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للعمل الجهادي

مقدمة

توحـيــد     إـلــى     التوحيــد     عقـيــدة     ـمــن     الجـهــاد
الستراتيجية:

التوحيد" والمر"-
التوحيدو السإلما-
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 التوحيدو المة-
التوحيدو الجهاد-

الخلفة:     تحقيق  و     الشهادة     حب     بين     الجهاد

الثورية للحروب السإاسإية المبادئ-
الثورية للحروب الشمولية البعاد-
السإتراتيجي الفكر ضوابطو خصائص-

العولمة:  و     القطرية     بين     الجهاد

السإتراتيجية الناحية من-
تكتيكية الناحية من-

مقدمة

العالم... في الجهادية الفصائل جميع إلى
الجهادية... التنظيمات جميع إلى
الجهادية... الصحوةا طلئع إلى
المة... هم بصدق يحمل من كل إلى
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...نتسائل دعونا

عمليههاتهم فههي المجاهههدون اسإتمر إذا أنه الواضح من
سإيصههبح تعالى الله شاء إن فإنه اليقاع بهذاو الشكل بهذا

سإههيدفعه ممهها للعههدو بالنسههبة جههدا مكلفا العراق اسإتعمار
. للنسحاب حتما

؟بعههد مههاذا: ووجيههها بسههيطا سإؤال نطرح دعونا ولكن
بعههد العههراق سإههيحكم الذي من أي  التحرير؟ بعد ماذا نعم

جهههدهم ثمههرةا يهههدوا ان المجاهههدون يخشههى أل ؟ذلههك
مجانيههة هديههة للعلمههانيين أو لتركمان أو للكراد او للشيعة

؟ذهب من طبق في

...التاريخ نستقرئ دعونا

اللههه بفضههل النصر فيها تحقق التي البوسإنية فالحرب
ثبههاتهمو للمجاهدين الجبار للمجهود قدرية كنتيجة جلو عز

أسإههبابه انعههداما بسههبب التمكين يتحقق لم ذلك ومع لكنو
؟البوسإههنة يحكههم الههذي مههن عليكههم بللههه النو الكونيههة،

أصههبح المسههلمين حههال إن بههل العلمانيون؟ أما المسلمون
العههرب المجاهههدين حههتى الحههرب، انتهههاء بعههد جههدا مزريا
أي لهههم يعههد لههم بأنفسهم ضحواو بأموالهم سإاهموا الذين
مههرةا البوسإههنة فههي عيههن فههرض الجهههاد يصههبح ألم! اعتبار
مههتى حتى هو فسؤال بنعم، الجواب كان إذا طيب ؟أخرى

؟أفعال بردود المور يتناولون المجاهدون سإيبقى

!!العراق في نفسه التاريخ يعيد ل أن نتمنا لذلك

...نتسائل زلنا وما

السههنة أهههل مههن العههراق فههي المجاهههدون يخشى أل
فههيو الشيعة بعد المذهبية القلية جهة من يمثلون الذينو

فههيو العههراق فههي المسههلمين وغههزةا شرف نفسه الوقت
حههرب نشوب من يخشون أل السإلمية، أمتنا أقطار سإائر
الجنبية؟ القوات انسحاب بعد العراق داخل أهلية

بيههن الفتنههة نههار زرع إلههى الخبثههاء هههؤلء يعمههد فقههد
:منها أسإباب لعدةا ذلكو العراقيين،
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وكههثرت العرقيههات لتنههوع ذلههك فعههل سإهههولة )1
العنجهههة مههن النفسية العوامل وتوفر القبلية الحساسإيات

...القبلية العصبيةو الثأر حبو

غطههاءاو قههوي إعلمههي تبريرا للعدو ذلك سإيمنح )2 
.الوجه ماء من تبقى ما حفظو للنسحاب سإياسإيا

الخطيههرةاو الخيههرةا الورقههة يعد أهلية حربا افتعال إن
علههى يجههب لههذلك لعبههها، عليههه يسهههل والههتي للعههدو

مههن ذلههك يعههدو يلعبههها، أن قبههل له يزيلوها أن المجاهدين
ههههذه فهههي الصهههعب التحهههديو المسهههتعجلة الولويهههات

!!!...الحرب

ذلك على شاهد كخير أفغانستان في وقع ما ويكفي

...نتسائل زلنا وما

الههتي القضههية تلههك هههل ولكن عادلة، قضيتهم إن نعم
هههل بل العراقي؟ الشعب لدى معلومة المجاهدون يتبناها

كههانت إنو أنفسهههم؟ المجاهدين لدى المعالم واضحة هي
الوسإههاط فههي بههها التعريههف لعههدما يكفههي ذلههك هل عادلة

إعلميههة ضههجة لخلههق المجاهههدون يبههادر ل لماذا العالمية؟
توعيهةو بواجبهها المهة توعيهةو بقضهيتهم لتعريهف عالميهة

