
بسم الله الرحمن الرحيم

 

ّلتّني المرحلللة تنبيه: بعض الفأكار الفرعية والعملية عج
عن كتّابتّها وعليلله فأهللذا المأللر لللم ينضللح تمللام النضللج

% مأللن الفأكللار مأوجللودة85الذي كنت أطمح إليه ولكن 
ُطلب مأني الجديللد سللأطرحه وقللد كتّبللت قبللل فأيه وإن 
ثلثا سللنوات كتّابللة عللن المغللرب السلللمأي يسللتّعان
ببعض المعلومأللات فأيهللا وأظللن أن لللديكم نسللخة مأنهللا
وفأيها تفاصيل عن دول السللاحل والصللحراء الفأريقللي
والفللرص المتّاحللة فأيهللا فأاعللذروني وسللامأحوني علللى

التّقصيرفأقد كتّبتّه على عجل. والله ولي التّوفأيق.

بسم الله الرحمن الرحيم

مما تجدر به الشإارة أن العمل الخارجي في التنظيممم يعمماني مممن
مرض مزمن يشبه الكساح الذي يعاني منمه البشممر مممع العلممم أن
هذا الركن من أعمممال التنظيممم هممو الممذي ينبغممي ان يكممون عليممه
ن لمدن القيمادة إلمى المعول وعليه المدار وأن يحظمى بتطموير م
كافممة افممراد التنظيممم بممل ينبغممي أن يحظممى دائممما بالفكممار غيممر
المسبوقة والتي ل تخطر على بال الشيطان – أعوذ بممالله منممه –

فضل عن اوليائه من العداء .

حربنا يما معاشإمر السمادة حمرب أفكمار وتطموير وابتكمار فممي كمل
المجالتا والناظر في حال عممدونا عنممدما كممان مخنوقمما مممن قبممل
أمتنا  عندما كانت عزيزة أنممه أوجممد بممدائل وأسمماليب تخطممى بهمما
كافممة الحممواجز - الدينيممة – الخألقيممة - الجغرافيممة - القتصممادية –
السياسية – الجتماعية – الدارية – وفي العصور الخأيرة الزمانية

و السرية.

وكل هذه الشإياء معلومة لديكم والمثلة عليها تطممول وفيهمما مممن
ا همو ممن قبيمل المور ما همو ممن قبيمل المباحماتا اسمتغلوها وم
المحرماتا في ديننا ومحرمة علينا فغشمميانها وقربانهمما ممن تعممدي
حممدود اللممه ومعمماذ اللممه أن نقربهمما أو نممدعو إلممى قربانهمما ولكممن
المسممألة أن النسممان الفممارق بينممه وبيممن عممموم الحيمموان الفكممر



والنظر والتدبر والتعقل واتباع أحسن ما سمع والعتبار بالغير في
الخير والشر ونحن الن في مقام الحرب والمكيدة التي قبل فيها
الرسول صلى الله عليه وسلم التعقيب على رأيه بل أخأممذ بخلفا
رأيه واستصوبه وكان فيه خأير بل طلممب صمملى اللممه عليممه وسمملم
الممرأي والمشممورة فممي غيممر ممما مممرة بممل طلممب منممه المممولى أن
يشاورهم في المر وأن يمضي في عزمه متوكل على اللممه ولهممذا
مممن أهممم أسممباب النجمماح فممي الحممرب المباغتممة بشممتى صممورها
وأشإكالها - فكرية كانت أم هجوميممة وغالبمما مركبممة منهممما – قممال
الخبراء العسكريون أن المباغتممة فممي الحممرب هممي نصممف النصممر
ومبدأ المباغتة يحصل بمالفكر والمشممورة ناهيمك عمن نصمرة اللمه
لوليائه ولذلك كممان مممن مكممر اللممه بالعممدو أن يممأتيه مممن حيممث ل
يحتسب بل يجعل خأطة العدو هممي مكمممن دائممه وموضممع هزيمتممه
وانطلقا من هذه المور التي قد تكون الرابطة المنطقيممة بينهمما ل
تبممدو للنمماظر لكنهمما عنممد التأمممل هممي مممن بمماب واحممد  فالعمممل
الخارجي حقيقة هو أساس الدعاية الحقيقيممة للمجاهممدين بممل هممو
سيف العقاب المصلت على الدول التي تناوئ المسلمين وتهضممم
حقوقهم وتستخف بدينهم فتطويره وإخأراجه من  ُقمقمه من أهم
الوسائل التي تعلى بها كلمة الله ويحكم فيهمما شإممرعه ويعممز فيهمما
دينه فتطويره وترتيبه من تعظيممم شإممعائر اللممه والغيممرة لمحممارمه
ولذلك كان لزاما علينا أن نضع الخطط الكفيلممة بتطممويره وجعلممه
اليد الطولى للتنظيم والذراع الخارجي لمة السلم بل نواة جهاز
الستخباراتا الخارجي لدولة السلم إن قامت عجل الله بإقامتها
وبعد هذا التمهيد يجدر التنبيه إلى أمور وهي أنني عندما أقدم هذا
القتراح وغيره ل يهمني إن عمل به أو لم يعمل فالمثوبة والنصح
إن شإاء الله حاصلن وكذلك ليس تشمموفا إلممى المسمماك بمقاليممد
ُأقر من قبل القيادة فأنمما هنمما فممي خأيممر وعافيممة هذا المشروع إن 
وم معرفمة فمي كمل ا بعمد ي أترقمب الشمهادة والنصمر وأزداد يوم
المجالتا والسلمة والتعلم مع الهجرة وارتقاب الشهادة له طعم
ل يفوقه طعم آخأر و المقصد عندي أن يتم هذا المر من قبممل أي
سيد من ساداتا أهل السلم حتى ترتاح المة من أعدائها وتنتقم
منهم وكذلك ليس هذا الطرح مممن بمماب سممد الفكممار علممى الغيممر
وأنه هو آخأر ما توصممل لممه العقممل البشممري بممل مطممروح لينمماقش



ويهذب وينقح ويعمل بما هو الصلح سواءا من هذه الفكار أو ممما
تولد منها أو من غيرها وبعد هذه التنبيهمماتا نممدخأل فممي المقصممود
ونبدأ بتساؤلتا تكممون منهمما النطلقممة وأجوبتهمما خألل الكلم فممي

هذه العجالة وإن لم تكن بشكل عناوين.

مالذي جعل العمممل الخممارجي ينجممح فممي أواخأممر التسممعيناتا-
وأوائل اللفية ؟

 حممتى الن2006مالذي جعل العمل الخممارجي يتبمماطؤ منممذ -
مع النجمازاتا الهائلمة علمى صمعيد التنظيمم ككمل بمل علمى

صعيد المة السلمية ؟
على ماذا نرتكز في تنفيذ العمل الخارجي سواءا من ناحيممة-

الفراد أو المكانياتا ؟
ما هي الطرق المثلمى والقتراحماتا العمليمة لنجماح العممل-

الخارجي وما هي أهم الهدافا التي ترى التركيز عليها؟
كيفية الوصول إلى تلك الهدافا ومراحل الوصول إليها ؟-
ما هي الطرق المتاحة لستغلل الحداث الناجمة عممن هممذه-

الفعاليمماتا وكيفيممة التواصممل والضممبط والربممط والتحكممم
والسيطرة ؟

مالذي جعل العمل الخارجي ينجح في أواخأر التسمعيناتا)
وأوائل اللفية ) :

إن العمل الخارجي مر بمراحل عديدة تركت بصماتها علممى
التنظيم وحسممب علمممي المحممدود أن هممذه العمممال وثقممت
اعلميا لكن لم توثق اجرائيا حتى تتم كافة أنممواع السممتفادة
من التكتيكاتا والستراتيجياتا من قبممل مممن يتسمملم العمممل
بعد المسمئول عنممه إذا تعمرض لعمزل أو أسممر أو قتمل وهمذا
يحدث نوع استقرار في العمل وبدونه تضيع خأممبراتا وجهممود
وتحدث سلبياتا وايجاباتا وان كانت السمملبياتا أكممثر وعليممه
فمن خألل نظرتي للعمل الخارجي ونجاحه وجدتا أنممه نجممح

من خألل عاملين أساسيين وما عداها ثانوي. 
وجود قيادة واعية متماسممكة ذاتا أهممدافا ورؤى  تسممعى-1

لتحقيقها.
استقرار نسبي علممى المسممتوى الجتممماعي والقتصممادي-2

في التنظيم.



فكل عمل نجح في التسعيناتا فهو نتيجة استقرار نسبي
فممي السممودان أو أفغانسممتان أو كممانت بممذوره فممي تلممك

المرحلة.
أما المراحل التي فتحت فيها جبهاتا واسعة في منمماطق
مفتوحة أو شإبه مفتوحممة فالضممرباتا تقممل خأممارج محيممط
الجبهة بل وتؤثر على  الضرباتا الخارجية وزخأمها وكممأن
الجبهة فيهما ميمزة الثقمب السمود يجمذب مما حمواليه ول
يخرج من قلبه إل ممما قممل أونممدر إن صممح التشممبيه والن
نستعرض بعض المراحل التي مرتا بها الحركة الجهاديممة
تؤيد هذه النظرة وتكشف مدى حرص العدو على ضممرب
الملذاتا المنة حتى ل يضممرب فممي بلده وسممأتكلم فممي
هذا الموجز عن مراحل وماتتسم به كممل مرحلممة حسممب
ما يبدو لي وخأصوصا مما يهمنما ممن منتصمف التسمعيناتا
ونلخصه من الذاكرة تأكيدا على هذه النظممرة وإن كممانت
هذه المراحل يمكن تقسيمها إلى عدة تقسيماتا حسممب
الناحية الممتي تممم مممن خأللهمما التقسمميم وحسممب العتبممار
المراعممى فممي التقسمميم ونحممن هنمما سممنراعي الفممتراتا

الزمنية المرتبطة بالحالة السياسية.

مأرحللللة مألللا بعلللد  أفأغانسلللتّان ( الجهلللاد ضلللدأ - 
الشيوعيين روسا أو أفأغانا )

بدأتا هذه المرحلة بنوع من التشرذم وشإبه الممتيه ولكممن
تم تجاوز ذلك  لوجود عممدة ميممزاتا منهمما وجممود الكمموادر
والرض التي يمكن فيها التجمع وهممي السممودان وسمماحة
يمكن فيها استيعاب بعض الشباب وهي الصومال وبدايمة
تنشيط قضية إخأراج المشركين مممن جزيممرة العممرب مممع
تطور حرب اليمممن وقضمية البوسممنة والهرسممك وأثمممرتا

هذه المرحلة عدة ثمار استراتيجية.
اسماع العممالم صمموتا المجاهممدين وبدايممة اهتمممام)1

المجاهدين بالعلم الجهادي.
ممارسة العمال المدنية عبر الشممركاتا الكممبرى)2

التي تم افتتاحها في السممودان مممما كممان لممه دور



كممبير فممي تفتيممح عقممول المجاهممدين علممى أهميممة
الجوانب المدنية في حياة المجاهدين.

