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ا العدد 

في قراءة والتحرير الحاتللا
المفاهيم

                
        

النصاري الدين سيف

وـلـم وقـعـت الـعـراق، عـلـى الحرب وقعت النهاية في منتظرا، كان كما
الـقـرارات حـاـتى ول الديموقراطـيـة القـيـم ل إيقافـهـا أو تفاديـهـا ـفـي ينفع

عـلـى صممت أمريكا مثل قوية دولة أن - هو - ببساطة والسبب الدولية،
رؤيتـهـا منطـلـق ـمـن ـشـيء فـعـل على القوية الدولا تصمم وعندما ذلك،

المؤسـسـات دور تـضـبط اـلـتي الخفـيـة الوثيـقـة ـفـإن الذاتـيـة ومـصـالحها
عـلـى أو والمـسـاعدة، الـتـبرير إـلـى ـتـدعو الديموقراطـيـة والقـيـم الدولية
القـيــم فـهــذه الـمــؤثرة، المعارـضــة داـئــرة ـعــن بعـيــدا البـقــاء الـقــل

ّ المر حاقيقة - في هي ما والمؤسسات بـهـا تـسـتعين وآلـيـات أدوات - إل
ـة ـة النظـم ـا عـلـى الطاغوتـي ـا الـسـتعمارية، "ـشـرعنة" مواقفـه وتوظفـه
بلدانها. وخيرات الشعوب مقدرات على الستحواذ عملية لتسهيل

ّوه براقا عنوانا أو جميل شعارا الطاغوتية النظمة تعدم ولن ـعـن ـبـه تم
اتت مهمـة فتلـك السـتعمارية، لمشـاريعها بـه وتـروج الخبيثة، أهدافها ب

ـهـذا ـفـي العلمـيـة الداة ُتـسـخر أن يكفي إذ المعاصر، عالمنا في سهلة
والـصـورة الـصـوت ـقـذائف ـمـن واـبـل أـمـام أنفسهم الناس ليجد التجاه،

ـة ـفـي والنفسي، الفكري بنائهم اختراق على قوة بكل تعمل التي محاوـل
ُتل ذلك تم إذا حاتى الداخل، من الحصن لتوهين بـعـده ـسـهل النسان واحا

الرض. احاتللا الغازأية القوات على
ويـسـمى ً،تحرـيـرا الـعـراق عـلـى الـصـليبية الحمـلـة تـسـمى العلم ـفـي

َة الحاتللا بالسـلم الرتبـاط ويسـمى ً،إرهابا الجهاد ويسمى إعمار، إعاد
البنـيـة ـضـرب منـهـا ـيـراد اـلـتي التـضـليلية العملـيـة تلك آخر تطرفا... إلى

للتصـور المؤسسـة اللبنـات فـي التـأثير طريـق عن للمسلمين، الفكرية
دللتـهـا بتحرـيـف وإـمـا ـصـورتها، وتـشـويه فيـهـا ـبـالطعن إـمـا (المفاهيم)،

تـكـررت إذا حـاـتى اـلـدخيل، المعـنـى إـلـى الـصـيل المعـنـى ـعـن وـصـرفها
ـمـا إـلـى النهاـيـة ـفـي أدت متـعـددة، جهات ومن متنوعة بأساليب العملية

ـمـن ـفـارغ هيـكـل كأنـهـا فتصبح السلمية، للشخصية الدماغ غسيل يشبه
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لن للحاتللا القابليـة وجـود مـن غرابة ل وعندها هوية، بل أي المضمون،
يمل. أن لبد الفراغ

ـة حااـضـر على المأساوية الدللت من يحمل بما العراق احاتللا إن الـم
الفكري المخزون يهز الذي الحدَث يشكل أن يجب ومستقبلها السلمية

ـلمين، ـل لتـسـقط للمـس ـذا بفـع ـز ـه ـة الراء الـه ـى الدخيـل ـا عـل منظومتـن
تـشـكل اـلـتي المـفـاهيم تنقـيـة إلى الحاجة أمس في الن فنحن الفكرية،

ِلـقـت اـلـتي الشوائب من لتخلص السلمي، وعينا تراكـمـات بفـعـل بـهـا ع
ّ ُينـتـج ل المفـاهيمي فالـكـدر اـلـوهن، نفـسـية وإفـرازأات الفكري الغزو إل

وكلها المواقف، في والرتباك التوصيف في والحيرة الرؤية في الضبابية
لن المعالـجـة، حاـصـص توزأـيـع عـنـد إيثارـهـا إـلـى مـنـا تحـتـاج ذاتـيـة عوائق

تعـالى: قالا العداء، مع صراعنا في المشكلة أساس هي الذاتية العوائق
َلّما{ َو ُكْم َأ ْت َب َبٌة َأَصا ْد ُمِصي ُتْم َق ْب َها َأَص ْي َل ْث ُتْم ِم ْل ّنى ُق َذا َأ َو ُـقـْل َـهـ ِد ـِمـْن ُـهـ ْـنـ ِع

ُكْم ُفِس ْن .]165عمران: آلا[}َأ
أتتـبـع أن ول المريكـيـة النواـيـا فلـسـفة ـفـي أتوـسـع أن أـشـأ لم هنا من

ً الـسـلمية، أمتـنـا عـلـى الـصـليبية حاملتـهـا في ترفعها التي الشعارات أول
مكـشـوفة أـصـبحت ـقـد والـشـعارات النواـيـا ـهـذه حاقيـقـة أن أعتقد لنني

ًا للجميع، ـمـادة للبـعـض يتـيـح ربمـا العملـيـة ـهـذه في الستغراق لن وثاني
وـمـا المرحاـلـة اـسـتحقاقات مباـشـرة ـعـن بـهـا ينـشـغل الثـقـافي"، "للـهـو

(الحاتللا) الواـقـع ـمـن النتـقـالا كيفـيـة عن الجاد البحث من علينا تفرضه
يـسـتنزف اـلـذي الفـكـري اـلـترف أـجـواء ـعـن بعـيـدا (التـحـرر)، المل إلى

وكـأن الخـر، عنـد الفعـل دواـفـع عـن التنقـيـب عملـيـة مجرد في الطاقة
المالا. ومنتهى المقاصد غاية هو الدوافع "اكتشاف" هذه

ـتـبين اـلـتي ـبـالتحليلت الماـضـية الفترة طيلة العلم وسائل عّجت لقد
ـمـواقفه ـفـي والمتحكمة للعدو، المحركة الهداف ونوعية الدوافع طبيعة
وـجـه عـلـى العربـيـة المنطـقـة وقـضـية عاـمـة، الـسـلمية القـضـايا اتـجـاه

نـحـو التحرـيـك عواـمـل داخلـهـا ـفـي تحـمـل تكن لم لنها ولكن الخصوص،
التفاـعـل حاـرارة إـلـى تفتـقـر بـاردة تحليلت ـكـانت إذ المطـلـوب، العمـل

القـضـية اتـجـاه المسؤولية روح تحمل ل وجوفاء الموضوع، مع الشعوري
َولة، غرقــت حايث للحدث، السلبي الرصد دائرة عن تخرج لم فإنها المتنا

وـلـذلك المزدوـجـة، معاييرها صحراء في وتاهت المريكية النوايا بحر في
لضاعة أداة وهناك هنا من المتقاطرة التحليلت تلك أصبحت ما سرعان
ـذي الفكري للرباك مادة ربما أو المتضاربة، الظنون سوق في الوقت اـل

الشجاعة. والقرارات الحازأمة المواقف اتخاذ على القدرة المرء ُيفقد
ِة إلى الحاجة أمس في اليوم نحن باختصار، - الساـسـية قـضـايانا ـقـراء

يرتـفـع عمـلـي إـسـلمي تفكـيـر خللا - من والتحرير الحاتللا قضية ومنها
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الحاــداث رصد من يجعل بحيث النظرية، الجواء دائرة في النحسار عن
تـقـديم ـهـو الـهـدف لـيـس إذ اتجاهـهـا، المطـلـوب الموقف لتحديد مقدمة
ـالواقع المعيش الواقع هذا تغييُر الهدف وإنما الواقع، عن إخباري تقرير ـب
دوره يؤدي - أن التوجيه أداة - وهو الفكر على لزاما كان ثم ومن المل،

ّ الفعل، صناعة في يـسـتعين المعالـجـة. وأن ـفـي الـصـدق يفـقـد فإنه وإل
َنني، التفكـيـر مواصفات باستجماع الدور هذا إتقان على ارتـفـاع لن الـُسـ

الوـصـولا ـنـود ـمـا الداء. وـهـذا نوعية من الرفع يستدعي الهداف سقف
للمقالا.   الثلثة المحاور خللا من إليه

للعراق؟ الجنبي الحاتللا وقع أولً: لماذا

في َيدخل عنه الصحيح الجواب أن أعتقد لنني الن السؤالا هذا طرحأ
فائدتين القل على يحمل أمر وهو بالحالة، للوعي المؤسس التصور بنية

ـمـن الجـيـدة والـسـتفادة الحدث من الصحيحة العبرة أخذ أولهما اثنتين،
الحاتللا وـقـوع ـفـي يلحـاـظ ـقـد البـعـض أن علمـنـا إذا خصوـصـا الماضي،
بالنتيـجـة التجرـبـة دراـسـة ـمـن فيـخـرج الساـسـية دون الثانوـيـة الـسـباب

ـتي الفـكـار لن عناـصـرها، وتكثيف الزأمة تعقيد إلى يؤدي مما الخطأ، اـل
ـة المعالجة خط عن – بأخرى أو بنسبة – ستبتعد للحل سيطرحاها الحقيـق
كـمـا أمتـنـا طاـقـة تـسـتنزف جدـيـدة متاـهـات ـفـي تدخلنا وربما للمشكلة،

ـة اســتنزفتها ـة ســراب وراء الجــري مــن الســبعة العقــود تجرـب اللعـب
ـا ـة. وثانيهـم ـد الديموقراطـي ـة تحدـي ـام طبيـع ـة المســتقبلية، المـه العاجـل

عواـمـل لتـفـادي اـلـذاتي القـصـور معالـجـة مـسـتوى عـلـى ـسـواء والجلة،
ى أو القائمـة، الضعف ي السـهام مسـتوى عل ل ف إجراءات الزأمـة حا ب
الـحـدث. أـمـام التاريخية بالمسؤولية الحاساس طابع تحمل وجادة عملية
ملـمـح رـسـم ـفـي واـفـر بـحـظ ـسـاهم قد المطروح السؤالا يكون وهكذا
الزأمة. من الخروج لطريق عامة

الجـنـبي الحاتللا وـقـوع وراء الكامـنـة العواـمـل حاولا قيل مهما المهم،
ـفـي الـكـبير الـحـدث ـهـذا أـسـباب نـخـتزلا أن نهائـيـا ينبغي ل فإنه للعراق،

للـقـوات العـسـكرية الـلـة ـقـوة ـفـي ول ،البـعـثي النظام قادة بعض خيانة
وحـاـدها ليـسـت لكنها إنكارها، يمكن ل موجودة عوامل هذه الغازأية.. نعم

الهزيـمـة وراء ـكـان (الحاتللا). فـقـد النتيـجـة تحقق في مؤثرة كانت التي
ـه ما على منها أركز أن أريد متعددة، أشكال أخذت كثيرة أسباب تراكم ـل
ثلثة:  أمور أهمها أن أرى والتي الداخلية، بالمعطيات علقة

الذاتية)      الرسمي. (العاقة     بالداء      الرتهان  –   1
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الـقـولا والجـهـاد) يمـكـن اـلـدعوة (خط المنصورة الطائفة خط باستثناء
الـسـلمية الحرـكـة فـصـائل ـمـن الكثير مقدمتها وفي السلمية، المة إن

ـالداء الحدث مع التعاطي - في بعيد حاد - وإلى مرتهنة كانت الرـسـمي ـب
بلدانها.  في الحاكمة للنظمة

إعلن إلـى النظمـة دعـوة خللا مـن الزأمة مع التعامل فضل فالبعض
ًا،و سياـسـيا الـعـدو أمام بالوقوف الحكومات طالب حايث الجهاد، عـسـكري
ـهـذا كان الجنبي. وطبعا الغزو ضد إسلمية بلد عن الدفاع موقف وتبني

قــراءة لن اللزوم"، عن "زأائدة وسذاجة اليقظة، أحالم من نوعا الطلب
ل المـطـالب، ـهـذه مـثـل تحـقـق استحالة تبين النظمة هذه لواقع بسيطة
للنظـمـة الحقيـقـي الـعـدو لمواجـهـة ـمـدخرة لنـهـا ولـكـن الجيوش لغياب

المجاهدة. وطلئعها المسلمة الشعوب في والمتمثل

ـعـن للتـعـبير المتاحـاـة الحرـيـة مـسـاحاة ـمـن الستفادة حااولا من وحاتى
إذ الـسـقف، منخـفـض الخر هو كان السلمية بالحاتجاجات العدوان رفض
مما الحكومة، بها تسمح الذي بالطار محدودا الحاتجاجات هذه أداء بقي

ـصـوتية ـظـاهرة تـكـون أن تـعـدو ل وأنها السيطرة، تحت أنها للعدو أوحاى
الفـعـل أفـقـد ـمـا وـهـذا ـضـاغطة، ممارـسـة أولا عـنـد تخبو لن قابلة آنية،

ـاجي ـاليته، الحاتـج ـوله فـع ـى وحـا ـرد إـل ـس أداة مـج ـن للتنفـي الشــعب ـع
الـفـق، مفـتـوح ـسـقف اتجاه في لتحريكه أداة يكون أن عوض المحتقن،

الخائنة. النظمة حاسابات تقلب شعبية انتفاضة إلى يتطور أن يمكن

ـفـي اجتـهـدت اـلـتي الدعاوى تلك كذلك الرتهان حاالة إطار في ويدخل
ـاوى حاملة بفعل نشطت والتي الجهاد، باب بفتح المطالبة الرـسـمية الفـت

الـنـاس يتحـرك أن فـعـوض الـعـراق، ـعـن لـلـدفاع الجـهـاد بوـجـوب القائلة
اـسـتنزفوا ـلـذلك، اللزأـمـة الـجـراءات ـلـترتيب اـلـوقت ويـسـتغلوا للجـهـاد
ـبـاب مفـتـاح وـكـأن الجـهـاد، باب بفتح النظمة مطالبة مجرد في طاقتهم
العميل.  الحاكم جيب في الجهاد

من الحدث مع تعاطى حايث ،الغرابة في غاية نهًجا نهج آخر فريق ثّمةو
حـاـد إـلـى وصلت والتي الصوفية، الفكار استدعاء في موغلة قراءة خللا

محاوـلـة ـفـي الباـطـل، ومدافـعـة بالسباب الخذ مبدأ تعطيل إلى الدعوة
المـنـي، الوـضـع ضبط على يساعد ذلك لعل الزأمة، بحالة الوعي لتخدير

ي الستقرار نعمة على ويحافظ معنا فقـد  البلد، ف المسـجد خطيـب س
كاـلـدواء البتلء : "إنللـحـدث تـنـاوله مـعـرض ـفـي يقولا مكة في الحرام
العاـقـل المرـيـض وحـاـق ناـصـح، رحاـيـم طبيب المريض إلى يسوقه النافع
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ثم ضرًرا"، نفعه يتحولا ل حاتى شكوى دون من علقمه تجرع على الصبر
ـؤ بقرار يبتلينا المر" عندما بـ"ولي الظن تحسين إلى دعانا ـى التواـط عـل

وأنـصـارهم المجاـهـدين عـلـى الرهابـيـة الحمـلـة بـقـرار أو العراق، احاتللا
معهم. والمتعاطفين

محكومة خجولة، ممارسات أمام الخير في أنفسنا وجدنا هكذا المهم،
السياسية، الجبرية لمذهب والشعوري الفلسفي بالرث الحايان أكثر في
ّ الجهادـيـة اـلـدللت من تحمل ل جعلها مما ـلـم ـجـدا، متواـضـعة نـسـبة إل

ـكـانت واـلـتي الـصـليبي، الـغـزو فرـضـها التي التحديات مستوى إلى ترتق
والنطلـقـة التـحـرر بـطـابع ومطبوـعـة ـبـل ـجـدا متقدمة مواقف تستدعي

.البعيدة

(ارتبــاك     احتلليــن     بيــن     التــداخل      إشــكالية  –   2
الموقف)

ًبا واجب الجهاد هل ّيا وجو ـام كان ولو حاتى الغزاة لرد عين ـاكم النـظ الـح
البعث؟ نظام هو

الـجـواب تـقـدير ـفـي فريقـيـن إـلـى الـنـاس اختلف الذي السؤالا هو هذا
الـحـالا واـقـع فرـيـق ـكـل منـهـا أبصر التي الرؤية زأاوية لختلف تبعا عليه،

المآلا. وإمكانات

ـمـع التعاـمـل ـفـي خطـيـرة ـسـوابق ـلـه مـعـروف ـهـو كما البعثي النظام
ـمـن بنـسـبة لـكـن العربـيـة، النظـمـة ـبـاقي ـشـأن شأنه العراقي، الشعب
ـد لم حاتى العراقي النسان سحق أدق بعبارة فهو أكبر، الظلم يـحـس يـع

ـه ـر أـن ـي حـا ـده ـف ـراق، بـل ـد الـع ـان فـق ـع ـك ـأنه الوـض ـبة الحاتللا ـك بالنـس
لقــوات التصدي في الرغبة منهم كثير عند أضعف الذي . المرللعراقيين

ولـو حاـتى القائم، النظام من التخلص هو إليهم بالنسبة المهم لن الغزو،
البلد. سيغزو الذي الجنبي العدو هو المخلص كان
 

ـة أفقد الشعبي، الموقف في ارتباك التداخل هذا عن تولد لقد المقاوـم
تـضـعف وجعلـهـا الداخلـيـة، الجبـهـة ـفـي الصلبة نسبة من الكثير العراقية

إـلـى وـصـلنا إذا حـاـتى الـسـابق، النـظـام في الثقل مركز من اقتربت كلما
لدفاعا أن يشعرون كانوا لنهم للمقاومة ادافع  الناس لدى نجد لم بغداد

ّدام شخص بقاء معناه بغداد عن به. المحيطة الطبقية والحلقة ص
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الباب فتحت القادم والحاتللا القائم الحاتللا بين التداخل حاالة أن كما
عـنـوان تـحـت تـمـرر ـكـانت اـلـتي والقـعـود الـتـواني دـعـوات ارتـفـاع أـمـام

مـسـتوى عـلـى ـسـلبي ـتـأثير لـــه ـكـان مـمـا ،الموـقـف تـقـدير في الحكمة
ـمـن تـسـلم وـلـم الصـليبي، للـعـدو التـصـدي ـفـي السلمية المة مشاركة

ّ التثبيط فخاخ إليـهـم بالنـسـبة الـمـر ـكـان اـلـذين الجـهـادي لـخـطا أبناء إل
وعن السلم بلد عن للدفاع الجهاد المبدئية.. يجب الناحاية من محسوما
هــذا تحقيق سبيل في يهم ول الصليبي، الزحاف ولوقف المسلم الشعب
المجاـهـدين، أـهـداف ـمـع البـعـثي النظام مصالح تتقاطع أن النبيل الهدف

الفرـصـة يـجـدون اـلـداخل في صفوفهم يرتبوا أن بعد لعلهم يدريك ما بل
ـشـرارة ـهـم الن فـهـؤلء النتيـجـة ـكـانت الحاتللا. ومهـمـا أنواع كل لدحار

إليها حااجة في أنهم للعراقيين تبين التي العراق.. المقاومة في المقاومة
الجديد. المحتل من بلدهم لتحرير

 

القريب)     (العدو     الطاغوتية     النأظمة      تواطؤ  –   3

ـفـي أـهـدافها تحـقـق النجـلـو- أمريكـيـة" أن الحمـلـة باـسـتطاعة كان ما
المـسـلمين، بلد ـفـي الحاكـمـة النظـمـة ـقـدمته اـلـذي الدعم لول العراق
والردـنـي، والمـصـري والسعودي والقطري الكويتي النظام رأسها وعلى
عـلـى للـعـدوان السياسي الغطاء وفرت التي هي وأخواتها النظمة فهذه

أبـعـد إـلـى متواطـئـة ـكـانت اـلـتي الرـسـمية المواـقـف خللا ـمـن الـعـراق،
الغازأـيـة، الـقـوات ـشـهية فتح الذي المر تلويحا، وإما تصريحا إما الحدود،
موقفـهـا ـفـي مفتـقـدة ـكـانت أنـهـا رغم الحرب، قرار إبرام على وشجعها

الدولية. الشرعية لغطاء

ًا للـعـدو يمـكـن فل العـسـكرية الناحاية من "أما يـخـوض أن يـقـرر أن أـبـد
ًا لم ولو المهمة، هذه تسهل له قواعد يوجد أن دون العمق هذا على حارب
أن يمـكـن ـهـل سائل سألا فلو الحرب، خاض لما القواعد هذه العدو يجد

ًا يخوض ثم الجوي بالنزالا المسلمين بلدان من بلد إلى العدو يدخل حارب
ًا، مستحيل هذا بأن لقلنا فيها؟ ينتصر قويــة بقواعد يتمركز أن إل عسكري
ـهـل القواـعـد ـهـذه ـعـدمت وـلـو الـحـرب، ليخوض الدولة هذه حادود على

حـاـرب يـخـوض أن يـسـتطيع لن بأنه ناللق الحرب؟ يخوض أن للعدو يمكن
هجمات أو بالصواريخ، وضربات جوية حارب خوض يستطيع نعم سيطرة،
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الراـضـي ـمـن يجد حاتى سيطرة حارب يخوض أن يمكن ل ولكن خاطفة،
.1الحرب"  هذه خوض من يمكنه ما المجاورة

أدت فـقـد ومـصـر، وقـطـر والـسـعودية الكويت حاكومات وفرته ما وهذا
عسـكرية لمنطقـة البلد ثلـثي حاـولت الكويت بإخلص، دورها واحادة كل

القـيـادة، مـقـر قـطـر وـفـي اـلـدعم، بقواعد ساهمت والسعودية أمريكية،
تـلـك آـخـر البحرـيـة.. إـلـى الـبـوارج تـمـر بمـصـر الـسـويس قناة مياه ومن

العاـمـل تـعـد واـلـتي للجمـيـع، مكـشـوفة ـكـانت اـلـتي المهزلة/ التسهيلت
العراق.   احاتللا مأساة وقوع في القوى

الجـنـبي الحاتللا ـفـي تـسـببنا (المة) اـلـذين نحن المر حاقيقة في إذن
الـحـدث ـمـع تعاملـنـا اـلـذين نـحـن لنـنـا فعلـنـا، اـلـذين نـحـن للعراق.. نـعـم

ـبـالمواقف مرتهـنـا القـضـية اتـجـاه أداؤنا فبقي السياسية الجبرية بمذهب
اـلـذين نـحـن لنـنـا فعلـنـا، اـلـذين نـحـن العدو، مع المتواطئة لدولنا الهزيلة

الذي العميل دور تؤدي أنها بوضوح نرى ونحن تحكمنا النظمة هذه تركنا
(الـمـة نحن المسلمين.. إذن لبلد المباشر الحاتللا الجنبي للعدو يسهل

العراق. احاتللا في الولا جميعا) السبب السلمية
 

ًا: مسألة المفهوم. مع وقفة الحاتللا، ثاني

ّكل ـاج" في النسان عليها يتكئ التي الساسية القاعدة التصور يش "إنـت
الواعيــة المواقــف صــناعة فــي تحكمــا الكــثر أداةال فهــو الســلوك،

ـكـان ـصـحيحا التـصـور ـكـان كلـمـا أـنـه يعني وهذا المقصودة، والتصرفات
ـالعكس. العـكـس وطبـعـا أـقـرب، والـسـتقامة الـصـواب إـلـى الـسـلوك ـب
ً تتشكل التصور قاعدة ومادامت التي الكبرى المفاهيم مجموعة من أول

مسـألة إلـى النهايـة فـي يرجـع الـمـر فـإن فـكـره، فـي النسـان يحملها
انحرافها. أو استقامتها ومدى المفاهيم

بفـعـل أـصـابها ـقـد الـسـلمية أمتـنـا أن نـقـرر أن طبـعـا المؤـسـف وـمـن
مفــاهيمي خلٌل الزمن من طويلة لمدة المتواصل الفكري الغزو ضربات

النـحـراف ـهـو يـعـد ـلـم الذي السلوكي النحراف عن خطره يقل ل كبير،
حاياتـهـا، ـفـي الخـطـر النـحـراف ـهـو ول اليوم، السلمية أمتنا في الوحايد

– الـمـر لـكـان وحـاـده الـسـلوكي النـحـراف على مقصورا المر كان "ولو

1 .     : العراق -    على الصليبية الحرب السلمية الدراسات مركز
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حـاـدود النحراف ذلك تجاوزأ الن. فقد عليه مما بكثير أهون – سوئه على
.2المفاهيم" في النحراف إلى ليصل السلوك

 
الرـهـاب، ومفـهـوم الجـهـاد، ومفـهـوم الكـفـر، ومفـهـوم اليمان، مفهوم

فـي اليـوم متـداولا هـو ممـا التحرير.. وغيرهـا ومفهوم الحاتللا، مفهوم
أو بشــكل تدخل وحاساسة أساسية قضايا تطرح والتي الثقافي، المشهد

