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 1 رحلة يف صميم عقل السلفية اجلهادية

  
  ٢.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    املقدمة

  

  األطر املرجعية للسلفية اجلهادية وبعض تطبيقاتها: األوىلسألة ملا
§  

ً
 ـــالوه: أوال

ّ
 ٤   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . ة بوصفها حركة سلفيةابي

 ٨   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .املخزون الثوري : ثانياً  §
 ١١.   . . . .. .  ) الوطن اإلسالمي نقيضا للوطن العربي (اهيمية تطبيقات مف: ثالثاً  §
 

  ١٧  . . . .. . . . . . . . . . . .  التكون التارخيي لتنظيم القاعدة: ملسألة الثانيةا
 ١٢ . . . . . .  . ) ١٩٩٢ - ١٩٨٤(املستوى النظري األول من التوصيف : أوالً       §

   ٢٣.  . . . . . . . . . . . .. .  . ي من التوصيفاملستوى النظري الثان: ثانياً      §
 

     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فلسطني يف عقل القاعدة: املسألة الثالثة
 ٢٧   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اسرتاتيجيا املواجهة عند القاعدة:  أوالً  §

 ٢٧   . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  التوتر مناطق يف التواجد )١

 ٢٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املواجهة ساحة توسيع )٢

 ٣١.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  فلسطني كهدف للقاعدة:  ثانياً  §
 ٣٢ . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لدييناحملتوى ا )١
 ٣٦  . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقيقة القاعدة يف فلسطني  )٢
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 2 رحلة يف صميم عقل السلفية اجلهادية

  ن الرحيمبسم اهللا الرمح

 ١:  
 ألن أو يالقيها قد اليت املتاعب خشية احلساسة الطبيعة ذات املواضيع بعض يف اخلوض عن أحياناً املرء يعزف      

 يف يستحضرين.  واألخالقية العلمية املغامرة من نوع هلا التعرض يغدو حبيث الغموض من درجة على ذاا املواضيع
 وصول قرب أو بوصول املتعلقة التصرحيات وسيل"  القاعدة استراتيجيه " ـب يسمى عما احلديث كثرة السياق هذا

 الفلسطيين الرئيس ا أدىل اليت النارية التصرحيات تلك االنتباه لفت ما ولكن ، الغربية والضفة غزة إىل القاعدة
 إىل تشري فلسطينية ريةاستخبا معلومات إىلً مستندا)  2/3/2006 اخلميس (   اللندنية احلياة لصحيفة عباس حممود
 املخاوف أن شك وال ، سواء حد على الغربية والضفة غزة السيما الفلسطينية املناطق يف القاعدة تنظيم وجود

 الدولة هذه على ما نوع من فزعاً يثري تنظيماً باعتباره يربرها ما هلا فلسطني إىل القاعدة تنظيم تسرب من اإلسرائيلية
 اليت الشاذة النشأة بسبب الدوام على وجودها يف دةمهد أا وتحسب وكبرية صغرية للك حتسب اليت" إسرائيل"

 إىل ترقى الرئيس لسان على الفلسطينية اخلشية تكون أن ولكن ، واإلسالمي العريب العامل قلب يف ظهورها رافقت
 أو الرجل مع اتفاقنا عن النظر عبقط التأمل إىل تدعو مسألة فهي" املنطقة ختريب" نوع من مرعبة عبارات استعمال
  . املنطقة له تتعرض أن ميكن ملا بائسة ستغدو" ختريب" كلمة فإن القادمة حتليالتنا تصح ما فإذا ، معه اختالفنا

" التخريب" حمتوى عن والتفتيش"  القاعدة استراتيجية"  بـ يسمى ما الستطالع حان قد الوقت أن ويبدو       
 بعض تقدمهم الذين أولئك من البعض لتكهنات حبيسة - مسؤولية وبال - املسألة تبقى ال حىت ومداه املزعوم
 يقدمون الذين أولئك أو ، كذلك أم  عبثاً ويظنون" اجلهادية احلركات يف خبري أو باحث" بصفة اإلعالم وسائل

 تنظيم مهمتهم تسوق سممو يف وكأم متطفلني آخرين لكتاب بدوا حىت القاعدة عن والبحث الكتابة يف خدمام
 العاملني فيه يبدو وقت يف هذا حيدث ،  الدويل أو احمللي اإلعالم من ا للراغبني اإلعالمية السياحة من جوالت

  .  الوزن انعدام من التاريخ يف مسبوقة وغري فريدة حالة يف واقعني واإلسالمي العريب
  

 الصحافة يف احلال هو كما والدارجة املهيمنة اللغات يف مالتنظي استراتيجيا عن البحث بصدد فلسنا بداية       
 ويتغذى)  من ( أفكاره يستقي تنظيما باحملصلة باعتباره ، بالذات التنظيم فلسفة يف بل ، والسياسة واإلعالم

   . السلف عقيدة) على(
                                                

  . ٢٨/٨/٢٠٠٦  - احللقة األوىل -  ١
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 3 رحلة يف صميم عقل السلفية اجلهادية

 إىل فسنعمد ينضب ال ذيال معينه السلفي والتراث والسنة القرآن فيه ميثل عريض نطاق يف تقع الفلسفة هذه وألن
 استراتيجيا عن والكشف الواقع يف جيري ما على التعرف إمكانية لنا ويتيح بنايقر أن ميكن عما والتنقيب البحث
 ضوء ويف بل للقاعدة املسلحة النشاطات بعض أو واأليديولوجية اإلعالمية اخلطابات لغة خالل من ليس القاعدة
  .  القاعدة عقل توجيه يف حسماً األكثر أنه قدنعت والذي بالذات الديين احملتوى

 ، املستطاع قدر عليها اإلجابة حياول اليت التساؤالت من الكثري طرح يف جهداً يدخر ال البحث أن من الرغم وعلى   
 وصلت قد نشاطاته كانت إذا امم التحقق وحماولة ، مقاتل عاملي تنظيم إىل القاعدة تنظيم ا حتول اليت الكيفية أن إال
 تقع ، الفلسطينية للقضية التصفية خمططات لتمرير متطىت اعةفز حمض تكون أن تعدو ال املسألة أن أو فلسطني إىل
  : هي كربى مسائل ثالثة عرب عليها اإلجابة ستجري واليت املطروحة التساؤالت مجلة من القلب يف
  
  .األطر املرجعية وبعض تطبيقاتها:  املسألة األوىل        ·
  . تكون التنظيم:  املسألة الثانية        ·
  .  فلسطني يف عقل القاعدة:  املسألة الثالثة        ·
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 4 رحلة يف صميم عقل السلفية اجلهادية

  : األطر املرجعية للسلفية اجلهادية وبعض تطبيقاتها:  األوىل املسألة
  

". اجلهادية السلفية" بـ األقل، على عقد منذ ، يعرف بات ما نطاق يف للقاعدة واإلدراكية الذهنية البنية تقع      
 اجلهادية التيارات إمجايل عن األطراف املترامي مضمونه يعرب حني احملتوى يف وفريد ةاجلد كل جديد مصطلح وهو
 عن يعرب يعد مل اجلهاد أن يف فتكمن الطرح هذا يف اجلدة أما.  املقاتل العاملي اإلسالم تسميه مبا تؤمن غدت اليت

 عن النظر بقطع متعينة وفريضة عبادة أنه على يقَدم بات ما بقدر حمدودة قطرية ظيميةتن نزعة ذو أيديولوجي حمتوى
 احلالية الظروف ويف اجلهادية للتيارات بالنسبة اليوم التطبيق مبدأ أن إذ ، اإلسالمية األمة جماميع على تطبيقها إمكانية
 سبِيلِ في فَقَاتلْ: ( يعمل ومبوجبها  له شعاراً التالية الكرمية اآلية من يتخذ فهو لذا ، اجلماعة دون الفرد على يقتصر

الَ اللّه كَلَّفإِالَّ ت كفْسضِ نرحو نِنيمؤى الْمسع أَن اللّه كُفي أْسب ينواْ الَّذكَفَر اللّهو دأْساً أَشب دأَشيالً ونك84{ ت {
  ).النساء

 اإلدراكية البنية شكلت اليت واملنهجية املعرفية املصادر هي ما:  فهو املسألة هذه يف الرئيس سؤالنا أما     
   التقليدية؟ املفاهيم من جذريا وغريت اجلهادية للسلفية والذهنية

  
 ـــالوه: أوالً 

ّ
  : ة بوصفها حركة سلفيةابي

 يف ظهرت اليت الوهابية الدعوة به حظيت ما مبثل والتنقيب والتحليل بالدرس معاصرة إسالمية حركة أية حتظ مل       
 أن إذ.  جهادية سلفية حركة أو دعوية فقهية حركة أكانت سواء)  1703-1791( قرون ثالثة منذ العربية اجلزيرة
 استهدافها يعيد باحث ألي واإلرهاق التعقيد من للشك جماال يدع ال مبا يزيد احلركة حول املعريف اإلنتاج غزارة
  . البحث جمهر حتت هاوضع حياول أو بالدرس

 العاملني يف املعاصرة اإلسالمية احلركات أقدم الوهابية اعتبار ميكن ، احلزم من وكثري املغامرة من فبقليل ذلك ومع     
 اإلسالمية والدول اتمعات يف تأثرياً هاوأشد انتشاراً اإلسالمية احلركات أسرع ظلت ولقد. واإلسالمي العريب
 يف األوروبية االستعمارية العربة انطالق مع تالزم عودها واشتداد ظهورها أن االنتباه لفتي وما ، السواء على

 وأجربها كبرية مسؤوليات لهامح الذي األمر ، العثمانية السلطنة اليار األوىل والبدايات عشر التاسع القرن بدايات
 ضرا أو) املشرك( األورويب الغرب مع اليةرأمس عالقات أية عن وترتيهها ذاا عن للدفاع مواجهات خوض على

 االجتماعية الظروف أن واحلقيقة.  عنها نيابة اخلالفة موتسلّ) املسلمة( العثمانية الدولة تستهدف سياسية بطموحات
 يف قعي رمبا  والذي النشأة يف املشني التالزم هذا إسقاط شأا من العربية اجلزيرة ا مرت اليت والثقافية واالقتصادية

  . البحث اهتمامات من ليس هو األقل على أو ، املصادفات خانة
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 5 رحلة يف صميم عقل السلفية اجلهادية

 ويكاد طائفياً وحىت وسياسياً وثقافياً اقتصادياً عمتنو قبلي نفوذ مناطق إىل مةمقس كانت اجلزيرة أن األمر واقع      
 واألساطري اخلرافات دروب يف وغارقة متخلفة جد ثقافية مبرحلة متر كانت اجلزيرة أن جيزم لعنياملطّ من البعض

  . [1]الوثنية وحىت والشرك
 الفقهاء اعتبار من ذلك على أدل وليس ، الصميم ويف أواا يف جاءت قد الوهاب عبد بن حممد دعوة تبدو هلذا

 كتاب والسياسية األيديولوجية توجهام وحىت وآرائهم مشارم اختالف على واحملدثني نيواملؤرخ والعلماء
  . [2]اإلطالق على الوهاب عبد بن حممد الشيخ كتب أهم" التوحيد"

 مناسكها اختلطت اليت وأصوهلا العقيدة عن يكون ما أبعد بات اجتماعي واقع على رداً جاءت ، إذن فالدعوة
  .  اجتماعية حىت أو اقتصادية أو سياسية أسباب على رداً وليس [3]والوثنية الشرك حد إىل بالبدع
 تيار؟ أم حركة أم مجاعة أم مذهب هي هل:  الدعوة ماهية عن السؤال يغدو النشأة يف احلاسم األمر هذا مثل يفو

  . باملائة مئة مشروعا
 تراه حني يف ، ضال مذهب غري الوهابية يف ومثليهما والصوفية الشيعة أطياف ترى ال الراهنة للمصطلحات فطبقاً 

 رسم يغدو آلخر حني فمن ذلك ومع ، جتديدية إسالمية حركة ، مذهباً كوا إىل باإلضافة ، السنة أطياف بعض
  .  عنها يدافع أو ا يعتقد من ا يرمى مذمة أو شتيمة جمرد للبعض" الوهابية"
  

  ؟ كيف ينظر أتباع الوهابية وشيوخها وتالمذتها إىل الدعوة: والسؤال هو
 مبشروعية متحصناً ، بالكامل املاضي على ينسحب مصطلح" ةالسلفي" أن إىل اإلشارة مبكان األمهية من      

 تداوالً واألشد والكتب املؤلفات يف شيوعاً األكثر الصيغة" الصاحل السلف" التارخيي التعبري صلب يف تقع موضوعية
 ، به واألخذ همن والتعلم املاضي حنو هالتوج قطعاً سيعين عنها حديث أي فإن وبالتايل ، واحملدثني الفقهاء ألسنة على
 انطالق على عام 1200 حنو قبل عليه كانت الذي بالواقع السلفية به نشأت الذي الواقع ملقاربة رةمرب دعوة وهي
 السلف وسرية الدين أصول عن يكون ما أبعد ثقايف حمتوى ذات النشأة واقع ياتجتلّ وألن . احملمدية الدعوة
 الطِّباق أسلوب يشبه ما مستعملةً الدين أصول بتحقيق تم ياقضا على الدعوة تركز أن الطبيعي فمن الصاحل
 الرباء و الوالء" وإلثبات" الشرك اجتناب مقابل التوحيد" على كالتأكيد باملتضادات يعرف ما أو اللغوي
 رالتيا ا يعتقد اليت التالية الثوابت أمام سنكون املعين وذا". للمخلوقني والتزلف للعبودية نقيضا للخالق

  : اجلهادي
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 6 رحلة يف صميم عقل السلفية اجلهادية

 وتصحيح الدين علوم إحياء مهماا ومن ،"[4] وأصوهلا قواعدها" هلا خالصة سلفية دعوة هي الوهابية إن         ·
 دعوة أا ومبا.  السليمة الدينية الفطرة إىل الناس وإعادة كالشر ومظاهر واخلرافات األساطري وتفكيك االحنرافات

 ولعل ، سياسية أو دينية طائفة أو اجتماعية لتكوينات انعكاساً تكون أو نفسها السلفية تقدم أن املستبعد فمن دينية
 به والعمل لدينل فهمه يف السلف بسرية والتمسك الفطرة إىل العودة من إليه تدعو فيما هو واتساعها دميومتها سر
 كانت ما وهو البعض يروج كما املادية اإلمكانات امتالكها بسبب وال السلطة من سياسية توجيهات بسبب وليس
 صغرية جندية عائلة من كان أنه إال - قاضياً والده كان وإن -مؤسسها أن عن فضالً ، النشأة حني أصالً تفتقده
  . [5]وفقرية

 من يعنيها ال وبالتايل ، ا املعتقدين أجل ومن العقيدة أجل من العقيدة يف تفكر أا يعين فهذا سلفية وألا         ·
 ذات األخرى الفكرية اتاملنظوم على التعليق وال اإلسالمية العقيدة منظومة خارج من االجتهاد بعيد من أو قريب
 أن ذلك من وأزيد، حتريفية أو وثنية أو وضعية من األخرى العقائد وال ، ا االستعانة أو اإلسالمي غري املنشأ
 األوروبية أو اليونانية كالفلسفة قدمية فلسفية مبصادر ارتباط أي إىل اإلشارة من خلت الوهاب عبد بن حممد كتابات
 تعبري حبسب ، فالسلفية وعليه.  اآلخرين معتقدات مبوجب يفكر يكن ومل أصالً عليها يطلع مل أنه يعين مما ، إمجاالً
 حركة إا ، الشرك وطأة حتت مسلماً يعد مل الذي" املسلم" هو آخر واجهت...  بكر أصلية حركة"  الباحثني أحد
  .[6]... "باألساس داخلي إحياء

 يكن مل إن القرآنية اآليات من الكثري تغدو حبيث التارخيية املنظومة يف الدين حصر قاطعاً رفضاً السلفية ترفض         ·
 إخراج يعين امم ، التارخيية الرتول بأسباب حمصوراً...  أو عرب أو أحكام أو قصص من يتضمنه ما بكل برمته القرآن
 يعين ما وهو  بعد فيما كبري جدوى ذات تعود لن حبيث واملستقبل الواقع حيز من ومقاصدها مضامينها بكل العقيدة
 من وجتريده عليه، االعتماد أو به واالستدالل وتأويله وتفسريه وفقهه وأحكامه وآياته القرآن طي النهائية باحملصلة
  .واملستقبل احلاضر على أثر كبري له ليس ملاضي صاحلاً اباًكت حينها فيغدو األزلية الواقعية

 بأي املس قط يتجاوز ال ومبا ، العقدية اإلسالمية املنظومة داخل من والتأويل االجتهاد مبمارسة السلفية تسمح         ·
 للشريعة رابعاً اًمصدر احلقيقي االجتهاد يف ترى الوهابية"  أن بل ، فيه نص ال فيما واقع فاالجتهاد ، شرعي حكم

  .[7]" واإلمجاع النبوية والسنة الكرمي القرآن بعد اإلسالمية
 املذهب حنبلية الوهابية وألن ؛ سادسا أو خامساً مذهبا األربعة السنية املذاهب من أي أفرز أن يسبق مل وألنه         ·

 عند إال أبداً كذلك ليست وهي اخلامس باملذهب الوهابية توسم أن املوضوعي وال العلمي غري فمن ؛ وفصال أصال
    . منهم الشيعة السيما خصومها
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 عن بنيوي تعبري بوصفها باألصالة تتمتع حركة اعتبارها ميكن رمبا فالوهابية ؛ سبق ما على وتأسيساً           ·
 مذهباً وليست دينية فرقة عن تعبرياً ليست أا كما ، دينياً وال سياسياً تنظيماً وليست ، لإلصالح ذاتية احتياجات

  . [8] سبق مما بأي العمل مهماا من وليس ، األشكال من شكل بأي
 تعبرياً أو بعينها جلماعة ممثلة تكون أن نيتها يف وال نشأا يف وليس دينية دعوة جمرد الوهابية السلفية تكون فلما إذن،
 املبالغة من فليس جديد مذهب استحداث أو سياسية حركة تكوين أهدافها يف يكون أن وال ، طائفية تطلعات عن
 الشـرعية، النصوص جتاه ومتكامل شامل وعملي علمي منهج" باعتبارها اآلخرون إليها وينظر نفسها إىل تنظر أن

 إىل اإلسالمية والثقافة الديين بالسلوك العودة تلمس هو يتمناه ما كل [9]"علمـي موقـف جمـرد وليسـت
 ال الوهابية به جاءت مما تلك أو القضية هذه يف االختالف أن القول يلزم ذلك على وبناء ،النقية األوىل عصورها

  . دعوة هي مثلما األساس بالدرجة اإلسالمي العمل يف كمنهج اجلوهرية ميزا البتة عنها ينفي
 التبدالت و التطورات تظهر أن منهجيا الصحيح فمن ، العربية اجلزيرة يف ظهرت السلفية أن مبا ، واآلن      

 اجلديرة املسألة هذه يف البحث بصدد لسنا احلقيقة ويف.  النشأة احتضن الذي اإلطار داخل احلامسة األيديولوجية
 رؤية خالل من السعودية داخل الديين املشهد مبكونات البعض يسميه ما على األقل على لنتعرف ولكن ، بالفحص
  : وهي األيام هذه يف [10]ناشطة  إسالمية تيارات مخسة ودوج الحظ الذي الناشطني أحد

  
  :يدية وتشمل ـــلفية التقلــارات الســـالتي     ·
  .  حمدودة ومجاهريية علمية امتدادات هل تيار وهو ، العلماء كبار يئة ممثال الرمسي السلفي التيار)1( 
 من وعنيف صارم ومبوقف ، املخالفني مع والصرامة باحلدة وتتسم ، اجلهادي و التكفريي للبعد متيل سلفية) 2(

   . السياسية السلطة
 عليها طلقوي" األلباين" الشيخ خلط نسبيا قريبة وهي ، األمر لويل مطلقة بطاعة تتسم إرجائية نزعة ذات سلفية) 3(

  ). املدخلية -  اجلامية( مسمى خصومها
  :لفية احلركية وميثلها تيار حركيــارات الســــالتي   ·
 يقوم دعوية سياسية فكرية تنظريية مدرسة وهي ، سهامؤس إىل نسبة)  السرورية(  مسمى خصومه عليه يطْلق) 4(

 اإلخوان( هم آخر حركي تيار هناك أن كما ، الوهايب السلفي والفكر اإلخوانية احلركية من مزيج على منهجها
  . السلفي التيار إطار داخل -إجرائيا - يصنف ال تيار وهو ، )املسلمون
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  : اإلسالمي التنوير تيار أو العقالين التيار  )5(
 تيار: " ... أنه على يهناشط أحد ويقدمه والسياسي، الثقايف بالشأن املهتمة النخب من جمموعة عن عبارة التيار هذا      