تنفيذ عدة ضرباتا هزتا  العدو وأربكت حساباته.)3
بناء الثقة بين المجاهممدين مممن خألل العمممل مممما)4

أدى إلى تأسيس الجبهة.
 تمممت التجربممة الفعليممة لمواجهممة أمريكمما فممي)5

الميممدان لمممدة زمنيممة ليسممت بالقصمميرة أكسممبت
تجربة ل يستهان بها فمي معرفمة نفسمية الجنممدي
المريكي وإن كانت هممذه الفكممرة بالممذاتا ولممدتا
مفاهيم خأاطئة عن تقدير قوة أمريكمما التكنلوجيممة
الممتي ل يسممتهان بهمما مممما أدى إلممى السممتهانة
بتفوقهم في سلح الجو والقصف الدقيق الموجه
واعتمادهم على العنصر المني في التعامممل فممي

هذه الحرب.
المهم هذه المرحلة سخر فيهما الغطماء الممدني الممدعم
ماديا لتسيير العملياتا الجهادية بل وتسيير جبهاتا قتالية
كاملممة واسممتفاد التنظيممم منهمما فوائممد عظيمممة أعممادتا
للتنظيم تركيبته بعد الضرباتا المنية التي تلقتها الحركممة
الجهاديمة فممي أفغانسممتان ول سمميما إبممان فتنممة الحممزاب
المتصارعة وممارسة آل سعود دورهم الخبيث من خألل
بلبلممة الصمفوفا فكريمما وشإممرعيا كممل هممذه الضممرباتا تممم
امتصاصها ولو في الجانب السممتراتيجي منهمما خألل تلممك
الفترة بل تم اللتفافا عليها وارجاع كثير مممن المكاسممب
التي كانت قد استفيدتا من الساحة الفغانية كما قممامت
طالبممان بارجمماع كافممة المكاسممب الممتي أهممدرها جشممع

الحزاب الفغانية.
سمة العمال  العسكرية لتّلك المرحلة:

تركز العمل تقريبا على فتممح الجبهمماتا فتممم فتممح جبهممة فممي-
الصومال وأخأرى في البوسنة والهرسك وثالثة فممي الجزائممر
ورابعممة فممي الجمهوريمماتا السمملمية إلممى أن اسممتقر بهمما
المطافا في الشيشان وإن كان الذي يعنينا فقط الصممومال

مع أن بقية الجبهاتا ل تخلو من رجالتا التنظيم.



نفذتا عدة ضرباتا نوعية في تاريخ الحركة الجهادية كالخبر-
والرياض وعدن والمساعي التي اثمممرتا فيممما بعممد ضممرباتا

نيروبي ودار السلم.
نفذتا من خألل وجود التنظيم فممي السممودان عممدة ضممرباتا-

في مصر وليبيا ومحاولة اغتيال كادتا تودي بفرعممون مصممر
في أديسا بابا وغيرها من العمال التي ل يسعني سردها.

ب- مأرحلللة السللتّقرار النسللبي فأللي ظللل إمأللارة
افأغانستّان:

وهذه المرحلة بنت على ماقبلها وإن كانت لم تكممن مدعمممة
ماديا بما فيه الكفاية إل في السممنواتا الخأيممرة منهمما ولكنهمما
أعممادتا بنمماء جيممل مممن المممدربين والمتممدربين وتمممت فيهمما
عملياتا كبرى توجت بالحممادي عشممر مممن سممبتمبر اتسمممت
هممذه المرحلممة بالتممدريب والسممتقرار والسممتقطاب وتواجممد
العقول النيرة التي أثمممرتا بممدورها هممذه العمممال وإن كممان
بعضها تم له العداد من قبل عبر المراحممل السممابقة ولكنممه
نفذ في هذه المرحلة زمنيا وتم في هذه المرحلممة التدشإممين
لستخدام العممل الستشمهادي علممى نطماق واسمع كمما تمم
التأصيل لوجود قطاع إعلمي يتكلممم باسممم المجاهممدين وإن
ة النتماج العلممي قليمل بالنسمبة للن كان في تلك المرحل
وكل العملياتا التي أعقبت تلك المرحلة كان لتلك المرحلممة
فيها تأثير بوجه من الوجوه وتممم السممتفادة فيهمما ولوبشممكل
محممدود  مممن بعممض فعاليمماتا الدولممة والتعممرفا علممى بعممض
المشمماكل الممتي تعممترض الممدول فممي بنائهمما وأثمممرتا هممذه

المرحلة عدة ثمار:
) ) بروز الجانب الشرعي في التنظميمماتا بكافممة أشإممكاله1 

وبداية حسم مسائل كانت من مصائب بيشاور.
) اعممادة تجمممع بعممض المجاهممدين الممذي خأرجمموا مممن2(

أفغانستان.
) وجود حاضنة للمجاهدين وملذ آمن.3 (

) ) البروز العلمي واستقطاب كممبرى القنممواتا العالميممة4 
للتعرفا على قادة المجاهدين وإبرازهم للعالم.



) ) تلحم الجبهاتا الخأرى مممع أفغانسممتان حممتى أصممبحت5 
الجبهاتا الخأرى ما تستقطبه لبد وأن يصب في أفغانسمتان

ويستفاد منه ثم يعاد توجيهه إلى الوجهة التي توجه لها.
) ) تأسيس الجبهة العالمية وإعلن الحرب على النصممارى6 

واليهود.
) ) تنفيممذ ضممرباتا كممل منهمما تنسممي فممي أخأتهمما لحسممنها7 

وإحكامها.
) ) خأوض حرب جبهاتا وخأطوط داخأل أفغانسممتان ودعممم8 

جبهاتا خأارجها.
) ) التعرفا علممى طالبممان عممن قممرب مممما كممان لممه الثممر9 

) إحراج الدنيا10العظيم في تبديد الدعاية السوداء ضدهم (
ول سيما بعض الزعاماتا الدينيممة فممي مسممألة الصممنام إلممى

غير ذلك.
) تم استقطاب عناصر من خألل التدريب كان لهمما الثممر11(

العظيممم والقمموي فممي تاريممخ المممة وخألل ذلممك التواجممد تممم
تجربممة نمموع مممن أنممواع المواجهممة المريكيممة وهممي دفعمماتا
الكوروز التي تم قصف المعسكراتا بها وكانت تلممك الفممترة
فترة تجارب للسلحة والمتفجراتا والسموم وسممخرتا فممي
ذلممك امكانمماتا هائلممة اسممتفاد منهمما المجاهممدون فيممما بعممد
وهممذبوها كممما أن تلممك الفممترة تممم فيهمما كممثير مممن العمممال
المدنية المحضة التي توضع في الجانب الستخباراتي سواء
في باكستان أو غيرها من البلدان تلممك النشمماطاتا المدنيممة

التي أثمرتا العملياتا العسكرية.

سمات العمال العسكرية فأي تلك المرحلة:
تم ضممرب سممفارتي أمريكمما فممي شإممرق أفريقيمما وكممان لهممذا-

الحدث عممدة ميممزاتا الممتزامن والدقممة رغممم تباعممد الهممدفين
واستخدمت فيها كمياتا محترمة من المواد المتفجرة.

ضرب المممدمرة كممول فممي ممموانئ عممدن كممان مفاجئمما بكممل-
المقاييس أول هدفا بحري يسممتهدفا مممن قبممل المجاهممدين
ناهيك عن المممدمرة كممول المريكيممة فكممانت ضممربة موفقممة
بكل المقمماييس مممن ناحيممة التمموقيت بعممد انتفاضممة القصممى

بقليل وتنفيذا لتهديداتا الشيخ.... إلخ.



ضرباتا الحادي عشر وما أدراك ممما الحممادي عشممر فوصممفه-
يطول والخيال فيه يجول وعليه فما أدري ما أقممول فيكفيممه
أنه غير مجرى التاريخ وفتممح بابما عظيممما للتفجيممر والتفخيممخ
وأحدث شإرخأا بين الغرب والسلم ل تمحوه اليام وكممل ممما
حصل بعده فمن إلهامه ولهيبه من كسر لهيبة العدو وصليبه
فهممو أول صممفعة تلقتهمما أمريكمما فممي المممواطن الممتي عليهمما
العتماد والمتكمما مممن أمممة خأممارج القممارة بعممد المسممتعمرين
ضربتها في الجام والعرين وعرفتها قدرة المسلمين وشإممدة
بأس أولي الدين فهي ضممربة حيممرتا العممداء وقمموتا الممولء
والبراء وتركتهم فممي حيممص بيممص ونممادوا لمفممر ول محيممص
ووضممعت الحممرب فممي مسممارها الصممحيح وعنممدها أصممبحت
أمريكا كالذئب الجريممح كممما قممال أحممدهم علنمما عنممدما قممال
رئيسهم معلنمما مممن ليممس معنمما فهممو ضممدنا  فكممانت أزممماتا
أمريكا من وراء تلك الصفعة وكل دائها المالي من وراء تلك
الدفعممة الممتي أسممقطتهم علممى وجمموههم وعمقممت جراحهممم
وأوهنتهم  بل أوقعتهم في الحممرج الشممديد وفتحممت النزيممف
المالي طالبا هل من مزيد وجعلت للحمممق المطمماع عليهممم
سبيل وجعلت لسفهه ونزغه معول ودليل فلممم يبممق لهممم ممما
يقيم الود ول تممرك لهممم ممما يحفممظ البلممد فتممح عليهممم البلء
وادعى التفويض من إله السماء فاستنفد البقية الباقية حتى
عصفت بهم الداهيممة ونممادى أهممل المممال والعمممال بممالموتا
معلمين بإفلس الصيت في "وال ستريت" سلمهم الحمممق
بمموش بل روح بعممد تعميممق الجممروح فأخأممذهم أبامممة وعليممه
الملممممة إن أصممماب نسمممبت لهمممم الرحممممة ولنظمممامهم
الديموقراطي الحكمة وإن أساء وذاك الراجح نسب لعرقممه
الشر الطافممح والبلء الفاضممح وقممد أطلممت فممي وصممف هممذا
الحممدث الجلممل  الممذي أورث العممداء الخلممل بسممبب انطلق

القلم رغما عني فاعذروني على ما كان مني.  
كما أنه تم تدعيم جبهة الشيشان من أراضي أفغانستان.-
وكذلك دعم خأط باغرام وخأط آخأممر فممي شإمممال أفغانسممتان-

في طاخأار.
:2006-2002مأرحلة مأابعد النحياز مأن عام  ج-



اتسمت هذه المرحلة بعدم الستقرار والمطاردة  والتخفممي
ولكنها رغم عدم استقرارها الكلي من ناحية إل أنها اتسمت
بعدة عملياتا وطورتا فيها أساليب وفعالياتا خأدمت الجهاد
إلممى حممد هممذه اللحظممة وأممما الثمممار المسممتفادة مممن هممذه
المرحلة  فكانت من تممداعياتا الحممادي عشممر ومممن تممدريب
الكوادر في عصممر المممارة السمملمية أو مممن النفتمماح علممى
الشبكة العنكبوتية والستفادة منهمما وتطممور العلم والنتمماج
الجهمممادي بشمممكل غيمممر مسمممبوق ناهيمممك عمممن بمممروز دور
المؤسسمماتا العلميممة الجهاديممة فممي الشممبكة الدوليممة مممع

تداعياتا الغزو المريكي للعراق.