العدوان؟ بحقيقة العالمي العاما الرأي

مجههرد إنههه ليههن"، أون "الجهاد لموقع وقع لما انظروا
!!النظههار عههن غهاب حههتى ضهمروهو لحقوه لكنهم موقع،
مادةا يقدما يكن لم إنو بساطة بكلو إنه رأيكم؟ في لماذا

كههان العدو لخسائر فضحه مجرد ولكنه مباشرةا إديولوجية
للتحريهض المباشهرةا الغيهر المعنويهة الشهحنة بمثابههة ذلك
...لمحاربته الكافي السببو الجهاد على

...نتسائل زلنا وما

المجاهدين؟ شعبية مدى - ما
المجاهدون؟ هؤلء هم من - بل
بياناتهم؟ - أين
مواقفهم؟ هي - ما
قضيتهم؟ هي - ما

المسههتوى علههى العراقههي للشههعب قههدموا - مههاذا
الثقافي؟و الجتماعي

)4(والجهاد التوحيد منبر



محاولة للتنظير 
للعمل الجهادي

السياسإي؟ المستوى على حققوا - ماذا
التحرير؟ وراء لما أعدوا - ماذا

؟اسإتراتيجيتهم هي ما بخلصاة:

إلى التوحيد عقيدة من الجهادي العمل
الستراتيجية توحيد

"الههولء وعقيههدةا اعتقههادا وجههل عههز اللههه توحيههد إن
سإههبيل فههي والجهاد الصف توحيد إلى تهدف التي والبراء"

الواقههع؛ أرض علههى الكلمههة توحيههد إلههى يهههدف الههذي الله
الههتي المقدسإههة وسإههلعتهم المههؤمنين مههال رأس يمثلههون

َها َيا (:تعالى قال القيامة يوما سإتنجيهم ّي أ
ِذيَن َ ّلهه ُنههوا ا َهههْل آَم

ُكْم ّل ُد َلى َأ ٍةا َع ُكهْم ِتَجهاَر ْنِجي ْن ُت َذاٍب ِم ٍم َعه ِليه ُنهوَن َأ ْؤِم ِه ُت ّل ِبهال
ِه ِل ُدوَن َوَرسُإو ِه ُتَجا ِبيِل ِفي َو ِه سَإ ّل ُكْم ال ِل َوا َأْم ُكْم ِب ُفِس ْن َأ ُكْم َو ِل َذ
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ْيٌر ُكههْم َخ ُتههْم ِإْن َل ْن َلُمههوَن ُك ْع هههو" توحيههد" فالههه كمفهههوما). وَت
السإلما أمره رأس الذي الدين هذا معالم بها تتميز خاصية

:الله سإبيل في الجهاد سإنامه وذروةا الصلةا وعموده

"  الـشـمولية  "     ـمـن     ملـخـص  (     التوحـيـد  " و  الـمـر  "
ـاب     ـمـن لـسـيد  "   الـسـلمي     التـصـور     خـصـائص  "  كـت

:  )  قطب

وحقيقههة اللوهية حقيقة يتناول السإلمي التصور إن 
بههذلك مخاطبهها كاملههة بشههمولية النسههان وحقيقههة الكههون

واحههدةا جهههة إلههى ليردههها النسانية الكينونة مكونات جميع
وقيمها ومفاهيمها، تصوراتها منها لتتلقا حيويا معها تتعامل

أيضا مصيريا معها تتعاملو وقوانينها، وشرائعها وموازينها،
لتتجمههع. رضاها وتبغي غضبها وتتقي وتخشاها إليها لتتوجه

واتجابههة تصورا وسإلوكا، شعورا ذلك بعد النسانية الكينونة
الفطريهههة شخصهههيتها مهههع الداخليهههة النسهههجاما لتعيهههش

جميههع تميههز الههتي الوحههدةا نحههو على الخارجي والسإتقامة
حقيقههة هي فالوحدةا): والنسان والكون اللوهية( الحقائق
)وأفعههاله وصههفاته ذاتههه( ربههوبيته فههي سإههبحانه الخههالق
هي والوحدةا سإبحانه، هو إل بحق معبود ل أنه أي وألوهيته

الههتى الفزيائيههة والقههوانين أصههله حيههث مههن الكون حقيقة
لسههتروو فيزيههاءو الههذرةا لعههالم الكوانتيههك فزيههاء( تحكمههه
حقيقههة هههي فالوحههدةا كههذلك ،...)المجههري للعههالم فيزيههاء

وحيههن. العبادةا وهي وجوده وغاية أصله حيث من النسان
يطههابق الههذي الوحههدةا وضههع فههي النسههانية الكينونة تكون

وقوتههها فاعليتههها أوج فههي تكون مجالتها، كل في الحقيقة
كان مهما الدوار أعظم وتؤدي الثار أعظم لتنشئ الذاتية
وفههي الكههون هههذا قوةا صميم من لنها عراقيل من أمامها
.أيضا الكون لهذا المبدع قوةا اتجاه

