسققية غيققر الققدول بعققض تمر أن المحتمل من أن ملحظة مع هذا
ًا الرئيسية الدول الحداث. لتطورات تبع

: رئيسية كمجموعة المرشحة الدول
ن مجموعة 1الجارية بالحداث والمرتبطة التجديد لحركة القريبة الدراسات رشحت م
ل حققتى المجاهققدين قبل من عليها التركيز - ينبغي المناطق الصحيح ] - على [ الدول
، فيهققا الُمركققز العمققل وراء مققن مققردود ل دول في للمجاهدين الضاربة القوة تتشتت
القققرار واتخققاذ النظققر إمعققان بلققد كل لهل يتيح النظري المبدئي الترشيح هذا بالطبع

أهلهققا اسققتعداد مققن التحقققق تققم ثلثة أو بلدين على النهاية في التركيز يمكن ثم ومن
ّكز للعمل بالنسبة هذا ، للتحرك تغفققل لققم الدراسات أن إلى التنبيه يجدر لذلك ، الُمر

لتفكيققر كتشققتيت نكاية بعمليات بالقيام العالم في المسلمة التجمعات باقي قيام عن
ذلك. بعد الحدود خارج من القادم للجهاد كإرهاصات ، كذلك العدو وقوات

ًا يتغير بحيث المرونة من فيه المر أن القول ونستطيع نشققر تققم وقققد ، للتطورات تبع
تلهققا وما الحداث بعد أما ، سبتمبر لحداث السابقة العوام ثلثة في الدراسات هذه
مقن المنققاطق بعققض فاسققتبعدت التعقديلت بعققض القيقادة أعلنققت فقققد تطورات من

وأدخلققت الققدول بقية نظام في لتعمل ضمها يتم أن على الرئيسية المناطق مجموعة
أصققبحت ثققم ومن ونيجيريا الحرمين بلد وهما أل إضافيتين منطقتين قل أو بلدين
ًا المرشحة الدول الققدول منققاطق هققي الرئيسققية المنققاطق مجموعة في لتدخل مبدئي
ن.واليم الحرمين وبلد وباكستان ونيجيريا المغرب بلدو الردن:  التية
- مققا المنقاطق هققذه مقن منطققة كقل لهقل فقإن - وإل - بقالطبع مبدئي الترشيح هذا

مركققزة بصققورة تحركهم إمكانية في أكبر بدقة - النظر أنفسهم مع ثم الله مع صدقوا
ً - هققذا ل أم ًا - أمققا أول الققدول أقققرب هققي هققذه أن الترشققيح مققن المقصققد فققإن ثانيقق

ثلثققة أو بلققدين علققى القتصققار الفضققل مققن يكققون قققد بققل بققأس ل أنققه إل المرشحة
بقيققة ومراحل طريق نفس على الدول باقي تتحرك أن على مركزة بصورة يتحركون

الرشد. على والعزيمة المر على الثبات الله الرئيسية.. نسأل غير الدول

والجهاد. التوحيد موقع في الله حفظه الحكيم عبد السوري) عمر مصعب (أبي الشيخ أبحاث راجع     1
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ًا هام تنبيه ً اليمن أقول  عندما: جد عقدم ذلك من أقصد منطقة بكلمة وأسبقها مثل
والحجاز اليمن حدود في بحرية المجاهدون يتحرك بحيث المتحدة المم بحدود التقيد

ًا أقصققد فل التوحش منطقة أو مناطق أقول عندما أما ، وعمان وإنمققا بالكامققل قطققر
مققن جققزء أو حققي حققتى أو مدينتين أو قرية أو مدينة تكون التوحش منطقة العادة في

كبيرة. مدينة

: الترشيح مقومات
فيهييا يحييدث أن يمكيين الييتي الييدول بييين المشتركة الروابط إلى بالنظر
: التية المقومات كل أو بعض يجمعها أنه نلحظ توحش مناطق
بهققا منققاطق بإقامققة حققدة علققى دولة كل في تسمح وتضاريس جغرافي عمق - وجود

التوحش. إدارة بنظام تدار
دولتققه نطاق في المناطق أطراف على قواته مركزية وضعف الحاكم النظام - ضعف

المكتظة. خاصة أحيانا داخلية مناطق وعلى بل
المناطق. هذه في مبشر جهادي إسلمي مد - وجود

ًا به الله فضل أمر فهذا ، المناطق هذه في الناس - طبيعة بقاع.  على بقاع
فيها. الناس بأيدي السلح انتشار - كذلك

جهققات فققي المرشققحة الققدول أغلققب - أن اللققه - بإذن المبشرة القدار تصاريف ومن
عمققق فققي واسعة مساحة في النتشار في دولية قوات أي مهمة يصعب مما متباعدة

السلمي.  العالم
- العيقن تخطئقه ل جهقادي إسقلمي مقد بهقا والقتي السقلمي العالم مناطق باقي أما

النظمقة ققوة مققن تعقاني أنهقا - إل أحقداث مققن تبعهققا ومقا سبتمبر أحداث بعد خاصة
تضاريسققها تسققمح ومنقاطق جيقوب وجققود لعقدم خاصققة مركزيتهقا وققوة لها الحاكمة

هققذه شعوب بعض طبيعة إلى إضافة ، المختارة المناطق في كما بالتحرك الجغرافية
- بل النكاية في تبدأ أن - عليها بالتفصيل سنبين - كما المناطق هذه أن إل ، المناطق

-.  وغيرهما وتونس تركيا في كما بالفعل بدأت هي
طريققق عققن والنهققاك النكايققة شققوكة - : مرحلققة التفصققيل - وسيأتي باختصار فالمر

الرئيسققية وغير - الرئيسية السلمي العالم مناطق كل في منفصلة وخليا مجموعات
المختققارة الرئيسققية بالققدول عديدة مناطق في متوقعة وتوحش فوضى تحدث - حتى
ًا لقققوة الققدول بققاقي منققاطق فققي فوضققى تحققدث لققن بينما ، قلنا كما للدراسات طبق

إدارة مرحلة إلى والتوحش الفوضى مناطق ترتقي مركزيتها.. ثم وقوة فيها النظمة
الققدعم جنققاح بجنققاحين السققلمي العققالم ودول منققاطق باقي تستمر بينما ، التوحش

والنهققاك النكايققة شققوكة وجنققاح بواسققطتنا المققداراة التققوحش لمنققاطق اللوجسققتي
الله. بإذن الخارج من الفتح يأتيها حتى للنظمة
] ، عناصققر [ إيققواء ] ، أفققراد انتقققال [ محطققة ] ، [ المققال اللوجستي بالدعم ( أقصد

).  ].. الخ [ العلم

] : والنهاك النكاية [ شوكة لمرحلة الرئيسية الهداف
ل جعلهققا علققى والعمققل جهودهققا وتشققتيت لها العميلة والنظمة العدو قوات - إنهاك1

وغيققر المرشققحة الرئيسققية الققدول منققاطق فققي وذلققك أنفاسققها تلتقققط أن تسققتطيع
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علققى عصققا ضققربة - ولو الثر أو الحجم صغيرة كانت وإن بعمليقات ، كذلك المرشحة
الطويل. المدى على تأثير له سيكون وتصاعديتها انتشارها أن - إل صليبي رأس

مقن مناسقبة زمنيقة فقترة كقل القيام طريق عن الجهادي للعمل جدد شباب - جذب2
نوعيققة بعمليققات ( أقصققد ، النققاس أنظار تلفت نوعية بعمليات والقدرة التوقيت حيث

وعمليققة المحيققا وعمليققة بقالي عمليققة غققرار على المتوسطة النوعية العمليات أي هنا
أقصققد ول ، ذلققك ومثققل بققالعراق الكققبرى والعمليققات تركيققا وعمليققات بتققونس جربققة

عققن ُيعطققل قققد فيهققا التفكيققر شققغل والتي ، سبتمبر عملية غرار على نوعية عمليات
ًا منها القل النوعية بالعمليات القيام بمثيققل للقيام إمكانية هناك كان إذا كذلك ، حجم

ً ، العليا القيادة رأي معرفة بدون التسرع عدم فالفضل لها الغالب في أنها على فضل
، العليققا القيققادة طريققق عققن إل الغالب في تتوفر ل وتغطية ودعم إمكانيات تحتاج قد

القيققادة مشققاورة تنتظققر ل العمليققات تلققك مثل والمحيا بالي غرار على عمليات بينما
ًا بهققا أذنققت لكونهققا العليققا ُيمكققن مسققبق ًا معققدلها يكققون أن و ومققع النتشققار مققع بطيئقق

فققترة بعققد ثققم ومققن ، السققابقة النقطققة فققي ذكرناها التي المكثفة الصغيرة العمليات
ُيعمل مناسبة جعققل - يمكققن الصققغيرة العاديققة العمليققات أصققحاب ترقيققة على فيها - 
العاديققة العمليات معدل من يقترب بحيث تتصاعد المتوسطة النوعية العمليات معدل

). الصغيرة
ًا الصققغيرة العاديققة العمليققة قيمققة ُتحسققب أن يجب  أنه: ملحظة مع ونتائجهققا جيققد

ًا ُتحّضققر أخرى لمجموعات كشف أو مشاكل أو لمفاسد الصغيرة العملية تؤدي فأحيان
الققترقي علققى قادرين صغيرة بعمليات يقومون من كان وإذا ، متوسطة نوعية لعملية

العمليققة إلغققاء تم لو حتى ذلك فعليهم متوسطة نوعية بعملية للقيام أنفسهم وتطوير
الناشققئة للمجموعققات للققترقي طريققق أفضققل الجملققة في أنه إل ، أجلها من الصغيرة

بتحركققات الققتزموا مققا ، البدايققة فققي صغيرة بعمليات القيام هو نوعية بعمليات للقيام
سليمة. واحتياطات

ًء فيها الُمركز بالتحرك القرار اتخذ - التي المختارة المناطق - إخراج3 كققل كانت سوا
إدارة علقى العمققل ثقم ومققن النظمققة سققيطرة - مققن بعضققها أو المرشققحة المنققاطق
هققذه إخققراج هققو الهققدف أن قلنققا أننققا هنققا ملحظققة فيها.. مع سيحدث الذي التوحش
ل ، عليققه النيققة ونعقققد نعلنققه الققذي الهققدف وهققو الققردة أنظمققة سيطرة من المناطق

الفوضى. إحداث
[ غيققر دول عمققق فققي أو أطققراف فققي مناطق سقوط في نفاجأ قد : أننا ملحظة مع

توجققد أن إمققا احتمققالين مققن المققر يخلققو ل وهنققا ، والتققوحش الفوضى ] في مرشحة
وفققي توجققد ل أو التققوحش هققذا إدارة على قادرة المناطق تلك في إسلمية تنظيمات

أو حاكمققة أنظمققة بقايا أو إسلمية غير تنظيمات قبضة تحت ستقع أنها إما الحالة هذه
منظمة.. الخ. عصابات

اللققه فققك عمققر أبققو محمققود عمر العلمة الشيخ يقول هامة شبهة على التنبيه لبد هنا
: أسره

الحفاظ بوجوب المهترئة الحركات قادة بعض دعوة ضلل على التنبيه من بد ل وهنا( 
هققذا أن علققى فعلوة ، الوطنيققة الوحققدة أو الوطنيققة اللحمققة أو الققوطني النسيج على
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الطريقققة قققط يفهمققوا لققم أنهققم علققى يققدل أنه إل ، الكافرة الوطنية شبهة فيه القول
.1) وبنائها الحضارات لسقوط السننية

الرتقققاء ] هققو والنهققاك النكايققة [ شققوكة مرحلققة أهققداف مققن الرابققع - الهققدف4
ًا ُمهيئيققن ليكونققوا العمليققة والممارسققة بالتققدريب النكايققة بمجموعققات ًا نفسققي وعمليقق

التوحش.  إدارة لمرحلة
] : التوحش [ إدارة لمرحلة الرئيسية الهداف
" مهمييات عنييوان تحييت ذكرناهييا الييتي النقاط أهم هنا نضع أن نستطيع

 :" المثالية صورتها في التوحش إدارة
ُمدارة. منطقة كل في عليه والحفاظ الداخلي المن - نشر1
والعلج. الطعام - توفير2
الدفاعيققة التحصققينات إقامققة طريق عن العداء غارات من التوحش منطقة - تأمين3

القتالية. القدرات وتطوير
التوحش.  مناطق في يعيشون الذين الناس بين الشرعي القضاء - إقامة4
التققوحش منطقققة شباب تدريب أثناء القتالية الكفاءة ورفع اليماني المستوى - رفع5

راده فئقاته بكقل المقاتل المجتمع وإنشاء ن وأف ذلقك بأهميقة التوعيقة طريقق ع
كققل القتققال يمققارس أن معنققاه ليققس وأنه ، المتعين وجوبه وتبيين بل ، وآخرتنا لدنيانا

ًا يكون أن ولكن المجتمع في فرد ًا أو جزء الصققورة علققى القتاليققة المنظومة من ترس
المجتمع.  يحتاجها والتي يتقنها التي

فالمهم [ الهم ] والدنيوي فالمهم [ الهم الفقهي الشرعي العلم بث على - العمل6
.[
المصغر. الستخبارات جهاز إنشاء بناء واستكمال العيون - بث7
بيققن معلنة وقواعد شرعي بضابط والدنيا المال من بشيء الدنيا أهل قلوب - تأليف8

القل. على الدارة أفراد
إعلن وعققدم نفققاقهم وكتققم كبققت علققى وإجبققارهم وغيرهققا بالحجة المنافقين - ردع9

شرهم. ُيكف حتى منهم المطاعين مراعاة ثم ومن المثبطة آرائهم
وغنم لردعهم العداء على الغارة ومن التوسع من للتمكن الوصول على - العمل10

للموادعة. وحاجة دائم توجس في وإبقائهم أموالهم
للدارة. الكامل الولء يعط لم ممن معه التحالف يجوز من مع التحالفات - إقامة11
ًا إليها ونضيف- 12 ًا هدف الداريققة بالمجموعققات  الققترقي: وهييو أل مسييتقبلي

الدولة. وإقامة الثمرة لقطف والتهيؤ التمكين لشوكة للوصول

غأييير المنيياطق بيياقي في لها نعمل أهداف هناك المرحلة هذه في كذلك
: أهمها التوحش في تسقط لم والتي المرشحة

المكان. بقدر والنهاك النكاية في - الستمرار
- بواسييطتنا - الُمييدارة التييوحش لمنيياطق لوجسييتي دعييم شبكة - إنشاء

والبعيدة. المجاورة
يقييدم اللوجسييتي بالييدعم والقيام بالنكاية القيام بين تعارض حدث وإذا

والفيد. النسب

أسره. الله فك عمر أبو محمود عمر "  للشيخ منهجين بين " مقالت     1
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:   والتحرك العمل خطة
ًا أمريكا تستحقها سبتمبر بضربة تنتهي لمريكا متسلسلة ضربات ًا وستنجح شرع قدر
النتيجققة وكققانت - ، للققه والحمققد نجحققت - وقققد أسققبابها اسققتيفاء تققم - إذا الله - بإذن

وعنييد ، الشعوب عند أمريكا هيبة سقوط[  المتصاعدة السلسلة لهذه الحتمية
]. الردة جيوش من الدنيا الرتب أصحاب

فقاق الجهققادي للتيققار مققد حققدث المنطقققة مققن النققار واقققتراب الحققداث اشتعال ومع
الحققداث مققع يحققدث مققا عقادة المققد وهققذا التسققعينات أحققداث في خسره ما أضعاف

ًا الكبيرة والعمليات لحجمها. تبع
حققرب ستشققن فإمققا ، الصققراع سققيحتدم وهنققا ، النتقققام علققى أمريكا ستعمل ثم من

، المتصاعد المد هذا تطويق في تنجح ولن غليلها يشفي لن الحالة هذه وفي محدودة
ًا كققان الققتي أفغانسققتان دولققة أسقققطت قد أمريكا وتكون كققانت أو ذلققك لهققا مخططقق
مواجهققة فققي سققتبدأ ).. لكققن التمهيققدي المبحث ( راجع سبتمبر أحداث بدون ستنهار
الضربات لها ويوجهون بل سبتمبر مجموعات من اللف عشرات إلى المد هذا تحول
تقوفر التي النظمة أن لها تبين عملء.. كذلك فالباقي ككيان منها تنتقم دولة تجد ولن
ومصققالح السققتراتيجية مصققالحها على تحافظ ولم الهجمات من تحميها لم الدعم لها

الول الثققاني.. أمققا الفققخ فققي السقوط إل لها بديل المنطقة.. فل في إسرائيل ربيبتها
أهققدافها جميققع تحقيققق فققي أمريكققا فشل مجرد فإن أفغانستان غزو وهو ذكرناه فقد

يعكققس يقققاوم أكققثر أو عققامين أو عققام طيلققة البلققد هذا وبقاء البلد هذا في العسكرية
ممكنققة أمريكا مواجهة أن الردة جيوش من الشرفاء بعض ولدى الشعوب لدى نظرة

قواعققد منهققا وتتخققذ المنطقققة تحتققل الققتي جيوشققها تجعققل أن فهققو الثققاني الفققخ أما ،
هقذه حقتى والُمشقاهد ، المنطققة شقعوب مقع حرب حالة في مقاومة بدون عسكرية
تفكر الشباب من أفواًجا وأوجدت ، الجهادي المد زادت تحركات تحركت أنها اللحظة
نائمققة والشققعوب ومسققتقرة موجققودة القققوات هذه كانت أن بعد ، للمقاومة وتخطط
وأن ُتسققتنَزف أنهققا المريكية للدارة يتكشف بدأ وكذلك ، خطر بأي تشعر ول بجوارها
ًا كان واحد وقت في حرب من أكثر في الدخول سهولة ًا كلم الورق على يصلح نظري

ًا مؤثر الطراف عن المركز ُبعد وأن ، فقط ًا تأثير الحروب حسم من تمكنها على بالغ
ًا تتعاظم النتائج هذه وكل ، بعد. ومن قبل من لله والحمد يوم بعد يوم

الحالققة هي ومغاربها.. وهذه الرض مشارق في الضربات ولحلفائها لها يوجه هي وها
نحقققق أن إلققى الن مققن الحقداث بهقا نحرك التي الخطة هي , فما اللحظة هذه حتى

- ؟ الله - بإذن كاملة ذكرناها التي أهدافنا
العققالم بقققاع كققل فققي والصققهيوني الصليبي العدو في النكاية ضربات وتوسيع - تنويع

ثقم ومقن العقدو حلقف لجهقود تشقتيت يحقدث بحيقث أمكقن إن وخارجه بل السلمي
ً قدر بأكبر استنزافه : ممكن.. فمثل

جميققع تققأمين سققيتم أندونيسققيا فققي الصققليبيون يرتققاده سققياحي منتجققع ضققرب إذا
إضققافية قققوات شققغل مققن ذلك يشمل بما العالم دول جميع في السياحية المنتجعات

فققي للصليبيين ربوي بنك ضرب وإذا ، النفاق في كبيرة وزيادة العادي الوضع أضعاف
، السققتنزاف ويققزداد البلد جميع في للصليبيين التابعة البنوك جميع تأمين سيتم تركيا
إلققى المكثفققة الحراسققات ستوجه عدن ميناء من بالقرب بترولية مصلحة ضربت وإذا
تققم وإذا ، السققتنزاف وزيققادة لحمايتهققا أنابيبها وخطوط وناقلتها البترول شركات كل
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ّدين الكتاب من اثنين تصفية فسيسققتوجب مختلفيققن ببلققدين متزامنة عملية في المرت
تنويققع السققلمي.. وهكققذا العققالم بلققدان مختلققف فققي الكتاب آلف تأمين عليهم ذلك

، ومنفصققلة صققغيرة مجموعات من تتم التي النكاية وضربات الهداف لدائرة وتوسيع
ًا أو مرتين الهدف نوع تكرار مع ًا. سيظل النوع ذلك أن لهم ليتأكد ثلث مستهدف

:  ذلك وأسباب عليها التركيز نطلب التي الهداف
ًا ضققربها الجائز الهداف أنواع جميع ضرب علينا ينبغي أنه قلنا أن يجققب أننققا إل شققرع

ُنواَجه قائل يقول قد ، البترول وخاصة القتصادية الهداف على نركز بحملة س
البلد وإضققعاف إفقققار علققى العمققل إلققى العمالققة من بداية التهم كل لنا توجه إعلمية

ًا و.. و.. اقتصادي
السققياحة إلققى هجماتهققا بمصققر السلمية الجماعة وجهت عندما أنه البعض وسيذكرنا

ًا تدمر أنها شعار تحت ًا هدف اسققتغلل تحسققن لم ، الردة نظام اقتصاد وتضعف محرم
ولنققا ، للنظققام العلمية الحملت على الرد تحسن لم كذلك ، فيها والستمرار فكرتها
النقطة. هذه مع عودة

البققترول وخاصققة ، العققدو منهققا يستفيد التي القتصادية الهداف لمهاجمة بالنسبة أما
قطققع ومققا العققدو - عنققد القققل على الُمحرك - أو القصيد بيت هو هذا أن ذلك فسبب
فققي المنهكة النظمة لحث ستدفعه الهداف تلك واستهداف أجله من إل البحار قادته
مققن مزيققد ضققخ - إلققى القتصققادية وغيققر - القتصققادية الخققرى الهققداف باقي حماية

أن حيث ، محققدودة قواتهققا أن خاصققة قواتها في عجز يحدث فيبدأ ، لحمايته القوات
عامققة بصققفة والجيققش الشققرطة قققوات : إن تقييول الردة لنظمة قاعدة هناك
تكققون أن يجب خاصة بصفة الرهابية العمليات ضد والحماية الرهاب مكافحة وقوات
ً ، الختراق من مصونة خمسققة مققن يتكون أن له أفضل مصر في المباحث جهاز فمثل

ًا عشققرين مققن يتكون أن من الولء مضمون ضابط آلف مخترقققة مجموعققة بهققم ألفقق
سققتجد لققذلك ، ُمنتقققاة محققدودة فقققواتهم لققذلك ، السققلمية الجماعققات مققن الجهققاز
:  أولويات تضع النظمة

ً الرئاسية.  والجهزة المالكة للعائلت الشخصية  الحماية: أول
ًا  الجانب. : ثإاني
ًا والقتصاد.   البترول: ثإالث
ًا اللذة.   أماكن: رابع

الطققراف وخلققو الققتراخي منققه يبققدأ الهققداف تلققك علققى والمتابعققة الهتمققام وتركيققز
فيهققا الجنققد مققن أعداد وجود أو العسكرية القوات من والشعبية المزدحمة والمناطق

الكفاء سيضعون لنهم وذلك الضباط من العدد كافية غير القوة وضعيفة هشة بقيادة
القققوات هققذه تكققون ثم ومن ، والملوك الرؤساء ولحماية القتصادية الهداف لحماية
ًا العداد الكثيرة ًا الهشة أحيان مققن أيققديها فققي ما على والحصول المهاجمة سهلة بنيان

ومققن ، شققيء على يلوون ل الجند يفر كيف الجماهير وسيشاهد ، جيدة بكميات سلح
بالضققافة المان.. هققذا عدم من تعاني المناطق هذه وتبدأ والفوضى التوحش يبدأ هنا
السلطات. ومقاومة الهداف باقي مهاجمة في والستنزاف النهاك إلى

اعتراضات دون البترول مسألة القراء ليتفهم يكفي ل هنا قلته ما ولكن
:  القادم المبحث في التالية العناوين مراجعة القراء فعلى ، وشبهات
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المجربة. العسكرية القواعد - اعتماد
بالسياسققة معهققا والتعامققل والمجققاورين للمخقالفين السياسققية اللعبققة قواعققد - فهققم

الشرعية.
-. بالعلم الخاص والجزء بالمال الخاص الجزء - خاصة - الستقطاب

: بالبحث الملحقة المقالت من التالية العناوين إلى القراء فليرجع كذلك
]. الصبر معركة[  - مقال
].  والمال الستقطاب[  - مقال
].  والغأيار الخيار بين الكونية السنن[  - مقال

بالقتصققاد الخاصققة النقطققة هققذه ُيجلققي مققا منققه جققزء فققي يتناول مقال أو عنوان كل
ُيبين ، استيعابها وتسهل الذهان في والبترول دون القطاعققات تلققك استهداف كيفية و

معصومة. أموال أو دماء إهدار
مكققان مققن قريبققة مجموعاتنققا كققانت : إذا التققوحش حققدوث الخطة.. عنققد لباقي نعود

منطقققة في بالولء لنا تدين وأفراد عيون وهناك إليه للوصول وسيلة هناك أو التوحش
تجمعققت فققإذا التققوحش هققذا لدارة نزولنا إمكانية ومدى الوضع دراسة علينا التوحش

التققوحش منققاطق مققن منطقققة لتققدير ونزلققت واحد كيان في النكاية مجموعات بعض
العققدو ُيشققعر بمققا والنتشققار التكتل بين بجوارها التوحش مناطق مع توازن أن فعليها
ُيشققعره الققردع علققى بقدرة والتبققاع القققادة يطققول الققذي الققردع ، الطمئنققان بعققدم و

علققى لتمققوت للمجاهققدين للنضققمام التحققول فققي تفكر التباع ويجعل القادة فيخوف
ً الشهادة - للمسققالمة العققدو يجنققح قققد هنا ، الظالمين الكافرين مع تموت أن من بدل

ًا فهققو والمال القتصاد لحماية الخلفية بالخطوط نفسه العدو - ويقنع اتفاق بدون طبع
له. قواته حشد الذي الغرض
والتوحش المني النفراط ويزداد مواقع من ينسحب الخلفية للخطوط العدو وبرجوع

قادمققة لخطوات والرتقاء والتدريب والمتابعة التطور استكمال في المجاهدون ويبدأ
الرتفاع. في وأسهمهم المجاهدين سمعة وتبدأ
مققن مزيققد أو المجاهدين إلى النضمام إل أمامه يكون لن الروح هذه العدو رأى وكلما

منطقتققه دراسققة بعققد علينققا الققذي التققوحش مققن مزيققد مققن عنققه ينتققج وما النسحاب
لدارته.. وهكذا.  التقدم فيها بطلئعنا والتصال

:   محددة نقاط في السابقة للخطة الشتباك فك
 : إلى تحتاج الخطة هذه

واسققتنزاف وإنهققاك العققدو وقققوات جهققود تشققتيت علققى تعمل عسكرية - استراتيجية
والعسكرية. المالية قدراته

عدد أكبر تدفع بحيث الشعوب فئة ، فئتين على وتركز تستهدف إعلمية - استراتيجية
يلتحقق ل ممقن السقلبي والتعققاطف اليجقابي بالقدعم والقيقام للجهاد للنضمام منهم

لصققف النضمام إلى لدفعهم الدنيا الرواتب أصحاب العدو جنود الثانية الفئة ، بالصف
العدو. خدمة من الفرار القل على أو المجاهدين

: على نعمل مناسبة فترة بعد
الهققداف حققول التقوقققع إلققى العققدو قققوات يدفع بما العسكرية الستراتيجية - تطوير

لتأمينها. القتصادية
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مققن الوسققطى القيققادة بعمققق وتسققتهدف تصل بحيث العلمية الستراتيجية - تطوير
للجهاد. للنضمام لدفعهم الردة جيوش
والتوحش الفوضى - حدوث السابقة النقاط نتائج لستغلل وتدريب واستعداد - خطة

.-
ًا المراحل هذه كل في تستهدف إعلمية خطة - إقامة ًا تبرير ًا عقلي للعمليققات وشرعي
الخققرى السققلمية الجماعات أفراد استهداف أسر من والخروج الشعوب لفئة خاصة
ظهرنققا سققيكون الققذي الصعب الرقم هي الشعوب شيء..!! وإنما كل يفهمون فإنهم

والعققتراف بققل الشققفافية مققن الخطة هذه في يكون أن على ، المستقبل في ومددنا
ًا بالخطأ الشعوب. عند عنا الصدق انطباع ويرسخ العدو وحيل أكاذيب يكشف ما أحيان
- هققدفها خاصققة بصققفة التققوحش إدارة مرحلققة تققواكب عنققدما العلمية الخطة - هذه
يطيققر أن - هو الن من لها يخطط من بتخصيص العلمية اللجان تقوم أن يجب الذي

أخبارهققا إليهققم يصققل عنققدما الشباب خاصة نديرها التي المناطق إلى الشعوب جموع
والثمرات.   والنفس الموال في نقص من فيها ما يشمل بما وصدق شفافية بكل
ّول أننققا معنققاه ليققس الصققعب الرقققم هي الشعوب أن نقول عندما أننا ملحظة مع نعقق

ّول ل أنه نعلم فنحن ، حركتنا عليها الطققواغيت أحققدث مققا بسققبب الجملة في عليها ُيع
أن ومتوقققع العوام من يستجيب ل ومن ، الفتح بعد إل للعامة صلح ل , وأنه بنيتها في

تحييققدهم , أو تعققاطفهم علققى الحصققول العلميققة السياسة , فدور الكثرة هم يكونوا
ًا وقققدره اللققه - بققإذن الشققعوب في لنا أن ُنقدر ولكننا ، القل على للتحققرك - مخزونقق

مققن المققة هققذه أخيققار اسققتقطاب أساليب في علينا بما نقوم أن شرط على ، الفعال
نحتققاج أننققا فققرض فعلققى ، منهم لنكون خطايانا لنا يغفر أن الله , نسأل الشعوب بين

ًا مجاهققد مليون - نصف الله - بإذن نريد كما تنتهي حتى الطويلة لمعركتنا - - افتراضقق
الحركققة شققباب مققن ضققمهم مققن أسققهل المليقار أمققة مققن العدد هذا ضم إمكانية فإن

معققاٍص مققن فيهققم مققا علققى المة فشباب ، السوء مشايخ بشبهات الملوث السلمية
فقققد الخيققرة الحققداث أمققا ، ذلققك لنا أثبتت السابقة العقود , وخبرات للفطرة أقرب
الجماعققات قعققدة مققن بمراحققل أفضققل معهققا تفاعل بفطرته العامي أن للجميع وضح

السوء. ورهبان لحبار دينهم سلموا الذين السلمية
ًا : أنه وننبه على للرد أغلبها توجيه العلمية المادة يصوغ الذي تفكير على يغلب أحيان

أنققه إل شققك ل مطلققوب وهذا ، للشعوب مادة يوجه وهو حتى ، السوء مشايخ شبهات
عققن تعوقهم التي الفكار أكثر وما العوام لعقلية صحيح تخيل على أكثر التركيز ينبغي

عققن تختلققف وعاطفققة التفكيققر فققي طريقققة لهققم أن خاصة ، الجهاد بصفوف اللتحاق
!! ]. [ المسلكين عقلية

 
 

24



التوحش إدارة

والبحوث ساتاالدر مركز
السلمية


الثالث المبحث

وتتحقق العمل خطة باتباعها تتيسر التي والسياسات القواعد أهم
مرحلة وأهداف عامة ] بصفة والنهاك النكاية [ شوكة مرحلة أهداف

- الله - بإذن خاصة ] بصفة التوحش [ إدارة

الول الفصل
الدارة فن إتقان

عالمنققا فققي إداري مستوى أعلى على ُيدار المنظم السلمي العمل أصبح الله بفضل
وتعميم التقان من مزيد إلى يحتاج مازال أنه إل الجهادية التنظيمات خاصة السلمي
- ُمقبلققون أننا خاصة السلمية الحركة شرائح من قدر أكبر ليشمل والرتقاء التدريب

مرحلققة عليققه أطلقنققا فيمققا الداريققة احتياجاتنققا فيهققا ستتوسع مرحلة - على الله بإذن
منققاطق إدارة منققا ومطلوب الناس من اللوف بمئات سنختلط حيث ، التوحش إدارة

مشققاكل فسققنواجه ذلققك مققع للتعامققل مسققتعدين نكققن لققم وإذا ، ُمصققغرة كحكومات
ً هذا ، خطيرة الققذي النمطققي الداري التنظيققم أضققرار أو العشققوائية أضرار عن فضل
المجموعققات فعلقى لقذلك ، والرتقققاء التطقوير عقن وتققوقفه بجمققوده العمال يعطل

بفضققل وأصققبحت الحققداث عنهققا تمخضققت التي العدد والمتوسطة الصغيرة الجهادية
النمطيققة ونبققذ ، العشققوائية بنبققذ الن مققن تبدأ أن السلمي العالم أقطار كل في الله

كذلك. الدارية
اللجققان إنشققاء كيفيققة تعلققم هققو الدارة فققن إتقققان مققن نسققتفيده أن يجققب مققا أهققم

أو واحققد شخص كاهل على كلها العمال تتجمع ل بحيث العمال وتوزيع والتخصصات
قام مدير غاب إذا حتى الخبرات ونقل الفراد جميع تدريب مع ، الفراد من قلة كاهل
نقققل يمكققن بحيققث الفققروع مققن قققدر أكققبر أو كل على فرد كل ُيدرب أن ويجب ، آخر

ًا هققذا ، آخر مكان إلى مكان من الحاجة عند الكفاءات الفققراد يعققرف أن بققدون طبعقق
دت وإنمقا فيهقا يعملقون ل القتي الفروع أسرار ل التقدريب يتقم أن قص الخقبرات ونق

أكثر.  ل والتقنيات كالمهارات
خاصققة ، المبققذول المجهققود فققي ويبارك الوقت من الكثير يحفظ الدارة فن إتقان إن
ل مبقذول جهقد أي لتفعيقل ونحتقاج الزمقن مع سباق في أننا ى منقه لنحص أفضقل عل

النتائج.    
( توجققد بققالفطرة الدارة فققن يتقنققون أفراد اكتشاف مجموعة كل داخل الممكن من

اكتشققافه وكيفيققة بققالفطرة والمدير بالفطرة القائد عن تتحدث إدارية وأبحاث مراجع
المكتسققبة بالدراسققة المواهب هذه لصقل ملحة تبقى الحاجة أن ) إل مواهبه وتفجير

العملية. والممارسة
الجيققل بإعققداد القيققام وعليهققم ، السققابقة الخبرة ذوي تقديم سيتم البداية في بالطبع
م طلب هقم الثقاني الجيقل مقن ترشقيحه يتم من وأبرز ، الثاني التقيقاء الذكيقاء العل

وهققذه ، عميققق وتفكيققر وهققدوء جققأش برباطققة والخطققوب الهققوال استقبال أصحاب
ً الداري عملققه بجققانب سققيتولى بمققن أكققثر تختققص الخيرة الصفات ًا عمل فققي قياديقق
الحركة.
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مققع يتناسققب فيما إدارية ونظريات أبحاث من صدر ما آخر خاصة ، الدارة بكتب علينا
يمكققن المعلومققات شققبكة علققى موقع من أكثر وهناك ، المعاصرة المجتمعات طبيعة

موقققع فققي إنزالهققا يتققم الققتي المختصرات أن وأعتقد ، إدارية كتب على منه الحصول
ًا جيققدة السققلم مفكققرة حديثققة عالميققة لبحققاث مختصققرات تشققمل أنهققا خاصققة جققد

السققنة فققي أصول لها الحديثة الساليب أن وبيان فيها المشرفين من جيدة وتعليقات
، جيققد بقققدر الشققرعية الخطققاء من تحذير التعليقات في أن كما السلف قادة وسيرة
علققى أخققرى مواقققع مققن الداريققة والمراجققع الكتققب من المزيد على الحصول ويمكن
لمققا عملققي بتطبيق نقوم أن علينا أنه التنبيه مع ، النشر ودور المكتبات من أو الشبكة

منهققا الصققلح نعمققم ثققم ومققن العمققل على الدارية الساليب مردود لنرى دراسته يتم
أعمالنا.   لطبيعة مناسبة والكثر قطاعاتنا على
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الثاني الفصل

؟ الساسية الدارية القرارات يعتمد ومن يدير ومن يقود من

وليييس مييدير قائييد كل  ليس[ وهي أل السلمي العمل في معتمدة قاعدة هناك
]. قائد مدير كل
ًا كنا وإن مييدير قائييد  كل[ إلققى نحولهققا أن نريد السابقة النقطة في ذكرناه لما تبع

]. قائد مدير كل وليس

ُيمكقن الدارة فققن - يتقققن المجموعقة أو الحركة داخل فرد أي هو الداري أو المدير  -
ًا يعرف أن دون ذلك ونحو غذائي أو مالي قطاع إدارة في تعيينه العمققل تضققر أسققرار
ًا الحركققة داخققل تامة ثقة محل يكون أن فيجب القائد أما ، المكان بقدر علققى مؤتمنقق

ًا تعرف شك ل فالقادة وأسرارها حركتها القادة بعض ، ما بقدر العمل أسرار من كثير
قققرارات منهققم يصدر القادة بعض ، والفرعية الساسية الدارية القرارات منهم يصدر

يتقنققه لمن مصراعيه على الدارة باب نفتح خطتنا في لذلك ، شرعيقة جوانب تتضمن
يتققابع البققابين علققى يقققف أمنققي جهققاز وجققود مققع ، فقط للثقات فهو القيادة باب أما ،

الختراق. لمنع والمديرين القادة أعمال باحتراف
:  العليا والسياسية الدارية القرارات من هام جانب

ًا :  وهي أل هامة نقطة لنا تبرز سبق لما تبع
منهققا الققتي العليققا الدارية القرارات يصدرون الذين القادة في توفره ينبغي ما أهم ما

  ؟ والواقعي الشرعي الجانب من وذلك ، آخرين عن والكف فئات استهداف
أو العليقا القيقادة مققن الجملة في تصدر كانت وإن العليا والسياسية الدارية القرارات

أنققه إل السياسية والحنكة بالخبرة العادة في يتميزون والذين للعمل الميدانيين القادة
آخريققن عققن والكققف فئات باستهداف الخاصة الدارية القرارات أن على التنبيه ينبغي

ً أساسي بشكل تتطلب وبالطبع ًا تأصيل ًا وحكمق رعي ًا ش ًا أو دقيقق تمقر أن يجقب خفيق
ًا أو ، الرئيسية الجهاد حركة في العلم في الراسخين على تصدر أن قبل ًا عالم راسققخ
ًا العلم في ًا بذلك له مشهود علمققاء إلققى الرجققوع تعذر إذا صحيحة شرعية لمعايير تبع

الرئيسية. الجهاد حركة
ًا أصققبح فئات هناك بالطبع طريققق - عققن المجاهققدة السققلفية الحركققات بيققن مسققتقر
الحاليققة مرحلتنققا فققي تكفي أنها وأعتقد استهدافها ووجوب - جواز الراسخين علمائها

والقيققادة العليققا القيققادة علققى المققرة هققذه القققرار يمر أن ينبغي أنه المر في ما وكل
ذلققك يتققم أن وينبغققي تأجيلهققا أو الن باسققتهدافها المصققلحة فيققه مققا لتخاذ السياسية

القل. على المتوسطة العلمية الكوادر مع بالمشاورة
فققي فئققات مققن سققيجد وفيمققا مراحققل مققن سققيأتي فيما هو هنا وتحذيرنا حديثنا ولكن

عنهققا الكف أو استهدافها قرار يمر أن يجب فهذه ، القادمة المراحل في أو المستقبل
ذكرنا. كما البداية من العلم في راسخين على ولكن فقط علمية كوادر على ليس
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يخييص فيمييا سييابقة أمثليية عييدة لهييا سنضييرب المسييألة هييذه ولخطورة
:    فئات عن الكف أو فئات استهداف

 : الول المثال
ًا تتبع تكن لم والتي بمصر الصغيرة الجهادية المجموعات إحدى الجهاد جماعة تنظيمي
فققي [ العمدة كتاب ودرس ما بقدر العلم طلب قد وكان الشباب أحد أسسها ، بمصر
الجهققاد فقققه كتققب مققن مققأخوذة علميققة قواعد يطبق أخذ للسف ] ولكن العدة إعداد

مجمققوعته عقققد انفققرط وقققد ، الراسخين العلم لهل الرجوع دون فئات على وينزلها
ول ، الشققهداء فققي وتقبلققه اللققه رحمققه الشققاب ذلك وقتل التسعينات مواجهات خلل
علققى سققيفتح كققان أم الخطققأ ذلققك سققيتدارك كان هل الستمرار له الله قدر لو أدري

ًا مصر في الجهادية الحركات كققان لمققا مققواجهته يصققعب إعلمي تشويه منه يدخل باب
معصومة. دماء إراقة باب وهو المصداقية بعض من سيحمله