سمات العمل العسكري:

تنفيذ عدة عملياتا كضربة جربة بتونس.-
وجزيرة فيلكا في الكويت.-
والناقلة النفطية الفرنسية في اليمن.-
وفنادق بالي وفندق ماريوتا في اندونسيا.-
وأربعة ضرباتا في تركيا.-
وضرباتا عدة في جريرة العرب.-
وضرباتا مدريد.-
وضرباتا لندن.-
وضرباتا الدار البيضاء.-
وضرباتا في سينا.-
وضرباتا في مونباسا.-
وضرباتا في روسيا.-
وضرباتا فنادق عّمان.-
وضرباتا في باكستان.-
كما تم فتح جبهة العراق وما وقممع فيممه ل يقممل عممن الحممادي-

عشممر وممما بثممه الزرقمماوي رحمممه اللممه فممي المممة مممن روح
التضحية والغيرة والباء ل يقل عن ما قام به أكممابر مجممددي
هممذا الممدين فممي تاريممخ المممة ويكفممي أن العممراق هممو الممذي
استنزفا المريكيين لحد الساعة وأعطي الفرصممة لنشممغال

أمريكا حتى أعاد أسود خأراسان عليها الكرة.
كما تم فتح جبهة في باكستان.-



وكذلك الصومال.-
وتمت الوحدة مع العممراق والجزائممر فممي سممابقة فممي تاريممخ-

الحركاتا الجهادية فكل توحد وتعمماون كممان يتممم بيممن أنمماس
تضمهم ساحة واحدة وهذا تخطى تلك المرحلممة وفتممح بمماب

الوحدة والتعاون على مصراعيه.
وفتحت شإبه جبهة في جزيرة العرب وفعلت في اليمن.-

 هذا مجمل نتاج هذه المرحلة مجمل وعليه يستفاد من تلممك
المرحلة والمراحل السابقة أن الستقرار النسبي ولممد هممذه
العمال بتمموجيه مممن القيممادة والعمممال الممتي تلممت الحممادي

عشر كانت بذورها في مراحل الستقرار.
وهذا ما تنبه له العدو وصار سياسته التي يدندن عليها عممدم
وجود ملذ آمن للمجاهدين وإن لم يستطع إفساده وتدميره
والقضاء عليه نهائيا يحاول وضع العراقيل أمامنمما إممما بكممثرة
التنقلتا داخأل المكان طلبا للمن وتجنبمما للجاسوسممية وإممما
بالضغوط المحلية عبر السلطة الحكوميممة بقيامهمما بعمليمماتا
تمشيط قد ل تقضي عليك ولكنهمما تممؤخأر مممن نشمماطك ولممو
لمدة محدودة وهذا يتم اسممتغلله سياسمميا ودعائيمما حممتى إن
بوش لم يحسب له إل أنممه لممم تضممرب أمريكمما بعممد الحممادي
عشر في مدته وبناءا على هذا العرض نرصد أسباب النجاج
وكثرة العملياتا والتزاوج بين ممما تممتيحه مرحلممة مممع مرحلممة

أخأرى لتتم الستفادة فأول أسباب النجاح سابقا:
 إعطمماء هممذا العمممل قيمتممه وهامشممه مممن التحممرك خأارجيمما-

ومحليا.
إشإرافا القيادة على هذا العمل ولو توجيهيا.-
الستقرار النسبي الذي كانت تنعم به القيادة ومحيطها. -
الغطاء المادي الذي كممان تمموفره القيممادة لهممذا العمممل عممبر-

الوسائط المختلفة.
سهولة تزوير الوراق الثبوتية مما يسهل الحركة.-
عدم اليقظة العالميممة علممى النشممطة الجهاديممة بممل ونقممص-

المعلوماتا لدى كثير من الجهزة المنية عن الجهاد وطممرق
تحركاته.

وهنمما يممرد تسمماؤل ولممم كممان العمممل الخممارجي إبممان تواجممد
القيادة من منتصف التسعيناتا إلى سقوط المارة أقل فممي
العدد وأعظم في الحجم وما بعد سقوط المارة إلى السممنة



السادسة بعد تواري القيممادة أكممثر فممي العممدد وأحيانمما ليممس
أعظم في الحجم ؟

هذا الجواب عنمه القيمادة أعلممم بمه ونحمن متطفلمون ولكمن
التحليممل والتخميممن مفتمموح لنمما فممإن أصممبنا فمممن اللممه وإن
أخأطأنا وهي عادتنا فمن أنفسنا والشيطان ونعوذ بممالله مممن

الجميع والله بريء منه
فنقول وبالله التوفيق. 

كانت القيادة تتسم بعدم التسرع ومن بعدهم يظن أنأول:
النصر وإقامة الدول يحدث بين ليلة وضحاها بل البعض يرى
أن الفاصممل بيممن إقامممة دولممة السمملم وانقضمماء معانمماة
المسلمين هو أن ينفذ الضمربة وهمو جيمد منمه التسمرع فممي
الحمماق الذى بالعممدو ولكممن التسممرع أحيانمما يلحممق الذى
بالشإخاص أنفسهم فإما أن يتم المر وفيممه خأممداج أو يممؤدي
إلى اعتقال الشخص ومن معه من غير ظفر بممالمطلوب ول

[؟؟]نجاة من المرهوب. 
 القيممادة كممانت تتمتممع بنمموع مممن التحكممم والسمميطرةثانيا:

توفره أسممباب ومسممبباتا ليسممت موجممودة الن وبنمماء علممى
ذلك تقوم بتوزيع الدوار على شإكل متوازي يتممم مممن خأللممه
نجاح العمل ولو بعد حين أما الجيل الذي مسك بعد القيممادة
فغالبا يحمل كل شإيء على كمماهله جزاهممم اللممه خأيممرا حممتى

[؟؟]يتم العمل أو يهلك دونه.
 كانت البدائل في الشإخاص والمراء والعاملين متاحةثالثا:

للقيادة ولممو بشمكل نسمبي وممن بعممدهم ليمس لمديهم ذلمك
فليسممت لممديهم مكانممة ووجاهممة القيممادة وأحيانمما حممتى ول
تفويض القيادة وأصبحوا كما قال القائل في المفاضمملة بيممن
جرير والفرزدق أن جريرا يغرفا من بحممر والفممرزدق ينحممت
من صخر وهذا مدح للطرفين واعممذار للفريقيممن فلممذلك ممما
يتاح للقيادة يقصر عنه باع من بعممدهم ممممن تصممدى للعمممل

الخارجي. 
 أن المسلمين بعد الحادي عشر من سبتمبر انفتحترابعا:

شإهيتهم للعمليماتا الكمبرى فممالم يهممز هممزة الحممادي عشممر
لينظر إليه نظرة عميقة ول يدقق فيه ويحلل التحليل الممذي
كان يعطممى لممه قبممل ذلممك مممن آحمماد العمليمماتا الممتي كممانت



يعطى لها من الزخأم والتحليل ما ل يعطى الن لما هو فوق
حجمها بأضعافا مضاعفة ولعلها من سلبياتا الحممادي عشممر
علينا أو قل من زاوية أخأرى من حسناته فكنا نخادع بتهويممل
تلممك العمليمماتا ونظممن أن سممقوط الممالممك العظيمممة قمماب
قوسين أو أدنى ونضلل من خألل ذلك فممي التحليممل وتقممدير
حجممم وأبعمماد المعركممة مممن خألل رؤيممة صممراخأهم وألمهممم
وتداعياتا العمليممة عليهممم فنممرى أن ل صممبر لهممم وأنهممم إن
أتاهم ضعفها أو ثلثة أضممعافها تخلمموا عممن السمملطة وتركمموا
البلد للقدر علممى حكمممه وإدارتممه ولكممن بممانت لنمما الحقيقممة
وصدقت مقولتا ابن خألدون فممي الممدول ونممواميس الكممون
فيها وهذا من أعظم المكاسب بالنسبة لنا فيعطينمما النظممرة
الصحيحة لتقدير الخصم ومقاتله ومخادعه وخأداعه وألعيبه.

 2006لماذا تباطأ العمل مأنذ سنة :
هناك عدة أسباب لهذا التباطئ منها ما يتعلق بالعممدو ومنهمما
ما يتعلق بنا ومهما يكن ل بد من معرفتها حتى يتم تفاديها.

العمل ول سيما في ساحتنا نحى نحو الفردية ليس علممى-1
مستوى التنظيم بل على مستوى الفرد الذي يوكل له هو
أو آخأر معه العمل فيقوم بكل شإيء وهذا جيد من نواحي
وسلبي من نواحي، فاليجابيممة الوحيممدة فيممه أن السممر ل
يعدو صاحبه فيما يخص ذلك العمل بمعنى ل يكون هنمماك
شإبكة توفر له كل شإيء ول يبقى عليه هو سمموى التنفيممذ
وهذا المر يجعل كشف القائمين على العمل أسهل على
أجهزة الستخباراتا ل سمميما فممي الممدول المتمدنممة فكممل
شإيء يثبت بأوراق وفواتير يسمهل تتبممع أي خأيمط وأعمداء
الله لديهم حلقاتا معينة ل يمكن أن تجتمع إل فممي رجممل
ينوي أن يعمل عمل فآلية عمل هذه الجهزة أنهمما تلحممظ

عدة حلقاتا ل بد أن يمر بها من يريد عمل ضد البلد:
اللتزام.-1
حلق اللحية بعد اعفائها فجأة.-2
 القيام بخصوماتا مع التياراتا السلمية الممتي ل تممرى-3

الجهاد حل لقضايا المسلمين الشائكة.