 ، التقليدية بنيته وتفكيك ، السلفي التيار نقد على تقوم ، األول املقام يف ثقافية لكنها ؛ سياسية ليست أجندته
 مشروعات إعاقة يف أسهمت واليت ، اتمع يف أنتجها اليت التأزمات لتجاوز والتعامل ، التفكري يف ومنظومته
 بشكلٍ معين غري - اآلن إىل -فهو لذلك ؛ سياسي منه أكثر ثقايف فكري تيار فهو ذنإ . احلضاري والتطور النهضة
  ".السياسية السلطة مع مشكلة له توجد ال لذا ، الثقايف باإلصالح عنايته بقدر السياسي باإلصالح مباشر
 بالضرورة وليس أعاله ينالدي للمشهد املقترح التقسيم وفق تلك أو اجلماعة هذه شعبية مدى يهمنا ال احلال بطبيعة
 وبالتحديد السعودي اتمع يف النشطة التيارات هو يهمنا ما أن بل ، والتوصيف التصنيف على نعترض أو نوافق أن
 هو والعاملي احمللي الصعيد وعلى سياسياً أمهها تيارات ثالثة من تتألف واليت التقليدية السلفية مسمى حتت ورد ما
 التكفري مبسألة ةالبت يقر ال تيار وهو. الدن بن أسامة بزعامة القاعدة تنظيم حالياً يقوده الذي اجلهادي السلفي التيار
 أوقعته قد فروعه بعض ممارسات كانت وإن ، بالذات مؤسسه يقول كما ، الشرعية التكفري ضوابط عن خيرج وال
  . [11]املسلحة اإلسالمية ماعةاجل يد على اجلزائر يف حصل كما كوارث يف وتسببت عدة مواضع يف احلرج يف
  

  : املخزون الثوري: ثانياً 
  
 ةجمموع من تقريراً الغريب القرار دوائر تلقت" املعتدل اإلسالم" بـ يسميه ما مع باحلوار يعرف ملا سعيه إطار يف     

 عنه واالستعاضة املَنبت األمريكي" السياسي اإلسالم" مفهوم استعمال عن بالتوقف فيه تطالبه الدولية األزمات
 أن إال واحدة - كانت وإنْ - وهي ، ودين سياسة بالنهاية هي العقيدة أن من انطالقا ، "احلركي اإلسالم" مبفهوم

 الطريق لتمهيد اجلديد املفهوم اموعة استعملت والتطرف االعتدال قاعدة وعلى.  [12]متعددة احلركية التوجهات
 اجلهادية التيارات عزل األساس بالدرجة يستهدف اإلسالمية اجلماعات بني متايز إليقاع الغربية القوى أمام

 متطرفة مجاعات العربية والدول الغرب يراه ما باجتاه السلمية للجماعات البشري املخزون استرتاف دون واحليلولة
  . القاعدة كتنظيم

 حتظى إسالمية جلماعات الترويج إىل الغربية األحباث مراكز من وغريها األزمات جمموعة جلأت احلال وبطبيعة 
 آليات ومع ، للدولة احلديثة املؤسسات بنية مع أفكارها ءمتتال سياسية أهداف وذات اجلمهور من واسع بتأييد
 ترفض اليت العاملي اجلهادي اإلسالم مجاعات مع خالف موضع مسألة وهي ، السلطة إىل للوصول السلمية عملها
 من واألهم". الكافر" اخلارج من مستوردة مؤسسة باعتبارها أدائها على ويترتب عنها ينتج ما بكل احلديثة الدولة
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 أوجب من عبادة باعتباره اجلهاد إىل تنظر فهي ، األساس بالدرجة تعبدية دينية أهداف ذات مجاعات أا هذا
 ، منها وإخراجه ردعه ينبغي اإلسالمية البالد يف صائال عدواً تعتربه ما بسبب متعينة فريضة بات أن بعد العبادات

  . بلداا يف احلاكمة السياسية األنظمة إسقاط على العاملة اجلهادية التنظيمات أولويات على حىت تتقدم مسألة وهي
 الذي السياسي اإلسالم عن بديالً احلركي اإلسالم على قائمة الغرب يضعها اليت املعادلة تبدو حني ففي وهكذا 

 كعبادة اجلهادي اإلسالم على القائمة معادلتها اجلهادي التيار مجاعات تقدم ، واحدة سلة يف اجلميع يضع
  . كسياسة احلركي اإلسالم مقابل

 يعد مل والذي اجلهادي للتيار الفكري باملخزون يتعلق فيما خاصة التأمل من الكثري املعادلة هذه مثل تثري أن وينبغي  
  .بعينه تنظيم على حكرا

  
  ؟ ؟ وأين ينتهي من أين يبدأ هذا املخزون: والسؤال 
 على األفقر أنه سنجد اخلصوص وجه على العربية والتحررية لوطنيةا للحركات الثوري املخزون بني مبقارنة قمنا لو

 تشكلت اليت الفدا كتائب قيادة أن لدرجة العدم حد الثوري الثقايف الفقر بلغ فقد ، العاملي املستوى على اإلطالق
 من هاأفكار استلهمت العرب القوميني حركة بواكري أوىل وكانت ، النكبة غداة مسلح تشكيل كأول 1949 سنة

 االيطالية السرية الوطنية اجلمعية عضو مازيين جيوسييب من وتعلمت االيطايل الفدائي القائد غاريبالدي جيوسيب
  ![13]املستعارة واألمساء السر ككلمات السرية التنظيم أساليب) كاربوناري(
 الثوري احلزب تكوين بدعوى الشعبية اجلبهة عن الدميقراطية اجلبهة بانشقاق دراماتيكياً حدا بلغ الفقر أن بل 

 بضعة بعد باملاركسية للحاقها مثالً الشعبية اجلبهة وتربير ، "تكون ال أو ثورة تكون أن إما" قاعدة وعلى احلديدي
 استحكمت اليت العداء حالة إىل مبدئي بشكل يعود الفقر هذا أن شك وال! تاملقاال لبعض قراءات ببضعة شهور

 السيما اإلسالمية والتيارات جهة من اآلسيوية الثورات وجتارب اليساري بالفكر متثلت اليت العلمانية التيارات بني
  .خرىأ جهة من السري والعمل النشأة يف كبرياً سبقاً سجلوا الذين املسلمني اإلخوان مجاعة
 من الثاين النصف يف انطلقت أا مبا الثوري املخزون بواكري أوىل -شك وال -  مثلت فقد العربية القومية فكرة أما
 التزايد يف أخذ املخزون هذا ، العثمانية والياا ضد تركيا اتبعتها اليت الطورانية السياسة على رداً عشر التاسع القرن
 إىل وتقسيمه بعد فيما العريب بالوطن أمسي ما إىل األوروبية القوى دخول مع تعرتاس اليت االستعمارية احلقبة خالل
 غداة القومي الثوري املد من األكرب املرحلة مع تطور مث ،1916 سنة بيكو - سايكس التفاقية وفقاً مستقلة دول

 تبين إثر األيديولوجيةو السياسية تالوينه مبختلف املاركسي الفكر مع ذروته وبلغ ،1948  ةسن فلسطني اغتصاب
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 الطالبية الثورة وغداة 1956 سنة السويس حرب أعقاب يف الثالث العامل يف العاملية التحرر حلركات السوفيايت االحتاد
  .  الكربى االستعمارية القوى من التحرر يف اآلسيوية الثورات معظم جناح مث ومن ،1968 سنة أوروبا يف
 واقع ويف ، باملكان وال بالزمان ال مقيد وغري وغزير ومدهش التعريف عن غين فهو اجلهادي الثوري املخزون أما    

 هذا أخضع ما إذا ولكن.  النبوية البعثة منذ والتارخيي العقدي بالتراث األمر تعلق ما إذا ينضب ال معني هو األمر
 كانت) الواقع فقه( األخري هذا مع بدايةوال.  التجاهل حد إىل فقري أصالته على فهو" الواقع فقه" ملبدأ اهلائل املخزون

 وتالمذا ومشاخيها الوهابية للدعوة األصيل التراث وهو اجلهادية للتيارات بالنسبة وأمهه وأغناه تراث أغزر يف
 مث.  مصر يف املسلمني لإلخوان اخلاص اجلهاز جتارب وكذلك  فائقة بسرعة أمجع العامل يف شاع والذي ، وأتباعها
 العمل مع ونشوته ذروته بلغ حىت الضخمة واإلصدارات والكتب النشرات مع كبري بشكل وناملخز تطور

 حىت أحد مثله يقدم مل والذي العشرين القرن من الستينات أواخر قطب سيد العالمة قدمه الذي الضخم املوسوعي
  . الشام بالدو مصر يف اجلهادي اإلسالم مجاعات تراث وكذلك ، الطريق يف معامل كتاب السيما اآلن

 فرج السالم عبد حملمد صغري بكتيب متثلت جداً قوية مسامهة ظهرت العشرين القرن من السبعينات أواخر ويف 
 وتلميذه تيمية ابن الشيخ تراث ثنايا بني من اجلهادي الفقه باستحضار انفرد والذي  " الغائبة الفريضة"  بعنوان

 اجلهاد ومشروعية والردة احلاكمية وقضايا اإلسالم ودار كفرال دار عن باحلديث تعلق ما خاصة القيم ابن
 وحكومة األفغاين اجلهاد مراحل خالل هائلة بكثافة اإلصدارات توالت احلني ذلك ومنذ ، وشروطه وأحكامه
 دبع األوىل للمرة رمبا الواقع فقه صميم مثلت واليت أفغانستان يف عزام اهللا عبد الشيخ إصدارات مع خاصة الطالبان
  .اخلالفة ايار

 دون كائن هو ما جتتر ظلت ، املذكورة اإلضافات بعد ، اإلصدارات معظم أن مبا قائمة بقيت املشكلة أن غري       
  . واملعرفة الفقه من املزيد توليد على القدرة
 احمللية واجهةامل من نوعا تفرض أن استطاعت أا إال اجلهاد لتيارات الثوري املخزون يف والضعف الفقر هذا ورغم
) السوري( أن حىت ، الكربى القوى مع عاملية مواجهة إىل نسبياً رتتطو أن لبثت ما العربية السياسية األنظمة مع

 دعوة" بعنوان صفحة 1600 عن يزيد معرفياً مشروعا قدم العاملي اجلهادي التيار ونقاد مؤرخي أكرب من كواحد
 دول خمتلف يف عاماً أربعني امتداد على اجلهادية التجربة تفاصيل أدق هفي تناول"  العاملية اإلسالمية املقاومة
 والتربية القتالية العقيدة إىل التجربة حصاد إىل املعاش الواقع من بدء ، العربية وغري العربية اإلسالمي العامل

 مشروعه يف السوري عبمص أبو وخيلص . واحللول للتجربة املر بالنقد وانتهاء التنظيم وبناء والدستور اجلهادية
  : ضم خليط من تشكله إىل مشرياً القاعدة تيار لدى العاملي اجلهادي الفكر مصادر حتديد إىل
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 لإلمام الشرعي السياسي الفقه+  قطب سيد للشهيد احلركي املنهج+  املسلمني اإلخوان فكر من أساسيات"  
 احلركي الشرعي السياسي املنهج ←  الوهابية وةللدع العقدي الفقهي التراث+  السلفية واملدرسة تيمية ابن

  .[14]"اجلهادي للتيار
  
 يبرييالس الفضاء يف الكائن فهو مواجهته أو منه احلد على قدرة أو رقابة أية دون التعاظم يف اآلخذ املخزون أما

 واملواقع املنتديات عن فضال واملسموعة، املرئية وامللفات والكتب والدراسات املقاالت خالل من احلر) اإلنترنت(
 املخزون جانب إىل اتصال ووسائل وردود ومناقشات فتاوى من تتضمنه وما املباشرة احملادثة وغرف املتخصصة
 وحىت الثورية واحلركات واملنظمات واملؤسسات الدول ا تشارك اليت العاملية واخلربات املعارف من اهلائل

 ألي توفر أن ميكن االنترنت إن: " يقول حني إسرائيلي ملسؤول ونستمع اإلنترنت أمهية ولنتأمل.  اإلجرام منظمات
  "قنبلة يصنع كيف منها والتعلم الشبكة إىل الدخول عادي فرد
  . عملها ويسهل اجلهادية للتيارات واإلدراكية يةالذهن البنية تشكيل يف يساهم أن شأنه من هذا كل
 سنة األربعني[التجربة تلك من اجلهادي للتيار األكرب املكسب بأن" استنتج قد السوري مصعب أبو كان وإذا

 البالد من كوادره بني والتعارف ، واخلربات الفكر وتبادل...  وحركياً فكرياً اجلهادي التيار عوملة هو]املاضية
 التيارات على نفسها فرضت العوملة بأن يشي فالواقع [15]"الدنيا أقطار خمتلف يف ذلك انتشار مث ، املختلفة
  .عنها رغما اجلهادية

  فما الذي ميكن أن حيدث عندما يتعومل الفكر اجلهادي؟ 
  

  :  ٢) الوطن اإلسالمي نقيضا للوطن العربي (تطبيقات مفاهيمية : ثالثاً 
 كلها...  و والقطر واألمة والقومية واتمع والشعب فالوطن ، عقب على رأساً األمر ينقلب أن ميكن الواقع يف      

 يف ولكن بعد، مشكلة مثة يسفل هنا إىل ، اإلسالمي وحىت اإلنساين التاريخ يف نظائر هلا جند أن ميكن حديثة مفاهيم
 يبيت وحينها ، املسلمني أرض أو املسلمني ديار عن جيري احلديث أن ذلك ، خمتلفة جد فاملسألة  اإلسالمية العقيدة
 سواء اجلغرافية البقعة موقع عن النظر بغض املسلمني وأمة باإلسالم ممثلة العقيدة توجد حيث للمسلم بالنسبة الوطن
  .  مغارا يف أو رضاأل مشارق يف كانت

                                                
  ٢٩/٨/٢٠٠٦: احللقة الثانية  -  ٢
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 وبتراث النبوية والسنة والتشريعات الدينية واألحكام بالعقيدة املسلم يسترشد أن الطبيعي من للقاعدة وبالنسبة
 الواسعة اهللا أرض إىل اهلجرة أن )سلفياً ( املؤكد ومن ، استراتيجياته بناء يف والتابعني الصحابة من األول السلف
 أو ، يتبنامها أو السلطان وصاية من والدين العقيدة تتحرر حيث إىل )ما ظروف يف ( ةوواجب متاحة تكون أن ميكن
 أو إندونيسيا أو كشمري أو الشيشان أو الفلبني أو أفغانستان أو باكستان هو البلد هذا كان سواء إسالمي بلد أي يف

  . آخر بلد أي أو الشام أو سعوديةال أو العراق أو اليمن أو اجلزائر أو أفريقيا جنوب أو ماليزيا أو البوسنة
 له تكون أن للمرء ميكن املسيحية الديانة حيث الغرب ففي ، اآلخر فهم على يتستعص أمور مثة اإلسالم ففي    

 لألغنياء وأخرى للفقراء وكنائس للبيض وأخرى للسود كنائس جند أننا بل! بغريها يصلي وال ا يصلي كنيسة
 واملعتقد الديانة وحدة تفترض حني يف ذاك عن ختتلف هلذا كنيسية وطقوس ، مغتربنيلل ومثلها للمواطنني وكنائس
 مبا احلياة مناحي شىت يف عنصرية مثة أيضا إسرائيل ويف ، الربانية التعاليم سقف حتت فيها اجلميع يقع متماثلة طقوساً
 به يتعبد الذي الكنيس غري يف يهودي بديتع أن مثالً املألوف أو املسموح غري فمن ، ذلك من وأسوأ ، الدين ذلك يف
 كنيس يف التعبد له جيوز وال  فقط كنيسته إىل يذهب أن ملتزماً كان إن اليهودي فعلى عبادة وقت حان ما فإذا عادة
 مسجد أي يف يؤديها أن للمسلم جاز الصالة حضرت فإذا ، دينية بعنصرية االعتقاد العبث فمن اإلسالم يف أما! آخر
 ونواهيها أحكامها يف العقيدة ووحدة فالتماثل. ما لسبب مسجد وجود تعذر إذا مكان أي ويف ألرضا وجه على

  . ومكان زمان كل يف واحدة وتشريعاا
 حممد والنيب واحد والرب واحدة العقيدة أن طاملا واملسلمون اإلسالم يتواجد حيث العيش يف مشكلة مثة ليس إذن    
 رسالة تبليغ واستئناف احلكم يف اخلالفة سنة وإحياء اإلسالمية الدولة إقامة وهو حدوا واهلدف األنبياء خامت هو  

 األمة تكون أن تقبل علينا لزاماً سيكون والدين والشعب الوطن ملفهوم احملتوى ذا.  األرض أمم إىل اإلسالم
 أو قطرياً إطاراً وليس أصيل سالميإ إطار عن فعلياً معرباً التنظيم يغدو حبيث البشري املورد هي برمتها اإلسالمية
  ؟ مثال القومي اإلطار وبني بينه الفرق وما ؟ اإلسالمي باإلطار نعين فماذا. إقليمياً أو قومياً

 يتخلى أن املمكن من كان فإذا ، اإلميان يف فرق هو وباألصح االعتقاد يف فرق حكما هو اإلطارين بني الفرق إن     
 يف األمر تعلق ما إذا نفسه األمر حدوث املمكن غري فمن الزمن من حلظة يف ستبدهلاي أو األيديولوجيا عن الفرد
  . القول يصدقه إميان ملرجئةا تقول كما وليس العمل يصدقه قول هو فاإلميان ، العقيدة

 املثقفني قبل من واملساندة الغزيرة بالكتابات حظيت أيديولوجيا سنجد كمثال العربية القومية من انطلقنا وإذا      
 ، عزفت ما األناشيد هلا وعزفت اخلطابية واملهرجانات والندوات املؤمترات هلا ونظمت ، السواء على والسياسيني

  :إىل مبدئيا يشري األمر واقع أن بيد
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 إىل األحايني من كثري يف ترقى ةفج قطرية بأطروحة فعلياً والتزمت القومية األطروحة تبنيها أعلنت دول         ·
  . االنغالق يكن مل إن)  االستعالئية( =  نصريةالع

 التنكر إىل السكان من كبرية أقسام أو بعضها آل ، القطرية بالذات واالعتزاز القطرية على حباهلا أجيال تربية         ·
  . القومية واألصول للعروبة

 الواحد البلد داخل  الالمساواة و مايزللت إيقاع عنه جنم العاصمة الدولة كخيار املركزية ممارسة يف التشدد         ·
  .للثروة العادل التوزيع وعدم

 القومية األطروحة يف التفاعل أن مبعىن ، شعبية كأطروحة وليس خنبوية كأطروحة القومية األطروحة ظهور         ·
 معها تفاعلت وإن ، ا شأن االجتماعية للتشكيالت يكن مل عليا وسياسية ثقافية مستويات يف وترعرع ونشأ ولد
  . األحايني بعض يف

 واالجتماعية السياسية التشكيالت كافة لدى واالنتقام واحلقد للسخرية مادة إىل القومية األطروحة حتول         ·
  .اإلقليمي واخلارج القطري الداخل يف ، كلياً أو جزئياً واالقتصادية

  .التناحر حد إىل متصارعة وعرقية ومذهبية طائفية جزر إىل القطرية الدميغرافيا و اجلغرافيا تفكيك         ·
 وأنتجت  العربية البلدان من كثري يف ومدمراً مشوهاً نبتاً خلفت األيديولوجية الزراعات هذه مثل أن شك ال    

 األمر واقع يف ولكنه هلا مناصراً آخر وجزًء ، القومية لألطروحة عدائها يف وصرحية عنصرية عربية أمة من جزء
 ولد كونه معايشتها يف حضاري منط ألي فاقد أنه ذلك كل من واألهم استحقاقاا هي ما يدري وال ا شعري ال

  . ضيقة حدود وذات األقل على منغلقة قطرية بيئة يف ونشأ وعاش
 بببس مشاقها حتمل إىل اضطر قاسية غربة أخرى دولة يف )مثالً (عمله يعترب عربية دولة أية يف العريب فالفرد     

 تبعد مدينة يف حىت أو جماور بلد يف للعمل االنتقال جمرد يطيق ال فرد بصدد حنن األمر واقع ويف ، االقتصادية احلاجة
 ، كبري عريب وطن بناء على قادر الفرد ذات أن املرء يصدق أن املمكن من فهل ، كم مائة مسافة رأسه مسقط عن

  ! سكنه؟ مقر مبارحة عن عاجز هو فيما ، فيه العيش عن ناهيك
 روسيا أو الصني أو اهلند مثل استعمارياً تقسيماً تشهد مل اليت كتلك شاسعة مساحات ذات دول يف املسألة قسنا ولو
 الوطن من خمتلفة أحناء يف العيش حىت أو للعمل االنتقال من يتذمرون ال أبناءها أن لوجدنا املتحدة الواليات حىت أو
 ذو وبعضهم  سكناهم مقر عن ثالثة أو ساعتني مسافة تبعد بلدام داخل مناطق يف يعملون موظفني جند أننا بل ،

  .وهكذا ثالثة يف إجازته ويقضي أخرى يف ويقيم قارة يف يعمل جتده حيث اإلقامة أو العمل ملقر اختياره يف قارية نزعة
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 مربع كيلومتر مليون14 حوبن تقدر مساحة على ومتتد األرض بقاع تتوسط قومية ألطروحة الترويج ميكن فكيف 
 األمريكي الوطن يف الفرق بأن القول يستسيغ وال العريب الفرد يشعر ال حني يف السكان؟ من املاليني مئات وسط

  أحكام؟ للضرورة أن لوال ودمشق صنعاء بني العريب الوطن يف الفرق عن كثرياً خيتلف ال أجنلوس ولوس نيويورك بني
 املقاتلني أن لوجدنا عربياً األغىن الفلسطينية التجربة أخذنا فلو العلمانية للجماعات التنظيمي املستوى على أما  