الققذين الفققراد مققن وبلغنققي خاطئ بتطبيق الخأ هذا تبناها التي الصحيحة القواعد من
ًا يطبقوها أن كادوا أنهم معه كانوا قاعققدة القققل علققى مققرة طبقوهققا أو بالفعققل عملي
ًا قتله يجوز الكفر بدار الحال [ مجهول تقول صققحيحة قاعدة وهي ] ، للمصلحة تقصد
أهلهققا أكققثر الققتي الكفققر دار أمققا كفار أهلها أكثر التي الكفر دار على طبقت إذا ولكن

الجهاديققة القواعد من لكثير العملي والتطبيق ، القاعدة تلك عليها ُتطبق فل مسلمون
ً مر يكون أن يجب الجهاد فقه كتب بها تحفل التي وأقققره العلققم فققي راسققخ على أول
فققي للراسخين مرة كل يرجعوا أن يجب ل قد نعم ، الميدانية القيادات تطبقه أن قبل

أن يجققب القققائم العمل نوع أو المستهدفة الفئة أصل ولكن ذلك تعذر إذا خاصة العلم
القل. على الولى المرة في العلم في الراسخين على وتكراره اعتماده قبل يمر

كفر أو إسلم على يدل ما منه يظهر لم من هو هنا المقصود الحال : مجهول ملحظة
ول ظققاهرة كفققر علمققة عليققه ليس وكذلك الظاهرة السلم علمات عليه ليس فهو ،

السلم.   نواقض من ناقض عنه ُيعرف
:  الثاني المثال

] الحققال [ مجهول قضية داخل مسألة ضبط عدم أن كيف معنا مر السابق المثال في
تجاهققل أو ضققبط عققدم مققن الخطققأ نبققع المثققال هذا في هنا ، كوارث إلى يؤدي أن كاد

آثققار وله ، السابق من أفدح وكان ] ، الحال مستور : [ المسلم وهي أل أخرى مسألة
المسققلحة السققلمية الجماعققة حركققة قيادة تولى بعدما وحدث ، الن حتى منها نعاني

والققذين قياداتهققا مققن آخققر تلققو قائققد مقتل بعد والغمار الجهلة من مجموعة بالجزائر
جققائرة قاعققدة باعتمققاد الجديققدة القيققادة فقققامت ، النضققباط من جيد قدر على كانوا

فهققو معنققا ليققس مققن [ كققل القاعققدة تقققول المتشابهة الدلة بعض على فيها استندت
مجموعة أي وهم ومبتدعة بغاة الطاعة عن خارجين إلى الضد هؤلء ] وقسمت ضدنا

أجققل مققن يقاتققل مققن تبققديع فققي صواب على كانوا - وإن رايتهم تحت تعمل ل جهادية
وذلققك الطاغوت أولياء الكفار فئة في اعتبروه فقد المسلم الشعب أما - ، النتخابات

لققو صققحيحة قاعققدتهم تكققون أن يمكن كان نعم ، الطاغوت من البراءة ُيظهر ل لكونه
ضققدهم فهو النصرة من نوع بأي عليهم عدوهم ويناصقر معهم ليس من أن بها قصدوا

ً جاهل من إل يصدر ل تطبيق فهو طبقوه ما أما ، ًا عقل تقققديم جنققاه مققا وهققذا وشققرع
ًا القاعقدة هققذه تطقبيق عنقد بقل ، المور هذه مثل في العلماء وأنصاف الجهلة تطبيقق
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ًا ًا نبادر أن ذلك معنى ليس صحيح نؤجققل فقققد ، العدو أنصار من الفئات كل بقتل فور
ً السوء - كعلماء للعدو المناصرين من فئات ًا مثل للوضاع. - تبع

ولققم السققلم علمات من علمة منه ظهرت من هو الحال مستور : المسلم ملحظة
. نواقضه من ناقض عنه عرفُي

:  الخر الجانب على أمثلة
ول فحدث فئات بعض عن الكف أمثلة عن أما معينة فئات استهداف عن كان سبق ما

ًا خاضققت التي السلمية الحركات فتأريخ حرج ً مققا يومقق أو اليهققود مواجهققة فققي قتققال
أو الطققواغيت مققن فئققات يسققتهدف ممن فيها ُنزع بمهازل ملئ المرتدين أو النصارى

مققن - عن وله لنا الله - غفر البنا حسن عبارة وما السلم صفة مناصروهم أو جندهم
منهققم بعققض سققلم - والققذين الطققواغيت وأعققوان الحتلل عملء ضققد بعمليققات قاموا

إحققدى فققي عنهققم قققال أنه حتى ذلك باستنكار قام حيث ، ببعيد - عنا لليهود فلسطين
ًا : ( ليسوا بياناته تققؤتي أن كقادت حركات على القضاء وتم ) ، مسلمين وليسوا إخوان
بالواقع. أو بالشرع علمي ضعف عن صدرت التي الراء هذه بمثل ثمارها

ًا الجانب ذلك في المثلة ومن بعققض خققرج عنققدما الفققائت القققرن تسققعينات فققي أيض
فققي الفتنققة بداية - قبل مصر في السلمية الجماعة في العلماء أنصاف من القيادات
أن حيققن في فئات استهداف بتحريم شرعية أحكام - بتبني الجماعة وصفوف مواقف
إصققدارات وكققانت ، سياسققي تكققتيكي لغققرض اسققتهدافهم تجنققب العسققكري الجنققاح

بجققواز أسققره اللققه فققك الرحمققن عبققد عمققر الشققيخ أميرهققا وفتاوى السابقة الجماعة
صققفوف فققي البلبلققة ذلققك بعققد بققدأت ثققم ومققن ، الفئات تلك مثل استهداف وشرعية
فجّرمققت المر ذلك في القيادات بعض توسعت الفتنة بدأت لما ثم ، المجاهد الشباب

ًا قبققل مققن الجماعققة مجاهققدو اسققتهدفها فئققات استهداف مؤصققلة وأدلققة لفتققاوى تبعقق
وبقدأ ، شقهدائها دمققاء بقذلك فبقاعت ، الفئقات تلققك اسقتهداف وتوجب تجيز وصحيحة

أخرى.   عوامل وجود في خاصة المجاهدين صفوف في النهيار
ًا فئققات اسققتهداف من المجاهد أخي حذرناك فكما لذا ، العلمققاء أنصققاف لفتققاوى تبعقق

ورفعققًة بقالمؤمنين رحمققًة استئصققالهم يجققب عمقن والتقورع الكققف من أيضا فنحذرك
ًا ًا للدين وانتصار أمققا ، والجهققل الرجققاف أهققل أقاويققل أو العلمققاء أنصققاف لفتاوى تبع

ًا منهققم فئققات استهداف تأجيل فققي الميدانيققة القيققادات أو العليققا القيققادة لنظققرة تبعقق
ًا صلحياتهم نطاق في يدخل فذلك المناطق العمققل مصققلحة فيققه فيمققا لجتهادهم تبع
بسققبب التأجيققل ذلك أن فيؤصل متحذلق يأتي أن من الحذر كل الحذر لكن ، الجهادي

استهدافها.  يجوز ل الفئات هذه أن
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الثالث الفصل

المجربة العسكرية القواعد اعتماد

الله صلى الرسول وخطى أثر نقتفي الجملة في كنا وإن ونحن المؤمن ضالة الحكمة
تكون أن نقبل ول بل العسكرية تحركاتنا في عليهم الله رضوان وصحابته وسلم عليه

لنققا أبققاح الشرع أن إل الشرعية السياسة كانت كما إل جهادي تحرك أي في سياساتنا
إثم. فيها يكن لم ما المسلمين لغير العسكرية والقواعد الخطط من الستفادة
لهققذه السققابقة الجهاديققة المراحققل فقي الصققغيرة المجموعققات بعض تجاهل وللسف
ًا يكققن لم العسكرية القواعد ً وإنمققا الشققرع مخالفققة مققن خوفقق للعشققوائية استسققهال

أقققرب فققي الشققهادة منزلققة إلققى الوصققول في المحمودة الشباب رغبة مع والنمطية
عمققل أي مققن تجعققل علميققة قواعد باتباع العمل لمصلحة توجيهها ينبغي والتي فرصة

الهداف. تحقيق اتجاه في كبيرة خطوة صغير أو كبير عسكري
فيهققا نعققاني قققد طويلققة سققنين علينققا سيختصققر المجربققة العسققكرية القواعد اتباع إن

المدروسة العلمية الساليب واعتماد العشوائية ترك إن ، والعشوائية النمطية مفاسد
بنا سيؤدي العسكري العلم وتطبيق الواقع على وتنزيلها المجربة العسكرية والقواعد

الله. بإذن الداء وتحسين التطور من ويمكننا تعقيد بدون الهداف تحقيق إلى
ً أعينهم أمام يفتح للفراد القواعد هذه وتعليم ًا مجال منهققم يخرج وقد ، للبتكار واسع

ًة ًا قاد فقي الفقن هذا كتب أن خاصة ، نظرياتهم الحديث التأريخ كتب في تسطر أفذاذ
أجدادنا.  طرائق من أغلبها مأخوذة أصوله أن تتجاهل عصرنا

ولبيييان الييذهن لشييحذ القواعييد ببعييض خاصيية المثليية بعض هنا وسأذكر
: العسكرية أعمالنا لتسهيل القواعد هذه اتباع أهمية
وعلققى ، السققيطرة فقدت تمركزت إذا النظامية [ الجيوش تقول هامة قاعدة - هناك
]. الفعالية فقدت انتشرت إذا العكس

تسققتهدف أن يجققب العسققكرية عمليتنا أن إلى ُتوجهنا الول شطرها في القاعدة هذه
شققطرها من فالمقصود ، وانتشارها العدو قوات تكتل بين الموازنة في إخلل إحداث
ًا نستهدف عندما أننا الول ًا أو موقع ضققخمة قققوات العدو يضع أن المستحيل من هدف

البعض بعضها قواته وتضرب السيطرة سيفقد نار طلقة أول عند وإل الموضع هذا في
مققا نعققرف أن علينققا وهنا الموقع وحجم طبيعة مع تتناسب قوات العدو سيضع لذلك ،

العدو لن لمهاجمتها قوة إعداد يمكننا فيها قواته حجم التي المواقع وأنواع طبيعة هي
فققن تعلققم أهميققة الول الشققطر مققن ُيسققتفاد كققذلك ، فيهققا قواته زيادة عليه يستحيل

أمققا ، اشتباك فيها علينا ُيفرض لحظة أو ظرف أي في العدو مع الشتباك موقع اختيار
أنققه وهو منها الول الشطر على كذلك تأثير وله الهم وهو القاعدة من الثاني الشطر

وسققهلت فعاليتهققا فقققدت كلمققا الرض من رقعة أكبر على العدو قوات انتشرت كلما
شققباب من الوعي أهل عليها يسير التي القواعد أكثر هو الشطر هذا ولعل ، مواجهتها

ًا الهداف من قدر أكبر يضربون أنهم فنجد ، هذا عصرنا في الجهاد ًا كّمقق وعلققى ونوعقق
هققذه تجاهققل من أغلب أن كذلك ونجد ، العدو قوات يشتت مما الرض من رقعة أكبر

ذكرنققا - كمققا بمصققر السققلمية الجماعققة مع حدث ما وهذا الفشل نصيبه كان الجزئية
ُتشتت العدو قوات تنشر أن إمكانها في كان - عندما سابق موضوع في على جهوده و
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العمققل بتعطيققل بالمحافظققات القيادات بعض قيام وبسبب ، المصرية الراضي كامل
ي ققواته حشقد مقن النظام تمكن شتى دواٍع تحت بذلك اكن ف م ومقن محقدودة أم ث

الوضاع. في التحكم
صيورة فيي أو ثإيابت بمعيدل أو تصيياعدية إما : فهققي العمليات معدل - قواعد
ًا أمواج المعدلت. هذه كل فيها مراحلنا تكون وأحيان
ًا يكققون العمليققات  معققدل: البيان زيادة للنققاس حيققة عمليققة رسققالة ليبققث تصققاعدي

يعرفققون ل هققؤلء فكققل ، تصققاعد في المجاهدين قوة أن العدو جند وصغار والشعوب
أو العققدد حيققث مققن - إمققا العمليققات تصققاعد مققن أذهانهم في ينطبع وما القواعد هذه

المجاهققدين أن ويرسقققخ أذهققانهم في ينطبع ما - أقول ذلك كل أو النتشار أو النوعية
الشققعوب ُيجققرئ ممققا ، الهزيمققة العدو مصير وأن تراجع في والعدو مستمر تقدم في

ُيحيي ًا ويسهل نفوسهم في المل و ًا مدد ًا للحركة دائم ًا وتصاعد لققذلك ، للحركققة ذاتي
فققي كققان لققو حتى وهكذا الكبر ثم صغيرة بعمليات نبدأ بأن عملياتنا نخطط أن ينبغي

إشققعال عمليقات القاعقدة منظمقة رتبققت كمققا ، البدايققة مقن بقالكبيرة القيقام إمكاننقا
ً هذا ، المواجهة الرتقققاء منهققا العمققال تصققاعدية مققن كققثيرة أخققرى فوائققد عن فضل
ذلك. وغير المواجهة على وتعويدهم بالشباب

السققابقة القاعدة في ذكرناه الذي بالنتشار الخاص الشطر أن على التنبيه هنا ويجدر
رقعققة أكققبر على صغيرة بعمليات نبدأ أن فيمكننا العمليات تصاعدية قاعدة ُيعارض ل

ونقققوم النوع حيث من أكبر بعمليات نقوم فترة بعد ثم متباعدة أماكن في الرض من
لمرحلققة تكققون قققد والتصققاعدية ، المتباعققدة الماكن بين المسافات بتصغير ذلك بعد

ًا أمواج صورة أو ثابت لمعدل تتغير ثم معينة للتطورات.  تبع
دها القتي المجموعقات يناسقب فقذلك أمقواج صقورة في العمليات تكون أن أما قواع

وكققذلك ، العمليققات موقققع عقن بعيققدة أنهققا إل حصققينة الدفاعيققة ومواقعهققا العسكرية
لققن أفعققاله ثمن ودفع الرعب أمواج أن للعدو رسالة توصل أن تريد التي المجموعات

بالشققعوب يريققد مققا ليفعققل اسققتقراره هققي فققترة العمليات توقف معنى وليس تنتهي
ّد أننققا المققر في ما كل وإنما المسلمة سققتمل الققتي العمليققات مققن أخققرى لموجققة ُنعقق

ًا قلوبهم المسلمين عن شره يكف أن به , وأجدر نهاية له ليس الرعب هذا وأن ، رعب
ًا الله يقضي حتى يقلله أو ً كان أمر تناسققب هققذه المققواج طريقققة أن وأعتقد ، مفعول

السابق. المبحث في ذكرناها التي الرئيسية غير البلدان مجموعة أكثر
للتخطيققط كققذلك وتصققلح عامة كاستراتيجية تصلح قاعدة أيضا الهامة القواعد - ومن

: الصغيرة.. تقول للعمليات
ًا العدو نقاط أكثر في لديك قوة وأقصى الضاربة بقوتك اضرب[  ] ضعف

العققرب جزيققرة شباب تعتبر كانت العليا القيادة أن : كيف هنا إليه الشارة يجدر ومما
الدراسات في ُذكرت لعوامل للتغيير الجزيرة ُترشح تكن لم أنها إل الضاربة قوتها هم

العوامققل هققذه فققي انقلب حققدث الحققداث بعققد أنققه إل ، سققبتمبر لحققداث السققابقة
أولويققة لهققا وضققعت القيققادة أن نلحظ إننا بل المرشحة الدول من الجزيرة وأصبحت

الُمعاديققة النظمققة أكققثر - يمثققل سققعود آل نظققام - وهققو فيهققا العققدو لكققون وذلققك
ًا للمجاهدين ًا العرب جزيرة فكانت ، ضعف ًا تطبيق القاعدة. لهذه مثالي

ً صققغيرة لعمليققات التخطيققط علقى القاعققدة هذه تطبيق أما مجموعققة كققانت إذا فمثل
ًا سهلة عملية تواجه أفراد عشرة من منفذة - ول بققالطبع استشققهادية - وليسققت جققد
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ًا ُترسل أحيانا إنها بل اثنين أو لفرد إل العملية هذه تحتاج ًا مجاهد لعملية اثنين أو واحد
- بغققرض اللققه - بققإذن المضمونة العملية هذه إلى عددها كامل أرسلت إذا ولكن أكبر

النققاس ويظققن ، حققدث عما والصحف الناس يتحدث عندما العدو وإرهاب الستعراض
مققن يعلققي ممققا مناسققب عققددي وتفققوق حشققد لها سيتم القادمة العمليات أن والعدو
ًا المجاهدين أسهم بعققد إل ُيطبقققق ل هذا أن إل ، مواجهتهم من القلوب ويرجف إعلمي

الذي المحدود العدد على والقتصار ، ومفاسده ذلك ومصالح للحتمالت جيدة دراسة
الجملة. في أولى يكفي
أغلقب حقال هقو كمقا أخرى ومتطلبات ظروف في أخرى مجالت القاعدة لهذه كذلك

فيققه يعقققد للعققدو مبنققى مثل ، إليه الوصول سهل هدف هناك كان : إذا منها ، القواعد
ً اجتماعات لققدينا أن إل ، الحجققم صققغير مفخققخ بشققرك يتققم وهدمه ذلك - ونحو - مثل

ًا ًا مخزون ، اسققتخدام بققدون تحركنققا أثنققاء منهققا التخلققص يتققم قققد المتفجرات من جيد
حققتى أو فقققط المبنققى لتهدم ل المتفجرات من كمية استخدام الحالة هذه في فيمكن
ًا تبتلعه الرض لتجعل ولكن بالرض تسويه الرعققب كميققة تتضققاعف ذلققك وفققي ابتلع

إخفاء العدو استطاعة عدم أبرزها من جيدة إعلمية أهداف أيضا وتتحقق ، العدو لدى
ًا تكرر ذلك ومثل ، خسائره عديدة.       جيدة نتائج ورائه من وتحقق كثير

ومازال ، والحاضر السابق في الحروب عماد كانت والتي أيضا الهامة القواعد - ومن
سققيعجل عليهققا الجهققاد جماعات تركيز أن يتحدثون والمؤرخون الستراتيجيات علماء

القييوى العييدو لهزيميية وسيييلة أقييرب أن هققي ، العققداء كققل العققداء بانهيققار
ًا ًا استنزافه هي عسكري ًا عسييكري ًا - بققالطبع واقتصييادي طريققق عققن اقتصققادي
يقققول رامسققفيلد أن حتى - ، الخرى الساليب بجانب الساس في عسكرية عمليات

ًا للصحفيين أننققا تنسقوا ؟! ل ذلك من أكثر نفعل أن من المطلوب : ( ما نكساته مبرر
، كققذوب - وهققو مققا - بقققدر ) وصققدق الملييققن ينفق عدو مواجهة في المليارات ننفق
هققو السققابق السققوفييتي التحققاد أسقققط مققا إن يقققول الجققانب الباحثين أحد إن حتى

حرب خاصة ذلك وغير الصغيرة الحروب في والعسكرية القتصادية قدراته استنزاف
المصقير نفقس الحاليقة حروبهقا فقي أمريكقا مصقير وأن ، عنها تمخض وما أفغانستان

ًا ًا دراسته ختم ثم ، تقريب ترويققج إلققى أمريكققا أعقداء لقيققام داٍع هنققاك ليس ( إنه مازح
وسققيأتي !! ) ، جيققد بشققكل بنفسه بذلك يقوم بوش لن اهبانهيار للتعجيل الستنزاف

ان المبحقث هقذا مقن القادمة النقاط بعض في أسقاليب مقن بعقض عقن افتراضقي بي
والعلمية. والخططية الشرعية الجوانب مراعاة مع القتصادي الستنزاف

يخفققى ل أنققه إل العامققة والخطققط القواعققد في كلها وكانت ، فقط أمثلة ذكرته ما كل
كيفييية كييانت ولييو العسييكرية العمليييات فييي وحدة أصغر أن المتققابع علققى

ً وتنظيفييه السلحا وتخزين تجهيز وضييوابط لقواعييد تخضييع - كلهييا - مثل
وأذكققر ، القييل عليى يلزميه وفيما تخصصه في عضو كل يتعلمها أن يجب

وهو مصر في الطواغيت أخبث من طاغوت اغتيال محاولة أن المثال هذا بمناسبة هنا
ققد قتلقه مهمتقه كقانت القذي المنفقذ أن بسبب فشلت الشريف صفوت العلم وزير
السققيارة واجققه الذي زميله قام وعندما رطوبة به مكان في العملية ليلة السلح خزن
ً الوزير. ونجا الطلقات انحشرت الوزير لصابة الدور عليه وجاء الحارس بإصابة أول

والنظريييات للقواعييد جيييدة لدراسيية نرشييحها الييتي المراجييع أهييم ميين
: الحرب وفنون العسكرية
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بأفغانستان. المجاهدون أعدها التي المتنوعة الجهاد - موسوعات
العرب. بجزيرة الجهاد معسكرات عن الصادرة البتار - مجلة

كتابققات ولغيققره لققه كققذلك ، النصار مجلة في الله حفظه القرشي عبيد أبي - كتابات
الحسنة. السوة بموقع قديمة أخرى

دارس استطاعة في دام ما العصابات حروب خاصة الحرب فن في العامة - الكتب ال
شرعية. أخطاء من بها ما تلفي
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الرابع الفصل
الشدة اعتماد

هذه يستوعبوا لن فقط الورق على الجهاد ونتعلمي أي النظري الجهاد يتعلمون الذين
ًا النقطة يعققرف يعققد ولم السلح من دّرُج قد زمن منذ أمتنا يف الشباب للسف ، جيد
وغلظققة شققدة إل هققو مققا الجهاد أن علم قبل من الجهاد مارس ومن ، الحروب طبيعة

ل وأنه - تخلط فل السلم عن ل والقتال الجهاد عن أتحدث - إثخانو وتشريد إرهابو
فيقه البدايقة مرحلققة كانت إذا إل أخرى إلى مرحلة من وينتقل القتال يستمر أن يمكن

فققي الخققرى المراحل يف شدةال هلهذ يحتاج بل ، به وتشريد العدو في إثخان مرحلة
يفق الرخقاوة سققواء ، الرخقاوة ظققل يفقق جهاد يستمر أن يمكن لو ، الحيان من كثير

أن حيث ، العمليات أسلوب في أو المواقف اتخاذ يف الرخاوة أو إليه الدعوة أسلوب
يفقق البققدء نيققة عنققدهم من أنو ، يجهاد عمل لي الفشل عناصر أحد الرخاوة عنصر

فالفشققل إلو أفضققل بيققوتهم يفقق فليجلسوا الرخاوة تلك عندهم كانتو يجهاد لقعم
، أقصققد مققا ويفهم يتثبت أن أراد ومن ، الهوال بعده من نوسيلقو مصيرهم سيكون

ًء ، الحديثققة الجهادية الحركة على مر فيما والنظر والتواريخ السير بكتب فعليه وسققوا
نجعلهققم أن بنققا فأجققدر ، منققا تمكنققوا إذا أعداؤنا يرحمنا فلن اللين أو الشدة استعملنا
 يحاربونا. أن قبل مرة ألف يفكرون

يفهمققه ل العلميققةو القتاليققة المعققارك يفقق الكققافرين علققى والغلظققة الشدة دور إن
القتي المسقلمين تقدجين مرحلققة نأو ، حيقاتهم فقي ًحروبا يخوضوا لم ممن الكثيرون

الشباب بين التوضيح من حقه يأخذ أن يجب الدور هذا إن ، أثرها لها كان عليهم مرت
محققاربين كققانوا العربف ، البعثة وقت العرب عن يفترقون فهم ، يجاهد أن يريد الذي

الحروب.  طبيعة ويعرفون
فقققدان في ّارئيسي ًاعامل ذلك كان الرخاوة ناقوتملكت جهادنا في أشداء نكن لم إن إننا

الققتي المة هي البأس ذات المة نإف ، الرسالة أمة أعمدة من هو الذي البأس عنصر
وهققي الهوال تخوض التي المة وهي ، مواقع من تكتسبه ما على تحافظ أن تستطيع

 .الزمن هذا في فقدناها المعاني وهذه الجبال ثبات ثابتة
والصالحين الصلحية الجهادية الحركات بعض بين الفروق عن تحدثنا التأريخ كتب إن
الفققروق ضققمن مققن أن العباسققيين حركققة وبيققن وغيره الزكية كالنفس الطالبيين من

واتقققاء والرخققاوة العباسققيين مققن الشدة هو الخرين وفشل العباسيين نجاح وأسباب
كققان - وققد جيشققه قققادة مققن يطلققب كققان الزكية النفس إن حتى الخرين من الدماء
يطلقب كيقف يتعجبقون جيشقه قادة وكان ، أمكن ما الدماء يتقوا - أن ينتصر أن يمكن
قققدر علققى المصققلحين من وغيره الزكية النفس كان نعم ، أسلوبه ذلك ويكون الملك

أننقا إل ، تختلقف البغقاة قتقال وأحكقام مسلمين يقاتلون لكونهم ذلك في الصواب من
مققن لققدينا مققانع فل وجنققدهم المرتققدين مققن وأعوانهم الصليب أهل نواجه لله والحمد

ويؤتققوا الصققلة ويقيمققوا يتوبققوا لققم ما الواجبات أوجب من ذلك نرى بل دمائهم إراقة
لله. كله الدين ويكون الزكاة
بعققد السققنن فهققم مققن خيققر وهققم ، الشققدة أمققر عنهم الله رضي الصحابة فهم وهكذا
ّديق أن حتى ، النبياء بالنار التحريق مارسا عنهما الله رضي طالب أبي بن وعلي الّص
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عنققد الوقات بعض في المغلظة الشدة بأثر لمعرفتهم كراهة من فيه مما الرغم على
قققوم وأنهققم القتققل شققهوة بققاب مققن وجنققدهم قادتهم وينفذه بذلك يقوما لم ، الحاجة

السققلم عليهققم النبياء بعد بالخلق الخلق أرحم وهم ، قلوبهم أرق فما والله كل غلظ
الشققدة مققن موقققف كققل حاجققة وطبيعققة وأهلققه الكفققر لطبيعة فهمهم هو المر ولكن

الناس وعاد: (..  ذلك يبين ما الردة حروب فترة عن العلم أهل لنا نقل لذلك ، واللين
تركهققا مققن فمنهققم ، الشققريعة فروض من فتحللوا الجاهلية أمر من عليه كانوا ما إلى

وسققلم عليققه اللققه صققلى للرسققول تجققب أنهققا وزعم ، اةقالزك أنكر من ومنهم ، ًجميعا
يؤديهققا ولققن ، بنفسققه سققيؤديها أنه أعلن من ومنهم ، فيها حق بكر لبي وليس ، فقط
بوفققاة شققفرته ْتَققَبن قد السلم سيف أن اليمان ضعاف وظن ، الصديق بكر أبي إلى

وغلبققت ، الققدين هذا من للخروج الفرصة فاغتنموا ، وسلم عليه الله صلى الله رسول
وجققواثى والطققائف مكققة إل السققلم علققى يبققق ولققم ، العربيققة الجزيققرة علققى الققردة

أصققحاب لهققا فقققام ، والتجمعققات والقققرى القبائققل الققردة فعمت ، والمدينة بالبحرين
لهققا ورفعققوا ، ومنعهققا صققدها في ونشطوا ، القيام حق وسلم عليه الله صلى الرسول

، قبققل مققن فيققه تعهد لم صلبة عنه الله رضي بكر أبي من ورؤي ، والجهاد الجد رأس
أن إل منه كان فما الرجال منها يرهب التي السيئة بالخبار تأتيه كانت الرسل أن حتى
ليققس ًأحققدا رأيققت : فمققا الزور بققن ضققرار قققال حتى ، والنار الحرب من بالمزيد يأمر

- أي نخققبره فجعلنا ، بكر أبي من شعواء بحرب أمل وسلم عليه الله صلى الله رسول
للجنققد وصققاياه وكققانت ، عليه ل له بما نخبره - ولكأنما وعظمها الردة عن الشر أخبار
يسققمى ًلقرج ّقحر عنه الله رضي أنه حتى ، تباطؤ أو هوادة بل الرقاب جز حول تدور

لجهققاد أمققوال أخققذ فققي خققدعه لمققا ، بالفجاءة ويلقب ياليل عبد بن الله عبد بن إياس
الحققرب رحققى ودارت ، طريق قاطع بها صار الصحيح على أو ، بهم لحق ثم المرتدين

رجالهققا كققانوا بققل ، منهققا الله رسول أصحاب من أحد يجزع ولم ، الجزيرة كل شاملة
.. ).وسلطانه السلم حكم إلى الجزيرة عادت حتى ، وأهلها

وحققدوث وسلم عليه الله صلى الرسول وفاة بعد بالوضاع شبيهة أوضاع في الن إننا
لعمققال ونحتققاج للثخان فنحتاج الجهاد بداية في المؤمنون عليه كان ما مثل أو الردة
مققن واقتربنققا اللققه مكننققا إذا أمققا ، وغيرهققم قريظققة بنققي تجققاه بهققا القيققام تم ما مثل

: للناس اليمان أهل يقول ووقتها ، وقتها اليمان أهل أرق فما العدل ونشر السيطرة
الطلقاء.  فأنتم اذهبوا

فيهققا يراعققى وأن الشققرع حقدود تتعقدى أل يجققب والغلظققة الشدة أن ملحظة مع هذا
أبققواب أهققم مققن كبققاب الجهققاد أحكققام في الشريعة اعتبرتها التي المفاسدو المصالح

العققدو مققن عقلء هنققاك كققان كلمققا أنه ذلك وفي ، أبوابها أهم يكن لم إن الخلق هداية
أمققا عليهققم الشدة وطأة من خففنا كلما العقول كل فيه تشترك الذي بالحق يعترفون

آخر. شأن فله ومؤيدوه وجنده المتغطرس العدو

المة على يقع إيذاء يوجد ) : ل الثمن دفع ( سياسة الشدة بقضية يلتحق مما
دفققع اسققتراتيجية اتبققاع والنهاك النكاية شوكة مرحلة ففي ، الثمن دفع بدون علينا أو

أي مققن النكايققة لمجموعققات إجهاضي عمل فأي ، العدو نفوس في اليأس يبث الثمن
ً إجرامققه ثمققن يدفع العدو يجعل فعل برد ُيقابل أن ينبغي نوع عققن يرتققدع حققتى كققامل
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عققن يتوقققف بحيققث ، تجاهنا هجومي بعمل القيام قبل مرة ألف ويفكر ، لمثله العودة
نفسه. عن الدفاع على مقتصرة أفعاله وتكون بالجرام المبادرة

العققدو تققذكير وينبغققي ، سققنوات كانت ولو طويلة مدة بعد ولو يتم أن يجب الثمن دفع
بققأنه ، العققدو قققادة نفسية على يؤثر مما ، الثمن دفع لعملية التبريري البيان في بذلك

من وسيدفع إل المجاهدين تجاه أو وأهله السلم تجاه به يقومون عدائي عمل من ما
ذلققك ومققن قصققر، أو الزمن طال مصالحه أعز في أو وأعوانه نفسه في الثمن به قام
حرصققه بسققبب ليأسه الساحة ترك في التفكير فيبدأ للعدو اليأس مشاعر تسرب يبدأ

ل المعركققة اسققتمرار على إصرار لديهم المجاهدين من أجيال مواجهة في الدنيا على
للرد.  تدفعهم بل الحوادث تهزهم

المرتققد أو - الصليبي العدو غارات مشكلة ] فسنواجه التوحش [ إدارة مرحلة في أما
، نققديرها الققتي المناطق نطاق في سكنية مناطق أو تدريب معسكرات على - الجوية

نتبع أن كذلك ينبغي أنه إل المشكلة تلك لمواجهة وخنادق دفاعية تحصينات وضع ومع
الحالققة هققذه فققي الثمققن دفققع وسياسققة ، العدو إجرام مواجهة في الثمن دفع سياسة
ًا تحقق إدارة بنظققام المدارة المناطق مهاجمة قبل مرة ألف يفكر وتجعله للعدو ردع

الققتي الموادعة إلى العدو فيجنح ، حين بعد ولو ذلك ثمن سيدفع بأنه لعلمه ، التوحش
التوقققف تعنققي الققتي - الموادعققة والققترقي النفققاس التقققاط التققوحش منققاطق تمكن

مع هدنة نعقد ل فنحن ، واللتزامات التفاقيات من نوٍع أي بدون القتال عن المؤققت
-. الصلي الكافر مع ذلك يتم أن يمكن كان وإن ، المرتد العدو
فققي الخرى المجموعات هم الثمن دفع بعمليات يقوم من أفضل أن هامة نقطة وهنا

فيهققا سنتوسققع عققدة فوائد ذلك وفي ، العدوان عليها يقع لم والتي ، الخرى المناطق
، مكشققوفة ومصالحه محاصر أنه العدو إشعار أهمها من بالشوكة الخاص الفصل في
القرد فتققم العققراق فقي أو العقرب جزيرة في منطقة على عدائي بعمل العدو قام فلو

إذا خاصققة العققدو إربققاك إلققى ذلققك سققيؤدي أندونيسققيا أو نيجيريا أو المغرب في عليه
أنظمة أو الكفر أنظمة لسيطرة تخضع الثمن دفع عملية فيها تتم التي المنطقة كانت
ً يجققد فلن الردة ًا مجققال رفققع علققى كققذلك العمليققة تلققك وسققتعمل ، عليهققا للققرد جيققد

بأننققا مكان كل في للمسلمين عملية رسالة وإيصال العدوان عليهم وقع من معنويات
بحدود. ينقطع ل النصرة واجب وأن واحدة أمة
المثققال سققبيل فعلققى ، الصليبي العدو على السابقة الصورة في الثمن دفع يقتصر ول
، المجاهققدين مققن مجموعة وأسر بقتل فيه قام بعمل المرتد المصري النظام قام إذا

المصرية للسفارة ضربة بتوجيه المغرب أو الجزيرة في الجهاد شباب يقوم أن يمكن
الفققراج يتققم حققتى كرهائن مصريين دبلوماسيين بخطف القيام أو لها تبريري بيان مع
ً المجاهدين من مجموعة عن لققم إذا بحيققث الشققدة سياسققة اتباع مع ، ذلك ونحو مثل
العققدو قلوب في الرعب تقذف مروعة بصورة الرهائن تصفية يتم المطالب تنفيذ يتم

وأعوانه.   
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الخامس الفصل
الشوكة تحقيق

فققي أو المجموعققة فققي فققرد كققل يحصققل فعنققدما اليمانيققة بققالموالة الشوكة تتحقق
راد باقي من الولء - على شأنه قل - مهما التوحش منطقة م ومقن الف هقو يعطقي ث
هققذه من شوكة تتكون ذلك من ، له فداء وهم لهم فداء هو يكون بحيث للباقين الولء

العداء. مواجهة في المجموعة
ًء كسر إذا أنه العدو يعلم عندما نقول أن نستطيع الباقون سيستسلم مجموعة من جز

من جزء على قضى إذا أنه العدو علم إذا وإنما ، الشوكة تحقق لم المجموعة هذه إن
قائمققة المجموعة أهداف وستبقى الباقين من قائًما لدمائهم الثأر فسيبقى المجموعة

العققدو يخشققاها الققتي الشققوكة حققت قد المجموعة تلك تكون آخرهم عن يفنوا حتى
واحدة.   ضربة في الفناء على يستعصي المجموعة تشكيل كان إذا خاصة

المجموعقات شقوكات محصلة هي حساب ألف العدو لها يعمل والتي الكبرى الشوكة
وجققود ففققي ، التققوحش منققاطق فققي الدارة مجموعققات أو النكايققة مجموعققات سواء

بنققوده أهققم بالققدماء مكتققوب عقققد فققي تتمثل المجموعات هذه كل بين إيمانية موالة
مواجهاتها. عن العدو يعجز كبرى شوكة ] تتحقق الهدم والهدم الدم  الدم[

مققن أفضققل أن ، الثمققن دفققع سياسة عن السابق الفصل في عنه تحدثت ما هذا وفي
نربك بحيث ، العدوان عليها وقع التي غير أخرى مجموعة هي الثمن دفع بعملية يقوم
وقع التي المجموعة أو المنطقة تستطيع حتى وجهوده تفكيره ونشتت ونشغله العدو
ا تسقتعيد أن العدوان عليها قيمقة المقة تستحضقر ذلقك وفقي ، أوراقهقا وترتقب قواه

أمامها. تقف أن الشر قوى تستطيع ل شوكة إقامة على وقدرتها اليمانية الموالة
أو فققرد كققل , لققذلك أمققة جهققاد المرحلققة هققذه في جهادنا نعتبر أننا على ننبه هذا وفي

علققى الولء معنا وتبادلت الجهاد في ودخلت السلم حكم لها ثبت جماعة أو مجموعة
الفت لقو حقتى المجاهقدة الحركة من جزء ] فهي الهدم والهدم الدم [ الدم أساس خ
عققن ل تققأول عققن المخالفققة هققذه دامققت ما عملية أو علمية أمور في الصواب المنهج

مخالفققة أي علققى إقرارهققم عققدم - مققع الحققوال قرائن من تترجح ذلك - معرفة تعمد
ً ، عديققدة أمثلة التأريخ عبر بنا ومر ، بها بالمجاهرة يقومون السققلم شققيخ كققان فمثل

الحققديث مقام في وهذا منهجهم فساد ويبين الشاعرة على كتبه في يحمل تيمية ابن
- والنصققرة اليققواءو الققولء مقققام-  آخققر مقققام في ثم ، البدعية وأفعالهم أقوالهم عن

السققلم ينصققرون بققل ببققدعهم فيققه متلبسين غير وضع في القوام هؤلء يكون عندما
أنهم إل الشاعرة لعلماء يميلون كانوا والشام مصر حكام أن عليكم يخفى ول ، وأهله
شققيخ عنهققم قققال التتققار أمققام اللققه سققبيل فققي والجهققاد السققلم لنصرة وقفوا عندما

يحملققون ل الجنققد أن اعتبققار وعلققى ومصققر بالشققام المنصققورة الطائفققة أنهم السلم
اليققوبي القدين صققلح مققدح وكققذلك ، للشاعرة يميلون الذين القادة معتقد بالضرورة

مذهب أن الرغم على الباطنية أمام السنة ونصرة الصليبيين أمام السلم نصره على
القدر كثر لما وكذلك: (..  السلم شيخ يقول ذلك وفي ، دولته مذهب كان الشاعرة

والثققار والسققنن العلققم نققدرس ل عنهققم الحققديث روايققة تققرك فلققو ، البصققرة أهل في
فيققه بمققن إل ذلك وغير والجهاد العلم من الواجبات إقامة تعذر فإذا ، فيهم المحفوظة
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مققع الققواجب مصققلحة تحصققيل : كققان الققواجب ذلققك تقرك مضقرة دون مضقرتها بدعة
ًا معه مرجوحة مفسدة فيقه المسقألة هقذه فقي الكلم كقان لهقذا ، العكقس مقن خيقر
 ) أ.هق. ..تفصيل

مققن أو الطوائققف هققذه مققن الققولء ويعطينققا الجهققاد في يرغب من مراعاة علينا لذلك
ومحاولققة أخطقق أي علققى إقرارهققم عققدم مققع وننصققرهم ونققواليهم منهم فنقبل العامة

ققد ومفاسقد فتقن فقي التسقبب عقدم مققع مكانإوال والحاجة الظروف بقدر تصحيحال
يسققبب وعنققدما ، أكققبر سققتكون مصققلحته العققادة فققي كونه خاصة الجهاد على تقضي
ًا النكار ًا ل الخطققأ بعمققل ُيققؤذن ل لكققن النكققار يققترك أكققبر مفاسققد أو فتن ول تصققريح
ًا ًا تلميح : السققلم شققيخ يقققول ذلك وفي ، السلمية الحركات بعض تفعل كما وإقرار

النهققي فققي كققان إذا الشيء عن الناس بعض لنهي المير أو العالم ترك بين ففرق(.. 
) أ.هق. ..الحوال باختلف يختلف وهذا ، فعله في إذنه وبين ، راجحة مفسدة

الققتي خاصققة ، المجموعات بين والنصرة الموالة - حدوث الله - بإذن فيه شك ل مما
المتفشققي والجهققل المققة فقي الواقققع التفققرق بسبب للسف لكن ، العليا القيادة تتبع

مققع والقتققال العمليققات رقعققة تتوسققع عندما نتوقع الساحة على الموجودة والخلفات
الحركققات مققن أو المققة مققن فئققات مققع مواجهققة إشققعال فققي العققدو - ويتخبققط العدو