ارتياد المواقع الجهادية في النترنت.-4
اقتنمماء الفلم والكتممب الجهاديممة وعممدم الحتيمماط فممي-5

ذلك.
القيام بتوزيعها بطريقة غير آمنة.-6
الخأتفاء فتراتا طويلة من غيممر غطمماء قممانوني وأمنممي-7

معتبر.
 عدم مزاولة العمال مع وجود سيولة مالية في اليد.-8
شإراء السماد من غير امتلك مزرعة.-9
شإراء مواد كيمياوية مع عدم وجممود الحاجممة الحقيقيممة-10

لها.
كثرة التجمموال فممي الشمموارع مممن غيممر ممموجب ظمماهر-11

ومعتبر.
كمثرة التصمالتا الخارجيمة وخأتمهما بالكلمماتا المتي ل-12

يستخدمها إل أهل الدين واللتزام.
النعزال في سكن غير السكن الصلي مع مممن يحمممل-13

نفس المواصفاتا السابقة.
ارتياد مساجد معينة .-14
اللتقاء بشخصياتا مراقبة.-15
السفر إلى دول قريبة من مناطق النزاعاتا مع القوى-16

الكفرية التي يتصدى لها أولياء الله المجاهدون.
العترافا على الشخص من قبل المتهمين.-17
وجود رقم هاتفه عند أحممد المعتقليممن أو عنمموانه أو مما-18

يشير إليه.
العتقال العشوائي مع ضعف الشخص والبوح عن ممما-19

في خألده وعدم استناده لدلة مادية تنفي عنممه التهمممة
والتمسك بها.

وهممذه الحلقمماتا تتبعهمما السممتخباراتا فممأول يلممتزم الخأ
فيعادي من حوله ويطلق لحيته ثممم فجممأة يحلقهمما وفجممأة
يختفي وأحيانا يبقى فترة يرتاد النترنت ويممدخأل المواقممع
الجهادية ثم يختفي وتبحث عنه السلطاتا المحليممة فتجممد
في كمبيوتراتا المطاراتا اسمه فممي قمموائم المسممافرين
إلممى إيممران أو باكسممتان أو تركيمما أو أي بلممد قريممب مممن
الدول المحيطة من الصراع ثم فجأة يدخأل البلممد ويرجممع
بعد عدة أشإهر أو سنة أو سنواتا وقد حلق لحيته واتسممم



بحذر شإديد ثم فجأة اشإممترى المممواد المحظممورة واتصممل
بأناس معينيين وخأزن تلممك المممواد واشإممترى سمميارة وتممم
القبض عليه من قبل الشرطة فممي أي مرحلممة مممن هممذه
المراحممل فأعممداء اللممه وضممعوا مسممائل الشممبهة فممي
الشإخاص عبارة عن دوائر قبل تنفيذ العمممل فكممل دائممرة
تجممر إلممى الممتي تليهمما ول يسممتجمعها إل أخأ ينمموي العمممل
ضدهم والخأ ل يتم تحنيكممه إل بعممد فممواتا الوان بعممد ممما
وقع في عدة دوائر إن لم يتنبهوا له في الولى تنبهموا لمه
في الثانيممة ولنقممل إلممى العاشإممرة ول يهممم أعممداء اللممه إل
دهم، ادي ض نقطتين اثنمتين: الحيلولمة دون أي عممل جه
والقبض على المتهم والدلممة ضممده تصمممد أمممام القضمماء
حتى ل يفلت، ول يدفع نظامهم القضائي الثمن الخألقممي
في هذه القضية، وحتى ل يدخألوا في احراجاتا قانونية ل
داعي لها، فكل نقطة من هممذه النقماط تمدعوهم للرقابمة
حتى إذا جاء مممن السممفر ولممم يقبممض عليممه فممي المطممار
يقبض عليه في إحدى الدوائر السابقة وهذه هي العقليممة
الستخباراتية الغربية ل يمكنها أن تراقب كل أحممد ول أن
تراقب كل شإيء وإنما تقوم بتحديممد الولويمماتا لتتناسممب
مع قدراتهم وامكاناتهم فيحددوا المواصفاتا المعينة التي
ل يمكن أن يستجمعها غيممر المجاهمدين وكمذلك الوسمائل
التي ل يمكن أن تتجمع في يد واحدة إل عند من يريد أن
يفجر كما فعلوا في النترنت لم يراقبوا إل مواقممع معينممة
وكلممماتا معينممة وصممناديق بريممد معينممة وهكممذا، فالعقليممة
محاطة بممأمور مممن المحمماذير فممي مجتمعمماتهم كالتشممدق
بالحرية وحقوق النسان والخصوصية الذاتية مع التشممدق
بدولة القانون وما أشإبه ذلك مما يصم الذان فممي العلم
فهذه المور تجعلهم ل يقممدمون علممى إجممراء إل بلموث أو
قرينة أو شإبهة أو بينة واضحة وقاعدتنا في هذا العمل أن
نصممه بطريقة تجعل مكافحتهم له عبارة عن أن يقضوا
علمممى أنفسمممهم ومشخصممماتهم الجتماعيمممة والحضمممارية

ويصبح ل حل لهم في هممذا المممر إلوالقانونية والخألقية 
أن يعلنمموا حالممة طمموارئ كمصممر وغيرهمما مممن الممدول



وخأسائرهم المباشإممرة فممي ذلممك الجممراء خأيممر مممن آلفا
 وما سيلقونه من شإعوبهم مممما يسممر النمماظرينالعملياتا

ويلقي البهجة في قلوب المؤمنين وهممذا المممر مممن أهممم
المور لفلسممهم علممى كافممة النممواحي والمهممم فممي هممذا
ُيفصل العمل من جهة ويتحكممم فيممه مممن جهممة العمل أن 
ُتفصل المنظوماتا التي تقوم بتجهيز وتوجد خألية أخأرى ف

للدارة والتنسيق حتى يتم المر بالحكمة المطلوبة.

ومأن أسباب الفشل أيضا: 

التركيز على الفممرد حممتى يصممبح فممي يممديه كممل شإمميء-
كالتجهيز بكافة المراحل.

اشإتراط الحصول على الثقة فممي الشممخص مممن خألل-
واخأتبماره بمأمور قمد العيش معهم والحياة فترة طويلة

يكون الشخص صالحا للعمل وفيه إباء ل يقبممل الهانممة
،أو ما يفسره هو بالهانة والتهميممش لنممه رجممل فحممل

ونحن في هذا العمل جلد الفاجر الذي ينفذ لنمما ضممربة
مزلزلة بالعدو أنفع لنا وللمسلمين من عجز ثقممة تقممي
صممبور علممى ممما يلقمماه مممن إخأمموانه ولكنممه ل يسممتطيع
التفاعل مع من حمموله حممتى ينفممذ إلممى الهممدافا الممتي
وكل إليه تحقيقها، ولممذلك كممانت تلممك الخأتبمماراتا لهمما
سلبياتا عديدة منها المصانعة والمجاراة على طريقممة

صاحب لمية العجم عندما يقول:
فاصبر لها غير محتال ول ضجر .. في حادث الدهر ممما

ُيغني عن الحيل
وحممتى ينقضممي ذلممك البلء الممذي يحمماول الخأ لطيممب
محتده وكريم عنصره أن يممأوله علممى أحسممن الوجمموه
وإممما أن يضممجر ويممترك المسممألة برمتهمما والول كممان
داعيه للصبر الخأّوة ولكنه في أرض العممدو يفقممد ذلممك
الممزاد والممداعي النفسممي الشممرعي، وأممما الّضممِجر قممد
يؤول به الحال إلى أن يضممجر مممن كممل شإمميء ويممترك

الجهاد.



المهم لحد الن لم نممر أثممرا لهممذا العمممل الخممارجي ول
ُتلغونه بالكليممة بممل أقممول أطلقمموا هممذا أقول لكم أنكم 
ُطرح فممي هممذه الوراق المشروع السري وادرسوا ما 
وطوروه واتركوا أهلممه يعملمموا بعيممدا عنكممم مممع وجممود
رابطة ما، وهذا العمل الذي هنا للخارج يسير إن حقق
أهدافا بها ونعمت، وإن لم يحقق أهدافا يجلممب أنظممار
الستخباراتا إليه وينشممغلوا بممه عممن غيممره، وهممذا مممن

التمويه في الحرب والمخادعة.
ومن أسبابه أيضا جعل هذا المشروع هنا فممي السمماحة-

يجذب عيون المحب والمبغض بمعنى أنه ينطلممق مممن
%90جبهة ليضرب أرضا بعيدا عنها، مما يعطي العدو 

من الفرص لكشف الخأوة الذين يقومون بهذا العمل.
وأيضمما الجمممود علممى طريقممة واحممدة وعممدم تطمموير-

أساليب وتكتيكاتا تطور هذا العمل وتوجد لممه البممدائل
لحل المشاكل.