ـفـخ ـفـي وقـعـت قد كلها الصراع، لقضية المؤطر التصور تكوين في بآخر
إلى أدى الذي المر والمعلن، الخفي الفكري الغزو تأثير بفعل النحراف
أـكـثر وجـعـل الـصـراع، داـئـرة ـفـي الممارـسـة مستوى على كبير انحراف

الخطأ. التجاه في بالجري تستنزف المسلمين جهود

نتـحـرى أن الثـقـافي الـغـزو حاملة ظل في علينا الواجب من فإن وعليه
بقضــية علقة لها التي تلك وخاصة المفاهيم، مسألة مع تعاملنا عند جيدا

ـا تحرير على نعمل بحيث الصراع، وقضية الهوية منـهـج خللا ـمـن دللتـه
ـصـحة النهاـيـة ـفـي نـضـمن حـاـتى بدـقـة، معانيـهـا لتتحدد إسلمي، معرفي
الجــوانب بعض إثارة على هنا سأقصر أنني الرؤية. على ووضوح التصور

ً والتحريـر، الحاتللا بمفهـومي المتعلقـة فـي غيرهمـا إلـى أعـود أن آمل
الله. شاء إن قادمة فرص

الواضحة     الجأنبي: الصورة      الحتللا  –   1

بلد علـى البلـد أبنـاء غيـر ـمـن كافرة قوة سيطرة هو الجنبي الحاتللا
التي الصورة للحاتللا، الواضحة الصورة وهي مباشرة، لتحكمها إسلمية
مـخـزون ولـهـم المعرفـيـة، مـسـتوياتهم اختلف عـلـى المـسـلمون يعرفـهـا
ًا.  معها التعايش يقبلون ول بقوة، يرفضونها يجعلهم اتجاهها نفسي نهائي

أو عســكريا الحاكم يكون أن (الحاتللا) بين التوصيف هذا في فرق ول
ًا، هو: ـهـل السؤالا يصبح أن العقولا استغباء من وإن احاتللا، كلهما مدني

العراق) (نموذج عسكري؟ أم مدني حااكم سيحكمنا
هيـئـة ـقـرارات ـمـن (الحاتللا) بـقـرار الوـصـف هذا يسقط أن يمكن ول
ـسـنة اليـهـود احاتلـهـا اـلـتي الرض ـمـع فـعـل كما غيرها، ول المتحدة المم
ـفـي يعلـبـه أن جماعة أو فردا لبشر يمكن ل الحاتللا، هو الحاتللا ،1967
ًا. ـسـيبقى أمتنا على "مشرعن" ليمرره قالب خاـنـة ـفـي داخل دائـمـا أـبـد

ّ ـشـيء لدفعه يشترط ول الفور على قتاله يجب الصائل" الذي "العدو إل
المتاحاة. القدرة

2
 .     . تصحح -   أن ينبغي مفاهيم قطب محمد
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القديمة     بالوكالة: اللعبة      الحتللا  –   2

ًا يـسـتمر أن للستعمار يكن "لم أن رأى ولـهـذا الحـاـرار، أرض ـفـي أـبـد
افظ عنـه، ينـوب َمـن البلد أهل من يؤهل ى ويح فيضـرب مصـالحة، عل
الـشـعوب، قـلـوب ـمـن الـثـورة نـار واحاـد.. يخمـد بحجـر عصفورين بذلك

والمنحرفيــن، المخلصين الواحاد الوطن أبناء بين والصراع العداء ويحولا
إل يظـهـر ول محقوـنـة، ودـمـاؤه مـصـونة، فمصـالحه المستفيد، هو ويبقى
َكم ًا بل المتنازأعين، بين كَح ً يـضـع حـاـتى ـمـؤقت كـبـديل يظـهـر أحايان وكيل

ًا.. والوكلء فالفرنـسـيون والنجليزـيـة)، ( الفرنـسـية مدرستين على جديد
ويحـفـظ الدوـلـة ـيـدير خـفـي مـنـدوب ـمـع ويـسـلطونهم اـلـوكلء يؤهـلـون

ـي المغرب (لحاظ الظاهرة الدوات فهم الوكلء أما المصالح، ـه العرـب كـل
فتؤـهـل النجليزـيـة، المدرـسـة الفرنـسـية). أـمـا الثقافة تأثير تحت زأالا ل

تلحـظـون ولهذا للنظام، ومستشار كناصح ليعمل مندوبها وترسل الوكلء
تـقـوى ل ولـكـن عاداتـهـا، ـمـن بـكـثير احاتفـظـت ـقـد المجتمـعـات ـهـذه أن

عـمـد الوكـيـل تـمـرد ـفـإن المستـشـار، نـصـائح على التمرد على حاكوماتها
ًا ولـهـذا تغيـيـره، إـلـى المستشار المدرـسـة ـفـي اـلـوكلء تغيـيـر يـنـدر أيـضـ

ًا هـنـاك أن الفرنـسـية. إل (النجليزـيـة اـلـوكلء تغيـيـر ـفـي مدرـسـتين أيضـ
أـفـراد وـمـن القـصـر داـخـل التغيـيـر إـجـراء ـيـرون والمريكـيـة) ـفـالنجليز

مـن بـديل بـآخر بالكامـل النظـام تغييـر فيـرون المريكـان أمـا النظـام،
1سواهم" لمن واحاتقارهم وتكبرهم للقوة المطلق تملكهم منطلق

ـنـراه ـمـا وـهـذا الوروبـيـة، المـسـتعمرات ـمـع الماـضـي في فعل ما هذا
البـلـد أبـنـاء ـمـن حاكوـمـة إقاـمـة أي الـعـراق، مـسـتقبل لتحدـيـد الن يطبخ

ّـكـم بجهازأ ُتدار لكنها بغداد، في  تقيمالنتساب) (باعتبار ـمـن بـعـد ـعـن تح
ـة بالواـضـح: حاكوـمـة أي واـشـنطن، ـا لمريـكـا، عميـل ـهـم اليـهـود دام وـم
الـسـلطة فليـسـتلليـهـود.  عميـلـة فهي المريكي القرار في المتحكمون

ًء بحرـيـة العراقـيـون يختارـهـا اـلـتي تـلـك ـهـي إقامتـهـا المطلوب عـلـى بـنـا
ـاتهم، ـل قناـع ـي ـب ـتي ســلطةال ـه ـن الحاتللا، يفرضــها اـل ـة ولـك بطريـق
ـم معينة، شخصيات الكواليس في ُتختار حايث العقولا»، على «الضحك ـث

تكون أن على الخفاء في معها التفاق يتم نأ بعد العلن، في تلميعها يتم
أن يمـكـن اـلـتي الحكوـمـة أن نعـلـم أن ويكـفـيالبلد.  حاـكـم ـفـي له وكيل

عليها:  المأخوذة التعهدات رأس على يكون سوف العراق في ترشح
معها.  طبيعية علقات قامةإ وبـ«إسرائيل» - العتراف

الجنسية.  ومنحهم عراقي أصل من السرائيليين بعودة السماح- 

1
 .    : الجهاد -   نرى هكذا المدني حاازأم
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العبرية.  للدولة فِالمستهد الرهاب بمكافحة اللتزام- 
للدارة أم العراقــي للشــعب ممثلــة ســتكون الحكومــة هــذه فهــل

أو اللسان عربية أنها لمجرد العراقيون بها يقبل أن يجوزأ وهل المريكية،
وبأموالـنـا وبجهودـنـا بـشـهدائنا نـضـحي أن العقل من وهل البلد؟ أبناء من

للحاتللا خاضـعين ونركـن سـاكنين نستسـلم ثم الجنبي الحاتللا لخراج
 بالوكالة؟

الداخلي     الكافرة: الحتللا      الحكومة  –   3

بعـض عمـل العثمانيـة السـلمية الدولـة إلـى الضـعف تـسـرب أن بعد
- علــى والصليبي اليهودي العدو مع - وبتآمر جلدتنا بني من المستغربين

ـكـان اـلـذي كيانه لتفتيت السلمي، العالم داخل إلى الوطنية عقيدة نقل
كـلـه الـغـرب، ـفـي فرنـسـا حـاـدود إلى الشرق في الصين تخوم من ممتدا
للسلم. الولء مبدأ هو الرتباط في واحاد مبدأ إلى يستند واحاد، وطن

ـلـذلك ـبـالولء الواحـاـد اـلـوطن أبـنـاء جمـيـع يـشـعر أن معناـهـا الوطنـيـة
اـلـتي أجناـسـهم ـكـانت وأـيـا إليـهـا، ينتمون التي أصولهم كانت أيا الوطن،

ـا، انـحـدروا ـولء أن أي منـه ـا اـل أو اللـغـة ـعـن النـظـر بـصـرف للرض فيـه
اس هـذا الـدين. وعلـى أو الجنـس دد الس الجنسـية.. هـذه مفهـوم يتح
واحادة.

بواـقـع وثـيـق ارتـبـاط ـلـه حاقيقته في الوطن مفهوم أن فهي الثانية، أما
ـلطة الوطن بين التماهي من حاالة وهناك الحاكمة، السلطة ـة، وـس الدوـل

الدوـلـة، ـسـلطة واـقـع إـلـى راجـعـا الـمـر واـقـع ـفـي الوطن مفهوم تجعل
تـحـددت اـلـتي الجغرافـيـة المـسـاحاة الميداني المستوى على تعني والتي

بيكو". "سايكس خريطة في المتولدة للكيانات
للرض الولء إلى راجعة الوطنية العقيدة في الجنسية مسألة أٍي، على

ـجـاء فـقـد الجنـسـية، لمـسـألة السلمي التصور يخالف ما وهذا للدين، ل
يقرر تصور والوشائج، الروابط لحقيقة جديد بتصور البشرية إلى السلم

تحديـد فـي الولا العتبـار وهـو النـاس، بيـن الولا الرابـط هـو الدين أن
ّ وزأن ول لـهـا اعتـبـار - فل - ـبـذاتها الرض الجنـسـية. أـمـا ـسـيادة بـقـدر إل

ّ للمسلم جنسية ل ثم ومن! عليها الدين في عضوا تجعله التي عقيدته إل
بـيـن فيـهـا فرق ل والتي السلمي، العالم بامتداد الممتدة المسلمة المة

راـيـة تـحـت الجمـيـع ـمـادام الجناس وسائر والفارسي والروماني العربي
.السلم
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الـحـاكم، النـظـام ـفـي السلم وصف العلماء اشترط الساس هذا على
أن يـشـترط النـظـام" اـلـتي "عقـيـدة الـبـاحاثين بـعـض علـيـه أطلق ما وهو

ـذا في السلمية بالعقيدة و"المقصود إسلمية، تكون ـدة المـقـام ـه العقـي
عقيـدة وبوصـفه دينـا باعتباره السلم على يطلق الذي الشمل بالمعنى

مون بهذا "العقيدة إن بل ،1وشريعة" ي المض وهر ه ود ج وي الوج المعن
ـع السلمي للجسد بل الحكم، لنظام السلمي للنموذج فقط ليس بجمـي

.2والنتماء" الولء ومصدر الفرد وجنسية النظام هوية فهي عناصره،

بالنـسـبة أجنبـيـة حاكوـمـات تعتبر المسلمة غير الحكومات فإن هنا ومن
الجنـسـية تحـمـل ل لنـهـا البـلـد، أبـنـاء ـمـن ـكـانت وإن حـاـتى للمـسـلمين،

أن ول المـسـلمين، عـلـى ـسـلطانها تبـسـط أن يـجـوزأ ل ولذلك السلمية،
ِلي{ يقولا والقرآن منا، ليست لنها علينا، بوليتها نسلم ُأو ِر َو َلْم ُكْم ا ْن } ِم

اـلـديني، لـلـولء تابـعـة الـسـلمي التصور في النتماء ومسألة ،]59النساء:[
ْد{تـعـالى:  ـقـالا الرض لرابـطـة وليس َنْت َـقـ ُـكـْم َـكـا ٌة َل َو َنٌة ُأـْسـ ِـفـي حَاـَسـ

ِهيَم ْبَرا ِذيَن ِإ ّل َعُه َوا ْذ َم ُلوا ِإ ِهْم َقا ْوِم َق ّنا ِل ُء ِإ ُـكـْم ُبَرآ ْن ّـتـى... ِم ُـنـوا حَا ْؤِم ِه ُت ّل ِبـال
ُه َد ّـنـُه ُـنـوُح َـيـا{ـقـالا: اـلـدم لرابطة حاتى ول ،]4 الممتحنة:[}َوحْا ْـيـَس ِإ ـِمـْن َل
ِلَك ْه الن تسـيطر اـلـتي الحكومـات هذه أن إذن، الكلم  خلصة]46هود:[}َأ
ـا السلمي، المنظور من احاتللا حاكومات هي المسلمين بلد على ل لنـه
أبوابـهـا ـمـن اـلـردة إلى الدخولا بفعل فقدتها فقد المجتمع، جنسية تملك

وـمـوالة الـلـه، أـنـزلا ـمـا بغـيـر والحكم الله، دون من المختلفة.. التشريع
. 3وصليبيين.. إلخ، يهود من الكافرين

ـطـاغوت ـيـد ـمـن الرض تخلـيـص علـى نعـمـل أن الـلـه منهج من ليسو
أـنـه لمـجـرد عرـبـي، ـطـاغوت يد في لنضعها فارسي، طاغوت أو روماني

نتعـب أن العقـل مـن ليـس بـل طـاغوت، كله فالطاغوت البلد، أبناء من
ـرر ـلمين بلد لنـح ـن المـس ـبي الحاتللا ـم ـعها الجـن ـي لنـض ـد ـف الحاتللا ـي

الحاتللا ـهـذا ـنـدحار أن لـنـا الفـضـل احاتللا. ومن كله فالحاتللا الداخلي،
الرـجـاء عقـيـدة ـمـن المتـحـرر الجنبي العدو يأتي أن قبل بأيدينا الداخلي

إزأالـة مـن فيجعـل منـه، تحريرنـا رايـة ليرفـع السياـسـية الجبريـة وفكـر
ـديم الحاتللا ـد، لحاتللا فرصــة الـق ـة وتتكــرر جدـي ـى العملـي ـا لتبـق أمتـن

الكبر. الخاسر هي دائما السلمية

1
  ]          . ص -   الحكم لنظام السلمي النموذج في والعقد الحل أهل دور خليل ].37فوزأي
2
  ]          . ص -   الحكم لنظام السلمي النموذج في والعقد الحل أهل دور خليل ].37فوزأي
3
 . العزيز -               عبد بن القادر عبد للدكتور الجامع كتاب في الحكومات هذه كفر مناطات أنظر
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ًا: معالم التحرير. طريق على ثالث

ـمـن ـفـإن الحاتللا، تـحـت كله السلمي العالم أن عرفنا أن وبعد الن،
ـهـذا اتـجـاه بالمسؤولية إحاساسنا عن يعبر الذي السؤالا نطرح أن واجبنا

 العمل؟ وهو: ما الواقع،

ـمـن لـبـد وإنـمـا ـبـالحالم، ول بالـمـاني يتغـيـر ل فالواقع العمل؟ ما نعم
ْـيـَس{تعالى:  قالا العمل، ُكْم َل ّي ِن َأـَمـا ِنّي َول ِب ْـهـِل َأـَمـا َـتـاِب َأ ِك ْل ْعـَمـْل ـَمـْن ا َي
ًا ِه ُيْجَز ُسوء ْد َول ِب ِه ُدوِن ِمْن َلُه َيِج ّل ًا ال ّي ِل ًا َول َو والمة ،]123 النساء:[}َنِصير

أن يـجـب الـعـراق واحاتللا والمـسـتقبل، الحاـضـر حـاـرب هي حاربا تخوض
ـل ـالة يحـم ـى رـس ـة إـل ـاد بـضـرورة الـم ـى العتـم ـة نفـسـها، عـل فالنظـم

وعـن مـقـدراتها وـعـن المـة هوـيـة عـن باـلـدفاع معنيـة ليست الطاغوتية
ـصـدر عـلـى ـجـاثم احاتللا ـقـوة ـبـدورها ـهـي الطاغوتـيـة النظمة غيرهما،

ـفـي المباـشـر كـفـاحاهم عـلـى يعتـمـدوا أن الـمـة أبـنـاء عـلـى ويجب المة،
المحـتـل مـن التحـرر علـى والعمـل الصـليبية الهجمـة وـجـه في الوقوف

الحقيقي. الستقللا شرف لتنالوا الداخلي،

ـمـدعوة التـحـرر، ـفـي وأملـهـا المة طليعة باعتبارها السلمية لحركةوا
ـفـي الـصـف تتـقـدم بحـيـث ومتقدـمـة، وجريـئـة شجاعة مواقف اتخاذ إلى

سياسي مشروع في الفكار بلورة على وتعمل المسلمة، الشعوب ثورة
الحرـكـة فـصـائل أـكـثر ينـقـص فاـلـذي التحرـيـر، نـحـو بـجـد يتحرك وحادوي

ـهـو ينقـصـها اـلـذي والطاقات، المكاناتو القدرات ليس اليوم السلمية
الثمن. غلى وإن حاتى التحرر على عازأمة إرادة

التحرر     واستراتيجية     الجهاد      خيار  –   1

 جهاد؟ بل التحرر يتحقق أن يمكن هل

فقــد كبير، عناء إلى يحتاج ل الوحاي خللا من السؤالا هذا عن الجواب
ـمـن الـشـعوب تحرير قضية ربط في الحدود أبعد إلى واضحا القرآن كان

ُهْم{تعـــالى:  قالا الجهاد، باستراتيجية الطاغوتية النظمة ُلو ِت َـقـا ّـتـى َو ل حَا
ُكوَن َنٌة َت ْت دين عن الناس يفتن أل ضمانة هي القتالا غايةف ،]193 البقرة:[}ِف
،الفعـلـي والذى لتهدـيـدا  ـقـوة كانت سواء ،بالقوة عنه يصرفوا وأل الله،

الجتماعـيـة النـظـم إحاللا ـمـن ،فـيـه يعيـشـون اـلـذي الوـضـع ـقـوة ـكـانت
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بالنـسـبة ـهـو كـهـذا وـضـعا الـسـلمية. لن غـيـر والسياـسـية والقتـصـادية
ُـكـْم َوـَمـا{تـعـالى:  ـقـالا الجـهـاد، يـسـتوجب احاتللا، وـضـع للمـسـلمين ل َل

ُلوَن ِت َقا ِبيِل ِفي ُت ِه َس ّـلـ ِفيَن ال َع َتـْضـ ْلُمْس ِء الّرـَجـالِا ـِمـَن َوا ّنـَسـا َداِن َوال ْـلـ ِو ْل َوا
ِذيَن ّل ُلوَن ا ُقو َنا َي ّب َنا َر ِرْج ِه ِمْن َأْخ ِذ ِة َه َي َقْر ْل ِم ا ِل ّظا َـهـا ال ُل ْه َـعـْل َأ َـنـا َواْج ـِمـْن َل
ْنَك ُد ًا َل ّي ِل َعْل َو َنا َواْج ْنَك ِمْن َل ُد ًا َل .]75النساء:[}َنِصير

مواجـهـة يـجـب السلمي، التصور في التغييرية الرؤية واقعية هي هكذا
أن يمـكـن نظرـيـة فكرة ليس فالحاتللا لوجوده، مكافئة بوسائل الحاتللا
ـا ـة بفـكـرة دحارـه ـا، أـصـح نظرـي ـاه الحاتللا منـه ـة تتـخـذ ـسـلطة معـن كاـف

إمكانـيـة نتـصـور أن المنطق من فهل الحكم، في لبقائها المادية الوسائل
  الفكري؟ البيان وقوة الخطابية البراعة بمجرد دحارها

"ل الـمـادي، ـسـلطانها ـمـن الشعوب وتحرير المحتلة، النظمة إزأالة إن
العبــاد، رـقــاب علــى المتســلطين لن والتبليــغ، البيــان بمجــرد يـتــم

بمـجـرد ـسـلطانهم في يسلمون ل الرض، في الله لسلطان والمغتصبين
ّ والتبليغ، البيان ـفـي الـلـه دـيـن إقرار في الرسل عمل أيسر كان فما وإل

- والـسـلم الـصـلة - عليـهـم الرـسـل تارـيـخ عرفه ما عكس وهذا الرض،
.1الجيالا" ممر على الدين هذا وتاريخ

المجتمـعـات فـسـق (الدعوة) لمواجـهـة والتبليغ البيان من لبد كان وإذا
المحـمـي النظـمـة كـفـر لمواجـهـة الجـهـاد ـمـن كذلك لبد فإنه المقهورة،
الوـضـع لـصـلح والجهاد) ضروريان (الدعوة معا فهما المادي، بالسلطان

اـلـدعوة ـبـه، ـيـواجه لـمـا مكافـئـة وـسـيلة يـعـد منـهـا واحـاـد فـكـل الـقـائم،
ـقـوامتيمـيـة: " اـبـن يـقـولا وكـمـا الطاغوتـيـة، للنظـمـة والجـهـاد للمجتمع،

.2ينصر" وسيف يهدي كتاب ،والسيف بالمصحف الدين

ـفـالحاتللا المعطـيـات، لختلف تبـعـا العـمـل، سياـسـات تختلف قد نعم
ـبي ـواجه أن يمـكـن ل الجـن ـتي السياـسـة بنـفـس ـي ـوجه اـل ـا ـي الحاتللا بـه

ولـكـن الـظـروف، لتـنـوع تبـعـا الممارـسـة أـسـاليب تتـنـوع وـقـد بالوكاـلـة،
ل الحاتللا تتغـيـر، ول تتـبـدلا ل ـهـي هي ثابتة، تظل أن يجب الستراتيجية

ّ يدحار ـمـن خارـجـة تكون أن والساليب السياسات في ويجب بالجهاد، إل
النسجام. تمام معها ومنسجمة الستراتيجية هذه رحام

1
 ."   " : الطريق -   في معالم قطب سيد
2
 . الشرعية -   السياسة

 النصار كتاب



في قراءة والتحرير الحاتللا
المفاهيم

3 : العدد
20

 

المحك     تحت     السلمية      المقاومة  –   2
  

التـطـبيق، حاـقـل ـفـي الجـهـاد مفـهـوم عليها انطوى التي التداخلت لعل
أكــثر على بالحارى أو شكل، من أكثر في ممارسته  يمكن مضمون وأنه
للمفـهـوم، جدـيـدة فـضـاءات عن البحث إلى بعضالب دفعت قد جبهة، من

إطار عن تخرج ل التي السلمية الممارسة إلى القتالي الشكل عن تبتعد
المدني". بـ"الجهاد مؤخرا سمي ما وهو "القانونية"،

ـكـل وـهـل ـهـذه، التـسـمية مـسـألة عـنـد ـكـثيرا أـقـف أن هـنـا أرـيـد طبعا
تسـمى لن صالحة القانونية إطار عن تخرج ل التي السلمية الممارسات

الـصـلية الدلـلـة ارتـبـاط لن ـهـذا ـعـن طويل أقف أن أريد ل ل؟ أم جهادا
أن من أوسع هي الحرب كانت فإذا معروف، أمر بالحرب الجهاد لمفهوم
ل هــذا فإن و..إلخ، العلمية الجبهة فهناك العسكرية، الجبهة في تنحصر

الـحـرب. فالعـمـل في المشاركة دائرة عن الخارج للفعل تتسع أنها يعني
ً العلمي أن ويمـكـن دـعـوة يـكـون أن ويمـكـن جهادا يكون أن يمكن مثل

ـزءا كان فإذا فيه، ينتظم الذي السياق حاسب على غيرهما، يكون ـن ـج ـم
ّ جـهـاد، فـهـو الحربي المجهود الـصـلية الدلـلـة ـفـي إدـخـاله فمحاوـلـة وإل

عـلـى الظـهـور نـسـمي أن ـجـدا يـصـعب إذ التكـلـف، ـمـن ـنـوع فيها للجهاد
ـبـالمعنى جـهـادا الـقـارب زأـيـارة فـضـل ـفـي موعظة للقاء التلفازأ شاشة

جهاد.    لكلمة الصلي

الـسـلمية الممارـسـات ـفـي الفـعـل أـنـواع ـكـل نتتـبـع أن نرـيـد ل المهم،
عـمـل فـهـذا ل، أم الذـمـة بـهـا ـتـبرأ وـهـل ل، أم جهاد هي هل عليها لنحكم
ـبـأن الـشـادة ـهـو هـنـا المقـصـود المـقـالا، ـهـذا مقاـصـد ـمـن لـيـس فقهي

الـصـراع ـسـاحاة ـفـي اليـجـابي أثرـهـا لـهـا مجملـهـا في السلمية المقاومة
ـضـده والتـظـاهر الحاتللا باـسـتنكار الحاتجاجي فالفعل العداء، مع العام

عـلـى معنوـيـة ـشـرعية الجـهـاد لـخـط يعـطـي مخطـطـاته.. وإـلـخ، وفـضـح
المجاـهـدة، للحرـكـة السياـسـي الرـصـيد من يزيد مما الرمزي، المستوى

عـلـى وتعـمـل الـمـة هوـيـة ـعـن ـتـدافع تحررـيـة كحرـكـة مواقعـهـا ويـقـوي
صدرها.  على الجاثم الحاتللا سلطة من تخليصها

بـهـا الرتـفـاع تتطلب وفعاليتها السلمية الحاتجاجية هذه فاعلية أن على
ـاس، عند الغضب شحنات تفريغ إلى تهدف التي الممارسة مجرد عن الـن
الجماهيرـيـة للتوعـيـة أداة ـهـي مـمـا أـكـثر للتنفـيـس أداة تصبح بذلك لنها

لينتـهـي خرـيـر، إـلـى الـهـدير يتحولا كيف رأينا وقد المحتل، على والضغط
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كل في بل مرة، من أكثر العملية شيء.. وتتكرر يكن لم وكأن شيء كل
وأن الـسـلمية"، "المقاوـمـة ـعـادة ـهـي ـهـذه ـبـأن الـعـدو اقتنع حاتى مرة،

المؤقت.   الضجيج هو أدائها سقف

ّ العدو بيد أداة السلمية" إلى "المقاومة وتحولا كفة في كله هذا أن إل
ـمـع التنـاغم فـخ فـي فالوقوع أخرى، كفة في الجهاد من للنيل يستعملها

ـبـالمر الرـضـى وأدبـيـات الهزيـمـة ثقاـفـة وتسويق المحتل، العدو خطاب
ـع، ـة يضــع الواـق ـي "المقاوـم ـوظفينال صــف الســلمية" ـف لحســاب ـم

مقاوـمـة وليـسـت للجـهـاد مقاوـمـة بالـتـالي ويجعلـهـا الدوـلـة، مؤسـسـات
والحاتللا. للعدوان

السياسية.     والحسابات     الستراتيجية      بين  –   3

ـمـدعوون فإنـنـا الحاتللا ـلـدحار كاـسـتراتيجية الجـهـاد عن نتحدث عندما
لـيـس فالجـهـاد السياـسـية، للحـسـابات الجـيـد الستحـضـار ـضـرورة إـلـى

الرض، على حاركة هو وإنما الفراغ، في تتحرك ارتجالية عفوية ممارسة
الشــروط مــن مجموعــة اســتجماع إلــى فعالــة تكــون لكــي تحتــاج

المبدئـيـة بـيـن ـبـالتوازأن التـسـام المـثـالا ـسـبيل عـلـى منها والمواصفات،
المبادئ التزاُم يؤدي أن دون واحاد، آن في بينهما تجمع بحيث والواقعية،

تـجـاوزأ إـلـى الواـقـع لـظـروف الـسـتجابُة ول الواـقـع، حاـسـابات إلـغـاء إلى
المبادئ.