 برموز والتميز التمثل فضلوا الفلسطينية التحرير منظمة إطار يف األيديولوجية انتماءام اختالف على الفلسطينيني
 رموزهم على ولينني وماركس رووكاست تونغ وماوتسي وجيفارا جياب الفيتنامي اجلنرال مثل األممي الكفاح
 نصري بن وموسى زياد بن وطارق وقاص أيب بن وسعد رواحة بن اهللا وعبد الطيار جعفر مثل واإلسالمية الوطنية
 من وأكثر بل ، وغريهم زنكي الدين ونور ومحزة عمري بن ومصعب الوليد بن وخالد الدين وصالح مسلم بن وقتيبة
 هائل معريف كرصيد اإلسالمية األطروحة تقبل على بقادرين ليسوا أم ، اللحظة ههذ وحىت ، مثالً عرفنا إذا ذلك
 اللحظة حىت نفسها عن ودافعت قامت واليت العلمانية إسرائيل ضد الكفاح يوجه مل إن األقل على يساهم أن ميكن

  .توراتية مبصطلحات
 أخرى إسالمية جهة أية أو اجلهاد أو محاس إىل ينتمون إسالميني أفراد مع قضيتهم عن مثال لنقاشات يتعرضون وملا 
 حد إىل تصل بعصبية جييبون حبيث باالستفزاز الشعور قمة يف جتدهم منتمية، غري كانت لو حىت ، )مجاعة أو فردا(

 ن؟بأفغانستا قاتلوا وملاذا وحدنا؟ إسرائيل نواجه كنا ملا هؤالء كان أين: واإلنكار التنكر يشبه ومبا والسخرية اإلهانة
   هلم؟ أقرب فلسطني أليست
 صديقة أليديولوجيا تتسع أن تعودت حيملوا اليت القطرية األيديولوجيا أن مبا يعتقدون فيما حمقني ولعلهم
 سبيلها يف وتستميت عنها وتدافع ا وتفاخر املتحدة الواليات حىت أو فيتنام أو موسكو أو الصني من قادمة

 واإلدراكية الذهنية البنية أن ذلك من وأسوأ ، البيت آل من كان لو حىت الكفاح يف لشريك تتسع ال ولكنها
 األحوال، أحسن يف وطموحاا، تطلعاا يف تستجيب أن جهد، من حاولت مهما يبدو، ال هلم والتصورية واملعرفية
 وما والدين العقيدة عن ناهيك إسالمي أو عريب حمليط ستستجيب فكيف ،[1]املنغلق التنظيمي حميطها من ألكثر
 املواقف من االقتراب عن الكربى الصديقة الدول امتناع السياق هذا يف ويستحضرنا. العامل حنو عبور من يتطلبانه

 واحنسار وتقوقعها خياراا اتضاح وعدم مواقفها قلبت من خلشيتها قضاياهم ومناصرة والعربية الفلسطينية
 الصني مثل دولة تراهن فعالم ، العمر غنيمة وكأا االمتياز أو السلطة أو القبيلة أو التنظيم أو الدولة يف طموحاا
    ؟! أمجع العامل ا اعترف لو حىت بإسرائيل تعترف لن بالده بأن صرح عندما ما يوم يف مسؤوليها أحد أخطأ مثالً
 لالنتباه؟ اومثري خمتلفا األمر سيبدو فهل العاملية اجلهادية الرتعة ذوي من شرحية بني اإلسالمية األطروحة عاينا ولو      
  : التايل القبس لنتابع
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 ألن...  إسالمية دولة إلقامة عنها نبحث اليت هي األرض هذه أن قليب يف وقع أفغانستان رأيت عندما  ....  "           
 بقعة هي مث, ة املساعد يد إليك ميدون وأناساً,  باكستان مثل متعاونة ودوالً,  املفتوحة واحلدود,  اجلبال فيها

  .[2]" ...معك كله والشعب, واسعة
 -  فهناك. السوفيايت االحتالل إبان أفغانستان يف العرب ااهدين حركة وقائد مؤسس معزا اهللا لعبد القول هذا     
 يف شاركوا ممن العرب غري من املسلمني آلالف ومثلها ، العرب للمقاتلني عسكرية قواعد بنيت - الواسعة البقعة يف

 واألمر ، جديدة مواطن ألسرهم سواوأس أفغانستان يف للعيش هناك إىل ارحتلوا منهم الكثري أن بل ، األفغاين اجلهاد
 من ولكن العرب وغري العرب املقاتلني آالف ضم طالبان حكم إبان أفغانستان يف تأسس معسكراً أن بالذكر اجلدير

 واملأكل واملشرب امللبس من بالكامل حيام منط حيث من بينهم فيما متاثلوا أم باملالحظة واألجدر ، األفغان غري
  .اإلسالم من األول الصدر مقاتلي إال فيهم يرى ال املرء وكأن ، الشكل ىتوح واملسكن

 الزرقاوي عن وجربوتاً بأساً يقلون ال ميدانيني قادة بينهم من برز حيث الشيشان يف بالضبط األمر هذا مثل وحدث 
 أوزباكستان يف سبياون ، واهلرسك والبوسنة ألبانيا يف حدث كما. خطاب الشهري العريب القائد مثل الدن بن أو

 احلرب انتهاء بعد األوىل مواطنهم إىل هؤالء من قسم عاد وملا. والفلبني وكشمري الشرقية وتركستان وطاجيكستان
 بعضهم فعاد ، حكومام أو جمتمعام عن ناهيك أهاليهم مع حىت االندماج عن عاجزين شبه منهم الكثري أن تبني
"  العرب األفغان"  بـ تسميتهم من به اشتهروا ما خلفية على منهم الكثري واعتقل الشيشان أو أفغانستان إىل

  .أيضاً منهم الكثري وانزوى آخرون وتراجع بعضهم واندمج
 ولطردوا امطلقً جنحوا ملا كذلك كانوا ولو ، قطري أو عرقي أو قومي بعد أي حيكمها فال البينية عالقام عن أما     
 مواجهة وفضل مستميتا دفاعا وعناصره وقادته القاعدة تنظيم عن طالبان حركة زعيم عمر املال دافع فقد. طردة شر

 وعناصر والظواهري الدن بن وهاهو. نيويورك تفجريات إثر هلم الدن بن تسليم على خاسرة حرب يف األمريكان
 احمللية القبائل حبماية انباكست مع املشتركة احلدود على - يقال كما - ورمبا أفغانستان يف اآلن حىت يعيشون القاعدة
  .  العامل يف االستخبارية القوى أعىت ومطاردة ضغط حتت

 أنه املؤكد من ، اللثام بدون الزرقاوي شخصية فيه وظهرت ااهدين شورى جملس بثه الذي الشريط شاهد وملن     
 جالس هو بينما العراقيني من نينيامليدا القادة أحد إليه تقدم حني جم وأدب يبة ممزوجة لطيفة ترحيب عبارة الحظ
 تتيح أيديولوجيا فأية".  . الكرمي شيخنا...  والرباط اجلهاد أرض ، األنبار أرض يف الفاضل شيخنا اهللا حيا: " له يقول
"  سيدي"  وليس"  شيخنا"  بلفظة وخياطبه ، أعدائه ملقاتلة دياره عن غريباً قائداً عليه يؤمر أن بلده يف لرجل
  الدار؟ أهل ديتسي أن لغريب يسمح الذي وما ؟"بشعاا  أدرى مكة أهل: " يقول واملثل ؟ مثال
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 ضد أسطورية ومعارك عصابات حرب خاض والذي الشيشان يف خطاب العريب القائد على ينطبق األمر نفس    
 املميز األفغاين القائد أما. باساييف شامل القائد الشيشانية احلرب رموز أعظم معارك إال تعادهلا مل الروسي اجليش
 مع التعامل يف واحدة حلظة يرتلق مل أنه إال طالبان خصوم أشد كان أنه املعروف فمن حكمتيار الدين قلب

 هذا خيرج أن حقاً املثري ولكن ، لبالده األمريكي الغزو عشية طالبان إمرة حتت بالقتال أتباعه أمر بل األمريكان
 بن إمرة حتت والقتال القاعدة تنظيم إىل باالنضمام رغبته الفصحى العربية وباللغة املأل على ليعلن األفغاين الزعيم
  : يقول فنراه ، واألنصار املهاجرين بصيغة بل احلليف أو الصديق بصيغة ليس والظواهري الدن

 من ريمهاوغ الظواهري أمين والدكتور الدن بن أسامة الشيخ باألخص العرب ااهدين مجيع نشكر حنن" ...      
 القادمة واألجيال حنن هلم ننساها لن باهظة تضحيات وقدموا...  الروس ضد جهادنا يف ساعدونا الذين القادة
 رد من وميكننا جتاههم واجبنا أداء يف ويساعدنا يوفقنا أن وجل عز اهللا ونسأل ، الكبري املعروف هذا على

 ، بأيديهم رايتها ، هم يقودوا معركة يف نشاركهم أن ونتمىن والتضحيات الدعم من لنا قدموه ما على اجلميل
  . [3]"هلم كأنصار جبانبهم واقفني وحنن

 على وخرج م10/7/2005 بتاريخ قهرفا من ثالثة مع كابول يف األمريكي باغرام سجن من فر فقد اللييب حيىي أبو أما    
 والنشأة املولد أفغاين وكأنه ، حمالة ال قادمة األمريكان مع قتال جبوالت ويتوعد أفغانستان قلب يف يتحدى املأل

 التتبع وأجهزة األثر وقصاصي االستطالع طائرات تقوم وقت يف معقولة محاية له تؤمن حبيث والعباد البالد ويعرف
  . بلحظة ظةحل خطواته مبالحقة

 الكفر قوى مقاتلة أو املؤمنني وأمري اإلمارة أو اإلسالمية الدولة مبنطق يتحدثون ملا الناس هؤالء مثل فإن ، ببساطة    
 الشعب عن بديالً اإلسالمية األمة مبنطق األمر واقع يف يتحدثون فهم واألنصار املهاجرين أو والبغي والظلم

 كائناً يكن مل الذي العريب الوطن عن بديالً اإلسالمي الوطن ومبنطق إخل...اللييب أو املصري أو األردين أو السعودي
 يعتقدون ما سائر يف والتنقل العيش إىل تؤهلهم والتارخيية السلفية فمرجعيتهم وبالتايل ، اإلسالمية العصور يف أصالً
 العامل هذا أن طاملا والنحل امللل واختالف املسافات من متذمرين وال آني غري إسالمي ووطن إسالمية أمة أنه

  .سكناهم أو والدم مقار عن النظر بقطع املسلمني لكل يتسع أنه املفترض من  اإلسالمي
 ساطعة كحقيقة يتقبله أو أحد يسمعه أن يريد ال ما وهو ، عنده والتوقف والتفكر بالذكر جدير هو ومما     

 كبديل قرابية أو مادية أو اجتماعية أو عرقية أسس على التمايز الصميم يف يأىب اإلسالمي املنطق أن ، وبديهية
 الختلفت احلقيقة ذه التفكري جرى ولو. [4]األمر وأويل ورسوله اهللا وطاعة والورع التقوى معايري عن

 مجيع جعلت اليت هي اخلصيصة هذه بأن ونذكر.  مألوف هو عما درجة 180 مبقدار التفسرياتو التحليالت
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 كبريا حيزا هلا أفردت اليت" هللا الرباء و الوالء" عقيدة أساس على لعناصرها تربيتها صروح تشيد اجلهادية التيارات
  . [5]التيارات هذه عليها قامت مركزية قضايا ثالث أهم من واحدة لتكون أدبياا من جدا

 القرآن إال واملقاربة للقياس معايري من لديها ليس واليت صارمة منهجية سلفية مبرجعية احملصنة العقلية هذه       
 الالحقة العقود ثنايا يف مألوف غري عاملي إسالمي مقاتل الدةو إىل حتماً ستؤدي واإلمجاع السلف وأهل والسنة
 توجيهات تأتيه حيث إىل -تردد دون -يتوجه أن ميكن عنيد مقاتل ، العريب الوطن وتقسيم اخلالفة ايار على

 يف هو هكذا والطغاة، العقبات كل من [6]"أكرب اهللا وأن" وزمان مكان كل يف" معه اهللا أن يعتقد" مقاتل األمري،
 وتونس والكويت والسعودية واليمن والرباط وكينيا واستانبول واندونيسيا ولندن ومدريد وواشنطن نيويورك
  ؟ بسهولة يعتقد عما ثنيه يف جحتن أن تأهيل عمليات ألية ميكن فهل. وغريها الشيخ وشرم وطابا وعمان
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  التكون التارخيي لتنظيم القاعدة: ملسألة الثانيةا
  

 أشد من واحداً مسلح كتنظيم" القاعدة" يف يرى أن له مناصر أو به معتقد أو جماهد أو ثوري ألي ميكن            
 حمددة غري أطروحة اءإز -األوىل للوهلة -نفسه سيجد الباحث وحىت. الراهن العصر يف غموضاً التعبريات

 ميكن علين أو سري تنظيم وال ، عسكري جناح له سياسي حزب إزاء فلسنا. زاوية أية من وال إطالقاً املعامل
 أيديولوجيا وال ، للعمل وجغرافيا ومؤسسات وأفراد قيادات من له املكونة التنظيمية اهلياكل على الوقوف
  .كلياً أو جزئياً معروفة اتصال منظومات وال ، استراتيجيا أو اًمرحلي حمددة أهداف وال مايل جهاز وال معينة

 الثانية يف ليعتذر البداية من واحدة صفحة بعد القاعدة تنظيم لتجربة التعرض عن توقف السوري مصعب أبو حىت 
 باختصار. [7]والعربية العاملية املخابرات أيدي بني التنظيم من معتقلني وجود بسبب سيكتبه ما خبطورة ذلك معلالً
 نظريتني وجود إىل اإلشارة مبكان األمهية من لذا. الفهم حماولة ويستوجب حقيقي ولكنه هالمي تنظيم إزاء حنن

  :واملقصود. للقاعدة توصيف تقدمي حنو تتوجهان
 اخلاليا عشرات ويضم ، األرضية الكرة مساحة على ميتد للقاعدة حيوي عاملي تنظيم بوجود تعتقد يةنظر     -1

 توجيهات وتتلقى ، والتكنولوجية واإلعالمية واالقتصادية واأليديولوجية األمنية ااالت شىت يف العاملة
 يف الالمركزية مببدأ تتمتع لوقتا وبنفس ، إلكترونية أو ميدانية اتصال شبكات عرب مباشرة غري أو مباشرة
   . التنظيم يف العليا القيادات إىل العودة دون التحرك هلا يتيح مما القيادة
 استراتيجياا األمريكية املتحدة الواليات تبين أساسها وعلى. العاملية األمنية األجهزة عنها تدافع النظرية وهذه
  . اإلرهاب مكافحة باسم معلنة حرباً وختوض

 ، السواء على واألفراد اموعات من تبنيها وقع فكرة جمرد باتت القاعدة بأن تعتقد أخرى ةنظري -٢
   . النائمة باخلاليا يسمى ما األحايني بعض يف مشكلة ذاتية مببادرات وتنشط
  .االعتقاد هذا عن األمنية املؤسسات وحىت واحملللني والباحثني املثقفني من كبرية شرائح وتدافع

 احتالل منذ باألساس تنظيماً تكن مل فالقاعدة. الصحة من كبري قدر على النظريتان تبدو األمر قيقةح ويف     
 يف السؤال نطرح إذن؟ كانت فماذا.  ااهدين أيدي يف 1992 كابول سقوط بعد ما وحىت 1978 سنة أفغانستان
 تيارات إىل وحتوهلا نفسها توصيف يف فشلها ااهدة اجلماعات على السوري مصعب أبو فيه يعيب الذي الوقت
  .أهدافها حتقيق يف إخفاقها إىل أدت اليت األسباب سلسلة إىل يضاف سبباً كان مما مجاهريية
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 ؟ اجلماعات من حوهلا ما مع عالقتها طبيعة ما ؟ تعريفها هو وما ؟ هي ما: ااهدة اجلماعة: "عن يتساءل نراه لذا 
 العامة املسلمني مجاعة إىل وفحواها صالحياا نسبة وما ؟ ااهدة وغري اهدةا اجلماعات تلك تعدد مشروعية وما

  ".  ؟ وجودها شرعية و مسوغات وما ؟
 على فيه تؤشر الذي القدر بنفس للنجاح أولية شروط -ذاته الوقت يف -متثل املطروحة التساؤالت أن شك وال      

 مستفيض حبث موضع كانت املنطلق هذا ومن ، اجلهادية التيارات وتفكري عمل يف واملنهجية البنيوية االختالالت
 شك وال السوري، مصعب أبو أجنزها اليت األحباث وسلسلة" العاملية اإلسالمية املقاومة دعوة"  مشروع احتواها
  . القاعدة تنظيم على للتعرف ا لالسترشاد مفاتيح ميثل بعضها أن أيضا

  
  

ً
  : )١٩٩٢ - ١٩٨٤(من التوصيف املستوى النظري األول : أوال
 عزام هللا عبدا الشيخ انتقل حني األفغاين اجلهاد من األوىل املرحلة خالل السيما النشأة يف هنا املسألة تكمن       

" األنصار بيت"بـ عرف ما  مع فبالتزامن.  الروس ضد األفغاين اجلهاد يف للمشاركة أفغانستان إىل الدن بن وأسامة
 عزام اهللا عبد أسس مؤقتاً العرب املتطوعني الستقبال 1984 سنة الباكستانية بيشاور مدينة يف دنال بن افتتحه الذي
 ومجع اإلعالمية املهمة املكتب يؤدي حبيث الرجلني نشاطات وتكاملت.  العرب ااهدين خدمات مكتب

 استقبال يف العملية املهمة البيت يؤدي فيما واملال بالنفس اجلهاد على العرب وخاصة املسلمني وحث التربعات
  . األفغان أوضاع على االطالع أو اجلهاد يف الراغبني وتوجيه

 يف امليداين اجلهادي للعمل تفرغ أن إىل العرب للمتطوعني املايل دعمه مقدما أفغانستان على يتردد الدن بن وظل 
  .1986 سنة من ابتداء أفغانستان
 مركزاً الدن بن افتتح أفغانستان؛ إىل قدم من أوائل من املصري اداجله تنظيم من الكوادر بعض مع وبالتعاون
. الغابات فيها تنتشر اليت الوعرة اجلبلية) جاجي( منطقة يف ااهدين إلمداد اهلامة املعابر أحد على متقدماً عسكرياً
 أربعني عن يزيد ما إىل اتدرجيي أفغانستان يف القتال بساحات التحقوا الذين ااهدين عدد وصل الفترة هذه وخالل
  :التايل النحو على موزعني اجلنسيات خمتلف من ألفاً
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  [8]1991 سنة كابول سقوط حىت األفغاين اجلهاد يف للمتطوعني التقريبية األعداد) : ١(اجلدول 
  )مراكش(املغرب   اجلزائر  مصر  اليمن   السعودية  البلد األصلي
  عدة مئات  ٢.٠٠٠  ٤.٠٠٠  ٥.٠٠٠  ٢٠.٠٠٠  العدد التقرييب
  تونس سوريا الصومال موريتانيا العراق لبنان  إمارات اخلليج  فلسطني  ليبيا  البلد األصلي
  مئات وعشرات  مئات  مئات  مئات  العدد التقرييب

  متطوع ٤٠.٠٠٠أكثر من   العدد اإلمجايل التقرييب
 ومعسكرات  جتمعات خالل من وشاركوا حضروا الذين الباكستانيني ااهدين آالف لعشرات باإلضافة هذا   

  .مباشرة األفغان مع أو مستقلة
 ضرورة إىل احلاجة برزت 1988 سنة من وابتداء ، املعارك واحتدام األعباء وزيادة اجلهاد فكرة توسع فمع وهكذا    

 األهايل استفسارات وتكاثرت املعارك احتدمت أن بعد واجلرحى والشهداء الوصول حلاالت توثق سجالت وجود
 أحد ويشري. اإلجابات توفر لعدم حرج من سببته وما واليمن السعودية من القادمني أولئك خاصة أبنائهم عن

  : بالقول التسمية أصول إىل األفغاين اجلهاد قضايا يف املعنيني
 أسامة قرر هنا من.  مبدئي إداري خطأ أنه عن فضالً خمجل أمر املعلومات هذه نقص أن أسامة أحس"          

 وصل من كل عن كاملة تفاصيل لتشمل السجالت فكرة عتووس.  العرب ااهدين لألخوة سجالت ترتيب
 ببيت لتحاقهوا الشخص وصول تاريخ تتضمن حبيث السجالت ورتبت.  الشيخ جمموعة من بترتيب أفغانستان
 اإلدارة مثل السجالت وأصبحت . باجلبهة التحاقه مث ومن التدريب مبعسكرات التحاقه تفاصيل مث األنصار
 سجل يسموا أن معاونيه مع أسامة اتفق وهنا ، داخلياً لتعريفها عليها اسم إطالق من بد ال وكان املستقلة،
 و التدريب ومعسكرات األنصار بيت من املؤلفة التركيبة كل تتضمن القاعدة أن أساس على ، القاعدة
  .[9]"اجلبهات