مققن مجموعققات بروز نتوقع - أقول قبل من المواجهة خريطة على تكن لم السلمية
من العدو تواجه وإنما الجهادية الحركة مع الموالة تتبادل ل الحركات من أو الشعوب

تحجققم قد أنها خاصة ، ذلك ونحو عنها يكف أن أجل من أو خاصة مكاسب تحقيق أجل
وعملياته.  ضغوطه العدو عليها يركز ل أن لتضمن العليا للقيادة الولء إعلن عن

رايققة تحت المة تتوحد أن نسعى الصل في كنا - وإن المرحلة تلك واجهتنا إذا ودورنا
وتبققادل والسققاليب الهققداف توحيققد بأهميققة المققة فئات بين التوعية نبث - أن واحدة
، حققدة علققى منا بكل الستفراد من يتمكن ل بحيث العدو يهابنا لن السبيل لنه الولء
سققتتوحد أهدافنا تتوحد عندما ثم ومن ، أهداف من نريد ما تحقيق من نتمكن ثم ومن

ًا الكثر هي شوكتنا وتكون المجموعات ًا والكثر ثبات فيققه لمققا الواقققع تغييققر فققي تققأثير
أهدافها. تتباين العدو من فئات مواجهة في سيكون ذلك أن - خاصة الله - بإذن الخير
والتطويققل التعقيققد مققن خاليققة مبسققطة - بصققورة النققاس - كل للناس يصل أن ينبغي

ًا نسعى أن يجب والذي أجله من خلقنا الذي الهدف الققدنيا خيققر فيققه والذي إليه جميع
أو الصققليبي العققدو مواجهققة فققي سنقدمها تضحيات أو بذل لي قيمة ل وأنه ، والخرة

ل هقدف ذلقك وراء مقن سقيتحقق القذي الهقدف كقان إذا المرتقد أو الصهيوني أو هزي
لطققاغوت ومقققداراتنا أنفسققنا نسلم أن السوأ الجانب على أو محدودة مؤقتة مصلحة

تتحققرر بققه الققذي الربققاني المنهققج غيققر جديد دستور أو جماعة أو فرد صورة في جديد
أن وحققده يسقتحق القذي العباد خالق عبادة إلى العباد عبادة من البشرية كل البشرية

الققذي هققو وحققده الهققدف هققذا ، التضحيات هذه وحده يستحق والذي ونعبده له نخضع
نبتكقر أن فققط يتبقققى ، سقليمة أسققس علقى المققوالة وينشقئ المققة يوحد أن يمكن

- كل المة إلى تعقيد بدون المعنى هذا يصل لكي الفعالة والدعوية العلمية الوسائل
إرهاصاتها. بدأت التي الرهيبة المعركة تلك ظل - في المة
ثققم ومن الشوكة قوة تقدير بكيفية خاصة الشوكة تحقيق قضية في هامة نقطة بقيت
نؤكققد أن نريققد مققا النقطققة هققذه فققي ، صحيحة معطيات على وخططنا تحركاتقنا نبني
ولءهققم نملققك ل ممققن الخريققن تحركققات علققى تحركاتنا نبني أل علينا ينبغي أنه عليه
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خطط وضع أن الصل أن حيث ، الضيقة المور أو التكميلية المور في إل ، وتوجيههم
نققديرها الققتي المجموعققة فققي متمثلققة لدينا التي الحقيقية الشوكة على مبني التحرك
والنصرة. الولء معنا تتبادل أو أعطتنا التي والمناطق المجموعات وباقي

بوضققع مصر في الجهادية المجموعات إحدى قامت السابق القرن من التسعينات في
ِة فصققيل يتحققرك أن أسققاس علققى خطتهققا بنت ولكنها للتحرك ممتازة خطة : الجماعقق

ِة السلمية وقققد ، الصققغيرة المجموعققة هذه خطة تخدم معينة تحركات الجهاد وجماع
تقققديره أن إل ، يريد كما للتحرك الجماعتين ستدفع الحداث أن المجموعة قائد توهم
لتلك جسيمة خسائر أخرى عوامل مع المر ذلك على وترتب ، للسف دقيق غير كان

ًا تحركاتنا نبني ل : أن قلناه ما هو ذلك من والمستفاد ، المجموعة ل من لتحركات تبع
فقي المتمثقل الخقاص الققولء هنقا بقالولء أقصد ، القل على ولءهم أو توجيههم نملك

علققى مسققلم أي تجاه المسلم من يكون الذي العام الولء أقصد ول ، والنصرة اليواء
يكققون بحيققث العققام الولء يتحقق المثل الوضع إلى المة ترتقي وحينما ، الرض وجه
الخاص. الولء عين هو
 ِذيَن ِإّن ّل ْا ا ُنو ْا آَم َهاَجُرو ْا َو ُدو َه ِهْم َوَجا ِل َوا َأْم ِهْم ِب ُفِس َأن ِبيِل ِفققي َو ِه َسقق ّلقق ِذيَن ال ّلقق ْا َوا َوو آ

ْا َنَصُرو ِئَك ّو َلق ْو ُهْم ُأ ْعُض َياء َب ِل ْو ْعٍض َأ ِذيَن َب ّل ْا َوا ُنو َلْم آَم ْا َو َهاِجُرو ُكم َما ُي ِهم ّمن َل ِت َي َ ّمققن َول
ٍء ّتى َشْي ْا َح َهاِجُرو ِإِن ُي ُكْم َو َتنَصُرو ّديِن ِفي اْس ُكققُم ال ْي َل َع ّنْصققُر َف ّ ال َلققى ِإل ٍم َع ْو ُكققْم َققق َن ْي َب

ُهم َن ْي َب ٌق َو َثا ّلُه ّمي ُلوَن ِبَما َوال ْعَم ّلذيَن  َبِصيٌر َت ْا َوا َفُرو ُهْم َك ْعُض َيققاء َب ِل ْو ْعققٍض َأ ّ َب ُه ِإل ُلققو َع ْف َت
ُكن َنٌة َت ْت َلْرِض ِفي ِف ٌد ا َفَسا ِبيٌر َو . َك
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السادس الفصل

في والتحرك جيدا والمجاورين للمخالفين السياسية اللعبة قواعد فهم
1شرعية بسياسة معها والتعامل مواجهتها

عنققدهم أو عسققكريين قققادة السققلمية الحركققة قققادة أغلققب يكون أن على نحث نحن
القادة هؤلء يعمل أن على نحث أيضا كذلك ، القل على الصف في القتال على قدرة
بسواء.  سواء العسكري العلم كإتقان السياسة علم إتقان على
ذهبققت ، والجمققاجم والشلء الدماء بين وهزائم انتصارات بين الطويلة مسيرتنا خلل
الققتي للحركات المشترك العامل تأملنا فإذا الحركات بعض واستمرت الحركات بعض

هققؤلء مققن بعققض نعققم ، العسققكري العمققل بجققانب السياسققي العمققل نجده استمرت
هقو ونعققم البققاء لقه وأثمقرت مواقفه بعض في شرعية غير بطريقة السياسة تعاطى

مققن والمجققاورين العققداء سياسققة فهم من هناك كذلك أنه إل البركة منه ُمحقت بقاء
ًا فأثمرت شرعية بسياسة معها وتعامل الخرى السلمية الحركات ببركققة يققزداد كيانقق

ًء الشرع مخالفة عدم وبركة الدين لنصرة العمل ًا نقا مرحلقة بعقد مرحلقة ورفعة وثبات
لله. والحمد

السياسة وتجاهلت العسكري والعمل والقتال بالجهاد قامت التي الحركات مصير أما
ًا واعتبرتها السققاليب تعققاطي فققي أوغلققت الققتي تلققك أو ، الشققيطان عمققل مققن رجس
وهققؤلء هققؤلء مصققير فكققان كفرية سياسات في وخاضت بل شرعية الغير السياسية

الجهاد. ثمار ليقطفوا والردة الكفر لقوى مطية غدوا أنهم للسف
ًا مهم السياسي العمل إن ًاواحققد ًاسياسققي ًخطققأ : ( إن أحققدهم قققال حتى وخطير جد

أنققه إل كبيرة مبالغة من فيه ما على القول ) وهذا عسكري خطأ ئةام من عاقبة أوخم
السياسي. الخطأ خطورة من يبين ما بقدر صحيح

- ويجققد السياسققية مققواقفهم فققي عفققن مققن القققوم عليققه ما يشاهد عندما بعضنا نعم
والكققذب بالخققداع مليئةال شيطانيةال الساليب اتباعو ةوالنساني لخلقل قومال انفقد

فقي الخقوض عقن التعفقف إلققى يجنقح ذلك كل بعضنا يشاهد - عندما والخيانة والتآمر
السياسة. هجر علينا ينبغي يكن لم أنه إل ، السياسي هؤلء حضيض

العمققل - بجققانب علمققه قققدر - على المنضبط السياسي العمل خاض من هناك كذلك
م للسقف أنقه إل العسكري العقداء عنقد السياسقة اللعبقة حقيققة الن حقتى يفهقم ل

والمجاورين.
ومن والمجاورين للعداء السياسي والواقع السياسية اللعبة قواعد بفهم الهتمام إن
ل الواقققع هققذا مواجهققة فققي الشققرعية بالسياسة المنضبط السياسي العمل إتقان ثم

قطققف لحظققة أن اعتبارنققا فققي وضققعنا إذا خاصققة ، العسققكري العمققل عن أهمية يقل
عقود في المجاهدون قدمها التي التضحيات حصيلة ُتعتبر التي اللحظة - وهي الثمرة
بقل يسقبقها نعقم ، حاسم سياسي وقرار سياسية ضربة عن ناتجة لحظة - هي طويلة

سياسية إدارة على يعتمدان والمصير الخيرة اللحظة لكن عسكرية ضربات ويلزمها

، السلمية التيارات من الدارسين لحد مذكرة على بالسياسة الخاص الفصل أجزاء بعض تحرير في اعتمدت     1
هذه بيان استكمال في هذا ووظفت مجردة حقائق من فيها بما بالستفادة فقمت كثيرة أخطاء بها المذكرة هذه

النقطة.
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تتحققق حقتى جيقدة سياسقية إدارة إلقى تحتقاج كلهقا القتاليقة المسيرة إن بل ، متقنة
ًا هامة ملحظة مع هذا ، النتائج أفضل إلققى الفقققرة هققذه فققي إشارة كل  أن: جد
، العسققكري القائققد من صادر السياسي القرار يكون أن بها مقصود السياسية الدارة

القققادة مساعدي من المقاتلين من تكون أن ينبغي أغلبها أو كلها السياسية الدارة بل
السياسي الجانب بدراسة بالهتمام عنيتهم من هم هؤلء فكل ، وجنودهم العسكريين

خطييورة     علييى     التأكيد     فينبغي ، غيرهم معركة تكون أن قبل معركتهم فالمعركة
أي     تحييت     العسييكرية     المعييارك     يخييوض     ل     من     بأيدي     السياسي     القرار     ترك
.حجة
ونحققن ، والمجققاورين للعققداء السياسققية اللعبققة قواعد عن نبذة باختصار سيأتي وهنا

تفعققل - كمققا بالله - والعياذ تطبيقها في ونجاريهم منها لنستفيد ل القواعد هذه نطرح
ًا معها ونتعامل القوم منطلقات لنعرف ولكن البدعية الحركقات من كثير للسياسة تبع

الهامققة النقققاط أن إل لهميتهققا التطبيقيققة النقققاط بعققض سنطرح ذلك بعد ، الشرعية
أول علققى المجاهققد الشققباب وضققعنا قققد نكققون العجالققة هققذه في أننا وحسبنا ، كثيرة

والممارسة. للدراسة الطريق
والققردة الكفر أهل عند الصراع عقيدةف ، مادي منطلق العداء يحرك الذي - المنطلق

بققدوافع يسققترونها دنيويققة دوافققع لهققم كققان فإن ، بنائها أغلب في دنيوية مادية عقيدة
العامققل ليققس فيهققا التقليققدي العقققدي العامل وأن ، ومزعومة كاذبة حضارية أو دينية

الجهققال لتبققاعل بالنسققبة ُيعتققبر قققدو ، للمعركققة دفعهققم عوامققل أحد ُيعتبر فهو الوحيد
ًعا عندهم ّيا داف فهققم ، البقاء في الرغبةو المادية المصالح هو تحركهم وقود أن إل ، قو

الرفاهيققة حيققاة لهققم يضققمن الققذي البقققاء بل بقاء أي وليس ، ذلك أجل من يصارعون
تحققالفهم فققي ويصققبروا ليسققتمروا يقدعمهم ومن حلفائهملو ، منغصات بدون والترف

 ً.جيدا ذلك نعي أن فيجب ، التحالف بذلك متحققة المصلحة مادامت معهم
ًا يخضققع ل لديهم مبدأال هذا و, المصلحة مبدأ هو السياسية مبادئهم فأهم لذلك مطلققق
أو العداوة.. السققلم أو تتبعه.. الصداقة الخرى المبادئ كل إن . بل.أخلقية قيمة لي

ًا تتحدد الحرب.. .للمصلحة ًطبقا جميع
أو دائمققة عققداوة السياسققة فققي  ليققس[ يقققول شققعار فققي ذلك الغرب ساسة ولخص
].  دائمة مصالح هناك ولكن دائمة صداقة
ًا بينهم فيما المصالح اختلف كان فقد ولذلك ل ذلك أن إل ، دموية الحروب لشد دافع
الكفر ملل بين مشترك عمل أرضية يشكل للسلم المشترك العداء أن حقيقة ينسينا
السققلم ضد اليديولوجي تحالفهم أن كذلك نقول أن نستطيع لكننا ، المختلفة والردة

أن ينبغققي لققذلك ، منهققم طرف لكل المادية المصالح بسقف ومحدود هش تحالف هو
يحققد الققتي المصققلحة سقفل وتقدير جيد فهم بعد والسياسية العسكرية خططنا نبني

الطققراف بيققن المصققالح فجققوة عيوسققت علققى نعمققل وأن ، ناأعققدائ من عدو كل حركة
العمييل     قييادة     ذهيين     فييي     واضحة     المصالح     خريطة     تكون     أن     لبد  ف ، المعادية

.العسكرية     الخرائط     أهمية     درجة     بنفس     مهمة     خريطة     وهي     ،     لدينا
الصققفقات عققن البققديل , لن العققدو سياسققة طابع هي الصفقة أن نقول أن نستطيعو

المسققتمرة الحققرب هققو-  فقققط جزئيققة ًامكاسب لهم تققح لو - وحتى لديهم الناجحة
، الممكققن فققن أنهققا السياسة على يطلقون هم لذلك ، المصالح جميع تسحق قد التي
ضققعيف الخصققم أن يظنققون عنققدما فقققط فققذلك الحققرب استمرار على إصرارهم أما
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الغققزو عمليققة فيهققا كقونت عنيفققة مقاومققة وجود فعند كله لذلك ، إرادته سحق ويمكن
ًا النسحاب في التحالف أطراف فتبدأ ، مجدية وغير التكاليف باهظة الخققر بعققد واحد
  .مناسبة أخرى ظروف ىإل الصدام تأجيل أو السلمةً ةمؤثر

القوة زينالمو انعكاس مجرد لنها الثبات صفة لها ليس العداء لدى الصفقة طبيعةو
ًا عرضة الموازين , وتلك معينة لحظة في المعاهدات نقض يتم , وبالتالي للتغيير دائم

.أخلقي غير وبالطبع - منتظم بشكل الصفقات  أو- السياسية
فرصققة أقرب في الحوال معظم في انتهاكه يتم أمر المعقودة الصفقة احترام إن بل
صقفقات عققد , وكققذلك بالعهققد اللقتزام نتائقج مقن أكقبر النققض ذلقك نتائج تكان إذا

فققي روتينققي عمققل هققو واحققد وقققت يوفقق متعارضة مصالح ذات أطراف مع متناقضة
.السياسية الغابة

منهققا عديدة لسباب وأمته كيانه مصالح وجميع السياسي قراره الطراف أحد يبيع قد
هققي ذلققك علققى مثققال - وأقققرب كيانه لضعف السياسي المعترك بخوض جدارته عدم
الخاصققة ومطققامحه نفسققه إل يمثققل ل لكققونه أو-  المهترئققة السققلمية الحركققات تلك

ً العربيققة المنطقققة حكام ذلك على مثال - وأقرب أمته أو الشعبية قواعده عن معزول
 -. عامة
علققى مباشققر تققأثير لهققا والققتي للعققداء السياسققي الموقف وطبيعة سمات بعض هذه

الخققرى السققلمية الحركققات مققن المجققاورون أمققا ، وأعققدائه السققلم بيققن الصققراع
العققداء سياسققة مبققادئ ونفققس الشققرعية السياسة من خليط على تقوم فسياستهم

السياسة من هذا خليطهم أن الناس ليهام النصوص تحريف مع المصلحة مبدأ خاصة
المنققاورة علققى قققدرتهم مققن يسققتغرب قققد البعض أن شك ول ، المشروعة الشرعية
يجققد المتأمقل ولكقن ، لقديهم عسقكرية قوة وجود عدم مع الصفقات وعقد السياسية

حالققة فقي خطقًرا تشقكل والققتي الشباب من رقمية أعداد من لديهم بما يناورون أنهم
وانفققرط لهققم حقيقيققة قيمققة ل أنهققم بسبب الساحة من قياداتهم زالت لو : ما واحدة

، المجاهققدين إلققى الشققباب هققذا ينضققم أن العققداء لققدى فالخوف الشباب هؤلء عقد
مصققلحة وأكققبر المجققاورون أجلققه مققن ينققاور مبققدأ أهققم أن هنققا نبينه أن نريد ما ولكن

البقاء.. البقاء.. البقاء. هي أجلها من الشرعية المصالح وكل الدين يبيعون
ليفهققم المكققان قققدر التوسققع والقواعققد القيققادة وعلققى إشارات سبق ما كل وبالطبع

ًا يتحققرك العدو أن نمطية عن بعيدة دراسته تكون وأن ، الفريقين سياسات بعمق تبعقق
ًا العدو أطراف من كثير لدى الدين دافع سيجد أنه خاصة ، فقط دينية لدوافع أو ثانويقق

ً بجققانب السياسققية اللجقان فقي للعمقل سققيؤهل الققذي الدارس على كذلك ، مضمحل
، التمحيققص علققى قققدرة مققع التأريققخ فققي جيققدة قراءات له تكون أن العسكري عمله

دراسققة على فيه ويركز الجتماع علم دراسة عليه وينبغي ، النفس علم في وقراءات
العصققبية بيققن والفققارق والسلمي العربي عالمنا في والعشائر القبائل بدور يتعلق ما

القبائققل بنية في المعاصر الجاهلي النظام أحدثه وما ، المذمومة والعصبية المحمودة
إلققى بهققا النحققراف أو المعاصرة المدنية المؤسسات في وتذويبها تفتيتها على وعمله

الجاهلية.    العصبية

، منضققبطة شققرعية بسياسة والمجاورين العدو سياسات مواجهة علينا أن ونؤكد نعيد
:  هامة ملحظة ذلك على لنا ولكن
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السققلم ومصققالح ، بققالحرب المتعلقققة الحكققام خققذأ( و:  اللققه رحمه القيم ابن يقول
وسقلم عليقه الله صلى الله رسول سير من ، الشرعية السياسة وأمور ، وأمره وأهله

 .1) التوفيق وبالله ، لون وتلك ، لون فهذا ، الرجال آراء من أخذها من أولى ومغازيه
] [ أولققى السققنة مققن الشققرعية السياسققة أمور أخذ أن القيم ابن يبين النص هذا وفي
القيققم ابققن للمققام ننقل بالخطأ النقطة هذه البعض يفهم ل وحتى ] ، [ يجب يقل ولم
: أكثر توضيح فيه أخر موضع من النقل هذا

معه يكون ًفعل كان ما : السياسة عقيل ابن : ( وقال الله رحمه القيم ابن يقول
ول ، الرسييول يضعه لم وإن ، الفساد عن بعدأو الصلحا إلى أقرب الناس

مييا يخييالف لم  أي- الشرع وافق ما  إل- بقولك أردت نإف ، وحي به نزل
- الشييرع بييه نطييق مييا إل سياسة ل-  أردت وإن ، فصحيح الشرع به نطق

. 2) للصحابة وتغليط فغلط
من المير يقرره ما على يدل الذي الشرعي بالنص يطالب من غلط نعرف ذلك ومن
الحل أهل بمشاورة هافي يستعين التيو اجباتهو من هي التي الشرعية السياسة أمور

الدنيا. أمور في ةخبر لهم ممن الدين هلأ من والعقد
هامققة لجزئيققة تطققبيقي مثال بوضع سأختم ثم ، عليها سأنبه الهامة النقاط بعض هناك

التنقبيه مققع ، للمعركة السياسية الجوانب وفهم دراسة من ُيستفاد ما أهم من أعتبرها
عنققد فيققه فالتعققديل لققذلك ، مثققال إل هققو مققا سققأورده الذي التطبيقي المثال أن على

ًا مختلفة عناصر اختيار حتى أو التطبيق للقيققادات راجققع أمققر هققو عناصققره عققن تمامقق
ًء الميدانية المناطق.    قيادات أو العليا القيادة سوا

مققن يمكنهققا عققال مسققتوى علققى المسققلمة السياسققية القيادة تكون أن ييكف ل) 1(
مسققتوى علققى السلمية القواعد تكون أن بد ل , بل ىالمستو رفيع السياسي العمل
ًا الدراك من عال وقدر رفيع إذا خاصققة السياسققي القققرار اتخاذ في المشاركة , وأيض
.الثقيلة التبعات أو المصيرية الخطورة من درجة على كان

ًاو المصقيرية ةالسياسقي قراراتها قبول في الفيصل هي القيادة في الثقة تكون ما غالب
أن ينبغققي عصققرنا فققي الثقققة الحققال بطبيعققة, و مثال الحديبية صلح في حدث بما ولنا

ًا صدقها اختبار تم لقيادة ثابتة معطيات على مبنية ثقة تكون الميادين شتى يوف عملي
ًا ختبرُت لم قيادات في المعات ثقة غير وهذا ، وإخضققاع التظققاهر تجيققد , ولكققن ميداني

. والدجل الكذب فيها بما المؤثرات بشتى الغير
للققوعي الدراك مققن عال قدر على يكونون بحيث بالقواعد الرتقاء على العمل كذلك

الققتي المصققيرية السياسققية القققرارات وقبققولهم تفهمهققم سهولة إلى يؤدي السياسي
القيادة. عن تصدر

ّد وما المسلمين الخوان كحركة ) المجاورون2( ممققن مقلققديهم مققن الساحة على ج
نقققاط فققي سياسققاتهم فققي يتفقققون الصققلحي السققلفي التيار أنفسهم على ُيطلقون

ًا فهمها ينبغي والتي القليلة النقاط بعض في يختلفون ولكن كثيرة التعامققل عنققد جيققد
سققيقومون مققا وتوقع منهم كل مواقف لتحليل كمفتاح تصلح قد الفروق فهذه ، معهم

الشرعية. السياسة في السابقة المثلة بعض لهم كذلك ، الحداث تجاه به

المعاد. زاد     1
الله. رحمه القيم لبن الحكمية الطرق     2
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خطققوة أي تجققاه الفعققل ردود تحديققد هققي السياسققية الدراسققات فوائققد أهققم ) من3(
ًا المضي ثم ومن بها للقيام نخطط أو المناسققب للظرف تأجيلها أو بها القيام في قدم

ولقذلك ، نبقدأ العقدو فئات من بمن تحديد ذلك ومن ، مناسبة لتكون لها الوضاع تهيئة
مرتبققة ، نطاقهققا فققي المسققتهدفين العققداء بجميع قائمة تضع أن مجموعة لكل ينبغي

ًا عنققد المتوقققع الفعل ورد المواجهة سلم أعلى وضعهم وأهمية منهم كل لخطورة تبع
الذي بالجرام تجاهر المستهدفة الفئة نجعل وكيف ، منهم فئة كل تجاه العمليات بدء

ًا استهدافها يجعل مما تستره كانت الجماهير.  أمام ُمبرر
والمجققاورين للعققداء السياسققية اللعبققة فهققم أهميققة علققى الفصققل هذا في ) نبهت4(

رعية بسياسقة معها للتعامل السياسة فن وإتقان دراسقة إغفقال ينبغقي ل أنقه إل ، ش
العداء من المستجيبين ومع المجاهد الصف مع التعامل في الشرعية السياسة وفهم
ًا بل المسلم الصف إلى يدخلون عندما مباشققرة المجاهد الصف إلى يدخلون قد أحيان

مققن أو مرتققدون أو بغققاة أو خققوارج صققفنا وفي بيننا من خرج إذا نتصرف كيف نتعلم ،
لنصقوص مخالفققة يشققمل العمقل ينظقم تشققريع وضع يطلب من أو أنواط ذات يطلب

يشققرب مققن بيننا من خرج إذا كذلك ، المتحدة المم إلى بالنضمام يطالب أو شرعية
ًا يستوجب ما أو الخمر أن على مبني عملنا أن خاصة متوقعة الصناف هذه فكل ، حد
المعركققة أثنققاء الصققناف هققذه مثل وخروج ، حركة جهاد وليس أمة جهاد جهادنا يكون
ًا ُينشئ الشققرعية بالدلة يكون ل معها والتعامل ، والتعقيد الحساسية غاية في أوضاع
عليه نبينا طريقة من مأخوذة دقيقة شرعية بسياسة وإنما ، مستقرة دولة تخص التي

لطرائققق المسائل هذه بفقه نخرج ل حتى التنبقه مع ، أصحابه وسيرة والسلم الصلة
لهققذه منضققبطة أحكققام إخققراج بعققد الدائم والتنبيه بل ، والدين الحكام تمييع أصحاب

أعيان. وقائع وتخص الحيان بعض في استثنائية أحكام أنها على المسائل
ًا ضعيفة البشرية العدو ) بنية5( ل وهققذه المعققدات باستخدام ذلك ُيعوض وإنما ، قتالي

بالهالققة ذلققك تعققويض علققى العققدو يعمققل كققذلك ، الققدوام علققى عليققه العتمققاد يمكن
مواجهققة وفي تحركاته من حركة كل أثناء العلمي المكر واستخدام الكاذبة العلمية

والتعامقل للخصققوم العلميققة السياسقة ففهقم لقذلك ، المجاهدين جهة من تحرك أي
ًا هام معها علققى يسققاعد مققا أهققم ومن ، والسياسية العسكرية المعركة كسب في جد
َدفيها إلى العلمية موادنا تصل أن هو العلمية سياستنا نجاح الملحققظ ومققن ، ُمسته
العلميققة المققادة تصل أن في فشلهم سابقة مراحل في العلمية اللجان بعض على
بحيث ، والشعوب الناس فئة تستهدف التي المادة تلك خاصة المستهدفة الفئات إلى

أن حيققن فققي ، فقققط النخبة فئة هم العلمية المواد إليهم تصل من الغالب في أصبح
بيققت لكققل العلميققة وموادهققا بياناتها تصل أن في نجحت عديدة إسلمية غير حركات

يصققل أن نريققد أننققا خاصققة ، الهامققة النقطققة تلققك إغفققال ينبغي ل لذلك ، عمرية وفئة
والعقلققي الشققرعي وتبريرهققا والسياسققية العسكرية الشرعية مواقفنا بوضوح للناس

إيصققاله نريققد مققا توصيل مهمتها مجموعة تكوين ينبغي لذلك ، المة مصلحة في وأنها
عملية لخطر مقارب لخطر تعرضهم التوصيل هذا تطلب ولو ، ذلك من والتأكد للناس
ّلققب حتى أو ، بعيد من ويحرس يرقي مسلح وقسم يوزع قسم كوجود قتالية ذلققك تط
ً رهينة نخطف كأن سبيله في عسكرية بعملية القيام حولهققا ضققجة إثققارة بعققد ثققم مثل

للنققاس إيصققاله نريققد مققا إعلن العلميققة والشققبكات المحطات مراسلي من ونطلب
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ً مققا يكققون أن فيمكن - ، افتراضي مثال السابقة - الجملة الرهينة تسليم مقابل كامل
ًا هام مصيري لعمل تبرير أو تحذيري بيان إعلنه نريد ذلك.  ونحو جد

ً النقطة هذه في ) سأطرح6( ًا مثال ممققا تسققتفيد سياسققية عسققكرية لخطققوة تطبيقي
ًا ُتحركه والتي العدو مبادئ لبعض عرضناه ًا سياسي قبققل مققن ذكققرت - وكما وعسكري

- : فقط مثال أنه
ًا تقوقع هدف خاصة والنهاك النكاية شوكة مرحلة في العسكرية تحركاتنا لهداف تبع

أمققاكن مققن وانسققحابهم معينة أهداف حول المرتدين من أعوانه وقوات بقواته العدو
، التققوحش إدارة مرحلققة فققي البققدء نسققتطيع بحيث الجماهير مناطق خاصة تواجدهم

ًا فعلينققا سققبق فيمققا أبعققاده بعققض شرحنا والذي العدو يتبعه الذي المصلحة لمبدأ وتبع
البققترول قطققاع باسققتهداف ذلك تتويج وعلينا للعدو مؤثرة اقتصادية أهداف استهداف

وهقي البقترول اكتشقاف منقذ وأمريكا ، الغرب في الحياة شريان هو البترول إن حيث
للنفوذ ولزمة السلم في وضرورية الحرب في حيوية واستراتيجية رئيسية سلعة تراه

ًا نجاحها ثبت عسكرية سياسة العدو اقتصاد واستهداف ، الدولي عندما خاصة ، تأريخي
والمصققالح القتصققاد قبققل آخققر اعتبققار أي أو الدين يقدم يمارسها الذي الطرف يكون

ّق ولم المادية مصالحه جل خسر قد يكون أو المادية وهققي ، ليخسققره الكثير عنده يتب
النبوية. الشرعية السياسية في أصول ولها حروبنا في المشروعة السياسة من
نفوس إهدار بدون بذلك نقوم كيف سنعرض هنا سنعرضه الذي التطبيقي المثال في
بحملققة العدو سيقوم حيث للعدو العلمي التشويه نتفادى وكيف ، معصومة أموال أو

البلد إضققعافو إفقققار علققى العمققل إلققى العمالققة من بداية التهم كل لنا توجه إعلمية
قيققادات مققن الفذ والطاقم والرهبان الحبار بالطبع فيها وسيشارك . ،و.. و. ًاقتصاديا

ً أمامنا أن خاصة ، السلمي العمل ًقا مثال السققلمية الجماعققة اسققتهدفت عندما ساب
لضققعف بجديققة اسققتهدافهم تسققتطع لققم هققي نعققم ، والبنققوك السياحة قطاعي بمصر

وجققه في الوقوف على قدرتها عدم وقتها بوضوح ظهر أنه إل العسكرية استراتيجياتها
المحرمة بالممارسات ممتلئين قطاعين استهدفت أنها الرغم على العلمي التشويه

فققي مبققاح وهققو ، كالبترول اقتصادي هدف استهداف في التشويه حال سيكون فكيف
المسققلمين مققن الملييققن مئققات رزق مصدر كونه الناس أذهان في ومستقر ، الجملة

والسلمي. العربي العالم في
الطريقة سنسهل السابقة الفقرة في المطروحة السئلة أو المعضلت على أجبنا إذا

: المقترح الطرح هو فما بالولى البترول دون اقتصادي هدف أي لستهداف
لهققا المققوجه العلمققي التشققويه مواجهققة فققي السققلمية الجماعققة فشل أن علمنا إذا

لققه وضققعت العمققل بهققذا قققامت عنققدما أنهققا عن ناتج والبنوك السياحة هاجمت عندما
ً تققبريرين ًا تضققرب : أنهققا أول ًا هققدف ًا ، محرمقق السياسققية التبريريققة : التركيبققة ثانيقق

ولكققن العمققل لتققبرير مققا بقققدر كققافيين التققبريران كان وقد ، العدو اقتصاد لستهدافها
الهققداف تلققك أن اللسققن تنققاقلت , نعققم للجمققاهير بوضققوح يصققل لم أنهما المشكلة

النقاس جعقل مما لبعضها بل للنخبة إل يصل لم الهم وهو الثاني التبرير ولكن محرمة
أمقور على الثانوية المور بعض تقدم هي وهل بالضبط الجماعة هذه غرض ما تفهم ل

ًا لها أن أم أساسية الموضوعة خطتنا في خطوة أول لذلك ، هذا من مباشر غير غرض
ًا العمل تبرير على تركز أن ينبغي ًا تبرير ًا شرعي الققدنيا فققي المصققلحة فيققه وأن عقليقق

ًا ، والخرة ًا التبرير هذا يصل : أن ثاني كققل يقطققع بحيققث والشققعوب الناس إلى واضح
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ًا عملنا لتشويه محاولة أو سبيل سققيكون العمليققة هققذه في العلمي فالجانب ، إعلمي
به. نحتمي الذي ظهرنا

متخصققص كوادرهققا أحد والتي العلمية المجموعات إحدى  تقوم: الولى الخطوة
والسعر الحقيقية القيمة فيها تثبت دراسة بإعداد السياسية القتصادية الدراسات في

أي لهقا تجقد لقم المحمومققة البحقاث أن من الرغم على أنه وكيف ، للبترول الحقيقي
ًا الكقثر الوحيقدة السقلعة أنهقا إل الحاضقر القوقت في بديل ي تخلفق ام السقعار ف أم

ألف من أغلى المسرح على ممثل نكتة ثمن أن قيل حتى ، الخرى السلع من مثيلتها
لبرميققل تقريققبي أو حقيقققي لسققعر تحديققد علققى الدراسة تشتمل بحيث ، نفط برميل

ًا البترول كذلك السياسية البترول لهمية بيان ومع ، السليمة القتصادية للمعايير طبق
، سققعره بخس جراء السنين عشرات المة عانته الذي والنهب الجحاف مدى وبيان ،

هذا فيقوم التبريرية البيانات صياغة يجيد اللجنة في عضو إلى البحث يسلم ذلك وبعد
ُيبققاع أنه أجل من البترول قطاع نضرب أننا تبرير من يخلو أن ينبغي بيان بوضع العضو
ًا علينا وستفتح اجتهادية مسألة فتلك للكفار عملنققا يصققرف العلمققي الجدل من أبواب

: التالية العناصر هي البيان عليه يشتمل أن ينبغي ما بينما ، وجهته عن
الققتركيز مققع القتصققادي الكققادر أعدها التي - للدراسة قليلة سطور - في ) ملخص1(

أن كيف بيان مع ، البترول سعر بخس جراء من بالمة لحق الذي الجحاف مدى على
مققا بقدر المة لبناء تذهب - لم بخسها - مع السنين عشرات طوال المتحصلة الموال

والسققلمية العربيققة أنظمتنققا من الغرب ووكلء العملء من حفنة لرصدة أغلبها ذهب
الققذي السعر بيان مع ، العيون في الرماد لذر وشعوبها للمة الفتات فتات يبقى بحيث
ًا البرميل عليه يكون أن ينبغي تققم دقيقققة اقتصادية دراسة محصلة ذلك كل وأن ، حالي

عالمنققا فققي العلميققة والنخققب والسياسققيين القتصققاديين البققاحثين علققى توزيعهققا
السلمي.