 وغير ذلك من المشاكل التي لو كنت قريبمما مممن هممذا
ا المشروع لعلمت أيمن يكممن همذا الخلمل ولكمن دائم
الخلل فممي العمممال يكمممن فممي القصممور الممذاتي فممي
الفكممر والحركممة والفاعليممة والجمممود علممى نجاحمماتا
سابقة قممد تكممون ولممدتها ظممروفا لممم تعممد الن قائمممة
وفرص لم تتكممرر إل نممادرا واللممه أعلممم، ولعلممي أكممون
ّنمما أجحفت في حق إخأواني في هذا العمل فهم خأيممر م
وأنبل وأطهر وأكرم وأستغفر الله من ذلك، ولكن أريد
فقممط أن نسممدد الضممرباتا الموفقممة لممدول التحممالف
وعلممى رأسممهم الممذين يممؤذون النممبي صمملى اللممه عليممه
وسلم، وكلما لم يتحقق شإيء مممن ذلممك تضممطرم نممار
في قلبي، وهذه الفكرة ليست وليدة لحظة الكتابممة ل
كلياتها ول جزئياتها، بل كثير مممن جزئياتهمما تعتمممل فممي
صدري منذ سنين وكثيرا من كلياتها كذلك وهي بشكل
كامل لها ما يزيد على سممنة تممرن فممي خأمماطري ولعممل
إخأراجها من الراس إلى القرطاس حممتى توضممع أمممام
القيادة للنظر فيها وصممقلها ومباركتهمما والعمممل بهمما إن
ناسبت مما يخفف الوطأة ويشعر النسان بنمموع رضمما



أنه حاول أن يقدم شإيئا ولو خأداجا ( فمن يعمل مثقال
ذرة خأيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شإرا يممره )، ورّب
فكرة أنقذتا أمة ورّب فكرة جلبممت غنممى ورّب فكممرة
ّدتا جيشا ورّب فكرة قلبت ممموازين التاريممخ وغيممرتا ر
المعادلة وهل تنظيمنا إل وليد فكممرة أو أفكممار بلممورتا

وصقلت وعمل بها عندما ناسبت.
وأيضمما أحيانمما تسممرع المنفممذين حينمما عنممدما يغممادرون-

الساحة ويبلغوا ساحة العدو،
ُينال بالرفق والتأني ..  ما لم تنل بالحرص والتعني
وهذا ل علج له إل ببث الوعي على الساحة الدولية

في ما يخص الحركة الجهادية وتكون فيه مطوية
صغيرة مشتملة على نقاط مهمة على شإكل نصائح

يدرب المرء عليها نفسه وتعطيه البعد الكافي لتكون
لديه الرزانة في وقت الرزانة، والحدة والشدة في

وقتها ومكانها وتمكينه من غرس الوعي المني لديه
 حتى يبدأ بالمحافظة على نفسه قبل أن يخطومبكرا

أي خأطوة في العمل الجهادي وتجعل منه إذا خأطا أي
خأطوة يكون صاحب رؤية وهدفا ومشروع ومن كان

يعمل لهدفا وبدأ يعمل له وكّرس نفسه وجهده وماله
ووقته لهدفه فقل ما يفشل إل أن يشاء الله، فالمهم
السلبياتا التي تعتري الفرد ول سيما الشباب المقبل

على الجهاد قد يخفف منها مثل هذه المطوية لو
نشرتا رسميا باسم التنظيم ويخاطب بها كل من يريد

الجهاد أو يريد العمل أو ينوي أن يعمل من بلده من
غير الرجوع إلى قيادة التنظيم وتكون باللغاتا

الرئيسية العالمية.
وأيضا فقد يكون سبب التأخأر أنه جاري العداد لهذه-

العمال فعل ويتحين تمامه والتجهيز والتوقيت
المناسب وهذا مما يثلج الصدر ونرجو أن يكون كذلك،

بمعنى الهدوء الذي يسبق العاصفة أو السكون الذي
تعقبه المسابقة أو الكمون الذي يسبق الهجوم، ولكن
رغم ذلك ينبغي أن نكون في مسائل ديننا وما يقيمه

أشإد طمعا منا فيما يقيم دنيانا كما قال صلى الله



ٍد من ذهب لبتغى له عليه وسلم: ( لو كان لبن آدم وا
ثانيا ) أو كما قال، فنطرح هذا المشروع وإن وقع

ّنا أو من أي جهة فذلك ما كنا نبغي الضرب بعد ذلك م
ونسأل الله السداد.

-
علللى مأللاذا نرتكللز فأللي تنفيللذ العمللل الخللارجي

سواءا مأن ناحية الفأراد أوالمأكانيات :
:دور التّجارة والتّجار

نحن في عصر غلبت فيه المادة والفكرة الممرأس ماليممة بممل
الخيوط الحقيقية في كل سياسة في عصرنا نابعة من رأس
المال، وأربابه، ولذلك التجمار لهمم نفموذ ذاتمي مسمتمد ممن
رأس المال وقوته، يسممتغله مممن كممان متعلممما فاهممما عالممما
بمدى حدود قدرة ثروته في تطويع الرقاب وإذلل الصممعاب
ولذلك لو دخأل في صفقاتا مشبوهة ل يورط معه إل أركان
النظام حتى تصبح مسألته مسألة وجود نظام أو زواله وهذا
المر من النفوذ يسري على كافة النظمة الرأس مالية من
هرمها إلى أدنى جندي فيها فكل يؤثر فيه محيطه مممن ذوي
القدرة واليسار حسب ماله يؤثر في ما حممواليه مممن أربمماب
السلطة وكل ما تعلو الرتبة في النظام يعلممو مقممدار التممأثير
وأقممدار المممؤثرين، فممالمرابون اليهممود يحركممون السياسممة
الدولية من شإرقها إلى غربهمما، حسممب مممآربهم ومطممامعهم
التي تحقممق أهممدافهم الربحيممة والسممتراتيجية ومممن فضممائل
هذه المهنة أنها ل تحتاج إلى غطاء إل مزاولتها، وهي جممواب
جاهز عند ولوج أي بلد، فمبجرد أن النسان تاجر وثبت ذلك
من حاله وثبوتاته بكيفية ذلك، فممالمحقق يصممبح فممي موضممع
خأطب وده والتزلف إليه بدل توريطه بممل السممعي للتوسممط
له بصفقاتا حتى يسممتفيد مممن ورائهمما، وحسممب علمممي فممي
أفريقيمما أن التجممار هنمماك بعضممهم يقلممب أنظمممة حكممم إذا
خأالفت مصالحه وهو وزمرته مممن التجممار، والقيممادة حرسممها
الله أعرفا منا بهممذا المممر فالنظممام السممعودي رغممم صمملفه
وعجرفته وسده كل أبواب التأثير عليه رغم كل ذلممك فيممؤثر
فيه التجار ويؤثر فيهم، بل أصبح كثير من السر العريقة في
التجممارة والعمممال تممؤثر فممي السياسممة، أو بإمكانهمما التممأثير



بالهامش المحدود لل سعود من قبل النصارى واليهود على
القممل، بممل إن أحممداث العممراق الخأيممرة كشممفت عممن مممدى
تورط الشركاتا العملقة في رسم السياساتا السممتعمارية
قبممل وبعممد وأثنمماء الغممزو والحتلل، فلممم يخممل جممانب مممن
الجمموانب ول ناحيممة مممن النممواحي إل كممان لكبممار أبمماطرة
الشممركاتا العملقممة نصمميب السممد، بممل الطريممف أن صممناع
القممرار مممن المحممافظين الجممدد وغيرهممم هممم أربمماب تلممك
الشركاتا العملقة وما مصممالح الممدول الكممبرى السممتثمارية
ُيحمى بها مواطنوها الذين يمتلكون الشركاتا ورؤوس التي 
الممموال ويسممتثمرونها فممي الممدول الخارجيممة، وتصممبح تلممك
المنمماطق مممن اهتماممماتا دولهممم، بممل مممن منمماطق النفممود
وكممذلك فممإن السممتعمار الفرنسممي فممي أواخأممر عهممده فممي
الجزائممر عنممدما وقعممت فرنسمما تحممت الحتلل وضممرباتا
ا ل تسمتطيع النازيين والنهاك في الحرب بلمغ بهما الممر أنه
دفع ضريبة الحتلل من أعباء ماديممة بسممبب المقاومممة وممما
ثبتها إل التجممار واسممتثماراتهم والقائمممة تطممول، والمهممم أن
المال لوحده ل يشكل غطاء أمنيا، والتجارة ممن غيمر وجممود
أهدافا استراتيجية  بحيث يصبح المال والجهممد خأادممما لتلممك
الجهاتا ل تحقق شإمميئا، بممل يحيممى التمماجر ويممموتا وهممو لممم

يحقق غير الحياة البهيمية له ولسرته.
وكذلك التجارة بدون المال ل وجود لها، بل هي احلم نممائم،
وأمنية يقظان، وتسلية للنفممس، وتعليممل لهمما بالمممل، وعليممه
يتحقق لنا المسير الذي سننفذ منممه إلممى أهممدافنا ل بممد وأن

نوفر ما يلي:
المال اللزم للنطلق.-1
الكادر البشري الذي يتم اقناعه بممالفكرة حممتى يسممتميت-2

في تنفيذها.
ْين: لجنة محاسممبة-3 ْين مهم إحاطة أي نشاط تجاري بسياج

دقيقممة، ومركممز دراسمماتا مصممّغر يهتممم بترقيممة العمممل
والبحث عن الهدافا، ووضممع الخطممط الكفيلممة للوصممول

إليها حتى تنفذ بتأني وحكمة.
الفضاء الذي يكون مجال للتحرك ومنه بناء الهيكل الممذي-4

يتم منه النطلق.



دراساتا ل متناهية ليجاد الفرص لترقيممة العممل والنفمموذ-5
من خألل ذلك إلى المقاتل القتصادية للعممداء، لن هممذه
المجالتا تدرس بعدة زوايا، وكما يقال: المعنى في بطن

الشاعر.
دراسة القوانين والنفمموذ مممن خألل تسممهيلتها إلممى آفمماق-6

تطوير العمل حتى تتيح لنا هامشما ممن الحركممة يتمم ممن
خألله رصد الهدافا والوصول إليها بكل راحة.

كل عمل تجاري يتم توسيعه ل بد لممه مممن دراسممة كاملممة-7
ووضع خأطممط ليجمماح وربطممه بالمنظومممة بطريقممة ذكيممة
وأمنية وقانونية، وأقصد بالمنظومممة إذا كممان لممدينا عمممل
نحتاج فيه لعممدة أمممور كمكممان للتحمماقه ومزرعممة لتمموفير
المواد المتفجرة وسيارة غير مسجلة وأنابيب غاز، فل بد
ّبممع أحممد ُتت من الربط بيممن هممؤلء بطريقممة لممو قممدر اللممه و
المرتادين لحد هذه المممور أن تكممون لممديه الحجممة الممتي
ُلقنها عقليا ومنطقيا، كأن يذهب إلممى معممرض السممياراتا

ويقول أنه ذهب لشراء سيارة ولماذا هممو أو غيممره ذهممب
ون دائمم عنمد للمزرعة مثل، يعطيه أوراقا ثبوتيمة بمأنه زب
أولئممك المزارعيممن والورشإممة، ذهممب لصمملح السمميارة،
واللقاء بالستشهادي أنه كان بالسوق عنممد الممدكان يريممد
هو والستشهادي شإراء حاجة ما منه والتقيا فممي الممدكان
ُتبنممى فيممه منظومممة مصادفة، وهكذا، كل عمممل فممي بلممد 
ك العممل منفصمل عمن بعضمها البعمض كاملة يتطلبهما ذل
وخأارجهمما إدارة مصممغرة تنسممق الدوار وهممذه المنظومممة
تتولى دورها الذي يتيحهما لهما عملهما والقمانون ول تلفممت
النظر وتمممول نفسممها بنفسممها ولنضممرب مثل: جاءنمما مممن
خألل مراكز الدراساتا التي مع أنشطتنا التجارية أن سدا
ٍد للمسمملمين يتممولى هممذا السممد تمموفير في بلد أوربي معا