:  التوحيد  و     الصلة

السإههلما بيههن الفاصل والعهد الدين عماد الصلةا تمثل
بالنيبههة الشههعائر جميههع عههل الشههاملة والشههعيرةا والكفههر

بجميههع تجسد حقيقتها من جانب وهذا فالصلةا. للمسلمين
المصههغرةا الصورةا السياسإيةو الجتماعيةو الروحية أبعادها

في واحد لرب توحيده يعلن الذي الموحد الرباني للمجتمع
أن علههى فعلوةا. واحههد آن وفههي واحد وبشكل واحد إطار
.جماعيا يكون أن يجب فإنه واجب أدائها
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ممهها المعوج الصف إلى وجل عز الله ينظر ل أنه كما
بتسههوية محليهها أفقيهها إنضباضهها الصههفوف جميع على يحتم

ويحتههم المصههلين أيههدي فههي وباللين بذلك بالتناصح الصف
بإعطههاء كلههه المسهجد يعههم شموليا عموديا انضباطا كذلك
فههي بما للماما التاما والتباع المامية الصفوف ملئ أولوية

.السهو أخطاء إبان ذلك

:   التوحيد  و     المة

لجميههع التاريخيههة الهوية بمثابة هي السإلمية المة إن
ان يحتويهها ل التي المسلمين لهتربط مكهان يحهدها ول زم

وبيههن جهههة مههن الموحههدةا والمههم النبيههاء جميع بين بذلك
فههي الهويههة هذه تتجسد. وأخرى حهة من والغرب الشرق
:جانبين

العقههدي التوحيههد مههن تسههتقيه الههذي :  الحيوي     الجانب
علههى أي بالطههاغوت والكفههر بههالله اليمههان علههى المبنههي
خاصههية هههو والههذي العبههاد ورب العبههاد بين الوثقى العروةا
.الرسإالت جميع

العههروةا هههي السإلمية الخوةا لن :  المصيري     والجانب
(إنمهها: وجههل عههز اللههه قههال أنفسهههم العبههاد بيههن الههوثقى

لههم أخ رب (:والسههلما الصلةا عليه وقال إخوةا)، المؤمنون
فههي يجههري الههذي الصههافي الههدما تلك فهي )،أمك لك تلده

قههال المصههير، وحههدةا ويمنحههها بالحيههاةا فيعمها المة جسد
تراحمهم، في المؤمنين ترى: "السلماو الصلةا أفضل عليه

تههداعى عضو اشتكى إذا الجسد كمثل وتعاطفهم، وتوادهم،
".الحمىو بالسهر جسده سإائر له

اتلـقـائي     التفاـعـل ذلههك تعنههي هنهها" حمههى"ااههه و
إذا بأسإههرها المة يعم أن يجب الذي والخوي     والصادق

أوكرامتههه عرضههه بانتهههاك العههالم فههي مسههلم أي اشههتكى
بيههن الخوية الروابط تقوية أيضا شئنه من والذي... أودينه

بغههض وزيههادةا جهة من المة في الصلة وتعزيز المسلمين
أخرى، جهة من المعتدين

والكـلـي     الفعـلـي     النكباب فيعنههي" سإهههر"الههه أما
الضار الفيروس لخلع عملية حلول ايجاد على والجماعي

يرجههع ل حههتى الحيههوي بالمضاض وتلقيحها المة جسد من
.أخرى مرةا

)7(والجهاد التوحيد منبر



محاولة للتنظير 
للعمل الجهادي

:  التوحيد  و     الجهاد

كههأنم صههفا سإههبيله فههي يقههاتلون الههذين يحب الله (إن
مرصوص). بنيان

كافة). يقاتلوكم كما كافة (وقاتلوهم

تصههورا حياتههها منهههاج المههة لهههذه يمثههل الجهههاد إن
كههل وقبههل الشههرعي واجبهههاو المحتوما قدرها لنه سإلوكاو

ا واقعيهة حاجهة شهيئ الهذي المأسإهاوي واقعهها بهه يطالبه
ونشر الباطل وإزهاق الحق لتحقيق الجهاد ويهدف. تعيشه
فههي الجاهليههة ومحههو السإههلما وإظهههار الظلم ورفع العدل
ل اسإههتراتيجيا خيههارا للمجاهدين يمثل كما. مظاهرها جميع

ً لنه منه، لهم مناص اللههه حق عليهم يؤدون خلله من أول
فههي والتشههريع الحكههم/سإههلطانه إعههادةا فههي وجههل عههز

هويتههها إحيههاء فههي السإههلمية المههة وحههق الرض/مملكتههه
بقيادتهها جمعههاء النسانية وحق لها العزةا وإعادةا المفقودةا

الحضههاري البعههد يحققههون عبره لنهم وثانيا والعدل بالحق
ِتههها فههي يكمههن الههذي السإلمية للمة َي ِر ْي لبههاقي بالنسههبة َخ