أن عليهققا أن المسققلمين أراضققي من بترول على تحصل التي الدول لجميع ) إعلن2(
بحققق الحتفققاظ مققع كليهمققا والبيققان الدراسققة فققي المققدون الحقيقققي السققعر تققدفع

لمققن نقققول وأننققا ، السققابقة السنين كامل عن السعر بفارق المطالبة في المسلمين
ل ومققن يملكون ما المسلمون به يبيع الذي هو السعر هذا : أن السعر هذا في يناقش
بققترول مقابققل سققتدفع الققتي المققوال وأن ، يشققتري ل السققعر ذلققك يققدفع أن يريققد

ي اليقوم بعد تدخل ل المسلمين ذ بثققب المثقوبقة النظمقة خزانقة ف بنقوك علقى ينف
الشققعوب علقى بإنفاقهققا اللجققان هققذه وتقققوم شققعبية لجققان تتسلمها وإنما ، سويسرا
الشققعبية اللجققان هققذه ، البققترول قطاع في العاملين مرتبات دفع بعد وذلك المحتاجة

بيققان مققع ، السلمية البلدان وأعيان البلد تجار من أماناتهم ثبتت أشخاص من تتكون
مسققلوبة مسققحوقة المققة تظققل أن تققأبى المققة مققن طليعققة عققن صادر البيان هذا أن

الرادة.
وإل جديققة خطققوات واتخققاذ البيققان مققع التجققاوب مققدى لبيان مناسبة مهلة ) إعطاء3(

أو ، بشققر ضققربها مققن يصققاب ل الققتي النابيب خاصة البترولية المنشئات ضرب سيتم
حال في والمعامل المنشئات ضرب كذلك ، الكفار عليها ويعمل يديرها التي الناقلت
بالنسققبة أمققا - ، ذلققك علققى - والتأكيققد المسققلمين ليققذاء تجنبققا العققاملين مققن خلوهققا

معهم التعامل فسيتم والردة العملء لنظمة النظامية القوات من كانوا فإذا للحراس
شققركات مققن الحققراس كققان لو أما ، عندنا لهم حرمة ل لمتهم الخونة هؤلء إن حيث
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المجاهققدين أحققد أسر أو قتل محاولة حال فقط مدافعتهم فسيتم الخاصة الحراسات
والردة. العمالة لنظمة لتسليمهم

وتوقققف ذلققك إلققى واضققطرارنا الظققروف تأزم حالة في أنه للشعوب جيد ) توضيح4(
ًا شعوبنا تخسر لن العمل عن البترول قطاع ً ، الله شاء إن شيئ دخلنققا  أغلققب: فأول

منه ينفق ول وأعوانهم العملء للحكام البنكية الحسابات إلى أغلبه يذهب البترول من
ًا ، العيون في الرماد ذر إل الشعوب على البققترول يبقققى الققبيع يتوقققف  عنققدما: ثإاني

ًا ًا بأكثر ذلك بعد بيعه ونستطيع لدينا احتياطي وأن الحققالي سققعره مققن مضاعفة أضعاف
ًا وزيققادة سققيغطي السققعار فققارق سققيتم تخريققب أي - إصققلح مضققاعفة - أضققعاف

حققال يتغيققر أن فنأمققل البعيققد علققى أمقا اللققه بإذن القريب المدى على هذا للمنشئات
الحكققام مققن وعملؤه الغرب سلبها التي وأموالها وحقوقها إرادتها استردت وقد المة

أبققواق حملققة تكققذيب عليهققم وأن المة مصلحة أجل من إل ذلك نفعل ل وأننا ، الخونة
ً بالصبر تحلينا اذا وأنه ، وأعمالنا أهدافنا لتشويه ستنطلق التي النظمة ستسترد قليل

وهيبتها. قرارها المة
در لكقبر القتصقادية الدراسقة تصل أن على نعمل : الثانية الخطوة النخقب مقن ق

ليعلم ، السلمي العالم وخارج السلمي العالم في والعلمية والسياسية القتصادية
الققدول لتشجيع وكذلك ، أمتنا في الفقيرة بالشعوب ألحقوه الذي الظلم مدى الجميع

البيققان أمققا ، بققدورها البققترول سققعر رفققع علققى السققلمية منطقتنققا غير في البترولية
تطلققب لققو حققتى ممكنة طريقة وبأي أمتنا في بيت كل إلى يصل أن فينبغي المختصر

ً يكون أن - ويفضل صليبي مهندس أو مدير خطف المر - البققترول قطققاع فققي عققامل
ً التلفاز وقنوات الصحف في البيان إعلن بشرط إل سراحه يطلق ول ويمكققن ، كققامل
ً الخطف عملية تتم أن لقو حقتى إسلمي بترولي بلد أي أو السنغال أو نيجيريا في مثل

ً كالخليج أخرى أماكن في ستتم ذلك بعد لها المخطط العمليات كانت تعذر وإذا ، مثل
قطققاع فققي يعملققون الققذين العققرب نصققارى أحققد خطققف يمكققن غربققي صليبي خطف

ًا المخطقوف يكقون أن يمكقن كذلك ، البترول ًا صقحفي يتيسقر ممقن ذلقك ونحقو غربيق
العلميققة الخطققة يخققدم خطفققه كققان إذا ، البققترول بقطققاع العققاملين غيققر من خطفه

ً يكون أن ويمكن ، العملية بهذه المتعلقة عمققل بققأي القيققام الخطققف عمليققة مققن بدل
ًا ويجعله العالم أنظار يشد أن يمكن العمل. ذلك سيلي الذي البيان لسماع متشوق

، الساسققي هققدفنا ليست البيان في التي المطالب كل أن قلت إذا البعض يتعجب قد
لي النظمققة أو الغققرب اسققتجابة عققدم السققابقتين بققالخطوتين القيام بعد المتوقع بل

سققيتعاملون كققونهم مع بالتهديد الستهانة ومحاولة بل ، السابقة المطالب من مطلب
ن عنقه العلن تقم إذا خاصة الجدية درجات بأعلى معه كمقا خطقف عمليقة طريقق ع

المهلة انتهاء ستعقب التي المحدودة عملياتنا تسفر ل أن أيضا المتوقع من بل ، ذكرنا
سققتعمل القققل علققى ولكنهققا ، الغرب إلى البترول ضخ إيقاف عن البيان في المحددة

ومرتبققات اللكترونيققة المنيققة النظققم لتغطيققة القققل على ولو البترول سعر رفع على
قطاع ومنشئات البترول أنابيب خطوط طريق لتمل ستنتشر التي والحراسات الجنود

الزمققة جقراء إضقافي سققعر ارتفقاع ونتوقققع بقل ، الكثيرة وملحقاتها الضخمة البترول
ًا نتوقققع إننققا بقل ، العمليات ستحدثها التي السياسية قبقل البقترول سققعر ارتفقاع أيضق
جيققد إعلمققي مكسققب ذلققك وفي ، فقط الصادرة والدراسة البيان جراء من العمليات
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المحققدودة العمليققات ببعققض أخرى مرة رفعناه ثم بيان بمجرد البترول سعر رفعنا أننا
التأمين. ضعيفة بترولية أهداف تجاه

ذكرتهققا الققتي النتائققج كققل وأن ، يهم ل سبق ما كل أن قلت إذا أكثر البعض يتعجب قد
متوقعققة الغيققر السققتجابة أو المتوقعققة السققلبية سققواء تهمنققا ل السققابقة الفقققرة في

علققى غفيققرة بأعققداد العققدو قققوات مققن النخبققة تقوقققع هققو يهمنققا ما ولكن ، للمطالب
مققن آلف لحراسققة القققوات أفضققل توضققع وعنققدما ، لحراسققتها القتصققادية المواقققع
والمنققاطق الطققراف سققتخلو الواحققد البلققد فققي القتصققادية أو البتروليققة المواقققع

لققزم إذا مواجهتهققا يسققهل ضعيفة قوات فستوجد وجدت وإن ، القوات من المزدحمة
ًا نعقد ل فنحن ، مكتوب غير باتفاق وجودها في الشعوب تجنيد ويسهل ، المر أو عهد
ًا نتققدرب تركونققا إذا بالقتل لهم نتعرض لن ولكن ، الردة أنظمة وضباط جنود مع اتفاق
ّند وندعو منققا لهققم ليس لنا تعرضوا وإذا والطراف المزدحمة المناطق في بحرية ونج

تبققدأ والققتي التققوحش إدارة مرحلققة نحققو واسققعة خطققوات نخطو وبذلك ، السيف غير
أن - حيققث المزدحمة والمناطق الطراف في المتروكين المهملين الردة جنود بتخيير
حراسققات وبيققن الصليب وأهل الحكام حراسات بين موزعة المجهزة والقوات النخبة

بيققن الضعيفة القوات بتخيير نبدأ - أقول والسياحة اللهو ومناطق القتصادية المناطق
الققتي المنققاطق إدارة لنققا ويققتركون ، السققلح وتققرك الفققرار أو لنققا النضققمام أو القتل

وعققدم العصابات فيها انتشرت وقد فيها السلطات ضعف من تعاني بدأت قد ستكون
التوحش. هذا وإدارة علجه على نعمل أن علينا ينبغي والذي المان

ًا أفضل العصابات بعض بسبب المان وعدم التوحش : هذا ملحظة ًا شرع مققن وواقع
الشققرطة أقسققام فققي المهانققة تحققت النققاس ووضققع الوضاع على السلطات سيطرة
فققإن للطواغيت والخضوع الوضعية للقوانين والتحاكم الكفر قبول على الناس وإجبار

مققن المققن بعققدم وكفى ، المن عدم مظاهر أكبر الشرك فإن للمن إضاعة أكثر ذلك
أحققد منهققم يبققق فلققم والحاضققرة الباديققة اقتتلققت : ( لئققن أئمتنا قال لذلك ، فتنة النار

بعققض وجققود ) كققذلك السققلم شققريعة بخلف يحكققم طققاغوت ينصققب أن مققن أفضل
ًا سيكون العصابات ً نفسققها عن للدفاع التسلح في الشعوب وستبدأ محدود مققن بققدل

خطبققاء بنصققيحة الهققالي وسققيعمل الطققاغوت لجنققد الرضققوخأ مققن السققابقة الحالققة
نتيجققة سققيحدث الققذي القضققائي الفققراغ بعققد قضاياهم في للشرع بالتحاكم المساجد

سققنكون حيققث ، اللققه بققإذن نريققد لمققا بالتحرك المر ويبدأ ، السلطات ضعف أو انهيار
علققى قققادرة شققوكة وأقققدر ، الطققراف جميققع - بين الله - بإذن منظمة قوة أكبر نحن

والقضائي. المني الجانب ضبط
العلميققة والحملت العلمققي التشويه من علينا المشفقين بعض أنبه أن أحب كذلك

، البققترول أو للقتصاد ستوجه التي العمليات تلك مثل من تنتج قد التي ضدنا الموجهة
لنققا يستقيم فلن وإل ، ذلك من أكبر هو لما واستعدوا أنفسكم على هونوا لهؤلء أقول
عقدم علينققا فيجقب ، الن مققن النحيقب سقنبدأ كنا إذا أفضل بيوتنا في ولنجلس ، جهاد

وليعلققم ؟ فمتى وإل المكان بقدر لصدها الستعداد ويجب الحملت تلك لمثل العتبار
- نسققأل المعارك تحتدم عندما يوم علينا يأتي قد أنه الجهاد طريق في رجله وضع من
مققن الُمهجريققن ملييققن فيققه - سققنرى والخققرة والققدنيا الققدين في والعافية العفو الله

ًا المناطق حققدث كما والصهيونية الصليبية مع أو الردة أنظمة مع القتال شدة من هرب
- وقققد إعلميققة بحملت وسنواجه والشيشان أفغانستان في المعارك احتدمت عندما
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، ذلققك فقي المتسقببون نحققن - أننا السلمية الحركات قادة من الجهابذة فيها ُيشارك
ليب القردة جيقوش قصقف موجقات تتسبب وقد نحّضقر أن ويجقب اللف لقتقل والص

رحمققه عزام الله عبد الشيخ مع يجلس كان الفغان القادة أحد إن حتى ، لذلك أنفسنا
إحققدى قصققف أثنققاء عققائلته مققن فققرد عشرين من أكثر قتل خبر فيها رسالة فأتته الله

ذي الخقبر مقا الشيخ له فيقول الحديث في يستمر والرجل القرى ، فيخقبره جقاءك ال
كققان الرشققيد هققارون أن يحدثه وكأنه أقاربه مقتل خبر لي ينقل الله عبد الشيخ يقول
هققي وهققذه ، يحققدث لققم ًشيئا وكأن فيه يتحاوران كانا ما ويكمل ًعاما ويغزو ًعاما يحج

ويجب ؟ التيه من سنخرج وكيف ؟ فمتى وإل عليها الشعوب تتعود أن ويجب ، الحرب
ّنققاه عملنققا فققي أخلصققنا وإذا ، التشققويهية الحملت لققرد المكققان بقققدر نتحضر أن وأتق

فققي لققه يروجققون الققذي الفققك كل عصانا وستلقف الناس قلوب إلى كلماتنا فستصل
والنحيققب الشققكوى بدأنا لو أما الصابرين طليعة كنا طالما معنا الناس وسيصبر ، حقنا

يجزعوا. أن للناس فحق الن من والجزع
أن إل ، الققذهن لشققحذ مثققال فقققط هققو البترول بخصوص هنا ذكرته ما أن التنبيه أعيد

ًا معتبرة استراتيجية عامة بصفة العدو اقتصاد استهداف استراتيجية ًا سياسي وعسكري
مقن أكقثر فقي الجهققاد قيادات عليها نبه وقد ، الراشدة الحركة عن تغيب أن ينبغي ول

بيان. من وأكثر دراسة
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السابع الفصل

الستقطاب
اليمانية.. المخاطبة الحالة الدارة.. رفع ملتهبة.. العلم.. إتقان معركة

بالمال.. المباشرة.. العفو.. التأليف

- والققتي الحاليققة المرحلققة فققي التجديد حركة سياسة من تحققت التي الهداف أروع
السققتقطاب يبلققغ أن عققواقب من نخشى ل جعلنا - هي التسعينات منتصف في بدأت

كان المرحلة هذه على السابقة المعارك كل في أن شك ل ، له مدى أقصى المة في
حققدث وقققد ، المأمول التطور المعركة لتتطور الستقطاب إلى نسعى أن علينا ينبغي
من كثير في التحركات أن إل ، المشجعة نتائجه وظهرت البلد بعض في بالفعقل ذلك

ًا الستقطاب إحداث من تخوفت البلدان فققي خاصققة عليققه السققيطرة فقدان من خوف
ودعققاة والرهبققان الحبققار وشققبهات المققوجه والعلم المققة في المتفشي الجهل ظل

النصققارى مثققل مثلهققم الوطنيققة للوحققدة دعققاة وقتهققا باتوا الذين السلمية الجماعات
المققر وصققل حتى ، كثيرة والمثلة المرتدة العلمانية الحزاب من الوطنية دعاة ومثل

بأعمققال للتنديققد العلمانيققة والحققزاب العققرب نصققارى مققع الجتماعققات بعقققد بالبعض
الوكيل. ونعم الله الوطن.. وحسبنا ستفرق التي الجهاد جماعات

- كققل النققاس بيققن يحققدث بحيث المعركة إلى الشعوب جر هو هنا بالستقطاب نقصد
أهققل جانب إلى وفريق الحق أهل جانب إلى منهم فريق فيذهب ، - استقطاب الناس

جققذب وعلينا ، للمنتصر لينضم المعركة نتيجة ينتظر محايد ثالث فريق ويتبقى الباطل
لهققذا يكققون قققد أنققه خاصققة ، اليمققان أهققل انتصققار يتمنققى وجعله الفريق هذا تعاطف
الحالية.  المعركة من الخيرة المراحل في حاسم دور الفريق

ًا يتطلب المعركة إلى الشعوب جر والققتي المواجهققة تشققعل الققتي العمققال مققن مزيد
الققذي الجققانب إلققى فرد كل يؤوب بحيث ، أبت أم شاءت المعركة تدخل الناس تجعل

إلققى شققيء أقرب الموت يكون بحيث شديدة المعركة هذه نجعل أن وعلينا ، يستحق
المققوت إلققى الغققالب في يؤدي المعركة هذه خوض أن الفريقان يدرك بحيث النفوس
ًا ذلك فيكون ًا دافع خيققر علققى ليمققوت الحق أهل صف في القتال الفرد يختار لن قوي
القتال سياسة كانت وهذه ، والخرة الدنيا ويخسر باطل على يموت أن من له أفضل

شديدة معركة إشعال يتم ، يختصمان فريقين إلى المجتمعات تتحول أن ، الوائل عند
فريقيقن ، المخزيققة السققلم أو المجلية الحرب شعارها الشهادة أو النصر نهايتها بينهما

" النققار فققي وقتلكققم الجنققة في " قتلنا السعير في وفريق الجنة في فريق يختصمان
اسققتقطاب فيهققا نسققتطيع التي هي المفاصلة وهذه الحدة بهذه وحدها المعركة وهذه
، الخققر الصققف فققي يهلققك من على بعدهقا نأسى ل بحيث لصفنا الفراد من قدر أكبر

بهققذه المعركققة هققذه ، بالشققهادة اليمققان أهققل صققفوف في الله يصطفيه لمن ونفرح
لتّرهققات أصققغينا لققو  أمققا1- اللققه - بققإذن أكلها ستؤتي التي هي المفاصلة وهذه الحدة

الهوال. بعده من تأتي فشل من أفضل بيوتنا في فلنجلس والتراب الوطنية أصحاب
فققي والمجتمققع النققاس على وطأتها واشتدت المعركة ولهيب وهج زاد كلما أنه شك ل

الحجققة وتبلققغ والعقققول القلققوب ذلققك يحرك جانبنا في والمجتمع والناس العدو جانب
بالدراسة. الملحقة المقالت من " وهو النار تحت العدو وأفراد " رجالنا مقال راجع     1
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هققذه مقابققل فققي أنه إل ، مداه الستقطاب يبلغ ثم ومن ، لها مدى أقصى الناس على
تحتاج معركتنا مراحل من مرحلة كل أن نجد الوطيس حامية معركة لهيب من الشدة

مرحلة كل في أنه خاصة ، المر ليستقيم ذلك تعادل ذلك ونحو اللين من أساليب إلى
- مققع عليهققا السققتقطاب نركققز أن ينبغققي الققتي الفئات ستختلف المعركة مراحل من

-.    الفئات باقي إهمال عدم
وأفضققل المققة شباب من الخيار لستقطاب نحتاج والنهاك النكاية شوكة مرحلة في

ًا المققبررة العمليققات هققي لذلك وسيلة ً شققرع تققبرر أن التققبرير درجققات أعلققى ، وعقل
تققبرر الققتي العمليققة إيجاد يصعب المضاد العلم لوجود ولكن ، بنفسها نفسها العملية
هققذا شققل لمرحلققة نصققل عنققدما بذلك نقوم أن الممكن من كان وإن ، بنفسها نفسها
ُتكثف وتتصاعد المجموعات ترتقي عندما يحدث وذلك ، العلم وعنققدها ، العمليققات و

ينشققط الققتي المرحلققة في أما ، أهدافها تشويه أو وتشويهها متابعتها عن العلم يعجز
وبيانققات ، مطبوعققة بيانققات بإصققدار إل العمليات لتبرير سبيل فل المضاد العلم فيها
تحديد - دون بها القيام قبل للعمليات لكل تمهد المرئي أو المسموع العلم خلل من

ًا ًا بهقا القيقام بعقد لهقا - وتقبرر طبع ًا تققبرير ًا شقرعي ًا وعقليق الفئقة فيهققا يراعققى ، قويق
ينبغققي ، النخبققة علققى تقتصر ول الناس لكل البيانات هذه تصل أن وينبغي ، المخاطبة

ات أغلب تشمل أن دافنا البيان دون حقتى النقاس عنقد المقبولقة العامقة أه عبقارات ب
ًا البلد دمققروا الققذين ووكلئهققم المة أعداء لخراج نقاتل : أننا صريحة ونهبققوا عقائققدي
ًا شيء كل يدمرون أحد كل يرى كما وأنهم ، لهم لعبيد وأحالونا ثرواتها ًا عيان بققل ، بيان

لنا. وتدميرهم قتلهم تكلفة ويقبضون
: آخر نوع من أهمية بأخذ الستقطاب يبدأ  فهنا] التوحش [ إدارة مرحلة في أما
ًء عدة مناطق في التوحش حدوث عند يجاورهققا ما أو إدارتها على سنعمل التي - سوا
مققن تلقققائي نققوع يحدث يبدأ التوحش يحدث عندما - أقول عنها يبعد ما أو مناطق من

ًا النققاس يلتققف بأن الفوضى منطقة في يعيشون الذين الناس بين الستقطاب - طلبقق
د كقبراء - حقول للمن بقايقا مقن عسقكري تنظيقم أو جهقادي أو حزبقي تنظيقم أو البل

هققذه استقطاب وسائل أول تبدأ الحالة هذه وفي ، الردة بأنظمة الشرطة أو الجيوش
بإحسققان لنققا التابعققة الدارة مجموعققات بقيام الحق أهل موالة في لتدخل التجمعات

إليهققا وصلت بما جيدة إعلمية بدعاية القيام مع ، سيطرتهم تحت التي المناطق إدارة
سنجد ، وارتقاء وتدريب وإعداد وتكافل الشرع بتحكيم وعدالة أمان من مناطقنا حالة

إلققى الخققرى المناطق شباب من مطردة هجرة الولى الخطوة هذه - مع الله - بإذن
فققي نقققص مققن عليهققا يغلققب أن يمكن مما الرغم على فيها والعيش لنصرتها مناطقنا
العداء. قبل من عليها الضغط تركيز أو والثمرات النفس
 هققي] التييوحش [ إدارة مرحليية فققي الستقطاب وسائل من وسيلة : أول القصد

هققذه فققي السققتقطاب وسققائل باقي أما ، سيطرتنا تحت التي المناطق إدارة إحسان
: التالي في أهمها فنلخص المرحلة
النققاس لسققتقطاب طريققق أقصر هو اليمانية الحالة  رفع: اليمانية الحالة - رفع
إدارتنققا يقبلون الناس كون بين فرق فهناك ، نديرها التي المنطقة في يعيشون الذين

لهققدافنا والعمققل صققفوفنا فققي ينخرطققوا أن وبيققن ذلققك ونحققو المن لهم لنحقق لهم
يسهل الحالة هذه في اليمانية المجتمع حالة ورفع ، ذلك ونحو معنا والقتال والتدريب

العاملة. صفوفنا إلى الناس هؤلء استقطاب
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تنظيمققات تققديرها مجققاورة منققاطق لسققتقطاب  بالنسققبة: المباشرة - المخاطبة
ً نققوجه أن علينققا أخققرى لققدعوتها المجققاورة المنققاطق عققن المسققئولة للدارة رسققول

ًا منهم نجد قد ، والجهاد التوحيد أهل ولء في للدخول تام اتحاد في الدخول من تخوف
ًا الحالة هذه في دعوتنا فنركز ، مناطقنا ُيعاِمل كما مناطقهم العدو ُيعاِمل أن من خوف
نجققد وقققد ، الشرعية المقاصد بعض على تحالف في الدخول وهي القل الدرجة على
تفهمنققا إن أننققا وهققي الخيققرة المرحلة إلى معهم فننتقل ، السابق التخوف مثل منهم

ًا نسمع أن بحال نقبل لن أننا إل الولين للعرضين رفضهم فيها ُيحكم منطقتهم أن يوم
ًء العققداء إدارات مثققل الحالة هذه في إدارتهم أصبحت وإل الشرع غير ، بسققواء سققوا
ً الزمققن سققيكون الدنققى الحد على المر استقر وإذا - وجققل عققز اللققه - بتوفيققق كفيل

المنطقة.  هذه مع العلقة بتقريب
قوتهققا , تسققتمد قبائققل إدارة تحت تقع مناطق سنجد أننا النقطة هذه تحت يدخل مما

والعصققابات الققردة أنظمققة قققوات كبقايققا حولهققا مققن المختلفققة القققوى مواجهققة على
هققذه نخققاطب عنققدما ونحققن ، عصققبيتها قققوة مققن الصققليب أهققل وغققارات المنظمققة
العصققبيات هققذه اسققتقطاب علينققا بل ، عصبيتهم لنبذ دعوتهم علينا ينبغي ل العصبيات
خطابنققا يبققدد أن ينبغققي فل وطاقققة قققوة لديهم فهم ، محمودة عصبيات إلى وتحويلها

ً القوة هذه العصققبية هققذه مسققار تحويققل هققو الفضققل - فإن ذلك صعوبة عن - ففضل
ًدا عندهم أن خاصة الله سبيل في لتكون والشققرف المبادئ أجل من للتضحية استعدا
بعد ثم ذلك ونحو بالمال فيهم الُمطاعين بتأليف المر يبدأ أن وممكن ، يعتقدونه الذي
أتبقاعهم أن سنجد اليمان بشاشقة قلوبهم وتخالط بأتباعنا أتباعهم يختلط عندما فترة

عصققبية إلققى تتحول ولكن العصبية تبقى نعم ، الشرع تخالف أوامر أي منهم يقبلون ل
ً ممدوحة عليها. كانوا التي المذمومة العصبية عن بدل
الكفققر أهققل مققن الفققراد من مجموعة أو الُمطاعين أحد أيدينا في وقع  إذا: - العفو
أن لنققا وترجققح ، عنهققم العفققو مققن كبيرة خطورة ل أنه ووجدنا ، الردة أهل أو الصلي

القققل على أو اليمان لهل واتباعهم انضمامهم ثم ومن قلوبهم تأليف إلى ذلك يؤدي
حققال ونحققن ، أسققلم إذا إل المرتققد عققن عفققو ل أنه ملحظة - مع عنا أتباعهم شر كف

ولققم ذلك لنا ترجح إذا - أقول القدرة بعد تاب لنه القتل أو العفو بين مخيرون إسلمه
الناجعة الوسائل من يكون ذلك فإن ، العفو مصالح تفوق قتلهم من مصالح هناك يكن

للستقطاب.   
علينا - ستتدفق الله - بإذن المناطق بعض إدارة في نبدأ  عندما: بالمال - التأليف

بصققور الحالققة هذه في وصولها تأمين يمكن التي الصدقات أموال من المالية الموارد
الماليققة المؤسسققات من المتحصلة الموال كذلك ، الحالي الوضع من أفضل مختلفة

بقالطبع ، المنققاطق تلققك مغادرتهققا عند الردة أنظمة سلطات تركته مما سنغنمها التي
والمصققانع الشققركات أمققا المتوسققطة أو الصققغرى الفئة من المؤسسات تلك ستكون

ستحشققد قبققل مققن ذكرنققا فكمققا ذلققك ونحو كالبترول والعملقة الكبرى والمؤسسات
لحمايتها.  حولها قوات من معها ما الردة أنظمة
كل قبل الحقوق هذه تأدية ينبغي ومظالم للناس وحقوق نفقات هناك ستكون بالطبع
ّدخر أن يمكن الموارد تلك مع والتعامل التدبير بحسن أننا إل ، شيء يجققد لمققا منهققا نقق

أهققل مققن العلم في الراسخون ليقوم الوان آن هنا من ، السلمي العمل حاجات من
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1المطققاعين لبعققض الموال بعض صرف كيفية تفاصيل وبيان لتأصيل والجهاد التوحيد

تفاصققيل وتكققون ، لداراتنققا الققولء يعطققوا حققتى قلققوبهم لتققأليف ذلك ونحو الناس من
ًا يقع ل بحيث وواضحة معلنة المر هذا وقواعد النفوس.     في شيئ

رك ضقد وإيمقان كفقر ضقد توحيقد معركة هي معركتنا أن على نؤكد بداية وليسقت ش
السياسققة مققن أن ننسققى أل علينققا لكققن ، اجتماعيققة أو سياسققية أو اقتصققادية معركققة

باسققتعادة بالوعققد المختلفة الناس طبقات من النفوس ضعاف مخاطبة عند الشرعية
أن نظققن ل ونحققن ، الخلققق شرار عليه يتسلط الذي الله مال غنم بل وحقوقنا أموالنا

لهققم تسققلية كان وإنما وسلم عليه الله صلى الله رسول صحابة حرك الوعد هذه مثل
ًا بعققد بهققم الحققال يلبس ول ، السلم على ليقبلوا الناس من النفوس لضعاف وتحريك

من وتحركهم حالهم انصلح إلى المعركة وأتون اليمان أهل بين الحياة خلل من ذلك
شيء. كل قبل التوحيد أجل

يخققاطب لن وسققلم عليققه اللققه صلى الرسول يوجه وتعالى سبحانه الله أن نجد لذلك
َيا:  بقوله العدو أسرى َها   ّي أ

ِبّي َ ّن ُكم ِفي ّلَمن ُقل ال ِدي ْي َلْسَرى ّمَن َأ ِم ِإن ا َل ْع ّلققُه َي ِفقي ال
ُكْم ِب ُلو ْيًرا ُق ُكْم َخ ِت ْؤ ْيًرا ُي َذ ّمّما َخ ُكْم ُأِخ ِفْر ِمن ْغ َي ُكْم َو ّلُه َل ُفوٌر َوال . ّرِحيٌم َغ

لتأليف المال استخدام فيها تم كثيرة وقائع فيها النبوي العهد في الشرعية والسياسة
بالمناصققب التققأليف بالمققال القلققوب تققأليف فققي ويققدخل ، محققددة بضققوابط القلققوب
أو قققومه فققي المعظققم أو المطققاع تعطققي الققتي العمققل علقى مققؤثرة الغيققر الشققكلية
ًا عشيرته تحققت الجهققاد حركققة فققي حققوله ومققن أتباعه يدخل أن مقابل الجاه من نوع

الجهاد بشباب اختلطهم بعد هؤلء أن وقلنا ، الجهاد أهداف لتحقيق الجهاد قادة إمرة
السابق المطاع عن سينفضون ثم - ومن الله - بإذن قلوبهم اليمان بشاشة ستخالط

ًا معه بقوا - وإن ًا يهتد لم - إذا شكلي عبققد بققن اللققه عبققد أن كيف ولنتذكر ، مثلهم باطن
منققه طلققب لققو أبققاه يقتققل أن استعداد على كان عنه الله رضي سلول بن أبي بن الله

ذلك.   وسلم عليه الله صلى الله رسول
تفاصققيل المجاهققد الشققباب ومققن الصققلبة قواعققدنا مققن الحق عصابة تعرف أن يتبقى
، لققه أخققروي أجققر ل المققال أجل من قاتل من : أن ومنها بالمال القلوب تأليف أحكام
اللققه كلمة تكون أن الصلية ونيته أصلية وليست تابعة الغنيمة أو المال نية كانت ومن
وتلققف دمققه أريققق ومققن ، أجره ثلثا له ُعجل وغنم سلم من وأن أجره نقص العليا هي
ً أجره أخذ ماله غققزوة فققي المققال من أنفسهم له حضروا ما تركوا النصار وأن ، كامل
فققي المققال ينققالوا أن لهققم ممكققن أنققه وليعلموا ، الطلقاء قلوب تأليف أجل من حنين

الفقققر فتنققة مققن أشقد فتنتققه أن إل والتققابعون الصحابة وأبناء الصحابة ناله كما النهاية
الفقققر ".. ما الحقديث في جاء , فكما عليهم الله رضوان الصحابة ثبات نملك ل ونحن

أهلكتهم.. ". كما فتهلككم عليكم ُتفتح أن الدنيا عليكم أخشى ولكن عليكم أخشى
      

ًا ، المنية الجهزة عليها تسيطر بل والكبراء المطاعين نظام بها ليس الحديث العصر في المدن طبيعة     1 فتقريب
، الجتماعية الظاهرة تلك على الناس اغتراب وشبه والبوادي الرياف من الهجرة ظل في الحديثة المدنية قضت

سيطرته ليحكم والعشائر العصبيات وتذويب تفتيت على المعاصر الجاهلي النظام يعمد والبوادي الرياف حتى بل
وبعض والبوادي الرياف من كثير مازالت أنه إل ، أهدافه تخدم جاهلية وجهة إلى العصبيات تلك يحرف أو عليها

ما. بدرجة النظام ذلك بها زالت ما تقليدها على محافظة تجمعات بها التي المدن
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الثامن الفصل
اللتحاق قواعد

وإلحاق لضم الحاجة عند أو التوحش إدارة من المدارة المناطق من منطقة تعثر عند
ّي مقن أكقثر أو البعقض ببعضقهما متجقاورتين منطقتين تلتحقق المنطققة منطققتين.. أ
المققور تلققك يحسقم القذي وهقل ؟ الخقرى الدارة إمقرة تحت إداراتها وتنزل بالخرى

علقى والققدر المققادي التفققوق عنصقر أو اللققه لققدين والعمل الجهاد في السبق عنصر
ًا يكققون ققد الققذي الحسد أو البغي نعالج وكيف ؟ أخرى عناصر أو القيادة فقي موجققود

والخرة. والدنيا الدين في العافية العفو الله نسأل ؟ النفوس
بققالخطوة للقيققام الطريققق يسهل عليها والتعود وممارستها اللتحاق قواعد معرفة إن

[ قيييام مرحليية  وهققي] التييوحش [ إدارة مرحلة تلققي التي المرحلة في الولى
بجمققع مجموعققة أو قائد قيام هي المرحلة تلك في الولى الخطوة أن  حيث] الدولة
كققذلك ، التمكيققن شققوكة بهققم لتتكون واحدة راية تحت والمناطق المجموعات شتات

] التييوحش [ إدارة مرحليية  إلققى] النكاييية [ شييوكة مرحلة مققن النتقققال عند
المجموعات من مجموعة من أكثر تلتحق حيث اللتحاق قواعد ممارسة المر يتطلب

الناتققج التوحش بإدارة تقوم شوكة لتكوين البعض ببعضها بالنكاية تقوم التي الصغيرة
النكاية. عن

المنققاطق فققي والدارات المجموعققات كققل كانت إذا مشكلة هناك تكون لن أنه لشك
ًا الله - حفظها العليا القيادة تتبع ً وجعلهققا للمسققلمين ذخققر - ، كلمتهققم لتوحيققد سققبيل

تطققور أن فققي تكمققن المشققكلة ولكققن ، ذلققك فققي العليققا القيادة أوامر على فستنزل
قيققادات أسققلمت إذا كذلك ، العليا القيادة تتبع ل جهادية بمجموعات يدفع قد الحداث
الصققليب ضققد المعققارك فققي العسققكرية بوحققداتها ودخلت الردة جيوش في عسكرية
أو نفققس لشهوة أنها إل صادق بشكل والسنة الكتاب اتباع تتبنى وقد العملء والحكام

وإل ببيعققة وتطققالب بققل الحاليققة العليا للقيادة بيعة تعطي ل قد بالقيادة أجدر أنها ظن
خققدمتها جهاديققة غيققر إسققلمية حركققة تمكنققت إذا ذلققك مثققل وقققل ، بمنطقتها تستقل

ًا قواعدها حركت أن بعد ذلك مثل من والوضاع الظروف أحققوال فققي كذلك ، عسكري
الدارات بعققض قبققل مققن العليققا بالقيققادة التصققال شتى ظروف تحت يتعذر قد أخرى

 ؟ المسائل تلك مثل نضبط فكيف والمجموعات
ًا سأنقل ًا تصور أن يتطلققب المققر أن إل والجهاد التوحيد أهل دراسات بعض من مبدئي

أنه فأعتقد ، المر ذلك لتأصيل موسعة مستقلة دراسة بإعداد لذلك أهل هم من يقوم
ضوابط. بدون معه فنتعامل المر يدهمنا ل حتى لذلك الوان آن قد
الصققلح المققارة يتققولى أن جهققاديتين جمققاعتين اتحاد عند أنه ُطرح سابقة دراسة في

ًا بيققن مقققالت فققي جقاء ، كققذلك أهدافه تحقيق على قدرة والكثر الجهاد بأعمال قيام
ولن ، واحدة كوحدة لنفسها تنظر أن الجهادية الحركة على(.. :  منهجين
هيذه يحقييق أن اسييتطاع الييذي هييو فالقائيد ، معركية هييو الصراع طبيعة

كييان إن الخر وعلى ، له وقع الذي الظرف من يستفيد أن أو ، المكاسب
امتد إذا بل ، يسانده وأن ، الجديد المل بهذا يلتحق أن وجوده في ًقديما
، الجديد القائد لهذا ًجنديا يكون أن عليه وجب المطلوب بعده وأخذ المر
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ليست لةأفالمس ، السابق أنا ، الول : أنا للناس ليقول يأتي ل أن وعليه
مسيياعدة مقييدمات له حصل لحد اللهي الفضل حصول بمقدار للسابق

.. ) أ.هق.لغيره تحصل لم
ولكن ] ، [ الصلح مسألة مدخل نفس ] هو اللهي [ الفضل مسألة مدخل أن وأعتقد

أن لهققا الفضل وكان للجهاد العليا للقيادة بيعة عنقها في مجموعة مع ذلك تعارض لو
ُتفهققم أن عليهققا فينبغققي العليققا للقيققادة تابعة ليست أخرى مجموعة إمرة تحت تدخل

أفققراد كققل وعنققق عنقهققا فققي لن مؤقتة بصورة إمرتها تحت ستدخل أنها القيادة تلك
الققتي المنطقققة أو الرض فققي متواجققدة أنها طالما وأنها العليا للقيادة بيعة مجموعتها

أميرهقا طاعققة فقي تدخل فهي والسنة بالكتاب وتحكمها المجموعة سيطرة تحت تقع
أخرى. أرض في للجهاد خروجها لحين ، الشرع أحكام نصرة في وتنصره معه وتجاهد

ًا أن خاصققة ، أخققرى جققوانب للمسألة أن شك ل بققاب تحققت تققأتي أطرافهققا مققن كققثير
مققن لققذلك ، الدراسققة هذه عنها تضيق وتفصيلت لتأصيل وتحتاج ، الشرعية السياسة

إعقداد والجهققاد التوحيققد أهقل مققن العلقم فققي الراسققخين أطققالب السطور هذه خلل
خاصققة ، مشققاكلها تدهمنا أن قبل الواقع في واحتمالتها القضية هذه تستوعب دراسة

القلوب. بين يؤلف وأن العافية الله نسأل ، الن حتى عامة بيعة وجود عدم ظل في
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بجميع والمخالفين الخصوم واختراق العيون وبث المني الجانب إتقان
أصنافهم

والرعايققة العنايققة مققن-  اللققه بفضققل-  ناينال نعم ، بدايتها في ومازالت طويلة معركتنا
بطققول ينبئ وتطورها الحداث ظواهر أن إل ، المراحل بعض فيها نال ُتطوى ما اللهية

أمنققي جهققاز وتأسققيس والمجققاورين الخصققوم لخققتراق فرصة يتيح وطولها ، المعركة
قققوات اخققتراق فينبغققي ، بعد فيما والدولة الن الحركة لتأمين دعامة أكبر يكون قوي

السقلمية والجماعقات والصقحف المختلفققة السياسقية والحزاب والجيوش الشرطة
والمؤسسققات الخاصققة الحراسات - وشركات مهندس أو كعامقل – البترول وشركات

ظققل فققي المزيققد نحتاج لكننا عقود منذ بالفعل ذلك بدأ وقد ، الحساسة.. الخ المدنية
يعققرف - ل عضو من بأكثر الواحد المكان اختراق نحتاج قد كذلك ، الخيرة التطورات

ًا بعضهم عضو. من لكثر يحتاج كان إذا الدور نفس أو مختلفة - لدوار العكس أو بعض
بققالختراق سققيقوم الققذي العضققو اختيققار أن منهققا مشققكلت ذلك سبيل في ستواجهنا

ًا يكققون قققد مجققال داخل دينه على الحفاظ على بقدرته الثقة تحت يتم أن ينبغي مليئقق
يعققرف ولققم محروقققة غيققر شخصية يكون أنه حين في الكفر أو الشرعية بالمخالفات

ًا أننققا ذلققك ومعنققى ، سققابق تدين عنه ًا نضققع قققد أحيانقق فتصققبح التققدين حققديث مسققلم
المعضلة هذه تحل ظاهرة أفرزت والمستقبلية الحالية أوضاعنا ولكن ، أكبر المعضلة

القيققام يسققتعجل بققل الجهققاد يطلققب كققبيرة بأعداد متدفق شباب وجود ظاهرة وهي ،
النوعية هذه صدق تبين الحوال قرائن من ونستطيع واستشهادية بل جهادية بعمليات

ً فقققط تتطلققب جيققدة إيمانيققة حالققة على تدل للستشهاد وطلبهم ، الشباب من صقققل
ًا ًا تربوي وتققدريبي جهققادي لبرنامققج أغلبهققم تققوجيه سققيتم بالطبقع ، الحركة أثناء وعلمي

ًا بعضهم توجيه يمكن أنه إل ، وحماسهم طاقاتهم يستوعب قادة وفراسة لنظرة - تبع
تلققك لخققتراق المنققي الجهققاز فققي - للعمققل هققؤلء وقققدرات سمات في المجموعات
قققد بققل استشققهادية عمليققة بمثابققة الققدور هققذا وأن ذلققك أهمية تبيين بعد المؤسسات

ً ينتهي القيققام أو التدمير جائز كان إذا الُمخترق الموقع لتدمير استشهادية بعملية فعل
برنامج وضع مع ، استهدافها يجوز فئة من كانوا إذا فيه الشخصيات بعض تجاه بعملية
الضققغوط زادت وكلمققا ، كشققفه يتققم أن دون تققدينه عليققه يحفظ فردي وعلمي تربوي

الضققغوط تلك بجانب التربوي البرنامج عمل المعلومات جمع في الفعال لتحركه عليه
جيققد مركققز إلققى والوصققول الخققتراق طريققق يكققون الغالب وفي ، إيمانياته رفع على
ًا يتطلب المعلومات لجمع ً وقت باختراقهققا يقوم التي المؤسسة بين دوره ليتقن طويل

ًا إعطائه بعد للعضو الحركة حرية ترك يمكن ذلك وفي ، للتحرك المدى طويل برنامج
تعجلقه أو منقه طلبهقا لحيققن وتأمينهققا تصققنيفها وكيفيقة المطلوبققة المعلومققات ونوعية

التأجيل.  تحتمل ل خطيرة معلومات لوجود بإيصالها
دقتهققا مدى وظهور مرة من أكثر عليها الحصول يتم التي المعلومات اختبار أن لشك

ًا يوثق وصدقها أننا خاصة ، وقدراته أمانته حيث من العضو ذلك في الثقة يوم بعد يوم
ًا نعرفققه نكققن لققم ًا لققذلك ، البدايققة فققي جيققد مققن يحتققاجه مققا إل ُيعطققى ل فهققو أيضقق
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مققن ظرف لي العمل على الحرص باب من التصال مندوب إل يعرف ول المعلومات
الظروف. 