% من مخزون المياه فممي2% من الطاقة الكهربائية و5
ُتستثمر حوله حوالي  % ممن الراضممي الزراعيمة7البلد، و

ُأطلقممت ميمماهه تغممرق عممدة مممدن وقممرى في البلممد، وإذا 
وشإركاتا كبرى فممي محيممط المنطقممة، نقمموم بممالخطواتا

الولى:



تعميق الرصد الميداني بمعنى أننمما نبعممث أحممد رجالنمما-1
بعد تدريبه علممى الوصممف الممدقيق والحفممظ إلممى ذلممك

المكان كسائح في البلد يمر في المنطقة.
نبعث بآخأر بنفس المواصفاتا إل أنه يبحث عن فممرص-2

تجاريممة للمنطقممة، يلتقممي بكبممار المزارعيممن ويسمموم
الراضممي ويممذهب للمكمماتب الستشممارية والقانونيممة

ليبحث عن الفرص المتاحة مع رصده للسد.
بعممد رجمموع هممذين وايجمماد كافممة المعلوممماتا المتاحممة-3

ننظممر، فمثل: يمكممن أن يكممون هنمماك بيممع أو اسممتئجار
للراضي فنرسل من يشممتري أو يسممتأجر أرضمما لعممدة

سنواتا للزراعة.
ا أو ل، فمإن كمان-4 ننظر إن كان في ذاك البلد أعوان لن

نوعز لبعضهم بالعمل في تلك المزرعة وبعضهم خأممبير
في المواد، السنة الولى يجري العمل على ممما يممرام،
تخمزن بعممض السممدة بالتدريممج، يكمون نظممام العمممل
بالمزرعة باليومية وناس بالتعاقد، والذين هم بالتعاقممد
أصحابنا، والبقية من أناس آخأرين، وخأبير المواد يكممون
ْولتا وآلتا يعمممل باليوميممة طبعمما، المزرعممة بهمما شإممي
الحفر نحفر تحت الرض مكانا وله مدخأل سري تخزن
وتعمل فيه المواد ويقوم الخبير بتعليم بعممض أصممحابنا
بالقضمممية ويفعلهممما حمممتى تكتممممل الممممواد والكميمممة

المطلوبة.
يكممون مممواز لهممذه المزرعممة ورشإممة إصمملح وتلحيممم-5

للسياراتا وأنشطة أخأممرى، يعمممل فيهمما بعممض إخأواننمما
المتخصصين عندما ترسل لهم سيارة، وتكون من نوع
السممياراتا الممتي دائممما تكممون فممي المممزارع لنقممل
ُيهيأ فيها أماكن ويوجد فيها نظام للتوصمميل الغراض، و

الكهربائي وترسل للمزرعة وتعبأ المزرعة بالمواد.
الدارة المصممغرة الممتي قممامت بممالربط بيممن المزرعممة-6

والورشإة بمعنى أفرادها يممأتون بهيممأة زبممائن ليممبربطوا
المهام ويكون لديهم الستشهادي في مكممان محفمموظ
قممد درب علممى سممياقة السممياراتا وسممّجل وصمميته
وشُإفرتا وخأزنت في عدة شإرائح ذاكرة يتولى أحممدهم



إرسالها إلى جهممة ممما تعينهمما القيممادة وتكممون الشممفرة
لم الستشمهادي متفق عليها عمبر براممج التشمفير يس
السيارة بعدما يذهب جميع أفممراد الدارة المصممغرة إل
ُهيممأ لممه ُترك للتعامل مع الستشهادي ويكممون قممد  من 
مكان للخأتباء فترة في نفس البلد أو بلد مجاور بعدما
يتم تنفيذ الضربة ينفممذ الستشممهادي فممي الهممدفا وإن
تضررتا المزرعة أو أي شإي كالورشإممة بخممراب السممد
يقدموا عرائضمما تطممالب بممالتعويض ضمممن النمماس وإن
كانوا في أماكن بعيدين عن محممل الضممربة يسممتمرون
في أعمالهم ثم يراجع مراكز الدراساتا الذي يدير هذا
العمل دور المزرعة والورشإممة، وهممل يمكممن أن يحتمماج
إليهممم فممي تنفيممذ أعمممال أم ل وإن كممانت الدراسممة
ُيممترك فممترة سممنة يعملممون ويجنممون أرباحمما بالسمملب 
يعتاشإون منها هم وذويهم والفائض يرجممع إلممى الدارة
ُينظر إن كان العوان من أهممل البلممد العامة للعمل ثم 
ُيخيروا بيممن أن أو من غيرهم، فإن كانوا من أهل البلد 
تبقى لهم تلك المنظوماتا يعتاشإون منها حممتى يحتمماج
ُأبقيت إليهم في عمل آخأر، فإن كان الجواب باليجاب 
لهممم علممى أن يرسمملوا الربمماح الفائضممة، وإن كممان
ُتباع تلك المنظوماتا بشكل تدريجي ويسلموا بالسلب 
ُيممتركوا علممى هممم مبممالغ تكفيهممم لفممتراتا طويلممة، و
الرتباط في أي عمل يتطلبهم، وإن كانوا من غير أهل
ُتباع تدريجيا ويممذهبوا تممدريجيا، وعليممه كممل عمممل البلد 
ُيتخممذ لممه الجممراءاتا المناسممبة والفعاليمماتا بحسممبه 
المناسمممبة بتمممؤدة وحكممممة وبهمممذه الطريقمممة تكمممون
استنزفت البلد ماديا برحيل الثروة منممه وضممربه بمممال
قد عوضته أضغافا مضمماعفة مممن خألل تلممك العمممال،
ُتبممع خأيممط العمممال لوجممد أن كممل المزارعيممن ُت ولممو 
ّدها يشممترونها ولممو فحممص المزرعممة لوجممد آثارهمما وعمم
سمادا، ولو راجع الكمية لوجد أن الكمياتا التي عندك
مممن المممواد هممي نفممس المسممموح بممه قانونيمما إل أنممك
استنزفته مع الوقت، وهذا ل يعلمه، ثممم لممو رجممع إلممى



الورشإة لوجد أن ذلك في الصممل عملهمما وأنهمما تعملممه
هي وغيرها لكل أحد، ولو تتبع السممياراتا الممتي تممدخأل
المزارع لوجد أن ذلك كل مرة وطبيعي جدا، ولو تتبممع
العاملين لوجد أن العاملين بالتعاقد ل زالمموا هممم ومممن
بدون تعاقد ل يمكممن ضممبطهم، ولممو تتبممع مممن يشممتري
المواد لوجد هو نفسه الذي يشممتريه لمزرعتممه حسممب
الكمية المسموح بها قانونيا ولكن قممد يقممول قائممل أن
هذا طويل فنقول أن هذه طبيعممة الممدنيا، الولممد يحتمماج
لتسعة أشإهر في بطممن أمممه، وسممنتين فممي الرضمماعة،
وثلث عشرة سنة في الرعاية، وقليل من ينضممح مممن
الرجال في الخامسة عشرة في عصمرنا همذا، وكمذلك
ُبنمي عمبر سمنين ولحظمة الهممدم السد المذي مثلنمما بمه 
ُأحسن التخطيط وتدبير المور، ولكممن أجزاء الثانية إن 
ما قبلها بنمماء لتلممك اللحظممة، فممالمهم هممذا الكلم فممي
جانب العملياتا وهو مثال واحممد حسممب الهممدفا، وأممما
الجمموانب الممتي تتيحهمما التجممارة فمنهمما التعممرفا علممى
الفاعلين في القتصاد العالمي ومعرفممة نقمماط ضممعف
التجممارة الدوليممة وأنظمممة الطاقممة وأسممواقها وأخأطممر
ُأحسممنت الدراسممة خأزاناتهمما ول يوجممد مسممتحيل إن 

واستغلل الفرص.
:هيكلة هذا العمل

هذا العمل يتطلممب نممواة صمملبة تكممون بدايممة ممن ثلثممة إلممى
خأمسة أفراد مؤمنين بهذه الفكرة يتسمون بالحب في اللممه
فيممما بينهممم ول يهمهممم إل تحقيممق الهممدافا المناطممة بهممم،
ُتطلق لهم القيادة صلحياتا في أفرع التنظيم بتوفير الدعم
الممذي يلممزم لقامممة مشممروع تجمماري مربممح وبجممواره مركممز
دراساتا، ولهم الحق في اخأتيار أفراد يشمماركونهم فممي هممذا
ُتكون خأليممة عملهمما التخلممل العمل بعد أخأذ العهود والمواثيق 
والتسلل تنشط وتجند كممل مممن كممانت عقليتممه تناسممب هممذا
العمل وإن كان متسممرعا تتممم زحلقتممه إلممى أي سمماحة يريممد
يوّجه إليها عبر المنسممقين، دعمموى العمممل فممي البتممداء أنممه
يعمل كباحث لصالح التيممار الجهممادي العممالمي وأنممه يسممتغل



التجممارة تغطيممة علممى نشمماطه الساسممي، عنممدما يممأتي يتممم
ُيمنممع مممن الولمموج إلممى مواقممع النممترنت تثقيفممه وتمموعيته و
ُيرسممل إلممى مدرسممة الجهادية، وإن كممان ل يتمتممع بممأي لغممة 
ُيشممبع ُيرهممف ذهنممه و يتعلممم فيهمما لغممة أو لغممتين أو ثلث، 
بالموضمموع الممذي يهمممه شإممرعيا وفكريمما وكممل شإمميء يلممزم،
ُيطلق في العمال التجاريممة مممع إعطمماءه الدراسمماتا الممتي و
تهمه في مجمماله حممتى يصممبح كممأنه مممن كبممار التجممار الممذين
يعرفون الفرص واقتناصها العالمين بموارد الربح والخسارة
يتشرب هذا ويتدرب على الستطلع وأساليبه ومتطلباته ثم
ُيممزاد لممه يوكل إليه نشاط صغير يديره وبقدر نجاحه وإدارته 
حتى يصممبح بقممدرته أن يممدير أي عمممل يخممص هممذا القطمماع،
نبعثه ليوسممع النشمماط فممي جهممة ممما ويغظممي ذلممك النشمماط
ُنطعمممه بأنمماس جممدد صممالحين للعمممل يقمموم هممو بالتجارة، و
معهم بنفس الدور ويظل العمل يتوسع رويدا رويدا مع خألية

التجنيد.
تبدأ بمشاريع صممغيرة وخألفهمما مبممالغالمشاريع التّجارية: 