السههاحة علههى الفعلههي التواجد ذلك بعد لهم فيتأتى المم،
.الدولية السياسإية
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للشهادة الحماس بين الجهادي العمل
الخلفة تحقيقو

لننهها الشهادةا نحرما لم الن ولحد بنيات، العمال إنما
لههم لننهها الخلفههة حرمنهها لكههنو إخلصو بصههدق لها سإعينا
...لها اسإتراتيجية نطرح

يههدفع البعههض عنههد اللههه سإههبيل فههي الشهههادةا حب إن
دون العسههكري الجههانب علههى الههتركيز إلههى منهههم بالكثير

مههن الهههدف أن العلههم مههع الخههرى الجوانب إهمالو غيره
قههال الواقع، أرض على جلو عز الله دين إعلء هو القتال
أرض يهههم المههر داما ومهها للههه)، كله الدين  (ويكون:تعالى

السياسإههي الجههانب مههن دراسإههتها علينهها فيجههب الواقههع
اسإههتراتيجية تحديههدو علميههة بآليههات الثقههافيو الجتماعيو

.ذلك لتحقيق تهدف ميدانية

:  الثورية     لحروب     الساسية     المبادئ

السإاسإههية المبههادئ لبعههض توضههيح مههن لبههد لههذلك
الفكهههر ضهههوابطو خصهههائص وتحديهههد الثوريهههة لحهههروب

السإتراتيجي الخيار تعد العصابات حرب لن. السإتراتيجي
علههى ترتكههز هههيو الجهاديههة الصههحوةا طلئههع أمههاما الوحيد

:أسإاسإية مبادئ ثلثا

حههتى اسإههتنزافه إلى ويهدف العدو يخص وهو: - الول
مهها وهههو بالمفاوضههات يطههالب أن أو أواسإتسلمه انهزامه
السإتنزاف، بحرب عليه يصطلح

تأييههدهم إمهها لكسههب الجمههاهير يخههص وهههو: - الثههاني
ضههمان القههل أوعلى تعاطفهم أو الثورية للمبادئ أوتبنيهم

أوالترغيب، بالتهديد إما وذلك العدو مع تعاونهم عدما

إنجههاز أي أن أي الثوريههة، الحركة يخص وهو: - الثالث
أن يجههب...) ثقههافي اعلمي، اجتماعي، عسكري،( ميداني
.للحركة السياسإية مصلحة في المطاف نهاية في يصب

:  الثورية     للحروب     الشمولية     البعاد
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محاولة للتنظير 
للعمل الجهادي

والجتماعيهههة والعسهههكرية السياسإهههية البعهههاد تعهههد
محاولههة أي يشههمل الذي العاما الطار والثقافية والعلمية

وقائيههة إمهها-  البعههاد أي  –تكههون والههتي تحرريههة، أو ثورية
يسههتحيل عمليهها أنههه هههو هنهها بالذكر الجديرو وإصلحية،/أو

البعههاد هههذه بيههن العمليههات مههن عمليههة ظههل فههي الفصل
.البحث لضرورةا يأتي إنما هنا الفصلو ذكرها السابق

العمههل سإياسإههات تحديههد إلههى يهدف السياسإي فالبعد
العلمههي، الجتمههاعي، العسههكري،(المجههالت جميههع فههي

.القضية تخدما سإياسإية ورقات/مصالح لتحقيق...) الثقافي

نصههف العصههابات حههرب فههي العلمههي البعههد ويعتههبر
تههأطيرو لكشههفها أو الحقههائق لههتزوير وسإههيلة وهههو الحرب
.العالمي وحتى العاما الرأي وتوجيه

مههن التقههرب إلههى فيهههدف الجتمههاعي البعههد أمهها
برامههج عبر للمجاهدين والخلفية الواسإعة القاعدةا/الشعب

علقههة لههها تكههون ل وقههد النسهان مصلحة تخدما إجتماعية
.بالثورةا مباشرةا

ثوريههة ثقافههة اسإههتحداثا إلههى الثقههافي البعههد ويهههدف
ليصههبح إيههاه وتلقينههها الشههعب لذى النمطي لسلوك لتغيير

.الثورةا له تجلبها قد التي بالمصالح واعيا كله الشعب

تحقيههق هههو البعههاد هههذه تحديههد مههن الهههدف أن كمهها
.معينة تكتيكية مراحل عبر واضحة اسإتراتيجية أهداف

مصههالح تحقيههق إلههى تهههدف خطههة هي فالسإتراتيجية
.     والتكاليف الخسائر وبأقل ونهائية معية

لبنههة تحقيق إلى تهدف مرحلية خطة فهي التكتيك أما
.السإتراتيجية الهداف لبنات من

:  الستراتيجي     الفكر     ضوابط  و     خصائص

الهههدافو السإههتراتيجية الهههداف بيههن الفرق ويكمن
:التكتيكية الهداف خصائص في التكتيكية

أو السإهههتراتيجية الههههداف إمههها تخهههدما مرحليهههة-
التكتيكية.