أو المنققدوب ذلققك كاستشهقققاد سققبب لي التصققال بمنققدوب التصققال يفقققد قد كذلك
في الستمرار الحالة هذه في فعليه ، ذلك ونحو آخر لمكان قهرية ظروف في انتقاله
فققي بزيارتهققا فيقققوم المجاهدين مجموعات تديرها للتوحش مناطق تظهر حتى عمله

ً أقققاربه أحققد كزيققارة طبيعيققة ظققروف ًا أو التجققارة أو مثل بققالدارة يتصققل ثققم متخفيقق
لققه يبلغه به معروف سري كود له كان فإذا المني الجهاز من بمندوب لتصله الظاهرة

رد وينتظققر للمنققدوب معلومققات مققن لديه ما بإعطاء فيقوم معروف غير كان إذا أما ،
ًا المني الجهاز لمنطقة يفر أم المعلومات جمع في يستمر هل المعلومات لطبيعة تبع

مجموعققة بمساعدة أو بنفسه المخترق المكان داخل تدميري بعمل يقوم أو التوحش
ُترَسل إليه. س

ذلققك يعيققش الققتي المنطقققة فققي للتوحش منطقة ظهور تتأخر قد السابقة الحالة في
ًا أو نطاقها في العضو عليققه يضققيق قققد لققذلك وإضققافة ، فيها دوره ويمارس منها قريب
وشققك علققى أنققه أو تققدينه علققى يققؤثر قققد عمقققله اسققتمرار أن يجققد كأن والحال المر

علققى والعمققل عمله مكان من الستقالة الحالة هذه في فعليه ، ذلك ونحو النكشاف
المققر كققان إذا أو ، بققأخرى أو بصققورة يتوقققع حيثمققا أو بالجبققال بالمجاهققدين اللتقحاق

مققن التخلققص أو التققدمير جققائز كققان إذا عمله لمكان تدميري بعمل فليقم عليه يسهل
بالمجاهدين. التحاقه لحين آمن مكان إلى ينسحب ثم ، فيه أعداء أو عدو

عمققل على تأثير يحدث أن دون الماكن بعض اختراق يمكن الحالت بعض في بالطبع
المجموعققة أو الحركققة داخققل الققدعوي أو العسققكري العمققل داخققل مكققانه في العضو

المجاهدة.  
مققن القيقادي سقلمها فقي والقترقي بقل الخرى السلمية الجماعات لختراق بالنسبة

عقن ينتقج ، والشققهوات العلميقة الشققبهات مدافعة من تمكنهم في موثوق أفراد خلل
حرمققة إشققكالية وهنققاك ، ناجحققة سققابقة حققالت وهنققاك ، مختلفققة كققثيرة فوائققد ذلك

أعتققد هقذا وفقي ، ؟ عنهقم المعلومقات جمقع يمكن فكيف المسلمين على التجسس
، الطواغأيت مع تتعامل أو المجاهدين تؤذي التي الحركات تجاه ذلك بجواز

ولكققن المعلومققات لجمققع يتققم فل المجاهققدين تققؤذي ل الققتي الحركققات اخققتراق أمققا
حققال الجهققاد صققالح فققي مققواقفهم تحويققل مققن والسققتفادة منهققم والتقرب لدعوتهم
الحاسمة. والمواقف الوضاع
كققل قيام وتؤمن تنظم التي القواعد أما ، للتعديل قابل عام تصور سبق ما كل بالطبع

المنيققة الجهزة بناء في أهمية تقل ل أخرى جوانب وتتناول ، بدقة السابقة الخطوات
مققن الحركققة تققأمين أساليب آخر جانب وعلى ، المعلومات وجمع العيون بث وطرائق
كققذلك ، المجاهققدين عققن تصدر التي المن لمذكرات الرجوع الدارس فعلى الختراق
الحلققات كقذلك ، الجهقاد موسققوعات ضقمن الصقادرة والستخبارات المن موسوعة

ًا تصدر التي كققان إذا بالمكتبققات العامة للكتب بالضافة ، البتار معسكر مجلة عن تباع
مققع - ، السققاليب فققي - خاصققة فيهققا الققتي الشرعية الخطاء كشف يستطيع الدارس

مققن السققتفادة دون قراءتها في الوقت الدارس ينفق التي التجارية الكتب من الحذر
صحيحة.  وغير ساذجة قواعد منها يتعلم أو شيء
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العاشر الفصل

الول العصر كان كما الحركة أثناء والتعلم التربية إتقان

ر منهقا مقتطفقات ُنشقر سابقة دراسة في قضقية - ناقشقنا كاملقة نشقرها اللقه - يس
ّنا ، التربية ّي مققن النقاط بعض هنا وسأنقل الحداث بين الول الجيل تربى كيف فيها وب

: هنا نتناولها التي بالجزئية يرتبط فيما الدراسة هذه

: التربية أساليب
: بالموعظة ) التربية1(
كتاب من كانت أصحابه في والسلم الصلة عليه الرسول بثها التي العظات أعظم-  

التربيققة[  عليققه ويطلقققً امسققتقلً اأسققلوب ذلققك يجعققل البعققض ، وتعققالى سققبحانه الله
ل تجعلنققا سنوضحها خصوصية له بالقرآن التربية مفهوم أن أرى كنت نإو  ،] بالقرآن

.التقسيم هذا نقبل
يجعلهققا  البعققض- ] بالقصققة التربيققة[   كذلك] بالموعظة التربية[  في يدخل ومما-  

ى اللقه رسقول قصقها التي القصص ومن - ،ً امستقلً اأسلوب الغلم قصقة أصقحابه عل
القصققص عققن ًفضققل وغيرهققا بالكهف الصخرة حبستهم الذين الثلثة وقصة ، والراهب

الكريم. القرآن ساقها التي
 البعققض- ] المثققل بضققرب التربيققة[   كققذلك] بالموعظققة التربيققة[  فققي يدخل  ومما-

وسققلم عليققه اللققه صققلى الرسول ضربها التي المثال ومن - ،ً امستقلً اأسلوب يجعلها
آخققر " إلققىتققوادهم..  فققي المققؤمنين  مثققل" الشققريف الحققديث فققي جاء ما لصحابه
القرآن. في للمؤمنين ضربت التي المثال عن ًفضل المثال من  وغيرها, الحديث

: بالعادة ) التربية2(
يتققذوقوه لققم نإو حققتى عليققه تربيتهققم المراد السلوك على الفراد تعويد بها المقصود

وهقذا ، والعبققادة الصقلة علقى الصققبيان بتعويققد الشقرع جقاء كمقا ، البدايقة فقي ًكامل
الكبققار مققع يمارسققه أن يمكققن والمربققي القائققد نإف ، الصغار على يقتصر ل السلوب

.به أنفسهم يربون السلف بعض كان بل ، كذلك
: بالطاعة ) التربية3(

للسققاليب ًاوهدف ًنتيجة عتبري الصدقات وبذل والصيام كالصلة الطاعات فعل أن رغم
البشرية. بالنفس للرتقاء مثالي أسلوب أنها إل السابقة

: بالقدوة ) التربية4(
الغققالي تبذل التيو ، ذلك كلفها مهما الله لوامر المستجيبة البشرية النماذج رؤية إن

الفراد. مستوى رفع في الوسائل أهم من تعتبر ، الله دين أجل من والنفيس
أفضققل بعققده ومققن زمنققه فققي أصققحابه ثم وسلم عليه الله صلى الله رسول كان وقد

، العصققور كققل فققي للناس القدوات وأفضل بل ، عهدهم في وللناس لمتهم القدوات
ًا يطلبون كانوا الجيوش قادة إن حتى ًا مققدد ًا لهققم فيرسققل الخليفققة مققن كققبير ل عققدد

أن رسققالة مع وسلم عليه الله صلى الله رسول صحابة من الواحدة اليد أصابع يتجاوز
ًا بققألف منهققم الواحد ّدد - الجيققش صققفوف بيققن ينتشققر أن ومققا ، ومنققاقبه أعمققاله ُمعقق

روح الصققفوف فققي تققدب حققتى هققؤلء - سققيرة المفتوحققة البلدان سكان من وأغلبهم
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وتقققديم ، خاصققة بصققفة الجهققاد وطاعة عامة بصفة الطاعات على القبال من جديدة
بيققن القققدوات هققؤلء وجققود بسققبب إل ذلك كان وما ، ذلك سبيل في والنفيس الغالي

اسققتجابة والنفيققس الغققالي يبققذلون رجققال صققفوفنا بين يوجد عندما لذلك ، الصفوف
الحركققة بصققف للرتقققاء طريققق أفضققل هققؤلء - سققيكون اللققه أوامر - كل الله لوامر

السلمي. بالعمل العهد حديثي وخاصة المؤمنة
ّينه الذي البلد أهل في يخطب وقف وقاص أبي بن سعد ًا الخليفة ع فقققال عليهققا أمير
لنا ليس وسلم عليه الله صلى الله رسول مع سبعة سابع رأيتني : ( لقد قال مما لهم

ًا رأيت : ( وما قال أن الشجر.. ) إلى ورق إل طعام ًا إل الن منا واحد مصر على أمير
ًا نفسي في أكون أن بالله وأعوذ المصار من ًا الله وعند عظيم قققال كمققا ) - أو وضيع

ً هؤلء - فكان عنه الله رضي ًة مثال العهققد حققديثي للشققعوب مبهرة حية ونماذج وقدو
ًء ويبلوا الله لوامر ليمتثلون بالسلم خاضققوها الققتي الفتوحققات معققارك فققي حسنا بل

الصققبر في حية ونماذج قدوة عنهم الله رضي الصحابة كان ، بالسلم عهد حديثو وهم
والعدل. والقوة العزة مع والتواضع والشجاعة العالية والهمة والعزم

السققلمية الحركة فصائل من عدد بين منتشرة شبهة من أتعجب كنت ذلك وبمناسبة
مققن أكققثر بيققن عققدواها نقل تم الن أنها إل الخوان حركة قيادات مصدرها كان - وإن
لجيققل ُنعققد وإنمققا وجهققاد لمشققاكل نحتققاج ول الن نعمققل : ( أننا الشبهة - تقول اتجاه

وأحفادنا.. ). أبناؤنا هم الذين الجهاد
- هقذا الشققرعية الوامققر تنفيققذ مققن - الفققاّر ومقلققديه الشبهة تلك مبتدع على ونطرح
: السؤال

وإن أبنائكم قدوة فأنتم ؟ قدوة البناء هؤلء سيتخذها التي الحية البشرية النماذج أين
القتال  وسيتركون1] التنموي [ النضال صورة في الجهاد وسيمارسون ، قعدوا قعدتم

كآبائهم.  
:  بالحداث ) التربية5(

يكققون عنقدما ، وجقدانهم لتشقكيل المققؤثرات أكققبر من بالفراد تمر التي المواقف إن
 فتنققة- الغيققر فتنة أمام تتخذها التي العظيمة المواقف من سلسلة ماه وحياتك يومك
خصوصققيتها علققى المواقققف هققذه كققل ترتبققط عندما - ، والعدو والزوجة والمال الولد

أو السقققوط خشققية نفسققك مع صراع في ًدائما وتجعلك اللب تخطف ضخمة بأحداث
مققن فما ، بالخر فيها جزء كل بارتباط واستشعارك ، فيها وقعت سقطة أو لزلة ًتأنيبا
العدو. أمام وكبوة زلة في تسبب وقد وتؤثر إل ذلك ونحو المال أو النفس مع زلة

المنهييج إلييى بعمييق نظرنييا لييو أننا إل أسققاليب من سبق ما أهمية في شك  ل-
الساليب من أسلوبين من جعل المسلمة بالجماعة الرتقاء في الرباني
هذين الرباني المنهج واستعمل بل الساليب باقي أثإر لتفعيل وسيلة السابقة

فما يققوم.. أول منققذ ثلققىُالم الصققياغة المسققلمة الشخصققية صققياغة فققي السققلوبين
هما..؟

: بالقدوة والتربية بالحداث التربية هما
فيققه دخلققوا يققوم أول منققذ الصققحاب واجههققا التي والفتن والبتلءات فالحداث

هققي الهققوال تلققك أمققام ثبتققت التي العملية الحية النماذجو القدواتو ، السلم
وأثققر التقليديققة والعبققادات الطاعققات أثققر نإ ، الفريققد الجيققل هققذا لنققا أخرجققت الققتي

المؤسسات. حركة رموز يطرحه ] مصطلح التنموي [ النضال     1
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فققي بققالفراد الرتقققاء فققي مضققاعفة أضعاف أثرها تضاعف القرآن وأثر بل المواعظ
.السلوبين هذين وجود

نمققاذج وثبققات المجاهققدة الحركققة وتعيشها الناس أنظار تلفت التي الرهيبة فالحداث
أن يمكقن ل القلقوب فقي معقاٍن يرسقخ الحداث هذه عن الناتجة الهوال أمام بشرية
الهادئة. التربية من السنين مئات في الفراد لها يصل

التلوة بمجققرد أثرهققا تعطققي أن يمكققن كققانت أنهققا البعققض يظن التي القرآن تربية إن
علققى ًأبققدا تكققن لم فيه بما وتعمل النفوس لتستقبلها العبر واستخراج الحكام وتعليم

بققالوامر يأمرهققا أن وقبل منصهرة وهي النفوس على القرآن نزل إنما ، الصورة هذه
خر.آ شأن له وفهمه أثره فكان يخالجها عما يحدثها كان

النققاس لربققط حقدث كققل واسققتغلل ، الحركققة أثنقاء النققاس تعليقم علينقا ينبغقي لذلك
وتعالى. سبحانه الله إلى واللجوء والطاعة بالعبودية

َها َيا  الية نزلت لو ترى ّي أ
ِذيَن َ ّل ْا ا ُنو ْا آَم ُبو َتِجي ِه اْس ّل ِللّرُسوِل ِل َذا َو ُكم ِإ َعا ُكققْم ِلَمققا َد ِيي ُيْح

ْا َلُمو ْع ّلَه َأّن َوا ْيَن َيُحوُل ال ِء َب ْلَمْر ِه ا ِب ْل َق ّنُه َو َأ ِه َو ْي َل علققى اليققة هققذه نزلت لو  ُتْحَشُروَن ِإ
تأثيرهققا كققان هققل المسققجد..؟ داخققل جلققوس أو مغلقققة غرفققة فققي وهققم الصققحاب
كيققف ، بدر غزوة في الصحاب على نزلت عندما الستجابة مثل يكون لها والستجابة

أمره خالفوا هم إن وتمتنع تتنزل القتال في الله آيات بأعينهم يرون وهم يستجيبون ل
فقي جقاء كمققا الجهققاد تقصققد الية كون ومع ، الله لوامر الستجابة إل البلء يرفع فلن

نزلت لو ترى ، الحياة ففيها الله أوامر لكل الستجابة أهمية في عامة أنها إل التفسير
تحيققط كانت التي والهوال المحنة جو غير في الحجاب وجوب آية أو الخمر تحريم آية

  ؟ الستجابة مقدار ما بالمؤمنين
للققذين إل أسققراره يكشققف ل القققرآن هققذا إن( :  القائققل فهققو قطققب سيد الله ورحم

تنبققه  , لذلك) مرة أول فيه تنزل الذي الجو في يعيشون والذين المعارك به يخوضون
السلم شيخ فهذا القضية هذه إلى المعاصرين من الثاقب النظر وأهل السلف علماء

الجهاد.. ) وهققذا دوائه فأعظم الذنوب كثير كان : ( من - يقول الله - رحمه تيمية ابن
- وكل والذكر والقراءة والصيام القيام على يواظب من يجعل القيم ابن السلم شيخ

القلققوب مققوتى من بالحق والصدع الجهاد - ويعطل الهادئة التربية أصحاب غاية هو ما
والخرة. والدنيا الدين في والعافية العفو الله نسأل الله يمقتهم وممن
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الجهققاد يمكققن كيققف القققائلون أمققا: (  يقققول 1المصققري الميققن محمققد الشققيخ وهققذا
كلييه هذا علج:  فجققوابهم دينهققم معققاني من بعيدون جاهلون مشتتون والمسلمون

ميييدان أعظم إن( :  اللققه رحمققه قال أن لى ) إ..القتال ميادين في بالدخول
فققي الخلص وتربيققة النفققوس تزكيققة إن ثققم: (  .. ) ويقققولالقتال ميدان للتربية

كقانت وهكقذا الجهقاد ميقادين وفقي السقلمية الجماعقة حقل في تتم أن يجب العمل
أثققر هققي إيضققاحها نريقد التي الهامة النقطة : ( إن .. ) ويقولالولين المسلمين تربية

الشققدائد تواجه التي المة . إنأفرادها. نفوس وفي الجماعة تربية في العملي الجهاد
تستحق التي المة هي ، متواصل وجهاد دائم جهد في أبناؤها ويعيش الصعاب وتكافح
لققدى العملققي الجهققاد كققان: (  .. ) ويققققولوالظفققر البققاء لها يكتب التي وهي الحياة

ًا أعلم ل     1 أمين محمد الشيخ مثل وممارسة وخبرة دراسة التربية في تخصص الحديث العصر في بالشرع عالم
إجراء بعد م1977 / هق1397 عام الله رحمه يوتوف ، م1914 عام بدمشق الشيخ ُولد ، الله رحمه المصري

 ً.خيرا الله وجزاه واسعة رحمة الله رحمه هناك ودفن المكرمة مكة إلى ونقل بسويسرا جراحية عملية
- بالزهر الدين أصول كلية من الجامعية شهادته على حصل ، الخيرة عام ئةاالم في الشام علماء أبرز أحد ُيعتبر
.] المحدثين عند النقد معايير[  موضوع في الدكتوراه على  حصل- عليه المصري لقب إطلق سبب ذلك ولعل

كذلك له يقرأ ومن ، والعتقاد اليمان وقضايا والحديث التفسير علوم في نبوغه يرى الشيخ بحوث بعض يقرأ من
والمناهج سلميإال التربوي المنهج بين والمقارنة بالتربية وعلقته النفس علم دراسة في تخصص أنه كيف يعلم

قبل والسنة البيان مجلة في تلميذه تقدير  وذلك- عميقة وأبحاث اتاطلع ذلك في وله وغيرها الغربية الخرى
والعلماء الدعاة تجارب أثرى من تعتبر تجربة الله رحمه شيخللف التربوية الممارسة أما  ،- تقديري يكون أن

ريخأت في بالحداث مليئة فترة في البنا حسن بالشيخ مصر في دراسته أثناء الشيخ اتصل حيث المعاصرين
أنه ذلك من والهم ، الله رحمه المودودي بالشيخ بباكستان عمله فترة خلل كذلك واتصل ، المسلمين الخوان

ديار في مختلفة سنية ومراحل وبيئات بلد في والدارة والتربية بالتدريس اشتغل عمله سنوات خلل في
اللغة نشر على عمل بباكستان عمله وخلل ، الزمن من فترة دمشق لثانويات بالتدريس عمل فقد المسلمين

ّنه كما ، أهلها لغير ةقالعربي اللغة تعليم في كتاب وله باكستان لبناء العربية بمكة الشريعة كلية في ّسدر أ
السلمية الجامعة إلى انتقل سنوات بثلث وفاته وقبل ، فيها العليا الدراسات قسم تأسيس في وشارك المكرمة
أن شك ل لذلك ، مناهجها وضع في دور له وكان ، فيها العليا الدراسات لقسم ًرئيسا وعمل المنورة بالمدينة

الفاضل والمربي العالم بهذا تأثر اليوم الشباب بعض ويتصدر بالجزيرة الجامعتين هاتين من تخرج الذي الجيل
منه.  وسمع

بتشكيلة لها علقة ل التسمية هذه-  بمصر القطبي للتيار مناقشة كان التربية دراسة أصل أن قبل من ذكرت وقد
.- لها أهمية ل طويلة قصة التسمية  ولصل] القطبيين[  لقب الجامية عليها تطلق التي الجماعات

أكثر أن حتى الكتاب هذا في نتعقبه الذي للفهم ًتأصيل التيارات وأقدم أكثر أنه خاصة التيار هذا على الكتاب وركز
التيار. هذا من استدللتها جل أخذت تكون تكاد الفكر بهذا ذلك بعد اشتهرت التي التيارات

- : وبالمعنى جزء أنقله  ما- التالي الحوار وبينه بيني فدار التيار هذا قادة بأحد ما مكان في التقيت سنوات منذ
دعوتها التيارات باقي على . فتفسد]. المحروقة الرض[  سياسة تتبع الجهاد جماعات زالت أما : متسائل لي قال

 ؟ مصر في والن الجزائر في يحدث كما المنهج بنفس تعمل ل لنها لها ًعقابا
-. مشتعلة والجزائر مصر في العمليات كانت عندما الحوار كان وقد- 

ًاختيارا يقاتل لم من تجعل أن الجهاد جماعات منهج من  أن] المحروقة  الرض[ بسياسة تقصد كنت إن:  له قلت
ًسواء المعركة أرض في والشعوب الحركات ما وقت في صحيح.. وسترى .. فذلكًاضطرارا يقاتل الحركات من

ل. أم أرادوا
للمعركة. تتهيأ حتى الشعوب وكذلك للتربية الكافي الوقت الشباب يأخذ أن : يجب لي فقال
هل ًبعيدا تذهب أدعك ول عليك أقرب حتىو , المشكلة هو للتربية مفهومك نإف ؟ تتحدث تربية أي عن:  له قلت

.التربية في ًتخصصا العلماء أكثر من وهو ؟ المصري أمين محمد بالشيخ تعرف
كتبه. بعض له قرأت . وقد.: نعم قال
الشيخ. طرحه الذي المنهج نفسه هو الجهاد جماعات تطرحه ذيال التربوي المنهج إن:  له قلت
السنة مجلتي يديرون وقتها كانوا  وقد- الشيخ تلميذ عليه الذي العملي التطبيق إلى : انظر ًمبتسما لي قال

كلمه. من قصد ما تفسر أنها شك ل والتي نفسه الشيخ سيرة إلى انظر  بل- والبيان
دعك ، التربية في النبوي المنهج عن الشيخ فيها تكلم التي الصريحة الواضحة المواضع تقرأ لم أنك : يبدو له قلت
ومحاضراته كتبه في له قول من أكثر في الشيخ ذكر فقد الشيخ سيرة أما ، لنصائحه تنكروا فقد تلميذه من ًأول
آخر  إلىمثله.. أنفسهم مع صادقين يكونون تلميذه ليت ويا ، سلميإال العمل في تجربته عن ٍراض غير أنه

.بيننا دار الذي الحوار
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لحظيية الخيير عيين أحدهما ينفك لم ، النفسي بالجهاد ًمقترنا الولين المسلمين
وإقييرار المسييلمين لتربييية وسيييلة أكييبر العملييي الجهيياد وكييان ، واحدة

). نفوسهم في الرفيعة والمثل السامية المعاني
إخققراج علققى القققادر الوحيققد هققو وأهققوال شدائد من يشمله بما التربوي السلوب هذا

العالم. وقيادة والعراض والموال الدماء أمانة حمل على قادرة صلبة قاعدة
.لققدعوته. بهققذا يتكفققل الذي - هو - سبحانه الله: (..  الله رحمه الظلل صاحب يقول

, النصققر عليهم  وأبطأ, الطويلة للمحنة طلئعها عّرض ، صحيحة حركة لها أراد فحيثما
وصققلحوا وتهيققأوا ، وثبتققوا صققبروا قد أن منهم يعلم  حتى, عنهم الناس  وبطأ, وقللهم

ذلققك بعققد خطققاهم نقققل ة.. ثققمنققالمي الواعية الخالصة الصلبة القاعدة هم يكونوا لن
.1 )يعلمون.. ل الناس أكثر ولكن ، أمره على غالب - والله - سبحانه بيده

.ويقققوى. العقيققدة أصققحاب عود ليصلب كذلك البلء من بد ول .: (. الله رحمه ويقول
منافققذ القلققب فققي  وتفتققح, الطاقققة ومققذخور القققوى مكنققون تسققتجيش فالشققدائد
الشققدائد.. والقيققم مطققارق تحققت إل نفسققه فققي المققؤمن ليعلمهققا كققان مققا ومسارب

تزيققل الققتي المحنققة جققو فققي إل وتستقيم وتدق لتصح كانت ما والتصورات والموازين
كلقه.. لهقذا القاعقدة أو ، كلقه هذا من القلوب.. وأهم عن والران ، العيون عن الغبش
ويخلققو ، شققتى وهققي الوهققام وتتوارى ، كلها السناد تهتز حين وحده الله إلى اللتجاء
تنجلققي فقققط اللحظققة هققذه  وفققي.سققنده. إل ًسققندا يجققد  ل.وحققده. اللققه إلققى القلب

.. لاللققه ةقققو إل قققوة البصر.. ل مد على الفق وينجلي ، البصيرة وتتفتح ، الغشاوات
النقطققة هققذه إلققى بققالنفس يصل هنا القرآني إليه.. والنص إل ملجأ حوله.. ل إل حول
ِر :  الفق على َبّش ِريَن َو ِب ِذيَن  الّصا ّلقق َذا ا ُهم ِإ ْت َب َبٌة َأَصققا ْا ّمِصققي ُلو ّنققا َقققا ِه ِإ ّلقق ّنقققا ِل ِإ ِه َو ْيقق َل ِإ

.( ..2.. َراِجعوَن

فققي الخلص وتربية النفوس تزكية إن ثم: (  المصري أمين محمد الشيخ يقول
كقانت وهكقذا الجهقاد ميقادين وفقي السقلمية الجماعقة حقل في تتم أن يجب العمل
والعقدو ًيومقا ثلثيقن الحقزاب غقزوة فقي المسلمون عاش. الولين. المسلمين تربية

دائققم وسققهر مسققتمر حققذر كنهققارهم الصققحابة وليققل أطرافهققا مققن بالمدينققة محيققط
الجققو هذا مثل في وهنالك ، يعانون ما والعدو والجوع الخوف من يعانون والمسلمون

إلققى المققور وتفققوض بارئهققا إلققى النفققوس فيققه تسلم الذي المطبقة بالرهبة المحاط
يفققارق ل ًمصققاحبا العققون المؤمنققون يجد ، العزائم وتستيقظ الضمائر وتتيقظ مدبرها

فققي القققدام معققاني تتجلى المخيف الخاشع الجو هذا وفي ، والسكنات الحركات في

؟ للتربية المثل المنهج يخص فيما طرحه وما نفسه عن المصري المين محمد قال فماذا
ولم ، الطفولة مرحلة عن ترتق لم رخيصة ونفسي هزيلة أيامي لجد الحق أيمو نيإو : (.. الله رحمه الشيخ قال
: لقلت نفسي بشأن ًتقريرا أكتب أن إلي ُطلب ولو الرجولة معاني تذق ولم الرشد درجة تبلغ

.طلبه في ًواضحا ًتأثيرا يحدث أن يمكن المستوى هذا مثل أن يرى ول ، اليماني مستواه عن براض ليس نهإ) 1(
المناهج فل ، المة نجاة إلى تؤدي التي هي يسلكها التي السبيل بأن واثق وهو يؤديه ول عمله عن براض ) ليس2(

يرضي ما يعمل ًأجيرا نفسه يعتبر فهو ولذا ، ودعاة ًأبطال للمة تخرج بالتي الطلب بها يتخرج التي الطرائق ول
الله.= رجمه كلمه  انتهى) القول.. هذا من الكثيرون يعجب وربما ، العيش سبيل في العمل صاحب
من الرغم على ..الصدق هذا بمثل يكونون البعض ليت يا النفس مع الصدق هذا بمثل نفوسنا الشيخ عرى = لقد

المدروسة والجهود والحكمة الفهم يدعون ممنً اكثير فاقت وإنجازاته هجهود أن كيف يرى هسيرت يقرأ من أن
.الشعارات هذه خرآ إلى الطويل النفس وتخطيط

.النفال سورة تفسير     1
يسير. بتصرف – القرآن ظلل في     2
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يتققم أن يمكققن ل بمققا هذا كل يتم ، القلوب وتمحص اليمان قوة وتتضاعف الله سبيل
الزوايا. أعماق وفي العزلة في السنين مئات في-  منه يسير جزء  بل- مثله

فققي القلققوب فققي تغققرس الرفيعققة والمعاني ، الشدة ساعات في تبدو اليثار روح إن
بظلققه الجميققع علققى مخيققم والمققوت ، للخطار الجماعات فيها تتعرض التي الساعات
الرهيب.

بققه واليمققان بققالله الثقققة وروح,  المكققاره علققى والجلققد الشققدائد علققى الصققبر وروح
الجهاد ساحات في تبرز هذه كل ، والتآزر التعاون وروح,  فرجه وانتظار له والخلص

تلققك القتققال وحياة الله.. لوجه خالصة أرواحهم يقدمون الذين المؤمنين صفوف وفي
وتققذهب النانية وتسقط اليثار فيسهل الطيبة المعاني فيها المؤمن يقدم التي الحياة
مشقوبة فهقي والدعققة والمقن الرخقاء حالت في النفس مجاهدة الدعوى أما ، الثرة
. 1 )المغالطات.. من بكثير

الققدين هققذا أمانققة حمققل علققى القادر الجيل سيخرج الذي هو التربية من النوع هذا إن
الحقيقيققون القققادة خللققه مققن سيخرج الذي وهو ، الجهاد بدرب لللتحاق المة وينقل
أسقهل الكتقب وفقي أسققهل الصقحف وفققي سقهل المنققبر على الكلم لن وذلك للمة

ُتشرد البيت ُيهدم أن أما وأسهل ل فققذلك أشققلء إلققى والخققت الم وتمققزق السققرة و
إل يخرجققون ل الشداء والجنود العظيمة والقيادات ، الرجال من الفذاذ إل عليه يقدر
ةالحاسققم اتالقققرار اتخققاذ علققىً اقققادرً اقائققد تنتظققر فقققط المة ، الجو هذا مثل من

أمامنققا ، دناض الكل له قيل بكر أبو فعل مثلما المزعومة المفاسد يهاب ل ، ةالصحيح
نبوي أمر لكونه ًفاعل كنت نإو أسامة بعث تنفذ فل والفرس الروم وأمامنا المرتدون

اللقه رضقي عمقر بخناق أمسك وقد فقال ، صراحة يرتد لم ممن الزكاة مانعي فتألف
جرت أن المفاسد من حدث لو والله ؟ السلم في ارّخو الجاهلية في أجبار: (  عنهما

بكر أبو تسلم هل)  ًعقال منع من ولقاتلن أسامة بعث لنفذن المؤمنين نساء الكلب
 وكيققف, ؟ الخريققن مققن مثلققه برنامج ُيعرض لمً اانتخابيً ابرنامج عرض لكونه القيادة
الققوحي ميققزان فققي العمققال تقققدمه ألم ؟ الحاسم القرار اتخاذ على القدرة له كانت
الرسققول بجققوار كلها المسيرة تكاليف دفع لنه أليس ؟ الصحاب وعقول قلوب وفي

والشققلء الققدماء مسققيرة الغققزوات جققل معققه وخققاض وسققلم عليققه اللققه صلى القائد
المققر وتقققدير القضية فهم يستطيعون الذين هم فقط الرجال هؤلء مثل ، والجماجم

: الحققرب كتققب فققي العسققكريون عنققه يقول الذي الحاسم القرار اتخاذ على والقدرة
يجب ولكن كارثة وقوع اتخاذه من حّرجُي وقد يحتمل الذي القرار هو الحاسم ( القرار

مثققل تنتظققر ) والمققة الحقيقققي القائققد إل ذلققك على يقدر ول أخرى لعتبارات اتخاذه
عققن إل يخرجققون ل القققادة , وهققؤلء الذبققح سققنين منذ القرار ذلك ومثل القادة هؤلء

المزيققد - وننتظققر للققه - والحمققد طلئعهققم خرجققت , وقد التربية من النوع هذا طريق
وفضله. الله بإذن
الققتي العظققام الهققوال مواجهققة علققى المققة معنققا وتققتربى سنتربى الجو هذا مثل في

الذي الهوان مع مرارتها بعض تجرعنا كنا وإن ونحن ، وشجاعة بصلبة الحروب ترافق
تلك نواجه أن لنا آن فقد ، التجاهات بعض أفرزته الذي الهزيمة فقه ظل في ، أصابنا

ًا بإيقافها لنا يأذن أن الله عسى وعزة صلبة في الهوال معققارك إحققدى فققي ، مققا يوم
فققي والطفققال والشققيوخأ النسققاء بجمققع الرجققال قققام الققروس مواجهققة فققي الفغققان

". السلمية الدعوة " سبيل كتاب     1

64



التوحش إدارة

والبحوث ساتاالدر مركز
السلمية

فيقه مققن جميققع فقتل المسجد على قذائف فسقطت القصف خسائر ليقللوا المسجد
حفيققدتها أمققام بققداخله ما وتدلى رأسها انشق التي جدتها حجر في بقيت طفلة ماعدا
فقال يبكي وهو الذعر من تهذي التي الطفلة في يهدئ العرب المجاهدين أحد فجعل

ال ؟ يبكيقك مقا:  الفغقاني لقه  ققال..كووذو أهلقك إنهقم ؟ تشقعر أل:  العربقي لقه ق
.ما يوم في مثلهم سنمضي وأنت وأنا الحرب هي هذه:  الفغاني

، العلمييي المسييتوى رفققع عققن نقققوله اليميياني المستوى رفققع عققن قلناه وما
أن يجد وسلم عليه الله صلى الرسول أقوال ومناسبات اليات نزول لسباب والمتتبع

رهيبققة أحققداث ظققل - فققي المدينققة أو مكققة في - سواء قيلت والحاديث نزلت اليات
أو البلء بعييد أو المعركيية أو البلء أثإنيياء أو المعركيية أو البلء قبل إمققا فهي

مثققل ، المعركققة أثنققاء العقيدة في مسائل تعلموا قد الصحابة بعض إن بل ، المعركة
عنققه اللققه رضققي زيققد بققن أسققامة مققع حقدث كما ؟ السلم الرجل يدخل كيف مسألة
الجققو ذلققك مثققل وفققي ، النققواط ذات مسألة ومثل ، بالشهادتين نطق من قتل عندما
للرتقققاء فرصة وأمتنا بتجمعاتنا تمر التي الجواء هذه جعل علينا لذلك المعاني ترسخ
ًا والناس. بالفراد علمي

ًا بالناس الرتقاء أن هققذا كققل من قوله أريد ما ًا إيمانييي أهييم أحييد هييو وعلمييي
يتييم وليين التييوحش إدارة ومرحليية والنهاك النكاية شوكة مرحلة أهداف

الثبييات اللييه ونسييأل المرحليتين هياتين وحيرارة جيو مين أفضل جو في
 والمغفرة.

الشققباب أفققواج يققوم كل لنا تدفع كذلك للتربية بيئة أفضل هي الحداث حرارة أن كما
ًا نرى نحن وها ، الجهاد بقوافل ليلتحقوا وكبلققدان وأندونيسققيا كماليزيققا آسققيا فققي بلد

تلققك من يخرج ، وغيرها كالفلوجة مدن عن ذلك مثل وقل ، السابق السوفيتي التحاد
تلققك ول العلمققاء كبققار هيئققة يعرفققون ل جققانب من هم ، للجهاد أنصار يوم كل المواقع
وهققم ، العربققي العالم أقطار بعض في الملتزم الشباب انحراف شكلت التي الوضاع

يكقون ققد نعقم ، القدين لنصققرة الصادقة والعاطفة الفطرة تدفعهم البيضاء كالصفحة
، الفققراغ هققذا نمل أن دورنققا هققو هققذا لكققن ، الشرعي النضباط كعدم سلبي أثر لذلك
وسققيتلقى ، البشققرية فطرتققه فيه وجد فقد ، الله بفضل الجهاد يترك لن الشباب فهذا

المعاصققرة القدوات أن علينا الله نعم ومن ، للجهاد حي ونموذج قدوة أي من التوجيه
ًا منضبطون القيادات من حولها ومن للجهاد العليا القيادة في المتمثلة وحولهم ، علمي

هققذا إلققى توجهاتنققا نوصققل أن إل علينا فما ، مستوى أعلى على وشرعية علمية لجان
، والقتققال الحركققة أثناء بهم للرتقاء وتربوي علمي منهج إعداد يتم أن على ، الشباب

ومنته. بفضله فاتحين هداة قادة بينهم من لنا يخرج أن الله لعل
السققوفييتي التحققاد وبلققدان وماليزيققا كأندونيسيا الماكن هذه بعض أن ملحظة مع

- خاصققة المرجعيققات هذه أن إل علمية ومرجعيات إسلمية حركات جذور لها السابق
قيققادات منتظققرة السققلم مهققد العربققي العققالم إلققى زمن منذ - تتطلع منها المخلصة

السققلم تأريققخ عبققق إلققى يتققوق هنققاك النقية بفطرته والشباب ، تتبعها جهادية علمية
يبدأ.    العداء من وبمن حركته له ويحدد يوجهه من ينتظر فقط ، العظيم
: التربية مسألة في ُيراجع

للشققيخ ] وهمققا النفققال سققورة هدي [ من ] وكتاب السلمية الدعوة [ سبيل - كتاب
الله. رحمه المصري أمين محمد العلمة
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الحزاب. خاصة الغزوات وآيات البتلء آيات ] تفسير [ الظلل - كتاب
عامة. بصفة الله رحمه عزام الله عبد الشيخ وشرائط - كتب

: يلي لما ننبه الثالث المبحث خاتمة في
، مققرة من أكثر قبله الذي والمبحث المبحث هذا في العمل خطة تكرار تعمدت - لقد

تصققور الدراسة هذه قارئ لدى يكون حتى وذلك جانب من أكثر من لها ملمح وذكرت
جانب من أكثر من الخطة ملمح ذكر أن أنبه أن وأحب ، وأهدافه القائم للعمل واضح

مققن يتمكققن لققن ولققذلك ، واضققحة غيققر الخطققة أن الققراءة سقريع الققارئ يققوهم ققد
إلققى ويتنبققه وتققأٍن بققتركيز يقرأ أن القارئ على لذلك ، السريعة القراءة من استيعابها

فققي العمققل تفاصيل عن الرئيسية الدول مجموعة مناطق في العمل تفاصيل اختلف
مرحلققتين إلى مقسمة بخطة تعمل الرئيسية الدول مناطق وأن ، الدول باقي مناطق
خطققوات عققن أحيانققا مختلفققة الولققى المرحلققة وخطققوات ، التمكيققن لمرحلققة تنقلهم

نظققام علققى تعمققل الققدول باقي مناطق بينما ، أخرى أحيانا ومتشابهة الثانية المرحلة
ل أنه - إل الله - بإذن خارجها من والتمكين الفتح يأتيها حتى الغالب في واحدة مرحلة

الرئيسية. الدول مناطق في بالتطورات تتأثر عملهم خطوات أن شك
يصقيبنا أل فيجقب ، نتائجهقا وحصقدنا عملياتنا أتقنا ومهما القواعد هذه أتقنا مهما - أننا

ُعجب ًا الغرور أو ال حقيقققة تأمققل ومققن ، وحققده الله فمن فضل من فيه نحن فما ، يوم
أن إل علينققا فمققا ، بققالله إل قققوة ول لنققا حول ل وأنه ضعف من فيه نحن ما لعلم حالنا
فهققو وحققده اللققه على ذلك كل في ونتوكل الُمستطاعة السباب ونأخذ ونقارب نسدد
أنققي حققتى ، لهلكنققا عيققن طرفققة أنفسنا إلى وكلنا لو والذي ، غيره لنا مولى ول مولنا
اتخققذ مققن أهققداف أقصى ما بقدر أتحسب كنت العمليات بعض خبر أسمع كنت عندما
كققل فققاقت اللققه بفضققل العمليققة نتائققج أن ذلققك بعققد أفاجققأ كنققت إني إل العملية قرار

للققه فالحمققد ، لهققا المخططققة أو المنفذة المجموعة تتخيله كانت مما وأكبر التوقعات
ً ًا أول ي والجهقاد التوحيقد رجقال وفق الذي وآخر هقذه وأنجقح دينقه لنصقرة عملهقم ف

ًا أني وأنبه ، نتائجها في وبارك العمال أو عبققارات الشققباب لبعض أقرأ أو أسمع أحيان
ُعجب من شيء فيها مواضيع العققزة باب من كان إذا محمود وذلك الكبر أو بالعمال ال

ًا كان لو أما الرجاف أهل أو الكفار على ًا أو غرور ًا أو عجب ًا كبر أن شبابنا فأعيذ محض
هذا. في يقع

لقدر ويحتاج والتضحيات العمل من والكثير الكثير فيه زال وما وشاق طويل - طريقنا
أنهم وكيف عليهم الله رضوان الصحابة وعطاء بذل ولنتذكر ، والبذل العطاء من كبير
قققد ثيققابهم علققى الققدماء ومققازالت شققهداءهم يققدفنون مققازالوا وكانوا أحد هزيمة بعد

قققال فمققا السققد حمراء في القوم لملحقة وسلم عليه الله صلى الرسول استنفرهم
ّدل لبيوتنا نرجع ذرنا منهم أحد ومققا أصققابهم لمققا وهنققوا فمققا ، حالنققا ونهيققئ ملبسنا ُنب

الجبققال قمققم طققالت وهمققم بققذل وراء وبذل نفير وراء نفير وإنما استكانوا ول ضعفوا
ِذيَن:  وقتها تعالى الله قول فيهم ونزل ، والخرة الدنيا عز من أرادوا ما نالوا حتى ّل  ا

ْا ُبو َتَجا ِه اْس ّل ِد ِمن َوالّرُسوِل ِل ْع ُهُم َمآ َب َب َقققْرُح َأَصا ْل ِذيَن ا ّلقق ْا ِل ُنو ُهققْم َأْحَسقق ْن ْا ِم َقققو ّت َأْجققٌر َوا

ِظيٌم . َع
- فققإذا الجزائققر في - خاصة المغرب بلد في لهم ُيمكن المجاهدين أرى لكأني ووالله

فل للراحققة وقققت - فل اللققه - بققإذن القققادم اليوم ذلك صباح في بذلك عليهم الله مّن
ّليّن في التالي اليوم صباح في وليبدأوا ليبيا حدود على تونس في إل العصر أحدهم يص
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ًا أعمالنققا دفعة يعرف والعدو ، ومصر ليبيا لفتح التأهب خارجيققة وزيققر أن حققتى ، جيققد
والسيطرة الوضاع هدوء عليه ما يغّركم ل : ( 93 عام للصحفيين قال تونس
تغيييير فسيييحدث مصيير أو الجزائر في تغييير حدث فإذا تونس في عليها

). ساعة ربع بعد تونس في
بققذلك عليهققم اللققه مققّن فإذا العرب جزيرة في لهم ُيفتح المجاهدين أرى لكأني ووالله

الققدويلت لفتققح للنطلق مباشققرة التققأهب - فعليهم الله - بإذن القادم اليوم ذلك في
من أمريكا بخروج الله وبإذن ، والخليج الردن في الحقيرة النظمة هذه تحكمها التي

تققدعمها الققتي النظمققة كققل وستسقققط الكاذبققة هالتهققا مققن تبقى ما سيسقط العراق
النظمققة هققذه سققلبتها الققتي المققة حقققوق يأخذون الدول هذه في الشرفاء وسينقض

كققان فمققا ، ومنتققه اللققه بفضققل للفاتحين ذراعها الدول هذه شعوب وستفتح ، العميلة
واليقين. الصبر هو وإنما الباذلين بذل ليضيع الله

 يوقنون بآياتنا وكانوا صبروا لما بأمرنا يهدون أئمة منهم وجعلنا .
..ِإن َو ْا   ِبُرو ْا َتْص ُقو ّت َت َ َو ُكْم ل ُهْم َيُضّر ُد ْي ًئا َك ْي ّلَه ِإّن َش ُلوَن ِبَما ال ْعَم . ُمِحيٌط َي