مالية تحمي تلك المشاريع أو المشروع وكل ممما يشممعر بممأن
ذلك العمل يزدهر يدفعوا له من تلك المبالغ حممتى يسممتكمل
النمو التام ويقوم نظممام المحاسممبة الصممغير بمراقبممة النمممو
والخأفاقاتا وأسبابها وإيجاد البدائل أول بأول ويساعد بوضع
الخيمماراتا المتاحممة مركممز الدراسمماتا المصممغر المرافممق
للمشروع حتى يسممتكمل المشممروع الول ذاتيمما ثممم بحسممب
الفراد والنمو في الكتيبة ونتائج الستكشافا يبني مشممروعا
آخأر وهكذا فوائد الربح توضع عند الدارة العامة وتكون فممي
وضع تربص للحاجممة والعمممل والسممفر والطمموارئ واقتنمماص
الفرص ويتم التوسع بشكل تدريجي حتى يستكمل النشمماط
مرحلة الستغناء التام عن الممموال مممن خأممارجه والتفاصمميل
الجزئية الدقيقة التي يولدها العمل تعلم في حينها وتتخذ لها
أفضممل الحلممول حسممب المتمماح وممما يشممير بممه المختصممون
ويرسمه مكتبا المحاسبة والدراسمماتا والدارة العامممة وعنممد
نممزول الرض تنفتممح آفمماق عظيمممة وفممرص هائلممة ولنمما فممي
التجار الموريتانيين الذين يذهبون إلى أفريقيا وليس لحدهم



سوى لباسه ومسواكه وبعد خأمس سنواتا يصممبح مممن أهممل
الثروة ول معين له إل فكره وجهده، لنا فيهم مؤشإر إيجممابي
وقدوة حسنة وعند امتلك الثروة ووجود بعض المؤسسمماتا
في اليد تنفتح أمام النسان كافة المبرراتا والذرائع للحركة
والسفر ولديه الغطمماء القممانوني والمنممي وكافممة الضممماناتا
للنطلق وما يدار بعقول يكتممب لممه السممداد أكممثر مممما يمدار

بعقل واحد. 
 نوزع العمممل إلممى النشماط التجمماري الدارةتوزيع العمل:

العامة + مركز الدراساتا + أماكن التممدريب فممي المراكممز
علممى نفممس النشممطة السمملمية + خأليمما التجنيممد والتخلممل
والتوغل مع عدم مزاولة أي نشاط غيممر هممذا إل عنممدما تقممع
على من يصلح للعمممل فتختممبره ثممم ترسممله بعممد النجمماخأ +
خأليا الستطلع والستكشافا لجمع المعلوماتا عن البلممدان
وتواجد الصحوة فيها، وعممن الهممدافا المممراد ضممربها ول بممد
لكل واحدة مممن هممذه مممن غطمماء تتممولى مراكممز الدراسمماتا
اخأتياره وحبكه + عدة أفراد خأبراء في المتفجراتا يهتمممون
بتعليم من تأهل ويركز على المواد المتاحة والطممرق المنممة

لستغللها.
 وعند اللزوم إلى أي نشاط عسكري يتممم رصممده ودراسممته
وممما حممواليه واسممتغلل ممما يتطلبممه ذلممك النشمماط بوضممع
المنظوماتا الملئمممة لسممتكمال أسممباب ضممربه مممع الخليممة
الدارية المصغرة التي تتولى الملئمة والموائمممة بيممن أدوار
المنظوماتا حتى يتم العمل وهكذا ينمو العمل والفراد بجو
ُيفصممل العمممل كليمما عممن منمماطق بعيد عممن دوائممر الصممراع و
الصراع والتأثير بأجوائها شإدة ورخأمماء ومراقبممة مممع اللممتزام
بممالخطوط العريضممة الممتي ترسمممها القيممادة والموانممع الممتي
منعتهمما اللجنممة الخاصممة بالعمليممة الستشممهادية والموانممع
الشرعية وتمام التحكم من قبممل القيممادة فممي هممذا القطمماع

فيما لو أعلنت هدنة مع عدو حربي ما.
الهداف التّي ينبغي التّركيز عليها: 

النفاق الكبرى التي تجري فوقها المياه.-1
الجسور الضخمة التي تكون شإريانا حيويا للمدن الكبرى.-2
مراكز تجمع الطاقة وتخزينها ول سيما الغاز.-3



السدود الضخمة.-4
أحيمماء المممال والعمممال الكممبرى فممي العواصممم الكممبرى-5

وكذلك الحياء الدبلوماسية.
مراكز التصالتا الحيوية.-6
المصانع الكيمياوية أو التي تهتم بالمواد الحساسة.-7
اغتيال زعاماتا فاعلة عند مواتاتا الفرصة.-8
المراكز  الفكرية والسياسية الفعالة في رسم سياسمماتا-9

البلد مع أساتذة الجامعاتا العملقممة فممي العممالم الغربممي
بعممد جمممع المعلوممماتا عنهممم وكممذلك مراكممز الدراسمماتا

كراند.
ابتكار أساليب لضرب الهدافا البحرية والطرق التجاريممة-10

فيه واستغلل المجال البحري.
وعند العمل والدراسة والتمحيص والنزول للميدان تنفتممح
آفاق كبرى تفصيلية ل تخطر على البال ويتضممح مممن أيممن

تؤكل الكتف.

الجنسيات التّي نهتّم بها فأي إنجاح العمل:
المغرب السلمي عموما وتركيمما والصمموماليون والحممزام
الفريقي ومناطق النشاط المن أفريقيا عموما ما عممدى
الدول العربية وأمريكا الجنوبية وشإرق أوربا وشإرق آسيا.

:دور مأراكز الدراسات فأي هذا العمل

لحظت من خألل دراسة جوانب الحملة الصليبية بعممد أسممر ملممك
فرنسا لويس التاسع أي بعد دحرهم مرتيممن وبعممد رؤيتهممم للعممالم
السلمي والحتكاك به منذ ما يزيد على ثمانية قرون فوجدتا أننا

لبد أن نستفيد منها من عدة نواحي :

أن ملوك النصارى لم يكن لممديهم الحممماس الكممافي للقيممام-1
بالحملتا الصليبية وإنما يتم ذلك من خألل تحريض الرهبممان

وتنفيذ عزم البابا.
أنمممه بمممالرغم ممممن اخأتلفهمممم يحممماولون بشمممتى الوسمممائل-2

والمعاهداتا والسمع والطاعة للبابا بالشإتراك في الحملتا
بايجمماد صمميغ معينممة لتقسمميم المغممانم وايجمماد طممرق لحممل

مشاكلهم الناتجة عن الحتكاك بين الجنود المختلفين. 



كان من أساسياتا التحريض الذي قام به القساوسة الممذين-3
جممالوا فممي العممالم السمملمي وضممع خأطممط ووضممع امكانيممة
فشلها ونجاحها بالتفصيل وكان البابمما يشممكل لجانمما لدراسممة
التقارير المشممتملة علممى الخطممط وتخليصممها مممن المطممامع
الشخصية ورغم ذلك كانت الجهود الفرديممة الممتي يقمموم بهمما
هؤلء المتحمسون لعقيدتهم يجعلها تطغى بسممبب وصممولهم

للملوك وتحريضهم.
بسبب تعدد التقارير والخطط نفذتا بشممكل متمموازي تسممير-4

جنبا إلى جنب مممن ذلممك العهممد وتحقممق النجاحمماتا الجزئيممة
ا يعطيهمم هية للولموج إلمى غيمره مم وممن نجماح يفتمح الش
التحريض والفاعلية الكاملة للطموح لتحقيق أهممدافا أخأممرى
وعنممدما ينظممر النسممان إلممى ممما وصمملوا إليممه مممن الطممرق
الدبلوماسية في العصممر الحممديث لوجممد أن جممذورها ممتممدة
إلى ذلك العصر فالتعامممل فيممما بينهممم وطرقممه وكممذلك مممع

أعدائهم من أمعن النظر فيها لوجد ذلك واضحا بينا. 
تعدد المشاريع المطبقة والسممتفادة مممن المحصمملة النهائيممة-5

والمحصلتا الجزئية وهذا يجعل العدو في وضع مريممح مثممل
السرطان بسبب الرباح والتقممدم ويقظممة المسمملمين فقممط
في الجانب العسممكري فممي دفممع الصممائل جعلهممم ذلممك فممي
تقممدم فممي الوسممائل والمكانمماتا والمسمملمون فممي تقهقممر
يصممحون مممرة فممي جممانب مممن العممالم السمملمي فينهكممونه
بالحروب كالدولة العثمانية رغم القمموة الكممبرى الممتي كممانت

 سممنة14تتمتع بها فإنها كانت معدل حروبها كممما يقممال كممل 
تقريبمما يخوضممون حربمما ومعممارك كممبرى مممن غيممر حسمماب
للمعارك الصغرى ومع هذا فالصليبيون بسبب تنوع الخطممط
افترسوا المغرب القصى والندلس وطوروا أنفسهم تجاريا
حممتى تمموج ذلممك باكتشممافا الطممرق البحريممة بالنسممبة لهممم
كالرجمماء الصممالح والراضممي الشاسممعة فممي المريكممتين
واستراليا مما أتاح لهم وضعا مريحا في الصلح والهدنممة مممع
الدولة السلمية والتي وإن كانت شإاسعة المساحة وفتحت
في أوربا فتوحاتا عظيمة إل أنها كانت في وضع دفاعي مع

تراكم تنفيذ الخطط. 



هذه الممارساتا أثمرتا لدى الغممرب الكممافر أهميممة مراكممز-6
الدراساتا والتقممارير والخطممط وتعممددها وكممان تراكممم هممذه
المممور سممواء لممدى رجممال الكنيسممة أو خأارجهمما مممن أهممم
السباب التي ولدتا النهضة العلمية ونجاح فريق العلم على
رجال الكهنوتا المسيحي وهي في صورتها الخأيرة الن هي
مراكز الدراساتا أو ما يسميه المريكيون (بخزاناتا الفكممر)
إلى غير ذلك فالمهم نحن ينبغي أن نعلم أن هممذه الوسممائل
التي اتخذها العدو في غالبها النجاح لنها نجحت لديهم وهممم
كفار ونحن نستطيع أن نأخأذ منها ما يوائمنمما بممما يسمممح بممه

ديننا وغالبها من المباحاتا 

للغطاء التجاري أفممرع ملزمممة لممه كظلممه مممنوعليه فيكون 
مراكز الدراساتا وتهتم بما يلي:

مراكز تتعلق بالمواضيع التجارية والقتصادية والدوليممة-1
والقمموانين المتعلقممة بهمما والمحمماولتا الممتي جممرتا
لسلمتها من قبل كافة التياراتا السلمية مممع دراسممة
النظرياتا الشرعية للقتصاد والخروج مممن ذلممك بعممدة

أمور:
 اقتناص الفرص التنمويممة الممتي تزيممد العمممل التجمماري-1

وتعطيه اتساعا ونجاحا.