 تبدو هنا إىل. آنذاك أفغانستان يف ااهدين ترتيبات على املطلعني أو املقربني أحد يروي كما التسمية ظهرت هكذا  
 كتنظيم تظهر أن دون كذلك وستظل.  احملددة املهام ذات اإلدارة بعض على يتوفر خدمياً تنسيقياً إطاراً قاعدةال

 من وانسحابه األمحر اجليش زمية 1992 سنة األفغاين اجلهاد من األوىل املرحلة تنتهي أن إىل اإلطالق على مستقل
  : حينه يف ااهدين انتصار عن ويتمخض ، أفغانستان
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 مع تذكر أمنية مشاكل هلم يكن مل الذين أولئك السيما بلدام إىل العرب وغري العرب األفغان عودة         ·
  . حكومام

  .واملطاردة املالحقة خشية العودة يستطيعوا مل ممن جداً قليلة أعداد بقيت فيما          ·
  .آمنة كمالذات أوروبا يف منهم كبري عدد وتاه          ·
 دولة إلقامة اإلعداد وبدء هناك لالستثمار ومعاونيه أنصاره مع 1991 سنة السودان حنو فاجته الدن بن أسامة اأم

  .  هناك إسالمية
 بن بأسامة ارتبطت كتنظيم القاعدة أن أيضا األوضح ومن ، معينة بظروف ارتبطت التسمية أن الواضح من٣   -
 كتنظيم القاعدة بربوز املتعلقة األصعدة كافة على حامسة 1996 –1992 عامي بني املمتدة الفترة وستكون. الدن

 امليداين العمل ومباشرة أفغانستان يف االستقرار الدن بن قرر أن فمنذ وكيف؟ مىت؟ ولكن. نوعه من فريد جهادي
  :امه مركزيني هدفني سوى له يكن مل السودان إىل والذهاب الساحقة السوفياتية اهلزمية حني إىل 1986 سنة

  .أفغانستان يف اإلسالمية الدولة وإقامة األفغاين اجلهاد يف املشاركة يف يتمثل عام هدف          ·
 سنيت خالل ذلك باشر وقد ، ساحته الشيوعي اجلنويب اليمن يكون جهادي مبشروع يتمثل خاص هدف         ·
 من خذالنا اعتربه ما بسبب يذكر جناح أي حيقق أن دون ولكن [1]الوحدة قيام إىل حماولته يف واستمر) 1989-1990(

  . هناك السلفية شيخ الوادعي مقبل الشيخ السيما اإلسالمية للجماعات التقليديني الزعماء
 الطريقة بنفس عملت واليت املشاركة األخرى التيارات جانب إىل قالًمست ، أفغانستان يف ، العمل حبذ فقد لذا      
 األفغاين اجلهاد مرحلة طوال - له تكن ومل.  أراد ما له وكان ، قطرية ألهداف والتوجيه والتدريب اإلعداد من
 عوملة لفكرة حىت مياالً يكن ومل ، احلني ذلك حىت السعودية احلكومة مع كبرية مشاكل وال عداوات - األول
 هذا خلفه وما العربية اجلزيرة إىل األمريكية القوات واستقدام 1991 سنة الكويت مشكلة ظهرت أن إىل اجلهاد

 على بل للكويت العراق احتالل خلفية على ليس ورأسياً أفقياً وقسمها األمة أصاب عنيف زلزال من االستقدام
  . ا ستعانةواال احلرمني أرض يف صليبية غربية قوات وجود مشروعية

 االنقسام حالة على وتأسيساً.  الزلزال هذا آثار من عاىن من أكثر أفغانستان يف العاملة اجلهادية التيارات وكانت 
 املخاض وطالبان السودان بني الفارقة السنوات مثلت أخرى جهة من علمائها وبني جهة من األمة ساسة بني هذه

 األنظمة وعلى األمريكية املتحدة الواليات على احلرب إعالن إىل ىانته والذي الدن بن لدى احلاسم الفكري
  . األعداء مع والتعاون والردة بالكفر إياها متهما قاطبة العربية السياسية

                                                
  . ٣٠/٨/٢٠٠٦-  احللقة الثالثة -  ٣
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  :السوري مصعب أبو يورد كما سببني التحول هلذا وكان
  .مصر من القادمة اإلسالمي اجلهاد بتيارات الدن بن تأثر          ·
 األنكى و ، حكامها من بدعوة العربية اجلزيرة يف املسلحة للقوات الكثيف والغريب األمريكي حلضورا          ·

  . احلضور هلذا الرمسية املسلمني علماء هيئة من تشريعاً اعتربه ما منه
 من أكثر الصعود إىل تدرجيياً الدن بن ستدفع ، اجلدة كل جديدة مواقف التحول هذا يستدعي أن الطبيعي ومن  

 معارض ومن ، عاملي جهادي لتنظيم زعيم إىل حمدود جهادي مشروع صاحب من سينتقل حيث السلم على درجة
 إىل باز ابن الشيخ رأسها وعلى املسلمني علماء وهليئة السعودية للحكومة والرسائل واملذكرات بالنصيحة لين

 ومن ، ومكثفة نشطة إعالمية مالتحب العلماء وهيئة السلطة على غضبه جام يصب املراس وصعب شديد معارض
 وبالسالح الشرعي بالفقه كمقاوم السلم ذروة إىل عنه والدينية السياسية للشرعية ونازع األمريكي للوجود معارض
  .  األرض بقاع شىت ويف اجلزيرة يف األمريكية املتحدة للواليات
 جيري وأن احملدودة املشاريع عن توقفال ينبغي كان ، والعاملي الشمويل اإلسالم منط وعرب ، لذلك وتبعا

 العامل يف املسلمني على أمريكياً عدواناً يراه ما بني الطبيعي الربط عرب برمتها الفلسطينية للقضية الشرعي االستحضار
  .[2]الشريفني احلرمني قضية إىل األقصى املسجد إضافة وبالتايل فلسطني يف املسلمني على صهيونياً إسرائيلياً وعدواناً

 خالل 1995 سنة ففي.  الوقائع بددته ما سرعان الشريعة حتكمه آمن مالذ إىل حتولت اليت السودان يف قناعته ولكن  
 املالذات كافة بإغالق متثلت واليت اإلرهاب افحةمك يف براجمها املتحدة الواليات نفذت كلينتون بيل الرئيس عهد
 احلالة إىل اإلقليمية احلالة من األمين التنسيق مستوى وتوسيع نقل على وعملت ، إرهابيني تعتربهم من أمام اآلمنة
 أو إرهابيني تعتربهم ممن لديها ما وطرد املطلوبني لتبادل أمنية اتفاقيات توقيع الدول على وفرضت ، الدولية

 هجمات بعد السيما االبن بوش الرئيس عهد يف التخمة حد إىل تضخمت سياسة وهي ، بلدام إىل سليمهمت
  .  سبتمرب
 وبدء طالبان إمارة صوب الرحيل إال بالسودان احتمت جهادية وقوى أنصار من معه ومن الدن بن جيد مل وهكذا
  .  الطالبان زعيم عمر حممد املال ايعةومب مظلة حتت 1996 سنة األفغاين اجلهاد من اجلديدة املرحلة
 ، املختلفة اجلهادية التيارات بني من النخبة صفة عليهم تغلب فالعائدون ، املرة هذه خمتلف األمر واقع أن غري
 جنحوا قد كانوا 2000 العام حلول ومع.  أسرهم مع آالف بضعة احلاالت أحسن يف يتجاوز مل عددهم أن كما
 الدفاع بوزارات وتربطهم طالبان قبل من رمسياً به ومعترفاً مستقالً معسكراً أو تنظيماً وأ جتمعاً 14 تأسيس يف

 يف أو طالبان جانب إىل وجهادهم دعمهم تنسيق يف سواء وتعاون وتنسيق ضبط برامج واالستخبارات والداخلية
  . اخلاص هاترتيب أيضا وهلا متعددة كانت اليت الباكستانية اموعات عدا الذاتية براجمهم
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  :األفغاين اجلهاد من الثانية املرحلة خلوض عاد ممن وكان 
 بليبيا املقاتلة اإلسالمية واجلماعة الدن بن أسامة بزعامة القاعدة تنظيم من كل ضمت واليت العربية اموعات    ·

 اجلهاد ومجاعة الشريف هللا عبد أبو بقيادة) مراكش( املغرب يف ااهدة اإلسالمية واجلماعة اهللا عبد أبو بقيادة
 تونس من ااهدين وجتمع اجلزائريني ااهدين وجتمع املصرية اإلسالمية واجلماعة الظواهري أمين بقيادة املصرية
 وقاده)  عام تدرييب معسكر(  خلدن ومعسكر الزرقاوي مصعب أبو بقيادة وفلسطني األردن من ااهدين وجتمع
 وجمموعة)  عام تدرييب معسكر(  املصري خباب أبو الشيخ ومعسكر زبيدة أبو ساعدهوم  اللييب صاحل – الشيخ ابن

  .السوري مصعب أبو قادها اليت الغرباء معسكر
 الصني قبل من احملتلة الشرقية تركستان من ومثلها األوزبكية اموعات إىل يشار العربية اموعات غري ومن          ·

  .[3]تركيا من جمموعاتو التركستاين حممد أبو بقيادة
 مصعب أبو ذلك يف مبا وغريها املصري اجلهاد تيارات وبعض ومفكريها القاعدة أنصار من الكثري بذل األثناء يف    

 أعلنت 1998 سنة فرباير ففي. العاملي اجلهاد مظلة حتت باالنضواء تلفةاملخ التيارات إلقناع جبارة جهوداً السوري
 اجلبهة" باسم عنه أعلن جبهوي إطار تشكيل عرب بينها فيما االندماج عن أفغانستان يف املقاتلة اموعات من سلسلة
 على نتحفظ أننا إال صحيح اوهذ الظواهري وأمين الدن بن أسامة بقيادة" والصليبيني اليهود لقتال العاملية اإلسالمية

 منها الساحقة الغالبية وأن السيما ذلك صحة عن دقيقة معلومات توفر لعدم [4]اجلماعات بعض انضمام من ذكر ما
 بعد االجتاه هذا يف قسراً أمريكا أقحمتها حني 2001 العام من األخرية اللحظات يف إال الدن بن لدعوة تستجب مل

 العاملي التنظيم بطريقة العمل تعتد مل أا عن فضال ا خاصة قطرية برامج التيارات هلذه كان فقد.  سبتمرب هجمات
 أيديولوجية أو مؤسسية بنية قط تلحظ مل أا واألهم  اهلرمية – السرية – القطرية التنظيمات صيغة على املبنية وهي
 رموز من الساحقة الغالبية وانقراض ألفغانستان األمريكي الغزو مع فعال توقف التمنع هذا أن إال.  هلا مألوفة
 فضالً ، ونساء أطفال بينهم من شخص 4000-3000 بني يتراوح ملا واعتقاالً قتالً البشري وخمزوا اجلهادية التيارات
  ".العنف وقف مبادرة" بـ عنها عرف فيما اإلسالمية اجلماعة فعلت كما منها البعض تراجع عن

 كلما تباعاً سيأيت الكبري التغري أن إال ، ألفغانستان األمريكي االحتالل بعد استقر وهكذا القاعدة تنظيم نشأ هكذا    
 البلدان عديد يف للخاليا كبرياً تفرخياً حينها سنشهد حيث العراق باحتالل األمريكان مع املواجهة رقعة توسعت
  . العاملي اجلهاد فكرة إىل أو التنظيم إىل واجلماعات التيارات انضمام من ومزيدا واإلسالمية العربية
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  . املستوى النظري الثاني من التوصيف: ثانياً  
  
 واليت نستانبأفغا الفتك مذحبة من جنت اليت املعدودة القلة من مؤخرا اعتقاله قبل السوري مصعب أبو كان    

 االستراتيجي الفكر أعمدة من واحداً وكان ، سبتمرب هجمات غداة وباكستان املتحدة الواليات نفذا
 التجارب معظم يف ومدرباً وحماوراً وحماضراً ومؤرخاً مشاركاً بوصفه القاعدة وخاصة الراهنة اجلهادية للتيارات
 كما ، العاملية حنو القاعدة تنظيم توجهات على اخلاص تأثريه له أن شك وال ، العربية غري وحىت العربية اجلهادية

 تفكري صميم عن تعرب أفكاره وباتت احملصلة يف جتاوباً القى شاملة عاملية مقاومة إىل الدعوة يف مشروعه أن
  .القاعدة

. حزب وأ تنظيم أو حركة وليس... "  دعوة"  بلفظة افتتحه الذي الضخم املؤلف تسمية مالحظة الطريف ومن 
 من وتوابعه املنهِك املؤلَّف أغوار سرب وحني ، املوسوعية الصفة وذات املطروحة املوضوعات وجدية فرادة وعلى

 القاعدة لتنظيم الدقة بالغ توصيفا اعتباره ميكن ما بوضوح سيتبدى واملرئية منها الصوتية للكاتب الغزيرة اإلنتاجات
  . بةبالكتا له التعرض عن امتنع والذي حالياً

 هوية عن النقاب يكشف منه األوىل املادة ويف وميسر، مفصل بشكل الدعوة لدستور السوري يعرض املؤلَّف ففي    
  :التايل النص عرب الدعوة

. مفتوحة دعوة فهي.  حمددة حمدودة مجاعة وال, ً تنظيما وال,  حزباً ليست العاملية اإلسالمية املقاومة دعوة"     
 تنظيم ألي وميكن  واملسلمني اإلسالم على اهلامجة الصهيونية الصليبية االستعمارية لقوىا صائل دفع هو هدفها

  . [5]"مباشر غري بشكل أو مباشر بشكل فيها الدخول,  وطريقتها وأهدافها مبنهجها اقتنع فرد أو مجاعة أو
 سنوات ثالث حنو بعد خطَّت أا السيما بنائها وخلفيات مضموا من التقليل أو جتاوزها يصعب مالحظة هذه     
 تنظيم إىل اجلهادية املنتديات رواد أحد وجهها رسالة ويف.  جاجي قلعة يف القاعدة ومذحبة طالبان سقوط من

 الذي التنظيم أن من فيها حيذر)" السعودية( العرب جزيرة يف القاعدة نظيمت إىل جداً عاجلة رسالة: "بعنوان القاعدة
 انقالب إحداث على القادر" الفكر مستوى على اختراق حتقيق يف فشل" العسكرية القوة منطق فرض" يف جنح

 اخلروج مالتنظي يستطع مل مغلقه ودوائر ضيقه حدود يف بدأ كما الفكر هذا ظل بل ، العرب جزيرة جمتمع يف فكري
  إليه؟ ذهبت فيما صحيحة الفرضية هذه مثل تبدو مدى أي فإىل". شامالً شعبياً تيارا ليصبح منها

 يف نقصاً يشكو والذي نفسه لتنظيمل البشرية الروافد مستوى على [6]كبري حد إىل صحيحة تبدو احلقيقة يف     
 يعود وهذا  التنظيم قادة من ومباشرة صرحية دعوات عرب والعراق أفغانستان يف القاعدة عنه عربت ما وهو ، الكادر
 جتنيد على العمل يف تنظيمي قصور إىل األساس بالدرجة يعود ما بقدر القاعدة أفكار شيوع يف قصور إىل ليس
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 على أما. أصال القاعدة عليه اعتادت ما وهو واملالحقة املطاردة محالت من بالرغم اجلبهات إىل نقلهم وتأمني األفراد
 االجتماعية التشكيالت إمجايل اخترقت اليت املقاتل العاملي اإلسالم فكرة انتشار يف شك مثة فليس الفكرة مستوى
 الغربية للمجتمعات وحىت لأليديولوجيا و تللقارا سياسياً عابرة فكرة وباتت ، سواء حد على والدولية والسياسية

 وجهود وحرص رغبة مثة كان وإن إليه الوصول صعب وال ليس إليه تدعو وما فالقاعدة ، جداً حمدود بشكل وإنْ
 حماربتها على تنصب وأفكارها للقاعدة املناهضة واجلماعات واالستخبارات األمن وأجهزة الدول قبل من جبارة
  .  املتحدة للواليات واملعادية هلا املناصرة واملنتديات املواقع حظر ذلك يف مبا انتشارها اصرةوحم أفكارها وحماربة

 يف كمنهج السلفية من وانطالقاً ، واأليديولوجي القاري العبور مستوى على القاعدة تنظيم عن احلديث إذن     
  : مستوى يف تقع تنظيمات كمجموعة القاعدة مالحظة ميكن والتفكري العمل

  . العامل يف عديدة بلدان يف النائمة واخلاليا الفاعلة اخلاليا          ·
 الفكري االرتباط ذات أو املختلفة النشأة وذات القاعدة مبواالة املتهمة اإلسالمية والتنظيمات اجلماعات         ·
 اإلشارة ميكن أنه إال اجلماعات هذه مثل رصد صعوبة من وبالرغم .العمل يف بالالمركزية متتعها مع ا التنظيمي أو
 ينسب واليت اندونيسيا يف اإلسالمية اجلماعة وتنظيم الرافدين، بالد يف اجلهاد قاعدة تنظيم مثل أبرزها من بعض إىل
 تدمري له وينسب ،1998 سنة الوالية على الدن بن بايع الذي أبين عدن جيش بايل،وتنظيم تفجريات أعضائها ألحد
 مؤخراً استعدادها أعلنت واليت اجلزائر يف والقتال للدعوة السلفية ،واجلماعة2000 سنة كول ةاألمريكي املدمرة

 اإلسالمية واجلماعة ، العراق كردستان يف الكردية اإلسالم أنصار مجاعة القاعدة،وتنظيم تنظيم إىل لالنضمام
 االستخبارات أجهزة قبل من تصنيفها ستبعدي ال واليت الصومال يف اإلسالمية احملاكم وميليشيات ، الليبية املقاتلة

 والسنة العرب أوساط يف اإلسالم جند أو الشام جند باسم متعددة وتنظيمات ، القاعدة إىل باالنتماء األمريكية
  .حكمتيار بزعامة األفغاين اإلسالمي احلزب مقاتلي وأخريا اإليرانيني

 تكن مل إن ، ولكنها للقاعدة املوالية وغري املسلحة وغري املسلحة اإلسالمية والتنظيمات اجلماعات         ·
 سياسية ظروف بفعل القاعدة منهج وفق والعمل للتحول قابلة وبالتايل األقل، على حمايدة فهي وداعمة مناصرة

 ،كلياً أو جزئياً ،املقاتل العاملي اإلسالم بفكرة واالخنراط واجلمود التردد حاليت من اإلفالت إىل تضطرها قد
 والدعوة والتبليغ اإلسالمي واجلهاد [7]محاس حركة وحىت والدعوة املسلمني اإلخوان ومجاعات التحرير زبكح

  .وغريها
 مع كبرياً تعاطفاً تظهر ولكنها إسالمية لوجياأيديو بأية املرتبطة غري الوطنية املسلحة اجلماعات بعض         ·

 ملموسة أمثلة فتح حلركة العسكرية األجنحة بعض وتشكل ، الفكرة صريح حنو بطيئاً حتوالً تشهد ولعلها الفكرة
  . الدين صالح الناصر ألوية العسكري وجناحها الشعبية املقاومة جلان إىل باإلضافة
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 عابر كتنظيم القاعدة حتول أن مبعىن ، الشعيب االنتشار مفاتيح إىل يشري كفكرة التنظيم عن املوجز العرض هذا
 املسلحة العمليات عرب نسبياً يتحقق الذي األيديولوجي االنتشار سياق يف يقع ال الشعوب بني ومتغلغل للقارات
 حمتمل اختراق يأل الفعلي الرصيد متثل واليت املختلفة واجلماعات التنظيمات شبكة عرب يتحقق ما بقدر للقاعدة
 قد وواشنطن نيويورك كهجمات جداً كبرية هجومية عملية بأن اجلهر الصحيح من كان وإذا.  النطاق وواسع
 القاعدة أن أو ، وتوظيفه التعاطف هذا استثمار يف فشل العمل أسلوب أن إال القاعدة مع هائالً تعاطفاً حققت
 التنظيمات مع حصل مثلما متاماً عليه السيطرة ويصعب اختراقه يسهل مجاهريي تنظيم إىل حتوهلا من فعلياً ختشى

 أفقدها الذي اجلماهريي باإلغراق انتهت واليت) 1968 آذار( األردن غور يف الكرامة معركة غداة الفلسطينية
  . لألفراد العميق التأهيل على القدرة

 يف حمصور أو متقوقع تنظيم عن أحد يتحدث عدي مل هلذا ، املصداقية من كبري مستوى على النظريتان تبدو هكذا      
 ما بقدر بغريه وال الدن بن بشخص مرتبطة تعد مل مترامية تنظيم شبكة عن بل حمدودة ألهداف معينة جغرافية بقعة
  .بنهاياا التكهن يستطيع أحد وال ممكنة عليها السيطرة تعد ومل ألحد ملكا تعد مل بفكرة مرتبطة هي
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  : فلسطني يف عقل القاعدة: لثةاملسألة الثا
    

  : القاعدة عند املواجهة استراتيجيا: أوالً
 على طرأ الذي الكبري األيديولوجي التحول فمنذ ، فلسطني حترير حنو جهادية تطلعات القاعدة لتنظيم أن ريب ال
 والتخلي الثالثة ملساجدا بني احملكم الربط وجوب جلهة ومنظريه التنظيم قادة من وغريمها والظواهري الدن بن فكر
 قادة خطابات توالت اإلسالم بالد يف الصائلة واليهودية الغربية القوى مقاتلة لصاحل العربية احلكم أنظمة مقاتلة عن