إـطـار ـفـي وتـقـديمها الطبيعية، وسائلها عن بعيدا الكبيرة الفكرة طرح
فيـمـا الـهـدف إـلـى تتجه الحركية المسيرة يجعل السياسي، الغموض من

ـفـي الـخـط يتجـسـد أن إلى بالتالي ويؤدي الطلق، الهواء في القفز يشبه
ذا ـهـذا يـكـون وقد الفعالية، عناصر إلى تفتقر التي المحدودة، الممارسة

العلمـيـة بالتغطـيـة يـتـابع ـلـم إذا خاـصـة الحاـيـان، بـعـض ـفـي عكسي أثر
ـظـل ـفـي بالعـمـل محكوـمـا الداء يـكـون عـنـدما ـكـذلك وخاـصـة اللزأـمـة،

الـسـتعمارية، التـحـديات خللا من بالقضية تحيط التي الصعبة المعادلت
إـلـى لتحولـهـا الـسـانحة الفرـصـة تنتـظـر اـلـتي النتهازأـيـة، القوى وألعيب

الجهادية.  المسيرة إرباك عناصر من عنصر

الـعـدو ـمـع خاـصـة تنطـفـئ، ل مـشـتعلة الجهاد جذوة تبقى أن يجب نعم
ل بطريقة عليها ضاغط عنصر إلى الداء ليتحولا أمريكا)، (الن الخارجي

بأـسـلوب معـهـا الـصـراع إدارة خللا ـمـن النـفـاس، بالتـقـاط لـــها تـسـمح
لـهـا ـتـترك فل ومـكـان وـقـت ـكـل ـفـي تلحاقـهـا التي الكهربائية الصدمات
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استحـضـار ـمـن ـهـذا ـمـع لـبـد الموقف. ولكن في التوازأن لمتلك فرصة
ـمـن كـلـه ـهـذا مع ولبد (القطري)، (العالمي) والخاص العام بين التوازأن
أرى واـلـذي الحرـكـة، ـفـي السياسية البعاد يحترم الذي التخطيط اعتماد
ثلثة: أمور فيه تستحضر أن أهمية

 
يـكـون قـد إذ فائـقـة، بعناـيـة الهـداف اختـيـار : أيالهـداف     انتقاء – 1

ـد ـشـكلها ـفـي تقديمها وعلى الصورة، تحسين على مساعدا الهدف الجـي
إن إذ ذـلـك، خلف عـلـى يـكـون وـقـد الـسـتراتيجية، ـغـرض يحـقـق اـلـذي

رة فـي الدخولا ن صـحيحة غيـر صـورة يعطـي العشـوائي الخبـط دائ ع
فرـصـة للـعـدو ويتيح الجدد، النصار يفقده مما الجهادي، المشروع طبيعة
ـفـي خـطـأ أـنـه عـلـى السياـسـي الخـطـأ تـقـديم خللا من الصورة، تشويه
الفكري. المنهج في حاتى أو الحركي المنهج

لمعطـيـات الـتـوقيت مواءـمـة مدى في النظر : أيالتوقيت     اختيار – 2
المحلية، الساحاة وخاصة سبيلً، ذلك إلى المجاهدون استطاع ما الساحاة

السياـسـية، قيمـتـه ومـن الداء أثر من يزيد مما فذلك العمل، ميدان لنها
للقضية.   أكبر بشكل خادما ويجعله

ـشـبيها يـكـون بحـيـث والبراعة، بالدقة يتسم أن : أيالتنفيذ     إتقان – 3
الحساـسـة المـنـاطق ـفـي الـبـارع الـطـبيب يجريها التي الجراحاية بالعملية

) :    قالا الجسم، من       (...  [  ]. 
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العراقالعراق  احاتللااحاتللا  بعدبعد  ماذاماذا
 القرشي عبيد بوأ

ّلَف ـلمية، العربية الذاكرة في آَخَر عميقا شرخا العراق احاتللا َخ والـس
نـصـف طيـلـة الـصـهيوني الكـيـان مع المة لها تعرضت التي النكبات فبعد
العالم، في السلمية القليات شهدتها التي النكسات و الزمان، من قرن

لـسـتئناف مـسـعاها في العربية الشعوب شهدتها التي المروعة والمذابح
ـفـي يتمـثـل آـخـر جـلـل بمـصـاب السلمية المة أصيبت السلمية، الحياة
ـفـي حـاـدث كـمـا الـسـلمية، الراـضـي لحاتللا الـصـليبية الجحاـفـل ـعـودة
أفغانستان. في قبله ومن العراق
فمقاوـمـة النتـهـاء، عـلـى مـشـرف المظـلـم الوـضـع ـهـذا ـفـإن ذلك ومع

الـبـد. إـلـى راحـاـت المريـكـي الـصـنم وهيبة تصاعد في السلمي الجسم
بالقوة وليس والرشاوى بالصفقات إل العراقي النظام تسقط لم أمريكا

الكاملة سيطرتها تبسط ولم القدرات، بين الهائل الفرق رغم العسكرية
متزايدة. مقاومة وجود بسبب الساعة حاد إلى العراق على

الـصـعدة عـلـى جدـيـدة معطيات أفرزأ للعراق الصليبي الحاتللا أن كما
في تحمل لنها عليها، التعرف يجدر والقتصادية والسياسية الستراتيجية

المريكي. العالمي النظام انقضاء بذور طياتها

الجديد الوضع أول: معطيات

الستراتيجي     الصعيد     - على1

تغيـيـرا أحـاـدث الـصـليبي الـعـدو قبل من العراق احاتللا أن القولا يمكن
أـخـرى ولمـنـاطق والـسـلمية العربية للمنطقة الستراتيجي الميزان في
: المترتبة الثار بعض آسيا. وهذه ووسط كأوروبا العالم من

السلمية العربية المنطقة-  أ

ـام باللتزام لسوريا المريكيون وجهه الذي الصريح التهديد ـا الـت بـم
قامت سوريا فإن وخيمة. وللعلم عواقب ستواجه وإل عليها يملون
الماـضـية العـقـود خللا أمريـكـا ـمـن للتـقـرب الخـطـوات ـمـن بكثير

الحرـكـة عـلـى والجـهـازأ لبـنـان، ـفـي الفلـسـطيني الوـجـود كتـصـفية
ـضـد الثانـيـة الخلـيـج حـاـرب ـفـي والمـسـاهمة سوريا، في السلمية
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المجاـهـدين ـضـد الـصـليبية الحمـلـة ـفـي المـشـاركة وأخيرا العراق،
ـمـع الـسـورية الـحـدود أن إـلـى إـضـافة النظـيـر، منقطـعـة بحماـسـة

سنة. وإذا ثلثين من أزأيد منذ قط توترا تشهد لم الصهيوني الكيان
ـانت ـادات ـك ـورية القـي ـد الـس ـت ـق ـي دأـب ـى الماـضـي ـف إطلق عـل

ــة تصـــريحات ــة، قومـي ــاتب استضـــافة أو رناـن ــدين مـك للمجاـه
العـيـون. عـلـى الرـمـاد ذر نـطـاق ـفـي يدخل ذلك فإن الفلسطينيين

النـظـام ـفـي كرـهـا لـيـس أمريكـا، أـمـام لـسـوريا يـشـفع لم هذا كل
ّدَم الذي السوري فـي كرـهـا وإنـمـا للسـياد، جليـلـة خيانات مرارا َق
ذي المسلم، السوري الشعب عـثرة حاجـرة التاريـخ عـبر شـكل ال

ـسـوريا على ستعرج الصليبية الحملة أن الواضح الغزاة. ومن أمام
ـد السبيل هو ذلك لن آجل، أو عاجل المقاوـمـة إرادة لزأاحـاـة الوحاـي

العربية الشعوب تكون أن بعد طويلة، لفترة الصهيوني الكيان ضد
تماما. استنزفت قد المنطقة في الساسية

ـعـن تنـصـرف ـبـأن لـيـران المريكـيـون وجهه الذي الصريح التهديد
تحـسـد ل اـسـتراتيجي وـضـع في إيران باتت العراقية. لقد الشؤون

الـعـراق) (ـمـع الغربـيـة حاـدودها ـمـن التطوـيـق خنقـهـا أن بـعـد عليه
- باكـسـتان) أفغانـسـتان ـفـي المريكي (التواجد الشرقية وحادودها

ـمالية ـات والـش ـة (التحالـف ـي المريكـي ـر ـف ـة بـح ـن) والجنوبـي قزوـي
أوـضـاعها أن إـلـى إـضـافة العرـبـي)، الخليج في المريكية (القواعد
الـصـلحايين بـيـن العميـقـة للخلـفـات نـظـرا مـسـتقرة غير الداخلية

ومتـنـافرة متـعـددة اليرانـيـة الـقـرار مراكز جعل مما والمحافظين،
كانت وخاتمي. وإذا ورفسنجاني خامنئي بين ما الولءات ومتوزأعة

اـلـوقت ـفـي لتحريكها العراق شيعة ما) ورقة حاد (إلى تملك إيران
جديدة أوراق على حاصلت العراق باحاتللها أمريكا أن إل المناسب،

لـفـرض كالـسـعي الـصـميم، ـفـي اليراـنـي الحـكـم تهديد من تمكنها
وتـكـون ـقـم مرجعـيـة تـنـافس النـجـف ـفـي للـشـيعة جديدة مرجعية
ـة المعارضة وتشجيع اليراني، للحكم مناوئة (الـصـلحايون، اليرانـي

أـسـعار في التحكم إلى إضافة الخ)، المضطهدة اليرانية القوميات
الـثـر بالغ له سيكون مما العراقي للنفط المتزايد الضخ عبر النفط
اليرانية.  القتصادية القدرات على

وّجه حاينما الصليبية الحملة عن تخلفها على بالعتذار تركيا مطالبة
خللا لتركـيـا حـاـادة انتـقـادات ولفـيـتز المريـكـي اـلـدفاع وزأـيـر نائب

إن" إن "ـســي ـشــبكة  ـمــع2003-5-6 الثلـثــاء تلفزيونـيــة مقابـلــة
الـصـليبي الـغـزو خللا اـلـتركي النـظـام أداء أن المريكية. ومعـلـوم

ّعَب للعراق العلقة وتر مما ،المريكيين الغزاة على كثيرا المور َص
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ـن ـذلك بـي ـن. وـل ـإن الطرفـي ـام ـف ـتركي النـظ ـا اـل ـي دـع ـل ـف مقاـب
إنجرليك قاعدة استرجاع إلى المريكية للدارة اللذعة التصريحات

ـد مــن الســتراتيجية التركيــة يحبــذه ل مــا وهــو المريكييــن، ـي
إطلقا.  المريكيون

الذللا بـعـد ـصـاروخية بمعدلت زأاد لمريكا العربي الشعبي العداء
الـصـليبي الحاتللا تـحـت الـقـابعون المـسـلمون يعيشه الذي المريع

العـمـل ازأدـيـاد ـعـن ـسـيتمخض الـعـداء هذا أن شك ول العراق، في
د دام ما والسلمية، العربية المنطقة في الجهادي للجميـع تـبين ق

يمـكـن ل ـصـفرية، معادـلـة ـهـي والـسـلم أمريـكـا بـيـن المعادلة أن
الخر.  فناء دون البقاء لحادهما

مـصـلحة ـفـي تماـمـا لـيـس أـنـه الجدـيـد الـسـتراتيجي الوـضـع وخلـصـة
فل كــثيرة، المعادلة في المجهولة الُمعاِملت لن نظرا المتحدة الوليات

تعيـشـها اـلـتي الـحـذر اـلـترقب ـفـترة بعد إيران ستتحرك كيف يعرف أحاد
ول تتـطـور، أن تركـيـا ـمـع السيئة للعلقات يمكن كيف يعلم أحاد ول الن،

ـف ـام سيتـصـرف كـي ـذي الـسـوري النـظ ـالف اـل ـل أـصـل ـخ ـات ـك التوقـع
- الـسـوري التـحـالف الـحـرب. إن وخللا قـبـل العراقي للنظام بمساندته
ـراء للخطوط تجاوزأ حاصل إذا لكن زأمن، منذ قائم اليراني ـة الحـم التركـي

ـي، الـسـوري للتحالف أكثر ستنحازأ تركيا فإن الكراد، طرف من - اليراـن
ـا يواجه قد للعراق المريكي الستعمار أن يعني مما يجـعـل ـصـعبا امتحاـن

ـهـذا تـجـاه المـخـاوف ـبـدأت المـسـتحيلت. وـقـد ـمـن ـضـربا طويل مكوثه
.1الغربية الدراسات مراكز من تنهمر الحاتمالا
فإن ولذلك موقوتة، قنبلة والسلمي العربي الغضب فإن ذلك بموازأاة

ّطط و الحرمين، أرض علمنة عبر الزمن استباق تحاولا أمريكا ـل ُتَخ باللـي
تكبـيـل ـمـن تتمـكـن لعلـهـا مكان، كل في المجاهدين على للقضاء والنهار
هيهات.  السلمي... ولكن المارد

الخرى - المناطق ب

للتوازأنـات تجـاوزأ مـن رافقـه وما العراق على المريكي الهجوم أطلق
كفرنـسـا الـكـبرى اـلـدولا ـمـن العدـيـد ـفـي الـنـذار ـجـرس القائمة الدولية

وبـيـان الـدولا لتـلـك أمريكـا احاتقـار مـن ذـلـك يعـنـي لمـا نظـرا وروـسـيا،

1
 - George Friedman, ‘The war in Iraq is not over’, The Stratfor Weekly, 04/11/03 
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إـلـى التـحـولا عـلـى وإرغامها بل والسياسي، المادي دعمها عن استغنائها
بالرـيـادة تتمـتـع الـمـم تـلـك كانت أن بعد والثالث، الثاني الصف من دولا
جيوـشـها لتقوـيـة بالـسـعي الـقـوى تـلـك فـعـل رد الـمـن. ـجـاء مجلس في

فرنـسـا اجتمـعـت حاـيـن أوروـبـا ـفـي حـاـدث كـمـا إقليمـيـة تحالـفـات وإبرام
وكـمـا مـشـترك، أوروـبـي دـفـاعي حاـلـف في ولكسمبورغ وبلجيكا وألمانيا

دفاعل حالـف تكـوين على أشرفت حاين روسيا مع حادث بيـن المشـترك ل
وطاجكســتان البيضاء وروسيا أرمينياو (روسيا سابقة سوفيتية دولا سبع

).وقرغيزستان وأوزأبكستان وكازأخستان

يحصـل، لـم الـتـام السياسي الفراغ أن هي للغزاة الثانية المفاجأة إذن
يحصدوا لم العراقي الشعب لحكم أمريكا هيأتهم التي الكرزأايات أن كما
بريطانـيـا علـيـه راهنت الذي الخوئي المجيد الفشل. فعبد سوى الن إلى

ِتَل وأمريكا ـلبي أحامد أما العراق، دخوله من أيام غضون في ُق ـذي ـش واـل
ـفـرض ـفـي جـمـة صعوبات يواجه فإنه رجاله،  من600 رفقة العراق دخل

الدارة عـلـى شخـصـه ـفـرض ـفـي وحـاـتى ـبـل العراقيـيـن، عـلـى زأـعـامته
استنجاده عن 1أنباء وردت فقد الجليلة، الخدمات لها قدم التي المريكية
ـفـي الطائلة الموالا ) وإنفاقهBurson-Marsteller( العامة للعلقات بمؤسسة

المحـيـط اـسـتعدى أـنـه المريكيـيـن. كـمـا أـمـام ـصـورته لتحـسـين مسعى
ـقـواته ـسـلبت أن - الـسـعودية) بـعـد (الردن لمريـكـا الـصـديق القليـمـي
عـلـى المتـيـازأ لكـسـب مـنـه محاوـلـة ـفـي العراقـيـة المـخـابرات أرـشـيف

المحيـطـة للنظـمـة العلـنـي بانتـقـاده المتـيـازأ ـهـذا ـضـيع لكـنـه خـصـومه،
بنـظـام النظـمـة هذه علقة حاولا مزعومة حاقائق بنشر وتهديده بالعراق،

مناورته.  هامش من أكثر قلص مما صدام،
ـي العراق وخارج داخل للمراقبين الثالثة المفاجأة أما ـتعمار أن ـه الـس

ـْت إنما الحاتللا تصورات أن جليا وتبين عشواء، خبط يخبط المريكي َـي ِن ُب
1
 - The Holmes Report, May 5, 2003. 
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بـهـذه بنفـسـه ـجـارنر المتـصـهين الجـنـرالا أقر وقد خاطئة، معطيات على
بـكـامله، العراـقـي الجـيـش استـسـلم يتوـقـع ـكـان أـنـه ـقـالا حاين الحقيقة

عـلـى الـسـيطرة لمـهـام مستسلم وضابط  جندي100000 جارنر ليستعمل
الـمـراد يحـصـل وـلـم الـمـدنيين وـسـط تبـخـروا الجيش أفراد لكن الرض،

خـطـة البداـيـة ـمـن ـلـديها لـيـس أمريـكـا أن البـعـض وذهب . بل1المريكي
المريكيـيـن الـمـوظفين ـمـن ـعـدد اختـيـار تم وإنما العراق، لحكم محكمة

التـصـادم بـلـة الطـيـن للمشـاكل!! وزأاد الحلولا ارتجالا منهم ُطلب الذين
تعيـيـن ـثـم والبنـتـاغون، المريكـيـة الخارجـيـة وزأارة بـيـن الـسـلطات ـفـي

يعرـفـون الـمـوظفين يـعـد وـلـم جارنر، الجنرالا (بريمر) فوق آخر موظف
المريكـيـة المـسـاعي فـشـلت يطيـعـون. ـلـذلك ـمـن ول الوامر ُيصدر من

الـذي الفشـل وـهـو العـراق، فـي جديـدة حاكومـة فـرض في ذريعا فشل
.2الـعـراق ـفـي أسابيع ثلث قضى أمريكي ديبلوماسي مسؤولا به اعترف

ـى المريكية الصورة تلطيخ من ليزيد المريكي التخبط وجاء ـعيد عـل الـص
الخارجي.

غراـبـة، ول للـعـراق اـسـتعمارها ـمـن الولى المرحالة في فشلت أمريكا
أن ـمـن الـسـذج الجهـلـة ويعتـقـده المريكـيـة الكذب آلة تردده لما فخلفا

ـع أسس ويبني للديمقراطية، قواعد "سيرسي الحاتللا ـدني، المجتـم الـم
طــالا إذا المريكي الستعمار أن التاريخ يبين العراقي"، القتصاد ويطور

هذه يجعل فإنه مثل، 3وليبيريا كالفلبين لمريكا الحيوي المجالا خارج دول
والـحـرب الـتـام والنحـطـاط الـمـذقع الفـقـر ـمـن دواـمـة في تعيش الدولا

الهلية.
تاريخـهـا ـفـي ـقـط تستطع لم أمريكا أن المحللون يعتبر أخرى جهة من

نـمـوذج ـفـي النـظـر ويكـفـي سياـسـيا، للنـجـاح العـسـكري تفوقها استثمار
ـتان ـان أفغانـس ـى للبرـه ـك عـل ـث ،4ذـل ـا أن حاـي ـم أمريـك ـا رـغ ـي نجاحاـه ـف

وإنمــا الكلمة، بمعنى سياسيا نظاما تبن لم أنها إل المدن على السيطرة
سـلطات ومنحهـم الطـرق قطـاع عصـابات تـسـليح ـهـو فعلـتـه ما أقصى

ـو واـسـعة، ـذي الوـضـع وـه ـد اـل ـود عـلـى ـسـريعا ارـت ـفـي الـصـليبي الوـج
وـبـات الـطـرق، قـطـاع بممارـسـات الفـغـان كـيـل طفح حايث أفغانستان،

1
 - Washington Post May 4 , 2003.

2
 - The Independent, 09/05/2003 

3- صناعية               قاعدة ذات متقدمتين دولتين كانتا التي واليابان ألمانيا حاالتي إلى ُيلتفت ل
التحاد            لحاتواء محوريا كان الحاتللا بعد الجيوسياسي دورها أن إلى إضافة متطورة،

 السوفييتي.
4
 - Gabriel Kolko, ‘The Age of Unilateral War: Iraq, the United States and the End of the European Coalition’ 

CounterPunch, April 30, 2003.
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مـرة أفغانسـتان ربـوع كل حاكم إلى المؤمنين إمارة لرجوع مهيئا الوضع
أخرى. 

العـشـوائي القـتـل ـفـي تجـلـت التي المريكية الستعمارية الوقاحاة إذن
المريكيــة العورات كشف من زأاد الدارية الكفاءة وعدم النهب وتشجيع

ساخن.  بصيف ينذر ما وهو العراق، في
   القتصادي     الصعيد     - على   3

لـكـن العـمـار، إـعـادة بجـنـة العراقيـيـن الـصـليبية الدعاـيـة بـشـرت لـقـد
سوى الحقيقة في هي ما الموعودة الجنة أن للمغفلين اتضح ما سرعان

القل على أو القتصاد تطوير في الطلق على لمريكا نية فل تلظى، نار
لـعـدة وذـلـك الثانـيـة، الخلـيـج حارب قبل ما مستويات إلى بالعراق العودة
بينها:  من أسباب

أمريكا:  منها تعانأي التي الخانأقة القتصادية الزأمة-  أ

ـة العراق لغزو الصفر ساعة المريكية الدارة اختارت لقد ـة، بعناـي فائـق
لنتاـئـج الرـسـمية الرـقـام ـصـدور بموـعـد عـلـم عـلـى ـكـانوا أمريـكـا فقادة

حاـيـث النـسـب اـلـوقت فاختاروا ،2002 لسنة الكارثية المريكي القتصاد
العـسـكرية. ـفـالنمو الحمـلـة بمجرـيـات مـشـغولا المريـكـي الـعـام اـلـرأي

%2.4 بالـكـاد بلغ القتصادي المحللـيـن جمـيـع عليـهـا يتـفـق نـسـبة وـهـي ، 
ـبة زأاد جهته من القتصادي والعجز كافية، غير بأنها القتصاديين 21.5 بنـس

ب زأاد السلع) فـقـد (قطاع التجاري العجز أما دولر،  مليار435.2 ليبلغ%ــ 
ـ  13.4 ـفـي التـجـاري العـجـز بـلـغ حاين في دولر،  مليار484.2 إلى ليصلـ%

%15.3 بنسبة ليزيد دولر  مليار373 التصنيع قطاع وـهـو ،2001 ـسـنة  عن 
ـفـي ـلـه ينـظـر اـلـذي الـخـدمات قـطـاع المقاييس. وحـاـتى كل فاق تدهور
% 22.6  بلغ القطاع هذا في العجز فإن المستقبل قطاع أنه على أمريكا

هـذه . ورغـم1991 منـذ مسـتوى أسـوأ وهو دولر،  مليار49.1 يعادلا ما أو
الغنـيـاء، ـعـن الـضـريبي للعفاء بمشروع تقدم بوش فإن السيئة الرقام

إثـقـالا ـمـن العـفـاء ـهـذا وـسـيزيد الـعـراق، غزو أثناء نوقش مشروع وهو
بعـجـز مكبـلـة أحاوالـهـا أحاـسـن ـفـي ـسـتبقى التي المريكية الخزينة كاهل
.2012 حادود إلى دولر  تريليون1.4 يعادلا ثقيل

أن منـهـا يرـجـى ل وبالـتـالي ـسـيئة القتـصـادية أمريـكـا أحـاـوالا أن يتضح
النـفـط ازأدـيـاد حاـيـن إلى ولو العراقيين، لصالح أموالها من بشيء تضحي

السواق. في العراقي
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العمار:  إعادة عن تتكلم ل الحرب ميزانأية-  ب

وـمـن دولر  ملـيـار70 حـاـدود ـفـي بوش إدارة طلبتها التي الميزانية تبلغ
ـيـرد فـلـم العـمـار إـعـادة العسكرية. أـمـا للغراض دولر  مليار62 ضمنها

) أـنـهKrugman Paul( القتصادي المحلل تكلم وقد بل مخصص، شيء عنها
المريكيـيـن الـضـرائب دافـعـي أن فيعتـقـد نفـسـه أحـاـد يـخـادع أن ينبغي ل

ـلـن الـكـونجرس أن آـخـرون الـعـراق. وـيـرى إعمار إعادة كلفة سيدفعون
وحـاـتى الـغـرض، لهذا الحاولا أحاسن في دولر  مليار2 مبلغ صرف يتجاوزأ

أـخـرى دولا لـتـوريط خـطـوة ـسـوى يـكـون ـلـن ذـلـك ـفـإن فعل هذا تم إذا
ليضخ ل المريكية، العمار صناديق في خاطر طيب عن أو عنوة لتشارك
ـالا ـدفع ولـكـن العراـقـي القتـصـاد ـفـي الـم ـاتورة ـل ـود ـف الحرـبـي المجـه

الصليبي. 