والقدرات. الولويات تحترما-
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محاولة للتنظير 
للعمل الجهادي

السياسإية. المصالح حسب لتفاوض وقابلة متغيرةا-
مههع كليهها أو مرحليهها أو نسبيا منسجمة غير تبدو قد-

القضية.
.الميدان مع متفاعلة ديناميكية حالة في دائما-

:التكتيكية     الهداف     ضوابط

فيههها بمهها الحيههاةا حركههة تضههبط الههتي السههنن احههتراما
:الصراع

شرعي. تأصيل من تكتيك لي بد ل: الشرعية السنن

كتههوفر الثههورةا لههوازما بههذلك ونعنههي: الكونيههة السههنن
ووسإائله، هياكله جل على التنظيم

الزمههة اليمانيههة الشههروط كتحقيههق: القدريههة السههنن
.العداء على النصر لتحقيق

فههي تجلهب وأن سإياسإههية، أهههدافا تخهدما أن يجب كما
مفاسإههدها، عههن مصههالحها تغلههب نتائههج المطاف نهاية
المقصههود المفاسإههد مههن أكههبر مفاسإههد تحههدثا ل وأن

.إزالتها

:  الستراتيجية     الهداف     خصائص

القضههية معههالم معظههم أو جميههع تتنههاول: لشمولية- ا
المعنية.
القضية. بثبوةا: - الثبوت

واضههحة إديولوجيههة مبههادئ علههى تركههز: - الوضههوح
القضية. معالم لتأصيل

المههههدى علههههى برامههههج عههههبر تتحقههههق: - الفقيههههة
.البعيد المدىو المتوسإط القصير،المدى

:  الستراتيجية     الهداف     ضوابط

لتفاوض. قابلة - غير
.مقتضياتها تحققو القضية مع تماما - منسجمة

أن يجههب الههذي المصب بمثابة هي السإتراتيجية وكأن
الذي الواد بمثابة هو السياسإية البعدو النهر، ماء فيه يصب

)11(والجهاد التوحيد منبر



محاولة للتنظير 
للعمل الجهادي

البعههاد/الوديههة جميههع فيههه تصههب والههذي النهههر منههه يمههر
التكتيكات أما ،...)الجتماعيةو الثقافيةو العلمية( الخرى

.هدفه إلى ليصل النهر منها يمر التي المراحل تلك فهي

العولمةو القطرية بين الجهادي العمل

السياسإههية الناحية من" عولمة" يعيش الغرب كان إذا
القتصههادية المصههالح/إلهههه لههه يحههددها والتي والقتصادية

الجهادية الصحوةا في وجدرية نوعية نقلة إسإتحداثا فيجب
رسإههم أعههادت الههتي  سإههبتمبر11 غههزوةا بعههد سإههيما ول

ووضههحت والمصههلحي الههذاتي للتههدافع العالميههة الخريطههة
ّيت السياسإههي الخبههت حقيقههة للعههالم السإههلما ضههد المههب

.المسلمينو

الثههالوت فقههط يمثلههه ل للمههة الحقيقههي العههدو إن
أوربهها، أمريكهها،( الصليبية والحركة صهيون آل من المكون
ككيههان) الههردةا أنظمههة( العربيههة الطههواغيت...) وروسإههيا،
محاربههة إلههى يهههدف والههذي المعسههكر نفههس فههي موحههد

المة واجتثات المسلمة الشعوب وقهر الحرار المجاهدين
المصههالح تمثلههه كذلك ،وإنما المنهجيةو العقدية هويتها من

بينهههم، تتههدافع الههتي والديولوجيههة والقتصههادية السياسإههية
وبدون بذاته مستقل ككيان أحدهم اسإتهداف فإن وبالتالي

ذلههك كههان وإن شيئا، يجدي يكاد ل شمولية اسإتراتيجية أي
هي المبادرةا هذه لعل لذلك العيني، الشرعي الواجب من

ظههل في الجهادي العمل معالم لبعض لسإتشراف محاولة
التنظيههم/الفههردي العمههل من النتقال ملحا بات إذ العولمة

العمهههل إلهههى القطريهههة القضهههية يتبنهههى الهههذي المحلهههي
.المة قضية يتبنى الذي العولمي التنظيم/الجماعي

حههتى (وقههاتلوهم كافة)، يقاتلوكم كما كافة (وقاتلوهم
علههى وذلههك للههه)، كلههه الههدين ويكههون فتنههة تكههون ل

:التالية المستويات

:  الستراتيجية     الناحية     من
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: الفقي المستوى على

نفس تتبنى أن يجب الجاهدية الفصائل  جميع:القضية
:المة قضية وهي القضية

الطاغوتية. الردةا أنظمة ) إزالة1
.)العرب جزيرةاو المقدس بيت( المقدسإات ) تحرير2
والسياسإهههي الخلقهههي الفسهههاد مظهههاهر إزالهههة )3