بخقارى وتحريققر حولهقا ومققا الققدس لتحريقر اللقه بعقون الجمقوع تتققوجه ذلقك بعد ثم
من والبشرية الرض لتحرير ننطلق ثم المسلمين أراضي وجميع والندلس وسمرقند

عليققه اللققه صققلى رسققوله بشارة وتلك ، بعزيز الله على ذلك وما والظلم الكفر هيمنة
وسلم.
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الرابع المبحث
معها التعامل وسبل ستواجهنا التي والعوائق المشاكل أهم

أن اللققه بإذن وسنجد ، ستواجهنا التي والعوائق المشاكل أهم نتناول المبحث هذا في
ًا تنحل والعوائق المشاكل هذه أغلب أشققرنا التي والسس القواعد اتبعنا طالما تلقائي
تحركنققا آليققة تغييققر بدون حلها إلى عملنا توجيه علينا فقط ، السابق المبحث في إليها
المستعان. والله السابق في إليها المشار القواعد على

 )1(
المؤمنة العناصر تناقص مشكلة

حيث عصيبة فترات بالجهاد مر الفائت القرن سبعينات في الفغانية الحرب بداية في
ً - ثلثققون الروايققات إحدى - في منهم تبقى حتى ضربات عدة للمجاهدين ُوّجهت رجل
مواجهققة في ثم النظام مواجهة في سنوات عشر من أكثر مدار وعلى ذلك بعد ولكن

ّدم والروس النظام أعققداد منهققم - بققالطبع شققهيد مليون ونصف مليون هناك الجهاد ق
الجابققة ؟ العققداد هققذه أتت أين - فمن القصف تحت مات المسلم الشعب من كبيرة

نقيققم عنققدما خاصققة ، وتجييشققه المعركققة إلققى الشققعب جققر خلل مققن حقدث ذلك أن
تلققك إلققى النققاس ويهققاجر القتقال عققن الناتققج والتققوحش الفوضققى مققن آمنققة منققاطق

والتعليققم والتققدريب للققدعوة سققاحات المناطق هذه من نجعل أن نستطيع ، المناطق
فمققن المعركققة خلل تمققت إذا إل مكتملة تكون ل التي بالتربية المثالية النتائج فنحقق

اللققه عبققد الشققيخ يقققول ، أسققاتذتهم علققى ويتفوقون بل سيتأهلون المعركة جو خلل
فققي المسققلحة بالمواجهققة قرارهققا تعلن وهي السلمية والحركة: (  الله رحمه عزام
تصور مجرد خيالها في تتملى أن يومئذ بوسعها يكن  لم- الفغاني - الرئيس داود وجه
بين ًشاسعا البون كان لقد: (  ) وقال المبارك بالجهاد بلغتها التي السامعة القمة هذه
العققام - الميققن الشققهيد الرحمققن حققبيب المهنققدس فيهققا يرسققم كققان التي اليام تلك

للقذين الظلمقاء الغقرف أعمقاق فقي يشقرحه ثم الوراق على - الكلشنكوف للحركة
الصققاروخي بالقاذف الطفال فيها يلعب التي اليام هذه وبين الجهاد حب على يربيهم

). الدبابة يحطم  الذي] آر.بي.جي[ 
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)2(

الدارية الكوادر نقص مشكلة

ذات العناصققر مققن كققبير لعققدد حاجتنا وهي أل أخرى مشكلة السابقة بالمشكلة تلحق
عنققدنا نحققن نعققم ، التققوحش إدارة لمرحلققة الولى الفترات في خاصة الدارية الخبرة
لققن المنققاطق إلققى نزولنققا عنققد أنققه إل التنظيميققة مجموعاتنا إدارة من سابقة خبرات
السققكانية بأعققدادها المناطق هذه لدارة العدد حيث من كافية الدارية عناصرنا تكون
يعيشون الذين الناس وأيدي بأيدينا تدار أن ينبغي التوحش مناطق إن ، ستفاجئنا التي
تققدور الققتي الم الشققبهة خلل من عنها سنتحدث النقطة هذه أكثر نوضح وحتى ، فيها
الشباب. بعد أذهان في
السققلمة إيثار إلى تدفع التي الشبهات وتولد اليأس على تبعث وظروف وقت في كنا

هذا : إن الخوة أحد وقتها لي - قال الثبات الله أسأل نفسي ُأبرئ - وما البلء وتجنب
سيمسك من ، اليوم المرتدة النظمة خلعنا أننا هب ، أهدافنا إلى بنا يصل لن الطريق

؟ والقتصاد.. الخ والتجارة الزراعة وزارة
ولعلققي ، فيهققا يفكققر وتركته قصدي فهم و.. فما وعكرمة سفيان أبو بعفوية له فقلت
أن فرضققية علققى قائمة وشبهته سؤاله أن الجابة وتمام ، ناقصة إجابة أجبته قد وقتها

لدخن يكون قد كذلك ، للجهاد قاصر بفهم يتعلق قد لمر وذلك خاطفة ضربة المعركة
لنا.. يغفر وأن جميعا لنا العافية العفو الله نسأل أجلها من جاهد التي دوافعه في
لء - مسقيرة الطويلة المسيرة خلل من تبرز القيادات إن - والجمقاجم والقدماء الش

ًا ًا المجاهدة الحركة تعد أن ُيشترط : ل وثاني والصناعة والتجارة الزراعة في متخصص
تحكققم العققالم فققي الحكم تتسلم التي والحزاب الحركات أن يرى المشاهد أن حتى ،

لدارة الحركققة أو الحققزب داخققل مققن وزراء فتعينهققم السياسققية عناصققرها خلل مققن
ا وزارة لكقل العامقة السياسقة ولضقبط ، المختلفقة الوزارات السياسقة مقع يتفقق بم

ًا يكون أن فيمكن وزارة كل في التقنيات يدير الذي أما ، للدولة العامة براتققب موظفقق
وشققرح عديققدة ذلك في والمثلة ، للحزب أو للحركة ينتمي ول بالسياسة له اهتمام ل

يطول. ذلك
قد ، الناس من نقترب أن وهو أل ذلك من أفضل حل للمشكلة يوجد أنه والهم بل

ًا نديرها التي المنطقة إدارة في منهم ُنعين وأجققور برواتب العمال بعض لدارة أفراد
ً منققا يروا أن يجب ، أجر بدون بجانبهم يعملون رجالنا سيجدون حين في للصققبر مثققال

ً ، والتضققحية والبققذل والزهققد فققي المظلومققون ، المظلققومين وإنصققاف للعققدل مثققال
يققأتي بحيققث وجودنا على السابقة المظالم لرد مجالس لنفتح ، الكثرية هم مجتمعاتنا
قققادر وهققو للعفققو ونرغبه ظلمه من وبين بينه نسعى أو حقه له فنأخذ بالبينة المظلوم

وهققم والمظلققومين الضققعفاء عن ندافع الناس قلوب بين نؤلف ، نفسه لنصاف مخير
نتواضييع ، والسققلم الصلة عليه محمد أمة لنكم لكم فداء أرواحنا لهم نقول الكثرة

العققداء يثيرهققا ومشققاكل أهققوال سققتواجهنا نعققم ، والعييدل القييوة مييع للخلييق
تققأتي اليمققان ريققح تهققب فعنققدما ، العققاجيب سققترون الجققو هذا في لكن والمنافقون
التطققوع وروح والمانققة والعفة واليقين الشجاعة روائع الناس يرى عندما ، بالعاجيب

سققتهون الهمققة وعلققو النظققر وسمو النفس كبر مع المظهر في والتواضع والحتساب
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للمجاهققدين مجموعققات سققترون واللققه ، ذلك ستصاحب التي الهوال كل أعينهم في
وأكققثر والتوبققة للبيعققة والبعيققدة المجاورة المناطق من أفواجا والرجال الشباب يأتيها
ذلك. من

مققاذا ، أنواط ذات طلبوا إذا نفعل ماذا الناس طبقات مع نعيش كيف نتعرف أن يجب
ًا ارتكبوا إذا نفعل ً الخمققر شربوا لو ، محرمات أو بدع قققدر وبققأي نعققاقبهم مققتى ، مثل
الققتي المعركة إن: (  الله رحمه عزام الله عبد الشيخ يقول ؟ قدر وبأي نتألفهم ومتى

 الشقعب طبققات جميقع مقع يعيشقوا أن اضقطرتهم السقلمية الحركقة أبنقاء عركت
ُهْم ْن ِلٌم َفِم ِه َظا ْفِس َن ُهم ّل ْن ٌد َوِم َتِص ْق ُهْم ّم ْن ٌق َوِم ِب ْيَراِت َسا ْلَخ ْذِن ِبا ِإ ِه ِب ّل ِلَك ال َو َذ َفْضققُل ُهقق ْل ا
ِبيُر َك ْل ئومخطق ومقصقر مفقرط من الناس طبقات جميع مع للحياة  واضطرارهم..  ا

المعانققاة خلل مققن والحنكققة والخققبرة بققةرالتج مققن أعطققاهم وملتزم وصادق ومتعثر
المتباينققة المسققتويات هققذه بيققن التناسق إيجاد ومحاولة المستويات رفع في المريرة

فقي متواصققلة سققنوات عشققر خلل ًواحقدا ًعدوا وتواجه واحدة قاعدة في تعيش التي
واحققدة حركققة ويتحركققون واحققدة مائققدة تجمعهققم واحد سقف ظل تحت واحدة حياة

العييالم أقطييار ميين كييثير فييي السييلمية الدعوات . بينمققا.واحد جسد كأنهم
طبقييات سييائر مع تلتقي ل نظيفة خاصة مجتمعات في تعيش السلمي

) كذلك والجتماعات والخطب والندوات المحافل في إل اليمانية الناس
- هؤلء من واحد كل: (  الله رحمه عزام الله عبد الشيخ يقول خبراتهم ستطور قادتنا

الجتماعيققة للمشققاكل ًحل يجققد أن عليققه  مفققروض- الجهققاد قققادة اللققه رحمققه يقصققد
ل التي الجراح لقضايا ًحل يوجد أن وعليه ، بنابها قةطالمن تعض التي الجفاف ولقضايا

مخرج ليجاد وسيلة عن يبحث أن بد ول ، والرامل اليتام ولمشاكل النزيف عن تكف
بعققض لفتققح مضققطر أنققه جرم فل ، القراءة يعرفون ل الذين الولد من اللوف لمئات

حكومققة هققو إنمققا منهققم واحققد فكل ، الشجر تحت أو الجبال كهوف في ولو المدارس
والتربيققة الصققحة وزيققر فهققو الققوقت نفققس وفققي ، الققوزراء رئيققس . فهو.بذاتها قائمة

قققد الققادة  إن, والرشققاد والعلم والزراعققة الجتماعيققة والشققؤون والدفاع والتعليم
ققد العسقكر بعققض كقان وإذا المقوت فكي بين الحياة فترة خلل الحكم على تمرسوا
يعققرف أن دون الثوريققة العسكرية الدول في الول البيان خلل من الحكم إلى وصلوا

آسقر خلققق ول ملمققوس ذكققاء ول حركيققة نشأة ول إسلمية صبغة ول حكم سابقة عنه
!!.. ).؟ الحكم القادة هؤلء يستطيع أفل,  أخاذ

فققي الفغققان مققن الشققابة القيققادات بعققض التقى بعدما الغربيين الصحفيين أحد يقول
ول ، القتققل يعشقققون متهققورين جهلققة ًاأغققرارً اشققباب أحسققبهم  كنققت: ( التسققعينات

يتعققدى لققم كققان نإو منهققم الواحد أن فوجئت معهم جلست وعندما ذلك غير يفهمون
أعضققاء يملكققه ل مققا السياسققية والحكمققة التققزان مققن يملققك والعشققرين الرابعققة

-. كلمه معنى كان ) - ذاك أمريكا في المخضرمون الكونجرس
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الدارة لعناصر القديم الولء مشكلة
) أخرى إسلمية لتجاهات  خاصة(

ًا سنجد الفراغات وخلو الجهاد واشتعال الفوضى حدوث عند إسلمية وجماعات أحزاب
: أن احتمققالن.. الول وهنا ، الموقف واستغلل الموجة لركوب تسعى إسلمية وغير

قققد المنققاطق تلك مع التعامل وقواعد ، المناطق بعض إدارة من الكيانات هذه تتمكن
مققا كققذلك السياسققية اللعبققة قواعققد تفهققم يخص ما خاصة الثالث المبحث في ذكرناه
كنققا - : إذا المشققكلة هققذه فققي يواجهنا ما - وهو الثاني الحتمال ، بالستقطاب يتعلق
ًا ونطققوع منطقققة ندير إسققلمية أحققزاب أو جماعققات فققي سققابقة كققوادر كققانوا أفققراد

نققؤمر لققم : نحققن للدارة.. بدايققة الققولء وإعطققاء الجهققاد أو الدارة فققي للمشققاركة
إل ، الكاملة الولية نتوله الولء يعطينا الذي ، امتحانهم أو الناس قلوب في بالتفتيش

القضققايا بعض تبنى أو السابق تنظيمه مع ولئه استمرار أحواله أو كلمه في أظهر إذا
ً وقفة هنا الحزب.. فلنا لذلك المفاهيم أو جماعة في بقيادات يتصل وجدناه لو : فمثل

المجققالس دخققول فققي يعتقققدون مققا تعتقققد : هققل فنسأله إرجائي تيار أو الخوان مثل
بقدون آخقر جانب على أو نعم قال فإن ؟ بالطاغوت الكفر عدم أو الشركية البرلمانية

قققوات علينققا عرضققت إذا بققأن الخققوة ينققاقش ولكققن الجماعققات لتلققك ولءه يعلن أن
ً أو ائتلف في الدخول حولنا من النظمة فكل ذلك ونحو انتخاب أو استفتاء إقامة مثل

حكققم إنققزال نسققتطيع ل : قد نعم ، الصف من لفصله لنا - داٍع الجانبين - في سبق ما
مققن منعققه ينبغققي بل ، النوعيات هذه صفنا في نقبل ل أننا إل التأويل مانع بسبب عليه

ًا مشققروعة وسققيلة بكققل التققوحش مجتمققع فققي وإثارتهققا القضايا بهذه المجاهرة وتبعقق
يثيره. ما لخطورة

الله فك عمر أبو محمود عمر العلمة الشيخ يقول المشكلة بهذه شبيهة مشكلة وفي
ارتفققاع مشققكلة السققلمية الحركات تواجه ما مكان في الجهاد اشتعال : ( عند أسره

لهقم - فيسقمحوا فطرتهققم كامقل تتلقوث لقم من - خاصة القواعد عند الجهاد أصوات
ي معقك يكون الذي الرجل ذلك في موجودة المشكلة أن إل بالجهقاد ّتنظيقم ف وهقو ال

خطير الشباب من النوع هذا فإن الّسرب خارج من وفتاويهم المشايخ إشارات يرقب
ًا ِهب جققد مققن ظققرف أي فققي التنظيمققات مققن تنظيققم أي لققدى والريققح للقققوة وُمققذ

ّظروف .1.. )ال
ٌد والعسققر البلء مراحققل فققي هققؤلء مققن يققأتي الذي أن كذلك ينبه الشيخ أن إل ل عققد

مققن عديققدة أفققراد لحوق - وأعني منه ُيخاف ل أمر هذا نعم: (  الغالب في منه ُيخاف
تلتحققق ل القواعققد هققذه - فققإّن بتلءاوال الفتنة وقت في بالجهاد معك البدعة جماعات

ّد العققالي الّصققوُت للجهققاد يكققون حيققن ُيخققاف ولكققن ، القنطرة هذه لصعوبة بك والمقق
وقققد بالجهققاد لفرادهققم يسققمحون قققد التنظيمققات هذه مشايخ فإن ، الواسع ُالّشعبّي
ٍذ عنهم يسكتوا ّلم الذي المحذور هذا يكون فحينئ .2.. )عنه نتك

أسره. الله فك عمر أبو محمود عمر "  للشيخ منهجين بين " مقالت     1
أسره. الله فك عمر أبو محمود عمر "  للشيخ منهجين بين " مقالت  من95 رقم المقالة كامل راجع     2
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 والجواسيس الختراق مشكلة

بققأول أول لنققا تكشققف نخققوض الققتي والهققوال الكققثيرة حركتنققا أن علينققا الله نعم من
مققن والقتققل والقتال والبلء الحداث تواجه ل التي الحركات بينما صفوفنا في العملء

أعلققى إلققى ليصققل ويرتقققي بل الطوال السنوات صفها في العميل يعيش أن الممكن
ذلققك عقن فنققبئوني والجهققاد التوحيد حركات أما ، أحد به يشعر أن دون فيها المناصب

ُيعققّرض قتاليققة عمليققة في يشارك أن يقبل الذي العميل - والتعققرض للمققوت نفسققه و
-. الراشدة الحركة في الترقية عناصر أهم من واحد للموت

فقي بالنقاس اختلطنققا عند خاصة الحركة اتساع عند يتأتى قد الجواسيس وجود أن إل
ّنا إذا ولكن ، نديرها التي المناطق مجتمعات يخققرج أن فيصققعب بالنققاس علقاتنا أحس

ًا عين خير سيكونون بل علينا يتجسس من منهم ، الجواسققيس مققن ووقايققة لنققا ودرع
ً لنققا يتيققح ممققا الخصققوم واخققتراق العيققون بققث إتقان من السابق في ذكرنا عما فضل

ً ورصققدهم الجواسققيس علققى التعققرف إلققى عيوننققا وصققلت إذا خاصققة بققأول أول
إعلمنققا طريققق عققن النققاس بيققن يترسققخ أن يجققب كققذلك ، للعدو المنية المؤسسات

داء ومقوالة التجسقس بحكم التوعية ي اللقه أع رة القدنيا ف ر والخ اللقه مقوالة وأج
آمنوا. والذين ورسوله
المجاهققدون يصققدرها الققتي المنيققة بالمققذكرات موجققودة الجواسققيس كشف وقواعد

عادة.
السققابق المبحققث في ذكرناها التي الشدة قاعدة اتباع أن عليه نؤكد أن نريد ما ولكن
يجب بالبينة التجسس عليه يثبت فمن الجواسيس معاملة استعمالها مجال في يدخل

ًا يكون بما معاملته ًا كان وإذا لمثاله رادع بعققد ولققو حققتى تركه وعدم تعقبه فيجب فار
ضققعاف سققيجعل ممققا ، طويلققة سنين بعد ولو عقابه سينال أنه إعلن ويجب ، سنوات
ًا ذلك فعل في يترددون النفوس - وأخققرى فققترة كققل بيققان إصققدار ينبغي كذلك ، كثير

ًا يتقققدم لمققن التوبققة مجققال - بفتققح ومعاقبته جاسوس عن الكشف بعد خاصة مختققار
ذلققك أن ترويققج مققع ، العققدو مققع تعامل معينة زلة أو معين ضغط تحت بأنه بالعتراف

- ممققا حقيقققة يحققدث لققم وإن - حققتى بققأخرى أو بصورة للعدو الخبر ذلك ليصل حدث
ّكه وجواسيسه العدو سيربك فيهم. لش

- القيققام - بيقين يثبت من مع الرحمة وعدم والغلظة الشدة اتباع أن التنبيه يجدر كما
ًا الجهققاد يمققارس لققم ممققن المجاهققدين محبققو يستنكره قد حقه في العمل بهذا عمليقق

صققغار مققن العدو أغمار على الجهود إهدار وعدم الكفر أئمة على التركيز دعوى تحت
وغققاب جققانب في أصابوا وهؤلء ، ذلك بعض قرأت وقد والمرشدين والمخبرين الجند
، الجنققد صققغار اسققتهداف في الجهود إهدار عدم جانب في أصابوا , فقد جوانب عنهم
المخققبرين استهداف أن إل ، مقابلة خسائر ] وبدون [ تكتيكي لغرض كان إذا إل اللهم

العققدو لمبققاحث والضباط القادة كبار لن , وذلك الباب هذا تحت يدخل ل والمرشدين
ًء هؤلء بدون التحرك يستطيعون ل وجنده فهققم - ، تنفيذها أو المهمة بحث في - سوا

أو اعتقققال أو مداهمققة عمليققة لتنفيذ منطقة نزول أو قضية في التحقيق يستطيعون ل
يشققل هققؤلء إفناء على والعمل ، والمرشدين المخبرين هؤلء بدون موقع على هجوم
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ًا العدو ضباط حركة يققردع والبشققاعة الغلظققة بمنتهققى إفنائهم على والعمل بل ، تمام
المققر لنشققر العلميققة التغطيققة أهميققة مع ، ذلك بمثل القيام في يفكر أن يحاول من

ًا للناس وتبريره وذلققك ، العلم دور عن الحديث عند أسلفنا ،كما فقط لتبريره وأحيان
عنه.  المسئولية سنعلن كنا إذا

لهميتهققا هنققا عليهققا أنبققه والجواسيس الختراق بمشكلة تلحق التي المشكلت إحدى
ًا أحققد يقققع : عنققدما .. وهققي] والنهيياك النكاية [ شوكة مرحلة في تقع ما وغالب

بالدراسقة الملحققة المققالت في - ( سيأتي العفو الله - نسأل السر في المجاهدين
عليققه الضققغط ) وبعققد السققر فققي الوقققوع وعققدم المققوت حتى القتال وأسباب أهمية

ًا للكلم يضطر وتعذيبه ل إخققوة أو أخأ اسققم بققذكر فيقققوم المبققاحث تضليل يريد وأحيان
أخققف ذلققك أن منهققا ، شققتى مققبررات تحت ذلك الشيطان له يزين ، بالجهاد لهم شأن

سققيؤدي ذلققك وأن ، شققيء علققى الصنف هؤلء من تحصل لن المباحث وأن الضررين
وستكتشف ذلك بعد ستتركه المباحث وأن ، احتياطاتهم وأخذهم المقصودين تنبه إلى

بالسققجن بققالخوة ويتعققرف النظققام وكفققر ظلم ُيعرفه ذلك لعل اعتقل وإذا ، الحقيقة
ليفعل مبرر غير هذا أن إل بالفعل يحدث قد هذا خروجه..! بعض بعد للمسيرة وينضم

ً فهو الفعل ذلك علقققة لققه وليققس بققل مسققلم علققى والظلققم اليققذاء أوقققع  قققد: أول
ًابالموضوع..  ًا: ثإاني - معلومققات بالجهققاد لققه شأن ل - الذي الخأ ذلك عند يكون  أحيان

ًا تكققون لن تصققلح ولكنهققا مهمققة غير أو مهمة أسققباب أحققد - وذلققك للمبققاحث خيوطقق
ًا الخأ هذا يتطوع قد - كذلك ما منطقة نزولهم عند بالجملة الشباب أخذهم علققى حنققق

أضققرار ورائهققا مققن تكققون قققد بالمصققادفة عرفهققا أمور بإفشاء به المجاهدين فعله ما
ونحققو مسققكن أو مققا مكققان على يترددون المجاهدين بعض شاهد يكون كأن ، خطيرة

عنققه يفققرج لققم إذا السجن وفي التحقيق أثناء حياته تكون الغالب في الخأ وهذا ، ذلك
هققذه تخققرج وأحيانققا ، كققثيرة ذلققك فققي والمآسققي والقصققص ، حققوله ولمققن له مأساة

، مأسققاتهم فققي السبب كانوا الذين الخوة على عيونا فيصبحون السجون من النوعية
ما تستغل أنها إل بالجهاد لهم علقة ل هؤلء أن حقيقة لها يتبين الغالب في والمباحث

السققير المجاهققد يققذكر ل الحالت أغلب في بل ، هنا بعضها ذكرنا عدة لغراض حدث
أن وادعققاء الجققار على بالقبض يقومون المباحث خبثاء ولكن شيء بأي الملتزم جاره

هققذه فققي الجققار يققدلي أن ولحتمققال ، بينهمققا للتحريققش بأشياء عليه اعترف المجاهد
يكققن لم - بمعلومة عليه افترى أنه يظن من على والحنق التهام ضغط - تحت الحالة
العادية. الظروف في بها ليدلي

الققذين للنققاس ظلققم فيققه أن خاصققة السلوب ذلك عن الخوة يبتعد أن يجب ذلك لكل
ل ، عنهقم والظلم الكفر لرفع نجاهد ً للسقر مجاهقد يستسقلم أل ينبغقي ب , بقل أصقل
للقققوات مجققزرة المقاومققة تلققك مققن يجعل بل ، السر في يقع ول الموت حتى يقاتل

المداهمة.
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تغير بأكملها مناطق أو مجموعات أو أفراد من النقلب أو التفلت مشكلة
ولءها

؟ معها نتعامل وكيف ؟ نتفهمها كيف

تحققت سققتقع التققوحش منققاطق مققن بعققض هنققاك أن القواعققد بمبحققث سبق فيما جاء
قطعوا أن - بعد النظمة بقايا من المسلحة التنظيمات أحد أو عشائرية إدارة سيطرة
ًا وإننققا ، ذلققك ونحققو الحزاب لحد تنظيم أو - ، بالنظمة صلتهم السققلم لحكققم تغليبقق

أل أهميتها وبيان أمور على والتأكيد مراسلتهم وعلينا ، مسلمون أنهم على سنعاملهم
- والنصققرة الققولء تبققادل - أي الققولء فققي والققدخول بالشققرع بينهققم يحكمققوا أن وهي

ًا ، للتحاد مقدمة أو والتحاد فقققط يكتفققون قققد أو المققور هققذه كققل يفعلون قد وأحيان
أن ذلققك بعققد حدث ثم ، سبق فيما ذكرناها لديهم لعتبارات بينهم فيما الشرع بتحكيم

ًا طاغوتية قوانين كتحكيم كفري أمر في ودخلوا عهودهم نكثوا فققي الققدخول أو اختيار
ً ، والمرتدين الكفار موالة طبققائع مققن والنكققوص النقلب ذلققك أن تققذكر علينققا فققأول

إلققى وضمهم قبل من القوم هؤلء َقبَل قد قائد أو أمير في يطعن ل ذلك وأن النفوس
أظهققر ومن ، حافظين البشر على ُنرسل لم لننا وذلك منهم يحترز لم أو الصف

ًا لنا ّناه خير عنققه اللققه رضققي الصققديق فهققذا ، ذلك بعد يفعل ماذا ندري وما وقّربناه أم
ً منققه - وطلققب - الفجاءة رجل جاءه ً رجققال ً فأعطققاه ، المرتققدين لقتققال وأمققوال مققال

ًا وجعله أمققوالهم ويأخققذ والمرتققدين المسلمين يقتل طريق قاطع يصبح به فإذا ، أمير
عنققه اللقه رضقي الصقديق حرقققه وقد ، بكر أبا يبايعون جاءوا أقوام على أغار أنه حتى
ومعرفتققه الصققديق بصققيرة فققي ليطعققن ذلققك كققان فما ، بالثر جاء كما ذلك بعد بالنار

عليققه اللققه صققلى اللققه رسول وهذا بل ، النبياء بعد البشر خير وهو والحوال بالرجال
ً عين من منهم وعين أقوام بايعه وسلم ًء عمال ارتققد وفققاته بعققد ثم قومهم على وأمرا
الققردة حروب في قتل من منهم وقتل الردة إلى معهم قومهم وجروا ، ارتد من منهم

عققن بشققر لأسققُي فهققل ، القققراء من جمع الحروب تلك في واستشهد - ومات ًكافرا- 
علققى ًحفيظققا بعققده مققن أحقد أو وسققلم عليققه اللققه صلى الله ولقرس كان وهل ؟ ذلك

- حققال حققدوث - علققم منققا يعلققم أن يريققد واللققه ، البشققر طبيعققة هي هذه  ،؟! الناس
والخطققوب الهققوال يواجهققون الققذين الشاكرين ويجزي ويحبونه يحبهم الذين الثابتين

ويقين. بصبر
عشققنا لو القرآن في آيات أسرار لنا سيكشف وأحداثه بمرارته الطريق هذا إن ووالله

حقيقققة وفهمنققا بهققا إحساسققنا اكتمققل مققا الكتققب فققي تفسيرها نقرأ السنين عشرات
ًا نخوضها أن بمثل الفهم تمام معناها ، الصقلة فققي لها سماعنا أو لها ترتيلنا أثناء عملي
ًا َها َيا العلم..  أهل كلم من تفسيرها تعلم مع طبع ّي أ

ِذيَن َ ّل ْا ا ُنو ّد َمن آَم َت ُكْم َيْر َعققن ِمن
ِه ِن ْوَف ِدي ِتي َفَس ْأ ّلُه َي ٍم ال ْو َق ُهْم ِب ّب َنُه ُيِح ّبو ُيِح ٍة َو ّل ِذ َلى َأ ِنيَن َع ْؤِم ْلُم ٍة ا َلققى َأِعّز ِريَن َع ِف َكققا ْل ا

ُدوَن ِه ِبيِل ِفي ُيَجا ِه َس ّل َ ال ُفوَن َول ْوَمَة َيَخا ٍم َل ِئ ِلَك ل ِه َفْضُل َذ ّل ِه ال ِتي ْؤ ّلققُه َيَشققاء َمققن ُي َوال
ٌع ِليٌم َواِس .    َع

ً ، وقوتهم قوتنا مع يتناسب بما ذلك نواجه أن الحالة هذه في علينا وما أصققبحت فققأول
سققيطرتها تحققت الخاضققعين وأهلهققا مرتققدة المنطقققة هققذه علققى تشرف التي الدارة
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ًا ُمكفر أمر في يدخلوا لم ما مسلمون ُيعرف ، طوع والحكققم الحققوال بقرائققن ذلققك و
ن عليهم م فقي الراسقخين طريقق ع الحقوال قرائقن ، السقابق فقي ذكرنقا كمقا العل

ممن السر في الولء أعطانا ومن عيوننا طريق عن معرفتها نستطيع كذلك والوضاع
المنطقة.  هذه في يعيش

ًا إدارتهققا المنتكسة المنطقة هذه إدارة كيان كان إذا بمققا لهقا نحضققر حققرب فهققي قويق
ًا كان وإذا ، يناسبها استفحال قبل فيهم الشر زعماء يستأصل من إرسال فعلينا ضعيف
لدارتها. دخولنا واحتمال المنطقة هذه سقوط ذلك بعد يسهل مما ، أمرهم

لمرحلة نصل عندما - خاصة أمرها استفحال قبل الصغيرة الشر رؤوس معالجة وفي
: (.. ذلك في عمر أبو محمود عمر العلمة الشيخ - يقول عدة لمناطق التوحش إدارة
ٍة الحبشي الضال الشيخ يعالجوا أن المسلم الّشباب بمقدور كان وقد رخيصة برصاص

ّثمن ًا الن لكققان فعلققوا ولققو ، أمققره بدايققة من لبنان في ال هققذا ولكققن ، عيققن بعققد أثققر
ّد قققد الن وأمثققاله الحبشققي ّتققى شققكيمتهم وقققويت عققودهم اشققت مققن أكققبر صققاروا ح
ّدروس بالبحاث معالجتهم ّنة وأهل ، وال الخقذ عقن الناس أبعد من الّزمن هذا في الس
الصققحابة عالجهقا كمققا يعالجونهققا ول ، النحرافات هذه مثل لمعالجة السنني بالطريق

ّذبققح عليهققم القضاء يجب الشيوخأ وهؤلء النحرافات هذه فأمثال ، عنهم الله رضي بال
ًا ول لهققم شققهرة ل وهققم ، أمرهققم بدايققة في ًا ول حسقق الن السققنة أهققل ولكققن ، خققبر

ّتبققاكي مشققاكلهم عامققة يعققالجون وللسققف بطريقققة المققور علققى صققراخهم ويبققدأ بال
 .شيعي كربلئي محفٍل في كأنهم جنائزية

ّد ل لكققن الحبققاش موضققوع صققلب فققي تققدخل ل كققانت وإن الفقرة هذه ولعل مققن بقق
والحققزاب التنظيمققات فققي الخلققل عمق عن لنا تكشف ، عابرة بطريقة ولو معالجتها

ّتجّمعات ّنة لهققل تنتمي التي وال ً أخققذنا فلققو ، السقق وجماعقققة الناصققر عبققد جمققال مثل
ً لرأينا المسلمين الخوان ًا مثل ُيقضققى الناصر عبد يحتاج كان فماذا ، نقول لما صارخ ل

 .شيء : ل الجواب ؟ أمره بداية في وهو أمره وينتهي عليه
على السلمية الحركة وقدرة ، الن اليمني الحاكم صالح الله عبد علي عن سألنا ولو

أحد عليه يبكي لن عليقه قضي لو ؟ الدستور على التصويت مظاهرة في عليه القضاء
ّد الن وهو ، أحد يذكره ولن ، فققي هنققاك السققلمية الحركققة وسققيجعل ، عققوده سيشت

ّبلت من القادمة اليام في اليمن ّهيات مق وهققذه ، كثيرة كثيرة والمثلة.. طعامه ومش
ّنة أهل أن تبين التي هي المثلة ّتقققون ، الققدماء يخققافون الس ًا إراقتهققا وي ًا فزعقق وخوفقق

ّثمن يدفعون حين بعد ولكنهم ، المصلحة باب تحت ًا ال ّتقققوه ما أضعاف وأضعاف غالي ا
ديق بكقر أبقي عن الله ورضي ، وخافوه ّدين لقتقل الصقحابة اسقتنفر حيقن الص المرتق

 .أحوالهم لهم وتتهيأ ، شوكتهم تقوى أن قبل جذورهم من واجتثاثهم
ًا الخذون هم الكفار أن ولنعلم ّق ّنة بهذه اليام هذه ح ّيققة الس يعققالجون أنهققم إذ ، القدر
والّصققغار القبققور لهققم الكبققار[  بقاعققدة يعملققون وهققم ، والفناء بالقتل أعدائهم رموز

 أ.هق.1] ) ينسون
ًا أنه كذلك عليه ننبه أن نريد وما يحققدث - قد ولغيرنا لنا ذلك من بالله - ونستعيذ أحيان

مققن نتعجققب أو نسققتغرب أن لنققا ينبغي فما المقاتلة المجموعات عمق في 2النتكاس

المثلة. من العديد هناك وتجد ، والتعديل الجرح في نظرة بكتاب الحباش فصل من     1
المجموعة مقاتلة تستوجب درجة إلى وصل غلو صورة أو ردة صورة في إما الحالة هذه في النتكاس     2

المغالية.
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لهققا ينبغققي فل ، وتسدد تقارب أن على مجموعة كل تعمل أن ذلك من والوقاية ، ذلك
، بقققوة حيققاله المققر أخققذ ينبغققي فيمققا تققتراخى أو ، التيسققير فيه يجوز فيما تتشدد أن
أتبققاع كققثرة أو منهققج قققوة أو بنتائققج تغققتر ول ربهققا علققى ًدائمققا توكلها يكون أن يجبو

كققثرة ومققا ، والسققنة المنققزل الكتققاب آثققار مققنً اأثر إل المنهج وقوة صحة فما وأنصار
الله عند من إل النصر وما ، القلوب بين ألف الله أن لول لتحدث كانت والنصار التباع

. هذا من يءش لها تحصل لما الله شاء ولو ،
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)6(

وملحقاتها الحد عن الزائد التحمس مشكلة
) الغلو أو الحماقة أو بالعمليات ( كالتعجل

وتوضيح الشباب مع والجلوس التفهم فعلجه للتعجل بالنسبة:  بالعمليات التعجل
العققدو لسققتنزاف المعركققة مراحققل بعققض في التريث وأهمية للعمل العامة السياسة

ً ً يكققون لمققن إل يسققلم ل المققر هققذا أن لهم نبين ، العتبارات من ذلك ونحو مثل ثقيل
بققارد المققؤمن يكققون أن ينبغي ل نعم ، بسهولة العدو لستفزاز يخضع ل الذي كالجبال
أن ينبغققي أنققه إل قققوة بكققل الحرمات عن للدفع ويتحرك لله يغضب أن ويجب الحس

والطاعققة السققمع أهميققة نققبين وكققذلك ، يريققد مققا يحقق حتى يتحرك وكيف متى يعلم
علققى والققتركيز ، لسققريتها ورائها من الحكمة كشف نستطيع ل التي المور في خاصة

ًا ذلققك نفعققل ل وأننققا ، ذلققك في النبوية للسيرة الكثيرة المواقف ًا ول تراخيقق ول ضققعف
ًا ّنا لما وإل نكوص ً الجهاد أعل اسققتطعنا مققا والتسققديد المقاربققة علققى نعمل وأننا ، أصل

، ووقتهققا موضعها في النكاية تحقق معارك خلل من الحماس جذوة على والمحافظة
عند الزائدة الحماس شحنات تفريغ يمكن كذلك ، القاعدين مدخل غير لذلك فمدخلنا

فقي داخقل عمقل أي وخطقورة أهمية توضيح مع ، العمال من النافع في النوعية هذه
أهميتققه وعققدم حجمه صغر من للناظر ظهر مهما إتقانه وأهمية الكلية العمل منظومة

الكقبيرة العمقال فقي الرغبققة المتحمسققين هقؤلء بعقض نفسية على يغلب لنه وذلك
مققن أنققه إل العاليققة الهمققة علققى الغققالب فقي تقدل جيققدة سققمة وتلك ، القتالية خاصة

فققي يققوقعهم قققد ممققا العمققال من دونها بما الستخفاف إلى تدفعهم قد أنها مضارها
إتقان. بدون العمال بتلك القيام أو الفتور
ّنا إذا أنه سبق ما لكل إضافة الفققراد ثقققة محل يكونون بحيث العمل قادة اختيار أحس

ذلك. ونحو متعجل بأمر أمرهم عن يخرج من قل كلما
تققم كلما للشباب العلمي المستوى رفع تم وكلما العلم الساسي : فعلجه الغلو أما

لدحر منطقة كل في متمكن علمي كادر وجود القل على أو ، المشكلة هذه من الحد
مهدها. في المشكلة هذه
مققع الصققف من استبعاده فيجب الغلو قضايا إثارة أو العجلة أسلوب على يصر من أما

، منه يصدر ما يناسب وبما وقدره غلوه نوع يناسب بما ومعاملته ، الموالة قطع عدم
ذلك. مثل في الشرعية السياسة من يناسب بما بالمجموع الضرر إيقاع من ومنعه

ُعلققم حمقققاء تصققرفات منققه تصققدر الققتي المتحمققس أمققا:  الحماقة أو بالفراسققة و
فققي خاصققة الصققف مققن تمامققا اسققتبعاده يجققب فهققذا ممكققن غيققر علجه أن بالقرائن
لمجموعققة ليققس كققوارث إلققى يققؤدي قققد  لنه] والنهاك النكاية [ شوكة مرحلة
ذلققك فققي والتجققارب ، لها حصر ل مشاكل بسببه وتقع لمجموعات ولكن فقط يعرفها
الققتي الكققبرى القضققايا بعققض أن ذلققك ومققن ، النوعيات هذه مع تعامل من كل يعرفها
خطققة تخيل الحمقى هؤلء أحد أن حقيقتها في تكون العلم ووسائل الصحف تتناقلها
ًا تقديره قدر - على كبرى لعملية على بكتابتها - وقام بالمرة للتنفيذ صالحة غير - غالب
تققأتي والعلقققات الكلم كققثير الصققل فققي ولنققه مكتبققه..!! ، درج فققي ووضعها الورق

الخطيققر..! المخطققط رسققم عليها التي الورقة على فتعثر للتفتيش بيته إلى المباحث
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بينهققا رابققط ل أسققماء - بققذكر الضغط - تحت هو ويبدأ التحقيقات معه وتبدأ بها وتطير
ًا بعضها ًا بققل بالجهققاد لهققم صلة ل ممن أحيان ًا أنققه إل ، العققوام مققن أحيانقق بسققبب أيضقق

فققي الفقراد ببعققض معرفققة علققى يكققون لحماسققته بققه البعققض وثقة المتعددة علقاته
بينهققا صققلة ل جهادية بمجموعات القضية وتتسع ، عليهم فيدل عدة جهادية مجموعات
ًا شقيء ل القق ذلقك مقن قضقية نسقج ويتقم ، جديدة وقصص واتهامات م مقا وغالبق تعل
وتتنققاول للمحاكمققة العشققرات تقققديم يتققم أنققه إل مفبركققة القضققية هققذه أن المباحث

ًا الوهمية قصصهم العلم وسائل صققلة لققه عمققن طويققل بسققجن أحكققام تصققدر طبعقق
ُتدخر بالجهاد بعققد الملققتزمين مققن بالجهاد صلة لهم ليس ومن للعوام البراءة أحكام و