ولـيـس الـعـراق ـمـن النأتـفـاع تـنـوي التي هي أمريكا-  ج
العكس:

بـشـكل خلـلـه ـمـن يـتـبين 1اـلـدولي النـقـد ـصـندوق ـعـن تقرير صدر لقد
القتصادي، التوازأن في كبير اختللا من تعاني دولا أربعة هناك أن صارخ
دولا باختصار أي وأستراليا، وبريطانيا أمريكا الربعة الدولا هذه بين ومن

تـسـميته إـلـى البـعـض ـجـر مـمـا الـعـراق، ـغـزا الذي الستعماري التحالف
تعـيـش اـلـدولا ـهـذه ـشـعوب أن التقرـيـر كـشـف المفلسين. وقد بتحالف

مستويات إلى وصلت والعامة الخاصة المديونية نسبة وأن قدراتها، فوق
ـفـي يأـمـل اـلـذي ـهـو المريـكـي القتـصـاد ـفـإن الـسـبب ـضـخمة. ولـهـذا

العكس. وليس العراقي النفط مخزون على الستيلء جراء من النتعاش
ـمـع الغنيـمـة تقاسم بعد للعراقيين الفتات رمي أمريكا أرادت إذا وحاتى
النفطـيـة ممكـنـا. فالمنـشـآت ذـلـك يـكـون ـلـن الحليـفـة، الـصـليبية اـلـدولا

ـالفتراض اليوم، في برميل  مليون2.1 سوى تضخ ل العراقية ـذه أن وـب ـه
الثلث، الخلـيـج حـاـروب قـبـل  ـمـا1979 ـسـنة لمستويات ستعود المنشآت

دولر  ملـيـار25 يـعـادلا ـمـا أي الـيـوم، في برميل  مليون3 إلى يصل بإنتاج
ـفـي يكـلـف لوحـاـدها الكهربائـيـة الـشـبكة تأهيل إعادة أن علم سنويا. وإذا

يتطـلـب النفطـيـة المنـشـآت تأهيل وإعادة دولر،  مليار20 التقديرات أقل
الـعـراق فـي البناء لعادة الجمالية الرقام وأن دولر،  مليار6 القل على
ـهـذه ـفـإن دولر،  ملـيـار105 ) إـلـىNordhaus( التـقـديرات بـعـض ـفـي تصل

1
 - The World Economic Outlook of the International Monetary Fund (IMF) issued in January 2003.
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عـلـى تغطيتـهـا ـمـن العراـقـي النفـطـي النتاج يتمكن لن الضخمة الرقام
حـاـل هـنـاك يـكـون أمريـكـا. ـقـد الحالا بطبيعة تغطيه ولن المتوسط المد
برميل  مليون8 حادود إلى العراقي النفطي النتاج بزيادة الشكالية لهذه

أمريكا تهتم دولا باقتصاد وتطيح السوق، ستغرق الزيادة هذه لكن يوميا،
(ـجـارة النووـيـة) والمكـسـيك (لترـسـانتها روـسـيا مـثـل باـسـتقرارها ـجـدا

الخليج.  لدولا إضافة أمريكا)،

والجـواب العـراق، احاتللا من إذن أمريكا استفادت ماذا قائل يقولا قد
ـو ـزون أن ـه ـي المـخ ـن الضــخم العراـق ـط ـم ـد النـف ـن ـق ـات أـم الحاجـي

أســعار في التحكم من ومكن البعيد، المدى على المريكية الستراتيجية
المريكية النفطية الشركات ترضاه معينا سقفا أبدا تتعدى ل لكي النفط

جناـهـا اـلـتي الساـسـية القتـصـادية الفاـئـدة المريـكـي. لـكـن والمستهلك
عـلـى المحافـظـة هي العراق، احاتللا من القصير المدى على المريكيون

عـلـى البـقـاء ـعـبر الـعـالمي، القتـصـادي للتعاـمـل أساسية كعملة الدولر
المريكــي للقتصاد الضخمة العيوب ظهرت أن بعد للدولر، مرتفع سعر
إخفاؤها.  الممكن من يعد ولم

ـسـوءا ـسـتزداد ـبـل تتحـسـن، ـلـن الـعـراق ـفـي القتصادية الوضاع إذن
ـلـن الـكـبرى فاـلـدولا لنفـسـها، العراـقـي بالنفط ستنفرد أمريكا أن طالما

ستـضـاف الـحـالي الـغـزو وتكلـفـة أمريـكـا، جيب في الموالا لضخ تتسرع
كاـهـل لتثـقـل الـسـابقة الديون رفقة المرتقبة العميلة الحكومة رقبة إلى

عارمة ثورة بغيوم قريبا ستتلبد العراقية السماء أن يعني مما العراقيين،
الصليبيين.  على

الجديد الوضع لمواجهة عريضة طوط: خ ثانيا

للوـضـاع اـسـتراتيجية قراءة عن عبارة المقالا من الولا الشق كان إذا
لعلج وـسـائل عن البحث الضروري فمن العراق، احاتللا     عن     نجمت     التي
مـسـتوى عـلـى أو العراـقـي القـطـر مستوى على سواء الحاداث هذه آثار

أـمـرا لـيـس الـصـليبي الحاتللا أن الـقـولا يمـكـن الـسـلمية. وبداـيـة المة
ول الـسـلم أـمـة مـنـه عانت لقد بل السلمية، المة على جديدا أو طارئا
الـخـبرة ـفـإن ـثـم ومن والشيشان...)، (فلسطين عديدة أقطار في زأالت

بغزارة.  متوفرة الحاتللا مع التعامل في الجهادية
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   العراق     - داخل     أ

ـل باستثناء الطراف كل وأن ودينية عرقية فسيفساء العراق أن بما أـه
البـحـث ـهـذا ـفـإن خارجـيـة، دواـئـر أو أنظمة مع مسبقة أجندة لهم السنة

ـهـم لنـهـم نـظـرا التحلـيـل، وحـاـدة ـهـم الـسـنة أـهـل ـكـون عـلـى سيقتصر
ـة المســتهدفون ـن حاقيـق ـس الحاتللا خللا ـم ـم، ولـي ـم غيرـه ـذلك وـه ـك

ـإخراج أساـسـا المعنـيـون ـمـن ـكـل لن الـعـراق ـمـن الـصـليبي الحاتللا ـب
ـارات خـضـوعهم ـمـن أـكـثر الخارجـيـة للمعطـيـات يخـضـع ـسـواهم للعتـب
الداخلية.

 
السياسي المستوى على

ـإنهم السابق، النظام عصبية لكونهم نظرا السنة أهل أن بجلء يظهر ـف
الـسـنية الـسـلمية الصحوة أن سقوطه. كما بعد لما مستعدين يكونوا لم

لتعارـضـها ـشـديدين وبـطـش قمع من تعاني الزمن من عقود طيلة ظلت
تـكـون أن المـسـتغرب ـمـن ليس فإنه السابق. ولذلك النظام علمانية مع

ـهـذا لـكـن منـسـقة، غـيـر ومواقفهم منظمة غير العراقيين السنة صفوف
ـا والحاتللا يرحام، ل الوقت لن بسرعة يتغير أن بد ل الوضع ـالت كلـم ـط
ـمـن بسلـسـلة القـيـام ينبـغـي اقتلـعـه. ولـهـذا وـصـعب ـعـوده اـشـتد مدته

أبرزأها: لعل الجراءات،

الصفوف تنظيم

الـصـفوف. ولـعـل تنظـيـم ـهـو قوة بكل إليه السعي ينبغي عمل أولا إن
تـضـارب ـمـن الـشـأن ـهـذا يشوب لما الخطوات أصعب هي الخطوة هذه

ـذا التـفـرغ ـمـن مؤمنة لثلة بد ل ذلك والمصالح. رغم والفكار المناهج لـه
المـصـلحين ـمـع والبحث وعرضها، البلد طولا السفر مشاق وتكبد المر،
ـن ـن المـشـتركة الهتماـمـات ذوي ـم ـإخراج والمهتمـي ـرة ـب بلد ـمـن الكـف

الفصل في التفكير ينبغي المناسبة التنظيمية الرضية إيجاد السلم. بعد
البـقـاء مراـعـاة ـمـع القتالـيـة، والجـهـزة الدعوية/السياـسـية الجهزة بين

تنظيميا، المر ينفلت ل حاتى الصلبة) بينهما شديد (لكن رقيق خيط على
جهـيـدا، وجـهـدا ـطـويل وقـتـا ـسـتأخذ ـبـل هيـنـة ليست العدو إخراج فمهمة
ـابس. الخـضـر تأكل قد التي المعاكسة الضربات من الحاترازأ ويجب والـي

يتمتـعـون رـجـال يهـيـئ أن اـلـدعوي/السياـسـي الجـهـازأ عـلـى ـكـذلك ـبـد ل
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معرفتـهـم تـكـون أن (عـلـى معتبرة سياسية ونباهة هائلة اتصالية بقدرات
بالهيكلـيـة منعدـمـة ـشـبه وـكـذلك للتنظـيـم، العـسـكرية بالـشـؤون منعدمة

لـسـلطات ـهـؤلء انكـشـاف حاالا التنظيم على ضرر يقع ل حاتى التنظيمية
بـمـد القـيـام هي الولى مهمتهم تكون أن ويجب اختراقهم)، أو الستعمار

تنـسـيق بـهـدف وغيرهم، السنة لهل الممثلة الفعاليات كافة مع الجسور
النـهـائي غرضهم يكون وأن الوضاع، وتقويم المعلومات وتبادلا المواقف

الداخلية الجبهة وتوطيد الجهاد، راية تحت السنة لهل إجماع تأسيس هو
اللزأم الـشـعبي الـسـند وـتـوفير لـضـعافها، الـعـداء مـحـاولت ضد السنية

للمجاهدين. 

الجهاد فكر ترويج

وسط تائهين أنفسهم وجدوا بالعراق السنة أهل أن هاهنا التنويه ينبغي
ـمـؤقت الحاتللا أن قاـئـل مثـبـط فـمـن والجتـهـادات، الفـكـار ـمـن بلبـلـة

ـأن قائل مخذلا ومن البناء، فرصة له فلنترك قليلة سنين بعد وسيذهب ـب
ـلمية المقاومة أن يدعي حاالم ومن أمريكا، لمقاومة سبيل ل ـدى الـس أـج

الـسـتعداد ـعـن وبـعـدا اـضـطرابا الـصـفوف تزـيـد مـقـولت وأنفع... وكلها
ـمـن الـصـليبي الحاتللا تمـكـن أنـهـا عـلـى زأـيـادة للعدو، الفورية للمقاومة

ـجـدا. ـمـن طويل لوقت المنطقة في بقاءه لترسيخ الثمين الوقت كسب
الجـهـاد، لفريـضـة اـلـدعوة بتروـيـج الـبـدء المؤمـنـة الثلة على إذن الواجب

ات الكتب نشر عبر وذلك راص الشـرطة وترويـج الجهاديـة والدبي والق
تبـنـي عـلـى الـنـاس وأعلم والئـمـة اـلـدعاة وحـاـث الـعـدو، على المحرضة

هذه نشر يجب كما والخرة، الدنيا في الوحايد الخلص لنها الجهاد قضية
ـن. الـسـنة أبناء من والشجاعة والفتوة المروءة أولي بين المواد العراقيـي
فـكـر أعـمـدة تأسيس في وستسهم صداها الدعوة هذه ستجد الله وبإذن
الستعمار. ريح بذهاب يعجل العراق داخل جهادي ثوري

 
النأهيار أجأواء تفعيل

الـعـراق، بلد ـمـن الـصـليب عـبـدة لـخـراج السابقة الخطوات تكفي لن
ـكـل يـخـص فيـمـا النهـيـار أـجـواء عـلـى للبقاء الحثيث السعي يجب وإنما

ل تحـدي يحصل أن بمعنى الصليبية، المخططات ليبية القـرارات لك الص
لكل المطلق الرفض عبر والعلمية، والجتماعية والقتصادية السياسية

وأدواته عملئه مقاومة ذلك في بما الستعمار، أركان توطيد شأنه من ما
ضد ومستمرة شرسة دعائية حاملة تنظيم ينبغي المقابل وقراراته... في
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والملـصـقات والـصـحف المنـشـورات بنـشـر وذـلـك الـصـليبي، الـسـتعمار
ـة ـعارات وكتاـب ـم الـش ـبرات والتكـل ـوت، بمـك ـالتحكم الـص ـي ـف ـولا ـف عـق

الـسـتماتة ينبـغـي ـثـم وـمـن للحرب، الولا الميدان هو الشعب وعواطف
ـسـماء ول تحمـلـه أرضا العدو يجد ل حاتى حاد، أقصى إلى الجانب هذا في

ميسرا. والقتالا ممهدا الوضع بذلك المجاهدون ليجد العراق، في تقله

الـعـدو عـلـى واـلـتركيز الهامـشـية الخلفات عن البتعاد
الصليبي

القاـعـدة ـهـي ـكـان كيفـمـا اـسـتعمار أي يوظفـهـا قاـعـدة أولا أن شك ل
ْق المعروفة ْد. وـلـذلك َفّر يـغـرق أن ـهـو الـغـزاة يتمـنـاه ـمـا أـكـثر ـفـإن َتُس

لـضـخ الـجـو لـهـم ويخلو والطائفية، العرقية الخلفات من بحر في العراق
ـفـي الـسـنة أـهـل عـلـى إذن أخرى. يجب صليبية لحملت والتهييء النفط

تـجـاوزأات حاولا الطرف بغض ولو عدوهم على الفرصة يفوتوا أن العراق
الـعـدو ـضـد واـلـتركيز الثـقـل ـكـل ويـضـعوا الـخـرى، العراقـيـة الـطـراف
السياســية الوســائل بكــل واســتنزافه المريكــي، وخاصــة الصــليبي
فشــله. لتسريع الحاتللا كلفة لرفع وذلك والعسكرية والمنية والعلمية

المـشـاريع ذات العراقية الطراف اتجاه اللزأمة الحاتياطات كافة أخذ مع
المشبوهة.

الصليبيين أخطاء استثمار

ارتكـبـت فإنـهـا وـلـذلك للغاـيـة ـضـعيفة لمريـكـا الستعمارية التجربة إن
الجنود من اللف بشطب مؤخرا توجتها العراق، أرض على كثيرة أخطاء

ـذا مـثـل استثمار من بد للشارع. ل ورميهم الجندية سلك من والضباط ـه
أحاـضـان نـحـو الجـنـود ـهـؤلء ـلـدفع المـكـان ـقـدر والجتهاد الخرق الفعل

مـتـوفرة. والـسـلحة ـمـدربين داـمـوا ـمـا الـصـليبية القوات ضد المجاهدين
في صداه يجد أن من الستعمارية القوات ترتكبه خطأ لكل ينبغي وهكذا
بعجـلـة ـيـدفع فادحاا السياسي الثمن يكون بحيث الصليبي، الدم من أنهار

. المام إلى التغيير

العسكري المستوى على

ـقـوة وـمـواطن معيـنـة أـهـداف ـلـه الوافد العدو أن هاهنا الشارة ينبغي
القـل علـى أو أهـدافه لتحطـيـم الجتهاد إذن المهم ضعف. من ومواطن
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لمنـعـه ـقـوته ـمـواطن تفادي ينبغي كما لديه، نفعها من أغلى كلفتها جعل
تركـيـزه يفـقـد حـاـتى ـضـعفه ـمـواطن عـلـى والهـجـوم منها، الستفادة من

وصوابه. 

النفط على التركيز

فليكن النفط، منابع احاتللا هو الصليب لقوات الساسي الهدف أن بما
المنـشـآت أن قاـئـل يقولا الستهداف. قد أولويات رأس على الهدف هذا

لـكـن المـسـتحيل، ـمـن ـضـرب واستهدافها مشددة حاراسة تحت النفطية
لهـا ـتـوفر أن ـمـن وأـصـعب معـقـدة عملـيـة النـفـط اـسـتخراج أن الحقيقة

الفقهـيـة القاـعـدة الـحـالت ـهـذه مـثـل ـفـي الشاملة. وتستخدم الحراسة
مـصـافي ـكـانت إذا أـنـه بمعـنـى جله"، يترك ل كله يدرك ل المعروفة: "ما

وـسـهلة ـجـدا طويـلـة للنفط الناقلة النابيب فإن الحراسة شديدة التكرير
عدم يعني ل فهذا المصافي اختراق المستحيل من كان وإذا الستهداف،

الـصـهاريج طرـيـق ـفـي لـغـم وضع أو عليها، القائمين الصليبيين استهداف
اسـتخراجا عديـدة بمراحاـل تمـر النفـط مـن المتنقلة... الخ. فالستفادة

إـلـى البداـيـة ـمـن حامايتـهـا تستحيل مراحال وكلها وتصديرا، وتكريرا ونقل
النهاية. 

المريكيين الجنود على التركيز

الـصـليبية، الحمـلـة ثـقـل مرـكـز ـهـم المريكيـيـن الجنود أن المعلوم من
الـعـداد أـكـثر ـكـذلك وهم لها، والمخططة للحملة المتزعمة هي فبلدهم
غيرـهـم، ـمـن قيـمـة أـكـثر أرواحاـهـم أن كـمـا وحاقدا، حانقا وأشدهم تواجدا

أمريـكـا أن الـبـديهي ـقـوة. ـمـن بـكـل الـسـتهداف ينبغي من فهم وبالتالي
ل دول حاروبـهـا ـكـل ـفـي تحشر فإنها ولذلك الجبناء، جنودها طبيعة تعرف

جـنـود ـمـع الـشـيء نـفـس ـسـيتكرر الـعـراق وـفـي فيـهـا، جمل ول لها ناقة
لـلـروح قيـمـة ل - ثالتـيـة ـعـالم دولا اـلـخ. وـهـي وألبانـيـا وأكرانـيـا بولونـيـا
ـضـجر إـلـى حاتـمـا ـسـيؤدي أمريـكـا جـنـود عـلـى التركيز لديها. إن البشرية
ـدي ـي الجـن ـة المريـك ـدات ومطالـب ـة الوحـا ـا، المريكـي ـذهابها بترحايلـه وـب
الخرى.  القوات حاتما سترحال

المكلفة غير الوسائل استعمالا
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ـة نظــرا ـة الصــراع لطبيـع ـن الطويـل ـد ـم ـي القتصــاد المفـي ـة ـف طاـق
واـسـتعمالا المباـشـر اللتـحـام بتـفـادي وذـلـك المـكـان، ـقـدر المجاـهـدين

مما وغيرها والصواريخ والقناص كاللغام وقاتلة فعالة وسائل ذلك عوض
الكثير. الشيء المجاهدين يكلف أن دون مقتل في العدو يصيب

والتسرع العفوية عن البتعاد

الجـهـادي نضجها - بلغ مثل - كالفالوجة عراقية مناطق أن الملحاظ من
الـكـر وتكتيـكـات المتقطـعـة المقاوـمـة كانت أخرى. وإذا مناطق من أكثر

ذـلـك ـمـع ينبـغـي أـنـه إل للـعـدو، النهـيـار أـجـواء عـلـى للبقاء مفيدة والفر
ـفـي باـلـدخولا الـصـليبيين ـمـع سريعا المعركة حاسم محاولة من الحاترازأ
ـتغللا من العدو يمكن ذلك لن تنسيق، دون العدو مع شاملة مواجهة اـس

قاـسـيا درـسـا فيكون لصالحه المعركة يحسم مما المتفوقة، النارية قوته
. الله سمح ل العراقيين لباقي

السلمي     العالم     - في     ب

ّلَف العالم أنحاء في ضخمة ارتجاجية هزات للعراق الصليبي الحاتللا َخ
ـفـي ـيـرق ـلـم الجدـيـد الوـضـع إزأاء الـمـة وجـهـاء تـصـرف لكن السلمي،

قبــل تنبهوا الذين الجهاد أنصار التطلعات. فباستثناء مستوى إلى الغالب
ـك إثر وأعدوا السلم أرض لغزو الرامية الصليبية للمخططات الجميع ذـل
ـعـن الـسـلمي الطـيـف مكوـنـات معـظـم عجزت الصليبيين، لقتالا العدة

ذـلـك ـعـن عوـضـا وطلـبـت الـشـاملة، الـحـرب ـهـذه ـمـع الـجـدي التعاـمـل
سياسة اتباع فضلت أو وسدنتهم، الطواغيت وعود إلى والركون السلمة
ـسـقوط بـعـد المؤـسـف من لوحادها. وكان تتلشى التحديات لعل النعامة

أو الطللا عـلـى تبـكـي إـمـا ـصـدرت التي والراء التحليلت أكثر أن بغداد
فعـلـه يـجـب ـمـا لتقرـيـر الكتاـبـة أحـاـدهم قرر إذا وحاتى الذات، بجلد تتلذذ
ل خائرة المنعوتة الحلولا أن تجد السلم، بأمة ألمت التي المصيبة تجاه

وتصميما.  حاقدا أكثرهم عن بله العداء ألين مع نفعا تجدي
عـلـى يقـضـيان حـاـتى جـفـن لهـمـا يـنـام لن الصهيوني والكيان أمريكا إن

"ـصـقورها" و"حامائمـهـا"، "متطرفها" و"معتدلها"، كلها السلمية الحركة
الـجـد ـسـواعد ـعـن الجمـيـع وليـشـمر الواـقـع ـمـن للـهـروب إذن داعي فل

والجهاد.
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: التالية المور أفرزأ العراق احاتللا واقع أن القولا يمكن وعموما

َبُه ل الشاملة الحرب الشاملة بالحرب إل ُتَجا

لحاتللا وـسـعت السلم أمة ضد شاملة صليبية حاربا أمريكا أججت لقد
لـغـزو لعابـهـا ـسـالا حـاـتى أـقـدامها تثـبـت تـكـد وـلـم الـعـراق ثم أفغانستان

ـاطق ـلمية مـن ـام إـس ـرى. وأـم ـذا أـخ ـوم ـه ـكري الهـج والسياـسـي العـس
ـي حاد هناك يعد لم الشامل، والعقدي والعلمي والنفسي والقتصادي ـف

ـة عواـئـق هناك تعد لم أنه بمعنى وأمريكا، المسلمين بين المعركة معنوـي
ـولا ـا اســتهداف دون تـح ونفســيا واقتصــاديا وسياســيا عســكريا أمريـك

الرـيـاض هجـمـات ـفـإن ـثـم مكان. وـمـن أو زأمان أي في وعقديا وإعلميا
عنـهـا مـسـؤولا القاـعـدة تنظيم كان إذا عما النظر - بغض 1البيضاء والدار

المـفـروض ـمـن اـلـتي المضادة الشاملة للحرب تجليات إل هي ما – ل أم
"الصهيوصليبي". الستعماري التحالف ضد شنها

التغيير في الكونأية السنن فهم ضرورة

أمثـالا مـن والجـدد القـدامى الدهاة كل أن إل منطلقاتهم اختلف رغم
) وماوLiddell Hart( هارت وليدلا )Napoleon( ) ونابليـونClausewitz( كلوزأفتز

)Mao Tse Tungـقـامت إذا إل مجدـيـة تـكـون ل الستراتيجية أن ) مجمعون
.الـحـرب ـخـوض ـفـي العدو وإرادة قوة على التغلب أساس على

ـي والنفسي العسكري العاملين بمزج إل يكون ل المر هذا أن ومعلوم ـف
يرفعهـا الـتي والسلبية السلمية الحلولا كل فإن وبهذا العدو، ضد الحرب

مـجـرد إل ـهـي ـمـا الـصـليبية الحمـلـة تـحـديات لمواجـهـة كـبـديل أـصـحابها
تعنى التي الكتب دراسة على ينكبوا أن بهؤلء وهراء. والحارى سفسطة

عـلـى ـكـذلك وينكـبـوا الـحـديث، إـلـى الـقـديم ـمـن الـحـرب ظاهرة بتحليل
إـلـى يـسـتوعبوه ـلـم ما يستوعبوا لربما والثورة الستعمار ظواهر دراسة

ـمـن ـعـداها ـمـا ـكـل وأن العـسـكري، الـحـل ـمـن مـفـر ل أـنـه من الن حاد
عليه.  وإعانة الحل لهذا تكملة إل هي ما الخرى العمالا