...والثقافي والقتصادي
السإلمية. الشريعة ) إقامة4
ليسههود مملكتههه فههي اللههه شههرع لقامههة ) النطلق5
.والسلما العدل

فههي عمومهها تتمثههل الههتي القطريههة للقضههية تبنههي أما
طههبيعي فعههل رد إل هههو مهها والمقاومههة المحلههي التحريههر

ِزيل مما مقهور، أو محتل شعب أي يتبناه قد والذي للمة ُي
- التاريخيههة هويتها من يسلخهاو الحضاري ُبعدها السإلمية

السإههتراتيجية البعههاد" مقال شئت إن راجع الصدد هذا في
-  الكاتب لنفس" للجهاد الحضاريةو

أن يعقل كيف! الخيال من ضرب هذا قائل يقول وقد
تعيش المة زالت لو إرضه في الله شرع إقامة في نفكر
!...؟في

في الله شرع إقامة في نفكر أن يعقل كيف: به نجيبه
اللههه صههلى قال ذلك، على النية حتى نعقد لم ونحن إرضه
فهي اللههه شهرع لقامههة - أي يغهزو لههم (مهن: وسإههلم عليه

- أي الجاهليههة ميتت مات بالغزو نفسه يحدثا لم و- إرضه
-). وجوده هدف يحقق لمو مات

- أي" النفهههس حهههديث" عهههن نتحهههدثا هنههها ونحهههن
- السإتراتيجية

:  التنظيمية     الشمولية

مرصوص). بنيان كأنهم يقاتلون الذين يحب الله (إن

الجغرافيههة، الناحيههة مههن عههالمي تنظيههم إحداثا يجب
مركزيههة ل علههى يرتكههز الديولوجيههة، الناحية من وعولمي

ولههه العمليههة، الناحية من والتنسيق التنظيمية، الناحية من
الهويههة تحقيههق إلههى تهههدف الههتي السإههتراتيجية نفههس
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لههه كمهها والحضههارية، السإتراتيجية بأبعادها للمة السإلمية
نفههس ويتبنههى المحلههي، العامههل يحكمههها مختلفة تكتيكات
مختلفههة أهههداف تحقيههق إلههى ويهدف المة، قضية القضية

ويتبنههى للمههة، السياسإههية المصههالح نفههس في جلها تصب
.السياسإي التوعوي التحريضي العلمي الخطاب نفس

...  كبيرة     خلفية     على     بسيط     تغيير

أن المقاومههة تتبنههى جهاديههة حركههة لي الفضههل مههن
المقاومة حركة من بدل السإلمية المقدسإات تحرير تتبنى

الخلفيههة تلههك علههى اسإههتراتجيتها تبنههي وأن السإههلمية،
.المحلية المقاومة أسإاس على ل التحريرية

:  التكتيكية     الناحية     من

: العمودي المستوى على

:العمليات من نوعين تحديد  يجب:  العمليات

اعههداد بعههد إل إجرائههها يتههم ل ":  دفاعيههة  "     العمليههات
ذلههك مباشرةا، البشري عنصره من النتقاما وتهدف للعدو،

ثمنههه سإههيدفع المههة علههى اعتههداء أي أن العههدو يفهم حتى
ًةا تكههون أن يجب لذلك. ومباشرةا غاليا ّد َعهه باختيههار سإههلفا ُم

ضههعفه نقطههة لتسههتهدف وعمليهها أمنيهها ودراسإتها الهداف
بعههد ومباشههرةا أرضههه فههي البشههري العنصههر وهي الكبرى
ناسإهفة عبهوات شهكل على تكون أن الفضل ومن اعتداء،

هههو يبقههي فاسإتشهههادي المههر تعههذر وإذا متفجرةا، باليز أو
.الحالة هذه في حل آخر

:في تنفيدها  يتم":  هجومية  "     العمليات

وغرا. هجم أينما )1
َدْت أينما )2 القتصههادية و/أو السياسإههية مصههالحه ُوِج

السإتراتيجية. و/أو
أرضه. في )3
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للعههدو الفرصههة تههرك لعدما متتالية تكون أن يجب كما
العمليههات بههتراكم وذلههك النفاس للتقاط حتى ول للتفكير
.مختلفة مناطق وفي تصاعدي بشكل

هو: عمليات كذا من الهدف

الذات. إثبات أول:
الدفاعيهههة العهههدو اسإهههتراتيجيات إربهههاك ههههو ثانيههها:

الهجومية.و
.واقتصاديا عسكريا اسإتنزافه وثالثا:

مهمههة اسإههتراتيجية أهههداف باختيههار: النجاز في الدقة
طههرف كههل لن العههدو ضههعف نقههط تمثل والتي وحساسإة