ًا المحاكمققة فترة قضوا يكونوا أن والقضققية ، السققجون - فققي عققام مققن أكققثر - أحيانقق
فيهققا الققبراءة أحكققام وما الدولة أمن ومحاكم المباحث بين عليها متفق كلها وأحكامها

ُيثبت إل لققه صققلة ل مققن بعققض علققى ُيحكققم وأحيانققا ، عققدل أهققل أنهم للناس الكلب ل
المبققاحث مققن خققبيث لغرض أو بالخطأ سجن بأحكام الملتزمين أو العوام من بالجهاد

يأخقذ الغقالب فقي والقذي الحمقق ذلققك بقه يحلم كان الذي الحلم جراء من ذلك وكل
ًا ًا حكم أو لققه نرضققى ل - نحن يقصد أن بدون بالخارج لهم جيد فخ فهو براءة أو مخفف
-. بالطبع السجن لغيره

ًا يقرأ أن هؤلء أحد من ُطلب أخرى حالة في , بحرقهققا يقققوم ثم معينة ورسائل أوراق
ًا وأخفاها يحرقها لم ولكنه تقم المبققاحث عشققوائيات أثناء بيته تفتيش تم وعندما ، جيد

لققه قيل وعندما ، المرة هذه وحقيقية كبيرة قضايا بل قضية فتح وتم للوراق الوصول
أوراق أحقرق أن نفسققي تطقاوعني : لم قال ؟ الوراق تحرق لم - لماذا السجن - في
والقادة..!! المشايخ بخط

فققي الصققف مققن اسققتبعادهم - يجققب لهققم علج ل الققذين - خاصققة : الحمقققى القصققد
ًا الكريققم أخققي  خاصققة.. ولتتققذكر] والنهيياك النكاية [ شوكة مرحلة تلققك دائمقق
أسققوار خلققف حولققك الخققوة بققه يققترنم كنشيد تسمعها أن من أفضل وتطبقها البيات
: السجن

الحمق تصحبن ل
عاقل سوء عدو

السرارا يحفظ ل
تمطى وربما
نظر وربما
الدب ذاك كفعل
الخبار أولوا يروي

  الشمقمق عمائم
جاهل صديق ول
عارا يخاف ول

  المغطى فكشف
ًا أراد فأضر نفع

المحب لخله
البيات... الخ

ا ، والنهقاك النكايقة شقوكة مرحلقة فقي للحماققة بالنسقبة هقذا ي أم إدارة مرحلقة ف
فيققه مققن يحملهققا الققتي الحمققاس شحنة بتفريغ الحماقة أضرار تلفي فيمكن التوحش

فققي النققاس أو الدارة رجال على فيها إشراكه من ضرر ل كثيرة أعمال في الداء ذلك
شأن ل أعمال في المشاركة أو التطلع محاولته من الحذر يجب ولكن الدارة منطقة

بها. له
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الخامس المبحث

الخاتمة
؟ الحل ذلك من أيسر أخرى حلول توجد هل

الصييعب الحييل ذلييك ميين أيسيير أخرى حلول توجد هل البعض يتساءل قد
الخاتمة تلك وفي كذلك الحل ذلك حول شبهات البعض يطرح وقد ؟ للدماء وأحقن

ذلك. سنناقش الهامة
إل واهية شبهة أو فاسدة طريقة توجد ل أنه وهي هامة ملحظة إلى الشارة أود بداية

أن - إل القدليل إلققى للنظر الحاجة دون فسادها لتبين كاٍف الذهن في تصورها ومجرد
-. الشرعي الدليل متابعة الصل
ً البعض يطرح - ويطققرح السققلمية الققدعوة على والقتصار - كالنتخابات سلمية حلول
ً الكثر ً عقل فققي شققيء كل تنهي سريعة خاطفة ضربة خلل من القوة تستخدم حلول
ًا ضربين على تتم الضربة وتلك ، الدماء من الكثير إراقة دون قصير وقت لمنهجية تبع

انقلب طريققق عققن سققريعة ضققربة البعققض فيطققرح ، تفكيققره وطريقققة عليهققا القققائم
حقيقتققه فققي - وهو أحد به يعلم ل سري إعداد بعد تتم ضربة آخرون ويطرح عسكري

عققن الخاطفققة الضققربة البعض - ويطرح اللشيء هو أحد به يعلم ل الذي لن إعداد ل
المؤسسققات تكققوين خللهققا يتم الطواغيت أعين تحت تتم سلمية طويلة تربية طريق

تتققم ذلقك بعققد ثقم والتقنيقة.. الققخ الشرعية والعلمية والقتصادية السياسية السلمية
بالضققربة يقوم أن الرقعاء بعض ويطرح ، المؤسسات هذه خلل من الخاطفة الضربة
: ( ؟! -.. القصققد البققاء حققال وهققذا البنققاء سيقاتل كيف أدري - ول نحن وليس أبناؤنا
ًء ّنصر أّن نعلم أن علينا ابتدا ، صغيرة انتصارات سلسلة من مجموعة الّضخم الكبير ال

ّنصققر مجققال فققي شققيء يقع أن يمكن ول تبققاغت مفاجئققة ٍطفققرة بصققورة والهزيمققة ال
ّطفرة إذ ، المهزوم أو المنتصر ّدمة ل التي ال ّ لها وجود ل لها مق مشايخنا عقول في إل
ّنهم ، فقط وقادتنا ّتبون يقولون ما كّل في يحملون فإ ًا لهققا يحّضققر لضققربة وير تحضققير

ًا ً تاّم ًا ، وكامل فيهققا نقضققي المباغتققة المفاجئققة الّضربة وبهذه الخصوم أعين عن بعيد
ّنققب وبهققا ، الخصوم على ّدماء مققن الكققثير نتج ، تزهققق الققتي والرواح ، تققراق الققتي القق

ًا الفكرة هذه على يدندنون ومشايخنا تحت الّصراع عن يتراجعون ضوئها وعلى ، كثير
ّتربية شعارات ًى تجد الفكرة وهذه ، والعداد ال ً صد ّنفوس في وقبول ّنهققا ، ال جميلققة ل

ًا ّد ًا ورائعة ، ج ّية ، جد ًا وورد ّد ّله ذلك مع وهي ، ج ًا هّشة ك ًا جققد ّنهققا أّمققا ، جققد جميلققة أ
ّية ّدم وهي كذلك تكون ل فكيف ، وورد ّنصققر للسققلميين تق علققى والّسققؤدد والعققّزة ال

ّية تكون ل كيف ثّم ؟ ورد من طبق عنققدما والحلم ، الحالمين أوهام صنع من وهي ورد
ّنه الحقيقة مع المرء ذهن في يختلط .والذكياء العقلء مناقشة يناقش ل فإ

ّننا ًا رفيٍع بترتيب نحلم إ ّد ِة ج ّتمكين لشوك ْوكة المرور دون ال ّنكاية بش الّشوكة وهي ، ال
ْا ِإن :  فيها يقع التي ُنو ُكو َلُموَن َت ْأ ُهْم َت ّن ِإ َلُموَن َف ْأ َلموَن َكَما َي ْأ ُلوَن :  فيها ويقع ،  َت ِت َقا ُي
ِبيِل ِفي ِه َس ّل ُلوَن ال ُت ْق َي ُلوَن َف َت ْق ُي ّية عدم مع وهذا ،  َو ّنه حققدوثه إمكان شققّك ول يفققرز فققإ

ًا ًا ، َأعوج ِفقه جققواز مققن مشققايخنا مققن نسققمعه الققذي الفقه هذا وما ، فاسدة وأحكام
ّية ّدد ّتع ّية ال ّتداول وجواز ، الّسياس ، الهجققومي الجهققاد جققواز وعقدم ، الّسققلطة علقى ال
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ّلي وجواز ّفار تو ّية المناصب الك ّية الّسياس ّية والعسكر ّدولققة فققي والقضائ ّية ال السققلم
ّ ٍة عن الناشئ الفاسد الحلم هذا بسبب إل ّدها ُتخم ، المتجقققانسة غيققر الفكار خلط مر

جققوانبه امتلت قققد فيققه الّشققيطانّي البنققاء عواِمققل بسققبب واقعنققا : أّن هققذا وتفسققير
الواقققع هققذا ليعالققج الّشققيخ يأتي فحين ، بالحباط السلمي المل وأصابت ، بالّشرور

ّتركيبة بهذه ّية بأحكام ال سققتجعله الواقققع هققذا ضققوء وعلققى المعالجققة هققذه فققإّن ، فقه
] - الخلققف ميوعققات[   إلققى- يسّميها كما] -  الّسلف تشديدات[  من كثير عن يتنازل

ّنققه  وهققذا- يسميها كما اعتدالهم ّتمكيققن لققه تقّم ل ّتمكيققن أرضققية تحضققير دون ال بمققا ال
ّتحضير وهذا ، يناسبها ّ يقع ل ال ّنكاية شوكة خلل من إل .1..)ال

أوضققحناها التي السننية وبطريقتها نقصد التي الجذري التغيير حركة أن تقدير مع هذا
الوجققود عناصققر كل فيها تشترك حركة لنها ، المرحلية بنتائجها والتحكم التنبؤ يصعب

يعققتري مققا وأعققوص أصققعب مققن وأنهققا ، حيققاته في النسان يجابه ما أعقد من(  وهي
، بأسققرها الحيققاة فيهققا تختلققط حركققة هققي التغييققر فحركققة ، حيققاتهم حركة في البشر

أو تمييزهققا يحسققن ل المققواج مققن دوامققة فققي أنققه للمققرء يخيل حتى بدايتها وتتقاطع
فكيققف ) ، متباينققة أنهققا مققع متداخلققة الطيققف فألوان ، كذلك بحق وهي ، بينها الفصل
ل المسققلم(..  فققق ، المرحليققة النتائققج من وتتوثق شيء كل تدرك أن القاصرة لعقولنا

ّدر إن لكن الغيب يعلم ّثمققرة ويققرى يعيش أن لبعضنا ُق ّيققة ال ّنهائ علققى تسقققط وهققي ال
ّنه سيدرك اللهّي الفضل أصحاب ّتوحيققد أهققل بهققا ققام حركققة مققن مققا أ ّ والجهققاد ال إل
ّنهائّي البناء في لبنة وكانت ْو :  ال َلقق َلققُم ُكنققُت َو ْع ْيققَب َأ َغ ْل َثْرُت ا ْك َت ِر ِمققَن لَْسقق ْيقق ْلَخ َوَمققا ا
ِنَي ُء َمّس بالسقباب آخقذين الشقرعية الوامقر القتزام إل فققط علينقا فما  ،( ..2 الّسو

ُنبدل. لم ثابتين دمنا ما والتمكين بالنصر الله وعد وننتظر استطعنا ما المشروعة
فنقلقب الدراسقة فقي المطققروح الحققل مققع السققابقة طريقتك سنطبق قائل يقول قد

ً فشله.. أقققول يثبت الذهن في تصوره عند الحل هذا أن أي ، عليك المر : لقققد : أول
سنفصققل - كمققا الققذهن فققي تصققورها يكفي الخرى الحلول أن إلى بالضافة أنه قلت
ًا أنها إل فسادها على العقل - ليحكم أكثر في الشرعية الوامر تخالف الصل في أيض
- شققرعي دليققل طرح أحد يستطع لم المثالي الجهادي الحل بينما ، تفاصيلها من كثير

إنققه نقول بل الحلول من حل إنه نقول ل أننا خاصة ، - لنقضه والتوقف النظر يستحق
ًا ، شققرعية. هققذا فريضققة وغيققر للمسققلمين والمعاصققرة التأريخيققة : التجققارب وثانيقق

بعد قامت الديمقراطية حتى الدول وكل كوني لفظ دولة كلمة لن - وذلك المسلمين
الحقل لهقذا مرحلقة كقل إن بل ، طرحناه الذي الحل هذا نجاح - تثبت الدماء من بحور
ًا للخرى تسلم ّيققا اسققتنتاًجا ليققس فهققو ، ومعاصرة بل تأريخية مماثلة لحالت طبق ذهن
ًء والشرعية الكونية بالسباب الخذ في لخلل راجع سابقة حالة في إخفاق وأي ، ابتدا

فريضققة هققو الققذي نفسققه الحل في لخلل المر يرجع ول ، الحالة هذه لتخلف أدى مما
ًا شرعية قلنا. كما أيض

القققرار اتخقاذ علققى يقققدر ول شققاق لنققه الحققل ذلك تستبعد السلمية الحركات أغلب
مققن بهققا الله أنزل ما بحجج فيتعللون بذلك يعترفون ل وهم ، قلة إل بدايته في باتباعه

كققذب بيققن تجمققع أل الحركققات بهذه يجدر وكان ، خادعة شعارات يرفعون أو سلطان

أسره. الله فك عمر أبو محمود عمر "  للشيخ منهجين بين " مقالت     1
أسره. الله فك عمر أبو محمود عمر "  للشيخ منهجين بين " مقالت     2
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، كقثيرة والشققواك ، طويققل الطريققق : ( إن لقققالوا أنفسقهم مع صدقوا فلو ، وهزيمة
للسف.  أصلها في صدق أزمة فأزمتنا لذلك ) ، تحمله أرجلنا تستطيع ل والجمر
فتنققة أثنققاء انتقققل - والققذي السياسققية الدراسققات فققي المتخصصققين أحققد من وجدت

ً السلمي التيار جانب إلى مصر في التسعينات الجهققاد حركققات على فيه يعيب - مقال
نظقره فقي مجملها في السلمية الحركة - لن السلمية الحركة عسكرة إلى دعوتها
ألققم بأصققحابه وسققلم عليققه اللققه صققلى الرسققول فعقل : ومققاذا - قلققت دعويققة حركققة

ل ،كيققف ؟ والكونيققة الشققرعية بالسققنة منققه أعلققم من - ؟ وأمي هو - بأبي ُيعسكرهم
: " قاتققل مسلم صحيح في القدسي الحديث في جاء كما يأمره وتعالى سبحانه والله
معروفيققن كققانوا اليقوم المصققطلحي بقالمعنى القدعاة إن " ، عصققاك من أطاعك بمن

كققانوا الصققحاب أغلب ولكن أجمعين عنهم الله رضي والقراء ومعاذ كمصعب بالسم
كققانوا الصققحاب أكققثر كققون مققعو ، شققهداء مجاهققدين كققانوا الدعاة حتى بل مجاهدين
جهققاد أن اعتبققار علققى ، اللققه إلققى الدعاة خير عليهم نطلق أن نانيمك أننا إل مجاهدين

سبيل هو الدفع وجهاد وفاعلية بحرية خلفنا من للقوام الدعوة نشر سبيل هو الطلب
مققن بققه يقومققون ومققا المرتققدين أو الكفققار مققن يحتلنا ممن قومنا لبني الدعوة تحرير

لققو الكونيققة السققنن مع يتفق دين من له فيا ..الثر فعالة غير الدعوة لجعل التشويش
فقهناه..

النققاس اسققتجابة أمققا ، الممتققازة القلققة جذب هي البدايات مرحلة في الدعوة دور إن
دخلققت للققدعاة النققاس أنصققت إذا لنققه وذلققك ، والفتققح اللققه نصققر وبعد التمكين فبعد

فلمققا القققرآن إلققى اسققتمعوا الققذين الجققن مققن النفققر أن ترى أل ، قلوبهم إلى الدعوة
خلل مققن الطغققاة يقققوم لققذلك ودعاة.. منذرين انطلقوا بل فقط يستجيبوا لم أنصتوا
.نيستجيبو ل حتى الملهيات أنواع بجميع النصات عن الناس شغل

تققأتي عققام في أبنيه ما كل( :  يقول كان الدعاة من الصادقين أحد أن تعجب ل ولذلك
ذي المحكقم اللقه ديقن كان ما  لذلك) التلفاز على بظهورها فتهدمه راقصة يقأتيه ل ال
العوائققق تلققك بإزالققة الشرع أمرنا لذلك ، نتائج ورائها من تأتي ل بأوامر يأمرنا الباطل

.الناس استجابة يسهل حتى ًأول والملهيات
لي السققتجابة مقدار تفوق وسلم عليه الله صلى المين للصادق الستجابة مقدار إن

وجهققه إلققى ينظققر أن بمجققرد الكققافر الرجققل كان فقد اليوم دعاة من داعية أو إنسان
والسققلم الصلة عليه وكان ، به ويؤمن كاذب بوجه هذا ما يقول والسلم الصلة عليه
ممققا يكققون مققا بققأبلغ الكفار وشبهات كلم على له ويرد ويوجهه ينصره بالوحيً امؤيد

كفققرا يحارب وكان ، ًجيدا مدلولتها يفهمون التي بلغتهم كان حيث ، المدعوون يفهمه
منهم لرجل قيل فلو الن أفهامال بعضب مقارنة ًسريعا لليمان أهله يستجب أن مكني
 ُقوا َأْم ِل ِر ِمْن ُخ ْي ٍء َغ ُقوَن ُهُم َأْم َشْي ِل ْلَخقا الحجقارة مققن ُصقنع القذي لصققنمه ونظققر  ا

علققى يحصققل ولم الله لرسول الناس يستجب لم ولكن بييستج أن السهل من لكان
بالنققا فمققا اسققتجابوا أغمادهققا خقارج والسققيوف القلققة هؤلء مع دعاهم لما ولكن كثرة
، عليهققم اللققه رضققوان صققحابته ول وسلم عليه الله صلى الله رسول معنا ليس ونحن

ًا أو ، مققةومعد تكققون تكققاد فيققه فالسققتجابة السققلم عيّيد ًمرتدا ًفكرا ونحارب أديانقق
ًا ّدعي كافرة وأفكار للنسققانية المتقققدم الفكققري التطور قمة وأنها يقرها السلم أن ت

هققو وهققذا ، وبينهققم بيننققا تحول رهيبة حواجز الناس وبين بيننا يضع العدوو ، المعاصرة
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والحصققول السققتجابة يمكققن أنققه نظققن بالنا فما ، الزمان مر على الكافر المل منهاج
الظروف. هذه ظل في القلة على المحافظة أو كثرة على

، الطققواغيت رعايققة تحققت المؤسسققات بنققاء طريققق عن الرتقاء يقولون الذين هؤلء
ّواب يسمحون ل كانوا فإذا الخبرات يتناقلون الطواغيت أن تناسوا أو نسوا قيمققة ل بنقق
الشقباب من وأعداد وقوى بمؤسسات سيسمحون فكيف ، صوريقة برلمانات في لهم

حققتى أو الحكققم لنظققام قلققب قضية ليفبرك فترة بعد الطاغوت يمنع الذي ما ، داخلها
بققاقي ويققترك ] ، والشيشققان لفلسققطين تبرعققات [ جمققع ويسققميها حيققاء دون يتبجققح
ملهيققات - لتتلقفهققا قتققالي عملققي ومنهققج فكر بغير لها قيمة ل - التي العددية الرقام
ل المفرغققة الحلقققة نفققس فققي ويققدور جديققد من يبدأ بعدهم الذي الجيل ليأتي الحياة
أصل..! ملتزم جيل سيرثهم كان إذا هذا ، البعض يحلم كما ليجاهد الجهاد في له قدوة
لنهققم ، العققاجيب تسققمع للجهققاد إعلنهققم تققوقيت عققن هؤلء إلى تستمع عندما لذلك

إن وهققم يسبقها..!! ، قتال بدون قدًرا وجودها يمتنع مرحلة في القتال لبدء يخططون
أنققه يققدركون لنهققم القعققود واستمراء الطوية سوء على دليل فهذا ذلك يدركون كانوا

فيه.    سيجاهدون الذي اليوم يأتَي لن
رعايققة تحققت خيرية مؤسسة كبقاء هزيلة مكاسب على للمحافظة ُتطرح الحلول هذه

ومشققاكل منغصات دون هادئ التزام في الملتزمين من آلف بضعة ليهنأ أو ، طاغوت
فققي المتقققدة اليمانيققة والشققعلة الحمققاس جققذوة إخماد محصلتها الحلول هذه ، وبلء

بعققد إل المهيققأة ظروفهققا تتكرر ل قد التي فرصتنا وهي ، اليام هذه المسلمة القلوب
مفارقققة مع عنها تحدثنا التي المسيرة بنفس آخر جيل سيخوضها وحينها ، طويل زمن
ضققيعناها إذا الققتي فرصققتنا هذه ، العمل من ضيعنا ما على اللعنات لنا سيوجهون أنهم

والغققرق الطاغوتية القانونية للمحاكم التحاكم حمأة في المسلمين من أجيال سيضيع
والصغير للكبير سبلها الطغاة يسر التي الحياة شهوات وباقي المتلفزة الشهوات في

أحكققام عن النظر - بغض مغلظ كفر أو مغلظ فسق على بالموت لغلبهم ُيختم ولعله
كأصققحاب شققهداء فهققم الحققرب هذه في آخرها عن المة هلكت لو حين في - ، الدنيا

رحمققه سحمان بن سليمان الشيخ قال وكما ، شك ول الحسنيين إحدى وذلك الخدود
فققي بواّينصقق أن مققن أهققون لكققان ، يققذهبوا حققتى والحاضققرة البادية اقتتلت لو: (  الله

ًا الرض عليه الله صلى رسوله بها الله بعث التي السلم شريعة بخلف يحكم طاغوت
.. ).وسلم

وشققراء الجهققاد وإخمققاد المة ونهب إذلل في للستمرار ويتآمرون يخططون الطغاة
بينققة علققى حققي مققن ليحيققى المعركققة إلققى الجميققع جر علينا لذلك والحركات الشباب
إلققى والحققزاب والشققعوب الحركات الجميع نجر أن علينا ، بينة على يهلك من ويهلك

تنظيققم , وحسققن مجموعاتنققا وبتكتققل ، الجميققع رؤوس فققوق الطاولة ونقلب المعركة
أقصققى مققن لبعققض بعضققنا , ونصققرة لبعض بعضنا , وتولي مجموعاتنا انتشار وتنسيق
نحققن , سققنكون وغايققاتهم مصققالحهم , وتفققرق أعققدائنا , وبتفرق مشرقها إلى الرض
حقهققا وتأخققذ الشققريعة حكققم تفققرض أن تسققتطيع - الققتي اللققه - بققإذن الوحيدة القوة

الرض نحققرق أن فعلينققا ، والققردة الكفققر طققواغيت بهققا يتلعب التي البشرية وحقوق
نهلققك أو المظلققومين وإنصققاف بالتوحيد إل بالعيش لهم يطيب فل الطغاة أقدام تحت
ذلك. دون
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لهققم تصققور المعاصققرة الشققيطان حضققارة إلى ينظرون وهم رقابهم أتعبتهم الذين إن
المتحققدة المققم فققي ممثلققة دولققة هققي المنتظققرة السققلم دولققة أن العليلققة أذهققانهم
أنقققاض علققى تقوم السلم دولة أن والحقيقة ، جيرانها مع المصالح وتتبادل وتتعايش

اللققه يتغمققدنا أن ونأمققل والكونيققة الشققرعية بالسنن أعلم الله بفضل ونحن ، ذلك كل
ّنهققا .(. ، وصققدق حققق وعققد هققي التي آمالنا نبلغ حتى برعايته ويكلنا برحمته الوعققود إ
َأْت إن ، اللهية وواصققل ، الطريققق علققى تقققثب فيمققن شققك ل واقعققة فهي نابعض أخط

ًا ازداد بل ، والشهور اليام ُتضعفه ولم ، المسير ًا ثبات إل الصققعوبات شققدة ومققا ، ويقين
.. ).الطريق صواب على دليٌل

: العسكري النقلب
ًا ينجح قد حل بقي ناقصققة نتائج عنه فينتج ناقصة عناصره لن وذلك جزئية بصورة كون

عليقه ُتبنقى ل لكقن لحركتنقا مكمل كجزء به القيام يمكن حل وهو ، تنتكس أن تلبث ل
ٍز الصالح العبد من حدث كما السلمية الدولة أساس مع عنه الله رضي الديلمي فيرو
مققن بجققانب يأخققذ حققل هققو نعققم ، العسكري النقلب هو الحل وهذا ، العنسي السود
علققى الدولققة هققذه اسققتمرار يصققعب لكن كأفراد عليه للقائمين دولة يقيم وقد السنن
ًء الحل هذا كان إذا إل متكاملة إسلمية صورة الحيل وأعميال خطيط مين جز

الققديلمي فيققروز أبققي حركققة كققانت فقد ، البحث طرحه الذي المتكامل السنني
ًء عنه الله رضي لها. التحرك عماد تكن ولم المسلمة الجماعة حركة من جز

مققن حفنققة مققن ينتظققرون الققذين إن ( : الله رحمه عزام الله عبد الشيخ يقول
طريققق عققن لنققاسل الوامر يصدرون وهم الرض في الله دين لهم يقيموا أن الضباط

السرية من مراحل تسبقها ، فيها معاناة ول آلم ل معركة بعد الذاعة في الول البيان
النفققوس وتغييققر المجتمعققات إقامققة أن يظنققون هققؤلء ، الحققق وكتققم والمداهنققة
مقن الرخقص وبهققذا السققهولة بهقذه يتقم وصققلها الرواح وبنققاء والقلقوب والشخاص

!! التضحية
ُتْم َأْم  المحنققة وشدة البلء طول بعد إل يتنزل ل الله نصر إن ْب ْا َأن َحِسقق ُلو ْدُخ ّنققَة َتقق ْلَج ا

َلّما ُكم َو ِت ْأ َثُل َي ِذيَن ّم ّل ْا ا ْو َل ُكم ِمن َخ ِل ْب ُهُم َق ْت ْأَساء ّمّس َب ْل ْا َوالّضققّراء ا ُلققو ِز ْل ّتققى َوُز ُقققوَل َح َي
ِذيَن الّرُسوُل ّل ْا َوا ُنو َعُه آَم َتى َم ِه َنْصُر َم ّل ِه َنْصَر ِإّن َأل ال ّل ِريٌب ال أن ينتظرون فالذين  َق

سنة يدركون ل هؤلء ، مقاعدهم على جالسون وهم مكاتبهم وراء عليهم النصر يتنزل
.الدعوات في قانونه ول المجتمعات في الله
اتجققاهي يعققرف لم آخر موظف مع سنتين مكتب في مكثت : لقد الدعاة أحد لي قال

بيققن تحملققه الققذي الحق عن واحدة كلمة السنتين خلل تتكلم مل ن: إذ فقلت ، خللها
!! جوانحك

أن تظنقون هقل ، اليقوم السقريين القدعاة مقن كقثير يفعقل كمقا الصحابة فعل لو ترى
؟! مكة حدود من خرج السلم

أبقو وقبل,  مظعون بن عثمان ًظاهرا واستسلم,  وسمية ياسر وراوغ,  بلل سكت لو
مققؤثر صققوته لن القرآن في صوته يرفع أل - بكر أبا أجار الذي الدغنة ابن بشرط بكر

فققإن ، وجبروتها الجاهلية طغيان أمام هؤلء سكت : لو  أقول- قريش من الحي بأبناء
.الحروراء يتجاوز ول مكة بطحاء من يخرج أن يمكن ل السلم

... أحققد.: أحققد ًمققرددا الشديد العذاب تحت وهو السماء إلى تشير التي بلل إصبع إن
.جذورها من الجاهلية لشجرة وهز ، أعماقه من للكفر زلزلة لهو
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والعزى اللت دين على أنا:  له وقل خلف بن أمية اخدع:  لبلل يقول العقل صوت إن
ورائققدك وواليققك الحقيقققي قائققدك وسلم عليه الله لىص محمد إلى تعال الليل وفي ،

 ولكققن, وشققأني وتركنققي معققه فحسققبني وخققدعته أميققة علققى ضققحكت : لقد له وقل
يغذيها من تجد لم إذا وتتحطم تنكس إنها ، والسياسة الكياسة بهذه تنتصر ل الدعوات

.والشلء بالجماجم ويبنيها بالدماء
أن ميين الحييارة النفيياس وكبييت ، الجاهلييية ظلم على الطويل الصبر إن

الصبر إن أقول ، الصدور عن تفرج أن من والزفرات ، العماق من تخرج
للنفييوس قاتل أنه يعلمون ول ، للدعوات ًمفيدا البعض يظنه قد الطويل

وجبيين ، الهييوس حييد إلييى يصل بالغ وحذر ، شديد هلع صاحبه إذا خاصة ،
.التدريجي البطيء الموت إلى يؤدي خالع

النسان تحول ماتت فإذا ، تموت ثم ، تضمحل ثم ، تذوي ثم ، ًأول تكبت قد الغيرة إن
يتمعققر لم إنه الحديث في جاء كما أو ، ًمعروفا تعرف ول ًمنكرا تنكر ل هامدة جثة إلى

لله. ًغضبا ًايوم - وجهه يحمر أي -

اللئيم الطبع خديعة وتلكحزم الجبن أن الجبناء يرى

السقتئناس إلقى يقؤدي القاتلقة سقريتك في غارق وأنت كفرال على الطويل الصبر إن
وتعكققس الفطققرة تمسققخ الققتي اللفققة إلققى يققؤدي ًوأخيققرا ، الطاغيققة بالجاهليققة ًيوميا

.النظرة
مققا سققرعان قصققير وقت لها كان وسلم عليه الله لىص الله رسول دعوة في السرية
ْا  النفر مع مامنه بد ل الحذرو السرية و, العلن إلى تجاوزته ُذو ُكْم ُخ ْذَر ْا ِح ِفُرو  َفققان

.والموت والجزع الشلل إلى انيؤدي اللذان الحذرو السرية ليس ،
مققن الرجققال وتققبرز القيادات تفرز التي هي الله سبيل في والجهاد المعركة إن كذلك
لققم إجمققاع بشققبه انتخابه كان بحيث المسلمين بين بكر أبي قدر إن ، التضحيات خلل
ورفعتققه ، التضققحيات وميزتققه ، الحداث بكر أبا أبرزت إنما ، ًاعتباطا ول مصادفة يأت

ورأى مققاله بنصققف جاء أن بعد تبوك يوم عمر قال ولذا ، والملمات والمحن المواقف
مققاذا سققأل عنققدما وسلم عليه الله لىص الله لرسول وقال ، كله بماله جاء بكر أبا أن

.) ورسوله الله لهم تركت (:  قال لهلك تركت
). بكر أبو سبقني إل مسألة في بكر وأبو أنا تسابقت ما( :  عمر قال وعندها

لن ، مرشققحين قائمققة فققي للشتراك ول ، انتخابية دعاية إلى بحاجة بكر أبو يكن ولم
الضمائر شراء إلى بحاجة يعد فلم ، الطريق طول وعلى ، المسيرة أثناء برز قد قدره

.العمال وتلميع العلم ببريق النفوس تضليل إلى ول ، بالموال
الجاهليققة تحركققت ًوسققواء ، والحداث ريخأللت السلمي التفسير : هو التدافع وقانون

 التققدافع لقانون منها بد ل التي الذاتية بحركته ينطلق أن للسلم بد فل تتحرك لم أم
َ ْول َل ُع َو ْف ِه َد ّل ّناَس ال ُهْم ال ْعَض ْعٍض َب َب َدِت ِب َفَس َلْرُض ّل . ا

، والشققنات والطحققالب العفققن إل عليه يطفو ل الراكد كالماء الراكدة المجتمعات إن
المجتمققع وأما ، فاسدة متعفنة تطفو للقتال تتحرك ل التي الراقية المجتمعات فقيادة

علققى يطفققو أو العفققن يحمققل أن يققأبى الجققاري والنهققر المتحرك كالماء فإنه المجاهد
، العميقققة والجققراح ، الطويلققة المعركة خلل من القيادة تأتي أن  ولبد..الخبث وجهه
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 لبققد.ً.عمقققا إل الشققعب مصققائب تزيد ول ، ًسوء إل المر يزيد ولن ، تضيع فالبلد وإل
وتبققذل ، الجراحققات وتتحمققل ، الغصص وتتجرع ، انقالثم تدفع أن الحقيقية للقيادات

، تحملها التي المسألة بقيمة تشعر حتى ، ذلك إلى وما والخأ الب وتفقد ، التضحيات
للسققلم تقققوم لققن هذا وبدون ، أجلها من ضحت التي والفكار ، تتبناها التي والعقيدة

والضافات. التعديلت بعض مع الله رحمه كلمه مقتطفات انتهت) .. قائمة
أن نقققول فنحققن السققرية رفققض يعني ل هنا المنقول الكلم أن عليه نؤكد أن ينبغي ما

( السققابق النقققل فققي ذكرنققا كمققا المعركققة وشققئون الحققرب فققي بهققا مققأمور السرية
ْا  النفر مع مامنه بد ل الحذرو السريةو ُذو ُكْم ُخ ْذَر ْا ِح ِفُرو الحققذرو السرية ليس ،  َفان

). والموت والجزع الشلل إلى انيؤدي اللذان
السققنن عن منفصل مقال في والسرية العسكري النقلب قضية سأتناول الله وبإذن

بالدراسة. الملحقة المقالت في الكونية
: المؤسسات نظرية أصحاب إلى عودة

الققذهب بمققاء ُيكتققب أن ينبغققي - الققذي اللققه - رحمققه عزام الله عبد للشيخ الكلم هذا
ام يعملقون أنهم يدعون الذين هؤلء إلى كذلك يشير م ومقا المكيقة المرحلقة بأحك له
للتعققايش ودعققوة ومداهنققة ركون إلى المكية المرحلة أحكام قلبوا حيث ، نصيب منها
وجققوه فقي بقالحق صققدع مرحلقة كققانت المكيقة المرحلقة أن حيقن فقي الكققافرين مع

ذلققك مققن والهققم ، وآلهتهققم أحلمهققم وتسققفيه بالذبح وإنذارهم ومفاصلتهم الكافرين
لققو حققتى لققذلك المر تهيئةو المسلحين النصار بجمع صريح مادي إعداد مرحلة كانت

أن علمققوا قققد فهققم ، المزعومققة والمصققالح والمققوال والهل الديار ترك المر تطلب
التمسققك أما,  المصالح تلك ومعها والمساجد والراضي بالموال يأتي والجهاد القتال

وهققو الجهققاد عققن عققائق أكققبر فهققو إليهققا والركققون الجهاد حساب على المصالح بتلك
يسققمون القومو ، هالل أعداء في نكاية أي بدون ذلك بعد المصالح تلك لضياع الطريق

المققر مطلققق فققي ويزهققدون الممكققن العمققل أو الققدعوة مكتسققبات المصققالح هققذه
! المرعيققة المصققالح فققي ًأيضققا تققدخل عنققدهم فهققي والديار الموال لترك بالستعداد
دع ويعطلون ل ويعطلقون,  ًكقامل بقالحق الص لحين النصقار جمقع علقى العم , المس

مكتسققبات علققى سيقضققي المسققلحين النصققار وجمققع,  ًكققامل الحققق قول أن مدعين
الرسققول لسققنة ذلققك ينسققبون وكيف ؟ ذلك بعد المكية للمرحلة أبقوا فماذا,  الدعوة

!.بمكة. وسلم عليه الله صلى
عشققرة كل بجنده الطاغوت يأتي المكتسبة المصالح من جزء لهم تحصل كلما وهؤلء

[ المعروفققة سياسققته اًققمتبع المكتسققبات تلك عناء بدون فيحصد سنة عشر خمسة أو
لتبدأ مظلمة سوداء مفرغة حلقة في تدور الجماعات هذه ً تاركا] النياب خلع سياسة

ًا جديد من البداية نقطة نم ًا البداية نقطة خلف من وأحيان المعاودة تستطيع ل وأحيان
كمثال. تونس إلى ولننظر

ُيطلققق مققن عليققه خققرج ً سواء] النياب خلع سياسة[  السياسة بتلك يقوم والطاغوت
فققي كققثيرة كثيرة والمثلة سبب بافتعال أو البتة سبب بدون أو المتهورين لقب عليهم
فققي كققبيرة نكايققة حققتى دون للذبققح ُتسققاق الشققباب ومجموعققات البلققدان مققن العديد

غيققر والشققباب النكايققة تلك تحدث وكيف ذلك تكرار قبل مرات يفكر تجعله الطاغوت
ً.أيضا شرعية هي التي الكونية السنة بمعيار لها مستعد
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سياسققات مققن جققزء وهققي ، الطواغيت عليها درج سياسة هي النياب خلع سياسة
فصائلها بكل السلمية الحركة مواجهة في الطواغيت يتبعها التي المباشرة المواجهة

ًا عشر خمسة أو عشرة كل الطاغوت يقوم حيث السققلمية الحركققة على بحملة عام
مققن فيهققا ويسجن يقتل من فيها يقتل سبب بافتعال أو سبب بدون أو بسبب بلده في

يقصد ، والخيرية الدعوية والمنابر المساجد من كثير عن الدعاة يمنع أو ويغلق يسجن
ضققده تسققتخدمها ل حققتى السلمية للحركة نبتت التي النياب وخلع الظافر تقليم بها

ً مستأنسة السنوات هذه خلل الحركة كانت ولما - فهققي فصققائلها أغلققب - فققي أصققل
البتلء.  شعار تحت مستسلمة ذلك تقبل

( عنققدهم ومعنققاه الصحيح السلم أهل يفهمه الذي غير بمعنى البتلء يفهمون وهؤلء
ّد إلى فتصل الشارع بها أمرك التي الطريق تسلك أن ًء أهدافك ض وحسققبنا. لققك. ابتل

.. ). الوكيل ونعم الله
ًا يجققد القققوم عن يصدر ما ُيتابع فالذي لذلك ًا للفطققرة مسققخ ًا وفهمقق ، للسققنن مقلوبقق

ويقققره فطرتققه عليققه تمليققه بما السوي النسان نفسية من يصدر ما ينكرون فتجدهم
وهي أل بتحسر عنها يتكلم أن ُتحيره ظاهرة عن رموزهم لحد قرأت لقد ، عقله عليه

ًا يرى أنه اللققه سققبيل فققي للعمققل وطاقققة عاليققة همققة يحمققل الققذي الشباب من كثير
- الشققباب مققن يريد - فهو وصفه حد - على القصير النفس ذات العمال إلى ينصرف

والنفققس !! والتققأني التنمققوي النضققال إلققى وجهده وقتاله جهاده يوجه - أن يقول كما
أخطأنققا فمققا لققذلك - ، يزعم - كما الكفر مواجهة على قادرة مؤسسات لبناء الطويل

مققن يريققد فهققو ، الخطققأ التجققاه مققن المة يعالجون أنهم الرموز هؤلء عن قلنا عندما
ُيلغققي عليهققا ُفطقر الققتي فطرتقه ُيخقالف أن منققا الفرد هقذه أن يققول القذي ، عقلققه و

أو الكفر ليرثها سنبنيها كنا إذا إل الكفر سيطرة ظل في تنمو أن يستحيل المؤسسات
وصققدق ، أصل بذلك الكفر لك سيسمح كان إذا هذا ، الساس في الكفر لدولة كرصيد

: قال من

دروللقققه
ً هذا ، السنن فهم من خير هم الذين الصحابة بالعمققل بتعريضققه المغالطققة عققن فضققل
يتعامققل أن يتصققور أن يستطيع ل إنه ، القصير النفس أصحاب عمل أنه على الجهادي

ويجاهققد ويربيهققم ويعلمهققم ويرشققدهم بينهم الساحة إلى ينزل وأن الشباب هؤلء مع
أن أمققا ، المققراوح تحققت مكتبققه أو المكيققف مسققجده خارج نفسه يتخيل ل هو ، معهم
ًا يعطي يهققاجر أو القصققف جققراء مققن سقققفه مققن أجققزاء تهققدم قد مسجد داخل درس
فقققط هققو ، تفكيققره عققن المققور أبعد من فذلك ، المجاهدة الشعوب بين العلم لينُشر

-..!! تعبيره حد - على التنموي النضال يريد
الوامققر عققن كبققديل توضققع عنققدما المؤسسققات هققذه إلققى مققوجه العققتراض بققالطبع

كبديل فقط ُتطرح لم للسف بل ، لمشقتها البعض فيها فرط التي الصريحة الشرعية
الجهاد ليقاف السلمية الحركة على المحسوبين بعض من متعددة خيانات قامت بل
ويققدعو يشققمل والجهققاد التوحيققد أهققل ومنهققاج ، المؤسسققات هققذه إقامققة سققبيل في

أو محرمة وسيلة على تشتمل ل طالما الدين لخدمة مؤسسة أي إقامة على ويحرض

ًا البنيان يبلغ متى   يهدم وغيرك تبنيه كنت إذاتمامه يوم
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ًا ترتيبه في المؤسسي العمل ذلك وضع تم وطالما شركية ، الشققرعية للواجبات طبق
ًا ووقته الكونية.   للسنن تبع

هققي السققلفية الجهققاد اتقحرك أن إلى الدراسة ومباحث فصول كل من نخلص
- ، والكونيققة الشققرعية السققنن - فهم تعالى الله لدين هاقفهم في غيرها عن المتقدمة

حصققل فحيققث ، ًأحققدا تحققابي ل تعالى الله سنة أن إل ، تعالى الله شاء إن المل وهي
، نفسققه إل يلققوم أن لحققد فليققس الواجب اليمان تخلف وحيث ، النصر حصل اليمان

واجققب هو المة تعيشها التي الذلة حالة ، هنا المخصوصة الحالة في الواجب واليمان
، بالجهققاد وشققرعوا ، والمدافعققة الققدفع بواجب الله عباد قام  فإذا, ( والمدافعة الدفع

حيققاة - فققي والثققر السققبب لن اللهققي الوعققد يقققع أن بد فل ، أدواته لهم واستكملت
فققالتلزم الوعيققد باب بخلف الوعد باب في مطلق والتلزم تلزمها من - لبد المؤمن

نفققس فققي المققر تخلققف علققى ًلزومققا دل الوعققد تخلققف : إذا والنتيجققة ، مطلققق غيققر
.. ). المكلف
الكققون حركققة مققع وتتنققاغم القدريققة سنته مع تتفق الشرعية سنته كانت من وسبحان
والحياة.