الستفادة من علم الدارة الحديث في الربط والظبط-2
والتنظيم.

فهممم القتصمماد العممالمي الجمماهلي والشممرعي وطممرح-3
البممدائل الشممرعية ووضممع دراسمماتا لتنفيممذ البممدائل
الشرعية على صعيد التنظيم والدولة في ما لو كانت.

إيجماد دراسماتا شإممرعية معمقممة فمي مجمال القتصماد-4
السلمي واخأراجها باسم مركز دراساتا معين كغطاء

أمني ليستفيد منه المسلمون والعمل.
نشرة ثقافة اقتصادية شإرعية من خألل المقالتا فممي-5

الصحف إن أمكنت.
استغلل الثغراتا الموجودة في القتصاد الرأس مالي-6

وتتممم دراسممتها عممبر القمموانين والنظمممة ومناقشممتها
بشكل معمق.

 إلى غير ذلك كنشر سمملبياتا هممذا النظممام ليعمممل بهمما
على شإكل واسع مما يعجل بانهياره.

مراكممز دراسمماتا تهتممم بدراسممة التاريممخ مممن منظممور-2
اسلمي وغيممر اسمملمي ويسممتفاد مممن الحمموادث الممتي
غيرتا مجرى التاريخ ويقام بتحليلها تحليل علميا بوضع
كافة الموازناتا الممتي كممانت فممي عصممر ذلممك التحممول
أمام عينيه والخروج بالعبر والممدروس المسممتفادة مممن
ذلممك مممن غيممر اسممتثناء مممع السممتعانة بالدراسمماتا
الجتماعية الغربية عن المجتمع الغربممي والمجتمعمماتا
الخأرى والهتمام بكتب الرحالممة والسممتفادة مممن كممل

ُيعثر عليها من خألل قراءة تلك الكتب. الفوائد التي 
 مراكز دراساتا تهتم بدراسة النظمة الموجممودة فممي-3

العممالم السمملمي وتممدرس الشخصممياتا الفعالممة فممي
النظمة وفلسفة إدارة السياسممة والعقليممة الممتي تممدير
السياسة في تلك الدول، وابتكار أنواع مممن المشمماكل
تجعممل هممذه النوعيممة مممن العقليمماتا فممي حيممص بيممص

وابتكار أساليب التغيير في تلك النظمة.
مركز تحليل واسممتفادة مممن خألصممة المعلوممماتا الممتي-4

تفد عليه من خألل مراكز الدراساتا والسممتفادة منهمما
وتحليلها وتوظيفها إداريا وتنظيميا ويقوم هممذا المركممز



برسم جملممة ممن الهممدافا المرحليممة ويضممع خأطمواتا
عمليممة لتنفيممذها وايجمماد البممدائل والحلممول عنممد وجممود

المشاكل.
ايجاد مركز دراساتا يهتم بالشممؤون الدوليممة مممن نمموع-5

خأممماص كمممالقوانين والمنظمممماتا والعلقممماتا الدوليمممة
والمنافع الدولية الحيويممة المشممتركة والقمموى المممؤثرة
الظاهر والغير ظاهرة ونتيجتها يستفاد منها في العمل

الخارجي والتجاري على أي وجهة كانت.

 :العوامأل المساعدة على نجاح العمل
ُتعلم من خألل القراءة العامممة لهممذا كثير من عوامل النجاح 
البحث فالنقاط التي يتم من خأللها اكتشافا الخأ ممما أسممهل
تفاديها وإيجاد الوراق الثبوتية للحركة موجودة فممي أفريقيمما
غير مزورة وعنممد المموفرة الماليممة والسمميولة تسممتطيع فعممل
عممدة أوراق مممن عممدة دول حممتى ممن الوربيممة وكممذلك مممن
العوامل المسمماعدة معنويمما أنممه الن ل يلزمممك إعلم العممدو
وتحممذيره كممما فممي السممابق للسممتثمار بالسياسممة الدوليممة
ُيعرفا من يضممرب ول يسممتغل جهممده للحركة الجهادية حتى 
وحتى ل ينسب إلممى المخممابراتا وتصممفياتا الحسمماباتا بيممن
العمممداء كمممالحرب البممماردة وحمممرب البلقمممان والنجيلييمممن
المسيحيين والمحاففظين الجدد كما يحلو لبعض المسمملمين
البسطاء، فالن معلوم من يضرب ومعلوم من يتبنممى وهممذا

ُيعطيك مبدأ المباغتة.
وأيضمما أنممه توجممد عممدة سمماحاتا جهاديممة كفيلممة بممإذن اللممه
باستمراره وجذب العيون إليه وإلى ما حمموالي هالممة محيممط
تلك الجبهاتا وتركيز الجهود على ذلك مما يتيح لهممذا العمممل
أن يعمممل بصمممت وتممؤدة ويسممير برفممق حممتى يصممل إلممى
الهممدافا ويسممدد الضممرباتا وتتبناهمما القيممادة وتسممتثمرها
وتضيفها إلى إرثها التاريخي الجهادي ويحقق لها قموة المردع
وتحقيممق تمموازن القمموى ورغممم شإممعوب الغممرب علممى إجبممار
الساسة على إيجاد حل لهممذه المشممكلة يحقممق لهممم المممان
الذي افتقدوه وقد أبان لهم الشيخ طريقه مممن قبممل عنممدما
نظمه فممي كلممماتا تعممد شإممعاراتا وينبغممي أن يطممرق عليهمما



د أن يعبمث أمن الخأريمن ل ب ن يعبمث ب ويدندن وهي أنمه م
بأمنه، وأن درهم وقاية خأير مممن قنطممار علج، وثانيمما يحقممق
فشل مشممروعهم فممي الحممد مممن فاعليممة الحركممة الجهاديممة
وحصرها في أممماكن الصممراع وقممص الذرع الممتي تمتممد إلممى
خأارج منطقة الصراع قبل أن تصل إلى العمق المني لممدول
التحممالف ويكفيممه مممن النجمماح إجبارنمما علممى هممذه الحممرب
المحممدودة مكانيمما نوعمما ممما فيتعمماملون معهمما كممما يتعامممل
الطبيب مع قضية التخدير الموضعي وهممذا الجممراء المضمماد
ُفعممل يضفي الفشل على كافة الجراءاتا مما يجعل كل ممما 
ُيعاد فيه النظر ويفتح بابا من الصممرفا بعد الحادي من عشر 
يعجل بانهيممارهم واتهممام أنفسممهم فممي عممدم الجدوائيممة مممما
يخفممف الكممثير مممن العبمماء علممى الجبهمماتا ويجعممل العممدو
وحلفائه في حالة تبرم وسخط مممما يعجممل بشممق الصممفوفا

ودق السفين ونزع الثقة ولو في تحقيق الهدافا.

:ُتفشل المشروع العوامأل التّي قد 
إلقاء القبض على القائمين عليه.-1
فتنممة القممائمين عليممه ماديمما –نسممأل اللممه العصمممة-2

والثباتا والنزاهة والعفة والطهارة-، وينتج عن هممذه
الناحية كسرقة الموال والنتكماس أو الهممروب ممن
المسممؤولية والتخلممي عممن الجهمماد وكممل هممذه ل
ضماناتا ضدها إل بأخأممذ المواثيممق والسممتعانة بمالله
والتبرء من الحول والقوة إل به سبحانه ورغممم هممذا
فكممل هممذا معممرض لممه جهادنمما وهممي مممن الخأطممار
ُيجمماب هممذا المممر إل المحدقممة لنمما فممي حياتنمما، ول 
بحسن الظن بممالله تعممالى والسممتعانة بممه والتوكممل
ُيسممتجاب الممدعاء عليممه، فبالسممتعانة تتممم العبممادة و
( إياك نعبد وإياك نستعين ) ( فاعبده وتوكل عليه )

( ومن يتوكل على الله فهو حسبه ).
الفلس المادي وعدم حسن التدبير والخأفمماق فممي-3

المشاريع التجارية وهذا يتجنممب بعممدم الممزج بمبممالغ
ُيسار علممى قاعممدة أحممد تجممار كبيرة مرة واحدة بل 
مكة اليهود –عليه من اللمه مما يسمتحق- : صمد الس



الصغيرة قبل الكممبيرة، والتممدرج سممنة كونيممة سممواء
في نشوء النسان أو في نشوء التجمع النساني أو
في الثرواتا أو في العمال أو في نشمموء الممالممك
والدول وبداياتها وكممذلك تأثيممل المممال، نسممأل اللممه

السداد.

:كيفية التصال والربط وتحكم القيادة
الستعانة ببرامج الشفرة وتكون شإفرة في شإممفرة باعطمماء
ُتسلم عبره الرسائل المشفرة رقم بريد وموقع تابع للقيادة 
والفلم المصورة التي فيها الوصايا وتكون مشفرة تشممفيرا
ُتخصص خأليممة عاليا، أو يوجد اتصال مع أقرب فرع للتنظيم و

خأاصة مكونة من جهتين أ و ب:
تكون تنشط ما بين التنظيم بإحدى المدن بمعنى أن لهمماأ-

وسيلة آمنة للتصال بالفرع.
من عد الدارة العامممة تصمل إلممى (أ) وتسمملم لهمما المممورب-

المشممفرة ول يمكممن أن يفممك الشممفرة إل فممرع التنظيممم
ُيعطى إشإارة ولو بمشاركة فممي منتممدى أو وعند التسليم 
رسالة في بريد يكون مشفر مع الشفرة يستعمل لمهمة
واحدة فقط، ويتم بهذه الطريقة تلقممي الوامممر وإرسممال
ما يهم من المستجداتا التي تخص قممرب تنفيممذ العمممال
وتفاصيل القصممة وسمميرة الشممهداء مممع وصمماياهم وصممور
ُيستغل إعلميا ويوهم العدو أن الضرب جمماء الرصد حتى 
من إحدى الساحاتا، وهذا فوائدة كثيرة جدا أهمها إرباك
العدو وتحويل جهده عن الجهة الساسية التي لدغته إلممى
جهاتا لو حرث في البحر وحصل على نتائممج لممن يحصممل

على نتائج بتتبعها لنها ببساطة ل دخأل لها بهذا.
والحمد لله رب العالمين