تحههددها بههه خاصههة ضعف نقط وله إل العداء معسكر من
تواجده. ميدانو طبيعته

الفسههاد منههاطق الحيويههة، المنشههآت: الهههداف تنههوع
دفاعههاته لرباك... العسكرية الثكنات القنصليات، الخلقي،

دفاعيههة اسإههتراتيجية لتحديههد للعههدو الفرصههة تههرك وعههدما
.فاعلة

:  السر

البههارزةا الشخصههيات مههن ممكههن عههدد أكههبر أسإههر
الولى خليتين تشكيل بمعنى مركزية، ل بطريقة والجنبية

وتنفيههد والسإههر بههالخطف تتكلههف اسإتشهههاديين من مكونة
وإعطههاء التفههاوض مهمتههها مههن الههتى الثانية، الخلية أوامر

.صراحه إطلق أو السإير بقتل إما الولى؛ للخلية الوامر

يسهههل أمههاكن فههي تتم أن يجب هذه السإر وعمليات
تسههتهدف أن يجههب كمهها والختبههاء، والنتقال الخطف فيها

ّلههة والضههيوف العميلههة المحلية الشخصيات البههارزين الُمِح
الفههن نجهوما" وحههتى القتصههادي أو السياسإههي المجال في

أمههاكن أو منتجعاتهم أو فنادقهم في مثل تتم وقد ،"السابع
.النظار عن البعيدةا عطلهم في أو اصطيافهم

 جانب:جانبين يشمل أن فيجب السإير مع التعامل أما
السإههير، إل يحسههه ل والتكريههم بالنسههانية يتميههز داخلههي
فههي أسإههرانا شكل بنفس السإير فيه يظهر اعلمي وجانب

.سإلسإلو ملبس من غواتانامو
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:  الزمة     تصدير

مسههتقلة محليههة منظمههات - بإسإههم اتصههالت إحههداثا
حكوميههة غيههر ومنظمههات حقوقيههة جمعيات مع - وإنسانية

بالمنافسهههين علقهههات لهههها أو العهههالمي الصهههعيد علهههى
الحههرب تبنههى الههذي للرئيههس النتخابههات فههي المباشههرين

حقيقههة لظهههار وأشههرطة المجاهدين، بيانات لهم وإرسإال
.الخسائر حجمو الحرب أوضاع

:  العلمية     الناحية     من

للحههرب فاعلههة وسإههيلة يعتههبر العلمههي الجههانب إن
فههي تمثل أنها العلم مع النفسية الحرب وتسمى النفسية،

فيه بما الخرى الجبهات بين من صراع جبهة الحال حقيقة
وسإههميت الثقافيههة،و الجتماعيههةو العسههكريةو السياسإههية

ضههعفها نقطة أما قوتها هي وتلك الحرب نصف لنها كذلك
تقنيهة وتخصصههات متطههورةا وسإهائل إلهى تحتههاج أنهها ههي

:على تركز وهي كبير، أمني وحس مختلفة

مههن عمليههة عقههب تصدر التى البيانات  جميع:البيانات
:رسإالتين تبلغ أن يجب العالم أنحاء في العمليات

المههة بقضههية علقههة لههها: عامههة اسإههتراتيجية رسإههالة
لطمئنتههها المههة إلههى جهههة مههن موجهههة وحقوقها، وثوابتها

جهههة ومههن وتحريضههها، الديني بواجبها وتذكيرها وتبشيرها
مواقفهههها لظههههار العهههالمي العهههاما الهههرأي إلهههى أخهههرى

. رؤسإائه على وتكليبه الديولوجية

للثههالوثا جهههة مههن موجهههة: خاصههة سإياسإههية رسإههالة
أنظمههة/العالميههة الصههليبية الحركههة/صهيون آل( الطاغوتي

الخريطههة رسإههم وتعيههد للعههدو وجودههها لتثبههت ،)الههردةا
الشههعب إلههى أخههرى جهة من وموجهة للصراع، السياسإية

.الحرب يتحمل الذي

جبـهـة هنههاك أن العههدو يفهههم أن هههو منههها والهههدف
قطههرةا أية عن سإتدافع الحدود تفصلها ل عالمية     موحدة

مصههالحه وأن مهههددةا أهههدافه وأن العههالم، في مسلمة دما
مستهدفة حضارته مقومات وأن مرهونة
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إل والمذياعيههة التليفزيونيههة المحطات  جميع:الوسإائل
الصوتية الرسإالت فيها تستقبل "إيليكترونية" عناوين ولها

بالصورةا. أو

...  كبيرة     نتيجة  و     صاغيرة     خطوة

الههذين المجاهههدين مههن مجاهههد يتكلههف أن يكفههي
بههدايتها مههن بتصههويرها مهها كميههن أو مهها بعمليههة سإيقومون

تبعههثو الفلههم" ترقههم" ثههم للعدو، الحقيقية الخسائر ليبين
يفههوز أن أراد لمههنو المحطههات، مههن ممكههن عههدد لكههبر