 هنا بالذكر وأخص  بالزرقاوي وانتهاء والظواهري الدن بن من ابتداء تباعاً واملرئية الصوتية ورسائلهم التنظيم
 التطبيقات يف عالقتها وما التطلعات؟ هذه قراءة ميكن كيف ، ولكن.  سبتمرب أحداث غداة دنال لنب الشهري القَسم

  ؟ للقاعدة االستراتيجية
  : التوتر مناطق يف التواجد) 1

 مثل طرح على معتادين ولسنا ، مؤسسي غري تنظيم بصدد مازلنا فنحن ، السؤال على اإلجابة يف فائقة صعوبة مثة     
 إىل سنعمد لذا  ذلك إىل وما والوسائل والغايات األهداف دراسة من نتمكن حىت كهذه وضعية يف األسئلة هذه
 مضمون من له وقدمنا سبق فما.  صارم منهجي ضبط من انطالقاً ولكن التفكري يف باملرونة لنا تسمح منهجية مقاربة

 على فقط وليس دينية أسس على عدةالقا استراتيجيا من لالقتراب السعي يف لنا منطلقاً سيكون للسلفية جوهري
 جد عبارة يورد القاعدة منظري كبار أحد وأن خاصة عسكرية حىت أو سياسية أو إعالمية أو أيديولوجية أسس
  : يقول ملا طريفة

 األقل على أو,  الظروف فرض يف إمكانيتهم لعدم وذلك. اإلستراتيجيات وضع يستطيعون ال الضعفاء إن"       
 تكون أن األجدى ومن.  العامة الظروف يف االنقالب نتيجة اإلستراتيجيات تتغري قد ولذلك. ااثب على احملافظة

 الوقائع حبسب التكتيكات وتبديل احلركة مرونة تعطيها عريضة إستراتيجية خطوط جمموعة املقاومة إستراتيجية
  .[8]"الناشئة

 عموماً اجلهادي التيار مصلحة غري يف تصب كلها الظروف كانت إذا باستراتيجية اإلتيان ميكن أين فمن       
 مبصريها وتتحكم اختياراا توجه عريضة استراتيجية خطوط على تتوفر أن للقاعدة أين ومن ؟ خصوصا والقاعدة

 عبادة للقاعدة بالنسبة اجلهاد باعتبار ، منه اجلهادي الفقه صلب ويف ، كمنهج لسلفيةا صلب يف واقعة تكن مل إن
  ؟ األعداء من لصائل دفعا يكون أن قبل األساس بالدرجة

 عن للكشف السلفي اإلطار خارج فالتفكري ، األساس بالدرجة أصيل سلفي تنظيم هي القاعدة أن مبا إذن،  
 السياسية الظروف كانت أيا فلسطني عن احلديث أن يعين وهذا ، لوقتل مضيعة يكون رمبا القاعدة نوايا
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 اليت الدينية بالتوجيهات بآخر أو بشكل مرتبط التنظيم حترك أن مبعىن ، سلفي طابع ذو حديث هو واألمنية
  . الواقع بفقه القاعدة تسميه ما أو األرض على وبالوضع ، التنظيم حركة حتكم

 وما 1967 سنة  احملتلة املناطق يف السيما فيها السكاين احلراك وضيق فلسطني، حةمسا صغر وعلى ذلك، ومع     
 واليت املنضبطة وغري املنضبطة املسلحة واجلماعات التنظيمات عشرات مثة جدا عالية سكانية كثافة من به تتميز
 حبرب يهدد بات أنه حىت األمين بالفلتان يسمى وما الفوضى حدود إىل وصل السالح يف كثيف ازدحام يف تسببت
 خالل احملتلة وقواا إسرائيل يف فعلها فعلت اإلسالمية وغري اإلسالمية مجيعها املسلحة فالتشكيالت ، أهلية

 كبرية وبنيوية بشرية فلسطينية خسائر مقابل فادحة خسائر فيها وأوقعت ، األقصى انتفاضة من اخلمس السنوات
 القاعدة تفعله أن ميكن الذي ما:  مزامحة دون املشروعية قمة على يتربع ساؤلت مثة ذلك على وتأسيساً.  ومؤملة جداً

  وغريها؟ فتح أو اجلهاد أو حلماس العسكرية األجنحة ا فعلته مما أكثر بإسرائيل
  .  مغلوط املؤقت العمق يف ولكنه مشروعاً ، األوىل للوهلة ، السؤال يبدو قد ،فعالً    

  . .  بعد صحته تثبت مل غامض حديث مناطقها بعض أو فلسطني إىل وصلت القاعدة أن عن فاحلديث
 ونقلة جدوى حيقق أن شأنه من وبشكل ، فلسطني يف تتواجد أن للقاعدة ميكن شكل بأي: هو السؤال ولعل 

  ؟ إسرائيل ضد القتال يف نوعية
 أو اجلهادية خلياراا كموجه السلفي املنهج عن مبعزل املواجهة يف القاعدة بإستراتيجية التفكري العبث من أنه قلنا      
 إذا:  أكرب جبدية التساؤل ميكن جيداً القاعدة أطروحة نفهم حىت ولكن.  اإلسالمي لإلطار مفهومها عن مبعزل
 - مثالً - تريد فماذا احلكم يف اخلالفة سنة وإحياء اإلسالمية الدولة إقامة إىل يسعى إسالمياً تنظيماً القاعدة كانت
 من غريها عن القاعدة ختتلف مباذا أو ؟ اهلدف هذا حتقيق غري أخرى مجاعة أي أو املسلمني كاإلخوان عةمجا

  ؟ اجلماعات
 عن باحلديث تكتفي املسلحة وغري املسلحة اإلسالمية اجلماعات من الساحقة فالغالبية ، فعالً التمييز ينبغي هنا    

 السلطة إىل للوصول سلمي كسبيل باالنتخابات واملنافسة ميقراطيةبالد تقبل أو ، أوالً مصر نوع من قطرية أهداف
 بإعمال تطالب أا أو الوطين احلل أو العلماين احلل عن بديالً اإلسالمي احلل شعار تطرح أو ، احلكم يف واملشاركة

 ، سياسي ملع أي يف الدخول رفضها عن فضالً أصالً مسيسة غري مجاعات ومثة ، وهكذا بلدها يف احلاكمية مبدأ
  . وحترميه السياسي العمل نبذ على املبايعة أعضائه على بعضها ويشترط بل
 والقوى املتحدة الواليات على حرباً تشن كانت وإن فهي ، إطالقاً هلا وجود ال القاعدة عند األطروحات هذه مثل
 أطروحتها يف قدمت فألا بيةوالعر اإلسالمية األمة له تتعرض الذي والنهب العدوان مسؤولية وحتملها الغربية
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 بالد يف الصائل العاملي األمريكي املقاتل أن تعتقد وألا ، القومية أو القطرية األطروحة عن بديالً أوالً اإلسالم
  .  عاملي إسالمي مبقاتل إال دفعه ميكن ال املسلمني
  . السؤال هو ذلك جبهة؟ أية ويف أين؟ ولكن

 ومل املفتوحة واجلبهات اآلمنة املالذات فقدت اجلهادية التيارات من وغريها ةالقاعد أن صحيحاً يكون رمبا    
 عن واملنقطعة والدفع والتكوين النشأة ذاتية الصغرية السرايا بناء استراتيجية اعتماد إال سبيل من لديها يعد

 أبو يقترح كما هلا املؤسس األمري عن بعيداً حىت منفردة بصورة والعمل تاماً انقطاعاً كان ارتباط أي وعن بعضها
  . مؤلفه يف السوري مصعب

 التواجد على تقوم الصراع يف فريدة إستراتيجية على حتوز القاعدة أن والرصد، املتابعة خالل من املالحظ، ولكن       
 من ومراقبة اواستقرار أمناً األشد املناطق يف تضرب نراها بينما جهة من والعريب اإلسالمي العاملني يف التوتر مناطق يف
 أا املرجح من القاعدة أن مبعىن. والرصد املراقبة ودقة األمنية االحتياطات كثافة رغم تنجح ما وغالباً ، أخرى جهة
 حكم ذات أو لالنقسام مرشحة أو نفسها على ومنقسمة مضطربة بيئة يف إال والتخطيط والعمل العيش تستطيع ال

 مسلحة نزاعات ذات أو طائفية أو مذهبية جتمعات ضمن أو وسياسية عيةاجتما معازل أو فوضى مناطق أو بوليسي
 تساهم أن دون ومناصريها القاعدة تنظيمات فيها تنتعش اليت املفضلة البيئة هي هذه.  سياسية واضطرابات
  . يئتها أو خلقها يف بالضرورة

 لبنان ، والشيشان وإندونيسيا ندواهل الباكستان و وكشمري عربستان و أفغانستان ذكر ميكن السياق ويف    
 واجلزائر وتونس وليبيا والكويت والسعودية اليمن السيما العربية واجلزيرة والعراق واألردن وسوريا وفلسطني
 ضربات عن أما.  العامل يف التوتر مناطق من وغريها والسودان وتشاد ودارفور والصومال وموريتانيا واملغرب
 واليمن واملغرب وإندونيسيا وترتانيا وكينيا لواستانبو ومدريد ولندن وواشنطن نيويورك ذكر فيمكن القاعدة
  .وغريها واألردن

  : املواجهة ساحة توسيع) 2
 اإلسالمي العامل بلدان جعل ستعين ألا اإلطالق على القاعدة فكر يف تصوره ميكن ما أخطر العقيدة هذه تعترب
 مصر" نظرية سقوط ستعين أا كما.  كوارث من ذلك على يترتب ما بكل حقيقية مواجهة ساحة منفردة أو جمتمعة
 فكرة أو" أوالً املواجهة ساحة" فكرة وإحالل اجلهادية التيارات فكر من... "  أوالً أفغانستان أو أوالً فلسطني أو أوالً

  .عنها بديالً" أوالً العدو مع متاس على احلفاظ" 
 أا اخلافية غري واحلقيقة ، إسرائيل مع حرب يف العربية الدول لتوريط ةالفلسطيني املنظمات جلبتها فكرة وهي 

 إسرائيل مع املواجهة ساحة توسيع إمكانية طويالً ناقشوا الذين فتح حركة مؤسسي خيال داعبت لطاملا فكرة
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 باجلغرافيا طمعا ولبنان وسوريا األردن يف السيما ااورة العربية األراضي من املزيد احتالل إىل جرها عرب
 الفدائية املنظمات استراتيجيا أن غري.  الدول هذه يف الكثيف الفلسطيين وباحلضور عصابات حلرب املواتية

 إىل العراقية القوات دخلت حني تطبيقاته آخر كان والذي املسعى هذا حتقيق يف فشلت واإلسالمية العلمانية
  .[9]1990 آب 8 يف الكويت
 هذه من لتجعل جديدة وتكتيكات وبأدوات واألعداء األصدقاء لفسطاط جديد حتديد وعرب القاعدة تأيت واآلن
 مصاحل أيةب وااللتزام األيديولوجيا ضغوط من متحررة كوا ، ختبطات عرب أو متنيات وليس واقعة حقيقة األفكار
 من سيمنعها الذي وما ؟ أهدافها حتقيق على قادرة هي فهل.  تلك أو الدولة هذه جتاه اقتصادية أو أمنية أو سياسية
  ذلك؟ على عزمت هي إنْ خمططاا تنفيذ

 خلطة وضعها عن تتحدث" القاعدة استراتيجية" بعنوان سرية وثيقة يتضمن الزرقاوي عن كتاب تقريباً عام قبل  
 زمين وبرنامج جدول ضمن للتطبيق وقابلة واقعية خطة تقول كما وهي ، )2020 -2000( عاماً عشرين مدا نظرية
 يف ، املتحدة الواليات أن الوثيقة واضعو يرى) 2010- 2007 اإلفاقة( الوثيقة من األوىل املرحلة ويف ، وحمكم مدروس
 أفغانستان احتالل على أقدمت حني الثمالة وحىت بالكامل" الطعم بلعت" قد ، سبتمرب هجمات على السريع ردها
  .[10]والعراق

 ختطيط عرب فعالً جنحت القاعدة كانت فإن ، األصابع عض تشبه وواشنطن القاعدة بني اللعبة أن قلنا إذا نبالغ وال  
 بالرغم العراقي املستنقع يف املتحدة الواليات غرق أن إال ، املواجهة ساحة إىل واشنطن باستدراج ومدروس مسبق
 فتح بصدد أمريكا كانت إذا عما سؤال مائة يطرح االجتماعي نسيجه وحتطيم البنيوية مكوناته وختريب تدمريه من

 فإذا ، وأفغانستان العراق يف حيدث ما شاكلة على أخرى احتالالت حتقيق أو وسوريا إيران مع جديدة مواجهات
 على الطريق قطعت قد األقل على -الطريقة ذه ستكون اخلنجر وابتلعت املتحدة الواليات صمدت ما

 التهديد سياسات واستعمال املكثف االستخباري احلضور إىل فعلياً وجلأت املواجهة ساحة بتوسيع القاعدة
  .مباشرة مسلحة مواجهات خلوض جتنبا العربية الدول ضد والضغوط

 شىت يف املنتشرة  القاعدة خاليا بقيت طاملا أبدا باألمان الشعور عن بعيدة ستظل وأوروبا املتحدة الواليات أن غري     
 الذي ذا فمن ، الساعة مدار على كالشبح مؤسساا وعلى عليها وختيم أراضيها يف وجتول تصول العامل أرجاء
  :أمثلتها ومن  ، بعد حية تزل ملا الشواهد وأن السيما جديد مربسبت من سيمنعها

  .وغريها وبايل ومدريد لندن يف هلا املناصرة اخلاليا أو تنظيماا أو القاعدة شنتها اليت العنيفة اهلجمات سلسلة         ·
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 يعقد مما  حملية هجمات لتنفيذ ةاملتحد والواليات أوروبا داخل ومن عربية غري عناصر تنظيم إىل القاعدة جلوء         ·
 املواطنني على التجسس خالل من يتعكر بدأ الذي الغريب احلياة منط صفو وميس واالستخبارية األمنية القوى مهمة
  .الصميم يف اإلنسان حقوق مبدأ وتضرب الفرد حرية من حتد قانونية تشريعات وسن

 بوجود الظواهري وأمين الدن بن أسامة ديد السيما واألخرى الفينة بني القاعدة تطلقها اليت التهديدات         ·
 ومدريد ولندن سبتمرب ضربات أن تدرك باتت القاعدة وكأن.  التنفيذ قيد يكن مل إن اإلعداد قيد هجمات مشاريع

 يعتوس استراتيجية استئناف إىل ويدفع ، املوازين قلب يعيد شديد استفزاز إليقاع كافية تعد مل وغريها وبايل
  . املواجهة ساحات

 عارمة عاملية فوضى خللق اختالفها على النفطية املؤسسات استهداف جتيز واليت الدن بن أصدرها اليت الفتوى         ·
 بقلق العامل رصد وقد ، الثانية مرحلتها يف القاعدة استراتيجيا تقول كما عائداا من الدول استفادة دون واحليلولة

 العام من فرباير شهر يف ابقيق مصفاة واستهدفت السعودية يف قاعدية خاليا ا قامت اليت لةالفاش احملاولة بالغ
  .[11]اجلاري

 سبق ملا بالنظر ، املسألة من الشق هلذا سبةبالن إليه التوصل ميكن استنتاج أهم ولعل ، احلدوث ممكن شيء كل إذن    
 إىل فعالً حباجة فهي ، وتكتفي معني جغرايف إطار يف تنحصر أن هلا ميكن ال القاعدة أن للشك جماال يدع ال مبا جيزم ،

 وال ، تلك استراتيجيتها تغيري إىل طريقها يف أا يبدو وال ، اآلن حىت به تلتزم ما وهو للتحرك شاسعة مساحات
  .العقلية ذه وهي حماصرا على قادرا أحدا أن يبدو
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  :٤ فلسطني كهدف للقاعدة: ثانياً  
  
 منهج بوصفها السلفية ويستعمل األربعة السلفية املصادر من توجيهاته يستقي تنظيم القاعدة أن القول سبق لقد     
 هل بل لفلسطني؟ بالنسبة السلفي نطقامل يقدم ماذا: يقول سنطرحه الذي اجلوهري والسؤال ، والعمل التفكري يف
  السلفي؟ املنطق بغري فلسطني يف تفكر أن للقاعدة ميكن

  
  : وتطبيقاته الديين احملتوى) 1

. العقدية التوجيهات يف املزدحم السلفي املنطق خارج واقعا فلسطني يف التفكري يكون أن القول يصعب احلقيقة يف     
 عن أما والكفار، املشركني ومواالة والنصارى اليهود عن تتحدث اليت ياتاآل عشرات مثة الكرمي القرآن ففي

  :ذلك ومن فقط، آيات وليس كاملة سور فثمة فلسطني
  : املباركة األرض -أ  
 فيها باركْنا الَّتي ومغارِبها اَألرضِ مشارِق يستضعفُونَ كَانواْ الَّذين الْقَوم وأَورثْنا: ( موسى قصة يف تعاىل قوله -  

تمتو تمكَل كبى رنسلَى الْحنِي عيلَ بائرا إِسواْ بِمربا صنرمدا وكَانَ م عنصنُ يوعرف همقَوا ومواْ وونَ كَانرِشعي 
  .اليم يف فرعون غرق أن بعد ومغارا الشام أرض مشارق إسرائيل بين أورث فقد. األعراف ،)} 137{
 باركْنا الَّذي اَألقْصى الْمسجِد إِلَى الْحرامِ الْمسجِد من لَيالً بِعبده أَسرى الَّذي سبحانَ: ( اإلسراء قصة يف وقوله -  

لَهوح هرِينل نا مناتآي هإِن وه يعمالس ريصاإلسراء)} 1{الب،.  
 فيها باركْنا الَّتي الْأَرضِ إِلَى ولُوطاً ونجيناه} 70{ الْأَخسرِين فَجعلْناهم كَيداً بِه وأَرادوا: ( إبراهيم قصة يف ولهوق -  

نيالَملْعوالعراق اجلزيرة أرض من الشام أرض إىل ولوطا إبراهيم اهللا جنَى ولقد. األنبياء ،)}71{ ل.  
 ،) }81{ عالمني شيٍء بِكُلِّ وكُنا فيها باركْنا الَّتي الْأَرضِ إِلَى بِأَمرِه تجرِي عاصفَةً الريح ولسلَيمانَ: (تعاىل وقوله -  

  .سليمان مملكة فيها اليت الشام أرض إىل جتري كانت إمنا و. األنبياء
 فيها سريوا السير فيها وقَدرنا ظَاهرةً قُرى فيها باركْنا الَّتي الْقُرى وبين ينهمب وجعلْنا: ( سبأ قصة يف تعاىل وقوله -  

يالاماً لَيأَيو نِنيالقدمية العمارة من الشام قرى وبني سبأ مساكن حيث اليمن بني كان ما وهو. سبأ ،)} 18{ آم.  
 اهللا بركة مشلتهما مبنطقتني ختتص األحاديث عشرات أن لوجدنا املباركة األرض عن يةالنبو األحاديث تتبعنا ولو    
 ومن. واليمن املقدس بيت فيها مبا الشام مها املنطقتان هاتان. واملدينة مكة عدا فيما أخرى مناطق أية تشمل مل ما

                                                
  . ٣١/٨/٢٠٠٦-احللقة الرابعة  -  ٤
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 اللفظة أن على يؤشر ذاوه ، عصبها ومثلت الرواية قلب توسطت الربكة لفظة أن سنالحظ األحاديث مضمون
 والطبيعية والتضاريس واملكان البشر على إسقاطها ميكن حبيث عمومية دالالت على تشتمل أا مبا اإلحاطة صعبة

   إخل...  تصوره ميكن ما وكل والغذاء واألمن واإلميان واالعتقاد
  : واليمن الشام فضائل   - ب

 تكرار دون منها ونذكر بعضها وموضحة مفسرة عديدة روايات يف وردت فقد الشريفة النبوية األحاديث عن أما    
  : ومنها وجب، ما إال الروايات باختالف يتعلق فيما

 ابن قَالَ قِبِالْعرا جند و بِالْيمنِ جند و بِالشامِ جند مجندةً جنودا تكُونوا أَنْ إِلَى الْأَمر سيصري: "  اللَّه رسولُ قَالَ       
 من خريته إِلَيها يجتبِي أَرضه من اللَّه خريةُ فَإِنها بِالشامِ علَيك فَقَالَ ذَلك أَدركْت إِنْ اللَّه رسولَ يا لي خر حوالَةَ
هادبا عإِنْ فَأَم متيأَب كُملَيفَع نِكُممقُوا بِياسو نم رِكُمفَإِنَّ غُد كَّلَ اللَّهوي تامِ لبِالش ه ولأبا فسمعت: ربيعة قال. ِ"أَه 
 اللَّهم: قَالَ   اللَّه رسولَ أَنَّ: "البخاري وروى. عليه ضيعة فال به اهللا تكفل ومن: يقول احلديث ذا حيدث إدريس