ٍر التذكير أكرر النهاية في هققي الدراسققة هققذه أن المقدمققة في قبل من ذكرته هام بأم
لشحذ كمثال أو لهميتها ُذكرت إنما تفاصيل من بها ما وأن عريضة خطوط عن عبارة

ً الكثير ينقصها العريضة الخطوط تلك إن بل ، الذهان وتنشيط يعتريهققا قققد عما فضل
مققن الدراسققة تلققك لسققتكمال أهققل هققم مققن علققى لققذلك ، بشققري كعمققل خطققأ مققن

تنزيققل والمنققاطق المجموعات أمراء من الواقع أهل وعلى بذلك العناية المتخصصين
واقعهم. يناسب بما الدراسة هذه في ما وتعديل ، التفاصيل كامل
القققوم علققى وينصققرنا أققدامنا ويثبققت خطايانققا لنقا ويغفققر علينققا يتققوب أن اللققه أسأل

ُيذل طاعته أهل فيه ُيعز رشد أمر المة لهذه ُيبرم وأن ، الكافرين معصققيته أهققل فيه و
ُيؤمر ُينهى بالمعروف فيه و للققه والحمققد عليققه والقادر ذلك ولي إنه ، المنكر عن فيه و

العالمين.  رب
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: بعد أما الله رسول على والسلم والصلة لله الحمد
نخوضها معركة أي في النصر إلى الطريق ُيلخص الثر " هذا ساعة صبر النصر " إنما

وقققد نفسققك : تخيققل أكققثر معنققاه ُيجلققي لطيققف مثققال لشرحه سيق وقد ، العداء مع
ضقغط تحقت إصقبعه خصقمك ووضقع ، خصقمك أسقنان ضقغط تحقت إصقبعك وضعت
ً يصرخأ من هو المنهزم يكون بحيث أسنانك ً أنت صرخت أن فكان ، أول لك فقال أول
عن الضغط ورفعت قبلك أنا لصرخت واحدة لحظة صبرت أنك : لو انتصر وقد عدوك

انتصرت.  الذي أنت تكون الحالة هذه وفي إصبعك
عققدتهم تكققن لققم أفغانسققتان من النسحاب الروس فيها قرر التي واللحظة اليوم في
ًا الفغان لدى ما أضعاف كانقت , بل وقتها الفغان عدة من أقل السلح من ًا كم ونوع

ًا أقققل المققدربين جنققودهم عقدد يكن لم كذلك ، ، الفغققان جنقققود مققن كفققاءة أو عقققدد
بدايقققة فققي ومصر الشام في إمبراطورياتهم أراضي من الروم انسحب عندما وكذلك

ًا أكثر وعدتهم عددهم كان الفتوحات ًا - وأفضققل - بأضققعاف كم وعققدة عققدد مققن نوعقق
 ؟ هزيمتهم في السبب وما ؟ حدث الذي فما ، المسلمين

ّلل يمكن ل بحيث القرار ذلك مثل يصدر أحيانا !!  بيوم قبلها يتوقعه أن عسكري لمح
ي عليقه يطلقق حدث الذي الرادة ] وانهيقار القتاليقة الرادة [ انهيقار الحقرب كتقب ف

ً كققان - إذا الُمنسققحب الطرف يرى : عندما حالتين أحد في يحدث القتالية - أن عققاقل
مققن أكققثر القتققال فققي استمراره جراء - من صور - ولها المعنوية أو المادية الخسارة
، المنسققحب الطققرف صققبر نفققاد هققي الثانيققة والحالة ، القتال في استمر إذا مكاسبه
ُيمكن :  القول يمكننا بحيث الثانية في الولى الحالة ُندخل أن و

الُمنهار. الطرف صبر نفاد عن ينتج القتالية الرادة انهيار إن
نعمققل وكيققف ؟ صققبرنا بنفاد التعجيل على عدونا يعمل كيف سنتناول المقال هذه في

؟ صبره بنفاد التعجيل على نحن
أن وكيققف ، صققبرنا نفققاد تعجيققل علققى للعمققل العققدو بققه يقوم ما أهم الجابة ستتناول
سققتأتي لعتبارات الهم وهي به يقوم ما مقاومة هو العدو صبر بنفاد للتعجيل مفتاحنا

غرضنا. لتحقيق العمال ببعض المبادرة علينا وكذلك ،
ل جنققدهم ونفسية الطواغيت نفسية لطبيعة أنه : وهي هامة نقطة البداية في نسجل

- ليققس السققباب أحققد وذلققك ، طويلة مدة والتهديد الضغط تحت يبقوا أن يستطيعون
ً متققواٍل لستئصققال تققدفعهم ل - الققتي السققباب كل بققل السققلمية للحركققة بققأول أول

ًا طويلة زمنية فترة كل الحركة ضرب إلى يعمدون يتققم الققرار ذلقك وعنققد بقل ، نسبي
وعققدتهم عققددهم بلققغ مهما وجندهم أنهم يعلمون لنهم بسرعة المر تنهي خطة وضع
ضققغط تحققت العدو ويضع المعركة أمد يطيل ومما ، طويلة لمعركة صبر عندهم ليس
ًا العدو أفراد مقتل هي أشد آخر ً فهي ، كبيرة بأعداد خصوص يراجققع منققه : تجعققل أول

ًا ، المعركة أمد من يطيل مما خطواته حالققة فققي والقادة الجند وضع على : تعمل ثاني
التململ في والضباط الجند فيبدأ طويلة مدة عليها الستمرار يطيقون ل سيئة نفسية

وتجنيبهققم جنوده سحب على الطاغوت يعمل ثم ومن ، الفرار أو الوامر تنفيذ عدم أو
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إطالققة - فققي الرحيققل لقرار الشجاعة عنده كان إذا يرحل لم - إذا هو ويبدأ ، المعارك
فرصققة المجاهققدين ُيعطي بذلك أنه يعلم وهو الصدام تجنب طريق عن المعركة فترة

من يتمكن أن أمل على لذلك يلجأ ولكنه قدراتهم وتنمية العسكرية قواعدهم لترسيخ
يقققوم الظققروف أسوأ وفي ، المستقبل في الخارج أو الداخل طريق عن قدراته دعم
ي أسقياده أوامقر لتنفيقذ أو يرحقل أن قبل الموال من قدر أكبر نهب أجل من بذلك ف
ذلك. ونحو تدخلهم أو قبلهم من له بديل في النظر لحين ممكنة فترة أكبر البقاء
: يريد أنه القول نستطيع لذلك

المكان. بقدر المعركة أمد ) تقصير1(
ً وسيكون جنده سيرعب ذلك أن يعلم لنه المكان بقدر الدم جنوده ) تجنيب2( عامل

المعركة. إطالة عوامل من
الققدم البداية في يتجنب أنه وهي ، خبيثة خطة الهدفين هذين لتحقيق العدو يضع لذلك
صققورة ويرسققم ، السجون في الشباب من عدد أكبر جمع على يعمل بل المكان قدر
يصققل أن يتمنققى ل الصققل فققي وهققو ، النققار عليه ُيطلق ل الضبط عند يقاوم ل من أن

أعققداد هنققاك زال مققا أنققه طالمققا السققجن مرحلة من الولى الفترة وفي ، لذلك المر
ًا السجون معظم داخل الضغط يجعل بالخارج كبيرة الخققوة مققن قلققة علققى إل بسيط
فققي الخققوة مققن قققدر أكققبر يجمققع عنققدما ثققم ، عليهققم الضققغط مققن غرض لديه الذي

السققجون خارج ذويهم وعلى السجون داخل الخوة جميع على بالضغط يبدأ السجون
ًا السجون جعل في فيبدأ ًا الزيارات منع إلى ويعمد ، جحيم متابعة على ويعمل ، تقريب

يمنعققون النققاس فيبدأ ، سوداء الصورة وتصبح لذويهم تصل التي والمساعدات الدعم
حالققة وتبدأ ، كثيرة أمثلة من يرونه لما مساعداتهم أو للمجاهدين النضمام من ذويهم

ً ، التدهور في المجاهدين تغييققر فققي المرحلققة هققذه فققي يبققدأ الطققاغوت أن عن فضل
والستئصققال الحسققم اسققتراتيجية إلققى العتقالت وإكثار الدم تقليل من استراتيجيته

ًا لهققا الجميع هيأ يكون أن بعد وهنققا ، المققداهمات فققي قتققل بعمليققات فيقققوم ، إعلميقق
يكققون أن بعد - ، الله قدر - ل النفاد في المجاهدين صبر ويبدأ نهايته من المر يقترب

الشباب. من السجن في من صبر بنفاد المر بدأ
إلققى يعمد ] حيث الحشد [ استراتيجية هي العدو يتبعها التي الستراتيجيات من كذلك
أو منطقققة فققي قققواته حشققد فققي بجنققدها ويسققتعين والمنققاطق المققدن بعققض تهدئققة

بالطمئنققان جنده ُيشعر حتى وذلك ، فيهما والمواجهات العتقالت من يكثر منطقتين
ًًا أكثر لنهم ُيحكققم ينتهققي أن بعد ثم ، المجاهديقن أضعاف أضعاف عدد علققى قبضققته و
الهادئة. الخرى للمناطق قواتقه ينقل المنطقة تلك

ًا دث سقبق مقا كقل وتقريبق الحركقة مواجهقة وققت الخقبيث المصقري النظقام مقن ح
السلمية الكيانات لضرب حملة بدء في التسعينات بداية يخطط كان حيث المجاهدة

حملققة تلققت الققتي سققنوات العشققر في َنَمْت التي خاصة بصفة والمجاهدة عامة بصفة
المحاكمققات مققن النتهققاء بعققد وانتهت السادات قتل قبل بدأت والتي الثمانينات بداية
فقققامت ، بققذلك للقيام سريعة أرادها حملة في بدأ عندما : أنه القصد مقتله تلت التي

لتأجيل دفعه - ، الشعب مجلس - رئيس المحجوب بقتل قوي برد السلمية الجماعة
ً ، عامين حملته كاملققة الفرصققة لققه تركققت تققردده حالققة الجماعة تستغل أن من وبدل

حققزم يمكنهققا كققان فقد ، الشاملة المواجهة لبدء عامين لمدة فتباطأت أوراقه لترتيب
لقققواته حشد بعملية القيام له سهلت بدأت وعندما ، الكثر على عام بعد والبدء أمرها
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وراء واحققدة تواجققدها ومحافظققات بمققدن الجماعققة كيانات على بالقضاء قام أنه حتى
علققى أعينهققم يضققعون كققانوا حيققث قادتها بعض تفكير طريقة بسبب حدث ثم ، أخرى

ًا أن وظنوا !! بل المعركة بداية من المفاوضات يرضققخ أن يمكققن مبارك كنظام نظام
هققذه أن ونسققيت ، القيققادات وبعققض الجنققود مققن مئققات بضققع له ُقتل إذا للمفاوضات

( والتفلققت العققداد هققذه تفلققت مققن خوفهققا بقققدر إل عنققدها للعداد اعتبار ل النظمة
إعلمققي وتبرير جيدة إعلمية دعاية مع كبيرة بأعداد القتل يكون عندما يحدث والفرار

هائلققة ( أعداد يديه في كلها الضغط أوراق كانت النظام وافق عندما ثم ) ، كذلك جيد
روطه يفقرض أن لقه أتاح ) مما بالسجون رهائن أعضائها من أوراق بيقده فالقذي ، ش
علققى تحفظنققا مققع هققذا ، بققالطبع التنققازلت الخر الطرف ويقدم شروطه يفرض أكثر

ً المرتد مفاوضة مشروعية أمققا ، ردته على وتركه إقراره إلى تفضي التي خاصة أصل
ً المواجهققة قرار اتخذت قد تكن لم فهي الجهاد جماعة كققانت سياسققتها لكققون ، أصققل

م سياسقة ( وتلقك التحرك يسبق طويل مادي إعداد على تقوم خطقط مقن شقطبها ت
) ، بديلققة سياسققات وضققع وتققم كققوارث إلققى أفضققت لنها ذلك بعد الجهادية الحركات
يصققعب الخطققاء هذه ، أمنية أخطاء بسبب القل على خلياها نصف بكشف وفوجئت

ًا خاصققة العشققوائية المققداهمات سياسة يتبع نظام ظل في الضارة آثارها معقالجة جد
البليغ الضرر من الرغم على ولكن ، بعد المواجهة بدء قرار تتخذ لم الجماعة كانت إذا

مققن تغيققر أن - دون فققترة العمليققات أوقفت أنها حتى الجهاد جماعة بكيان لحق الذي
حققتى أبقاهققا حققدث ما معالجة على وعملهم قياداتها ثبات أن - إل النقظام من موقفها

علققى يقققدر ل النظققام جعققل ممققا ، اللققه بفضققل وأسققياده النظام حلق في شوكة الن
كمققا الدعويققة السققلمية الجماعققات استئصال ثم ومن باستئصالها سياسته استكمال

ذلك. بعد يأمل
تصققور لقيادتهققا يكققن لم أنها السلمية الجماعة هزيمة سبب : أن النقطة هذه خلصة

يسقمى مققا تحقت قوتهققا أخمققاس أربعقة عطلت ، العسكرية للستراتيجية وواضح جيد
ًا وجعلته بل الدعوي بالجناح كرهققائن أخققذهم مققن المصققري النظام مكن مما مكشوف
تتخذ ولم طويلة زمنية فترة في ذلك وتم ، الجماعة صبر بنفاد للتعجيل ضغط وأوراق

العقققدي انهيارهققا أمققا ، فرصققة أمامهققا كان أنه مع ذلك تجاه عملي إجراء أي الجماعة
العسققكرية الهزيمة مع تعاملها في شرعية غير مواقف اتخذت لنها فيرجع وتراجعاتها

يجققرؤ كيققف أدري فل الجهققاد جماعققة أمققا ، شققرحها يطول وظروف جذور المر ولهذا
ًا القتال جعل على الجهال قبل أغلبه تم معها حدث ما أن حين في معها حدث لما سبب

!.      مواجهة أي هي تقرر أن
هققدفيه وإبطققال العققدو صققبر بنفققاد للتعجيققل نفعققل أن علينققا : مققاذا للموضققوع عققودة

؟ واستراتيجياته
مقن المعركقة حسقم علقى القدرة عندنا لكان العدو عند التي القوة عندنا كان لو نحن

- القققوة هققذه عنققدنا ليس ولكننا ، تطلبه بل والموت الدم تخشى ل جنودنا لن البداية
المعطيققات لكقل بقالنظر خطتنققا سقتكون لقذلك - ، القدعوات في الله سنن من وذلك

ى العمقل هي السابقة ن المعركقة فقترة إطالقة عل داف مقاومقة طريقق ع العقدو أه
- بحكم البداية في تركيزنا يكون أن على ، له وموجعة قوية ضربات بتوجيه والمبادرة
بتققوجيه المبققادرة مققن أكققثر أهققدافه مقاومققة فققي المتمثققل الفعل رد - على إمكانياتنا
بحكققم لنققه بضققربه المبققادرة إل أعمالنققا تكققون لن نجحنا إذا فترة بعد ثم ، له ضربات
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إلققى غاراتنققا مقاومققة عبارة هي الثانية المرحلة في أيامه ستكون المرصودة التجارب
الله.  بإذن إسقاطه مرحلة إلى نصل أن

رقعققة أكققبر علققى منتشرة عملياتنا جعل طريق عن الحشد استراتيجية إبطال - فعلينا
على منتشرة تكون أن يجب أنه إل البداية في محدوديتها من الرغم - على الرض من
-. ممكنة رقعة أكبر

يققده في ليضع السجون في الخوة من عدد أكبر بجمع هدفه تحقيق من منعه - وعلينا
: طريق عن للضغط أوراق أكبر

وبمناسقبة ، بدققة المنيقة التعليمقات وتنفيقذ ، المكان قدر المني التسيب ) تلفي1(
ًا أن نوعيققة مققن قصص الخوة بين تنتشر النقطة هذه معققه وكققان لكميققن تعققرض أخقق

علققى يمققر حققتى بكسرها يقوم أن التعليمات وكانت أوراق ] أو دي [ سي اسطوانات
والذكققار الققدعاء قققول على وعمل ما لغرٍض بها احتفظ أنه إل ، مشاكل بدون الكمين

، للققه والحمققد القصص تلك مثل بحقيقة يصدق بالطبع وجميعنا ، بسلم المر مر حتى
نفسققه وعققرض التعليمات خالف فقد بفعله يأثم الخأ فعله ما أن نعلم أن ينبغي أنه إل

تجعققل قققد أخرى ذنوب مع هذا وذنبه ، - للخطر يعرفهم - الذين إخوانه من ومجموعة
ل مققا معرفققة محاولققة المنققي التسققيب مققن كذلك القادمة المرة في لها أثر ل الذكار
مظانها. في فلتراجع المني للتسيب عدة مظاهر وتوجد ، يخصك

الخققوة لعتقققال مققداهماته جعل هو الستراتيجية تلك ُيبطل الذي الثاني ) الطريق2(
الققدم فققي عاليققة تكلفققة وذات ، قققواته مققن عققدد أكققبر فيها ويسقط جحيم إلى تتحول

فققي أفققراد قتققل أو اعتقققال تققم إذا بققل ، لهققا العققداد في طويل وقت واتخاذ والنفاق
ًا العلن يتققم ثمققن ودفققع ردع ضققربة بتوجيه المبادرة يتم مداهمة بسققبب أنهققا إعلميقق
قققوات أو قققواته بمهاجمققة البدايققة فققي القليلققة والمبادرات ، فلن الخأ قتل أو اعتقال

ًا ُيعلن الصليبي العدو ، اعتقالته أو السجون في ممارساته على فعل ردود أنها إعلمي
نبين أن - على ُمسببة - نكاية وفيه فيهم نكاية الصليبيين أسياده باستهداف نقوم وأننا
عملياتنققا وتجعققل أكققثر تدفعنا ممارساتهم أن إل الطغيان أهل استهدافنا نوقف لن أننا

شراسة.  أكثر
نسققأل العققرب جزيرة أسود إخواننا يتبعها التي السياسة - يمثل - تقريبا سبق ما وكل
الرشد.  على والعزيمة المر على الثبات لهم الله

ًا نتذكر أن وينبغي ًا جيد ماديققة عقيققدة والققردة الكفققر أهققل عند الصراع عقيدة أن أيض
كاذبققة حضققارية أو دينيققة بققدوافع يسققترونها دنيويققة دوافع ولهم بنائها أغلب في دنيوية

أحققد ُيعتققبر فهققو الوحيققد العامققل ليققس فيهققا التقليدي العقدي العامل وأن ، ومزعومة
المصققالح فهققو تحركهم وقود أما ، عندهم الجهال التباع ودفع للمعركة دفعهم عوامل
يضققمن الققذي البقاء بل بقاء أي وليس ، ذلك أجل من يصارعون فهم ، والبقاء المادية

ليسققتمروا يققدعمهم ومققن وحلفققاؤهم ، منغصققات بققدون والققترف الرفاهيققة حيققاة لهم
نعققي أن فيجققب ، التحققالف بذلك متحققة المصلحة دامت ما معهم يتحالفون ويصبروا

ًا. ذلك جيد
إلققى بالعققدو تجنققح قويققة ضققربات تققوجيه تسققتطيع قوة وإيجاد الصراع أمد إطالة فان

وتهديققد ، القتصققادية لمصققالحه ضققربات وتققوجيه ، بققالطبع فقققط طرفه من الموادعة
دراسققتنا فققي بينققا كمققا جيد إعلمي - بتبرير يدعمه من رفاهية ومادة واقتصاد مصالح
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الرادعققة القققوة وهققذه ، مصققالح مققن يققده فققي ما على يتقوقع العدو - تجعل المفصلة
فهققاهم البقققاء لهم يضمن ل قادتهم راية تحت القتال أن في للتفكير جنده تدفع كذلك

الفرار تقدير أقل على أو النتقال في التفكير مرحلة فتبدأ ، شيء ل أجل من يموتون
أصققبحوا الققدعوة لهققذه عققداوة النققاس أشد أن وجدنا لذلك ، الموازين انقلب وانتظار

ًا بعد فيما حقديثنا بعققض سيكون وذلك ، سبيلها في أرواحهم يقدمون لها مخلصين جند
هام صحيحة باستراتيجية المعركة تطور : أن القصد ، الله بإذن القادمة المقالت في

ً المعركة إطالة تكون ل حتى قبله. صبرنا فينفد العدو من أكثر علينا وبال
بققن عميققر المشققركون أرسققل عنققدما:  بقدر غققزوة من الواقعة بهذه المقال هذا نختم
مققن للقلقة ليقس أنققه تأكقد أن بعقد فققال المسقلمين علقى لهقم ًعينقا الجمحققي وهب

.ً.قليل ينقصققون أو ًقليل يزيققدون رجل ثلثمائة رأيتهم ( لقد:  مدد أو كمين المسلمين
المقوت تحمقل يقثرب نواضقح ، المنايقا تحمل  البليا, قريش معشر يا رأيت قد ولكني
منهققم رجل يقتل أن أرى ما والله ، سيوفهم إل ملجأ ول منعة معهم ليس قوم ، الناقع
ً لقيقت حتى واُرَققف ؟ ذلك بعد العيش خير فما,  أعدادهم منكم أصابوا فإذا ، منكم رجل

.) ! رأيكم
ونؤكققده بل بحٍق الشعور هذا للعدو نسّرب أن استطعنا إذا أنه الواقعة هذه من نخرج
القققراء وليرجققع ، هزيمته بداية الله بإذن ذلك - سيكون وقتها سلفنا فعل - كما بزيادة

قريش. صف على الكلمات تلك أثر لقراءة السيرة كتب إلى

معركتنققا فققان ، صققبره بنفاد للتعجيل الطريق أول هو الله بإذن الشعور ذلك وسيكون
الصبر.   معركة هي معه

 َها َيا ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ِبُروا آَم ِبُروا اْص ُطوا َوَصا ِب ُقوا َوَرا ّت ّلَه َوا ُكْم ال ّل َع ِلُحوَن َل ْف . ُت

العالمين رب لله والحمد
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: بعد أما الله رسول على والسلم والصلة لله لحمدا
سلسققلة معهققا وتبدأ إل مجتمعنا في المسلم نفس على الهداية شمس ُتشرق أن منذ
بقالمرء تمققر وتبقدأ ، المققرء يواجهها التي والفتن البتلء مظاهر وتتنوع ، البتلءات من

ًا عادية وأحداث مشاكل بهققا إحساَسققه أن إل الهداية قبل منها أصعب يواجه كان أحيان
فتنققة فهققذه ، الختلف تمققاَم مختلققٌف إحسققاٌس قلبققه اليمققان بشاشققة خالطت بعدما

في نجح وكلما ، وهكذا رزقه ومصدر عمله في له ابتلء وهذا المال فتنة وهذه الزوجة
فمققا تخطيهققا فققي نجققح التي الفتنة حجم بقدر بيضاء نكتة قلبه في نكتت فتنة مواجهة

ارتفاع. في إيمانه زال
تسققجيل ينبغققي المققال هققذا فقي سقنتناولها القتي الهامققة القضقية إلققى ننتقل أن قبل

ًا أن وهققي , أل المقققال موضققوع في دللة من أكثر لها سيكون هنا هامة ملحظة كققثير
مققن الولققى الفققترة فققي كققانت اليمانيقة حالته أفضل أن يجد نفسه يراجع عندما منا

ًا تحققدث كققانت - وإن الول اليققوم منققذ تكون أن يشترط ل ، الهداية اليققوم منققذ أحيانقق
البلء أن كيققف لنققا يفسققر ذلققك ولعققل ، عامققة بصققفة الولققى الفترة في - وإنما الول

المربيققن بعققض دفع ما وذلك ، الولى اللحظة منذ الول الجيل على ينزل كان العظيم
ً ُيولققد اليمان [ أن عبارة ُيطلق أن أن افققتراق مققع ] هققذا الحيققان مققن كققثير فققي جبل

ًا إيمققانهم يولققد كققان الول الجيققل فققي وثبققاتهم البتلء مققن يواجهققونه مققا أن إل كققبير
مققن كثير من نتعلم للسف نحن بينما وأكثر أكثر اليماني مستواهم من يرفع مواجهته
النققزول مرحلققة فققي فنبققدأ ابتلء إلى يؤدي عمل أي من نتهرب أن والمربين المشايخ
تحققت الوقققوع واجققه مكققة في الول الجيل من اهتدى من أن نسجل كذلك ، والهبوط

السيوف. وبارقة الجهاد فتنة واجه بالمدينة اهتدى ومن ، الكفر واستعلء ظهور فتنة
الجهققاد فتنققة وبيققن والتعققذيب السققجن فتنة بين الفروق أهم سنتناول الحلقة هذه في

لهمققا تقبلهققا ومققدى منهمققا البشرية النفس موقف سنتناول وكذلك ، السيوف وبارقة
ذلك. ودللة تحملهما يمكنها مدى أي وإلى

درجاتهم تتفاوت بالجهاد القيام قبل والتعذيب بالسجن البتلء مرحلة بأهمية القائلون
إلققى والسعي ذلك بتقبل أتباعهم ينصحون أنهم حتى المر هذا في يغالي فريق بين ما

، الفققرج يحقق عملي بأمر الواقعي السعي بدون حتى الفرج وانتظار والبتلء السجن
وهنقاك ، البشقر مققن الصقنف هقذا بوجود صدقت لما بذلك يقول لمن قرأت أني ولول
وبالعققداد الباطققل أهققل وجوه في بالحق بالصدع يقوم بأن المر هذا في يعتدل فريق

ًا ل المسلحين النصار وجمع والمعنوي المادي إذا ولكققن والتعققذيب السجن وراء سعي
فققي فّرط الذي الفريق فهو الثالث الفريق أما ، للفراد تربية ذلك وعدوا صبروا حدث
أهققل وجققوه فققي بالحق الصدع مثل مشاكل إلى يؤدي أمر أي عن يبعد إنه حتى المر

هققذه أكققثر ويكققون يتبجققح أن الفريققق هققذا ينسققى ل ولكن ، المادي العداد أو الباطل
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ًا الصققناف تققرك مققاذا أدري ! ول الصققبر ومرحلققة المكيققة المرحلققة فققي : إنققه صققياح
ّله الفريق هذا فسبيل ، أحكام من المكية للمرحلة فهققو ، المكيققة للمرحلققة مخققالف ج

وتلبيس. وتخبيص وتعايش مداهنة بين
شققك ل - واقعون حالهم اختلف - على الثلثة الصناف هذه أن قوله نريد : ما القصد
يعيشون الذي المجتمع حركة على وسيطرتهم وأهله الكفر واستعلء ظهور فتنة تحت
متفاوتة. بدرجات فيه
مققدة إطالققة - أن المعتققدل الصققنف فيهققم - بما منه الثلثة الصناف نحذر أن نريد وما

فققالنفس 1التبققاع تفلققت إلققى يققؤدي طويلة مدة الظالمين أيدي تحت الفتنة في البقاء
في طويلة مدة تصمد أن تستطيع ل القوة من بلغت - مهما المعصومة - غير البشرية
لققه تظهققر للباطققل فعليققة مواجهققة بدون المد طول فإن ، الُمستعلي الباطل مواجهة

ًا ًا انتكققس من فمنهم ، طويلة مدة السلم شباب خالط من ينكرها ل آثار ومنهققم كليقق
لمقا تفسققير هققذا وفققي ، ولحيقة ثوب من الظاهرة الهداية علمات فقط عليه ترى من

دع الثبقات فقي المثقل بها ُيضرب كان لجماعات حدث السقجن يقدخلون وكقانوا والص
ًا أكثر ويخرجون ظهققرت طويلققة فققترات السققجون في أتباعها ُغيب عندما أنه إل ، ثبات
ل والققذي بققالحق الصدع في المفّرط الصنف حتى بل ، للجاهلية والرضوخأ التراجعات

ًء يواجه ًا ابتل استعلء فتنة إلى ذكرنا كما ما بدرجة خاضع أنه إل ونحوه كالسجن شديد
أن يلبث ل ثم قوية له الولى المراحل دفعة أن فتجد المجتمع على وسيطرته الباطل

ًا تجد ًا للحركة يدفع بحدث إل حركته تنشط ول ، فتور ويققدخل جديدة دماء يحمل شباب
وسققلم عليققه الله صلى الرسول أن من الرغم على لذلك ؛ جديد من المفرغة الدائرة

يعمققل كققان أنققه إل ، بققالحق الصققدع من ومزيد والثبات الصبر على أصحابه يحث كان
الهجققرة بققاب لهققم ففتققح ، عليهققم طبيعتها لقسوة المرحلة هذه فتنة إطالة عدم على

، معينققة ظققروف تحققت الكفققر بكلمة بالنطق لهم أذن كذلك ، المدينة إلى ثم للحبشة
القائققد فققإن ، المسققلحين النصققار وجمققع الباطققل لمواجهققة الترتيب على عمل كذلك

ًا أتباعه يترك ل الحصيف تفلققت إلققى ذلققك أدى وإل الزمن من طويلة فترة للعداء نهب
، تحتققه يرضققخون الققذي الظلققم مققن يخرجهققم أن حثيثا يسعى أن عليه فيجب ، التباع
فققترة بعققد وسققلم عليققه الله صلى الرسول تجد لذلك ، حقوقهم استرداد على ويعمل
لترصد عنه الله رضي جحش بن الله عبد سرية أرسل بالمدينة استقراره من بسيطة

قققد للمواجهققة باب فتح من العمل ذلك في ما مع حقوقهم بعض لسترداد قريش عير
هققي هققذه أن إل ، محمققودة غيققر عققواقب ذات تكققون أن يمكققن كققان أنها للبعض يلوح

، ينفد أن يوشك صبرها فإن وإل حقوقها لها تستخلص أن لبد السوية البشرية النفس

بن محمد السلم شيخ استعجل لماذا ُسئل عندما ، مقلديه على حجة به نستشهد المشايخ لحد القول وهذا   1
ل ( والله وخلفة كبيرة دولة أقام لكان أطول مدة صبر كان ولو ، معه بمن - التحرك الله - رحمه الوهاب عبد

ًا أتباعه يترك ل الحصيف الداعية : ( إن ) فأجاب السؤال هذا سألوا الذين حياء أين أدري طويلة فترة للعداء نهب
التباع.. ).  تفلت إلى ذلك أدى وإل

هذا يسأل فهو الحياء فقد قد السلمي الوسط في التيارات من مجموعة عن يعبر والذي السائل أن شك ل
في كدرس هزيلة أهداف تحقيق أجل من ويموتون كله عمرهم أعضائها يعيش يمثلها التي والتيارات السؤال
في كعضوية بالشرك ملوث هدف أو الطاغوت ورقابة رعاية تحت خيرية مؤسسة أو الطاغوت بإذن مسجد
ًا يكون بل بالشرع ويحكم بوزارته مستقل ليته ويا ، طاغوتية حكومة في وزير أو برلمان النظام من جزء

نفس أجل من الكرة الجديدة الجيال وتعاود المكاسب تلك منهم ُسلبت وقد أجيال وتموت اليام وتمر ، الطاغوتي
ًا ينتقدون ذلك بعد - ثم بالله إل قوة ول حول - ول المكاسب إل توسيعها عن قصوره كان وما دولة أقام إمام

الغزو. عن بالقعود يرضون الذين السائل هذا أمثال بسبب
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ً إن حتى ًا كان وقد خلف بن أمية شاهد عندما عنه الله رضي بلل الرحمققن لعبققد أسير
أميققة عققن يققذب عققوف بن الرحمن وعبد يتركه أن يتحمل لم عنه الله رضي عوف بن

نجققا إن نجققوت ! ل نجققا إن نجققوت : ( ل فقققط يققردد وبلل أسققيري : إنه ببلل ويصيح
مراعاتهققا ينبغققي محدودة طاقة ولها وأعصاب ودم لحم من البشرية النفس إن !! ) ،

مققن وانفضاضقهم التبقاع بتفلققت فوجئققوا إذا أنفسقهم إل الحركققات قادة يلومن ل وإل
ًا حولهم ، العطققاء وانعققدام الفتققور فققي تقققدير أقققل على سقوطهم أو الخر بعد واحد

إلققى تحويلهققا إلققى القائققد سققيلجأ تقدير أقل على أو بالتدريج الحركة ستنحل وساعتها
عمققل أي عققن الحركققة تتوقققف بأن العددي كيانها على يحافظ حتى باهتة مسخ حركة

بجعققل ويقققوم ، ذلققك ونحققو والمسققكن وبالمققال وبققالنفس بققالوقت كبيرة تضحيٌة فيه
ًء تكون أن تصلح التي الحكام إلققى معينققة حققالت أو مخصوصين أفراد حق في استثنا
ً هقذا ، أتبقاعه عليهققا يسقير ومنهاج قاعدة الحققق لبققس إلققى البعقض لجققوء عقن فضقل

ًا الجاهلية الوضاع وإلباس بالباطل ًا لباس عققدد أكققبر يجيققش أن يسققتطيع حتى إسلمي
الشرع. نصوص أعناق بلي ذلك سبيل في ويقوم بضغوط إحساس بدون التباع من
من يرفعان والقتال الجهاد فتنة مواجهة في والثبات الفتنة هذه مواجهة في الثبات إن

، المسققلمة والجماعققة الفرد تربية في يؤثر ما أكثر من وهما للفرد اليماني المستوى
- كالهجرة الباطل واستعلء والتعذيب السجن فتنة من مخارج الشرع جعل لماذا لكن

فتنة ( وهو القتال فتنة من مخارج يجعل - ولم الشرعية درجتهما تفاوت على والتقية
ًا جعلققه " ) بقل فتنة السيوف ببارقة : " كفى الحديث بنص ، القيامققة يققوم إلققى ماضققي

علمققات - من وجوبه عند - خاصة له الجدي المادي العداد عن أو عنه التخلف وجعل
النفاق.

إل البدايات في خاصًة أهميتها مع أنه قلناه ما فهو والتعذيب السجن لفتنة بالنسبة أما
: فهي الجهاد فتنة أما ، التباع تفلت إلى يؤدي مدتها طول أن

ً ُهْم  أكبر فتنة لدفع : مشروعٌة أول ُلو ِت َقا ّتى َو َ َح ُكوَن ل َنٌة َت ْت ُكققوَن ِف َي ّديُن َو ّلققُه القق ّلققه ُك ِل
بالقتال. إل ُتدفع ل والتعذيب بالسجن الدين عن الفتنة وهي الفتن أعظم إن بل

ًا والمشققاعر العققزة مققن - يتخللهققا عظيققم بلء مققن فيها ما - على القتال فتنة : إن ثاني
ًا ُيذهب ما العظيمة والغم. الهم لذهاب باب إنها حتى النفس على أثرها من كثير

ًا: القتل النسققان - ينققاله التعققذيب تحققت الكثير يتمناها أمنية - وهو الله سبيل في ثالث
من الرغم فعلى ، ننتهي لن النقطة هذه حول الحديث فتحنا وإذا ، الجهاد في بسهولة

أن تسققتطيع البشققرية النفس أن إل الشلء وتطاير والجماجم بالدماء الشديدة الفتنة
ًا تزداد بل طويلة لمدة تتقبله ًا له حب السجون. فتنة عكس على له وطلب
جققوانب تعالققج وتعققذيب كسققجن أذى مققن يصققاحبها ومققا الباطققل اسققتعلء فتنققة كذلك

اللققه سققبيل فققي تققذل لن النفققس دفققع وككيفيققة كالكبر البشرية النفس في محدودة
َلها لكّن ، عودها يصلب أن إلى الرخوة النفس تحويل وكيفية قققد ينبغققي ممققا أكثر طو
الباطققل مققن شققديد إذلل صققاحبها إذا خاصققة النسققان عققزة تنكسققر أن إلققى يققؤدي

تققدبير فققي وسققلبية الحققق يحملققون الققذين الفققراد مققن خققالع جبققن يقققابله الُمستعلي
عنققد : النفققس النفققس جققوانب جميققع يعالج الجهاد بينما ، الصحيحة بالسنن الُمعالجة

ُعجب عند والنفس ، الهزيمة عند والنفس ، النصر فهققو ، والعلو الفتح عند والنفس ، ال
بينمققا بققالفتنتين مققر مققن هققم الصحابة من قلة تجد لذلك ، المتكاملة الشخصية يصوغ
صققياغة فققي جملتهققا فققي تكفققي مراحلققه لن ؛ الجهققاد بفتنة فقط مر الصحابة معظم
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والعققراض الققدماء أمانققة ذلققك بعققد سققتتحمل التي المؤمنة والفئة المؤمنة الشخصية
الناس. وأموال الناس وأعراض الناس دماء ، والموال
أن عققزة ويكفيققك ، وتخيفهققم اللققه أعققداء يخيفققك الفتنققة هققذه دواء وفيه فتنة فالجهاد

ًا سلحك تحمل ًا للباطل العبودية أغلل كل من متحرر خالقك وحده الله لوامر خاضع
ورازقك.
وأهلققه الكفققر اسققتعلء تحققت لفققترة والصققبر والتعققذيب بالسجن البتلء : أن الخلصة
المسققلم والفققرد المسققلمة الجماعققة لتربيققة مهققم كلهمققا وأهله الكفر بجهاد والبتلء
ونحققن حققتى إليققه ُيسعى أن ينبغي ل بالسجن البتلء أن إل ، اليماني المستوى ولرفع
ًا إليه يؤدي ما نفعل ، العافيققة اللققه ونسققأل بققالحق نصققدع فنحن ، بالحق كالصدع حتم
السققيوف وبارقققة بالجهققاد والفتنققة البتلء بينما ، مدته تطول أل ينبغي حدث إذا كذلك
أن مققن النفققس علققى معتققبر ضققرر فل القيامة يوم إلى ماٍض وهو ، إليه بالسعي يؤمر

مدته.  تطول
لمخققرج نسققعى أن قصققدت الباطققل اسققتعلء فتنة تطول أن ينبغي ل إنه قلت وعندما

يفهم مسلم يقول ول منها أفرادها ُتخرج أن على الحركة تعمل أي ، منها لنخرج جدي
تبديله أو الدين بكتم ذلك يكون أن حركة قائد يكون أن يستحق من عن فضل الله دين

ُيخفف الباطل ليرضى د نعقم ، ضغطه من ف ذلقك ونحقو لفقرد كاسقتثناء ذلقك يجقوز ق
الحكققام داخققل اسققتثناء مرحلة إلى كلها الحركة تتحول أن أما ، عنه الله رضي كعمار
علققى يققدل ! - فققذلك الستثناء داخل استثناء - أي استثناء الصل في هي التي المكية

ُتحلققل نفسققها تحل أن لها وأكرم الدين هذا أمانة تحمل أن عاجزة مريضة حركة أنها و
حمل يستطيع من نصرة في منهم المخلصون يدخل حتى عهود أو بيعة أي من أتباعها
بقوة.   الدين هذا أمانة
السلمي. عالمنا في التربية على القائمون يتأمله أن وأرجو ، له أنبه أن أردت ما هذا

الكون حركة همامع وتتناغم القدرية سنته مع تتفق الشرعية سنته كانت من وسبحان
العالمين. رب لله والحمد ، والحياة
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