شههبه أو مباشههر بههث لههه يرسإل الكبيرةا العلمية بالصفقة
.للعملية مباشر

:  الجتماعية     الناحية     من

النسههانية برامجههها لههها إجتماعيههة مؤسإسههات إحههداثا
مباشههرةا غير رسإالة تبعث وهي الشعب، خدمة إلى تهدف

الصههورةا إل هو ما هذه مؤسإساتنا من تلقونه ما إن مفادها
فهههي. الحكهم نباشهر أن بعهد الجتمهاعي للوضع المصغرةا

. الشعب اتجاه للمجاهدين النساني المنبر بمثابة

تلهههك تعلهههن أن الضهههروري مهههن فليهههس وللشهههارةا
يجههب لكنو الحركي، التنظيم لنفس عضويتها المؤسإسات

ذلههك بعههد بأس ول الشعب اتجاه الوطني بواجبها تقوما أن
الماليههة بالمسههاهمات حههتى أو الثههورةا بإنجههازات تنههوه أن

يحههدده مهها وهههذا المؤسإسههة، صههندوق في الثورية للحركة
الحركههة بمصههلحة رهيههن ذلههك لن الحركة في السياسإيون

...المني بجانبهاو

المؤسإسههات تلههك تكههون أن يجههب ل حههال، أي وفههي
منابر تكون أن يجب ما بقدر العسكري للسإتقطاب أبواب
.الفكري وللسإتقطاب لدعوةا

:  السياسية     الناحية     من

العمليههة البرامههج تحديههد بمعنههى: الداخليههة السياسإههة
والبعيد والمتوسإط القصير المدى على التسيير وسإياسإات

البعد العلمي، البعد الجتماعي، البعد( الثورةا أبعاد لجميع
...)الثقافي
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مههع التعامههل إلههى تهههدف  وهههي:الخارجيههة السياسإههة
سإياسإية، بأسإاليب منها العسكرية وخاصة الميدانية الوضع
:ومنها

باسإتشههراف رهيههن التسههيير" المثههل يقههول: السههبق
تجربتههمو الساسإهة جهدارةا إلهى راجهع وذلهك ،"المستقبل
مهههن كهههم أكهههبر علهههى وتهههوفرهم السياسإهههي وحدسإههههم
لههديهم تكههون مهها فبقدر بالتالي،. السإتخباراتية المعلومات
فههي العههدو سإياسإههة تخههص الههتي ودقيقههة كافيههة معلومات

إن. الميدانيههة العدو فاعلية إحباط من أمكنهم إل ما قضية
فههي دائمهها العههدو تههدخل الناجحة والمبادرةا السبق سإياسإة

مسههتمر فههزع في ويعيش الجديد يرتقب أفعال ردود حالة
مصههلحة فههي كلههه وهههذا الخطههاء لرتكههار يههدفعه ممهها

.المجاهدين

إفسههاد إلههى السياسإههة هههذه تهههدف: البسههاط سإههحب
العسكريةو السياسإية إنجازاته عورت بكشف المخططات

.أهدافها وحقيقة الجتماعية وحتى

علههى يجههب بياناتههها،  عههبر:  الثقافـيـة     الناحـيـة     من
وإلههى المة إلى ثقافتها تصدر وأن أفكارها تبث أن الحركة
:التالية بالمور لتوعيته المحلي الشعب

ومههن السإههلمي التصهور زاويههة مهن الصهراع - حقيقة
الواقعية. الناحية

الناحيههة مههنو الواقعيههة الناحيههة مههن العههدو - حقيقههة
الشرعية.

النبيلهههة أههههدافهاو للثهههورةا الديولوجيهههة - السإهههس
الشرعية.و

ل فنههيو تقنههي مجههال فهو :  العسكرية     الناحية     من
.عنههه أتكلههم فلن بالتاليو اختصاصاتي، من وليس يخصني

كههثيرةا المجههال هههذا فههي المراجههع فههإن الحههوال أي وفي
!متوفرةاو

خاتمة
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يهيههدها هدية لكبر للعراق الجنبية القوات دخول إن 
العههراق - أي المحلي الصعيد على ليس للمجاهدين، القدر

بههل - الخليههج - دول القطري الصعيد على حتى لو فقط -
يمنههح العراقههي المسههتنقع فههي توغلههها إن ذلههك، مههن أكثر

فههي مكانتههها وتأكههد مجههدها لتعيههد برمتها     للمة الفرصة
النظههاما معادلة في الصعب الرقم تصبحو العالمية الساحة
.العالمي

... اسإتغلل أحسن ذلك اسإتغل إن

...فاعلة جماعية اسإتراتيجية حددنا إذا أي

جبهههتين الن حههد إلى أمريكا فتحت لقد :  سؤال     آخر
هههل طيههب! الن العههراق، في وجبهة أفغانستان في جبهة

؟ثالثة جبهة تفتح أن تستطيع
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