ارِكا بي لَنا فنامش ماللَّه ارِكا بي لَنا فنِنمولَ أَنَّ: داوود أبو وروى". يسر طَاطَ إِنَّ: " قَالَ   اللَّهفُس نيملسالْم موي 
ةملْحالْم وطَةانِبِ إِلَى بِالْغج ةيندقَالُ ما يلَه قشمد نرِ مينِ خائدامِ مولُ عن الترمذي وروى". الشسر قَالَ أنه  اللَّه " :

 وعن". الساعةُ تقُوم حتى خذَلَهم من يضرهم ال منصورِين أُمتي من طَائفَةٌ تزالُ ال فيكُم خير فَال الشامِ أَهلُ فَسد إِذَا
دينِ زب ا"  َ:قَال ثَابِتكُن دنولِ عسر اللَّه  لِّفؤآنَ نالْقُر نقَا مولُ: فَقَالَ عِالرسر ى   اللَّهامِ طُوبلشا لفَقُلْن :َألي كا ذَلي 

 الرمحن إن...   " : ثابت بن زيد عن أخرى رواية ويف". علَيها أَجنِحتها باسطَةٌ الرحمنِ مالئكَةَ َألنَّ: قَالَ اللَّهِ؟ رسولَ
 رسول مسعت : عنه اهللا رضي هريرة أيب عن عساكر وابن وصححه اكمواحل ماجة ابن وأخرج  .  " عليه رمحته لباسط

 يؤيد سالحاً أَجودهم و فَرسا الْعربِ أَكْرم هم دمشق من الْموالي من بعثٌ خرج الْمالحم وقَعت إِذَا: "  يقول   اهللا
اللَّه هذا بِهِم ينانتزع الكتاب عمود رأيت إين: " اهللا رسول قال: قال عنهما اهللا رضي عمرو بن اهللا عبد وعن". الد 
 بن سامل وعن  ". بالشام الفنت وقعت إذا اإلميان إن أال الشام إىل به عمد ساطع نور هو فإذا فنظرت وساديت حتت من
 مبا:  قلنا الناس حتشر حضرموت من الزمان آخر يف نار ستخرج: " اهللا رسول قال: قال عنه اهللا رضي أبيه عن اهللا عبد
 اإلسالمِ دارِ عقْر: "قَال   اللَّه رسولُ أن والطرباين السيوطي وأخرج". بالشام عليكم: قال ؟ اهللا رسول يا تأمرنا
  ؟  اهللا رسول يا شرقنا ويف  : رجل فقال  . ميننا ويف شامنا يف لنا بارك اللهم ": قال  اهللا رسول أن عمر ابن وعن". بالشام
 ويف شامنا يف لنا بارك اللهم"   : فقال  ؟  اهللا رسول يا مشرقنا ويف  : رجل فقال  .   ميننا ويف شامنا يف لنا بارك اللهم    : الفق
 قال  : قال مسعود ابن وعن  .  " العضال الداء به و الكفر أعشار تسعة به و الشيطان قرن يطلع هنالك من إن ميننا،
  : هلم يقال األرض، أهل عن م اهللا يدفع ، إبراهيم قلب على قلوم أميت من رجالً ربعونأ يزال ال ":   اهللا رسول
 ال  : قال املؤمنني، أمري يا العنهم  : فقالوا بالعراق، وهو علي عند الشام أهل ذكر  : قال عبيد بن شريح وعن.   " األبدال
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 يستقى رجالً مكانه اهللا أبدل رجل مات كلما ، رجالً ونأربع وهم بالشام، البدالء "  : يقول  اهللا رسول مسعت إين
   .  " العذاب م الشام أهل عن ويصرف ، األعداء على م وينتصر ، الغيث م
  : املقدس بيت فضائل - ج

  :التالية األحاديث هي يعنينا فما حصرا والشام املقدس ببيت يتعلق فيما أما  
 ما إال خالفهـم من يضرهم ال قاهرين لعدوهم ظاهرين الدين على أميت من طائفة تزال ال: " اهللا رسول قال       

 وأكناف املقدس بيت: قـال هـم؟ وأين اهللا رسول يا: قـال. كذلك وهم اهللا أمر يأتيهم حىت ألواء من أصاـم
 وعلى ، حوله وما دمشق أبواب على يقاتلون أميت من عصابة تزال ال "  : قال  النيب عن هريرة أيب وعن". املقدس بيت
   .  " الساعة تقوم أن إىل احلق على ظاهرين ، خذهلم من خذالن يضرهم ال ، حوله وما املقدس بيت أبواب

 عن مسلم صحيح ويف ،"بدمشق وهم: "قال مرفوعا البخاري تاريخ ويف ،"بالشام وهم: "قال جبل بن معاذ وعن     
 أهل:  حنبل بن أمحد وقال ، " الساعة تقوم حىت خذهلم من يضرهم ال ظاهرين الغرب أهل يزال ال: "قال أنه   النيب
 لغة أن وثانيهما الشام أهل أم بيان احلديث سائر يف أن أحدمها ، لوجهني:  قال كما وهم الشام أهل هم املغرب

 و ، الغرب لأه إمام األوزاعي يسمون املدينة أهل وكان ، والعراق جند أهل هم املشرق أهل يف مدينته وأهل  النيب
  . األرض أهل وخرية اهللا خرية أهلها وأن األرض يف اهللا خرية أا ذلك ومن ، الشرق أهل من شرقياً الثوري يسمون

 ومشروحة ومسندة وموثقة معروضة جتدها أن إال ميكن ال النبوية األحاديث أو القرآنية النصوص هذه ومثل     
 أو مقاالً أو حبثاً كانت سواء والصليبيني اليهود قتال لتشريع وللقاعدة اجلهادي للتيار حماولة أية يف عليها ومعلق
 للوصول الديين احملتوى القاعدة توظف كيف:  هو اآلن احلاسم والسؤال.  مرئية أو صوتية رسالة أو توجيه أو خطبة
  ؟ فلسطني إىل

 هو العامليني والكفر الظلم قوى تعتربه ام مع للمواجهة وتبنيها تواجدها للقاعدة تربر اليت املركزية األفكار من    
 األيام هذه يف متعينة وفريضة عبادة هو هلا بالنسبة فاجلهاد وهلذا ، اهللا عباد قبل اهللا دين عن األساس بالدرجة دفاعها
  .  تقول كما املستضعفني عن الظلم ورفع املسلمني ديار يف الصائل العدو ورد الدين لنصرة
 موطن الشام باعتبار واجلهاد والرباط للحشد كمنطلق الشام فضائل أحاديث جتيء بالضبط السياق هذا ويف

 ما سنالحظ الديين احملتوى صلب يف وألننا. املنصورة الطائفة موطن أيضا هي مثلما الدين ونصرة واألمن الربكة
  : يلي

  .العراق وجند اليمن وجند الشام جند هي حمددة أجناد ثالثة عن حتدثت النبوية األحاديث إن          ·
 على ركزت البشر بين وخرية والنصرة القتال خيص فيما ولكنها والشام اليمن يف باركت األحاديث أن كما          ·

  .غريمها دون املقدس وبيت الشام
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  . هلا املالئكة حبماية أخرى رواية ويف وكفالته اهللا برمحة الشام اختصت األحاديث أن كما          ·
  . واملالحم الفنت تقع حيت آمن كملجأ بالشام تبشر األحاديث أن كما          ·
 قبل منها ينطلق احملتمل التغيري أن مبعىن ، اإلنساين التدافع سنة على حتوز الشام أن تثبت األحاديث أن كما          ·

  . غريها
 هذه يف الربكة مبواطن يتعلق فيما ارهاأنص أو القاعدة امفكرو يذكره مما الكثري إىل اإلشارة ميكن احلقيقة ويف      

  ؟ للعمل قادم كمنطلق القاعدة عقل صلب يف حمالة ال واقعة الشام أن هذا يعين فهل.  املناطق
 أن يتبني الشهرية وثيقتها ففي ؟ ا يعمل مل إن األحاديث هذه قيمة فما وإال ، الصميم ويف كذلك األمر يبدو 

 نوعية نقلة"  إلحداث" القدمني على والوقوف النهوض مرحلة" بـ واملسماة منها الثةالث املرحلة يف حتضر القاعدة
 مل الشام اختيار وأن ، الشام على البداية يف التركيز سيتم حيث ، بالعراق احمليطة املنطقة يف التغري عملية يف مهمة
 عن تتحدث الرسول عن وردت ليتا الصحيحة النبوية األحاديث إىل يستندون فهم ، هلم بالنسبة عشوائياً يكن
 لشن تتهيأ اليت الشام جند طالئع ستلعبه الذي الدور الوثيقة تغفل ال احلال وبطبيعة". [1]العراق بعد الشام حصار
  . األقل على عام حنو منذ األوىل بواكريه نشهد ام وهو ، حالياً سوريا داخل هجمات

 سنلحظ املعلنة  خطتها من) 2006-2003 العيون فتح(  الثانية للمرحلة وفقا القاعدة، استراتيجية عن التحري وحني  
  : بفلسطني األمر يتعلق حني مركزيني هدفني حتقيق على التركيز يف الوضوح من مزيدا
 تراه ما على تأسيساً املقدس ببيت احمليطة املناطق يف والرباط احلشد من املزيد حتقيق إىل القاعدة فيه تتوجه: األول
  .عليه القضاء يصعب جاحماً تياراً ستغدو القاعدة بأن االستراتيجيا وثيقة

 لواآ الذي واقعهم على املسلمني عيون تفتحت فإذا ، أوالً شقيه أحد بتحقق ومشروطاً احترازياً هدفا يبدو: الثاين     
 أن يعين وهذا.  فلسطني يف اليهود دولة مع املباشر االشتباك يبدأ حينها وقوة وانتشاراً توسعاً التيار وازداد إليه

 مسألة وهذه. إسرائيل مع االشتباك لبدء متهد مقدمة سيمثل القاعدة قبل من فكرياً أو تنظيمياً فلسطني استهداف
  :األقل لىع لسببني منها مفر ال ولكن ، للقاعدة وعرة

 أوالً اإلعداد حيث من [2]القرآين بالنص االسترشاد عليها حتتم القاعدة سلفية أن االعتبار بعني أخذنا ما إذا           )1
  .[3]املواجهة بدء وقبل

 النبوي ثللحدي وفقا القادمة اخلالفة موطن باعتبارها الصراع[4]حولية قلب يف واقعة القدس وألن           )2
 بـ املستهدفة املنطقة وسط يف تقعان القدس وفيها الشام بالد أن أدناه اخلريطة من يالحظ إذ. [5]الشريف

 ، العربية اجلزيرة مشال الواقعة الصراع مناطق هلما باإلضافة لتشمل املباركة األكناف وتظهر" التخريب"
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 من وحواف للسودان الشرقي الشمال حواف وأقصى إليران الغريب الشمال وحواف والعراق ومصر وتركيا
  .املتوسط األبيض البحر ثلثي وحنو أوروبا جنوب من وأطراف إجية وحبر وقربص لليبيا الشرقي الشمال

 أن يعين مما منها أوسع تبدو اليت الصراع منطقة قلب يف تقع الشام بالد يف والرباط احلشد منطقة أن الواضح ومن    
 عن بعيدة نفسها اعتربت لطاملا وشعوباً دوالً سيطال القاعدة ومنوذجه السلفي اجلهادي التيار بني القادمة املواجهة
 األمر هذا مثل يف والتفكري.  مايل دعم تقدمي أو أيديولوجية أو سياسية مبواقف اكتفت أا أو املباشر الصراع ساحة
 إيقاع إىل فعال تؤدي بطريقة الصراع ساحة إىل والدول والشعوب القوى من الكثري وجر توريط قطعاً سيعين

   .عليه السيطرة يصعب فعلي" ختريب"
  

  الديين احملتوى وفق الصراع حولية خريطة) : ١(الشكل 

  
 ووقعت  الوثيقة حمتويات عن غابت ولكنها الثالثة، األجناد وأحد مباركة كأرض احلال بطبيعة اليمن تبقى       

 حقيقة ندري وال للقاعدة وامليدانية النظرية األدبيات يف جداً الكثيف حضورها من بالرغم الصراع حولية خارج
 يف الشيوعية السلطة ضد منالي يف املواجهة شرارة إلطالق جبارة جهوداً الدن بن أسامة بذل فقد.  لذلك سبباً
 اليت تلك احملاوالت أبرز وكانت.  صاحل اهللا عبد علي بقيادة املركزية السلطة ضد وبعدها الوحدة قبل اجلنويب الشطر
  قال عباس ابن عن الشريف النبوي باحلديث تيمناً أبني عدن جليش قيادته يف 1998 سنة احملضار احلسن أبو تزعمها
 جهود أن إال".  وبينهم بيين من خري هم ورسوله اهللا ينصرون ألفاً عشر اثنا أبني عدن من رجخي: "  اهللا رسول قال

  .2000 العام صيف بإعدامه احملضار جتربة وانتهت فشلت الرجلني
 السوري مصعب أبو له ،خص بعينه بلد لكل األمر واقع يف تتعرض مل واليت ، الوثيقة به تفصل مل ما أن غري    

 معادلة واقترح ، اإلسالمية املقدسات لنصرة منهم واملطلوب حتديداً اليمن أهل ختص اليت فحاتالص عشرات
  :خماطباً فقال اليمن وأهل الشام أهل بني القوى جهود فيه تتكامل ميداين زحف
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 أن اركةاملب الشام أهل علينا أن كما ، فالقدس فاملدينة مكة شطر وجوههم تيمموا أن املباركة اليمن أهل عليكم" 
 غالب واهللا الثابتني العازمني اجلهاد أهل رايات امليدان ساحة يف ولتلتق ، فمكة فاملدينة القدس شطر وجوهنا نيمم
  .[6]"يعلمون ال الناس أكثر ولكن أمره على
 للجزيرة بالنسبة متثل املباركة اليمن بأن التذكري يفته مل اجلهادي للتيار القتالية للعقيدة كمؤصل السوري أن الواضح من

 الصائل دفع يف مركزية انطالق نقطة أا ذلك من واألهم،  جهادية النطالقة املواتية واجلغرافيا اهلائل البشري املخزن العربية
 بيد املبادرة تكون فحني . واملبادرة املدد و النصرة مسؤولية تقع إذن كليهما فعلى الضبطب الشام هي مثلما املسلمني بالد عن
 بيد املبادرة تكون وحني ، ملكة" اجلديد الفتح" مث األنصار جتمع حيث املدينة مث أوالً القدس باجتاه الزحف يكون الشام أهل
  . القدس حنو الزحف مث نصاراأل حيث املدينة مث أوالً مكة باجتاه الزحف يكون اليمن أهل
  

  ؟ حقيقة القاعدة يف فلسطني) ٢
 أو الزرقاوي مقتل بأن االفتراض أن بيد.  إليه سعى ما نال فالرجل ، حقيقة وهذه ، أخرياً الزرقاوي قتل لقد    

 القاعدة مشروع سيعيق التنظيم يف الفاعلني أحد غياب أو ، ذاك أو القائد هذا اعتقال أو الدن بن حىت أو الظواهري
 ، املؤسسة وخارج الذاتية خارج يقع تنظيم فالقاعدة. ذاا املتحدة الواليات حىت به تقل ومل ، خاطئ افتراض هو
 ا يؤمن من لكل ملك هي ما بقدر للتسمية حىت وال ألحد ملكاً الفكرة تعد فلم تنظيماً منه أكثر فكرة بات وألنه
 الواقع قبيل من أمر وهو واسعة شرائح لدى األمة يف االجتماعي لتغيريا مناهج أحد كوا عن فضالً عليها ويعمل
 املماحكات و األيديولوجيا أو والضالل اجلهل مصنفات إىل ترحيله أو به االستخفاف أو جتاهله ممكناً يعد مل حبيث

  .  السياسية
  حقيقة؟ فلسطني يف القاعدة هل: هو والسؤال

 ينفي أو يؤكد ما لدينا ليس وألنه. تنفي واألخرى تؤكد إحدامها ، السؤال على لإلجابة مبدئيتني فرضيتني مثة  
  .مناقشتها مث ومن املسألة حتري إىل سنلجأ
 عن فيها يتحدثون إسرائيليني ملسؤولني تصرحيات واألخرى الفينة بني اإلعالم وسائل تتناقل أقل أو سنتني حنو فمنذ
.  يونس وخان رفح منطقيت وخاصة غزة قطاع من اجلنوبية املناطق يف وحتديداً فلسطني يف القاعدة حققته اختراق
 مفاجئ بشكل غزة من اإلسرائيلية القوات خروج مع ضراوة تزداد [7]واملقاالت التصرحيات هذه أخذت وقد
 يقدر سكاين بتداخل تسببت الفوضى من نوع حدث حيث غزة قطاع على للمعابر الفلسطينية سلطةال تسلم وغداة
 رمبا أو تسربت القاعدة من العناصر بعض أن بعدها وقيل ، وغزة مصر بني احلدودية املعابر جانيب على باآلالف
 دهب منتجع يف السياحية ماكناأل بعض يف وقعت تفجريات وبعد مث.  سيناء من قادمة القطاع إىل تسربت قد تكون



 ـازيــجـأكرم ح.  د

 38 رحلة يف صميم عقل السلفية اجلهادية

 اليت اجلهة أو هويته حيدد أن دون غزة يف تدريبات تلقى أكثر أو املنفذين أحد أن مصريون مسؤولون أعلن املصري
  . حبمايته وتنعم التدريب عندها تلقى
 بشكل هدفةمست وكأا شعرت اليت املقاومة وأطراف الفلسطيين الطرف أثارت التصرحيات هذه مثل أن شك ال

 أو مباشرة بصفة عربية دول به تشارك والذي الشامل احلصار من حالة يعيش الفلسطيين الشعب وأن السيما مباشر
 كان أيا املقاومة سالح هو التلفيقات ذه املقصود أن الناس عامة لدى قناعات تتبلور زالت ما لذا.  مباشرة غري
 العاملي العام الرأي وجتنيد باإلرهاب لوصمهم الفلسطينيني ضد تدبر امرةمؤ وأن ، له التابع التنظيم كان وأيا حامله

 القوى وبعض وقررت ، وتصفية وتدمرياً قتالً إسرائيل فيهم أوغلت ما إذا أحد عليهم يأسف ال كي ضدهم
 ألمد ولو املنطقة غليان من يهدئ حل مشروع ومترير وكفلسفة كبنية املقاومة من التخلص والعربية الفلسطينية
  .  األيام قادم من لديهم بالغة قلق مشاعر ويظهرون للقاعدة، تواجد أي الفلسطينيني بعض ينكر لذا  .منظور

 حممود الفلسطيين الرئيس أن إىل تشري فاملعلومات. ذكر مما النقيض على تقف خطورة أشد أخرى فرضية مثة ولكن    
 وال أستراليا يف خبلية ترتبط القاعدة من خللية فعلي وجود عن فيه كشف أمنه ضباط كبار أحد من تقريراً تلقى عباس

 إىل القاعدة وصول من التحذير إىل الرئيس دفعت اليت هي املعلومات هذه وأن.  اليدين أصابع أفرادها عدد يتجاوز
  .املنطقة ختريب إىل يؤدي سوف حدث إن األمر هذا مثل وأن ، فلسطني

 حقيقة وإما ، الفلسطينية األمن أجهزة قبل من املخاطر تقدير يف مبالغة لىع إما ينطوي التصريح أن واملالحظ 
   املشكلة؟ هي فما. نتائجها من خيشى

 خمزون بات حيث ، املاضي القرن من التسعينات مطلع السوفيييت االحتاد ايار حلظة من تبدأ األوىل املشكلة    
 فيها للقاعدة يكون أن خيشى آنذاك انتعشت اليت السوداء قالسو وأن ، الريح مهب يف الفتاكة التكتيكية األسلحة
 أليدي شامل دمار أسلحة وصول من خشيتها عن آنذاك العاملية القوى من العديد عربت وقد.  قدم موطئ

  .القاعدة بينها من وبالتأكيد واملتطرفة اإلرهابية اجلماعات
 أو بيولوجية أسلحة إنتاج خططها يف وضعت تكون رمبا اليت ذاا القاعدة عند من فتبدأ الثانية املشكلة أما     

 نسبت ديدات من تبعها وما العراقية الفلوجة مدينة على األمريكي اهلجوم إبان شاع ما وهو ، بدائية ولو كيماوية
 اليت ةاإلباد محالت على رداً هلا واحلليفة األمريكية القوات ضد ردع لتحقيق كيماوية أسلحة باستخدام القاعدة إىل

 على بل فتاكة ألسلحة تعرضها عن أعلنت األمريكية القوات وال ديداا نفذت القاعدة ال ولكن.  هلا تتعرض
  .  األبيض الفوسفور مثل الكيماوية األسلحة استعمل  من هي املهامجة فالقوات العكس

 أبو أعلنه الذي الصحفي البيان ففي.  قائم اخلطر أن إال االحتماالت صلب يف تقعان املشكلتني أن من الرغم وعلى  
 من ذلك إىل وما ومدريد ولندن سبتمرب هجمات خمططي أحد بأنه اامه على رداً اعتقاله قبيل السوري مصعب
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 دمار أسلحة تضمنت سبتمرب هجمات أن لو ومتىن بل ، ا إشادته رغم منها براءته على السوري شدد اامات
 جمرد يكن مل السوري ولكن ، أمنية تبقى األمنية أن شك وال. [8]األمريكي جلانبا يف اخلسائر أكرب إليقاع شامل
 خلفه الذي ما اللحظة حىت يعرف أحد وال. وحمرضاً وخمططاً ومشرعاً مدرباً كان ما بقدر كاتب أو حملل أو مؤرخ
  .[9]وراءه الرجل هذا