الهمم شحذ في ودورها السلمية الدعوة

مقالا     ل -   1 انظر العملية هذه ثنايا أن:    "   معرفة العرب حاكام على حاسين، أحامد مجدي
: الله..        يتقوا أن السلم باسم الناطقين وعلى البيضاء ضربة  يخرسوا في   الدار تقل ل

ضربة    عن المصرية،"   الرياضأهميتها الشعب جريدة ، 23/05/2003.
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ـإن الدعاة، أغلب لدى مشترك عامل الجهادية التجربة افتقاد كان إذا ـف
عليـهـم يجب وإنما التاريخية، المسؤولية من والتملص القعود يعني ل هذا

وـهـي أل الـسـلمية، اـلـدعوة تؤديـهـا اـلـتي الهاـمـة الوظائف إحادى تفعيل
هذه في خاصة والمقاومة، الجهاد على وتحريضهم المسلمين همم شحذ

تواطؤ عن كشفت والتي السلمية، المة بها تمر التي العصيبة الظروف
مرتدة.  حااكمة ونخب صليبيين من المة لعداء سافر

الفعالا ردود عن والبتعاد الفعالا تأسيس 

طوـيـل زأـمـن مـنـذ يـحـاولون الـعـالم بقاع كل في المجاهدين أن شك ل
بالقوة، إل تؤمن ل دولية بيئة في السلم أمة لصالح القوى ميزان تحويل
حاـيـن أـنـه للـصـراع. والمؤـسـف تحليلهم مع متناظرة أفعالهم فإن ولذلك

ـدة عـلـى قضت التي الرياض ضربة بعد أمريكا انتفضت الـسـتخبارات زأـب
ـسـلولا آلا قائـمـة فينـيـل) ـقـامت ـشـركة غطاء تستعمل (كانت المريكية

ِفّزوا أن اـلـدعاة بـعـض لـبـث ـمـا ـثـم وـسـدنتهم، ُت العلمانـيـة بالـضـغوط اـسـ
في الجدي التفكير دون الجهادي العمل اتجاه سلبية أفعالا بردود فقاموا

العلمـاني الجمـاع أن هـؤلء نسـي الجبانة. بـل المواقف تلك ومآلا حاالا
أهــل عند الصواب وأن مخالفته، في دوما يكمن الحق وأن باطل، إجماع
ّ أمتنا تاريخ يفتخر ولن الثغور، اـلـدين وـنـور اليوبي الدين صلح بأمثالا إل
الـصـليبيين وـجـه ـفـي الجـهـاد راـيـة رفعوا الذين قطز الدين وسيف زأنكي

الحاتللا.  دحاروا حاتى أقدامهم تحت الرض تهدأ ولم

 خاتمة

احاتللا تـلـت اـلـتي والقتـصـادية والسياـسـية الـسـتراتيجية العواـمـل إن
ْلم فإن وبالتالي الصليبيين، مصلحة في تصب ل العراق الذي المثالي الّس
يتحقق.  لم أمريكا به تحلم كانت

- تـصـد الـصـهيوني للكـيـان بالنـسـبة الشأن هو - كما المريكية العجرفة
ِلَم المفيدة. فقد الدروس استيعاب عن لـبـث فـمـا الفلسطيني الشعب ُظ
الـصـهاينة، ـمـع الرـعـب توازأن وأقام الجهاد إلى ثم المقاومة إلى هب أن

ِهد ُط لبـنـان ـفـي اـلـويلت المريكيـيـن وأذاق فـثـار اللبـنـاني الـشـعب واـضـ
ّكَل وخارجه، ُن أفواجـا الجـهـاد إـلـى فهـبـوا العربي العالم في بالسلميين و
ـا أمريـكـا وحارـمـوا تتـحـرش أمريـكـا وـهـاهي الهنـيـء، الـنـوم ـمـن وأذنابـه
محاـلـة ل والتارـيـخ بخيراـتـه، وتعـبـث حارـمـاته وـتـدنس العراـقـي بالشعب
.  أخرى مرة نفسه سيكرر
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ـمـع ومتماـشـيا منطقـيـا الصليبي الغزو هذا على السلمي الرد جاء لقد
ـطـبيعي نـتـاج وـخـارجه الـعـراق داـخـل المقاوـمـة فتـصـاعد الـعـدوان، قوة

الوـضـع بـهـذا أـبـدا تقبل لن السلمية المة لن الشاملة، الصليبية للحملة
 وبيادقها. أمريكا أنف رغم
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هـو أجمـع وللـعـالم أمريكـا لسياسـة والفاـضـحة العظيـمـة المفارقة إن
لـسـلحة بامتلكـهـا الـعـالم أـمـام اـعـترفت اـلـتي الـشـمالية كورـيـا موـقـف
الـعـراق، مـثـل مثلـهـا الـشـر مـحـور ـضـمن مصنفة أنها إلى إضافة الدمار،

ـكـانت فـمـاذا المريـكـي، الـعـدو ـضـد باستعماله الجدي تهديدها عن فضل
كافـيـا ـمـبررا ـهـذا يعـتـبر  أل!!!الـسـلمي؟ الحوار إلى الدعوة إذن؟ النتيجة

وبـحـر وـجـو أرض ـمـن ـلـه التـسـهيلت كل وتقديم العدو مع التعاون لعدم
مـصـر ـمـن ـكـل ـفـي العميـلـة النظـمـة عـلـى نطرحـاـه ـسـؤالا وطـعـام...؟
أحـاـزاب ـمـن معـهـا المتـعـاونين كل وعلى والكويت...؟ وقطر والسعودية

وإعلميين" وغيرـهـم؟ وسياسيين ومفكرين "إسلمية" و"علماء وحاركات
العميـلـة) النظـمـة (أي محاربتـهـا ـفـي ـسـببا لوحاده الموقف هذا يعتبر أل

وإزأالتها؟
ا صـهيون آلا السـياق هذا في يدخل كما والسـؤالا: وبريطانيـا، وأمريك
ذـلـك يعـنـي فـمـاذا بنـعـم الـجـواب ـكـان وإذا عليـنـا؟ وحـاـرام عليـهـم أحاللا

الـعـراق عـلـى الـعـدوان يعـتـبر أل المـسـلمين؟ معـشـر نـحـن لـنـا بالنـسـبة
وإذا الـسـلمية؟ الـمـة ضد صهيوصليبة الحرب حالقات من حالقة واحاتلله

وأيـن الذللا؟ هـذا يسـتمر مـتى وإل ننتظـر؟ فمـاذا بنعـم الجـواب كـان
ـشـعارات مـجـرد ـهـي أم الـمـة؟ ووحـاـدة واـلـبراء واـلـولء التوحاـيـد عقيدة

إرـضـاء أو الـضـيقة؟ مـصـالحنا أجل من أمتنا قضايا نبيع إذن لماذا جوفاء؟
والـخـرة؟ اـلـدنيا ـفـي لنا الفضل من العربية؟ الطواغيت ونزوات لغرائز
الـشـرعية مـسـؤولياتنا وتحـمـل العادـلـة أمتـنـا قـضـايا ـمـع الوـقـوف ألـيـس
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الفكرـيـة للقـيـادات ـنـتركه ـسـؤالا لـنـا؟ وأكرم أشرف وتبعاتها والسياسية
كلمـة جمـع إلـى الواضـحة رسـالتنا إنهـا والعلميـة، والسياسية والحركية

مستجيب؟؟؟ من فهل وتوحايدها، المة

الـشـعب حـاـق ـفـي والقـتـل الرـهـاب سياـسـة تنفـيـذ فـي ** الـسـتمرار
الفكرية الثوابت من يعتبر ذلك لن الستسلم، على لرغامه الفلسطيني
ـتمرار يسعون فهم الشرار، الصهاينة لدى والستراتيجية والسياسية باـس

عقـيـدة المقاـبـل ـفـي ليقـهـر" وـنـزع الذي الجيش "أسطورة فكرة لزرع
المـطـاف نهاـيـة في الشعب وإقناع الحيوي، والستشهاد/مضادهم الجهاد

ـالوا ـلـن وأنـهـم المقاوـمـة، جدوائـيـة بـعـدم التـسـليم إـلـى مكـسـب أي يـن
وهذا الفلسطينية، والسلطة العميلة للنظمة وقع كما خللها من سياسي

ـفـي الصهيوني اليسار وقادة أوسلوا مهندسي بيلين" أحاد "يوسي ماقاله
اتـفـاق : " أن15/06/2001 ـيـوم أبـيـب ـتـل جامـعـة طلـبـة أـمـام له محاضرة
ـمـع عرـبـة وادي واتفاقـيـة مـصـر ـمـع ديفـيـد ـكـامب اتفاقـيـة مـثـل أوـسـلوا
ـع يـتـم ـلـم حاـيـث الردن، ـه التوقـي ـار أن الـعـرب أدرك أن بـعـد إل علـي خـي

ـفـي وأنـهـا عليه، بالنفع يعود أن يمكن الذي الوحاد الخيار هو المفاوضات
عسكرية". مواجهة كل في مهزومة تخرج أن إل يمكنها ل المقابل

إغراء...) (تهديد، سرية صفقات عبر طائفي نحو على العراق - تقسيم
العلمـيـة الـحـوزأات رـمـوزأ وبـعـض الـسـلمية للـثـورة العـلـى المجلس مع

ـبة ـيعة بالنـس ـوب، لـش ـراد الجـن ـانيين والـك ـي العلـم ـمالا، ـف وبـعـض الـش
"الصهيوـصـليبي" ـفـي بالمـشـروع المرتبطـيـن العراقيـيـن ـمـن العلمانيين

الـعـراق في الطوائف لبعض المرحالي التحييد يفسر الذي هو وهذا بغداد،
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إزأاء الغرـيـب وـصـمتهم المحـتـل، الـعـدو ـمـع الـصـراع دائرة من وإخراجها
معه والتعاون للحاتللا ومباركتهم/خيانتهم الشعب، ضد الوحاشية جرائمه

إلقاؤـهـا يـتـم اـلـتي المـضـللة الخطابـيـة التصريحات وأما مقاومته...، بدلا
ما تتجاوزأ الحكيم) فل باقر (نموذج الفلكلورية المهرجانات بعض في مثل

ل لـكـن والتـمـويه، التنفـيـس المرـخـص" قـصـد بـــ"التندـيـد عليه اصطلحنا
سياـسـة ـمـا حـاـد إـلـى يـشـبه لـنـه المقاوـمـة، مـشـروع ـطـرح إـلـى ترتقي

مـمـا الـسـود، الـثـور سياسة أي وسوريا، إيران تنهجها التي الحياد/الخيانة
ـي العراق لشيعة السياسي الدور حاولا الستفهامات كل يعززأ الحاتللا ـف

ـي ـدوانه المريـك ـى وـع ـعبنا عـل ـي، ـش ـا العراـق ـي وأيـض ـة ـف ـة إعاـق نهـض
اـلـتي المنافـقـة إـيـران دائـمـا والنـمـوذج للـعـدو...، ومقاومتهم المجاهدين

أمتـنـا ـسـتبقى ـمـتى إـلـى والـسـؤالا لـهـم، والـمـوجه والمثل الراعي تعتبر
والمتواترة؟ المكشوفة الكاذبة بشعاراتهم ومخدوعة مضللة

الخاسر الرسمية:الرهان النظمة ثانيا- واقع

ـهـــو العميـلـــة الرـســـمية النظـمـــة ـلـــدى السياـســـي الـثـــابت إن
ـدواتها ـها/ـع ـارخ تناقـض ـع الـص ـريعتنا ـم ـمحاء، ـش ـدائها الـس ـق وـع المطـل

ـة للـشـعوب ـايا والـسـلمية العربـي ـة وقـض ـل ـفـي الـم ـن ـك فلـسـطين ـم
ــراق والشيشـــان ــا وأفغانســـتان...، والـع ــا/عمالتـه للمشـــروع وولئـه

الدرـجـة ـفـي بينـهـم الفرق أن بمعنى أي متفاوتة، بدرجات الصهيوصليبي
ولـيـس الضـيقة الشخصية المصالح على المحافظة في المتبع والسلوب

والمسـلمين/المجاهـدين، السـلم (محارـبـة ذكرناهـا اـلـتي الـصـولا فـي
هذه تجلية ويمكن للعداء)، الولء الحيوية، المة وقضايا للشعوب عدائها

التالية: النماذج/المدارس خللا من الحقائق

العراقي     النأبطاح: النموذج     ثم     - المتناع     أ

السياـسـية؛ شخـصـيته ـفـي انفـصـام ـمـن يعاني كان العراقي النظام إن
والجذرـيـة والمفاجـئـة السريعة والتغيرات ثباته عدم يفسر الذي هو وهذا
بعـقـدة ـشـبيهة ـكـانت عـقـدته لن  درجة،180 ب النقلب أي مواقفه، في

يريد التي القومية الزعامة في تتجلى كانت التي أمريكا عبد جمالا سلفه
أمـام وعنـيـد صـلب رجـل أـنـه أي المستغفلة، الشعوب أمام زأورا تمثيلها

بعض دفع وبالموازأاة المستضعفين، على استبداده ليبرر/ليغطي العداء،
وصــموده لمواقفه للترويج القومي التيار على يحسبون ممن المأجورين
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محـيـرا لغـزا يبقـى القـل علـى أو الجميـع علـى اللعبـة فتنطلي الوهمي
مـتـواترة أـصـبحت اـلـتي حاقيقـتـه فـهـم ـفـي وـتـتردد فترتبك السذج لبعض
ـرورا الثانية الخليج بالحرب بدءا المستمرة تراجعاته بسبب بالـسـماح وـم

العسكري. الحاتللا إلى ووصول والمني السياسي بالحاتللا
العماـلـة ـهـو ـشـاكلته عـلـى وـمـن العراـقـي النـظـام سياـسـية ـجـوهر إن

بدرـجـة راـجـع سقوطه وأن لمخططاته، التام والنبطاح السر في للعداء
ـل السياسي التقاعد على إحاالته فتم صلحايته مدة انتهاء إلى أساسية مـث
للمراحـاــل مناـســبا يـعــد ـلــم بـســاطة وبـكــل لـنــه عرـفــات، العمـيــل

وسـقوط البعثـيـة ومنـظـومته هـو واهـترأ ضعف بعدما القادمة/المستقبل
وـقـت، مـسـألة ـكـانت لكنـهـا حاتـمـي وزأواله سقوطه وأن الروسي، حاليفه
يساهم السياسي سلوكه لن المة بناء على الشديدة خطورته عن فضل
الـخـدمات عـلـى ـكـدليل وحـاـده هذا ويكفي واستسلمها، المة تدجين في

للعداء... المقدمة والضخمة الكبيرة

الحيـاد/الخيانأـة:     وسياسة     الثلثة     الثيران     - قصة     ب
   السوري     النموذج

ـمـواقفه فـي ـعـدة تناقضـات ـمـن أيـضـا ـهـو يـعـاني السوري النظام إن
ـذي المحنك السياسي بمظهر يتظاهر أن يريد فهو السياسية، يحـسـب اـل

الجـهـاد (حاـمـاس، الوراق ـمـن ويمـلـك الشعوب، إيهام يريد هكذا أو جيدا
اـلـذي الـلـه وحـاـزب المتـطـوعين، ومـسـألة الـعـراق مع الحدود السلمي،

والحـفـاظ الـعـداء ـمـع للتفاوض يؤهله أكثر...) ما أو مزدوجة ورقة يعتبر
ذاته. على
الـضـعيف الحـيـوان ذـلـك الثعـلـب؛ بسياسة ما حاد إلى أشبه سياسته إن

ــروف ــالمكر المـع ــة ـب ــذي والخديـع ــاولا اـل ــدا يـح ــث جاـه ــن البـح ـع
وـجـوده يـصـبح عـنـدما المناـسـب الوقت في ليستخدمها الفريسة/الورقة

الـثـور بمـصـير ـشـبيها مـصـيره ـسـيكون المـطـاف نهاـيـة ـفـي لـكـن مهددا،
دامـت مـا البيـض أخيـه اتجـاه الحيـاد/الخيانـة سياسـة نهج الذي السود

ـهـو وـهـذا النـظـر، بـعـد يمـلـك يكن لم لنه تمس، لم النية/اليوم مصالحه
الغريزي. النهج أصحاب أي والنانيين والمرتزقة التجار سلوك

بـهـدف ـكـانت الـسـوري النـظـام سياـسـة جوهر على تركيزنا فإن وعليه
الســلم، من (الموقف اللزأمة الدوات/المعيار من وتمكينها المة تبصير
الممارسات من مجموعة العداء) لقراءة ومن المة، وقضايا شعبه ومن
ـثـم الـحـدود عـبـور ـمـن العرب للمتطوعين فجأة كالسماح بها؛ يقوم التي

ـثـم الـسـلمي، والجـهـاد حاـمـاس لمكاتب احاتضانه وأيضا عليهم، النقلب
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أـمـام اـلـوجه ـمـاء عـلـى وللحفاظ الصهيوصليبية، للوامر استجابة إغلقها
العلـمـي نـشـاطها بتجمـيـد العشر الفصائل تقدمت المستغفلة الشعوب

للـحـرج ورفعـا أمريكـا علـى للطريـق قطعـا ادعت، كما نفسها تلقاء من
عـقـديا مرتـبـط لـنـه الـبـاقين ـعـن يختـلـف ـفـأمره الـلـه حـاـزب وأـمـا عليه،

بدرـجـة إيـران ورقـة أدق بعـبـارة لنقل أو لـه، الحامية بإيران واستراتيجيا
مـجـرد ـبـل القومـيـة، قناعته ضمن يدخل ل ذلك لن سوريا، قبل أساسية

الـعـرب المتـطـوعين تجرـبـة وـمـا الحاـجـة، وـقـت تـسـتخدم أوراق/أرصدة
ببعيد... منهم البعض وتسليم الحدود وإغلق

   المصري     الصهيوصليبي: النموذج     - الوسيط     ج

الصـهيوني العـدو ـمـع ديفيد كامب لتفاقية بتوقيعه المصري النظام إن
ـا ـخـرج للرـشـاوى وبقبـضـه الـعـدو، ـمـع والـصـراع الـمـة قـضـايا ـمـن كلـي

ينطـبـق الحـكـم ونـفـس الصهيوـصـليبية، للسياـسـة عراـبـا أصبح المريكية
والمغربي... الردني النظام على
ـة التدابير كل اتخاذ يجب التي المة على النظمة أخطر من إنه الوقائـي

ـة ـية والمنـي ـة والسياـس ـاهه، والجتماعـي ـه اتـج ـبح لـن ـن أـص ـذين ـم المنـف
مصر بلد في احاتضن الجميع يعلم وكما فهو العداء، لسياسة الرئيسيين

اـلـتي الخيانـيـة الـمـؤتمرات ـكـل الـشـيخ ـشـرم ـفـي الخصوص وجه وعلى
ـراق...، كفلسطين الحيوية وقضاياها السلمية أمتنا ضد كانت ـا والـع وأـم
الفـصـائل ـمـع وـقـع كـمـا معيـنـة لسباب العدو مشروع تمرير يتعذر عندما

لنـقـل الجاـسـوس ـبـدور ليـقـوم ـبـه الدفع يتم فإنه المقاومة، الفلسطينية
ويتمـكـن عقيـمـة، حـاـوارات في الفصائل استنـزاف يتم بعدما المعلومات

ونياتـهـا وخلفيتـهـا وقوتـهـا ـضـعفها ونقاط وآفاقها قدراتها حادود قياس من
مـصـر ـمـع لـكـن إليـهـا، الوصـولا مـن فعـل مهـمـا العـدو يتمكـن ـلـن التي

يمـكـن المـحـبين/الحاـقـدين الناـصـحين الشقاء حاوار إطار "العربية" وفي
(ـمـدير ـسـليمان عـمـر تجرـبـة وـمـا الـعـدو، عـنـه عـجـز ـمـا عـلـى الحـصـولا

ـمـا وـكـذلك الفلـسـطينية، الفـصـائل ـمـع حاواره المصرية) في المخابرات
"دحالن" للـصـهاينة المذلل البن تعيين بخصوص عرفات مع مؤخرا حادث

كـيـف وإل الصهيوـصـليبية، بالوامر ليقبل عليه الضغط تم حايث ببعيد، منا
تدخله؟ نفسر

بخلفـيـات علـقـة ـلـه الـكـثير عـنـه غـفـل ـجـادا ـسـؤال نطرح فإننا وعليه،
ـاد المـصـريين المتـطـوعين تـسـجيل ـهـذا وراء وـمـن الـعـراق؟ ـفـي للجـه

مـسـتوى إلى تصل التي السذاجة إنها منه؟ الحقيقية والهداف المشروع
المـصـري النـيـات) للنـظـام ولـيـس الواقع (بحكم الموضوعية العمالة دور

 النصار كتاب



ومهام المريكي الحاتللا
المرحالة

3 : العدد
44

 

وعي في حاتى يعقل المشروع: هل السؤالا لن الصهيوصليبي، للعدو أي
ماح المصري عميل/النظام يقوم أن الطفالا تسـمح وهـل للجهـاد، بالس

لها ونقولا للمة، نتركه سؤالا وراءها؟ ما وراءها يكن لم إن بذلك أمريكا
قياداـتـك ـهـي وأـيـن المتطرـفـة؟ وطيبوبـتـك ـسـذاجتك من ستفيقين متى

وإذا حاقيقتـهـم؟ تنكشف ألم والحركات؟ الحازاب دور هو وما السياسية؟
 تنتظرين؟ فماذا بنعم الجواب كان

السعودي     الصهيوصليبي: النموذج     العدو     د- مفتي

وـعـي بسـبب الـقـوة بنفـس (لـيـس يـزالا ول ـكـان سـعود آلا نظـام إن
للعدو الفتاء في التقليدي دوره حاقيقته/عمالته) يلعب واكتشاف الشعب

عـلـى (حاكمنا بالعلماء/العملء زأورا يسمون من طريق عن الصهيوصليبي
والجماعة) لـصـدار السنة أهل منهج هو وهذا الباطن على وليس الظاهر
ـا التحررية الجهادية المسيرة تعرقل مضادة فتاوى ـسـواء المبارـكـة لمتـن

جهـاد فـي التـشـكيك أو الستشـهادية، العملـيـات بتحريـم فلسـطين فـي
ويبطــن والمحبة والنصح والشفقة الخوف يظهر بأسلوب العرب النصار

ـان معها التعاطي لن الحاتللا، مصلحة في تصب التي السموم يـصـب ـك
تـكـن ـلـم بحـيـث الـمـة، صالح في وليس الصهيوصليبية الحملة اتجاه في

تـضـخيمه ـتـم ـمـا عـلـى تركيزـهـا بـسـبب ـشـاملة أو موـضـوعية مـعـالجتهم
ضعف النواقص/نقاط كبعض العربية/العميلة العلم وسائل في وترويجه

امتلكهم دون للجهاد تحمسوا الذين المتطوعين بعض تجربة شابت التي
والـشـرعية العقائدـيـة ـعـوراتهم يـسـتروا لكي وسياسية عقائدية لقناعات

الـمـر ونـفـس وجبنـهـم، ولتقاعسهم النظام لخيانة ويبرروا والسياسية...،
المريكيين. استهدفت التي الخيرة الرياض عملية مع وقع
ـعـن الدينـيـة الـشـرعية عـلـى سياـسـته ـفـي يرتكز السعودي النظام إن

تموـيـل وعلى الصالح، سلفنا يسميهم كان كما السوء علماء بعض طريق
ليـتـم اختراقـهـا قـصـد الـسـلميين بعض خللا من الخيرية المشاريع بعض

وتـضـمن ونـشـاطاتها أـصـحابها ـفـي والتحـكـم احاتوائـهـا المطاف نهاية في
ـفـي أو وعـمـالته، لجراـمـه غـطـاء أو الجارـيـة، الحـاـداث في ما دورا أيضا

ـفـي ـمـن فيرتـبـك الـسـلمية أمتـنـا عند لـه تزكيتهم يضمن الحاوالا أسوء
ـمـع التطبيع بخصوص الله عبد المير مبادرة وتعتبر حاقيقته، حاولا الداخل

المحـسـوبين ـمـن مجموـعـة أـصـوات ترتفع لم حايث حايا، مثال صهيون آلا
المجاـهـدين بعملـيـات دوـمـا المـنـددين والـخـارج الداخل في السلم على
المـصـالح أـجـل ـمـن حاـمـاس عـلـى الـضـغط وكذلك العظمى، خيانته على
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الرـيـاض بعملـيـة المـسـلمين الـخـوان لحرـكـة الخـيـر والتنديد الصهيونية،
. المباركة

   القطري     الصهيوصليبية: النموذج     - الملحقة     هـ

ـمـع ليتكـيـف ذاـتـه ـصـياغةل حـاـاولا أو ـصـياغته تـمـت القطري النظام إن
للنظمة ومحرضا الصهيوصليبي، للعدو ملحقة يصبح أن في الجديد دوره

ل حاتى العدو خدمة في أكثر تتحرك مصر...) لكي  السعودية،( الرسمية
ـضـدها دعائـيـة حامـلـة وـشـن ـبـل تجاوزأـهـا، فيـتـم مـنـه أـقـل موقعها يصبح

مـسـاحاة أن الحـاـداث أثبـتـت التي ،الجزيرة قناة خللا من عليها والضغط
ـفـي خاـصـة الـمـة، أـعـداء إرادة ـعـن خروجـهـا تعني ل لها المتاحاة الحرية