  
  

  الكالم؟ هذا من يعنينا الذي ما: يسأل سائل رب
 ما: قلنا ملا سبق فيما منكراً سؤاالً طرحنا كنا وقد". املنطقة ختريب"  الفلسطيين الرئيس بتعبري يعين فهو. الكثري نقول    

 عقود؟ امتداد على املختلفة العسكرية األجنحة تفعله ومل إسرائيل ضد فلسطني يف القاعدة تفعله أن ميكن الذي
  ؟ بنفسها الفتك على قاربت البنادق يف زحاما تشهد منطقة يف تتواجد أن للقاعدة وكيف
 تغامر فلماذا ، القاعدة خمططات كل تكسر قد واحدة عشوائية إسرائيلية اعتقال محلة بأن نعتقد وحنن نتساءل
   بِمقْتل؟ يكن مل إن مأمون غري بتواجد

 مع املواجهة يف مميز فارق حدوث إىل تدخلها يؤدي حبيث متوقع أو مألوف غري هو ما إىل تلجأ أن هو واجلواب  
 وحىت للثأر فيه يتعطش الذي القدر بنفس للخالص املتعطش الفلسطيين اتمع يتقبلها أن ميكن هكذا. إسرائيل
 تقبل على قبل من الفدائية املنظمات أرغمت مثلما كبرية حساسية دون تقبلها على ترغم قد املسلحة تنظيماته
 قد اإلسالمية واجلماعات الفدائية املنظمات كانت فإذا.  الشعبية املقاومة وجلان اإلسالمي واجلهاد محاس حركة

 احلجارة مث ومن السكاكني أسلوب أو واملستوطنات واجلنود املعسكرات على اخلاطفة جماتاهل أسلوب استعملت
 ال بشرية خسائر األحوال أفضل يف خملفة للدروع املضادة والقاذفات الناسفة والعبوات االستشهادية والعمليات

 احلجارة لتلقي فلسطني إىل ستحضر القاعدة أن أحد يعتقدن فال اجلرحى من أضعاف وبضعة أفراد بضعة تتعدى
  . سافراً جمداً أو اسياسي مكسباً لتحقق وهناك هنا والقوة األسلحة باستعراضات تتباهى أو صهيون بين على

 نستبعد وال ، اهللا إىل ا يتقرب عبادة ميارس بأنه يؤمن تنظيم هو ما بقدر استعراضيا تنظيما نواجه لن فنحن       
 بشرية خسائر إيقاع األقل على أو عايل تدمري ذات قتالية وسائل باستخدام التميز إىل يلجأ أن احلالة هذه مثل يف

 ستكون حيث اخلطر مكمن بالضبط هنا.  املتحدة الواليات مع حصل كما فعالً صواا إسرائيل تفقد قد جسيمة
 يستحق سؤال ؟مىت ولكن. ا يلحق قد الذي التخريب مبدى يتكهن أن ميكن أحد ال عارمة فوضى يف املنطقة
  .عنده التوقف
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 اليت القاعدة استراتيجيا ووثيقة الديين البعد ذات استراتيجيتها لنا توفرها مؤشرات سوى لدينا ليست احلال بطبيعة    
 باستطالعات قامت قد فعالً تكون رمبا القاعدة أن على تؤشر األخرية وهذه. األرض على والوقائع إليها أشرنا

 لفكر مناصرون أو متحمسون بأم شكوك جمرد هي معتقلني وجود عن أعلن ما أن مبا مؤكد غري أمر وهو لفلسطني
 نفذا ناجحة لعملية خبرب يسمع أن ما جياشة عواطف تعتريه الناس من الكثري أن مبا مة ليست وهذه القاعدة
 املتهمني أن اعتبار على جدوى بذات ليست املناصرة على قائمة النوع هذا من مة أن كما ، هناك أو هنا القاعدة
  .الباحث ا يسترشد أن ميكن متوفرة معلومات من فما وبالتايل عضويني وال فاعلني وال منتمني األمر واقع يف ليسوا

  
  : مالحظة لكن 
 جبال بسلسلة ورباط سيناء يف اليهود السياح يؤمه بعضها سياحية منتجعات تضرب اهلجمات من سلسلة         ·

 اعتبارها املمكن من,  سيناء من مربع متر كيلو ألف 61 مساحة من% 20 يقارب ما أن: " عنها املصادر لتقو وعرة
 باجلبال احمليطة تلك, الشمالية املناطق.  اخلصوص وجه على هنا ويذكر. العاملية اجلهادية للحركة حصينة قلعة مبثابة
 فقدت اليت, املصرية األمن قوات سيطرة خارج تكون حبيث,  هالل جبل ومنها,  اليها الوصول يتعذر اليت, املنغلقة
   ؛"[10]بعد وما املاضي اخلريف يف وقعت اليت الصدامات يف واجلنود الضباط من العديد

  . إسرائيل مع التماس حافة على اجلنوب أقصى من تنطلق وأخرى األردنية، ةالعاصم قلب يف أخرى وهجمات         ·
  .سوريا يف ومفاجئة سريعة وهجمات          ·
  . فلسطني مشايل اجلليل إصبع من مقربة على النبطية منطقة ويف لبنان جنوب يف ورباط وحشد          ·
  . العراق يف سنوات ثالث عن يزيد ما منذ أوارها مستعرة وحرب         ·
  . شعيب تأييد وسط أفغانستان يف والقاعدة لطالبان ملحوظ هجومي وتقدم         ·
 و وتدريبية تسليحية و تنظيمية بنية وصاحب عنيد كخصم وطالبان القاعدة إىل حكمتيار وانضمام         ·

  . أفغانستان حترير حرب عن ورثها ممتازة استخبارية
 يؤشر والدين العني نصب فلسطني يضع وهو ، املتصاعد القاعدة تنظيم مد أن بسهولة جيستنت املرء جيعل هذا كل     
  : أمالً تارخييا الطوق بدول يعرف ما أو الشام بالد حنو فعلي سعي على بداية

 صاحل يف وتصب واألوضاع املوازين كل تقلب جديدة إسرائيلية أو أمريكية احتالالت بتحقيق إما         ·
  . املواجهة ساحة توسيع عن الباحثة استراتيجيتها

 للتوجه كمقدمة  اجلمهور مستوى على وانتشار واسعة، تنظيمية اختراقات وحتقيق احلكومات بإضعاف وإما          ·
  . فلسطني حنو
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 الرئيس تصريح نفهم أن املستحسن ومن ، املنطقة يف وساق قدم على جيري ما بتحرك شعور مثة احلالتني كليت ويف     
 وإعداد بتخطيط تتمتع أا القاعدة عمل عن املألوف فمن ، فقط واقع وليس حتذير صيحة باعتباره فلسطيينال

  .  ترحبها مما أكثر تفقدها قد فاشلة خطوة على اإلقدام قبل عالية وسرية صارمني
     

  : يف خالصة سريعة ميكن القول يف نقطتني مركزيتني
  

 إىل والساعي اإلسالم عن املدافع مبظهر يظهر يزال ال ، العاملية الساحة يف فريداً نظيمات بات القاعدة تنظيم إن         ·
 اإلسالمية اجلماعة كونه يف فتكمن اجلهادية التنظيمات باقي عن فرادته أما.  العدل وإحقاق واألمة الدين نصرة
 اإلسالم ديار لتبلغ وأهدافها بعملها جاهرت اليت ، العريب الوطن وتقسيم اخلالفة ايار بعد ، األوىل املسلحة
  .  الشعب مصاحل أو القطر حدود وليس اإلسالمية األمة ومصاحل
 الشرائح من الكثري إليها جذبت مماثلة أفكار ذات خاليا أو تيارات أو تنظيمات كمجموعة للقاعدة اخلصيصة هذه

 اإلسالمي العامل أحناء خمتلف ويف ، لثقافيةوا واالقتصادية االجتماعية مستوياا اختالف على ، هلا االجتماعية
 ودينها وقادا ساستها يف يوم بعد يوماً تتعاظم خلديعة تتعرض أا زمن منذ تشعر اليت اجلماعات تلك السيما
  .ختسره ما وال عليه تراهن ما هلا يتبق ومل مقدساا وأقدس وكرامتها وحقوقها وأوطاا ورموزها

 يف السيما الفلسطيين الشعب أوساط يف واحلماس والتعاطف والتأييد الفكر مستوى على حاضرة القاعدة أن      ·
 بثقافة تعج الساحة وأن خاصة التنظيمي احلضور من أدىن أو قوسني قاب أا يعين وهذا ، وغزة الغربية الضفة
 رغم والضغوط باهلزائم قلةمث الساحة أن كما.  احلسم ساعة يف موقف من هلا بد وال املستوى ورفيعة عريقة جهادية
 الفلسطينيون عهدها أن يسبق مل بطريقة واملتفجرات لألسلحة العسكري التصنيع يف واخلرباء بالكفاءات تعج أا
 يف خرباء توفر عن فضال عملها ويسهل القاعدة حتتاجه ما وهو إليها الوصول صعبة وال أحد على خافية تعد ومل

  . [11]للقاعدة تعاطف برسائل يبعثون وهم املنتديات يف مالحظتهم ميكن ترمجةوال واملتابعة والرصد اإلنترنت
 مع متاهي أو ةالقاعد مع مباشر غري تعاون إلحداث ، األوىل املرحلة يف ، كافية البيئة هذه مثل أن الواضح ومن     

 قاعدة ضد مسلحة أجنحة ثالثة نفذا اليت النوعية العملية السياق هذا يف ويستحضرنا ، العمل وطريقة أفكارها
 ويف مغزى، وذات معروفة وال مألوفة غري تسمية وهي أبرزها" اإلسالم جيش" كان) 25/6/2006( إسرائيلية حربية
 ضد أو فلسطني حميط من انطالقاً إسرائيل ضد هجمات تنفيذ إىل القاعدة تلجأ أن املستبعد من ليس ذلك غضون
  .  العامل يف واليهودية اإلسرائيلية املصاحل
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  االتــــــراجع و اإلحــــامل
  

 : األوىل لقةاحل وإحاالت مراجع
 على التوافد يف أخذت العربية القبائل أن مكة، فتح بعد اجلزيرة يف اإلسالم انتشار وضعية يف اجلابري الحظ   [1] 

 على املبايعة القبائل لدى يكن مل اإلسالم أن يعين ما الفتح، ضغط حتت اإلسالم يف الدخول على  الرسول ملبايعة مكة
 الشرك فخلطوا الدين ألصول باحملصلة أفقدهم مما املبايعة، أساس على انك ما بقدر بالدين والتفقه التعلم من أساس
 الثقايف املركز وجتلياته، حمدداته: العريب السياسي العقل اجلابري، عابد حممد: مع قارن. الزمن مرور مع بالتوحيد
  .151- 150ص لبنان، -بريوت ،1991 - 2ط العريب،

 تعريف يف تكمن املشكلة أن يف املسعري حممد. د يراه ما منها التوحيد، لكتاب متعددة منهجية انتقادات مثة   [2]
: نبعنوا التجديد إذاعة مع صوتية مقابلة. برمته البناء يسقط مما الوهاب عبد بن حممد عند نواقضه و التوحيد

: الشبكة يف التجديد موقع على ،"الوهابية الدعوة حول منهجية تساؤالت"
https://www.tajdeed.org.uk/sound/list.do?cid=20.  

  السعودية، الوطين احلرس جملة سلفية، دعوة..  الوهابية صنيتان، بن حممد. د العميد راجع   [3]
  http://haras.naseej.com/Detail.asp?InNewsItemID=93050 :الشبكة يف الة موقع على.1/10/2000 ،244 العدد 

 صيد شبكة موقع على صفحة 30 من حبث ،25/8/1426 وأصول، قواعد السلفية السكندري، فريد أمحد. د   [4]
 الشيخ مع هـ1421األول ربيع 26 بتاريخ لقاءات ةسلسل ويف ،http://www.saaid.net/book/7/1135.doc: الفوائد
 - السلفي املنهج يف وقواعد أصول: "بعنوان سابقاً اإلسالمية باجلامعة املدرس اجلابري، سليمان بن اهللا عبد بن عبيد
 أصحاب: وهم املفضلة؛ الثالثة القرون إىل إال ينصرف ال: " السلف أهل مفهوم أن إىل يشري حيث ،"األول اجلزء
  : سحاب شبكة موقع على. 3ص ،"التابعني أتباع مث التابعون، مث ،   النيب

http://www.sahab.net/sahab/showthread.php?threadid=305314.  
 -الثاين الفصل ،2000 - 2ط لبنان، – بريوت املطبوعات، شركة لسعودية،ا العربية تاريخ فاسيلييف، اليكسي [5]
  : الشبكة على احلرمني مكتبة موقع على 77 رقم كتاب. 1ص

http://www.alhramain.com/text/kotob/Acrobat/77/f.htm.  
  .سابق مرجع صنيتان، بن حممد. د العميد راجع   [6]
  .املرجع نفس   [7]
  .املرجع نفس يف، واملراجعة للمقارنة    [8]

https://www.tajdeed.org.uk/sound/list.do?cid=20
http://haras.naseej.com/Detail.asp?InNewsItemID=93050
http://www.saaid.net/book/7/1135.doc
http://www.sahab.net/sahab/showthread.php?threadid=305314
http://www.alhramain.com/text/kotob/Acrobat/77/f.htm
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 موقع على السعودية، البيان جملة والتحديات، املفهوم: السلفية الشريف، شاكر بن حممد   [9]
  .http://www.albayan-magazine.com/bayan-221/salafya/index.htm:الشبكة

 اإلسالم نقد: اجلذور إىل العودة وهم" بعنوان مقالته يف" روا أوليفيه"الفرنسي املفكر إىل العودة ميكن وكذلك 
 حرفية قراءة إىل األولوية تعطي لإلسالم رؤية بل منظمة حركة ليس  : "... بوصفها السلفية يقدم حيث ،"احلريف
". والصحابة الرسول فيزمن املثايل اتمع تال الذي نفسه اإلسالمي التاريخ من نقديا موقفا وتتخذ للقرآن وصارمة
  .http://www.jadal.org/?p=205: الشبكة على" جدل" موقع
 الشبكة على الين أون إخوان موقع أجراها التيار يف الناشطني أحد القدميي نواف مع مقابلة [10]

  http://ikhwanonline.net/Article.asp?ID=5079&SectionID=202 ،28/02/2004بتاريخ
 ومل  2001 عام أكتوبر يف أفغانستان يف معه أجراها  مقابلة خالل علوين تيسري الصحفي له وجهه سؤال يف  [11]
 املعلومة اإلميان نواقض من ناقض بارتكاب" تعلق ما إال الناس تكفري مة الدن بن أسامة نفى اجلزيرة قناة تنشرها
 اختلف كما. القاعدة تنظيم يف الثاين الرجل الظواهري أمين قال وكذا ، "أنكره أو به جاهر أو بالضرورة الدين من
(  الشيعية للطائفة تكفريه يف الزرقاوي مصعب أبو مع املقدسي حممد أبو العاملي اجلهادي   التيار منظري أكرب أحد
 جتنب الزرقاوي أن الطريف ومن ،)5/7/2005 يف األردن يف اجلزيرة مكتب مدير  )  هاللة أبو ياسر مع املقدسي مقابلة

 يف قراءة: "بعنوان الزرقاوي لشريط قرائتنا راجع(  لهاغتيا قبل له املرئي الشريط أكده ما وهو ذلك بعد التكفري
 جهته ومن اإللكترونية، العصر وجملة) 5/3/2006 بتاريخ لندن يف الدولية احلقائق صحيفة ، للزرقاوي املفاجئ الظهور
 اليت التكفري بآفة يسميه ما نفسه الوقت يف مدينا التكفري ضوابط له دراسات أحدث يف السوري مصعب أبو حدد
-1996 اجلزائر يف اجلهاد على شهاديت خمتصر: السوري مصعب أبو: راجع. العمق يف وآذته اجلهادي التيار ضربت

 ذي طبعة العاملية، اإلسالمية املقاومة دعوة ، )احلكيم عبد عمر( السوري مصعب أبو: وكذلك ،1/6/2004 ،1998
 الثاين املرجع على للداللة" السوري مصعب أبو" اسم احلاشية هذه بعد وسنعتمد. م2004 ديسمرب/ هـ1425 القعدة

  .ترد حيثما الكاتب مؤلفات باقي بذكر االلتزام مع فقط
  .708ص املرجع، نفس   [11]
 – القاهرة ،"اإلسالمي التيار تفهم" بعنوان) International Crisis Group( الدولية األزمات جمموعة تقرير [12]

  : الشبكة على اموعة موقع يف. 2005 آذار 2 بروكسل،
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=3300&l=6، رانـد مؤسسة وتقارير وكذلك  

" Rand Corporation " اإلسالمي واإلصالح الدميقراطية خبصوص 2004 ربيع – 2003 بني الفترة خالل األمريكية .
  .العربية الدول جامعة موقع على

http://www.albayan-magazine.com/bayan-221/salafya/index.htm
http://www.jadal.org/?p=205
http://ikhwanonline.net/Article.asp?ID=5079&SectionID=202
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=3300&l=6
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http://www.arableagueonline.org/las/arabic/details_ar.jsp?art_id=3672&level_id=696  
  .21ص ، 1974 القدس، الناصر، مطبعة العرب، القوميني حركة حول الكبيسي، اسلب    [13]
  . 698 سابق،ص مرجع السوري، مصعب أبو   [14]
  .708ص املرجع، نفس   [15]

  
  : مراجع وإحاالت احللقة الثانية

 على فقط وليس والسلمية والدعوية هاديةاجل اإلسالمية اجلماعات على حىت ينطبق ذكر ما فإن ولإلنصاف [1]
 يف وليس الطواغيت سبيل يف يقاتلون بأم مثال العلمانية الوطنية اجلماعات على يعيبون فهؤالء. العلمانية التنظيمات
  .اهللا سبيل

 اإلخباري" إنباء" مبوقع خاص حبث ،)10- 3( ومآالت بدايات: اجلهادية السلفية مناصفي، أسامة    [2]
 كتاب دمويق. http://www.inbaa.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=60،31/12/2004ـ

  . فيها اإلسالمية الدولة إلقامة واعدة لبالد وصف أفضل" األفغان جهاد يف الرمحن آيات" بـ املعنون عزام عبداهللا"
 موفق أمحد الصحفي ويعلق. 4/5/2006 بتاريخ اجلزيرة قناة بثتها واليت العربية، باللغة املصورة حكمتيار كلمة[3]
 الدن ابن جانب إىل للقتال استعداده وحتديدا الغرب مع املواجهة خط على حكمتيار دخول: " بأن زيدان

 فحسب، أفغانستان يف األمريكية القوات مع ليست حكمتيار معركة أن إىل يشري األمريكية القوات ضد والظواهري
 حصر السابق يف األفغانية احلرب زعماء آثر فقد العاملية، األحداث جتاه أفغاين لزعيم عملية ممارسة أول وهذه

 الكالمية واملساندة الدعم   باستثناء العاملية األحداث عن مبتعدين أفغانستان داخل يف ومواجهتهم   أنفسهم
  :الصحفي بلوج". واخلطابية

 http://www.maktoobblog.com/ahmedzaidan?post=35031.  
 وأسس والرباء الوالء قيدةبع يتعلق فيما التايل النص نثبت ولألمهية. 964 ص سابق، مرجع السوري، مصعب أبو  [4]

. آخر اعتبار أي أو, وفقرهم وغناهم, وشعوم لغام واختالف, وألوام البشر أجناس عن النظر بصرف: " التمايز
, كفرهم مذاهب اختالف على الكفار أن قررت كما. وكافر مؤمن: مها فقط نسبتان هلم الشريعة اعتربت فقد

 األرض هذه يف وجنهم إنسهم التكليف أهل أن تقرر الوضوح وذا. حدةوا ملة ولغام, وشعوم, وأجناسهم
 رابطة بينهم وقررت .]52 املؤمنون، -واحدة أمة أمتكم هذه وإن [: وجل عز وقال. الكفر وأهل اإلميان أهل: أمتان
 ذاهبم اختالف على الكفار أن قررت كما. التقوى أساس على بينهم التفاضل أن وقررت. وواجباا الوالء

.. أخرى رابطة أي تعترب ومل والرباء الوالء عقيدة أمام تقم ومل) ... واحدة ملة( ولغام, وشعوم, وأجناسهم, كفرهم

http://www.arableagueonline.org/las/arabic/details_ar.jsp?art_id=3672&level_id=696
http://www.inbaa.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=60
http://www.maktoobblog.com/ahmedzaidan?post=35031
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 يف الطبقي بالتمايز تقر ال اجلديدة اإلسالمية احلركة أن: " الحظ الذي الوحيد ولعله  ". القرىب أواصر أشد وال حىت
 اليت الفكرية واألنظمة اإليديولوجيات عكس على نفسه، الوقت يف كلها حتتويهاو الطبقات تتعدى أا بل اتمع،
 اجتماعية طبقات وجود على قائم أنه على اتمع ممثلة عشر التاسع القرن من ابتداء ظهرت واليت اتمع، تصور

 كعنصر جتماعياال بني للتمييز مبدئي رفض من ينطلق االجتماعي للواقع وتصورها… اخل…ومصاحل ومجاعات
 مصاحل جمرد تربطه كيانا وليس العقيدة، توحده كيان أنه على اتمع إىل تنظر األصوليني فحركة. التحليل يف حاسم
 العريب، اتمع يف الدين ندوة للبحث، مالحظات -  واهلوية اإلسالم: الكرت علي. سطحية إنسانية وعالقات عملية
  .92ص لبنان، – بريوت العربية، الوحدة دراسات مركز ،1990

  .واحلاكمية اجلهاد قضييت املقصود [5]
 ميديترانيان" جملة عن مترمجة دراسة ،"جديد نظام عن حبث: اإلسالمية األصولية" ايليتس، فريدريك هريمان   [6]

 Herman F.Elits-(Islamic Fundamentalism Aquest A: اإلجنليزية وباللغة. األول الد – الرابع العدد كوارتلي،
New Order Mediterranian Quartly, vol 1, No4, Fall 1990.  