القـرارات فـي وـصـلبة كاملـة اسـتقللية تتطـلـب التي الحرجة المواقف
الرادة وراء وانسياقها تواطؤها ذلك على دليل وخير المهنية، تمليها التي

بـعـض ـبـه ـقـام فـمـا لبـغـداد، الـصـليبي الغزو أحاداث تغطية عند المريكية
ـفـي للخياـنـة مـثـال ـكـان - حاـصـرا ولـيـس - مثل الله عبد كماهر مراسيلها

للـعـدو والمنـحـازأة المـشـبوهة تغطيـتـه ـعـبر الصراع، من الحرجة اللحظة
ـي، ـن المريـك ـية الـحـرب ـفـي المـسـاهمة خللا ـم ـالتكتم النفـس ـى ـب عـل

ـام مـصـافحته إلى إضافة اليأس، لمشاعر والترويج الجهادية العمليات أـم
المسلم.  العراقي الشعب لقتلة الكاميرا

التروـيـج ـهـوالقـطـري)  (النـظـام العمـيـل النـظـام هذا سياسة جوهر إن
مـشـاكل ـلـه ليـسـت كنـمـوذج نفـسـه تـقـديم عبر الصهيوصليبي للمشروع

ـة ـع ،داخلـي ـة ـشـعبه ويتمـت ـة بالحرـي استـسـلمه بـسـبب العـيـش وببحبوحـا
مثـالا عـن عبـارة ـهـو يـصـبح تم  ومن.والمريكي اليهودي للعدو المطلق

مخطـئـا زأالا ـمـا ـسـاذج مغـفـل ـمـن وـكـم بالقتداء، الغرائز أصحاب يغري
ـى نطمئن ل أن يجب التي الجزيرة قناة وحاقيقة حاقيقته بشأن ومضلل إـل

رـغـم لنـهـا مهنيتـهـا، أو مـصـداقيتها إـلـى حـاـتى ول الـسـلمية للـمـة ولئها
التغطـيـة ـفـي خيانتها بها تغسل أن تريد الحوارية) التي (البرامج حاسناتها

تناولا في الحرية مستوى على منخفض سقف ذات تبقى فإنها الخبارية،
المواـقـف ـفـي اللزأـمـة الـشـفافية مـسـتوى وعـلـى المـصـيرية المواـضـيع

الحرجة.
المجاـهـدين ـمـع الخـيـط تقـطـع أو تتـجـاوزأ أن يمـكـن ل الجزيرة قناة إن

رب ذلـك عـبر لنهـا لهـم، التقـديم عن وتستغني رة عصـفورين تض بحج
الشعوب أمام ومصداقيتها/تضليلها تميزها على بها تحافظ الولى واحادة،
الصهيوـصـليبي للمـشـروع بالنـسـبة واستراتيجي حايوي المر وهذا العربية
الـعـدو بحاـجـة مرتبـطـة والثانية حاسنات)، توجد ل أنه يعني ل طبعا (وهذا

 النصار كتاب



ومهام المريكي الحاتللا
المرحالة

3 : العدد
46

 

ـفـي ومهمة أساسية القضية وهذه وأخبارهم المجاهدين جديد معرفة في
والستخباراتي.  المني عمله

الجديدة: والفرصة السلمية - الحركة ثالثا

واـلـولء التوحاـيـد بعقـيـدة أدبياتـهـا دبـجـت طالـمـا الـسـلمية الحرـكـة إن
المـسـلمين أراـضـي وتحرـيـر الـسـلمية الدوـلـة وإقاـمـة والجـهـاد واـلـبراء
رار الصـهاينة ومحاربـة الفلسـطينية، والقضية ذين (والمريكييـن الش ال

ـا، يتحكـمـون وأصبحوا بلدنا في تغلغلوا يدعمونهم) الذين حاـيـث بقراراتـه
والسياـسـية والثقافـيـة التعليمـيـة مؤسـسـاتنا ـفـي الخبيـثـة أـصـابعهم تـجـد

ـمـا وتـطـبيق دينـنـا تـعـاليم تنفيذ أمام جديا معوقا يشكل مما والقتصادية،
الدبيات.. تلك به طعمت
ـن ـه يشــاء لـك ـالى ســبحانه الـل ـم أن إل وتـع ـه يقـي ـة حاجـت ـى البالـغ عـل

والســلمية العربيــة البلد مــن وغيرهــا العــراق بــاحاتللا المســلمين
ـدة تاريخية فرصة لهم ويقدم أفغانستان...) ، الشيشان، (فلسطين، جدـي

وتربـوا تأسـسـوا اـلـتي والمواثـيـق المناهج وتطبيق المبادرة، زأمام لعادة
ـفـإنهم وإل الرض ـهـذه ـفـي وـجـودهم ـمـبرر تعـتـبر واـلـتي عليـهـا، نظرـيـا

التـنـازألت ـمـن سلـسـلة إلى يقود الذي التناقض من دائرة في سيدخلون
في طيعة أداة إلى تراكمها بفعل وتقلبها السلمية، هويتها الجماعة تفقد

البـنـاء ـفـي لبـنـة وإـلـى الـمـة، ـصـدر عـلـى الجاثـمـة الطاغوتية النظمة يد
دور ـبـأداء الحـاـوالا أفـضـل ـفـي لـهـا يـسـمح العلمانـيـة، للدوـلـة التنظيمي
(عـمـل للمجتـمـع الروحـاـي التـهـذيب عـلـى يعـمـل اـلـذي اـلـديني اـلـواعظ

النقص جوانب ترميم في تستغل التي الخيرية الجمعية دور أو الكنيسة)،
عـلـى الطاغوتـيـة قـيـادته تجـهـز اـلـذي العلـمـاني عوالمشر في الجتماعي

المجتمعات. وخيراتها المة مقدرات
الماركـسـية (والمنظوـمـة الـسـوفياتي التحاد نهاية الله جعل كما المهم

المجاـهـدين ـيـد والـسـلمية) عـلـى العربـيـة منطقتنا في وذيولها اللحادية
دخولا إلـى اللـه بمشـيئة اسـتدرجهم لمـا أفغانسـتان؛ في البرار فـي ال

ُـكـُروَن{تـعـالى:  لقوله مصداقا الفغاني المستنقع َيْم ُـكـُر َو َيْم ّـلـُه َو ّـلـُه ال َوال
ْيُر ِريَن َخ ِك ْلَما بـسـبب المجاـهـدين على كبيرا جهدا وفر مما ،)30(النفالا: }ا

ليبتلي العراق بلد إلى المريكيين ساق قد فإنه استهدافه، وسهولة قربه
دعوى في الصادق إلى البتلء هذا خللا من ولينظر بهم، المسلمين الله

الكـاذب. أمانينـا" مـن أسـمى اللـه سـبيل في سبيلنا" و"الموت "الجهاد
.}ببعض بعضكم ليبلو ولكن منهم لنتصر الله شاء ولو{تعالى:  قالا وقد
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للحرـكـة جدـيـدة فرـصـة يعـتـبر للـعـراق المريـكـي الحاتللا ـفـإن وعليه،
والسياـسـي العقدي عدوها واستهداف مناهجها تفعيل أجل من السلمية

ـا، برجله وأتى وأمامها بقربها الن فهو والتاريخي، أل تنتـظـر؟ فـمـاذا إليـه
الـسـلمية الـمـة وتخلـيـص العـصـر فرـعـون إـسـقاط ـشـرف تنالا أن تريد

رـسـالة إنـهـا وطغـيـانه؛ وـجـبروته واـسـتبداده ظلـمـه ـمـن بأـسـره والـعـالم
العالمين.  لرب وتعبيدهم الناس تحرير في السلم

ـراق احاتللا إن ـه ينـظـر أن يـجـب الـع ـذه إلـي ـة، بـه ـا الطريـق ـة إنـه الرؤـي
ـدو الكافرة، العلمانية المادية الرؤية عن جذريا تختلف التي اليمانية فالـع

التمكـيـن أـجـل ـمـن الجدـيـد الواـقـع لـسـتثمار بـجـد يـسـعى الصهيوصليبي
ـو لمـشـروعه؛ ـرك فـه ـل يتـح ـار لـي ـتخدم نـه ـل ويـس ـاته ـك ـة إمكانـي المادـي
ـة فرصة أمام ونحن والمنية...، والعسكرية والعلمية والسياسية تاريخـي

منطلق والسلمية) إلى العربية البلد من (وغيرها العراق احاتللا لتحويل
السلمية الخلفة وإقامة والسلمية العربية البلد كل لتحرير استراتيجي

الدولـيـة المؤسـسـات مـن مجموـعـة انهيـار فـي تـسـبب لـنـه اللـه، بـإذن
الجامـعـة الوروـبـي، التـحـاد المتـحـدة، الـمـم الـمـن، (مجلس والقليمية

ـفـي ـتـأثير أو قيـمـة أي لـهـا تـعـد لم بحيث السلمي...)، المؤتمر العربية،
لو السلمية، الحركة صالح في وهذا الجارية، الدولية/الحاداث اسةـالسي
فـصـائلها ـكـل واتخذت التحررية، مسيرتها في المة قيادة حاقا قررت أنها
الـمـة، كراـمـة ـعـن المنصورة) لـلـذود الطائفة (خط والجهاد الدعوة خط

الـشـرعي حالمـنـا تحقيق أجل من القائمة موضوعية المقدمات واستغللا
ـاريخي ـواقعي والـت ـبيق واـل ـا لتـط ـد واســترجاع دينـن ـا مـج ـة أمتـن المبارـك
وتعالى. سبحانه بإذنه والمنصورة

التحريرية الجهادية المسيرة انطلق - معوقات رابعا
المباركة:

تحقـيـق ـفـي وتـسـتثمرها الـعـراق الجدـيـدة/احاتللا الفرصة توظف لكي
ـدافها ـن الشــرعية السياســية أـه ـدينها، والتمكـي ـب ـل ـى يـج ـة عـل الحرـك

التالية: المعوقات من تتخلص أن السلمية

المستديمة:     - الطفولة     أ

مـن السـلمية" وطبـقـة "الحركـات بعـض فـي رئيسـي بشكل وتتمثل
بالفـكـار وأيـضـا العميـلـة، بالنظـمـة مـصـيريا يرتبـطـون "العلـمـاء" اـلـذين

بأعـمـالا للقـيـام الـشـارة دوـمـا أـصـحابها ينتظر التي المستوردة والعقائد
ـة ـف...، إعلن أو معيـن ـم والمؤـسـف مواـق ـتى أنـه ـي وحـا ـور ـف ـة أـم الـم
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ــيرية ــة المـص ــدين، (إقاـم ــراق فلـســطين قـضــية اـل والشيـشــان والـع
ومؤسـسـات التقليدـيـة أطرـهـم يتجاوزأوا أن لهم يمكن وأفغانستان...) ل

بالوكالة). (المحتلون العميلة الحكم
العمـيـل" للـحـاكم المطلـقـة البيعة " أنصار الستسلمية الحركات فمثل
تمـسـحهم رـغـم منـهـم بريـئـة لنها يدعون؛ كما الديمقراطية أنصار وليس

مقدمتها وفي إليه، النتماء شرف يستحقون ل أنهم فأرى السلم أما بها
عـلـى عـقـود ـسـبعة من أزأيد مرور رغم المسلمين" التي "الخوان حاركة

ـا ـت ل وجودـه ـاني زأاـل ـن تـع ـرض ـم ـن ـم ـن مزـم ـه الصــطلح يمـك علـي
الـلـه" ـسـبيل ـفـي "الجهاد شعار ترفع مثل فهي المستديمة"، بـ"الطفولة

أو فلـسـطين أو الـعـراق في سواء للمحتلين للتصدي واحادة كاستراتيجية
الـشـعار تجـسـيد في عمليا تبدأ أن عوض لكنها المسلمين، بلد من غيرها

العملء/ الحـكـام إـلـى دائـمـا تلتـجـئ نـجـدها تفصيلية، برامج عبر وتصنيعه
فـتـوى استـصـدار عبر بتطبيقه لها السماح أو تطبيقه، أجل من الله أعداء

عـلـى ومـسـاعدتها مـشـاركتها أو الصهيوـصـليبي، حاكامها/العدو أسياد من
المنطق؟. هذا يعقل هل والسؤالا تنفيذه،

لـنـه وواقـعـا؛ وعقل ـشـرعا مرفوض المسلمين الخوان حاركة منهج إن
تعتقــد قضية/الجهاد في تستأذن أن الشرعية الناحاية من مقبولا غير أول

ـا، يؤمنون ل الذين العملء الحكاَم الله سبيل في أنها وتقولا ـر أو بـه تنتـظ
ـسـبيلهم، ـفـي لـيـس الجـهـاد دام ـمـا الشكالا من بشكل المشاركة منهم
اـلـذين نعمتـهـم؛ أولـيـاء ـضـد بالجـهـاد الحـكـام لك يسمح أن يعقل ل وثانيا

وثالثا شعوبهم...، ضد جرائمهم على ويساعدونهم الرشاوى لهم يقدمون
بالـعــدو المـصــيري وارتـبــاطهم عـمــالتهم عـلــى ـشــاهد خـيــر الواـقــع

والعوـيـل بالـصـياح التضامن مجرد من حاتى منعهم ويكفي الصهيوصليبي؛
واـسـتخدام بالجـهـاد باـلـك فما العداء ضد الشوارع في والتوسل والبكاء
ضدهم. القوة

الـخـوان حارـكـة ـسـتكبر ـمـتى المـشـروع: إـلـى الـسـؤالا ـفـإن وعلـيـه، 
ـتـؤمن ـمـا تدبير في نفسها على - وتعتمد شاكلتها على ومن - المسلمين

اـلـذي النشء أنها أم السلمية؟ المفردات من وغيره وجهاد دعوة من به
العقل من يكن ألم أي قيادتها؟ فائدة فما بنعم الجواب كان وإذا يكبر؟ ل

ولمـاذا منـهـم؟ والذن الـشـرعية تطـالب بمن رسميا تلتحق أن والمنطق
شخصية؟ ومصالح زأعامات عقدة أنها أم واللتواء؟ التضليل هذا

الخوان بحركة دفعت التي السباب الن لحد نعرف ل فإننا وبالمناسبة
الرـيـاض؟ ـفـي نـفـذت التي الجهادية بالعملية للتنديد المصرية المسلمين

ا تحشـر لماذا ول ي أنفه إلـى تلتفـت ألـم عنهـا؟ البعـد كـل بعيـد أمـر ف
تنـدد ل ولمـا العميلـة)؟ (النظمـة أمورهـا أوليـاء يمارـسـه الذي الرهاب
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"تعــاليم هل والصهاينة؟ المريكان من وراءها ومن النظمة هذه بإرهاب
إـلـى ـتـدعو حاين في والمجاهدين بالجهاد التنديد السمحة" تجوزأ الشريعة
ومــن سعود آلا لنظام وتملق ود رسالة أنها أم العميلة؟ النظمة مؤازأرة
للمة؟ نتركه  سؤالا!!!وراءه؟

ـشـاكلتها، عـلـى ـسـعود" وـمـن آلا "ـسـلفية الـسـياق ـهـذا في يدخل كما
ـذين ـا فـقـط، المجاـهـدين ـضـد أـصـواتهم ترتـفـع اـل فأـصـبحوا الـعـداء أـم

الجهــاد لللغــام/عقيــدة وكاســحات عنهــم، المحــامي دور يمارســون
شاءوا... متى يحركونهم طيعة أدوات أي تستهدفهم، التي والستشهاد

السياسية:     - القبليات     ب

عــبر السلمية أمتنا ضد المستعمر نهجها تسد" التي "فرق سياسة إن
مـن المتخلفين بعض عند المفعولا سارية زأالت ما بيكوا سايكس اتفاقية

ـة، القطرية عن يدافع من الن لحد تجد بحيث المسلمين، ويـفـرق المقيـت
لـنـبيه وتـعـالى ـسـبحانه ـقـوله ناـسـين القطار أساس على المة أبناء بين
ّـنـُه ُنوُح َيا َقالَا{ الدم: ابنه/رابطة موقع بخصوص السلم عليه نوح ْـيـَس ِإ َل
ِلَك ِمْن ْه ّنُه َأ ْيُر َعَمٌل ِإ ِلٍح َغ ْلِن َفل َصا َأ ْيَس َما َتْس ِه َلَك َل ْلٌم ِب ـي ِع ّـن ـَك ِإ ُـظ َأِع

ُكوَن َأْن ِليَن ِمَن َت ِه ْلَجا .)46 (هود: }ا
حـاـولا التقوقع إلى السلمية الحركات ببعض دفعت السياسة هذه إن 

بـيـن التـنـاقض ـفـي والوـقـوع ـبـل الـضـيقة، مـصـالحها ـعـن والبـحـث ذاتها،
ـا ـا للـسـلم انتمائـه ونـصـرتها الـمـة ـمـع الوـقـوف وبـيـن للرض، وانتمائـه

ـجـدل افترـضـنا إذا لها والهم الولى وأيهم العميلة، أنظمتها مع والوقوف
ولـيـس الحـكـام ـصـف ـفـي العمـلـي وقوفها هو طبعا والجواب تعارضهما،

عن الكبير بعدها إلى يعود والسبب السلمية، هويتها حاساب على الرض
ـا العام، السياسي سلوكها وسنة) في (كتاب السلمية المرجعية ـو لنـه ـل

اـلـدين ـمـع تـقـف وـسـوف التـنـاقض، ـفـي بتاـتـا تقع لن فإنها الدين طبقت
معا. والرض

حاولـهـا بيـكـو السياسية/ـسـايكس للقبلية السلمية الحركات خضوع إن
المـشـروع عـمـق تـضـرب لنـهـا أمتـنـا، ضد العدو استراتيجية في أداة إلى

والتـضـامن واـلـولء والـصـلح الـخـوة رابـطـة عـلـى المؤـسـس الـسـلمي
تـعـالى: لـقـوله  مـصـداقاوالـصـبر... ـبـالحق والتواـصـي البر على والتعاون

ّنَما{ ُنوَن ِإ ْؤِم ْلُم ٌة ا َو ِلُحوا ِإْخ َأْص ْيَن َف ُكْم َب ْي َو ُقوا َأَخ ّت ّلَه َوا ُـكـْم ال ّل َع }ُتْرحَاـُمـوَن َل

ُنوَن{تعالى:  وقوله ،)10 (الحجرات: ْؤِم ْلُم َناُت َوا ْؤِم ْلُم ُهْم َوا ْعُض ُء َب َيا ِل ْو ْعٍض َأ َب
ْأُمُروَن ْعُروِف َي ْلَم ْوَن ِبا َه ْن َي ِر َعِن َو َك ْن ْلُم ِقيـُمـوَن ا ُي َة َو ُـتـوَن الـّصـل ْؤ ُي َة َو َـكـا الّز

ُعوَن ِطي ُي ّلَه َو َلُه ال ِئَك َوَرُسو َل ُهُم ُأو َيْرحَاُم ّلُه َس ّلَه ِإّن ال ِزيٌز ال ِكيٌم َع (التوـبـة: }حَا
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ُنوا{وقوله:  ،)71 َو َعا َت َلى َو ِبّر َع ْل َوى ا ْق ّت ُنوا َول َوال َو َعا َلى َت ِم َع ْث ِل َواِن ا ْد ُـعـ ْل َوا
ُقوا ّت ّلَه َوا ّلَه ِإّن ال ُد ال ِدي َقاِب َش ِع ْل ْوا{وقـوله:  ،)2(الماـئـدة: }ا َواـَصـ َت ّق َو ْلَح ِبـا

ْوا َواَص َت ِر َو ْب من وهذا وتمزقها، المة تشرذم في وتساهم ،)3(العصر: }ِبالّص
الفلـسـطيني مناـصـرة ـعـن المـصـري تخـلـف ـفـي وأعظمها السباب أكبر

ـاني والـسـوري ـة واللبـن ـي... بحـج ـة والردـن ـدخل "ل العـصـر بدـع ـفـي نـت
العمـيـل/الـعـدو الـحـاكم تـعـاليم ـعـن الخروج "عدم أو الداخلية"، الشؤون

ـا أوامر لتطبيق إذن من لنا بد ل أي الصهيوصليبي"، وتـعـالى ـسـبحانه ربـن
تـجـد المقاـبـل وـفـي والـسـلم...، الـصـلة أفـضـل علـيـه الكرـيـم ورـسـوله
المة، أعداء مع المني بتعاونها العلم وسائل في تتبجح العميلة النظمة

مواعيدهم في الداخلية وزأراء انضباط ويعتبر عليه، الحث في وتتشدد بل
الـسـلميين ـمـن المتخلفـيـن بـعـض أـمـا مـثـالا، خـيـر العـمـل في وجديتهم

ـفـي إـخـوانهم ـمـع السلمي تضامنهم على التعبير من فيخجلون/يخافون
والدين.  العقيدة

ـمـا إذا قائـمـة لـهـا تـقـوم ـلـن الـسـلمية الحركة فإن تقدم، ما على بناء
طاقتـهـا اـسـتثمار ـمـن الـمـة يـحـرم لـنـه القبـلـي، نهجـهـا عـلـى اـسـتمرت
ـمـع تتآـكـل ـسـوف وأنـهـا العادـلـة، قـضـاياها سبيل في وتوظيفها الحقيقية

ـا وقضايا دينها لخدمة أصل وجدت أنها تنسى حاتى الزمن مرور ـا أمتـه كـم
ـمـن أساـسـيا ـجـزءا أـصـبحت حاـيـث القـطـار، معـظـم في الن حااصل هو

ـمـن ـبـل وأعـمـدته، رـمـوزأه وأحـاـد العمـيـل العلماني النظام منظومة/بنية
مهـمـا خـطـوة أي عـلـى تـقـدم أن يمـكـن ل أنـهـا ويكفي المطيعين، خدامه
ـفـي المـسـتميتة مطالبتـهـا وـكـذلك مـنـه، الذن أـخـذت إذا إل تافـهـة كانت

ـمـن الـشـديد والـخـوف رضائه على أي القانونية، الشرعية على الحصولا
تنكره. ل أيضا وهي الجميع يعلمه وهذا سخطه،

القاتلة:     - السلبية     ج

وتحـمـل المبادرة روح وغياب المة قضايا مع التفاعل ضعف في تتجلى
ـل إلى رئيسي بشكل يرجع والذي والسياسية، الشرعية المسؤولية الجـه

والقتصـادية... لمفـردات والسـتراتيجية والجتماعيـة السياسـية بالبعاد
غـيـاب أو الوحـاـدة...)، الجـهـاد، الـخـوة، اـلـولء، (التوحاـيـد، الحنـيـف دينـنـا

لذلك. الرادة
ـمـن لنـهـا وتقاعـسـها، الـمـة ـهـذه عـجـز عـنـوان هي القاتلة السلبية إن

ـور في الساسية المعوقات ومن السلمي، للجسم الفتاكة المراض تـط
فيـمـا الواـقـع أرض عـلـى ملموـسـة لنـجـازأات وتحقيقها السلمية الحركة
لـحـزب حاـصـل كـمـا النتخاـبـات ـفـي النـجـاح ولـيـس وهويتـهـا، دينها يخص
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ـة ـة العداـل ـتركي، والتنمـي ـة مـسـيرة تنظـيـم أو اـل العوـيـل خللا ـمـن معيـن
الن يفـعـل كما الفلكلورية المهرجانات ببعض القيام أو والبكاء، والصراخ

ـمـن وـهـذا الـعـراق، السلمية) في للثورة العلى (المجلس الحكيم باقر
ـن ـتي الـسـباب بـي ـة جعـلـت اـل ـة الـسـلمية الحرـك ـة تواكلـي ـفـي انتظارـي

ـفـي فاـعـل وـمـن عصرها، على شاهد بدلا متفرج إلى وحاولتها مسيرتها،
مـمـا موـضـوع، إـلـى الـصـراع ـفـي طرف من أي به، مفعولا إلى الحاداث

ـهـم ـمـن واستـشـارة مقترحـاـات وتـقـديم النـصـح ـعـن إحاجامها سر يفسر
ـسـبقت، ـمـن تفـيـد أو ـسـبقوها مـمـن والستفادة السياسية، قبيلتها خارج

رـسـولنا مـنـه حـاـذر فيـمـا ووقعت والتعاون والتنسيق الوحادة من فحرمت
الجـحـر ـمـن الـمـؤمن يـلـدغ والـسـلم: "ل الـصـلة افـضـل علـيـه العظـيـم
مرتين". 

عريضة إسلمية جبهة المرحالة: إقامة - مهام خامسا

ـن ـي يكـم ـر ـف ـة البلد تحرـي ـلمية، العربـي ـادة والـس ـة وإـع ـة كراـم الـم
الحرـكـات تـضـامن وتحوـيـل النكـسـار، رـمـاد ـمـن بـهـا والنهوض وشرفها،
ـسـواء الرض؛ ـفـي ـضـاربة فاعـلـة ـقـوة إـلـى أمتـهـا قـضـايا ـمـع السلمية
استلهام بمعنى أي التعاون، أشكالا من شكل بأي أو التنسيق أو بالوحادة

اـمـرأة لـنـداء اـسـتجاب بـغـداد) "اـلـذي ـفـي يوـجـد (ـكـان المعتـصـم درس
لـهـا: لبـيـك قالت: "وامعتصماه" فقالا عندما أنقرة بعمورية وهي مسلمة

وـضـم الـسـر، ـمـن لتحريرـهـا وذهب جيوشه وعبأ لمته ولبس الله أمة يا
وـهـذا قـدراتنا، حاـدود فـي وتـطـبيقه السـلمية"، الدولـة إلى الرقعة تلك

بنـيـة ـفـي الـتـأثير أي ذـلـك، ـمـن ـبـأكثر القـيـام يمكن بل بالمستحيل ليس
ـي اللئقة المكانة وأخذ أمتنا، على متطاولا كل وتركيع العالمي النظام ـف

التالية: الواقعية المعطيات بسبب العالمية السياسية الخارطة
الـعـالم، أنـحـاء ـكـل ـفـي الـسـلمي اـلـدين : انتشارالسلم عقيدة- 

ضـعف ـمـن المـة أصـاب ـمـا رغـم جـدد عناـصـر استقطاب على وقدرته
وهوان.