  . 791ص سابق، مرجع السوري، مصعب أبو   [7]
 اإلمجايل العدد من مقاتل 1000 العرب املتطوعني من واستشهد. 896 ص ،سابق مرجع السوري، مصعب أبو   [8]
  .األفغاين اجلهاد من األوىل املرحلة خالل

  .املصدر وجمهولة" الدن بن أسامة الشيخ سرية"  بعنوان الشبكة على شائعة مقالة   [9]
  
  : وإحاالت احللقة الثالثة راجعم

 العريب القدس صحيفة حترير رئيس عطوان الباري عبد أجراها معه مقابلة يف العبارة بصريح كشفه ما وهو  [1]
  .1996 عام) نوفمرب( الثاين تشرين يف ندنبل الصادرة

  .726ص سابق، مرجع السوري، مصعب أبو  [2]
  .727ص املرجع، نفس  [3]
 تاريخ...  العرب األفغان" بعنوان مقالة ضمن ،"أمريكا حرب: 2001 تغطيات" يف اجلزيرة قتاة موقع على وردت [4]
 اإلسالميةاملقاتلة واجلماعة اجلزائرية املسلحة اإلسالمية واجلماعة املصرية اجلهاد اعةمج: "التالية اجلماعات" وواقع
". الفطرة ومجاعة اخلالفة مجاعة متثل اندثر مث باكستان أو أفغانستان يف أيضا نشأت أخرى تنظيمات وهناك. الليبية
  :الشبكة على القناة موقع

http://www.aljazeera.net/special_coverages/war_against_terrorism/2001/10/10-25-1.htm    

http://www.aljazeera.net/special_coverages/war_against_terrorism/2001/10/10-25-1.htm
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 امتداد على إجرائيا القاعدة تنظيم تعبري سنستعمل ذلك ومع ،925ص سابق، مرجع ي،السور مصعب أبو  [5]
  .البحث

 التنظيم خنبوية ومنها عديدة ألسباب اجلهادية للتيارات السابقة التجارب فشل الحظ السوري مصعب أيب ألن  [6]
 طريق وليست, أمة ومعركة ج تكون مقاومة حنتاج: "القول مؤلفه صفحات امتداد على يكرر نراه شعبيته وليس

  ".فقط خنبة وتضحيات
 يف املسبوق وغري القسام لكتائب املفاجئ اإلعالن ضوء يف سابقة دراسة يف االحتمال هذا لمث إىل اشرنا قد كنا  [7]

 أخبارا تناقلت اإلعالم وسائل أن حىت غزة، قطاع يف العسكريني قادته أمساء عن املقاتلة الفلسطينية احلركات تاريخ
 ملن. السياسية العملية يف شاركةامل محاس حركة قرار على احتجاجا الضيف حممد قاده الكتائب يف انشقاق عن

 التنظيميةوالسياسية احلالتني يف تأمالت" حجازي، أكرم. د لـ دراسة: مراجعة ميكن االطالع من مبزيد يرغب
 الشبكة وعلى لندن، يف الصادرة الدولية احلقائق صحيفة يف املنشورة 29/11/2005 ،"غزة بعد ما محاس حلركة
                        :الدولية

www.alhaqaeq.net/authors.asp?authorid=603  - 182k  
  .1114 ص سابق، مرجع السوري، مصعب أبو   [8]
 قد اخلالص ساعة أن منهم اعتقادا للكويت، احتالله يف حتديدا حسني صدام وليس العراق الفلسطينيون أيد لقد   [9]

 على خيطر ومل بذلك يفكروا ومل للكويتيني أعداء ما يوم يف الفلسطينيون يكن ومل عسكريا، أو سياسيا سواء حانت
 إىل دوما الفلسطينيون تطلع وقد العداء، عريب شعب أو خليجية دولة أي مناصبة يف ما نوع من جدوى بوجود باهلم

 املسلح الكفاح شعار حاملة فتح حركة انطلقت ملا فعلوا وهكذا صانعيه، إىل وليس احلدث إىل فركنوا اإلنصاف
 وهكذا فتح، حركة قائدب حىت وال ذاك أو الزعيم هذا وية معنيني آنذاك يكونوا مل حيث   الوحدة طريق وفلسطني
 املسلمني اإلخوان اللتحاق هللوا نراهم بل اإلسالمي، اجلهاد وحركة اإلسالمي اجلهاد سرايا ظهرت ملا فعلوا

 تربئة وال ذاك ضد الطرف هذا عن دفاعا ليس هذا. إسرائيل مع املواجهة ساحة يف محاس حركة ومنهم الفلسطينيني
  .جتلياا أعمق يف احلقيقة هي بل

            :الوثيقة من األوىل املرحلة نص من مقتطفات يلي فيما [10]
 مل. ..الطويل تارخيها عرب مثله حيدث مل عميق سبات مبرحلة مرت اإلسالمية األمة أن القاعدة، مفكرو يرى"       

 تسديد فكرة على تقوم وصفة وضع القاعدة بقادة حدا مما سابقا، له وضعت اليت البعث وخطط وصفات معه تنجح
 من حبق مدروسة غري سريعة ارجتالية أفعال ردود باجتاه ويدفعها رشدها، ليفقدها امللتوية األفعى رأس إىل قوية ضربة
 حتالف لقيام ودعوته صليبية، حربه أن االبن بوش إعالن فكان...  أيلول 11 يف القاعدة هجمات فكانت...  ضرا

http://www.alhaqaeq.net/authors.asp?authorid=603
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 القاعدة قادة نظر وجهة من وهذا. العراق مث ومن أفغانستان بغزو فبدأ. عليه والقضاء وحربه اإلرهاب ملكافحة دويل
...  إستراتيجياً خطأ كان...  املتحدة الواليات استجابة أن... و...  واشنطن استدراج إىل اهلادفة خطتهم يف...  جناح
 11 لضربة والتحضري اإلعداد بداية مع - اإلفاقة مرحلة – املرحلة هذه بدأت. الطعم األمريكيون وبلع الوصفة، جنحت
 راجع... ". املعركة ساحة توسيع إىل أدى مما... 9/4/2003 بغداد األمريكان بدخول وانتهت م2000 سنة بداية يف أيلول
  .213- 200 ص لبنان، - بريوت ،2005 ،1ط اخليال، دار للقاعدة، الثاين اجليل: الزرقاوي حسني، فؤاد -: يف الوثيقة نص
 اقتصادية معركة يه املتحدة الواليات مع املعركة أن عن بصراحة يتحدث القاعدة منظري ألحد مقالة يف [11]

 ختتلف جديدةً مرحلةً أمريكا مع القاعدة تنظيم معركة عرب اإلسالمية األمة دخلت: " يقول فتراه عسكرية، وليست
 االقتصادية احلرب على ركائزها أهم يف املرحلة هذه وتقوم, أعدائهم مع املسلمون خاضها اليت املراحل سابق عن
 األقوى بيد واالنتصار العسكرية القوة على تقوم احلروب أن فاملعتاد لشرسة؛ا احلرب هذه يف اخلصم الختالف نظرا

 على األول املقام يف تعتمد حيث جذريا اختالفًا فتختلف أمريكا مع حربنا أما. املعركة ميدان يف واملتغلب عسكريا
 للهزائم وليس, االنتصار طريق يف خطوة تقدم لنا بالنسبة يعترب سلبا اقتصادهم يف يؤثر ما فكل اقتصاديا؛ هزميتها
 مباشرٍ غري بشكلٍ االقتصاد على تأثريٍ من اهلزائم هذه به تأيت مبا إال الكلي االنتصار مقاييس يف التأثري ذلك العسكرية
 إىل, واملتنوعة املختلفة وتداوالم جتارام محاية على الدولة هذه بقدرة االقتصادية الرؤوس ثقة اهتزاز يف يتمثل
 مصعب أبو: راجع. يذكر شيئًا احلقيقة يف متثل ال واليت املعركة ميدان يف املتأثرة اآلليات أو املنشئات قيمة جانب
 الكتابات سلسلة: العاملية اإلسالمية اإلعالمية اجلبهة عسكرية، ال اقتصادية معركة القاعدة معركة النجدي،
-http://www.al. :الشبكة على. 29/8/1426 العرب جزيرة النجدي، مصعب أليب واملقاالت

hesbah.org/v/showthread.php?t=36599  
    

  : مراجع وإحاالت احللقة الرابعة واألخرية
 عبد بن جابر عند كنا: قال عنه اهللا رضي نضرة أيب نع: ( بسنده صحيحه يف مسلم رواه ما هو املقصود احلديث [1]
 مث. ذلك مينعون العجم: قال ذلك؟ أين من: قلنا. درهم وال قفيز إليهم جيىب أال العراق أهل يوشك: فقال عنه رضي اهللا
: قال مث هة،هني سكت مث الروم؟ قبل من: قال ذاك؟ أين من: قلنا. مدي وال دينار إليهم جيىب أال الشام أهل يوشك: قال
 العزيز؟ بن عمر أنه أترى: نضرة أليب قلت. عداً يعده ال حثياً املال حيثي خليفة أميت آخر يف يكون:  اهللا رسول قال
  ).ال: قال
 الَ دونِهِم من وآخرِين وعدوكُم اللّه عدو بِه ترهبونَ الْخيلِ رباط ومن قُوة من ستطَعتما ما لَهم وأَعدواْ(   [2]

مهونلَمعت اللّه مهلَمعا يمقُواْ ونفن تٍء ميي شبِيلِ فس اللّه فوي كُمإِلَي مأَنتونَ الَ وظْلَماألنفال –} 60{ ت.(  

http://www.al
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 – بريوت البيارق، دار ،1999 العدة، إعداد يف العمدة العزيز، عبد بن القادر عبد مراجعة ميكن السياق هذا يف  [3]
  .القاعدة لدى اإلعداد أطروحات املؤلَّف يوافق حيث. لبنان

 الواصل فاخلط األقصي، املسجد حول تقع اليت املناطق أي ،"األكناف أو الكنف" منطقة" احلولية" بلفظة نعين [4]
 كمركز القدس من اخلط انطلق فإذا الكرمي، بالرسول املعراجو اإلسراء خط هو األقصى واملسجد املكي احلرم بني

 وهي ،"الصراع حولية" بـ نسميه ما أو احلولية منطقة هي الدائرة داخل الواقعة املنطقة فإن مكة باجتاه للخالفة قادم
 واالستراتيجية يةالسياس وباملصطلحات الديين، احملتوى حبسب القاعدة قبل من املستهدفة أا نعتقد اليت املنطقة ذات
   . األوسط الشرق منطقة قلب

 أن اهللا شاء ما فيكم النبوة تكون: "قال  النيب أن: حذيفة عن بشري بن النعمان عن والبزار أمحد رواه ما املقصود [5]
 يرفعها مث تكون، أن اهللا شاء ما فتكون النبوة، منهاج على خالفة تكون مث يرفعها، أن شاء إذا اهللا يرفعها مث تكون،

 تكون مث. يرفعها أن شاء إذا اهللا يرفعها مث يكون، أن اهللا شاء ما فيكون عاضا، ملكًا تكون مث يرفعها، أن شاء إذا اهللا
. سكت مث" النبوة منهاج على خالفة تكون مث. يرفعها أن شاء إذا يرفعها مث تكون، أن اهللا شاء ما فتكون جربية، ملكًا

 رواه: وقال ،189 ،5/188 امع يف اهليثمي وأورده الطيالسي، طريق من 4/273 بشري بن النعمان مسند يف أمحد(
 كشف ويف ،2593 برقم املعبود منحة يف وهو ثقات، ورجاله األوسط يف ببعضه والطرباين منه، أمت والبزار أمحد
 األلباين وذكره العرب حمبة إىل القرب حمجة: كتابه يف العراقي احلافظ وصححه ،1588 برقم البزار زوائد عن األستار
  ).5   برقم الصحيحة: يف

 احلق على الظاهرين قضايا سلسلة وثروام، املسلمني مقدسات جتاه اليمن أهل مسؤوليةالسوري، مصعب أبو  [6]
  . اإلسالمية للدراسات الغرباء مركز ،)2(

 األمني حازم اللبناين للصحفي  حلقتني على مقالة 5/4/2006 و 4  ريخبتا اللندنية احلياة صحيفة نشرت جهتها، من [7]
  .غزة وقطاع الغربية الضفة يف للقاعدة فعلي توغل احتمال عن فيهما يتحدث

 هذه مثل يف استشرت ولو: " املتحدة الواليات ضد شامل دمار أسلحة ستعمالال دعوته من مقتطفات يلي فيما   [8]
 فقد...  شامل دمار أسلحة حتمل وأن خارجية رحالت من الطائرات تكون بأن ألشرت] سبتمرب هجمات[ العملية
 إن األمر اية يف ممكنا يبقى ولكنه, صعبا معقدا أمرا الشامل الدمار بأسلحة أمريكا ضرب عملية تزال وما كانت
 سيناريوهات ثالثة يقدم أمريكا شرور يعتربه مما وللخالص..."  ضروريا أصبح أنه ممكنا كونه من وأهم.  اهللا يسر
 واالحتمال اإلسالمي العامل امتداد على املدى طويلة عصابات حرب وثانيها أمريكا، تصيب اهللا عند من قارعة أوهلا

 اجلرثومية أو الكيماوية أو النووية الشامل الدمار بأسلحة اإلستراتيجي ماحلس بعمليات أمريكا تدمري"  األخري
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 القنابل واستخدام بتصنيع أو شرائها أو ميلكها من مع بالتعاون عليها حيصلوا أن ااهدون استطاع إن. البيولوجية
  :يف وردت)". القذرة القنابل( يسمونه ما وهو,  البدائية الذرية

 نائب إيريل آدم إعالن: " على رداًََ ،15/11/2004 بتاريخ) السوري مصعب أبو( الشيخ مكتب عن صادر بيان - 
 اخلارجية  وزير وموافقة حبقه،, واعتقال حبث مذكرة إصدار م18/11/2004 األمريكية اخلارجية وزارة باسم املتحدث
 درب الشيخ أن: " ايريل قاله ما بني ومن. عنه مبعلومات يديل ملن دوالر ماليني مخسة مبلغ ختصيص على بول كولن

) دورنتا( معسكرات يف سابق ومدرب القاعدة يف عضو وهو ، الكيماوية واملواد السموم جمال يف اإلرهابيني
  ".أفغانستان يف) الغرباء(و

 مصعب أليب باكستان اعتقال عن 2005 أول تشرين/ أكتوبر 31 يف كشفت باكستانية أمنية مصادر أن يذكر  [9]
 أمريكية مصادر وأكدته عادت الذي اخلرب نفت مث ، بلوشستان إقليم يف كويتا مدينة يف مسلح اشتباك بعد السوري

 شهر مطلع يف املتحدة الواليات إىل تسليمه على باكستان أقدمت وقد ،2005  الثاين تشرين/نوفمرب شهر اية يف
        . 2006  مايو/ أيار

    
 ىعل. والغرب أمريكا لدراسات الدويل املركز للجهاديني؟، جديدة جبهة إىل  سيناء حتولت هل بوجنورنو، بينو [10]
  - www.icaws.org/site/ modules.php?name=News&file=article&sid=6849 - 37k :الشبكة

 املركزية القيادة اسمب املتحدث كالرك إريك اعترف فقد األمور، ذه تعرف املتحدة الواليات أن شك ال [11]
 على احلرب إطار يف املتحدة، الواليات مع اإلعالمية احلرب يف انتصر القاعدة تنظيم بأن األمريكية للقوات
 الكرة عرب الكتروين موقع آالف 4 حنو الراهن الوقت يف يستعملون ومناصريها القاعدة بأن وأشار اإلرهاب،
 محلة يف القاعدة فعلتها اليت املهمة من األدىن احلد أن إىل ، نت يةالعرب مع حوار يف كالرك، وخلص ، األرضية

 ،11/03/2006.التحالف وقوات املتحدة الواليات بني القائم التنسيق من بكثري أفضل هو ، اإلستراتيجية االتصاالت
  http://www.alarabiya.net/Articles/2006/03/11/21855.htm:الشبكة على

    

http://www.icaws.org/site/
http://www.alarabiya.net/Articles/2006/03/11/21855.htm
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  راجعـــادر املـــصائمة املــــــق
 

  الكرمي القرآن          ·
  الشريف النبوي احلديث          ·
   .15/11/2004 ،)السوري مصعب أبو( الشيخ مكتب عن صادر بيان السوري، مصعب أبو          ·
/ هـ1425 القعدة ذي طبعة العاملية، اإلسالمية املقاومة دعوة ، )احلكيم عبد عمر( السوري مصعب أبو            ·

  . م2004 ديسمرب
  .1/6/2004 ،)1998-1996اجلزائر يف اجلهاد على شهاديت خمتصر: (السوري مصعب أبو          ·
 على الظاهرين قضايا سلسلة ، وثروام املسلمني مقدسات جتاه اليمن أهل مسؤولية ، السوري مصعب أبو          ·

  . اإلسالمية للدراسات الغرباء مركز ،)2( احلق
  .25/4/2006 األول، املرئي الفيديو شريط الزرقاوي، مصعب أبو           ·
: العاملية اإلسالمية اإلعالمية اجلبهة ، عسكرية ال اقتصادية معركة القاعدة معركة ، النجدي مصعب أبو          ·

                                 العرب جزيرة ، النجدي مصعب أليب واملقاالت الكتابات سلسلة
29/8/1426 .http://www.al-hesbah.org/v/showthread.php?t=36599  

 صيد شبكة موقع على صفحة 30 من حبث ،25/8/1426 وأصول، قواعد السلفية ، السكندري فريد أمحد. د          ·
  .http://www.saaid.net/book/7/1135.doc :الفوائد

  :بلوج ،!!؟؟ القاعدة تنظيم زعماء حكمتيار بايع هل" ، زيدان موفق أمحد الصحفي         ·
           http://www.maktoobblog.com/ahmedzaidan?post=35031.  

" إنباء" مبوقع خاص حبث ،)10-3( مآالت و بدايات:  اجلهادية السلفية ، مناصفي أسامة          ·
  .http://www.inbaa.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=60،31/12/2004اإلخباري،

 سلسلة األول، اجلزء - السلفي املنهج يف وقواعد أصول" ، اجلابري سليمان بن اهللا عبد بن عبيد الشيخ            ·
 :سحاب شبكة موقع على ، هـ1421األول ربيع 26 بتاريخ لقاءات

http://www.sahab.net/sahab/showthread.php?threadid=305314.  
. 1/10/2000 244  العدد ، السعودية الوطين احلرس جملة سلفية، دعوة..  الوهابية صنيتان، بن حممد. د العميد          ·

  .http://haras.naseej.com/Detail.asp?InNewsItemID=93050          ·:الشبكة يف الة موقع على

http://www.al-hesbah.org/v/showthread.php?t=36599
http://www.saaid.net/book/7/1135.doc
http://www.maktoobblog.com/ahmedzaidan?post=35031
http://www.inbaa.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=60
http://www.sahab.net/sahab/showthread.php?threadid=305314
http://haras.naseej.com/Detail.asp?InNewsItemID=93050
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 29/11/2005 ، "غزة بعد ما محاس حلركة والسياسية التنظيمية احلالتني يف تأمالت" ، حجازي أكرم. د            ·
: الدولية الشبكة وعلى لندن، يف الصادرة الدولية احلقائق صحيفة يف املنشورة

www.alhaqaeq.net/authors.asp?authorid=603 - 182k.  
 بتاريخ لندن يف الدولية احلقائق صحيفة ، "للزرقاوي املفاجئ الظهور يف قراءة"  ، حجازي أكرم. د          ·

  .اإللكترونية العصر وجملة) 5/3/2006
 77 رقم كتاب. 2000 - 2ط لبنان، – بريوت املطبوعات، شركة السعودية، العربية تاريخ فاسيلييف، اليكسي          ·

  .http://www.alhramain.com/text/kotob/Acrobat/77/f.htm:الشبكة على حلرمنيا مكتبة موقع على
  :الشبكة على" جدل" موقع ،"احلريف اإلسالم نقد: اجلذور اىل العودة وهم" روا، أوليفيه          ·

       http://www.jadal.org/?p=205.  
  .1974 لقدس، ، الناصر مطبعة ، العرب القوميني حركة حول ، الكبيسي باسل          ·
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