تعـتـبر مـنـاطق ـفـي السلمية الحركات : تواجدالجغرافي الموقع- 
يمكن ل حايث أهمية، الراضي أكثر من والحضارية الستراتيجية بالمعايير

يـغـرس الـغـرب جعـلـت اـلـتي الـسـرار بـيـن ـمـن وـهـذا عنـهـا، الـسـتغناء
التواـجـد وأيضـا والسـلمية، العربيـة المة قلب في الصهيوني السرطان
والـعـراق والـكـويت وقـطـر الـسـعودية ـمـن ـكـل ـفـي الـصـليبي العسكري
وتركيا...
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البلد ـكـل وعرض طولا على منتشرة نجدها : التيالبشرية القوة- 
…والسلمية العربية

وقضــاياها المة أبناء عن الدفاع بأن يعلمنا المعتصم درس فإن وعليه،
الشخـصـية فـي الرئيـسـية البـعـاد المسلمة) مـن المرأة استنجاد (نموذج

العظـيـم رـسـولنا لـحـديث عملـيـة وترجـمـة السليمة، السياسية السلمية
وتراحامهـم ـتـوادهم فـي الـمـؤمنين (مثـل والسـلم: الصـلة أفضـل عليه

بالحمى الجسد سائر له تداعى عضو من اشتكى إذا الواحاد الجسد كمثل
أي عـلـى اعـتـدي إذا حاـيـث والسياسي، العقدي المة لجسد أي والسهر)،

لنـصـرته، وتتـحـرك لـحـاله تـتـألم بأـسـرها الـمـة ـفـإن الـعـالم ـفـي مـسـلم
ـعـدم وأن الواـقـع، أرض عـلـى الـسـلمية الـمـة لمعـنـى حاقيقية ومعايشة
علـيـه العظـيـم رـسـولنا منـهـج علـى اانحراـفـ يعـتـبر لمتنا يقع بما الهتمام

النهايــة في بصاحابه ويؤدي الصالح، سلفنا وسيرة والسلم الصلة أفضل
ـاء حاياتنا، لصورة العداء بترتيب التسليم إلى جماعة أو كان فردا والرتـم
المعادية. المشاريع أحاضان في

المختلـفـة وتنظيماتـهـا فـصـائلها بـشـتى السلمية الحركة على يجب لذا
جبهـة إقامـة فـي والتاريخـيـة والواقعيـة الـشـرعية مسؤولياتها تتحمل أن

لنها: وذلك عريضة، إسلمية
والصورة المة، مصير وحادة على الصادق والتعبير العملية - الترجمة 1

المختلـفـة، قـضـاياها ـمـع يـقـف الـذي الموحـاـد السلمي للجسم الحقيقية
ومغاربـهـا الرض مـشـارق في السلمية الحركات لكل الرئيسي والداعم

ـى ـة عـل ـة السياســية المســتويات كاـف ـة والعلمـي ـة والحقوقـي والثقافـي
والستراتيجية.

للخلـفـة وـنـواة الـسـلمية، للحرـكـة العالمـيـة الـسـلمية - الحكوـمـة 2
ـس الحركة مرحالة مع يتناسب مرحالي واجب أي المرتقبة، السلمية ولـي

الـمـة ووحـاـدة الخلـفـة مفـهـوم لتجـسـيد إجرائية وخطوة الدولة/الخلفة،
ـدريب ـا، والداري السياـسـي والـت ـا عـلـى فـضـل عليهـم ـة أنـه ـة تربـي فكرـي

عليهما. وروحاية ونفسية
ــدعوة رئيـســية - أداة 3 ــاد لـل ــه ـســبيل ـفــي والجـه ـظــل ـفــي الـل

والتكامــل والعالمية، القطرية بين الموازأنة يتم وعبرها العولمة/المركة،
والتخـصـص، واـلـدور الموـقـع حاـسـب والمواجـهـة التغيـيـر أـشـكالا كل بين

السلمية. أمتنا مصلحة في يصب واحادا التحرك ليكون
تـكـالب حاـيـث أمتـنـا، منـهـا تمر التي الصعبة المرحالة مقتضيات - من 4

جـيـش إـلـى وتحويلـهـا طاقتـهـا وتنمـيـة توحاـيـدها وـضـرورة عليـهـا، العداء
مسـلم أي علـى تجـرأ مـن كـل حاديد من بأيادي يضرب عالمي، إسلمي

العالم. في
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الحرـكـة عاتق على الملقاة والسياسية الشرعية المسؤولية - ضمن 5
الخـيـارات ـفـي ـيـؤثر دوليا سياسيا فاعل أصبحت بعدما لسيما السلمية،
ي صـعبا اورقـمـ العالميـة، والسـتراتيجية والمنيـة السياسية المعادلـة ف
الدولية. السياسية

لـعـادة والـسـبيل المة، لمستقبل يخطط الذي السياسي - البرنامج 6
ـا ـا كرامتـه ـا وتحررـه ـا عـلـى وحافاظـه ـداده دينـه والعمـلـي الوـجـداني بامـت
والدولي.

وحـاـدة إـلـى تفتـقـر حاـيـث أمتـنـا، تعانيه الذي السياسي الفراغ - ملء 7
للـمـة، الدينـيـة الحركـيـة ـشـمولية ـفـي الـكـبير دورـهـا ـعـن فـضـل الكلمة،

جدـيـد، إـسـلمي مسار خللا من وقضاياها لواقعها التصدي على والقدام
المرحاـلـة اـسـتيعاب علـى الـقـادر الـسـلمي المـشـروع إيـجـاد إـلـى يهدف

ملموس. واقع إلى السلمية المبادئ وترجمة
العقدـيـة الـسـموم وإزأاـلـة الخبيـثـة الورام لـبـتر الجراحاـيـة - العملـيـة 8

الـسـلبية السياـسـية، القبلـيـة المستديمة، (الطفولة والسياسية والفكرية
الجـسـم فـي منتـشـرا أـصـبح اـلـذي والـضـعف العـجـز وإيـقـاف القاتلة...)،
السلمي.

ــر9 ــة  - حاـج ــي الزاوـي ــرك أي ـف ــي تـح ــه ـف ــزق الـضــعف وـج والتـم
المة. وتحرير العدو جهاد في وأيضا والنحطاط...،

الـشـامل المـتـداد تمنحـهـا اـلـتي السلمية للحركات العام - الممثل 10
حاجمـهـا ـكـان مهـمـا حارـكـة أي تعجز والذي المة، مواقع كل على المنفتح
الفعـلـي الـشـراف ـفـي المـبـادرات من لكثير المجالا تفتح كما به، القيام
أنـهـا عـلـى فضـل ومـجـالته، أبـعـاده جمـيـع ـفـي السلمية المة واقع على
اـلـذي اللوجـسـتي واـلـدعم الـسـتراتيجي العـمـق لمعـضـلة الـجـدري الحل
السلمية. الحركات منه تعاني

:الخاتمة-  سادسا

وسياـسـي عـقـدي منطـلـق من كان العراق احاتللا لمسألة معالجتنا إن
زأاوـيـة ـمـن ولـيـس الـسـلمية الـمـة زأاوـيـة ـمـن بمعـنـى أي واستراتيجي،

العـراق احاتللا اعتبرنـا حاـيـث المقيتـة، بيكـو/القطريـة سـايكس اتفاقيـة
ـه، أمتنا كل تشارك أن يجب تحريره وكذلك ،1أمتنا على كبيرة مؤامرة فـي

باـلـدور مـنـا تـجـاهل لـيـس مفرداـتـه، على كبير بشكل نتوقف ل جعلنا مما
ـمـن مجموـعـة فيـهـا وتـتـداخل معـقـدة القضية لن ولكن وتأثيره الداخلي
.2سوريا...) تركيا، إيران، بريطانيا، صهيون، آلا (أمريكا، الخيوط

1
العدد           -   المة، على الدولي والتآمر العراق على الحرب للكاتب، .27راجع النصار   مجلة ،
2
العدد       -   المريكية، المؤامرة خيوط للكاتب، .23راجع النصار   مجلة ،
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أن يـجـب اـلـذي المرـكـزي اـلـدور نبرزأ أن حااولنا سبق، ما على تأسيسا
السياـسـية الـسـاحاة ـفـي اـكـبير اـفـاعل بـصـفتها السلمية الحركة به تقوم

أمتنا تعيشها التي والخارجية الداخلية الوضاع ظل في ولسيما العالمية،
وغيـــر الصهيوصـــليبي المباشـــر/العـــدو الحاتللا حايـــث الســـلمية،

مـهـام واضح وبشكل الوقت نفس في وطرحانا العميلة، المباشر/النظمة
ـة "إنـشـاء مشروع عبر المة كلمة توحايد في يتجلى والذي المرحالة، جبـه

ــا عريضـــة"، إســـلمية ــى يســـتوجب مـم ــل عـل ــرك الـك لنشـــر التـح
القيـادات ودفـع وحاـدتها، بضـرورة المـة وتحسـيس الفكـرة/المشـروع،

والتفكير المسؤولا التفاعل إلى والعلمية والسياسية والفكرية الحركية
ـوم حاتى وإنجاحاه، وعمليا نظريا بلورته في الفعالة والمساهمة الجدي تـق

إـلـى التواـقـة المخلـصـة الـسـلمية الحرـكـات بـيـن والوسيط الوازأن بدور
السلمية. الخلفة وإقامة أمتها تحرير

أرض عـلـى تحقيـقـه ـسـبل وتيـسـير الواعد، المشروع هذا مثل لنجازأ و
تنفيذه. أمام حاائل تقف التي الحقيقية المعوقات إلى تعرضنا الواقع،

الصهيوـصـليبي للـعـدو التـصـدي يمـكـن ل أـنـه أـخـرى ـمـرة نؤـكـد وعليه،
ي وملحقاته ا ف لمية، العربيـة بلدن للحركـات مسـتقبل ل وكـذلك والس
عريـضـة إـسـلمية جبهة بناء إلى الغد قبل اليوم من َتسع لم إن السلمية

البرناـمـج إـلـى الوحـاـدة شعار من للنتقالا العملية الخطوة لنها قلنا، كما
التي السليمة المنهجية وأيضا البرنامج، فراغ يسد ل الشعار لن العملي،

للمسـاهمة الفرـصـة وموقعـهـا حاجمهـا ـكـان مهما الحركات لجميع تعطي
أمتها.  قضايا في الشكالا من شكل أي وبأي المطلوب بالقسط
ـسـميع إـنـه أـصـحابه المشروع لهذا ييسر أن وتعالى سبحانه الله نسألا
مجيب.
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العراقالعراق  علىعلى  الصليبيةالصليبية  الحربالحرب

سعد أبو
العاملي

 - تمهيد1

فتـنـة، والخـيـر بالشر يبتلينا سواه، مكروه على ُيحمد ل الذي لله الحمد
المعاـصـي ـعـن والبتـعـاد أواـمـره، وـبـالتزام بالطاـعـات أـكـثر إليه لنتقرب

حاذر الذي للعالمين، رحامة المبعوث على والسلم والصلة نواهيه، وترك
انتـشـار بـسـبب قـصـعتها، عـلـى الكـلـة كتداعي عليها العداء بتكالب أمته

والـصـغار اـلـذلا عليـنـا الـلـه فأنزلا العباد، أغلب نفوس من وتمكنه الوهن
فريـسـة أـسـهل فـصـرنا وأرـضـنا، رقابنا من أعداؤنا وتمكن للجهاد، بتركنا

والمرتدين. الصليين الكفار لفواه لقمة وأقرب
ًا كـانت - الـتي المـة هـذه ترويـض أعداؤنا استطاع لقد د ًا أس - مخيفـ
- الـسـلمية الـمـة قـلـب احاتللا وـكـأن الجـفـولا، كالـضـبي ـصـارت حـاـتى

ـهـاته، اـلـترويض لعملـيـة تجرـيـبي مختبر بمثابة - كان المغتصبة فلسطين
ـا يعيـشـها اـلـتي والتهجـيـر والتـشـريد التقتـيـل ـصـور أن ذـلـك ـفـي إخوانـن

مـشـاهد أـصـبحت الجارـيـة، والـيـام الماضية السنين مدى على فلسطين
قبلتها عن للدفاع المة تندفع فلم اهتمام، كبير لها نعير ول ألفناها عادية،
والنحـيـب وبالبـكـاء ـتـارة بالتندـيـد اكتفت بل الكريم، نبيها ومسرى الولى

احاتللت الحاتللا، ـهـذا الحايان. فتـبـع أغلب في باللمبالة أو أخرى، تارة
وثقافـيـة، وسياـسـية واقتصادية عسكرية السلم، بلدان من للكثير أخرى

ًا عليـهـا والبقـاء الـمـة، ـهـذه مـعـالم طمس إلى وتهدف هدفت كلها ـضـبي
ً ًا وبقرة جفول ًا حالوب ـهـذا وقـبـل الـعـداء، اختراـعـات ـكـل لتجربة ومختبر
ُلوَن َول{ دينها من وإخراجها إبعادها إلى وذاك ُكْم َيَزا َن ُلو َقات ّتى ُي ُكْم حَا ّدو َيُر

ُكْم َعْن ِن ُعوا ِإِن ِدي َطا َت .}اْس
فـصـائل نهـضـت الـشـديد، والحـصـار القاتمة الصور هذه كل من بالرغم

بعـض أنـارت دامـس، ظلم فـي شـموع بمثاـبـة كانتف الحق، وجماعات
ل المة، عن والغم الضيم بعض ورفعت العقبات، بعض وأزأالت الطريق،

وـجـل ـعـز الـلـه ابتعثـهـا الناس، من كثير يعلمها ل صمت، في تعمل زأالت
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ع دينهـا، إلـى بالمـة والعودة الجهاد، فريضة لحاياء ُيرف ا ل الـذلا هـذا عنه
الله. شاء إن والصغار

عاـمـة المـسـلمين أوـسـاط ـفـي تدب بدأت وقت في الحرب جاءت لقد
انطلق وبداـيـة والستـشـهاد، الجـهـاد ـبـذور خاـصـة، المنطـقـة ـهـذه وـفـي

الـصـليبي الحاتللا براـثـن ـمـن المـسـلمة الشعوب لتحرير الحق جماعات
مـصـالحه عـلـى الـصـليبي الـعـدو خـشـي المرتدة. ولقد النظمة بمساعدة

فـسـارع المهترـئـة، النظـمـة ـهـذه أيدي من المور زأمام تنفلت أن وخاف
وأصحاب الخونة من طوابير هناك أن تيقن بعدما الحرب، هذه إعلن إلى

ً الـصـمود يـسـتطيعوا ـلـن ينذاـلـ الشخـصـية مـصـالحال الـلـة أـمـام ـطـويل
ـار منـهـك المسكين الشعب أن أدركوا وبعدما للعدو، الحربية الحـصـار بآـث

ـل ـد النـظـام وحارـمـان الطوـي ـه المرـت ـواع ـكـل ـمـن ـل الـمـادي الـعـداد أـن
المواجهات. هذه مثل في للدخولا والروحاي

ـو العراق في للدخولا بالعدو عجل الذي الخر السبب أما انتكاـسـته فـه
ـبيرة ـه ـفـي الـك ـى حارـب ـدة، أفغانـسـتان عـل ـه تكـسـرت حاـيـث المجاـه آلـت

المجاهدين ضربات تحت أفغانستان، أرض على والستراتيجية العسكرية
منفـذ عـن البحـث مـن لبد فكان الجهاد)، قاعدة وتنظيم طالبان (بقيادة

العتـبـار ويعـيـدوا اـلـوجه، ـمـاء على وحالفاؤهم المريكان فيه يحافظ آخر
سواء. حاد على والسياسية العسكرية لمؤسساتهم

الفارق مع العراق: قياس واحاتللا أفغانستان  - احاتللا3

ـهـو بينهـمـا المـشـترك القاـسـم ولـكـن البلدين، بين عديدة فوارق هناك
ـتان السلمية، المة جسد في منهما واحاد لكل التاريخية القيمة فأفغانـس
العـصـر ـفـي للمجاهدين وقبلة التاريخ، مر على للجهاد صامدة قلعة تعتبر

للجـهـاد إشـعاع مصـدر إلـى وتحـولت المرـيـن العـداء أذاقـت الحاـضـر،
ـة الجماعات من الكثير احاتضنت والمقاومة، وجعـلـت المعاـصـرة الجهادـي

الرـعـب، الـعـداء قـلـوب ـفـي ـقـذفت والتربية، للعداد ميادين أرضها من
ـادروا الزوالا، من أوليائهم وعروش عروشهم على وخافوا إعلن إـلـى فـب
ـعـن طالـبـان تنـحـي إلى أدت السلمية، المارة على فيها هوادة ل حارب

 النصار كتاب



على الصليبية الحرب
العراق

3 : العدد
57

 

المسـلمين أرواح علـى إبقـاء حايـن، إلـى الرسمية المباني وإخلء الحكم
ًا باندحااره إل تتوقف لن عصابات حارب لفتح المدن، إلى للعدو واستدراج

حاـيـث الفرضية، هذه صدق الماضية اليام أظهرت تعالى. وقد الله بحولا
ًا رأينا ً إثخاـنـ الـشـاوس، مجاـهـدينا قـبـل ـمـن الـعـدو ـصـفوف ـفـي وتـقـتيل

بدايتها. في زأالت ل والحرب

إلى العداء خللها من يسعى الجوانب، بكل تهتم شاملة حارب إنها
ـام امتلك ـور زأـم ـي الـم ـل ـف ـادين ـك ـية المـي ـادية السياـس والقتـص

ـة، ـا والثقافـي ـموليتها أن كـم ـى ـش ًا تتجـل ـ ـي أيـض ـتهداف ـف ـل اـس ـك
فنصــبح وتراثنا، هوياتنا طمس ومحاولة أمتنا في البشرية الشرائح

رضاه. في ونطمع فتاته وراء نركض تائهين
ـكـل اـسـتعمالا عن يتورعون ل العداء أن بحيث شرسة، حارب إنها

والمنـطـق، والعـقـل الـشـرع يحرمـهـا اـلـتي الفتاـكـة، السلحة أنواع
سريرته. وفساد الدفين حاقده على دليل وهذا

متواصلة حارب إنها }َ ُلوَن َول ُكْم َيَزا َن ُلو ِت َقا ـون ول يملون ل ،}ُي يتوقـف
ـذه وراء تكمن التي الدفع قوة على دليل وهذا حاربنا، عن الرادة ـه

المحض. العتقادي الجانب سوى يكون ولن العالية، والهمة القوية
ّتى{ صليبية دينية حارب إنها ُكْم حَا ّدو ُـكـْم َـعـْن َيُر ِن ُعوا ِإِن ِدي َطا َت ،}اـْسـ

الخطـيـر، الـجـانب لـهـذا بـعـد يفطـنـوا لم أمتنا أبناء من الكثير ولكن
تقدير. أقصى في سياسية أو اقتصادية حارب بأنها ويعتقدون

 الحاتللا هذا اتجاه المة - دور 6
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ِإْن{ الـمـؤمنين ـصـفات ـفـي تعالى الله قولا تجسيد ُكْم َو ْنـَصـُرو َت ِـفـي اْس
ّديِن ُكْم ال ْي َل َع ّنْصُر َف ّ ال َلى ِإل ٍم َع ْو ُكْم َق َن ْي ُهْم َب َن ْي َب َثاق َو وهو ،] 72 [النفالا}ِمي
واـلـدفاع الـعـداء ـمـن المسـلمين لتخليص اتجاه، كل في للنفير عام نداء
أو عميـق تفكيـر إلى المر هذا مكان. وليحتاج كل في السلم بيضة عن
إل أحـاـد ـمـن مـنـا وـمـا القدرة، سوى معجزة، شروط أو خاصة فتاوى إلى

ـمـوقعه، خللا وـمـن اـسـتطاعته، حـاـدود ـفـي الواجب بهذا يقوم أن ويقدر
للمـسـاهمة مختلـفـة وطرق عديدة أبواب له. وهناك ُخلق لما ميّسر فكل
الحصر: ل المثالا سبيل على منها النصرة هذه في

عـلــى     الحتللا     ـهــذا     بخـطــورة     الـمــة     تحـســيس
والبعيد     القريب     مستقبلها

ـبـه نـسـتهين الـذي الـكـبير اـلـدور ـهـذا لـعـب علـى ـقـادر مـنـا واحـاـد ـكـل
أن يمكن الجميع. ول متناولا وفي هين المر حاقيقة في وهو ونستصغره،

حاقيـقـة المـسـلمون تناـسـى حاـيـث فلـسـطين، في حاصل ما بتكرار نسمح
ـصـور وألـفـوا ألـفـوه، حـاـتى اللزأم الهتـمـام ـلـه يعـيـروا وـلـم الحاتللا هذا

ًا فينا تحرك ل وصارت اليومية، والتقتيل البطش الـلـه. رحـاـم من إل ساكن
بـيـن حـاـرب ـمـن انتقـلـت حاـيـث اليـهـود، وبين بيننا الصراع ساحاة فصغرت

رب إلـى اليهـود وبيـن عامـة المسلمين م واليهـود العـرب بيـن حا بيـن ث
ًا ثم واليهود الفلسطينيين ًا وليس أخير الرهابـيـة"" التنظيـمـات بـيـن آـخـر
الصهيوني. الكيان وبين 1الفلسطينية

ـبير، احاتللي بمشروع بداية نقطة يعتبر الحاتللا هذا أن كما ـسـينتهي ـك
ًا ًا قائـمـة بلـداننا، في جديدة جيوسياسية طةيخر رسم بإعادة حاتم أساـسـ
الـسـلمية الفعالـيـات ـكـل ومحارـبـة الـقـرار مواـقـع ـمـن الدين إبعاد على

رأس تعتـبر الـتي الـسـنية الجهاديـة التنظيمـات رأسـها وعلـى المخلصـة
المبارك. الجهاد ولمشروع ،السلمية لنهضتنا الرمح

ًا مـنـا المطلـوب ًا نلعـب أن وجماعـات أفـراد ًا دور للمؤسـسـات مضـاد
طمس إلى تهدف التي بلداننا، في الصليبي- صهيونية والثقافية العلمية

ـفـي ـبـه والـقـذف دينه منابع عن المسلم النسان وإبعاد السلمية الهوية
اـلـولء عقـيـدة ـتـدمير إـلـى تهدف وأخطر، هذا من وأهم الجاهلية، مهاوي
حـاـتى السياـسـي ـبـالتغيير فنقـبـل نظرنا، في الجميع يتساوى حاتى والبراء

ـفـي نجـحـوا بعدما والنصارى، اليهود من كفروا الذين أيدي على كان وإن
ًا المرتدة النظمة هذه بقبولا إقناعنا الزمن. من عقود

1
 . والجهاد -           حاماس رأسها وعلى فلسطين داخل السلمية الحركات هو والمقصود
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ًا نقبلهم أن منا يريدون يكتـفـون ـكـانوا بعدما ديارنا عقر في علينا أسياد
ًا فنـصـبح دـيـارهم، عقر من أمورنا بتسيير ًا عبـيـد مقاـبـل ـفـي لـهـم وـخـدم
وأعراضنا. ديننا من تبقى ما وبيع ملوثة خبز لقمة توفير
شــأنه من الخلفة، لعاصمة الصليبي الحاتللا هذا عن المة سكوت إن

أراـضـي لبقـيـة المباـشـر الحاتللا رحاـلـة لمواـصـلة الـعـداء شهية يفتح أن
ًا ـسـماها ـكـالتي مـسـميات ـعـدة تـحـت المـسـلمين، تحرـيـر بعملـيـة أخـيـر

أنظمتنـا من نظام كل أن يعلم البعثي. وكلنا النظام من العراقي الشعب
ًا ذلـك يـكـون فهل الخر، من وأظلم الخر، من شر ً ـمـبرر لقبـولا مقـبـول

المرتدين؟! احاتللا رفع مقابل الصليبيين احاتللا
الذين عن ناهيك بهذا، يقبل أن يمكن المة، في واحاد عاقل هناك ليس
ّدعون للناس. أخرجت أمة خير إلى ينتمون أنهم ي

ـفـي وإحاـيـائه والنـفـة الـعـزة شعور إذكاء هو المة أبناء من نريده الذي
ًا واعتباره وبغضه العدو ورفض جديد، من النفوس والمهانـة للـذلا مصدر

ـة هناك المين. فليس الناصح أو الصديق بمظهر يظهر أن حااولا مهما ثـق
متمـسـكين دمـنـا ـمـا لـنـا والبغض بالعداء شعورهم يتغير ولن العداء، في

َدّن{ بديننا َتِج ّد َل ّناِس َأَش ًة ال َو َدا ِذيَن َـعـ ّـلـ ُـنـوا ِل َد آَم ُـهـو َي ْل ِذيَن ا ّـلـ ُكوا َوا }َأـْشـَر

لبـلـداننا الـصـائل للـعـدو الوـلـى الـصـفوف ـفـي غيرهم هناك وهل ،[البقرة]
اليوم؟

الجهاد     وروح     الجماعي     العمل     روحية     إحياء

ـدين الصليين - الكفار بشقيه العدو يتمكن لم الـسـيطرة - ـمـن والمرـت
ـكـل ـعـن وإبعادـنـا ـشـملنا تشتيت في نجح بعدما إل وخيراتنا أراضينا على

وإلى والبصيرة الوعي إلى يدفعنا الذي المنظم، الجماعي العمل أشكالا
أنفـسـنا وتحرـيـر الفضل نحو أمورنا تغيير اتجاه والمسؤولا الجاد السعي
خارجي. اعتداء كل من وأراضينا وذرارينا

هذه في المتمثل الداخلي العدو طريق - عن الخارجي العدو تمكن لقد
يـسـمى ـمـا ـعـبر الـشـعوب عـلـى السيطرة إحاكام - من المرتدة النظمة
ّدون فساروا الداخلية، المن وأجهزة الداخلية بوزأارات العـبـاد أنـفـاس يـعـ
ـوا والخاـصـة، العاـمـة التجمعات من ويمنعونهم تحركاتهم ويرقبون وأدخـل

ـفـرادى يعيـشـون الناس أصبح حاتى القانونية، الممنوعات قائمة في ذلك
العالـيـة الهـمـم وأصحاب المخلصون الدعاة وأصبح بينهم، الثقة وانعدمت
ً أحاد لقولهم يسمع ول والخاص العام قبل من منبوذين اتباعهم عن فضل
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ـفـي المستـشـرية المنـكـرات وتغيـيـر تـعـالى الله دين نصرة على وبيعتهم
المجتمعات. 

ـمـن - ـبـوحاي المرـتـدة النظـمـة ـهـذه ساهمت المناقض، الطرف وفي
المـضـلة، الـضـالة الـفـرق وتـكـوين الـبـدع نـشـر - ـفـي الـخـارجيين العداء
ّهدت الفاسدة، العلمانية والتجمعات الحازاب وتمويل الـطـرق ـكـل لها وم
ّّدتها وتخريبها. هدمها أجل من المجتمعات في للنتشار الوسائل بكل وأم

ّـتـم الوقت إن المـشـروع لـهـذا المـعـاكس التـجـاه ـفـي العـمـل عليـنـا يح
ـر، ـدأ ترـسـيخ أـجـل ـمـن النـهـوض ومحاوـلـة الخطـي الجـمـاعي العـمـل مـب
ونـشـره الـحـق ـعـن الدفاع إلى الداعية الشرعية الموازأين وفق المنظم،

ـهـذا يتحـقـق وـلـن المجتمـعـات، ـمـن وإزأالته الباطل ومحاربة الناس، بين
اـلـدعوي بالعـمـل الكتـفـاء وـعـدم الـمـة، ـفـي الجـهـاد روحاـيـة نـشـر بغـيـر

ًا يخـشـون ل الوديع. فالـعـداء السلمي بـهـم بـلـغ ولـقـد الجـهـاد، غـيـر ـشـيئ
ًا الفريضة هذه من والهيبة الرعب تسميته استطاعة عدم إلى وصل مبلغ
شـدة علـى دلـيـل وـهـو الجـهـاد، "الرـهـاب" بـدلا اختـيـار ففضلوا باسمه،
وهلعهم. خوفهم

 
ـمـن بنـا مـا تغيـيـر لمحاولـة الطـرق كل وسلكنا الوسائل كل جربنا لقد
في نفلح فلم كبرى، وفتن عريض فساد من بأمتنا وما ضعف، ومن نقص

مواـصـلة ـمـن الـعـداء وتمكن أكثر، تأزأمت أمورنا إن بل المبتغى، تحقيق
الحاتللا ـعـودة ـفـي تتمـثـل أعينـنـا، أـمـام النتيـجـة وـهـاهي الفساد، عملية

أمتنـا. ورمـز القريـب الـمـس خلفة عاصمة إلى بل بلداننا، إلى المباشر
أو الجتماعـيـة أو السياـسـية والجماـعـات التجمـعـات ـكـثرة نفعتـنـا فـمـاذا

قاعات في الغفيرة والجموع البراقة الشعارات تلك فعلت ماذا الثقافية؟
محكــم تنظيم بدون الجموع تلك نفعت ماذا المؤتمرات؟ أو المحاضرات

الموت؟ بيعة على مبني
ـر وبيعة الجهاد، أساس غير أسس على القائم التجمع أو التنظيم إن غـي
ً الـعـداء يخـيـف وـلـن البداـيـة، منذ فاشل تجمع لهو الموت، بيعة ول قليل

ًا، ـثير ـل ـك ـؤلء إن ـب ـداء ـه ـذونه الـع ًا وـسـيلة يتـخ ـ ـضـربات لتلـقـي ودرـع
الجهادية. التجمعات

مـن أـنـه أـظـن ول نخفيـه، ـمـا لـدينا يبق ولم الحقيقة، ساعة حاانت لقد
ًا بلغـنـا الحـقـائق. لـقـد ـهـذه إخفاء أحاد مصلحة نـسـكت أن يمـكـن ل مبلـغـ
في والمكبلت المثبطات كشف وعن ضعفنا، أسباب عن الطرف ونغض

ًا لنا الخير ومن وغيره، هذا كل على محاسبون تغييرنا. إننا مسيرة ـ جميـع
ناصـعة الحقائق لتتبدى بالذات، الوقت هذا وفي الوراق، هذه نكشف أن

للجميع.
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لتـعـديل الوقت حاان وقد والستشهاد، الجهاد سبيل سوى ينفعنا يعد لم
الجهادو الدعوة خط وتبني السلمية، التجمعات داخل والمناهج الوسائل

إـلـى الجماـعـات ـهـذه لتتـحـولا الـسـلمي، والعـمـل الحرـكـة مناـهـج ـفـي
الا المسـلمين، عـن بأسهم يكف أن الله عسى العداء ترهب تجمعات ق
ِتْل{تعالى:  َقا ِبيِل ِفي َف ِه َس ّل ّلُف ل ال َك ِنيَن َوحَاّرِض َنْفَسَك ِإل ُت ْؤِم ْلُم َعَسى ا

ّلُه ُكّف َأْن ال ْأَس َي ِذيَن َب ّل َفُروا ا .)84 (النساء: }َك
حاـيـث الـعـراق، في حاصل لما اعتبارية مطولة وقفات نقف أن بنا يجدر
الجـهـاد روحاـيـة وغياب المحلية الجهادية التجمعات من النوعية تلك غياب

،1استراتيجية أخرى عوامل إلى بالضافة الشعب، أغلب لدى والستشهاد
تـعـود أن يمـكـن الـصـورة الحاتللا. وـهـذه طرـيـق الـعـدو عـلـى ـسـهل مما

وـهـو أل الـمـتين الـمـة ـسـياج غـيـاب بسبب بلداننا من بلد كل في وتتكرر
الجهاد.

ّدنا أن ينبغي العراق، في حادث ما إن والـعـبر، اـلـدروس ـمـن ـبـالكثير يم
ًا الله من أصدق ومن نافعة، ضارة فُرّب َعَسى{ حاديث ـوا َأْن َو ُـه ْكَر ًا َت ْيئ ـ ـَش
َو ُه ْـيـٌر َو ُـكـْم َخ وأـضـرارها وحاـشـيتها ـمـن - ـبـالرغم الـضـربة ـهـذه لـعـل ،}َل

الـمـة ـفـي تنـّمـي العراـقـي- ـسـوف الـشـعب أبناء على الجسيمة المادية
الضـربات لتتـفـادى الـقـوة أسباب استجماع على وتحثها المقاومة سمات
فلئـن الجبهـات، كـل على مفتوحاة فالحرب الخرى، المواقع في القادمة
بل الحرب، خسرت أنها يعني ل هذا فإن جبهة، في معركة المة خسرت

والستشهاد.  الجهاد شعارها حاقيقية، نهوض لعملية مقدمة تكون قد

   الجهادية     الجهود     وتنسيق     التعاون     إلى     السعي

بعاـمـة، المـسـلمين كلـمـة وحـاـدة ـهـو الـعـداء، مـنـه يخاف ما أخوف إن
تـلـو الـمـؤتمرات يعقدون تراهم هذا أجل ومن بخاصة، المجاهدين وجهود

ًا أنظمة ويجندون المؤتمرات والشقاق الفرقة لزرع غيرها مجندة وجنود
تنسيق كل لمنع السدود وبناء الحدود رسم إلى بالضافة المسلمين، بين
بلداننا. في العاملة الفصائل شتى بين

وتقزيـمـه، وبينـهـم بينـنـا الـصـراع حاـصـر إـلـى يـسـعون أـعـداءنا أن كـمـا
ًا واعتباره الشـعوب تتـدخل ل لكـي وبينـهـم، المعنيـة الدوـلـة بـيـن صـراع
ًا فتكون الخرى المسلمة النهاـيـة ـفـي ـيـؤدي وهذا الصراع، هذا في طرف

الحنيـف، دينـنـا عليهـا يحـث اـلـتي والممية النصرة مبدأ على القضاء إلى

1
    -   -    ." العدد -    "    النصار مجلة بغداد؟ سقطت لماذا القرشي عبيد أبو أخينا مقالا وكذلك 29انظر ،

. الكتاب    هذا في مقاله
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الـقـوانين عليـهـا تحث التي والوطنية القومية مبدأ ترسيخ مقابله في ليتم
الكفرية. الوضعية

صراع إلى تحولا حايث هذا، على مثالا كأكبر فلسطين في الصراع يبرزأ
المجاـهـدون) الفلـسـطينيين" (وـهـم "المتطرفـيـن عليهم أطلقوا من بين

ً الصهيوني، الكيان وبين ًا ويبقى يكون أن من بدل المـسـلمين بـيـن صراع
كافة. اليهود وبين كافة
النـصـار تسمية العداء يحاولا حايث المسلمة، أفغانستان مثالا يأتي ثم

ر ومحاولـة الدينيـة، والخـوة النصـرة مبـدأ لسـقاط بالجانب، هـذا حاص
ًا الـخـرى المثـلـة الفغان. وـتـأتي والمجاهدين الصليبيين بين الصراع ـتـتر

اـلـتي البلدان من وغيرها وكشمير البلقان بلد في وقبلها القوقازأ بلد في
الجهاد. شرارة فيها انطلقت

أو الفراد مستوى على سواء ديننا، في الصل هو والوحادة الجتماع إن
ـهـذا - لـيـس ومستفيـضـة ـكـثيرة ـهـذا علـى الداـلـة والنصوص الجماعات،

اليوم. أمتنا تعيشها التي الظروف في أوجب هذا ويصبح -، ذكرها مقام
ُعوا{ تعالى قوله يقرأ منا من َنازَأ َت َ ُلوا َول ْفَش َت َهَب َف ْذ َت ُكْم َو  فيرضــى}ِريُح

والتـفـرق التـنـازأع وتـطـاحان؟. إن ـبـل وتـشـرذم تـشـتت من عليه نحن بما
الرـيـح، وذـهـاب الهزيـمـة إـلـى والمنـعـة والـقـوة الرـخـاء حـاـالت في يؤدي

جانب؟!  كل من العداء يتخطفنا أن نخاف ضعفاء ونحن فكيف
ـه معـصـية في نستمر أن نريد إننا أم أوجب؟ الوحادة أليست تـعـالى الـل

غيرنا؟ بنا يستبدلا حاتى المر هذا في
بـهـا والنـفـراد جهادـيـة، جماـعـة ـكـل حاـصـار على العداء إصرار نرى أل
ـدث ألم عليها؟ القضاء أو احاتواءها عليهم يسهل لكي حادة، على ـذا يـح ـه
ـوهم أو النـصـار وطردوا الحدود أغلقوا حايث أفغانستان، في لـكـي اعتقـل

الصليبية؟ الجيوش مواجهة في وحادهم الفغان المجاهدون يبقى
ـعـبر للمجاـهـدين تـسـرب كل منعوا حايث فلسطين، في هذا يحدث ألم
يواجـهـون اـلـداخل ـفـي المجاـهـدون يبـقـى لـكـي مـصـر أو الردن أو لبنان

ـمـا ـنـرى أل الـصـليب؟ بـقـوى المدعوـمـة اليهودية العسكرية اللة وحادهم
المجاـهـدين ـعـزلا ومحاوـلـة رهيب، إعلمي تعتيم من الجزائر في يحصل
المتوقدة؟ الجهاد جذوة ليخمدوا العلمي، المستوى على حاتى هناك
فـي السـلمية الحركـات كـل ـمـن ومـسـمع مرأى على يحصل هذا كل

مـعـزلا ـفـي وـكـأنه الوـضـع، هذا خطورة يدرك من فيهم نجد ل ثم بلداننا،
والعـمـل والتـشـرذم التشتت من عليه هي ما على أمورنا وتبقى هذا، من

الجانب. الحاادي
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أن وعليـنـا وأـخـرى، جماـعـة بـيـن يفرقون ول كافة، يقاتلوننا العداء إن
ُلوا{ كافة نقاتلهم ِت َقا ِكيَن َو ِر ْلُمْش ّفًة ا ُكْم َكـَمـا َكا َن ُلو ِت َـقـا ّـفـة ُي يمـكـن ول ،}َكا

العاملة. الجماعات مختلف بين فيما والتعاون بالتنسيق إل هذا يتم أن
ـدفعنا أن - ينبغي أفغانستان في - وقبله العراق في حادث ما إن إـلـى ـي

العـمـل مـجـالا أنفـسـنا عـلـى فنوـسـع الـضـيقة، وحاساباتنا أوراقنا مراجعة
حاـسـب واحاد كل منه يغترف للجميع، ملك الدين هذا أن ونعتبر والحركة،

ـكـل عـلـى فنـحـافظ المـشـهور، الـسـفينة حاديث نتذكر وأن وطلبه، طاقته
َنغَرق قبلها، من نؤتى ل حاتى ثغورها من ثغرة ُنغرق ف معنا. من و
ًا يدركون العداء إن ووحادة تجمعنا في تكمن لدينا القوة نقطة أن جيد

بـكـل الجـهـاد قاـعـدة بتنظـيـم والعلـقـة الرهاب تهمة يلصق فتراه كلمتنا،
ـفـترى الجماـعـات، مختـلـف بـيـن تنـسـيق حاـصـولا خشية مجاهدة، جماعة

فتنـعـزلا نفـسـها، ـعـن التهـمـة ـهـذه دـفـع وتحاولا تتملص الجماعات بعض
رأـسـها وعـلـى الـخـرى الجهادـيـة الجماـعـات ببقـيـة لـهـا علقة كل وتقطع
الجهاد. قاعدة تنظيم
ـد ـت لـق ـل أدرـك ـات ـج ـذا المخلصــة الجماـع الشــيطاني المخطــط ـه

ـتوعبت ـدرس واـس ـن اـل ـراق، احاتللا ـم ـدم التـشـتت أن ففهـمـت الـع وـع
الهزيـمـة أسباب أهم من يعتبر الساحاة في العاملة الفصائل بين التنسيق
ًا ومستقبلً. حااضر

الفغانأية     التجربة     من     الستفادة

والـعـراق، أفغانـسـتان ـفـي حاـصـل ـمـا بـيـن الجدلـيـة العلـقـة ذكرُت لقد
الـعـراق احاتللا ـبـأن ذكرت كما الحاتللين، بين المشتركة النقاط وذكرت

لوراقه وخلط الصليبية للموازأين قلب من حاصل لما مباشرة كنتيجة جاء
المجاـهـدون نـجـح فـقـد وبالـتـالي أفغانـسـتان، ـفـي والسياسية العسكرية

الـمـد، طويـلـة حـاـرب ـفـي لـلـدخولا جـهـودهم وادخار النفس بضبط هناك
راـشـدة إـسـلمية لـسـس ومقيـمـة العداء لقوى مستنزفة الخطى، ثابتة

متينة.

ـمـن بتوفـيـق المجاـهـدون ـسـطرها كما تدور أفغانستان في الحرب إن
الـسـلطة لمؤسسات وتركهم المدن من انسحابهم رأينا حايث تعالى، الله

ًا الظاهرة - الـغـبي الـصـليبي القـصـف ـمـن المسلمين أرواح على - حافاظ
ًا اـلـتي البرـيـة الـحـرب لتـبـدأ الـمـدن، ـفـي لـلـدخولا الـعـدو لهذا واستدراج

ّيب ُتش ُتذهب الصليبيين هؤلء س ـشـك أدنى ينتابنا أن ينبغي عقولهم. ول و
- ـسـتكون قـصـرت أم - ـطـالت أفغانـسـتان ـفـي القائـمـة الـحـرب أن في
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ً مناسبة ًا ومجال ـفـي وترـسـيخه وتأـصـيله الجـهـاد، عـبـادة لممارـسـة خصب
دريب ومعسـكرات جبهـات ُتفتح وسوف المة، نفوس دة ت دة جدي وعدي

وـسـيعض العدو سيندم وعندها المسلمين، بلدان من وغيره البلد هذا في
منها، سيتخلص كيف يعرف ل التي الورطة هذه بسبب ورجليه يديه على
إـلـى المتعطـشـة المجاـهـدة، العصابات هذه نفسه على جمع وقد ل كيف

بالنـصـر إل يتوـقـف ل متواـصـل جهاد عبر الحاتللا براثن من المة تخليص
الستشهاد. أو

تجرـبـة ـمـن استخلـصـها يمكنـنـا ـكـثيرة عـمـل وبراـمـج ـقـوة نقاط هناك
أهمها: أفغانستان، في المجاهدين

اللمركزية - اعتماد

المحـكـم الحـصـار وتـحـت أمتـنـا، تعيـشـها اـلـتي الحالـيـة الـظـروف ـفـي
تـكـون الـخـارج، أو اـلـداخل ـفـي ـسـواء الـعـداء قبل من عليها المضروب

- الستراتيجية بوحادة والمنضبطة المسار وحادة من - المنطلقة التعددية
التنـسـيق يـصـاحابها عـنـدما خاـصـة ـضـعف، نقطة تكون أن بدلا قوة نقطة

الجماـعـات ـمـن الكثير تتبع يمكنه ل العدو أن ذلك الجاد، والتعاون الجيدة
ـسـوف ـهـذا ـفـأن حاـاولا إن واحـاـد. وحـاـتى وـقـت ـفـي الـعـالم امتداد على

ا الفاعليـة وربمـا الفعاليـة ويفقـدها وقـوته جهـوده يشـتت لً. كم أن أص
اـسـتمرارية علـى تحـافظ أن شـأنها ـمـن الجهـادي العمل في اللمركزية

حاالا في بلد في الجهاد بجيوب الحاتفاظ يمكن بها حايث الجهادي، العمل
الـلـه حافـظ التفكيـك أو للتـدمير آخـر بلـد فـي الجماعـات بعض تعرضت
الجميع.

الحرب أمد - إطالة

وعـتـادهم الجـسـدية قواهم فإن وبالتالي بشر، أعداءنا أن نتذكر أن لبد
وـضـع ـفـي الـمـد علـيـه ـطـالا كلما أنه البشر طبيعة ومن محدود، المادي
المطـاف. آخـر في والضعف والتعب الملل يعتريه ما سرعان فإنه ثابت،

المواجـهـة أـمـد فنطيل الزاوية، هذه من أعدائنا مع التعامل ينبغي هنا من
الكــافي والمادي الروحاي بالزاد الحاتفاظ المستطاع قدر ونحاولا معهم،
ـقـوة نقـطـة وهي ديارنا، عقر في نحارب وأننا خاصة المد، طويلة لحرب
العداء. على بها نتفوق
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ـدان الرتباك إلى ويدفعه أعصابه، العدو ُيفقد الحرب أمد طولا إن وفـق
أراضـينا إلـى جـاء لنـه القتـالا، سـاحاات في المور زأمام على السيطرة

ـاجئ حاينما ولكن والزمان، المكان في محدودة مهمة لتنفيذ ـة يـف بمقاوـم
والـجـزع، الـخـوف يـعـتريه ـمـا ـسـرعان ـفـإنه المجاهدين، قبل من شرسة

المكاـسـب وبأقل الجالا أسرع في مهمته بإنهاء التفكير في يبدأ ثم ومن
وســامية، عليا وغايات لهداف يجاهدون فإنهم المجاهدون، الممكنة. أما

م أجرهـم كـان الحرب،كلمـا أمد عليهم طالا كلما د أعظ وكلمـا اللـه عن
الجهاد.  ساحاات في أكبر تجربة كسبوا

للمقاومة كاستراتيجية العصابات حرب - اعتماد

المتقابلـة الجيـوش فحـرب المجاهـدين، لـدى القـوة نقـاط مـن وهـي
ًا تـحـدث اـلـتي الخاطـفـة، العـصـابات حـاـرب محلها وحاّل متجاوزأة، أـضـرار

ً ـهـذا المجاهدين، صفوف في الخسائر وأقل العدو، في كبيرة ـعـن فـضـل
الـمـدن داـخـل ـسـتدور أنـهـا علمـنـا إذا خاـصـة المعرـكـة، لـسـاحاة ملءمتها
.1والقرى

أفغانـسـتان ـفـي إخوانهم أثر باقتفاء مطالبون العراق في والمجاهدون
الـعـدو ـيـذيقوا لـكـي الجـهـاد، مواـقـع من غيرها أو الجزائر أو الشيشان أو

ـفـي - بـقـاؤهم حاينـئـذ – يـطـولا وـلـن أفغانـسـتان، ـفـي ذاقوه ما الصليبي
ّدون رأيناهم كما العراق، الله. شاء إن أفغانستان عن للرحايل العدة يع

العمل تأمين في - الجأتهاد

الـتـأمين إـجـراءات فبفـضـل المجاهدون، يمتلكها أخرى قوة نقطة وهي
يشاءون، وقت أي في العدو ومباغتة الحرب أسرار على الحفاظ يمكنهم

ّكنهم أنها كما الخفـيـاء. وجـنـودهم التحتـيـة بنـيـاتهم عـلـى الحـفـاظ ـمـن تم
عـن المـدافع موـقـع فـي يتواجد لنه قواته، كل يخفي أن يمكن ل فالعدو

ـالحه مؤسســاته ـة ومـص ـثيرة، المادـي ـذلك الـك ـثرة بســبب وـك ـوده ـك جـن
ًا أـسـراره ـمـن ـفـالكثير وعملـئـه، ًا وظـهـره للكـشـف، معرـضـة دوـمـ دوـمـ

الجهادـيـة الحرـكـات ـصـفوف في يتواجد ل الذي للضرب. الشيء معرض
المطلوب.  بالتأمين أعمالها أصبغت هي إن

1
اليهود -                  أو الصليبيين المحتلين ضد الجهاد شرارة فيها انطلقت التي البلدان كل في يحصل ما هذا

. المرتدين  أو
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الضربات وتنويع الحرب دائرة - توسيع

ـف رأينا حايث السياسة، هذه تنفيذ في الجهاد قاعدة تنظيم برع وقد كـي
يـسـجلوا وأن الـعـدو، دار عـقـر إـلـى يـصـلوا أن القاـعـدة مجاهدو استطاع

ًا، أمتنا تاريخ من تنمحي لن عظيمتين غزوتين هناك ـسـتظلن واللـتـان أبد
ـمـن المتبقية والسنين اليام مدى على الصليبي للعدو وهلع خوف مصدر

بـقـاع ـفـي الـعـدو تلقاـهـا اـلـتي الـخـرى الـضـربات تلك ننسى عمره. ولن
والمنهجيــة التخطيط في فذة بعبقرية توحاي كلها المعمورة، من مختلفة

ـواجه أن يمـكـن ل حاقيـقـي ـمـأزأق ـفـي الـعـدو وتـضـع العـسـكرية، ـهـذه ـي
ـربات ـا أن ول الـض ًا، يتقيـه ـد ـو أـب ـالب فـه ـتيت مـط ـواته بتـش ـه، ـق وعملـئ

الـحـدوث، مـسـتحيل أـمـر وـهـو الرض، ـهـذه ـمـن ـشـبر ـكـل في والتواجد
ـضـعفه إـلـى بالـضـرورة ـسـيؤدي والذي قواته توزأيع إلى سيؤدي وبالتالي

وهزيمته.

كــل في المتواجدة الجهادية، الجماعات كل من المطلوب الدور هو ها
ًا ـتـدرك وأن الـعـداء، وبـيـن بيننا الصراع دائرة توسع أن مكان، ـبـأن جـيـد
ًا سيبقى فإنه القوة أسباب من امتلك مهما العدو ًا. محدود وضعيف
وـمـن بعاـمـة الـمـة ـمـن المطلوب الدور حاولا القلم رؤوس بعض هذه

الحرب من الجديدة الحلقة هذه مواجهة في بخاصة، الجهادية الجماعات
المة. على المعلنة الصليبية

معطـيـات ـمـع يتناـسـب الذي الجيد العداد سوى اتجاهها نملك ل حارب
ول الموـجـودة، التـحـديات مـسـتوى إـلـى يرـقـى اـلـذي والصمود المرحالة،

مـجـدها لمتـنـا لنعـيـد أـيـدينا ـمـن التاريخـيـة الفرـصـة ـهـذه تفلت أن ينبغي
ذـلـك لنفـسـنا ونـضـمن وـقـوته، ونـصـاعته عزته ولديننا المشرق وتاريخها
رب لـلـه مقـتـدر. والحـمـد ملـيـك عـنـد عليـيـن أعـلـى ـفـي الكرـيـم المـقـام

 العالمين.
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